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Úvod 

V posledních deseti letech se vzedmula vlna zájmu o dějiny šlechty. Je to zcela 

pochopitelné, protože ačkoliv šlechta tvořila pouze asi 1% obyvatel Českého království, 

disponovala ve středověku i raném novověku rozhodující politickou mocí a 

spoluvytvářela politické, hospodářské i kulturní dějiny země. 1 V lokálním měřítku 

představovala šlechta integrační prvek většiny panství a společenskou vrstvu, jejíž 

životní styl se snažily napodobovat další sociální skupiny obyvatel. 

Dříve se historický výzkum zaměřoval spíše na studium panského stavu, nyní 

je stále větší pozornost věnována také nižší šlechtě. Zkoumá se její podíl na majetku 

celé země i jednotlivých krajů, na úvěrovém podnikání, na politické správě i kultuře 

Českého království. Větší pozornosti se však dostává jen bohatým rytířským rodům, 

zatímco drobná nižší šlechta je víceméně opomíjena a zmiňována pouze okrajově 

v souhrnných pracích věnujících se české šlechtě. Přitom právě tito drobní rytíři tvořili 

většinu šlechtické společnosti středověkých i předbělohorských Čech. O jejich životě 

dosud víme velice málo a vývoj jednotlivých rytířských rodů v delším časovém úseku je 

jedním z bílých míst naší historie. 

Obecně se předpokládá, že v době pohusitské, předbělohorské a ještě ve větší 

míře v době pobělohorské docházelo ke koncentraci šlechtického majetku a zanikání 

drobných statků. Majitelům těchto statečků patřila ale ještě na počátku 17. století 

většina pozemkového vlastnictví v Čechách, takže koncentrace zřejmě neprobíhala 

všude stejně rychle a navíc další statečky znovu vznikaly dělením majetku. Toto obecné 

konstatování nám ovšem příliš nepřibližuje dlouhodobou majetkovou situaci vlastníků 

těchto statků: docházelo k chudnutí či bohatnutí jednotlivých rodin drobné nižší 

šlechty? Jak velké byly šance jednotlivců z nejchudší rytířské šlechty na vzestup a 

zbohatnutí? Jednalo se v těchto případech o řídké výjimky a naprostou většinu členů 

drobné šlechty čekala neodvratná chudoba nebo se naopak životní úroveň většiny 

1 Bůžek, V.: Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských čechách, Praha 1989, s.l34-135; ; 
Bůžek, V.: Nižší šlechta v předbělohorských Čechách (Prameny, metody, stav a perspektiva bádání), 
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drobných rytířů neustále zvyšovala, byť i ne tak dramaticky jako u příslušníků vyšší 

šlechty? 

Na první pohled se zdá, že pravděpodobnější bude první možnost: při větším 

množství synů v jedné rodině po rozpadu rodového nedílu buď došlo k rozdělení 

otcovského statku na menší díly a k zákonitému ztenčování se majetku všech 

příslušníků rodu či k odevzdání celého statku nejstaršímu synovi a k výraznému 

zchudnutí mladších synů. V obou případech se zdá logičtější postupné chudnutí 

jednotlivých rodin i celých drobných rytířských rodů, pokud se v nich objevil více než 

jeden dědic. Bohatnutí by přicházelo v úvahu pouze v případě nabytí majetku ve 

službách nějakého velmože, jestliže možnost úspěšného hospodaření na zděděném 

statku se zdála jako nereálná. 2 Jistou možností by mohlo být úspěšné úvěrové 

podnikání, ale mohli si ho příslušníci drobných rytířských rodů vůbec dovolit a pokud 

ano, stačilo by na více než pokrytí nejnutnějších životních nákladů? 

Pokusila jsem se tyto otázky zodpovědět mikrosondou do dějin jednoho 

náhodně zvoleného drobného rytířského rodu a postihnout přitom změny jeho 

majetkové situace v období od prvních zmínek o něm ve středověku až do konce 

třicetileté války. Z majetkových poměrů jednotlivých rodin rodu vyplývalo i 

společenské postavení a životní úroveň jejich členů, proto jsem se věnovala pozornost i 

těmto oblastem jejich života. Zvolila jsem rod Chlumčanských z Přestavlk, pocházející 

z Přešticka v bývalém Plzeňském kraji, který v 16.-17. století sídlil v západních, jižních 

a středních Čechách. Chlumčanští byli mnou původně vybráni jen jako naprosto 

náhodně zvolení reprezentanti drobné nižší šlechty, ovšem brzy se ukázalo, že se 

jednalo o velice zajímavý rod, spjatý s dějinami řady lokalit v okolí Přeštic i jinde. 

V mé práci se postupně začal projevovat určitý rozpor: protože drobným rytířským 

rodům byla dosud věnována pouze minimální pozornost, snažila jsem se o co největší 

objektivitu s důrazem na vertikální časovou linii ve vývoji rodu, zároveň jsem si ale 

začala uvědomovat jedinečnost rodu Chlumčanských i jejich význam pro dějiny 

Plzeňska. Snad se mnou vynaložené úsilí může zdát zbytečné, vždyt' přece nešlo o 

panský ani nijak bohatý rod, ale já věřím v nutnost práce založené na pravdivých 

ČČH 91, 1993, č. 1, s. 37; Diilmen, R van: Entstehung des fruhneuceitlichen Europa 1550-1640, 
FrankfurtamMain 1982, s.l32-144 
2Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996, s. 23 
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faktech a domnívám se, že jedině tak můžeme dospět k trvale platným obecným 

syntézám. Většina syntetických prací o šlechtických dějinách je totiž založena na 

údajích z regionální a encyklopedické literatury, mezi nimiž se však nacházejí četné 

chyby, tradované od autora k autorovi, a vyvodila jsem nakonec jednoznačný závěr: 

údaje v literatuře o členech drobných šlechtických rodů naprosto nejsou hodnověrné. 

Protože bez důkladného výzkumu není možné odlišit omyly od nezkreslených faktů, 

bylo by třeba všechny údaje (nejen) o všech rytířských rodech znovu ověřit. Ve své 

práci jsem se pokusila přispět alespoň malou částečkou k tomuto velikému cíli, jehož 

splnění je ovšem hudbou velice vzdálené budoucnosti. Pro regionální dějiny má ale 

každá taková práce značný význam a proto by všechny měly být postaveny na solidním 

faktografickém základu. 3 

Pokud se týče příspěvku k vývoji drobné nižší šlechty, nemohu zatím přesně 

určit, nakolik Chlumčanští z Přestavlk byli skutečně typickými reprezentanty drobných 

rytířských rodů a nakolik se jejich osud lišil od osudu jejich stejně majetných sousedů. 

3 Příběhy o šlechtě vždy přitahovaly pozornost laické veřejnosti. Protože značná část oOCí v české 
republice patřila v minulosti drobné nižší šlechtě, existuje značná poptávka i po osudech těchto rytířských 
rodů. Pokud se práce na jejich sepsání nezhostí kvalifikovaní historikové, snaží se tohoto úkolu ujmout 
laikové. Ti mohou v dobré víře způsobit značné škody. Tak například na Přeštícku stále kolují barvité 
phběhy rytířů z Chlumčan, na nichž není ani zrnko pravdy. Navíc v Chlumčanech na Plzeňsku žili 
Chlumčanští z Přestavlk, zatímco vladykové z Chlumčan měli svá sídla v severočeských Chlumčanech. 
Phběhy vychází z rádoby historického spisku lidového písmáka Václava Maška z počátku 19. století, 
znovu vydaného a doplněného i životopisem autora ve 40. letech 20. století. Bylo by je možno odeslat do 
říše bájí, a pověstí, jenomže v nedávné době byl jejich text znovu vydán s jejich zařazením do 16. století a 
uvedením životních dat u některých postav, které opravdu v té době žily. Celek vzbuzuje dojem, že se 
jedná o skutečný příběh z raného novověku. Tato publikace vzbuzuje svým živým vyprávěčským stylem 
u laické veřejnosti zájem o minulost svého regionu, je ovšem založena na naprostých nesmyslech. Ale i 
regionální autoři, kteří nemají historické vzdělání a snaží vycházet z historických pramenů či spíše 
z odborné literatury často mylně interpretují určitý fakt a vytvoří další mýtus, který je přejímán i do 
dalších prací. Tak např. M. Cepický ztotožnil milenku ženatého Viléma III. Švihovského ze Skály ŽOfku 
s nezletilou dcerou Vitmara z Újezda ŽOfkou v opatrování Johanky ze Štemberka, násilím provdanou za 
Viléma z Vlčkovic. Navíc poněkud posunul smysl příběhu nešťastné ŽOfky z Újezda předpokladem, že 
věková hranice pro uzavření sňatku dívky byla i ve středověku stejná jako v současnosti, takže zaníceně 
líčil dlouhodobý romantický milostný vztah dítěte mladšího dvanáctí let, za který bylo potrestáno 
sňatkem s Vilémem z Vlčkovic. H. Východská zase nechala Jindřicha Chlumčauského zdědit jen pustý 
hrad Skálu, ke kterému ve skutečnosti patřilo několik vsí včetně jeho sídla v Radkovicích, a dceru 
zámožného rytíře Davida Boreně ze Lhoty na Mikovicích v kraji Slánském zařadila do rodu Horšických 
z Horšíc. Dokonce i pro období pobělohorské velice erudovaný autor Z. Holý interpretoval jednu 
středověkou česky psanou listinu naprosto zavádějícím způsobem Je tedy jasné, že kvalitní zpracování 
dějin drobných rytířských rodů je více než namístě i z důvodu poskytování relevantních informací široké 
veřejnosti. 

Viz Urban, J. F.: Západočeský písmák V. J. Mašek, Plzeň 1948; Dvořák, S.: Phběhy rytířské urozených 
pánů z Chlumčan, Lukavice a Vodokrt, Chlumčany 1999; čepický, M.: Horšicko v Kronikách a 
vyprávění, Horšíce 2000, s. 30-31; Východská, H.: Něco o Horšících, Plzeň 2000, s. 32; Holý, Z.: 
Chlumčany a jejich obyvatelé, Chlumčany 1999, s. 36 
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Situaci navíc komplikuje fakt, že rod Chlumčanských byl převážně katolický a sídlil 

hlavně na Plzeňsku, které tvořilo do jisté míry specifickou oblast Čech. Má zjištění se 

tedy mohou vztahovat pouze na Plzeňsko a tuto náboženskou skupinu, ale možná 

odpovídají i celkové situaci drobné české nižší šlechty. Moje závěry by mohly potvrdit 

či vyvrátit jen další sondy do dějin českých rytířských rodů. 

Má práce se věnuje rodu Chlumčanských z Přestavlk od prvních zmínek o 

vladycích z Přestavlk ve 13. století až po počátek 18. století. 

V první kapitole jsem se pokusila o přesné zachycení vývoje jména 

Chlumčanských z Přestavlk a jejich jasné rozlišení od nepříbuzných vladyků 

z Chlumčan, z Přestavlk či Chlumčanských s jiným predikátem. 

V druhé kapitole jsem sledovala vývoj rodu od prvních neurčitých zmínek o 

jeho předcích ve 13. a 14. století až po rok 1526. Zkoumala jsem jejich majetkové 

postavení v rámci Plzeňského kraje a možnosti jejich obohacení se za husitství a v době 

jagellonské. Vedle sledování jejich genealogického a majetkového vývoje jsem se 

pokusila nahlédnout prostřednictvím soudních sporů do mentality členů rodu. 

Ve třetí kapitole jsem se zaměřila na vývoj rodu v předbělohorském období. 

Hlavní pozornost jsem věnovala genealogickým a majetkovým záležitostem jako 

základu pro jakýkoliv další výzkum tohoto rodu.Pokusila jsem se zařadit jednotlivé 

rodiny do společnosti šlechty Plzeňského kraje i Českého království a stanovit 

dlouhodobé tendence majetkového vývoje Chlumčanských. Sledovala jsem přitom, zda 

údaje v berních rejstříkách odpovídají skutečnému stavu zjistitelnému z deskových 

zápisů, zda majetek rodu jednotlivých rodin v tomto období rostl, zmenšoval se či 

stagnoval a zda a s jakým úspěchem se pokoušeli o režijní či úvěrové podnikání. Dále 

jsem si všímala náboženství, vzdělání a kariéry jednotlivých členů rodu i o jejich 

kulturní zázemí a životní styl, ale tyto otázky se mi dařilo postihnout v daleko menší 

míře. 

V poslední kapitole jsem sledovala postižení členů rodu konfiskacemi a 

majetkový i genealogický vývoj rodu v době pobělohorské až do počátku 18. stol. I zde 

se moje pozornost soustředila na majetkový vývoj, konkrétně na příčiny zchudnutí či 

zbohatnutí jednotlivých rodin. 
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Jedním z výsledků mé práce byl nově navržený rodokmen rodu 

Chlumčanských ve 14. - 17. století v příloze a přehledné majetkové tabulky v textu. 

Má práce se snažila postihnout vývoj rodu Chlumčanských ve svém celku a 

v souvislosti s dějinami nižší šlechty Českého království, proto jsem se musela 

z časových důvodů vzdát sledování řady zajímavých detailů. Informace nashromážděné 

v této práci však snad poskytnou solidní základnu pro další výzkum dějin rodu 

Chlumčanských i jednotlivých jeho osobností a poskytnou vodítko i autorům dalších 

prací o nižší šlechtě Plzeňského kraje. 

Zároveň může sloužit jako srovnávací materiál pro další mikrosondy o 

drobných rytířských rodech. 
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Rozbor literatury a pramenů 

Protože jsem sledovala Chlumčanské z Přestavlk v podstatě ze dvou základních 

hledisek, jako příklad drobného rytířského rodu z Plzeňska a jako jedinečný šlechtický rod 

spjatý s místními dějinami, rozpadá se i mnou použitá literatura do dvou okruhů: jednak jsem 

užívala literaturu zabývající se dějinami nižší šlechty, jednak literaturu věnující se ve větší či 

menší míře přímo Chlumčanským. 

Pokusila jsem se sledovat české dějiny vymezeného období z pohledu nižší šlechty, 

tam kde to bylo možné, z pohledu drobné rytířské šlechty z Plzeňského kraje. Šlechtě na 

Plzeňsku v období předhusitském byla věnovaná značná pozornost a také období husitských 

válek bylo zmapováno velice vyčerpávajícím způsobem, pro následující dobu bylo nutné 

použít obecnější práce. 1 Nižší šlechtě v předbělohorském období se věnoval především 

V. Bůžek, ať už z hlediska majetkového, hospodářského, politického či kulturního, 

majetku rytířského stavu se ve své studii dotýkal i A. Míka, způsobů jeho hospodaření J. 

Petráň a V. Ledvinka, životní kultuře P. Čornej aJ. Pánek.2 Pro poučení o nižší šlechtě v době 

pobělohorské jsem použila práce P. Čorneje a O. Felcmana.3 Pro zodpovězení řady otázek 

jsem musela použít práce týkající se obecnějších problémů, například církevní správy, 

rodinného a dědického práva, finanční správy, architektury, městského a církevního školství 

1 Čechura, J.: Rozsah a dynamika sekularizace církevní držby v západních Čechách na počátku husitské revoluce 
(v letech 1419-1420), PHS 29, 1989, s. 43-69; Čechura, J.: Sociální struktura Plzeňska ve 14.-17. století a její 
zpracování, MZK 23, 1987, s. 171-182; Čechura, J.: Struktura pozemkové držby v západních Čechách na 
počátku husitské revoluce, SH 31, 1985, s. 5-47; Hojda, Z.-Pešek, J.: Osídlení a feudální rozdrobenost 
Plzeňského kraje (na základě berního rejstříku z r. 1379), HG 18, 1979, s. 103-163; Petráň, J.: Skladba 
pohusitské aristokracie v Čechách, AUC, Philosophica et Historica 1,1976, s. 9-80; Macek, J.: Jagelonský věk 
v českých zemích 2. Šlechta, Praha 1994 
2 Bůžek, V.: Majetková skladba šlechty v předbělohorských Čechách, Hospodářské dějiny 14, 1986, s. 175-216; 
Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996; Bůžek, V.: Pijácké 
zábavy na dvorech renesančních velmožů (Ambras-Bechyně), Opera historica 8, České Budějovice 2000, s.l37-
161; Bůžek,V.:Rytíři renesančních Čech, Praha 1995; Bůžek, V.: Úvěrové podnikání nižší šlechty 
v předbělohorských Čechách, Praha 1989; Míka, A.: Majetkové rozvrstvení české šlechty v předbělohorském 
období, SH 15, 1967, s. 45-75; Ledvinka, V.: Rozmach feudálního velkostatku, jeho strukturální proměny a role 
v ekonomice českých zemí v předbělohorském období, FHB ll, 1987, s. 103-132; Ledvinka, V.: Úvěr a 
zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách (Finanční hospodaření pánů z Hradce 1560-
1596), Praha 1985; Petráň, J.: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. a počátkem 17. století, AUC 
Philosophica et Historica, 1964, Monographia 5, Praha 1%3; Čornej, P.: K otázce životního stylu nižší šlechty 
před Bílou horou, SSH 15, 1980, s. 125-142; Pánek, J.: Život na šlechtickém sídle v předbělohorské době, Acta 
Universitatis Purkynianae, Philosophica et Historica 1, 1992, s. 9-27 
3 Čornej, P.: Vliv pobělohorských konfiskací na. slQadbu feudální třídy, AUC, Philosophica et Historica 1,1976, 
s. 165-194; Felcman, 0.: Majetkové poměry feudálm tl'Rtyv druhé polovině 17. století, tamtéž, s. 195-225 
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nebo cestování. 4 Ačkoliv rod Chlumčanských pocházel z Plzeňska, někteří jeho členové měli 

vztah k Rožmberkům a proto bylo nutné prostudovat i literaturu věnující se tomuto panskému 

rodu.5 

Publikací, zabývajících se přímo rodem Chlumčanských z Přestavlk bylo mnohem 

méně. Základní prací byla kniha Františka Bretfelda, synovce posledního žijícího člena rodu 

Václava Leopolda Chlumčanského, o litoměřickém biskupství, jejíž jedna kapitola se 

věnovala také předkům jeho slavného strýce.6 Je bohužel zvláště pro starší období plná chyb, 

pro 17. století ale přináší mnoho cenných informací. V době psaní mé diplomové práce byla 

shodou okolností vydána ještě jedna publikace, která se věnuje ve značné míře dějinám rodu 

Chlumčanských, a to velice erudovaná kniha Z.Holého Chlumčany a jejich obyvatelé. 7 Její 

autor není historik, a proto neměl přístup k některým pramenům a někdy nekriticky přebíral 

mylné údaje z literatury, na druhou stranu mi však zprostředkoval řadu cenných informací 

z regionálních a genealogických publikací a časopisů, které by jinak unikly mé pozornosti. 

Práce se ovšem věnuje převážně obci Chlumčany a o dějinách rodu po jejich opuštění 

Chlumčan v 1. polovině 16. století informuje spíše povšechně, i když se snaží postihnout 

osudy všech členů rodu až do jeho vymření. Žádná publikace se tedy dosud nikdy nevěnovala 

samostatně pouze rodu Chlumčanských z Přestavlk. Další poznatky o Chlumčanských jsem 

nalezla v místopisné literatuře, objevuje se tam však řada chyb, a to i v těch nejvíce 

hodnověrných. 8 Zmínky o tomto rodu se vyskytují i v dějinách lokalit hodně vzdálených od 

4 llledíková, Z.:Ke studiu a možnostem využití patronátních práv v předhusitských čechách, FHB 7, Praha 1984, 
s. 43-99; Macháčková, V. Církevní správa v době jagellonské (na základě administrátorských akt), 
diplomová práce, obhájená na katedře PVH a arch. studia FF UK v roce 1983; Hanzal, J.: Církevní poměry v 
západních Cechách v druhé polovině 16. stol., MZK 13, 1987, s. 89- 103; Zahradník, Z.: Studie o církevní 
správě v předbělohorských Čechách, diplomová práce obhájená na katedře PVH a arch. studia FF UK v 
roce1980; llledíková , Z: zápisy z manželských sporů - nepovšimnutý pramen 15. stol., in Pocta Josefu 
Petráňovi, Praha 1991, s.79- 93; Kapras, J.: Manželské právo majetkové dle českého práva zemského, VKČSN 
1908, kap. 5; Kapras, J.: O zletilosti dle českého práva, Brno s.d.; Placht, 0.: České daně 1517-1652, Praha 
1924; Janáček, J.: Pivovarnictví v českých královských městech 16. století, Praha 1959; Pešek, J.: 
Západočeské městské školství v zrcadle manuálu rektora praž. univerzity (1560- 1582), MZK 25, s. 111- 127; 
Čornejová, 1.: Tovaryšstvo Ježíšovo v Čechách, Praha 1994; Chotěbor, P.: K architektonické podobě českých 
tvrzi v období renesance a manýrismu, Umění 39, 1991, s. 101-113; Kunský, J.: Čeští cestovatelé 1, Praha 1%1 
5 Barborová, E.: Purkrabí rožmberských hradů a panství, JHS 39, 1970, s. 213-221; Barborová, E.: Správa na 
panství Petra Voka z Rožmberka v letech 1565-1592, AT 1971, s. 1-13; Cironisová, E .. Vývoj správy 
rožmberských panství ve 13.-17. století, SAP 31, 1981, s. 105-178; Bůžek ,V.-Hrdlička, A.:Dvory velmožů 
s erbem růže, Praha 1997; Pánek, J.: Poslední Rožmberk. Životni příběh Petra V oka, Praha 1996 
6 Bretfeld, F. J.: Umriss einer kurzen Geschichte des Leitmeritzer Bisthums nebst genealog. Denkwiirdigkeiten 
uber das Alter und die Verdienste der bóhmische Familie Chlumczansky von Przestavlk, Prag 1811 
7 

Holý, Z.: Chlumčany a jejich obyvatelé, Chlumčany 1999 
8 Sedláček, A: Místopisný slovník historický království Českého, 2 vyd. Praha 1998; Sedláček, A.: Hrady, 
zámky a tvrze království Českého, 9, Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, 13, Plzeňsko a Loketsko, Praha 
1905; Šlégl, A : Politický okres Přeštický. Část zvláštní, Přeštice 1925; Kočka, V.: Dějiny politického okresu 
Rakovnického, Rakovník 1936; Kočka, V.: Dějiny politického okresu Kralovického, I, 2, Kralovice 1930-1932 
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sídel jeho příslušníků a zdánlivě s nimi nikterak nesouvisejících. 9 Při sledování dějin rodu 

není samozřejmě možné pominout genealogická hesla v encyklopedické literatuře. 10 Další 

použitou literaturu jsem uvedla na příslušných místech v poznámkách a v seznamu literatury. 

Základním pramenným východiskem pro mne byly pozůstalosti osob, které se ve 

svém díle věnovaly alespoň zčásti Chlumčanským z Přestavlk, a velké genealogické sbírky. 

Pozůstalosti autorů genealogických hesel o Chlumčanských v (Riegrově) Slovníku naučném a 

v Ottově slovníku naučném Antonína Rybičky a Martina Koláře, uložené v ANM v Praze a 

SOkA Tábor, mi mnoho vodítek bohužel neposkytly, protože se dochovaly velice torzovitě a 

jejich původci do svých výpisků odkazy na prameny většinou neuváděli. V pozůstalosti M. 

Koláře se Chlumčanských týkaly dvě složky o celkem třech listech s výpisy z pramenů 13.-

15. a 18. století, v pozůstalosti A Rybičky řada časově neuspořádaných lístečků 

z genealogické kartotéky, týkajících se 16.-19. století. Mnohem lépe vedené byly pozůstalosti 

Augusta Sedláčka a Václava Kočky, uložené v Historickém ústavu České akademie věd 

v Praze a v SokA Rakovník, které obě zachovávaly stejnou formu: základním vodítkem byla 

časově uspořádaná genealogická kartotéka, v níž byly u všech výpisů zkratkovité citace, 

někdy přímo na prameny, jindy na edice, literaturu či na vlastní výpisky autora v dalších 

rukopisech jeho pozůstalosti. Ne vždy však bylo možné zkratky rozšifrovat, a tak jsem 

některé citace nemohla ověřit v pramenech. Další informace mi poskytly genealogické sbírky 

Václava Dobřenského a Gottfrieda Daniela Wunschwitze, uložené ve Státním ústředním 

archivu v Praze, v obou z nich se ale vyskytovaly závažné chyby. 11 Za nejvíce podnětných 

vodítek pro další výzkum ale vděčím genealogické sbírce Rudolfa Vratislava z Mitrovic (tzv. 

sbírka CH) a dvěma sešitům výpisů F.E. Rentze z desek zemských, uložených také v ANM. 

V obou případech se jedná o časově neřazené výpisy z desek zemských, u Vratislava 

především trhových, u Rentze hlavně půhonných, převážně s přesnými odkazy na prameny. 12 

9 Andress, F.: Die Geschichte der Stadt "Dobran", Plzeň 1904; Vančura, J. :Dějiny někdejšího královského města 
Klatov l-l, 2 (do roku 1620), Klatovy 1927-1929, 2-1,2 (po roce 1620), Klatovy 1930-1936; Teplý, F.: Dějiny 
města Volyně a okolí, Písek 1938; Šimáček, F.: Kronika města Kostelce n. Černými lesy, Kostelec n.Č.L. 1935 
10 Rybička, A.: Chlumčanský z Přestavlk, (Riegrův) Slovník naučný 3, Praha 1863, s. 1083-1084; Kolář, M.: 
Chlumčanský z Přestavlk, OSN 12, Praha 1897, s. 246; Chlumčanští z Přestavlk, in Masarykův slovník naučný 
3, Praha 1927; Chlumčanský, Jan Boreň z Přestavlk, in Komenského slovník naučný 5, Praha 1938, s. 454 

11 Např. oba považovali Jana Boreně na Újezdě Purkartově za syna Jiřího na Zeměticích nebo Oldřicha Kryštofa 
Polyni a Bělči za syna Anny Malovcové a Jana Chlumčanského, údajně syna Jindřicha na Radkovicích a na 
Dolejší Lukavici. 
12 SOkA Tábor OF Martin Kolář inv.č. 357, 751; ANM v Praze OF Antonín Rybička- kartotéka (heslo 
Chlumčanský); SÚA Praha Gen. sb. Václava Dobřenského inv.č. 396 (Chlumčanský); SÚA Praha Gen. sb. 
Gottfrieda Daniela Wunschwitze inv.č. 453 (Chlumčanský); HÚ ČA V v Praze Pozůstalost Augusta Sedláčka -
genealogická kartotéka (heslo Chlumčanský)~ SokA Rakovník OF Václav Kočka inv.č.ll (místopis městečka 
Cistá), 15 (místopisná kartotéka - hesla Cistá, Drahouš, Chlumčanský, Slatina); ANM v Praze Sb. CH 
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Další odkazy na desky zemské mi poskytl rejstřík obnovených vkladů k deskám zemským a 

jeho připravované pokračování, sahající do roku 1561, do kterého jsem měla možnost 

nahlédnout. Použila jsem také některé soudobé pomůcky k deskám zemským, jako například 

rejstřík závětí úřadu desek zemských nebo rejstřík zápisů z let 1583-1586 téhož úřadu. 13 Pro 

orientaci v materiálech konfiskačních komisí jsem užívala Bílkovo dílo o konfiskacích. 14 

Ve všech případech jsem se snažila všechny použité odkazy na prameny ověřit, 

někde to však, zejména u hojných Rentzových výpisků z desek zemských půhonných, ale také 

u výpisků Rybičkových a některých nesrozumitelných či zastaralých citací A. Sedláčka a V. 

Kočky, z časových důvodů nebylo možné. Použila jsem písemné prameny všech tří typů 

zpřístupnění: edice, soudobé tištěné prameny ze 16.-17. století a nevydané rukopisné 

prameny, uložené ve Státním ústředním archivu v Praze, Archivu Národního muzea, Archivu 

Pražského hradu, státních oblastních archivech v Praze a Plzni a státních okresních archivech 

v Rakovníku, Strakonicích a Plasích. 

Edice jsem používala především pro dobu středověku. Pro toto období jsem užila jen 

tři nevydané prameny, všechny uložené v Archivu metropolitní kapituly v Archivu Pražského 

hradu: rukopis erekční knihy z roku 1416 a dva svazky akt administrátorů z roku 1433 a 

1498. 15 Naproti tomu pro období raného novověku jsem, pokud to jen bylo možné, sáhla vždy 

raději po originálním prameni. 16 Pro zjištění vývoje rodu ve středověku jsem prošla nejprve 

všechny použitelné edice listin a edice k církevním dějinám středověkých Čech. 17 Důležité 

(genealogická sbírka Rudolfa Vratislava z Mitrovic) kart.ll-Chlumčnský; ANM v Praze Sb. rkp. inv. č. 46 
(dvoudílný rukopis výpisů F.E. Rentze z desek zemských s názvem Alfabetický seznam šlechty v deskách 
zemských) 
13 Burdová, P.: Rejstříky k deskám zemským I. Obnovené vklady po požáru desk 1541, sv. 1,2, Praha 1981; 
SÚA ÚDZ inv.č. 456 (rejstřík k deskám zemským stavovským z let 1583-1586), 659 (rejstřík závětí 
v deskách zemských) 
14 Bílek, T.V.: Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618, 1-2, Praha 1882-1883 
15 APH AMK Cod. II/11, VI/2, Vl/ll 
16 Výjimku tvoří církevní prameny a prameny daňové povahy, protože jejich ověřování by bylo příliš časově 
náročné. 
17 Codex diplomaticus et epistolarius Regni Bohemiae et Moraviae 1-5, ed. G. Friedrich, Z. Kristen, 
J.Šebánek, S. Dušková, Pragae 1904-1993; Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, 1, 
ed. K.J.Erben, Praha 1855, 2-4, ed. J.Emler, Praha 1882-1892, Vll, ed. J.Spěváček; Archiv český čili staré 
písemné památky české i moravské l-6, ed. F. Palacký, Praha 1840-1872, 8,10 ed. J. Kalousek, Praha 1888, 
1890; Beneš, F.-Beránek, J. a kol.: Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526, Praha 1974-1980; 
Palacký, F.: Urkundliche Beitrage zur Geschichte des Hussittenkrieges 1, Prag 1873; Rynešová, B.: Listář a 
listinář Oldřicha z Rožmberka 1, Praha 1929; Sedláček, A.: Zbytky register králův římských a českých z let 
1361-1480, Praha 1914; Strnad, J. :Listář král. města Plzně a druhdy poddaných osad 1 (1300-1450), Plzeň 1891, 
2 (1450-1526), Plzeň 1905; Strnad, J.: Regesta listin šlechtických na Plzeňsku ze XIV-XVI století, chovaných 
v muzeu Plzeňském, in SH 2, 1884, s. 9-17; Borový, K-Podlaha, A.: Libri erectionum arch. pragens. saeculo 
XIV et XV, 1-6 (1358-1407), Pragae 1875-1937; Podlaha, A.: Libri ordinationum cleri 1395-1416, s.l68,171; 
Tingl, F.A.- Emler, J.: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim 1-10 
(1354-1419, 1421- 1436), Pragae 1865-1889; Tadra, F.:Soudní akta konzistoře pražské 1-6 (1373-87, 92-93, 
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byly také zápisy z obnovených desek zemských a desek dvorských a edice berního rejstříku 

z roku 1379. 18 

Pro majetkové záležitosti Chlumčanských v raném novověku byly základním 

pramenem desky zemské, a to jak trhové, tak i půhonné, protože o pozemkovém majetku 

některých členů rodu vydávaly někdy jediné svědectví majetkové spory nebo užívání 

přídomků v soudní sporech. Trhové smlouvy v deskách zemských naopak poskytovaly cenné 

údaje o hospodářství Chlumčanských- dalo se z nich zjistit, zda mezi koupí a prodejem statku 

na něm přibyly nové panské dvory, mlýny, ovčíny, rybníky a pivovary, zda a na kolik byl 

prodávaný statek zadlužený, zda byla cena při prodeji vyšší, nižší či stejná jako při koupi, a 

zda byla zaplacena hotově, na splátky nebo jen pojištěna pod úrok. 19 O jejich hospodářských 

záležitostech bylo dále možné dozvědět se i z materiálů České kanceláře a České komory, 

uložené ve sbírkách Stará a Nová manipulace a Komorní knihy ve Státním ústředním archivu 

v Praze a z rožmberských materiálů ze sbírky Cizí rody státního oblastního archivu v Třeboni 

a také z některých městských knih, například trhových knih městeček Strakonice a Všeruby.20 

Snažila jsem se provést majetkové zařazení jednotlivých členů rodu v rámci Plzeňského kraje 

i celé země a za tím účelem jsem použila edice berních rejstříků ze 16. století. 21 V poznání 

genealogie rodu mi byly nápomocné také soudobé tituláře, tištěné i netištěné, a genealogické 

96-98, 1404, 1406-1408), Praha 1893-1900; Tomek, W.W.:Registra decimarum papalium, Pragae 1873; Eršil, 
J.- Pražák, J: Archiv pražské metropolitní kapituly 2. Katalog listin a listů z let 1420- 1561, Praha 1986 
18 Archiv český 30, 32, 37, ed. G. Friedrich, Praha 1913, 1915, 1937 ; Emler, 1.: Pozůstatky desk zemských 
Království českého 1541 pohořalých 1, 2, Praha 1870, 1872; Dvorský, F.-Emler, 1.: Reliquiae tabularum terrae 
citationum vetustissme, Pragae 1868; Emler J.:Ein Bernaregister des Pilsner Kreises vom Jahre 1379, Prag 1876 
19 Signatury mnou použitých desek zemských větších, menších i stavovských jsem uvedla v soupisu pramenů, 
z desek dvorských jsem měla v ruce pouze sign. 64 a 112, sign. 35 jsem nemohla použít, protože dosud není 
nafocena na mikrofilmu a tak jsem musela použít údaje A.Sedláčka bez ověření. Dále jsem použila 
komentovanou edici nejstarších obnovených kvaternů desek zemských- viz Vavroušková, A. (ed.): Desky 
zemské Království českého, řada 1, sv. 1, 2, Praha 1935,1941 
20 SÚA SM sign. C5 (majetkové záležitosti Chlumčanských v 16.-18. století), C215 -Cl/4, Cl/8, Cl5, P25, R25 
(konfiskace), Rl09/45 Plz.-Kl. 37, 62 (soupis poddaných podle víry panství Poleň a Loučím); SÚA NM sign. 
C27 (majetkové záležitosti Chlumčanských v 17. století); SÚA KK sign. 338-342 (expediční protokoly České 
komory z let 1592-94, 1600-1611); SOA Třeboň CR-registratura Chlumčanský z Přestavlk; SOkA Strakonice 
AM Strakonice kniha č.39 (kniha pamětních zápisů z let 1501-1711); SOkA Plasy AM Všeruby i.č. 161 (trhová 
kniha z let 1602-1680) 
21 Pešák, V. : Berní r~?jstříky z roku 1544 a 1620, Praha 1953; Placht, 0.: Odhad majetku stavů Království 
českého z r. 1557, VKCSN tř. filosof.- hist.- filolog., roč. 1947, Praha 1950, s. 49-155; Renner, 1.: Mustruňk 
v Plzeňském kraji r. 1566, in Sborník městakého historického muzea v Plzni 2, Plzeň, s. 42-57; Renner, 1.: 
Šlechta Plzeňského kraje v půli XVI. století, ČSPSČ 18, s. 107-109; Kollmann, J.:Berní rejstříky a berně z roku 
1567, SAP 13, 1963, s. 169-246; Úlovec, J.: Rejstřík dlužníků berně z roku 1579, Táborský archiv 7, 1995-
1996, s. 133-175; Marat, F.: Soupis poplatnictva 14 krajův v Království českém z roku 1603, VKČSN, tř. 
filosof.- hist.- jazykozpytná, roč. 1898, Praha 1899, č. 1, s. 1-130; Sedláček, A.:Rozvržení sbírek a berní 
roku 1615 dle uzavření sněmu generálního nejvyššími berníky učiněné Abhandlungen der Kgl. oohmischen 
Gesellschaft der Wissenschaft vom Jahre 1869, 6. Folge, 3. Band, Prag 1870; Doskočil, K.: Popis Čech po 
třicetileté válce, Berní rula 1,2, Praha 1953-54; Doskočilová, M.: Berní rula 23. Kraj Plzeňský 1, Praha 1954; 
Haasová, M.: Berní rula 9. Kraj Kouřimský 1, Praha 1952; Hradecký, V.: Berní rula 26. Kraj Podbrdský, Praha 
1952; Kolektiv autorů: Tereziánský katastr český 1-3, Praha 1964-1970 
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příručky B. Paprockého a B. Balbína. 22 Pro kulturní a společenské záležitosti Chlumčanských 

jsem použila Rukověť humanistického básnictví, edice církevních materiálů a rukopisné 

cestovní poznámky Jana Boreně Chlumčanského na Újezdě Purkartově v rukopisu Národní 

knihovny v Praze, nahlédnutí do soukromí jedné z rodin umožnila podrobná závěť Jindřicha 

Chlumčanského a řadu informací jsem se dozvěděla i ze soudních sporů.Z3 Některými 

informacemi mi posloužila také soudobá kronikářská díla. 24 Všechny ostatní použité prameny 

jsem uvedla do soupisu pramenů a literatury. Hmotných a obrazových pramenů jsem nemohla 

použít mnoho, nejdůležitější z nich byly dva renesanční náhrobníky členů rodu, gotický kostel 

sv. Petra a Pavla v Přestavlcích, obrázky donedávna existující gotické tvrzi v Sulislavi, 

zříceniny hradu Bubna, renesanční tvrz v Újezdě u Přeštic a vlastnoruční věnování Jana 

Boreně Chlumčanského do památníku Oldřicha Zahrádeckého ze Zahrádek s jeho erbem a 

malbou lodi. Jejich fotografie, pokud to bylo možné, jsem přiložila do obrazové přílohy. 25 

22 Bartoloměj Paprocký z Hlohol: Diadochos, id est succesio ... , O stavu rytířském, Staré Město pražské 1602; 
Bohuslav Balbín: Miscelanea Historica regrů Bohemiae, Dec. 2, Lib. 2, Pragae 1687; Brikcí z Licka:Titulové 
stavu duchovního i světského, Staré Město pražské 1534; Jiřík Černý: Titulář stavuov, Staré Město pražské 
1572; Mikuláš Šúd ze Semanína: Titulář stavuov , Staré Město pražské 1556;, Šebestián Fauknar 
z Fonkenštejna: Titulář, Staré Město pražské 1589 
23 Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě od konce 15. do začátku 17. století, 1-5, Praha 
1966-1982; Truc, M.:Album academiae Pragensis Societatis lesul573-1617, Praha 1%8; Borový, K.: Akta 
konzistoře utraqistické i katolické, Praha 1869; Tischer, F.: Dopisy konzistoře podobojí 1609-1619, Praha 1917-
1925; Klímová, H.: Soupis poddaných podle víry, Berounsko, Praha 1995; Oehm, V.: Protokol reformační 
komise v krajích Bechyňském, Prácheňském a Plzeňském 1628, VKSČN 1897, s. 13-28; Seydler, K. V..: Cesty 
Jana Boreně Chlumčanského, ČČM 1871, s.95; NK Oddělení rukopisů a starých tisků sign. XVII F35; DZV 
132 Cl 
24 Hájek z Libočan, V.: Kronika Česká, reedice Praha 1819; Březan, V.: Životy posledních Rožmberků 2, ed. 
J.Pánek, Praha 1985; Tieftrunk, K.: Pavla Skály ze Zhoře Historie česká, Praha 1867; Beckovský: Poselkyně 
~říběhů českých 2, ed. A.Rezek, Praha 1880; Rezek, A.: Paměti Mikuláše Dačického z Heslova 2, Praha 1880 

5 
Hostaš, K.- Vaněk, F.: Soupis památek uměleckých a historických v politickém okresu Přeštickém, Praha 

1907; Andress, F.: Die Geschichte der Stadt "Dobran", Plzeň 1904, s. 42; Rožmberský, P.:Štěnovice hrad, tvrz 
a zámek, Plzeň 1996, s. 18; Podlaha, A.: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu 
Rakovnickém, Praha 1912, s. 137; Strahovská knihovna sign. DG IV 18 (památník Oldřicha Zahrádeckého) fol. 
116'-117 
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I. VLADYKOVE Z CHLUMCAN, 

CHLUMČANŠTÍ NIKOLIV Z PŘESTAVLK 

A VLADYKOVÉ Z PŘESTAVLK NIKOLIV 

CHLUMČANŠTÍ 

I. 1. Problém jmenovců Chlumčanských z Přestavlk 

Při sledování předků Chlumčanských z Přestavlk je nutné nejprve určit, .kdo 

vlastně byl příslušníkem tohoto rodu, jinými slovy odlišit jeho členy od nepříbuzných 

jmenovců a postihnout alespoň v hrubých obrysech vývoj jejich jména. Podle M. 

Koláře se vladykové z Přestavlk u Přeštic po roce 1456 už trvale nazývali "Chlumčanští 

z Přestavlk", zakladatel linie sídlící na Újezdu u Přeštic Václav se však ještě v roce 

1497 psal pouze "z Přestavlk", stejně tak i jeho bratr Markvart a jeho strýcové Vilém a 

Mikuláš Vlach. Vilémův syn Kryštof užíval tento predikát samostatně ještě roku 1508 a 

jeho bratranec Racek dokonce ještě v roce 1510.1 V 15. století většina členů námi 

sledovaného rodu používala přízvisko Chlumčanský velice sporadicky - pokud vůbec. 

To při ne zcela jasné genealogii rodu a současné existenci řady nepříbuzných 

stejnojmenných rodů značně zhoršuje orientaci a vyvolává potřebu stanovení přesných 

pravidel, podle nichž by bylo možné mezi osobami s predikátem "z Přestavlk", ,...?; 

Chlumčan" a s přízviskem ,,Chlumčanský" bez uvedení přídomku "z Přestavlk" jasně 

rozpoznat předky a členy rodu Chlumčanských z Přestavlk. V této kapitole se pokusím 

o nalezení takového pravidla. Mou práci poněkud ztěžuje fakt, že problematice vzniku a 

proměn šlechtických jmen byla u nás věnována dosud jen mizivá pozornost? 

Nejdůležitější se na první pohled může zdát zjištění, kdy se tvar "Chlumčanský 

z Přestavlk" objevil poprvé a odkdy začal být užíván bez alternace tvaru "z Přestavlk", 

1 AČ 8, s. 518, 543; Strnad, 1.: Listář král. města Plzně a druhdy poddaných osad 2 (1450-1526), Plzeň 
1905, 
s.464,616 
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avšak daleko závažnějším problémem je fakt, že existovalo více rodů vladyků 

z Přestavlk. V řadě obcí s názvem Přestavlky v Čechách i na Moravě byla totiž panská 

sídla, která dala ve 14. a 15. století jméno různým vladyckým rodům, jejichž členové 

bývají bohužel dodnes řazeni mezi předky Chlumčanských z Přestavlk. Za další předky 

Chlumčanských z Přestavlk jsou občas považováni vladykové z Chlumčan, v poslední 

době se naopak objevily tendence považovat osoby se samostatně stojícím přízviskem 

"Chlumčanský" bez predikátu "z Přestavlk" za možné příslušníky rodu Chlumčanských 

z Chlumčan. Přízvisko Chlumčanský bylo navíc přiřazováno i k pánům z Klinštejna a 

také užíváno samostatně bez dalších predikátů? Přitom situaci komplikuje ještě 

skutečnost, že dějiny všech vý·še zmíněných rodů jsou zpracovány pouze v rámci 

místopisné literatury a bližší pozornost jim dosud věnována nebyla. V této práci jsem se 

rozhodla nejprve určit, kdo do mezi předky Chlumčanských z Přestavlk zcela jistě 

nepatřil, potom pojednat o sporných případech a teprve pak popsat skutečné předky 

Chlumčanských z Přestavlk. 

2 Pokud je mi známo, nevznikla na toto téma žádná samostatná studie. Vzniku příjmení jako takových se 
věnuje kniha D. Molánové, která je ale lépe využitelná spíše pro osvětlení vzniku středověkých 
domáckých podob křestních jmen. Viz Moldánová, D.: Naše příjmení, Praha 1983 
3 Bretfeld, F. J.: Umriss einer kurzen Geschichte des Leutmeritzen Bisthums neben genealogischen 
Denkwiirdigkeiten Chlumczansky von Przestavlk, Prag 1811; Meraviglia Crivelli, R.J.: Siebmachers 

grosses und algemeines Wappenbuch, Der Bohmische Adel, Niirberg 1886, s. 4, tab. 3; Rybička, A.: 
Chlumčanský z Přestavlk, (Riegrův) Slovník naučný 3, Praha 1863, s. 1083-1084; Rožmberský, P.: Tvrz 
a vladycká sedění v Chlumčanech, Hláska r. 8, 1997, s. 2, s.17; Holý, Z.: Chlumčany a jejich obyvatelé, 
Chlumčany 1999, s. 32 
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1. 2. Vladykové z Chlumčan 

a vývoj připojování přízviska Chlumčanský 

k predikátu vladyků z Přestavlk 

Nejprve se dotknu příslušnosti vladyků z Chlumčan, protože už v díle Josepha 

Bretfelda o dějinách tohoto rodu z roku 1811 byli za zakladatele rodu Chlumčanských 

z Přestavlk považováni právě oni. I v Meravigliově Siebmachers Wappenbuch najdeme 

jako příklad slavného člena rodu Chlumčanských Matyáše z Chlumčan, který měl 

mimochodem zcela jiný erb.4 Vladykové z Chlumčan jsou v Riegrově Slovníku 

naučném uvedeni mezi předky Chlumčanských z Přestavlk spolu s vladyky z Přestavlk 

a i Martin Kolář ve svých výpiscích oba rody směšoval a teprve ve svém hesle o 

Chlumčanských v Ottově slovníku naučném striktně určil jako jejich předky jen 

vladyky z Přestavlk. 5 Vladykové z Chlumčan v Ottově slovníku naučném nejsou 

popsam vůbec mimo dvou Matyášů z Chlumčan, kteří však nejsou nijak genealogicky 

zařazeni. 6 Není divu, když pak regionální historik stojí před otázkou: užívali vladykové 

z Přestavlk také samostatný predikát "z Chlumčan" a mohou tedy osoby s tímto 

predikátem patřit mezi předky Chlumčanských z Přestavlk? Je zřejmé, že tato otázka by 

měla být jasně zodpovězena jednou provždy. 

Vladykové z Chlumčan se připomínali pouze ve 14. -15. století a pohybovali 

se převážně v severních Čechách. V této oblasti existovaly nedaleko sebe dvoje 

Chlumčany, vedle dodnes existujících Chlumčan u Loun dnes již zaniklé Chlumčany u 

Petrohradu. Všichni vladykové z Chlumčan byli A. Sedláčkem řazeni do Chlumčan u 

4 Bretfeld, F. 1.: Umriss einer kurzen Geschichte des Leitmeritzer Bisthums nebst genealog. 
Denkwiirdigkeiten uber der Alter und Verdienste bóhmische Familie Chlumczansky von 
Przestavlk, Prag 1811; Memviglia Crivelli, R.J.: Siebmachers ~osses und algemeines Wappenbuch, Der 
Bóhmische Adel, Niirberg 1886, s. 4, tab. 3; Sedláček, A: Ceskomoravská heraldika 2, Pmha 1925, 
s.l34; Růžek, V. (ed.): Sedláček, A: Atlasy erbů a pečeti české a momvské středověké šlechty 3, Praha 
2002,s.347,453 
5 Rybička, A: Chlumčanský z Přestavlk, (Riegrův) Slovník naučný 3, Pmha 1863, s. 1083-1084; SOkA 
Tábor OF Martin Kolář inv. č. 751; Kolář, M.: Chlumčanský z Přestavlk, OSN 12, Praha 1897, s. 246 
6 Kadlec, 0.: Z Chlumčan Matouš, in OSN 12, s. 246; Nejedlý, Z.: Louda z Chlumčan Matyáš, in OSN 
16, s. 370-371 
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Loun, což potvrzuje i většina zeměpisných údajů, zmíněných ve spojitosti s výše 

zmíněnými vladyky z Chlumčan. 7 

Ve 14. století predikát znamenal obvykle místo původu či pobytu a není tedy 

těžké podle místních údajů určit, zda se určité osoby pohybovaly v severních nebo 

západních Čechách, a tedy mohly nebo nemohly být příbuzné s Chlumčanskými z 

Přestavlk. Ale v 15. století se situace radikálně změnila a jednotlivci se mohli dostat i 

značně daleko od svých původních sídel, a přesto si ponechat svůj starý predikát- což 

časem vedlo k potřebě přibírat si ke svému jménu další přízviska. Proto v této době 

7 Roku 1318 (podle Sedláčka roku 1316) Wykart z Chlumčan svědčil Dobrohostu z Blahotic, o dva roky 
později Albert z Chlumčan vysadil ves Kolešov právem zákupným, v roce 1366 Pešek z Chlumčan spolu 
s bratrem Swieczem řečeným Kraff, farářem z Chlumčan, a jejich otcem Markvartem z Chlumčan 
uzavřeli nedít na svých statcích v Chlumčanech a Vlčí a následně potom roku 1393 odpírali odúmrti po 
Markvartově smrti spolu s Prochanem z Chlumčan jménem jeho ženy Markéty. Czwyest Marquardi de 
Ch/umczan na faru v Chlumčanech oficiálně nastoupil 6. 8. 1367 a působil až do roku 1400, kdy za 
souhlasu patronů pánů z Peruce odešel neznámo kam. /Je ovšem divné, že Zvěst v té době nebyl jediným 
farářem v Chlumčanech: roku 1386 odtud na faru do Bělenče odešel farář Petr a roku 1391 farář Jan, 
ačkoliv zde stále působil Zvěst, a to za patronů Dobeše a Jana z Jablonce a Haška z Chlumčan, přestože 
se poté znovu objevili jako patroni vladykové z Peruce. Přitom se z fary v Chlumčanech platilo jen 15 
grošů papežského desátku, takže to nebyla velká fara. Buď tedy na faře byla ještě kaplanství s jinými 
patrony nebo existovalo více far ve více Chlumčanech./ Hašek z Chlumčan svědčil v roce 1386 Vaňkovi 
z Blšan při prodeji Postřešína a v roce 1391 vystupoval vedle Dobeše a Jana z Jablonce jako patron fary 
v Chlumčanech, Jan řečený Jablonec z Vlastislavě, který byl v letech 1414-1415 patronem fary 
v Černčicích, vlastnil v letech 1404-1415 část Chlumčan u Loun a roku 1415 ji zapsal spolu se dnes 
zaniklou vsí Zdejcinou (Kdýčinou), ležící severně od Dobříše, místokomomíkovi zemského soudu 
Jaroslavu z Buděhostic.7 Jaroslav Zdejcinu hned v roce 1417 prodal Habartovi z VInařic a psal se přitom 
již .,z Budiehostic a Ch/umczan ". Jan z Chlumčan, který svědčil v roce 1433 v záležitosti dluhu Jakuba 
z Kralovic lounskému rychtáři Albrechtu z Kyšic, byl zřejmě Jaroslavův syn. Již roku 1437 byl ale 
mrtev, protože jeho synu Zikmundovi byla dočasně "dána léta", aby si mohl pro sebe a svého mladšího 
bratra zvolit za poručníka svou matku Annu a Gerunka ze Sulevic a Milešova. Oba bratři byli ještě 18. 6. 
1443 nezletilí, protože tehdy jejich zmínění poručníci zastavili jejich dědictví v 700 kopách gr. Jindřichu 
řečenému Míčan ze Sulislavic, ale neplatili úroky a tak se věřitel 1451 uvázal do jejich statků. Zikmund 
zřejmě zemřel záhy poté a veškerý majetek po otci Janovi zdědil mladší bratr Božata z Chlumč;m, který 
ale zemřel roku 1454 také bez potomků a celý jeho statek (vsi Chlumčany, Vlčí, Buděhostice, Dřítovice, 
Blšany a Levín a roční plat 6 kop gr. v Kralovicích, který kdysi patřil zemřelému Jaroslavu z Chlumčan 
(!), dále nějaký plat v Levíně, o němž svědci tvrdili, že " ... ještě za nebožce Jaroslava z Chlumčan 
někaký ... člověk téhož Jaroslava vybieral jest úrok v Levíně a přinášel do Chlumpčan") připadl jako 
odúmrt' králi a byl 9. 2. 1454 darován jako výpros Jindřichu Míčanovi z Roztok. Tomu odporoval Bušek 
ze Sulevic a Milešova jménem svého otce a bývalého poručníka Zikmunda a Božaty z Chlumčan Kerunka 
4. 5. 1454, ale bez výsledku. Ze sporu nicméně vyplývá, že Zikmund a Božaty z Chlumčan byli potomky 
vladyků z Buděhostic, což potvrzuje i fakt, že Jan, Zikmund i Božata z Chlumčan nesli v erbu znamení 
sekerek stejně jako vladykové z Buděhostic, a že predikát "z Chlumčan" začal užívat již jejich děd 
Jaroslav z Buděhostic. 
Viz Emler, J.: Pozůstatky DZ 1, Praha 1870, s. 17; Dvorský, F.-Emler, J.: Reliquiae tabularum terrae 

citationum vetustissme, Pragae 1868, s. 15 č. 75; RBM 3, s. 266; LC 2, s. 89, 6 s. 26; AČ 3, s. 505, 51, 
326; Pozůstatky DZ 2, s. 243, 183, 172, 285; AČ 37-2, s. 1381-1386; Tomek, W. W.: Dějepis města 
Prahy 5, Praha 1905, s. 41; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého 14. Zatecko a 
Litoměřicko, Praha 1923, s. 227, 365; Sedláček, A.: Českomoravská heraldika 2, Praha 1925, s. 64; 
Profous, A.: Místní jména v Čechách 2, Praha 1949, s. 19, 4, Praha 1957, s. 759; Sedláček, 
A.: Místopisný slovník Království českého, první vydání Praha 1908, reedice Praha 1998, s. 315; Růžek, 
V. (ed.): Sedláček, A.: Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty 3, Praha 2002, s. 260; 
Šmahel, F.: Mezi středověkem a renesancí, Praha 2002, s. 74 
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sebemenší zmínky o zeměpisných souvislostech získávaly výrazně na významu. To se 

týkalo také Matyáše Loudy z Chlumčan, táborského hejtmana a pozdějšího hofrychtéře 

císaře Zikmunda, člena poselstva k papeži Evženovi IV. a zakladatele Loudovy koleje, 

zařazeného v OSN pod heslem Louda. Ve starší literatuře byl obvykle považován za 

předka rodu Chlumčanských z Přestavlk, žádný autor však jeho přímé genealogické 

zařazení, ať už mezi Chlumčanské či do některého rodu vladyků z Chlumčan neuváděl. 8 

Matyáš z Chlumčan poprvé vystupoval roku 1411 jako veřejný notář při 

konzistoři, v roce 1416 byl písařem hofmistra a roku 1420 získal v Praze dům na 

Žižkově. Ten sice v roce 1429 prodal, ale o čtyři roky později si koupil nový přímo na 

Starém Městě a od té doby se pokládal za řádného staroměstského měšťana.9 Další 

doklady o něm pochází až z doby jeho působení ve funkci husitského hejtmana, z nichž 

se žádné genealogické souvislosti prokázat nedají, s jedinou výjimkou: roku 1436 

zastavil král Matyášovi ves Smolnici, o kterou Matyáš uzavřel smlouvu s městem 

Louny roku 1443. Smolnice leží kousek na jih od Chlumčan u Loun a jasně se tak 

prokazuje vazba Matyáše se severními Čechami, respektive přímo s okolím Loun. 

Sedláčkův údaj, že roku 1443 měl mít vztah přímo k Chlumčanům u Loun, se mi však 

najít nepodařilo. 10 Ani Matyášův erb nám s jeho genealogickým zařazením nijak 

nepomáhá, pravděpodobně byl po jeho zvolení husitským hejtmanem změněn, protože 

se liší od erbů všech ostatních vladyků z Chlumčan. 11 Pro naše účely však zatím plně 

8 Jistou výjimku z tohoto pravidla představuje tvrzerú v (ovšem novější) kolektivrú práci Hrady, zámky a 
tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 3, že Matyáš z Chlumčan zastavil po roce 1415 Chlumčany u 
Loun městu Lounům a že jeho dědicem byl Baraten, po kterém dědil Jan a posléze Zikmund, což ukazuje 
na zcela nepochopenou genealogii potomků Jaroslava z Budětic a Chlumčan. 
Viz Z. Nejedlý. Z Chlumčan Matouš, in OSN 16, s.370-371; Meraviglia Crivelli, R.J.: Siebmachers 
grosses und algemeines Wappenbuch, Der Bohmische Adel, Nfirberg 1886, s. 4, tab. 3; Bretfeld, F. J.: 
Umriss einer kurzen Geschichte des Leutmeritzen Bisthums neben genealogischen Denkwfirdigkeiten 
Chlumczansky von Przestavlk, Prag 1811; Tomek, W.W.: Dějepis města Prahy 6, Praha 1885, s.5; 
Marčan, A.-Šlégl, A.:Politický okres Přeštický 1,Přeštice 1905, s. 267; Hilarií Litomericensis ... 
Dusputatione cum Joanne Rokycana ... , Pragae 1775; Anděl, R. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 3. Severní Cechy, Praha 1984, s. 168-169 
9Sedláček, A.:Hrady, zámky a tvrze Království českého 14. žatecko a Litoměřicko, Praha 1923, s. 227; 
Tomek, W. W.: Dějepis města Prahy 5, 2 vyd. Praha 1905, s.129; Tomek, W.W.: Dějepis města Prahy 6, 
Praha 1885, s.5-6 
10 Rynešová, B.: Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka 1, Praha 1929, s. 86, 100-101, 115-116, 147-148, 
208; AČ 3 s. 497, 499; AČ 2 s. 177; Sedláček, A.:Hrady, zámky a tvrze Království českého 14. žatecko 
a Litoměřicko, Praha 1923, s. 426 
11 Matěj Louda užíval v letech 1426-1428 erb, v jehož klenotu byl vždy kalich, někdy s trnovou korunou, 
a ve štítu byl pruh s písmeny PMT (páně milost) a pod ním šesticípá hvězda, někdy ale mohla být na 
pečeti hvězda pod štítem, jindy zase písmena PMT pod pruhem, nikoliv na něm. 
Viz Sedláček, A: Českomoravská heraldika 1,Praha 1907, s. 220, 297, 2, s.l37; Růžek, V. (ed.): 
Sedláček, A: Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty 3, Praha 2002, s. 347, 453; 
Rynešová, B.: Listářa listinářOidřicha z Rožmberka 1, Praha 1929, s. 86, 100-101, 147-148 
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postačí zjištění, že s rodem Chlumčanských z Přestavlk neměl Matyáš z Chlumčan nic 

společného. 

Ale Matyáš není jediným vladykou z Chlumčan, u něhož neznáme 

genealogické souvislosti. Další blíže neurčeným nositelem predikátu "z Chlumčan" by 

měl být Hošek z Chlumčan, který údajně připomínal roku 1486, v tomto případě však 

jde o omyl: jedná se o výše uvedeného Haška z Chlumčan u Loun, který svědčil roku 

1386 Vaňkovi z Blšan při prodeji Postřešína. V deskovém zápisu je totiž uvedeno jako 

datum jen MLXXXVI, takže tam chybí určení století. Původní listinu lze ovšem podle 

nepřímých důkazů spolehlivě přiřadit k roku 1386. 12 

Další osobou s tímto predikátem je Matouš z Chlumčan, který roku 1501 sepsal 

listiny korunního archivu. Matouš sice odvozoval svůj přídomek od stejných Chlumčan 

u Dobřan, od nichž převzali Chlumčanští své přízvisko, ovšem nazýval se tak až poté, 

co tuto vesnici koupil mezi lety 1497-1501 právě od Chlumčanských z Přestavlk. 13 Jeho 

předky neznáme, roku 1498 se psal ještě ,,z Domaslavě" a přídomek "z Chlumčan" užil 

poprvé v roce 1501. Roku 1505 učinil závěť, vloženou do desek zemských roku 1506, 

ve které odkázal svůj majetek své ženě Elišce ze Šelndorfu a svým dětem. Matouš byl 

pak posmrtně připomínán ještě 1545, kdy synové Markvarta Chlumčanského 

z Přestavlk vložili Chlumčany do desek zemských potomkům Matouše z Domaslavi, 

jeho synovi Zikmundovi a jeho vnuku Janovi (1545-1577), synovi jeho syna neznámého 

jména, tak jak je Markvart vložil před shořením desek Matoušovi. Matoušovi potomci 

se potom nazývali vladyky z Domaslavi, později Vlasatými z Domaslavi. Genealogické 

heslo o nich v Ottově slovníku naučném chybí, částečné informace o nich můžeme 

načerpat z hesla A Rybičky v (Riegrově) Slovníku naučném, kde jsou ale popsáni 

poměrně mlhavě a Matouš z Chlumčan je tam zařazen do rodu Chlumčanských 

z Přestavlk. Některé další informace o nich můžeme načerpat z regionální literatury 

nebo genealogických sbírek, ale celkový přehled o tomto rodu dosud nemáme. Jisté je 

12 Burdová, P.: Rejstříky k deskám zemským 1. Obnovené vklady po požáru desek 1541, sv. 2, Praha 
1981, s. 467; DZV 6 E1 
13 Tvrzení, že Matěj z Chlumčan v roce 1506 držel tvrz v Chlumčanech u Loun, která stávala nad 
Smolníckým potokem a byla už notně sešlá, je naprosto mylné již proto, že Chlumčany u Loun v té době 
vlastnili vladykové z Klinštejna 
Viz Kadlec, 0.: z Chlumčan Matouš, in OSN 12 s. 246; Anděl, R. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 3. Severní Čechy, Praha 1984, s.168-169; Sedláček, A.:Hrady, zámky 
a tvrze Království českého 14. Žatecko a Litoměřicko, Praha 1923, s. 227; Bělohlávek, M. a kolektiv: 
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Západní Čechy, Praha 1985, s.l07 

/ ,_, ~ .4 ': r. \ \ . ' -
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nicméně to, že Matouš z Chlumčan mezi předky Chlumčanských z Přestavlk nepatřil, 

ačkoliv je mezi ně řazen i v některých publikacích slovníkového charakteru. 14 

Nejzáhadnějším vladykou z Chlumčan byl bezesporu Jan z Chlumčan, roku 

1452 rukojmí dluhu chotěšovského kláštera vůči Velkovi ze Zbůchu, který se 

připomínal netypicky mimo Lounsko a dokonce ve stejné oblasti jako Chlumčanští. 

Přitom v roce 1456 užíval erb se štítem na zdél polovičním, stejně jako Chlumčanští. 15 

Tato Sedláčkova zmínka je však bez odkazu, takže ji nebylo možno ověřit. Erb ostatně 

mohl být i jiných barev než černostříbmý, což na pečeti nelze poznat. Abychom mohli 

rozhodnout alespoň to, zda mohl patřit mezi předky Chlumčanských z Přestavlk nebo 

dokonce být totožný se svým současníkem Janem z Přestavlk řečeným Chlumčanským, 

je nutné zodpovědět otázku, jestli se předkové Chlumčanských z Přestavlk psali někdy 

také z Chlumčan. To nejlépe můžeme vidět na sledování vývoje jména osob, o nichž 

bezpečně víme, že do námi sledovaného rodu patřily. 

Poprvé byl přízviskem souvisejícím s Chlumčany nazván v roce 1452 syn 

Racka z Přestavlk seděním na Chlumčanech Jan, a to sice jako Jan z Přestavlk řečený 

Chlumčanský. 16 On sám se tak ale nikdy nepsal. Teprve v následující generaci se 

objevily osoby, které toto přízvisko užívaly častěji. V roce 1468 to byl Vilém 

z Přestavlk a Chlumčan, který se ale nazýval roku 1472 zase jen z Přestavlk. Od roku 

1474 se trvale nazýval Vilém z Přestavlk a na Bubně s výjimkou roku 1493, kdy se psal 

Vilém z Přestavlk a Bubna a let 1494 a 1504, kdy byl uváděn prostě jako Vilém 

z Přestavlk. 17 Jeho syn Kryštof se roku 1508 nazýval Kristofor z Přestavlk a na Bubně, 

ale roku 1534 byl v tituláři nazván Kryštof Chlumčanský z Přestavlk a jeho synové se 

14 Roku 1498 užíval Matouš z Domaslavě erb, který měl ve štítu lva a přes něj pruh. 
Viz Růžek, V. (ed.): Sedláček, A.: Atlasy erbů a pečeti české a moravské středověké šlechty 2, Praha 
2001, s. 304; AČ 8, s 527; DZV 6 028; Holý, Z: Chlumčany a jejich obyvatelé, Chlumčany 1999, s. 39-
41; Slégl, A.: Politický okres Přeštický 2, Přeštice 1925, s. 25; DZV 7 F9; NAWunschwitzova 
genealogická sbírka heslo Vlasatý z Domaslavi; Sedláček, A: Českomoravská heraldika 2, Praha 1925, 
s. 483, 672; Rybička, A.: Vlasatý z Domaslavi, (Riegrův) Slovník naučný 9, Praha 1872, s. 1181; 
Rybička, A.: Chlumčanský z Přestavlk, (Riegrův) Slovník naučný 3, Praha 1863, s. 1083-1084; ANM sb. 
CH kart. 31-Vlasati z Domaslavi; Mysliveček, M.: Erbovník aneb kniha o znacích a osudech rodů 
žijících v Čechách a na Moravě 2, Praha 1997, s. 206, tab. 55; Chlumčanští z Přestavlk, Masarykův 
slovník naučný 3, Praha 1927; Komenského slovník naučný 5, Praha 1938, s. 454 
15 AČ 7, s. 651; Sedláček, A.: Českomoravská heraldika 2, Praha 1925, s. 134; Růžek, V. (ed.): Sedláček, 
A.: Atlasy erbů a pečeti české a moravské středověké šlechty 3, Praha 2002, s. 44; Kolář, M.- Sedláček, 
A.: Českomoravská heraldika 1, Praha 1902, s. 150 obr. 3; Bačkovský, R.: Bývalá česká šlechta 
předbělohorská i pobělohorská na svých sídlech, Praha 1948, s. 216 
16 AČ 37-2, s. 990 
17AČ 19, s.268-269; Strnad, 1.: Listář král. města Plzně a druhdy poddaných osad 2 (1450-1526), Plzeň 
1905 s. 464; AČ 32, s.l81 
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nazývali stejně, druhý Vilémův syn Jiří se psal Chlumčanský z Přestavlk už v roce 

I520. 18 Také Vilémův bratr Mikuláš Vlach se psal trvale pouze z Přestavlk, ovšem u 

něj byla situace složitější, protože někdy se nazýval Mikuláš Vlach, jindy jen Vlach 

nebo Mikuláš. Také měnil své sídlo, roku I474 žil s bratry na Bubnu, nejméně v letech 

I482-I490 sídlil v Sulislavi u Bubna a nejpozději od roku I494 v Přestavlkách ("Vlach z 

Přestavlk seděním tudíž''). 19 Jiná situace byla u zbývajících dvou Vilémových bratrů, 

Petra a Rousa. Petr se jako vůbec první osoba psal roku I4 70 Chlumčanský z Přestavlk 

a v roce I47I byl připomínán při koupi Bubna jako Petr Chlumčanský bez jakéhokoliv 

přídomku, ale roku I474 se připomínal jako Petr z Přestavlk na Bubně a v roce I476 se 

psal Petr z Přestavlk a v Chlumčanech. Roku I482 byl už mrtev a připomínali se sirotci 

něm jako po Petru z Přestavlk, v roce I494 byl vzpomínán také jen jako Petr 

z Přestavlk. 20 Jeho synové Jan a Racek z Přestavlk na Sulislavi se připomínali roku 

I494 a v roce I498 samotný Jan z Přestavlk, který byl ale roku ISOS nazýván Jan 

Chlumčanský bez přídomku a naposledy byl zmiňován jako už mrtvý a otec 

nejmenovaných sirotků v roce I532 pod jménem ,.,l.an Sulislavský". Jeho bratr Racek 

vystupoval roku I508 jako Racek z Přestavlk na Sulislavi a v roce ISI O byl ve stejném 

soudním procesu zmiňován jako Racek z Přestavlk i jako Racek Chlumčanský 

z Přestavlk. 21 Konečně poslední Vilémův bratr Rous se připomínal roku I474 jako Rús 

z Přestavlk na Bubně, v letech I486 a I487 jako Rous z Přestavlk a v Chlumčanech, ale 

v roce 1487 také jako Rous Chlumčanský, ovšem následujícího roku opět jako Rous 

z Přestavlk na Chlumčanech.Z2 Václav z Přestavlk, zřejmě jeho syn, se psal v letech 

I496, I497 a I498 jako Václav z Přestavlk a od roku I509 stabilně jako Václav 

Chlumčanský z Přestavlk. 23 Rousův starší syn Markvart se připomínal v letech I495 a 

I497 jako Markvart z Přestavlk a v Chlumčanech, v letech I496, I499 a ISO I jen jako 

18 AČ 8, s. 543; Brikcí z Licka: Titulář, Praha 1534; 
19 NARkp. 3471a-c p. 338 č. 140; AČ 8, s. 517 
20 AČ 8, s. 671; AC 4, s. 476; Strnad, J.: Listář král. města Plmě a druhdy poddaných osad 2 (1450-
1526), Plzeň 1905, s. 188; AČ 8, s. 490, 514-515 
21 PAS; APH Cod. VI-ll, f 118-118'; AČ 8, s.513; AČ 6, s. 321; Strnad: Listář král. města Plmě a 
druhdy poddaných osad 2 (1450-1526), Plzeň 1905, s.616; 
22 AČ 4, s. 476; AČ 8, s. 500, 503; Strnad: Listář král. města Plmě a druhdy poddaných osad 2 (1450-
1526), Plzeň 1905, s.263; NARKP 3471a-c p. 338 č. 140 
23 Ojedinělou výjimku z tohoto pravidla představuje spor jeho manželky Anny z Drahkova s Jáchymem 
Fremuntem ze Stropnic roku 1532, kde Anna vystupuje jako manželka "Václava z Přestavlk" bez 
přídomku Chlumčanský. Václav tak byl ovšem označen Annou, sám užíval důsledně přídomek 
"Chlumčanský". 
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Markvart z Přestavlk a v letech 1514 a 1517 už jako Markvart Chlumčanský 

z Přestavlk.24 V prvním českém tituláři Brikcího z Licka z roku 1534 už byli všichni 

členové rodu nazýváni Chlumčanští z Přestavlk a Chlumčan a od té doby se všichni již 

závazně nazývali "Chlumčanští", ať již s přídomkem" z Přestavlk" nebo bez něj. 25 

Z tohoto přehledu vývoje jména Chlumčanských z Přestavlk v 2. polovině 15. 

století a 1. polovině 15. století jasně vyplývá, že neexistuje žádný průkazný doklad o 

tom, že by někdy samostatně užívali predikát "z Chlumčan". 26 Je tedy zřejmé, že Jan 

z Chlumčan nepatřil mezi členy rodu Chlumčanských z Přestavlk. Otázka jeho 

genealogického zařazení nicméně bohužel zůstává i nadále otevřená. 

Jak je vidět, genealogie rodu s predikátem "z Chlumčan" je dosti nejasná. Ze 

zjištěných faktů nicméně jednoznačně vyplývá, že vladykové z Chlumčan nebyli nijak 

příbuzní s rodem Chlumčanských z Přestavlk. 

PAS rkp. 133 s.74-75 č.l56 (výpisy z Niirberger Kreisarchlv Codex 14 pars 8); AČ 8, s. 519; APH 
AMK Cod. VI-ll f. 118-118'; DZV 2 C5; DZV 46 C2; AČ, 4 s.58; AČ 9, s.27; AČ ll, s. 82; KomS 
253-1 (Registra zelená 1529-1534: obeslání ... před soud hejtmanský) fol. DT 
24 AČ 8, s. 514-515, 519; PAS rkp. 133 s.74-75 č.l56 výpisy z Niirberger Kreisarchlv Codex 14 pars 8; 
Strnad, J.: Regesta listin šlechtických nqa Plzeňsku ze XIV-XVI století, chovaných v muzeu Plzeňském, 
in SH 2, 1884, s. 9-17; Palacký, F.:Zavraždění pana Albrechta z Podmokel, Lumír 1854, č. 1, s.ll-12; AČ 
19, s.380, 416 
25 Brikcí z Licka: Titulář, Praha 1534 
26 Toto pravidlo porušila o mnoho let později jediná výjimka: Václav Leopold Chlumčanský byl roku 
1717 nazýván paralelně vedle obvyklého ,.pan Chlumčanský" také ,,pan z Chlumčan", v této době ovšem 
už žádný rod vladyků z Chlumčan neexistoval a povědomí o jeho dřívější existenci se ztratilo 
Viz NASM C5/5 
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1.3. Chlumčanští nikoliv z Přestavlk 

Do rodu Chlumčanských z Přestavlk nepatřily zdaleka všechny osoby 

nazývající se Chlumčanští. Toto přízvisko totiž znamenalo zvláště na přelomu 15. a 16. 

století často jen to, že dotyčná osoba žila ve vsi Chlumčany. V roce 1475 totiž byl 

obžalován vladyka Jan Oboječek, že okradl sirotka Chlumčanského, zastupovaného 

Hanuškem z Kotvíc. Protože o žádném sirotku na Ch1umčanech u Dobřan v této době 

nevíme, musíme se podívat na situaci v ostatních stejnojmenných lokalitách. Vedle 

Chlumčan na Plzeňsku ještě existovaly další dvoje Chlumčany v severních Čechách. 

Jedny, dnes součást města Petrohrad, patřily v druhé polovině 15. století k hradu 

Petršpurk, což činí existenci tamního vladyckého sídla v této době silně 

nepravděpodobnou. Zbývají tedy Chlumčany u Loun, které vlastnily pánové 

z Klinštejna jako samostatný statek až do roku 1525. A právě majitel těchto Chlumčan 

Jindřich Míčan z Klinštejna zemřel nejpozději roku 1480 a zůstal po něm nezletilý syn, 

takže případ z roku 1475 sem docela dobře zapadá. Navíc Jan Oboječek byl v roce 1510 

majitelem vsi Habrovice v severních Čechách, zatímco na Plzeňsku žádné statky 

nedržel. 27 Domnívám se tedy, že mohu oprávněně tvrdit, že otec ,,sirotka 

Chlumčanského" byl Jindřich Míčan z Klinštejna. Další doklad používání přízviska 

"Chlumčanský" Míčany z Klinštejna však nemáme a jednalo se pravděpodobně o 

ojedinělý případ z období zmatků při ustalování přízvisek, jaké jsme viděli i u 

Chlumčanských. 28 

Jiný podobný případ nastal roku 1512, kdy byla v účtech plzeňského měšťana 

doložena vdova Eliška Chlumčanská se sirotky. Jednalo se s největší pravděpodobností 

o vdovu po výše zmíněném Matouši z Chlumčan, respektive z Domaslavi, Elišku ze 

Šelndorfu se synem Zikmundem a dalšími nezletilými dětmi, sídlící na Chlumčanech u 

Dobřan. V roce 1517 si potom pronajat od chotěšovského kláštera popluží u Dobřan 

Markvart Chlumčanský z Chlumčan. Z. Holý předpokládá, že se jednalo o onoho syna 

neznámého jména výše zmíněného Matouše z Chlumčan, a na základě těchto dvou 

27 AČ 4, s. 297; Profous, A.: Místní jména v Čechách 2, Praha 1949, s. 19; Sedláček, A.: Místopisný 
slovník Království českého, 2. vyd. Praha 1998, s. 315; DZV 3 C18; Sedláček, A: Hrady a zámky 
Království českého 14, Žatecko a Litoměřicko, Praha 19, s. 227; AČ 13, s. 271 
28 Například Vilém z Přestavlk a Bubna z roku 1493, Jan Sulislavský z Přestavlk z roku 1532 aj. Viz 
přehled vývoje jmen Chlumčanských v předcházející podkapitole na s. 6-8 
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případů se domnívá, že Matouš a jeho synové užívali predikát Chlumčanští z Chlumčan 

na rozdíl od Chlumčanských z Přestavlk a Chlumčan. Já jsem ale přesvědčena o tom, že 

se při onom pronájmu v roce 1517 jednalo o Markvarta Chlumčanského z Přestavlk, 

protože ten měl roku 1514 spor s Markétou z Frauštejna kvůli sklizni z téhož popluží 

chotěšovského kláštera, ovšem přesvědčivé důkazy pro to chybí. 29 

Pokud má být tento problém rozřešen, musíme zjistit, zda Matouš nebo jeho 

potomci užívali někdy prokazatelně přízvisko Chlumčanští a jestli předkové 

Chlumčanských z Přestavlk užívali tvar jména "Chlumčanský z Přestavlk a 

z Chlumčan" nebo aspoň "Chlumčanský z Přestavlk" závazně. Matouš z Chlumčan se 

ve všech doložených případech z let 1501-1506 psal výhradně "z Chlumčan", ve své 

závěti se tituloval přímo ,,Mathúš z Chlumčan na Chlumčanech" a posmrtně byl roku 

1545 nazýván Matouš z Domaslavi, nikdy Chlumčanský nebo Chlumčanský z 

Chlumčan. 30 Jeho žena Eliška ze Šelndorfu byla nazvána paní Chlumčanská, protože 

sídlila na Chlumčanech u Dobřan, podobně sirotci po Jindřichovi z Klinštejna na 

Chlumčanech u Loun a Jan Sulislavský z Přestavlk na Sulislavi. Její plné jméno 

s přízviskem i predikátem by však neznělo Chlumčanská z Chlumčan, ale Chlumčanská 

ze Šelndorfu. Jediný doklad o tvaru jména jejich nejstaršího syna Zikmunda pochází 

z téže trhové smlouvy z roku 1545, z níž známe jméno jeho otce. Tehdy se nazýval 

Zikmund z Domaslavi. Starší podobu jeho jména ani jméno jeho bratra neznáme.31 

Předkové Chlumčanských z Přestavlk a Chlumčan užívali mezi lety 1452-1534 

tyto tvary svého jména: z Přestavlk, z Přestavlk a Bubna, Sulislavský bez přídomku, 

z Přestavlk řečený Chlumčanský, z Přestavlk a Chlumčan, Chlumčanský z Přestavlk a 

Chlumčan, Chlumčanský z Přestavlk a také Chlumčanský bez přídomku z . .Přestavlk", 

aniž by se báli záměny s jiným rodem?2 Přitom úplný tvar "Chlumčanský z Přestavlk", 

popřípadě "Chlumčanský z Přestavlk a Chlumčan" se objevoval hojněji od počátku 

29 Strnad, J.: Listář král. města Plmě a druhdy poddaných osad 2 (1450-1526), Plzeň 1905 s. 635; AČ 8, 
s. 553; Holý, Z: Chlumčany a jejich obyvatelé, Chlumčany 1999, s. 40; AČ 19, s. 380; 
30 Matouše z Chlumčan Předmluva na zřiezení privilegií koruny a královstvie Českého, n Erben, 
K.J.: Výbor z literatury české 2, Praha 1868, č. 1099-1110; AČ 8, s. 527; Strnad: Listát král. města Plmě a 
druhdy poddaných osad 2 (1450-1526), Plzeň 1905, s. 461; DZV 7 F9 
31 Strnad, J.: Listát král. města Plmě a druhdy poddaných osad 2 (1450-1526), Plzeň 1905 s.635; AČ 4, 
s. 297; PAS; DZV 7 F9 
32 AČ 4, s. 476; Strnad: Listář král. města Plmě a druhdy poddaných osad 2 (1450-1526), Plzeň 1905, 
s.263; AČ 6, s.321. Dále viz předcházející podkapitolu s. 6-8 
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druhého desetiletí 16. století a po roce 1534 vytlačil ostatní podoby jejich jména 

úplně. 33 

Kdyby synové Matouše z Chlumčan užívali jméno "Chlumčanští z Chlumčan", 

bylo by velice obtížné odlišit jejich záležitosti od záležitostí "Chlumčanských 

z Přestavlk a Chlumčan". Vzhledem k tomu, že oba rody nijak nebyly příbuzné a přitom 

žily v přímém sousedství, je vysoce nepravděpodobné, že by si synové Matouše z 

Chlumčan zvolili jméno, které by mohlo vést k záměně s členy rodu Chlumčanských z 

Přestavlk. Daleko logičtější podobou jejich jména by bylo Chlumčanský z Domaslavi 

nebo prosté jméno po jejich otci "z Chlumčan", protože ostatní vladykové z Chlumčan 

vymřeli do konce 15. století. 34 Bezpečné důkazy ovšem neexistují ani pro teorii, že 

vladykové z Domaslavi užívali tvaru "Chlumčanští z Chlumčan" na odlišení od rodu 

"Chlumčanských z Přestavlk a Chlumčan", ani proti ní. Protože jsem však žádné 

přesvědčivé důkazy pro tento předpoklad Z. Holého nenalezla, odmítám ho jako 

nedostatečně podložený a osoby nazývající se Chlumčanští z Chlumčan považuji nadále 

za příslušníky rodu Chlumčanských z Přestavlk. 

Poslední jmenovci Chlumčanských se objevují až v polovině 17. století. Jde o 

dobu, kdy se ustanovují příjmení i u poddaných a často jsou tvořena podle lokality, 

odkud určitá osoba původně přišla. Tak roku 1651 na statku Děkov u Jesenice F. E. de 

Couriers žil mezi dvorskou čeledí čtrnáctiletý pacholek Hans Klumbtzschanssky a ve 

vsi Děkov čtyřiačtyřicetiletý pololáník Martin Clumbtschannsky s manželkou 

Katharinou, dcerou Marií a třináctiletým synem Michaelem. Pravděpodobně šlo o členy 

jedné rodiny, která původně přišla z Chlumčan u Loun a před zkomolením jmen se 

nazývali také Chlumčanští, ovšem bez přídomku z Přestavlk. Jména poddaných by nás 

zdánlivě nijak nemusely zajímat, právě v tomto období však někteří členové rodu byli 

postiženi konfiskacemi a klesli v podstatě na úroveň poddaných. Ve jmenném indexu k 

berní rule jsou tak tito Chlumčanští zařazeni vedle Kryštofa Chlumčanského (z 

Přestavlk) a vdovy po Davidu Chlumčanském (z Přestavlk) Anny, označených také jako 

33 Tato podoba jména ovšem zhruba od poloviny 16. století platila jen pro mužské příslušniky rodu a 
neprovdané ženy, protože provdané ženy, které až do této doby užívali obvykle i po sňatku pouze své 
rodné jméno, pouze s dodatkem manželka toho a toho, pokud to bylo třeba uvést, od té doby obvykle své 
jméno spojovaly s manželovým (např. dcera Jindřicha Chlumčanského a manželka Oldřicha Březského 
z Ploskovic se psala Alžběta Březská z Přestavlk). Provdané ženy přitom užívaly za jménem svého 
manžela predikát "z Přestavlk a z Chlumčan" stejně jako přídomek "z Přestavlk" či z "z Chlumčan", 
aniž by v tom byl jakýkoliv rozdíl 
34 Viz předcházející podkapitolu s. 13-15 
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poddaní. Sedmnácté století tak přináší nový problém - nutnost odlišovat zchudlé členy 

rytířského rodu Chlumčanských (z Přestavlk) od jejich neurozenýchjmenovců. 35 

I. 4. Jiná přízviska členů rodu Chlumčanských Přestavlk 

V ojedinělých případech byli příslušníci rodu Chlumčanských z Přestavlk označování i 

jiným přízviskem než Chlumčanští. Vždy se jednalo o přízvisko odvozené od jimi 

obývané lokality. Tak se roku 1532 mluvilo o ,poručenství po někdy Janovi 

Sulislavském ". 36 V té době ale nebyla podoba jmen ještě úplně ustálená a tak tento úkaz 

nijak neudivuje. Podivnější je nazývání příslušníků rodu Chlumčanských z Přestavlk na 

Zeměticích Zemětičtí ještě v roce 1610: " ... od pana Jiříka Zemětického ... od 

Zemětických ... od nebožtíka pana Zemětického ... od starého nebožtíka Jiříka 

Zemětického ... " Tyto tvary jména Chlumčanských ovšem užívali sedláci při popisu 

hranic pusté vsi Maškrov, která dříve Chlumčanským z Přestavlk na Zeměticích patřila 

a z níž některé pozemky odprodali poddaným. Sedláci se ovšem nestarali o přesné 

pojmenování bývalé či sousední vrchnosti, ale jen o přesné vymezení hranic pozemku, a 

jejich mluvený projev byl pak zaznamenán do hraničního protokolu?7 Je tedy důležité si 

uvědomit, že členové rodu Chlumčanských z Přestavlk mohli v raných nebo 

neformálních pramenech vystupovat i pod jinými přízvisky. 

35 Pazderová, A. (ed.): Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Rakovnicko, Praha 1996, s. 13; 
Červený, V.- Červená, J.: Benú rula. Generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) 
benú ruly z roku 1654, doplněný (tam, kde se nezachovaly) o soupis poddaných z roku 1651 1 (A-L), 
Praha 2003, s. 761 
36 PAS; KomS inv. č. 58 /obeslání k svědomí k stranným přem z let 1522-1532) fol. 100' 
37 V rokycanské smolné knize je např. Václav starší Karel ze Svárova na Suchomastech a Oseku nazýván 
opakovaně pan Suchomastský. 
Viz MA Plzeň inv. č. 248 sign. 7e78 fol. 6, 6'; Cironis, P. (ed.): Kniha černá neb smolná královského 
svobodného města Rokycan z let 1573-1630,2. vyd. Rokycany 1994, s. 51-52, 121 



25 

I. 5. Vladykové z Přestavlk nikoliv Chlumčanští 

Osob s predikátem "z Přestavlk" existovalo mnohonásobně více než s 

přídomkem "z Chlumčan" nebo s přízviskem "Chlumčanský", protože vsí nazvaných 

Přestavlky existovalo ve středověku v Čechách 13 a na Moravě 4 ?8 Vladycké sídlo 

máme doloženo vedle Přestavlk u Přeštic na Plzeňsku, odkud pocházeli předkové 

Chlumčanských z Přestavlk, ještě v sedmi dalších lokalitách v Čechách a ve dvou na 

Moravě?9 Je důležité znát alespoň rámcové genealogické zařazení těchto osob, i když 

s předky Chlumčanských neměli nic společného, protože jinak může docházet k jejich 

mylnému zařazování do námi sledovaného rodu. Mapování příslušníků stejnojmenných 

rodů pomáhá vyvarovat se omylů, kterých se dopouští někteří regionální badatelé např. 

řazením Čeňka a Racka z Přestavlk z roku 1369 a Petra z Přestavlk z roku 1372 mezi 

předky Chlumčanských z Přestavlk. 40 Při výčtu vladyků z Přestavlk jsem se rozhodla 

upřednostnit místní hledisko a přiřazovat jednotlivé osoby k obcím, ze kterých měli 

pocházet. Nejprve se budu věnovat českým lokalitám, pak moravským. 

Přízvisko z "Přestavlk" propůjčily svým vlastníkům tedy Přestavlky 9 km 

východně od Chrudimi. Ctibor z těchto Přestavlk měl roku 1319 spor s Vykardem 

z Polné, Petr z Přestavlk v roce 1372 prodal jakýsi majetek klášteru Panny Marie 

v Sezemicích, ležícímu severně od této vesnice. Syn Macka z Přestavlk Vávra zemřel 

roku 1394 bez dědiců a jeho statky propadly králi jako odúmrť, Aleš z Přestavlk roku 

1410 dostal od krále Načešice u Chrudimi, a v roce 1418 zapsal věno své manželce 

Kateřině na statcích v Ostrově a Bořících blízko Chrudimi, ale Přestavlky tehdy vlastnil 

Jan Bošín z Přestavlk. Mikuláš Lokýtek z Přestavlk roku 1453 svědčil při prodeji Hůrek 

38 Profous, A.: Místní jména v Čechách 3, Praha 1951, s. 469-470; Hosák, L. - Šrámek, R.: MísbÚ 
jména na Moravě a ve Slezsku 2, Praha 1980, s. 321-322 
39 Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého I. Chrudimsko, Praha 1882, s. 218; Sedláček, 
A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého 2. Kraj Hradecký a Mýtský, Praha 1883, s. 29; 
Sedláček,A.:Hrady, zámky a tvrze Království českého 5. Podkrkonoší, Praha 1887, s. 296; Sedláček, A: 
Hrady, zámky a tvrze Království českého 13. Plzeňsko a Loketsko, Praha 1905, s. 234; Profous, A.: 
Místní jména v Čechách 3, Praha 1951, s. 469-470; Hosák, L.- Šrámek, R.: MísbÚjména na Moravě a 
ve Slezsku 2, Praha 1980, s. 321-322; Hosák, L. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a 
Slezska, 1, Jižní Morava, Praha 1981, s. 25; Spurný, F.a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a 
Slezska, 2, Severní Morava, Praha 1983, s.l94; Bělohlávek M. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze Čech, 
Moravy a Slezska 4. Západní Čechy, Praha 1985, s. 275; Šimek,T. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze 
Čech, Moravy a Slezska 6. Východní Čechy, Praha 1989, s. 399-400; Sedláček, A: Místopisný slovník 
historický Království českého, 2 vyd. Praha 1998, s. 730-731 
40 Holý, Z.: Chlumčany a jejich obyvatelé, Praha 1999, s. 34 
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u Chrudimi Jana Horyny z Honbic, v roce 1464 držel Přestavlky Jindřich z Bošína a 

Přestavlk a roku 1493 Matyáš Libák z Radovesic, nazývaný roku 1496 Matyáš Libák 

z Radovesic a Přestavlk. Žádné další osoby se po těchto Přestavlkách už nepsaly. 41 

Východně od předcházejících se nacházejí další Přestavlky, ležící 6 km jižně 

od Kostelce nad Orlicí, také označované jako u Chocně, dnes v okrese Rychnov nad 

Kněžnou. Odtud se připomínali v letech 1438 a 1440 Matěj (Táhlo) z Přestavlk, roku 

1442 Stašek z Přestavlk a v roce 1450 Jeniš, který měl v erbu pruh přes štít pošikem a 

v klenotu rohy.42 

Velice zajímavou lokalitou byly dnes již zaniklé Přestavlky, ležící 5 km 

severovýchodně od Chlumce nad Cidlinou. 43 Jejich držitelé byli patrony kostelů ve 

Staré Vodě a v Luhu: mezi lety 1356-1377 to byli bratři Unka z Přestavlk, od 4. 10. 

1358 farář v Nechanicích, Čeněk z Kosiček, jindy nazývaný Čeněk z Přestavlk. Jan 

řečený Šesták z Mlékosrb, též řečený Jan z Přestavlk, a Racek z Přestavlk. Roku 1391 

se ale jako patron fary v Luhu připomínal už jen Čeněk z Přestavlk.44 Tito bratři spolu 

31. 12. 1369 uzavřeli nedíl, na jehož základě Čeněk z Přestavlk po svých bratrech roku 

1390 dědil. 45 Před 4. 5. 1392 zemřel Oto z Olešné, po němž Čeněk "z Kosiček a 

Přestavlk" měl díky dalšímu uzavřenému nedílu také nárok na dědictví, jenže on sám 

v té době byl už také po smrti, a tak statky po obou mužích získali Mikeš řečený Kokot 

ze Slemene u Kostelce nad Orlicí a Václav z Vlkové jako poručníci sirotků po Čeňkovi 

z Přestavlk Unky a Machny a sirotků po Ješkovi řečenému Šesták Markvarta a jeho 

41 Šimek,T. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska 6. Východní Čechy, Praha 1989, s. 
399-400; Profous, A.: Místní jména v Čechách 3, Praha 1951, s. 469-470; AČ 31, s. 37; AČ 35, s. 433; 
AC 3, s. 552; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého 1. Chrudimsko, Praha 1882, s. 218; 
Pozůstatky DZ 1, s. 56, 442, 2, s. 144,226; Beránek, J. a kol.: Soupis česky psaných listin a listů do roku 
1526, 1, 2/1, Praha 1975, s. 992 č. 4192; Sedláček, A: Místopisný slovník historický Království českého, 
reedice Praha 1998, s. 798 
42 Šimek,T. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska 6.Východní Čechy, Praha 1989, s. 
399-400; Profous, A.: Místní jména v Čechách 3, Praha 1951, s. 469-470; Sedláček, A.: Hrady, zámky a 
tvrze Království českého, 2, Kraj Hradecký a Mýtský, Praha 1883, s. 29; Svoboda, L.: Encyklopedie 
českých tvrzí 2, Praha 2000, s. 621-622; AČ I, s. 257; Růžek, V. (ed.): Sedláček, A.: Atlasy erbů a pečetí 
české a moravské středověké šlechty 3, Praha 2002, s. 80, 179; Sedláček, A: Českomoravská heraldika 2, 
Praha 1925, s. 203 
43 Podrobně jsou vladykové s predikátem odvozeným od těchto Přestavlk popsáni v mé diplomové práci 
Chlumčanští z Přestavlk do poloviny 17. století, obhájené na FF UK v Praze roku 2001, na s. 28-30 
44 Sedláček, A. :Hrady, zámky a tvrze Království českého, 5, Podkrkonoší, Praha 1887, s. 296; Svoboda, 
L.: Encyklopedie českých tvrzí 2, Praha 2000, s. 621; LC 1, s.25, 68, 69, 127; LC 2, s. 61; LC 4, s. 37, 83; 
LC 5, s. 88 
45 Pozůstatky DZ 1, s. 437 
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sourozenců.46 Roku 1395 byl patronem fary v Luhu výše zmíněný Mikuláš řečený 

Kokoth, nyní nazývaný z Přestavlk, který téhož roku daroval kostelu ve Staré Vodě plat 

ve vsi Chudeřicích.47 Roku 1397 syn Jana Šestáka Unka z Přestavlk obdaroval kostel 

ve Staré Vodě a byl patronem fary v Luhu v letech 1410-1419 a patronem fary v Staré 

Vodě v roce 1412. Roku 1429 odkázal Unka své dědictví tvrz a ves Přestavlky, 

poplužní dvory a vsi Mlékosrby a Kosičky ,,přátelům" Dobroňovi z Kochovic a 

Vaňkovi Kavalci z Lipoltic, manželu své dcery Cachny. Vaněk Kavalec Přestavlky roku 

1436 zapsal bratrům Jiříkovi a Karlovi z Pouchobrad, poté občas zvaným ,,Přestavlčtí", 

a následujícího roku jim je za 550 kop prodal. Jiřík si ale roku 1454 neoprávněně 

vyprosil od krále všechny statky po Unkovi jako odúmrť, čemuž se pochopitelně jeho 

bratr bránil. Protest však podal zároveň i jakýsi Epík z Krucemburku, který také 

Přestavlky z neznámého důvodu obdržel. V roce 1467 ale měl sídlit na Přestavlkách 

Jan z Pouchobrad a Přestavlk, tradičně považovaný za Jiříkova syna. Já o něm našla 

zmínku v pramenech teprve k roku 14 76, kdy si půjčil od Martina z Hrádku 80 kop 

grošů. Jako Jan Přestavlcký vedl 23. 10. 1478 spor s Hynkem Hradišťským 

z Valdštejna. V roce 1487 sirotci po něm, nazývaném "nebožtík Přestavlcký", dostali 

dovolení platit úrok z dluhu z roku 1476 v groších míšeňských, nikoliv českých. Jeho 

potomci ale brzy nato statek prodali, protože na konci 15. století už patřil ke Chlumci 

nad Cidlinou. 48 

Tímto ovšem výčet osob s predikátem "z Přestavlk" zdaleka nekončí. Jaroslav 

z Přestavlk, který 1389 uzavřel nedíl s Jindřichem z Nedrahovic a Litoldem z Křtěnovic, 

pocházel ze vsi Přestavlky, ležící 1 km VÝChodně od Sedlce. 49 Dále se připomínal 

Michal z Přestavlk u Roudnice nad Labem, roku 1378 majitel dvora a hospody ve 

Veliké Vsi, který byl totožný s Michaelem z Dušníků, bratrem Václava z Dušníků, po 

46 Sedláček,A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého 5. Podkrkonoší, Praha 1887, s. 296; AČ 31, s. 
14, č. 50, s. 19 č. 62, s. 26 č. 77, s. 28 č. 80; Profous, A.: Místníjména v čechách 4, Praha 1957, s. 103 
47 Mikuláš Kokot z Přestavlk měl užívat roku 1395 erb s kohoutem ve štítě. 
Viz LC 5, s. 215; Růžek, V. (ed.): Sedláček, A.: Atlasy erbů a pečeti české a moravské středověké šlechty 
2, Praha 2001, s. 169; Sedláček,A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého 5. Podkrkonoší, Praha 1887, 
s. 296 
48 LE 13 f. 53,77; LC 7, s. 9, 54, 244, 280; AČ 2, s. 59-61; AČ 3, s. 514-515, 543; Pozůstatky OZ 2, s. 
221, 249; AČ 3, s. 542-543, 545, 560; AČ 4, s. 324; AČ 8, s. 477; Sedláček,A.: Hrady, zámky a tvrze 
Království českého 5. Podkrkonoší, Praha 1887, s. 296; Tadra, F.: Soudní akta konzistoře pražské 3, 
Praha 1895, s. 288; Sedláček, A.: Pouchobradský z Pouchobrad, OSN 20, Praha 1903, s. 346; 
Mysliveček, M.: Erbovník aneb kniha o znacích a osudech rodů žijících v čechách a na Moravě 2, Praha 
1997,s. 140 
49 Pozůstatky OZ 1, s. 525; Profous, A.: Místní jména v Čechách 3, Praha 1951, s. 469-470; Bělohlávek 
M. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska 4. Západní Čechy, Praha 1985, s. 275 
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jehož smrti vedl v letech 1397-1404 úspěšný soudní spor o dědictví. V průběhu soudu 

užíval obě jména, později se zřejmě trvale rozhodl pro přídomek "z Dušníků". 50 Stašek 

z Přestavlk, který se připomínal kolem roku 1400, pocházel snad z Přestavlk u Vodňan. 

Roku 1401 si od krále vyprosil ves Kloub u Vodňan a hned nato roku 1403 

Křešín, Velikou Ves a Štědrovice, vsi u Lukavce v jižních Čechách". 51 Ještě v roce 1544 

se připomínal Jiřík z jiných Přestavlk. tentokrát u Uhlířských Janovic. také řečených u 

Kouřimi v okrese Kolín, majetku Sázavského kláštera. Jiřík spolu se svými sourozenci 

prodal své dědictví- lesy a pastviny v Klobasicích, dnes Koblasku u Uhlířských Janovic, 

Janovi Sedlčanskému a Zikmundu Gbelskému za 50 kop grošů českých. 52 U Markéty 

z Přestavlk, která roku 1504 vedla blíže neurčený spor s Václavem z Mouk oděl u 

Petrohradu, se však bohužel nepodařilo určit, které z Přestavlk jí vlastně poskytly 

přídomek. Ve sporu vystupovali jako svědci jen Mikuláš a Petr z Moukoděl a ti shodně 

vypověděli, že o celé záležitosti nic neví. V blízkosti Moukoděl žádné Přestavlky nejsou 

a vzhledem k době sporu už vladykové z Moukoděl nemuseli mít se sídlem, které dalo 

jméno jejich rodu, nic společného. Řešení by mohlo přinést jen zařazení vladyků 

z Moukoděl do spolehlivých místních souvislostí. 53 Jinými příslušníky neznámého 

vladyckého rodu s predikátem z Přestavlk byli Oldřich z Přestavlk a jeho syn Jan, 

premonstrátský mnich, který se roku 1366 stal kanovníkem katedrální kapituly 

L. ~l· 54 v ttomys 1. 

K opovědníkům pražským městům z roku 1420 se připojil Chval z Přestavlk, 

kterého také nedokážeme přiřadit k žádným konkrétním Přestavlkám. Můžeme se jen 

odvážit smělého dohadu, že mohl pocházet z rodu vladyků z Přestavlk u Olomouce a 

Majetína, protože spolu s ním podepsal opovědný list také Jan Talafús z Říčan a Havel 

z Lazník. Jméno Lazníky nesla a nese v českých zemích jen jediná obec, která leží v 

blízkosti Olomouce a od roku 1417 byl jejím majitelem skutečně Havel, původně s 

predikátem z Vrbětic. Jan Talafús z Říčan také údajně sídlil na Moravě. Jeden ze členů 

rodu z Přestavlk u Olomouce se v té době skutečně jmenoval Chval. Je to ovšem teorie 

50 AČ 35, s. 328-329 č. 13 
51 Pozůstatky DZ I, s. 453; AČ 35, s. 277,288,. 328-329 č. 13; Profous, A.: Místní jména v Čechách 2, 

Praha 1949, s. 250, 393-394 
52 DZV 5 L6'; DZV 250 H6 
53 NAKOMS p. 906; Profous, A.: Místní jména v Čechách 3, Praha 1951, s. 156 
54 Jenišovský, F.: Monumenta Vaticana 3. Acta Urbani V. 1362-1370, Praha 1944, s. 476 
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značně odvážná a mohli by ji potvrdit jen moravští regionální badatelé zjištěním 

dalších podrobností o Chvalovi a jeho společnících. 55 

Tím jsme zvolna přešli k moravským rodům s predikátem "z Přestavlk". 56 

Přestavlky ll km od Olomouce daly jméno rodu, který na Moravě sídlil od 2. poloviny 

14. století až do 2. poloviny 16. století. 57 Pilnáček ho nazývá "z Přestavlk a Majetína" a 

jeho rozrod vidí asi takto: zakladateli rodu byli bratři Valentin a Adam, kteří se oba 

psali střídavě "z Přestavlk" a "z Majetína". Adam se připomínal v letech 1365-1406 a 

roku 1420 byl už mrtev. S manželkou Eliškou měl tři syny: Chvala z Přestavlk (1406), 

Zdeňka z Přestavlk (1406-1437) a Ondřeje z Přestavlk, také řečeného Ondřej Vlach 

(1437-1448), který měl syna Ondřeje Vlka z Přestavlk (1464). Chval z Přestavlk, může 

být totožný s oním Chvalem z Přestavlk, který v roce 1420 opověděl Pražanům. 58 

Adamův bratr Valentin se připomínal v letech 1358-1406, jeho první žena se jmenovala 

Horka (1358), druhá Eliška (1373-1376). Nejdříve sloužil Lackovi z Kravař, ale před 

rokem 1381se s ním rozešel ve zlém a vstoupil do služeb markraběte Jošta. V letech 

1382-1389 působil jako purkrabí na Špilberku. Známe i jeho erb: zpívajícího ptáčka 

v kleci. Měl čtyři syny, Jana z Majetína (1389-1407), Bohuňka Valentina z Majetína, 

Přestavlk a Tečic (též řečeného "mladý Valentin" nebo "Valentin starší"), Pavla 

z Majetína a Tečic (1417-1437, mrtev 1460) a Valentina mladšího z Tečic (1437). 59 

55 Lazníky byly drobným samostatným statkem od 14. do 16. století a v jejich držení se vystřídalo mnoho 
drobných šlechticů. Roku 1476 například Jakub z Lazník vlastnil tvrz v Miňůvkách. Jan Talafús z Říčan 
držel v letech 144 7-1460 tvrz v Dřínově u Kroměříže, jeho předcházející sídlo se mi zatím zjistit 
nepodařilo. 

Viz AČ 4, s. 381; Hosák, L.-Šrámek R.: Místní jména na Moravě a ve Slezsku 1, Praha 1979, s. 494; 
Hosák, L. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska 1. Jižní Morava, Praha 1981, s. 95; 
Spurný, F.a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska 2. Severní Morava, Praha 1983, s. 
141,152; Samek, B.: Umělecké památky Moravy a Slezska 2, Praha 1999, s. 313-314; Plaček, M.: 
Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001, s. 203; Hosák, L: Historický 
místopis země Moravskoslezské, 2. vydání Praha 2004, s. 637 
56 Podrobně jsou vladykové s predikátem odvozeným od moravských Přestavlk popsáni v mé diplomové 
práci Chlumčanští z Přestavlk do poloviny 17. století, obhájené na FF UK v Praze roku 2001, na s. 32-35 
57 Spurný, F. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska 2, Severní Morava, Praha 1983, s. 
194; Hosák, L.- Šrámek R.: Místní jména na Moravě a ve Slezsku 2, Praha 1980, s. 321; ZDO 1 s.557 
58 Podle L. Hosáka v letech 1358-1374 žil na Přestavlkách u Olomouce ještě Hereš. Po smrti Ondřeje 
Vlčka z Přestavlk si roku 1481 nárokoval Přestavlky Jan Heralt z Kunštátu. 
Viz AČ 10 s. 256; AČ 4 s. 381; Pilnáček, J.: Staromoravšti rodové, 2. vydání 1972, s. 103 č. 263, s. 274 č. 
915, s. 535; Baletka, T.: Dvůr, rezidence a kancelář moravského markraběte Jošta, (1375-1411), SAP 
1996, č. 2, s. 302, 303, 334, 440, 453, 458; Hosák, L: Historický místopis země Moravskoslezské, 2. 
~dáni Praha 2004, s. 649 
5 Podle L. Hosáka roku 1407 zapsali bratři Bohuněk řečený Valentin z Přestavlk a Jan z Majetína 
Přestavlky Adámkovi z Přestavlk. 
Viz Sedláček, A.: Českomoravská heraldika 2, Praha 1925, s. 314; Pilnáček, J.: Staromoravští rodové, 2. 
vydání 1972, s. 103 č. 263; Baletka, T.: Dvůr, rezidence a kancelář moravského markraběte Jošta, (1375-
1411), SAP 1996, č. 2, s. 302, 303, 334, 440, 453, 458; Sedláček, A.: Atlasy erbů a pečeti české a 
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Bohuněk z Majetína, píšící se jako jediný z Valentinových synů též "z Přestavlk", se 

připomínal od roku 1389 nejméně do roku 1434, roku 1460 se o něm mluví již jako o 

mrtvém. Byl ve službách markraběte Jošta stejně jako jeho otec a v letech 1402-1406 

sloužil jako purkrabí na hradě Veveří. Měl časté spory s přívrženci markraběte Prokopa 

i s Joštovými straníky, ale vždy se těšil Joštově ochraně. Po vypuknutí husitského hnutí 

se nechal ovlivnit radikálními názory. Začal mít spory s Olomoucí i okolní katolickou 

šlechtou, které skončily 1425 dobytím Majetína olomouckými měšťany. Bohuněk však 

přežil vyplenění svého sídla bez úhony a dočkal se i konce husitství, ovšem tehdy už 

pod predikátem "z Tečic". Není známo, zda on nebo někdo z jeho bratrů měl potomky. 

Snad synem některé z nich je Jan Hnát z Přestavlk, který se účastnil v letech 1441 a 

1447 při jednání s městy Olomoucí a Uherským Hradištěm. 60 

Z tohoto rodu se oddělila jedna větev, která se začala nazývat Stojanové 

z Přestavlk a užívala jako erb ve štítě tři pruhy a jako klenot buvolí rohy. JosefPilnáček 

je zařadil do svých Staromoravských rodů jako samostatný rod, jen s poukazem na 

jejich původ. První osobou s tímto přízviskem byl Petr Stojan z Přestavlk (1420-1447). 

S manželkou Kateřinou z Rýznburka, dcerou Ješka Polokopy z Rýznburka, vyženil 

nedaleké manství Bílovice, které zdědili jejich synové Václav a Jiří Stojanové 

z Přestavlk. Bratři získali po roce 1464 po druhém manželu své matky Janu z Věžek i 

Věžky u Kroměříže. Václav Stojan z Přestavlk (1486-1504) sídlil na Věžkách, stejně 

jako jeho synové Jan (1502) a Petr (1546-54) Stojanové z Přestavlk. Petr měl 

s Kareřinou z Brníčka tři dcery, Magdalénu, která se provdala za Jiříka z Kokor, 

Kateřinu a Lidmilu, které 1558 Věžky prodaly. Magdaléna se zřejmě nazývala také 

Maruše nebo Margeta a užívala prostý predikát "z Přestavlk". Pod tímto jménem, už 

jako vdova po Jiříku Kokorském z Kokor, koupila 1569 ves Čechy u Přerova a 1574 si 

ji nechala vložit do desek zemských, další zmínky o tomto rodu se mi objevit 

nepodařilo.61 

moravské středověké šlechty 4, ed. V. Růžek, Praha 2003, s. 154; Rosák, L: Historický místopis země 
Moravskoslezské, 2. vydání Praha 2004, s. 649 

60 Palacký, F.: Urkundliche Beitrage zur Geschichte des Hussittenkrieges 1, Prag 1873, s.372-374 č. 321, 
s. 378 č. 325; Pilnáček, 1.: Staromornvští rodové, 2. vydání 1972, s. 103 č. 263; Beránek, J. a kol.: Soupis 
česky psaných listin a listů do roku 1526, 1, 111, Praha 1974, s. 249 č. 1010, s. 298 č. 1228; Baletka, T.: 
Dvůr, rezidence a kancelář mornvského markrnběte Jošta, (1375-1411), SAP 1996, č. 2, s. 302, 303, 334, 
440, 453, 458; Štěpán, V.: Mornvský markrnbě Jošt (1354-1411), Brno 2002, s. 115, 488, 531, 599 
61 Matějek, F.: Moravské zemské desky 3. Krnj olomoucký 1567-1642, Praha 1953, s. 19 č. 41, s. 62-63 č. 
34; Pilnáček, J.: Staromoravští rodové, 2. vydání 1972, s. 274 č. 915; Beránek, J. a kol.: Soupis česky 
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Další rod s predikátem z "Přestavlk"pocházel z Přestavlk 9 km jižně od 

Přerova. O tomto rodu mnoho nevíme. J. Pilnáček ho zcela opominul a jen v místopisné 

literatuře se připomínají Alexandr z Přestavlk, v letech 1275 a 1278 podsudí 

olomoucký, a Lešek v první polovině 14. století. Roku 1358 vlastnil Přestavlky Vlček z 

Přestavlk, který ale roku 1382 koupil Dobrčice a začal se psát po nich. Majitelem 

Přestavlk se však stal jeho syn Jakub z Přestavlk, po kterém je zdědil jeho bratr Oneš a 

nakonec Jakubův syn Jan. Od Jana z Přestavlk, který se ale po husitských válkách začal 

psát také z Popovic, a jeho dcer Markety, Barbory a Anežky, skoupil mezi léty 1437 a 

1448 jednotlivé části Přestavlk Janův příbuzný Jakoubek (Jakub) z Dobrčic a Přestavlk 

(1412-1448), syn Vítka z Dobrčic řečeného Lízal (1368-1404). Jakoubkovi synové 

Vítek a Ctibor se po Přestavlkách začali také psát. Vedle toho používali ale tradiční 

přízvisko "z Dobrčic" a Ctibor nově i "z Říkovic". Vítek z Přestavlk vstoupil i "s celým 

tovaryšstvem" roku 1462 do služeb Jiřího z Poděbrad, v roce 14 73 držel Říkovice, které 

byly roku 1476 uděleny v léno jemu i jeho bratru Ctiborovi, a roku 1486 byl jako Vítek 

z Přestavlk a v Říkovicích rukojmím Jana ze Žerotína a ve Fulneku. Ctibor z Přestavlk 

(1484-1488) držel statek Přestavlky a spolu s bratrem i Dobrčice. Ctiborův syn Vít 

zdědil celé Dobrčice i Říkovice a roku 1539 Dobrčice odkázal bratru Janovi, který 

z dědictví podržel Přestavlky, a Říkovice synu Ctiborovi, který zdědil Přestavlky po 

strýcově smrti. Ctiborovi potomci se už pravidelně psali Říkovští z Dobrčic. Přestavlky 

pak v držení rodu zůstaly až do roku 1653, kdy umírá poslední člen "přestavlcké" větve 

Ctibor Říkovský z Dobrčic. Jako erb Říkovští užívali od nejstarší doby stabilně tři 

ostnaté řemdihy ve štítu i klenotu, později zbrojnou paži, držící tři řemdihy, někdy 

ostnaté, jindy hladké. 62 

psaných listin a listů do roku 1526, 1, 1/1, Praha 1974, s. 507 č. 2202; Pilnáček, J.: Neznámé rody a znaky 
staré Moravy, Brno 1993, s. 190 č. 805; Mysliveček, M.: Erbovník aneb kniha o znacích a osudech rodů 
žijících v Čechách a na Moravě 2, Praha 1997, s. 175 tab. č. 45 
62 Barbora, dcera Jana z Přestavlk, byla roku 1466 manželka Buška z Melic (Mejlic). Známe i její erb: tři 
ostnaté řemdihy. Jan z Přestavlk a z Popic a jeho potomci měli tedy stejný erb jako Jakoubek z Přestavlk 
a Dobrčic. 
AČ 10, s. 277; AČ 16, s. 291, 323; Sedláček, A.: Říkovský z Dobřic, in OSN 21 s. 747-748; Sedláček, 
A.: Českomoravská heraldika 2, Praha 1925, s. 286; Matějek, F.: Moravské zemské desky 3. Kraj 
olomoucký 1567-1642, Praha 1953, s 387 č. 81; Beránek, J. a kol.: Soupis česky psaných listin a listů do 
roku 1526, 1, 2/1, Praha 1975, s. 752 č. 3206; Pilnáček, J.: Staromoravští rodové, 2. vydání 1972, s. 53 
č. 105, s. 158 č. 499; Spurný, F. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska 2, Severní 
Morava, Praha 1983, s. 194; Nebeský, J. J. K.: Vývod na náhrobniku Anny Pavlovské z Vidbachu 
(Hranice), in Heraldická ročenka 19%, s. 70-71; Plaček, M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, 
hrádků a tvrzí, Praha 200 1, s. 510-511; Hosák, L: Historický místopis země Moravskoslezské, 2. vydání 
Praha 2004, s. 642-643 
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Zdeněk z Přestavlk, který se měl připomínat roku 1442, nebyl zcela jistě výše 

zmíněný bratr Ondřeje a Chvala z Přestavlk u Olomouce, protože užíval zcela odlišný 

erb (přes štít pruh pošikem, ze kterého vyrůstají dva stromky) a nevíme, ze kterých 

Přestavlk pocházel. 63 

Tím snad výčet rodů vladyků z Přestavlk končí, i když se naprostou jistotou to 

tvrdit nemůžeme minimálně do té doby, než budou podrobně popsány dějiny všech 

panských sídel v Čechách i na Moravě alespoň do roku 1526. Cílem této statě však 

nebylo ani tak dokonalé vypsání všech osob s predikátem "z Přestavlk" jako spíše 

upozornění na existenci těchto jmenovců předků Chlumčanských z Přestavlk, kteří 

nebyli s námi sledovaným rodem nijak příbuzní. 

63 Pilnáček, J.: Staromoravšti rodové, 2. vydání 1972, s.274 č. 915, s. 521 č. 2383 
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I. 6. Pravidla pro stanovení příslušnosti k rodu Chlumčanských z 

Přestavlk 

Jaké pravidlo lze tedy z tohoto přehledu jmenovců vyvodit? Mezi předky 

Chlumčanských z PřestavJk můžeme bez nejmenších pochybností zařadit všechny 

osoby, které užívaly přídomek "z Přestavlk a z Chlumčan" nebo "z PřestavJk na 

Chlumčanech", případně tvar jména "Chlumčanský z Přestavlk (a z Chlumčan)". 

Naproti tomu kromě kuriozity z roku 1717 nemáme jediný doklad o tom, že by někdo 

z předků Chlumčanských z Přestavlk užíval samostatný predikát "z Chlumčan". Žádní 

vladykové z Chlumčan předky Chlumčanských z Přestavlk tedy nebyli. U osob, které 

užívaly predikát "z Přestavlk" nebo "Chlumčanští", je třeba brát ohled na místní 

hledisko. Je totiž velké štěstí, že na Plzeňsku existují pouze jediné Přestavlky i 

Chlumčany, takže pokud v pramenech existují nějaké místní údaje, dá se poměrně jasně 

zjistit, zda určitá osoba mezi předky Chlumčanských patřila či nikoliv. Tam, kde místní 

hledisko použít nelze, je nutné ujistit se srovnáním neznámé osoby se všemi ostatními 

jejími jmenovci s predikátem z Přestavlk nebo s přízviskem Chlumčanští, že není 

totožná s některým z nich. Někteři autoři se rozhodli raději nepovažovat za člena námi 

sledovaného rodu žádného vladyku z Přestavlk, který nemá ve jménu zároveň zmínku o 

Chlumčanech, ovšem aplikace tohoto opatření by podle mého názoru znemožnila využít 

mnohé zásadní údaje o tomto rodu.64 Přesto je třeba při posuzování příslušnosti osob do 

námi sledovaného rodu velké opatrnosti až do roku 1534, kdy byla podoba jména 

definitivně kodifikována vydáním tituláře Brikcího z Licka. V neformálních pramenech 

se i po tomto datu mohou ještě objevit i jiná přízviska vladyků z Přestavlk, odvozená od 

jejich sídla, např. "páni Zemětičtí". Vladykové z Přestavlk, ležících mimo Plzeňský 

kraj, se ovšem připomínali v Čechách ještě v roce 1544 a na Moravě dokonce ještě roku 

1574. To nám u mužských příslušníků rodu Chlumčanských z Přestavlk nevadí, protože 

záměna již není možná. Může to však působit značné potíže pro genealogické zařazení 

žen, které za přízviskem svého manžela užívaly pouze predikát "z Přestavlk", ať už 

jméno jejich otce znělo jakkoliv. Teprve na konci 16. století tento problém s konečnou 

64 Halada J.: Lexikon české šlechty , Praha 1993, s. 7 4 
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platností zmizel a všechny osoby, které od té doby užívaly přízvisko "Chlumčanský" 

nebo přídomky "z Přestavlk" či "z Chlumčan", patřily do rodu Chlumčanských z 

Přestavlk a Chlumčan. 65 

65 
DZV 5 L6', 250 H6; Matějek, F.: Moravské zemské desky 3. Kraj olomoucký 1567-1642, Praha 1953, 

s. 62-63 č. 34 
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II. PŘEDKOVÉ CHLUMČANSKÝCH Z PŘESTAVLK 

VE STŘEDOVĚKU 

II. 1. Předkové Chlumčanských z Přestavlk 

do počátku 15. století (1243-1415) 

II. 1. 1. Předkové Chlumčanských z Přestavlk 

v rámci společnosti Plzeňského kraje v době předhusitské 

Slovanské osídlení na Plzeňsku je doloženo až od druhé poloviny 10. století, 

tedy poměrně pozdě. Toto osídlení se rozšiřovalo teprve od počátku 12. stol., převážně 

v souvislosti s církevními institucemi. Od poslední čtvrtiny 12. století se na Plzeňsku 

objevily také šlechtické statky, které na konci 14. stol. zaujímaly více než 50% půdy v 

kraji. Dalšími pozemkovými vlastníky se v západních Čechách od 13. stol. stala města, 

ta ale v té době na Plzeňsku nezaujímala významnou pozici, neboť na konci 14. století 

vlastnila necelá 2 % půdy v Plzeňském kraji. Ani panovnické državy v západních 

Čechách nebyly nijak rozsáhlé, v rukou panovníka zůstalo na konci 14. století pouhých 

5 % půdy v kraji. Významnější úlohu hrály v západních Čechách církevní instituce, 

které na konci 14. století vlastnily téměř 37% pozemkové držby v kraji. Největší podíl 

půdy v Plzeňském kraji však držela právě šlechta s 56,2 %. 1 

Specifickým rysem Plzeňska byla skutečnost, že v oblastech soustředěné 

šlechtické držby takřka neexistovaly rozptýlené církevní statky. Na druhou stranu i 

církevní statky vytvářely rozsáhlé kompaktní oblasti, do kterých šlechtické enklávy v 

podstatě nepronikaly. Výjimky z těchto pravidel představovaly oblasti severně od 

Horšovského Týna a Rokycansko, kde se rozkládaly duchovní i šlechtické statky ve 

velice těsném sepjetí. Největší z oblastí duchovní držby se rozkládala mezi Pivoní a 

Plzní a zahrnovala celkem téměř 200 lokalit v majetku pivoňského kláštera, pražského 

1 Čechura, J.: Struktura pozemkové držby v západních Čechách na počátku husitské revoluce, 
SH 31, 1985, s. 6-7, 8, 39 
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arcibiskupství a chotěšovského a kladrubského kláštera, dalších skoro 90 lokalit 

v církevních rukou se nacházelo severně od Plzně, dále téměř 90 lokalit pak na 

severozápadě a více než 90 lokalit na jihovýchodě Plzeňského kraje. Celkem se jednalo 

asi o 500 lokalit, z nichž na 440 bylo v rukou sedmi církevních institucí: klášterů 

v Kladrubech, Plasích, Pomuku, Teplé, Chotěšově, pražského arcibiskupství a 

johanitské komendy v Manětíně. Tyto církevní instituce představovaly největší 

pozemkové vlastníky v kraji, protože ve vlastnictví prvních šesti z nich se nacházel 

větší majetek než u jakéhokoliv světského vlastníka i celého rodu a johanitská komenda 

se majetkem vyrovnávala nejbohatšímu rodu v kraji - Švamberkům.2 Zároveň ale 

církevní statky představovaly pro šlechtu od druhé poloviny 14. století možnost jistého 

obohacení, protože mnohé kláštery v této době některé své statky propůjčovaly drobné 

šlechtě za vojenské služby ve prospěch kláštera jako nápravy, jiné pronajímaly, protože 

za současné ekonomické situace nedokázaly dostatečně efektivně hospodařit, další 

jejich statky byly zastavovány Václavem IV. některému zjeho milců nebo je kláštery 

musely prodat kvůli ekonomickému nátlaku místních velmožů, zejména Švamberků. 

Václav IV. totiž od 90. let 14. století často převáděl část klášterní berně na své 

oblíbence, a to i její mnohonásobky splatné ve velice krátkém časovém období - tak 

například klášter v Teplé v roce 1410 musel odevzdat Švamberkům 800 kop grošů, tj. 

čtyřnásobek své roční berně. Kláštery tyto platby vyčerpávaly natolik, že musely samy 

odprodávat některé své statky nebo je zastavovat a mnohé z nich už se jim nikdy 

nepodařilo získat zpět, což dále snižovalo jejich schopnost obstát v konkurenci jejich 

dravějších šlechtických sousedů. 3 Církevní majetek v kraji se začal už od přelomu 14. a 

15. století postupně zmenšovat ve prospěch zdejší šlechty, především panského stavu, 

nicméně velká možnost majetkového vzestupu se tu nabízela i osobám z řad nižší 

šlechty, které dokázaly dostatečně bezohledně využít situace. Toho využili zejména 

Kolovratové a v krátké době se propracovali mezi elitu kraje. 

Šlechtický majetek se nacházel nejvíce na Klatovsku a Domažlicku a východně 

od Rokycan a severozápadně i severovýchodně od Stříbra, a to v oblastech zpravidla 

2 Čechura, J.: Struktura pozemkové držby v západnich čechách na počátku husitské revoluce, SH 31, 
1985, s. 22, 23, 34, 36-38; Čechura, J.: Ceské země v letech 1310-1378. Lucemburkové na českém tnlně 
1, Praha 1999, s. 146 
3 Čechura, J.: Rozsah a dynamika sekularizace církevní držby v západnich čechách na počátku husitské 
revoluce (v letech 1419-1420), PHS 29, 1989, s. 46-48; Čechura, J.: České země v letech 1378-1437. 
Lucemburkové na českém trůně 2, Praha 2000, s. 235; Čornej, P.: Velké dějiny zemí Koruny české 5 
(1402-1437), Praha 2000, s. 47; Šmahel, F.: Husitské Čechy, Praha 2001, s. 360 
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úrodnějších než církevní statky. Přitom nejkoncentrovanější šlechtický majetek se 

nacházel na Stříbrsku, nejméně na Rokycansku, kde jedinou celistvější šlechtickou 

doménou byly rožmberské statky. V rukou velkých šlechtických pozemkových 

vlastníků bylo asi 20% zdejší půdy, 80% pozemkové držby Plzeňského kraje připadalo 

na nižší šlechtu. 

Diferenciace šlechty na bohatší (později vyšší) a chudší (nižší) začala 

v českých zemích už ve 12. a 13. století. Nižší šlechta se původně rekrutovala z méně 

významných osob z družin panovníka i magnátů, které si udržely osobní svobodu a 

získaly do vlastnictví malé rozlohy půdy. Od 14. století byla též doplňována ze 

zbohatlých měšťanských vrstev. Pro vyšší šlechtu se používaly termíny "barones", 

"do mini", nižší šlechta se dělila na dvě základní vrstvy. Vyšší z nich se nazývala 

"vladykové" nebo "rytíři" ("milites"), nižší "panoši" ("clientes", "armigeres"). Jako 

panoši byli označováni zřejmě ti šlechtici, kteří sloužili jiným vrchnostem, především 

ve vojenských družinách, a snad také členové těch rodů, kteří k nižší šlechtě přináleželi 

kratší dobu než vladykové. Sociální rozdíl mezi panoši a vladyky však byl prakticky 

nepostižitelný. Předkové Chlumčanských z Přestavlk byli nazýváni "clientes", na 

počátku 15. století "panoši", patřili tedy do méně významné skupiny nižší šlechty a 

pravděpodobně působili ve službách nějakého panského rodu z okolí. 4 

4 Nižší šlechta byla v ptedhusitském období velmi početná vrstva obyvatelstva se značnou vnitřní sociální 
mobilitou a vnitřní majetkovou diferenciací, zcela sociálně roztříštěná. Pro počátek 15. století bylo 
v čechách prokazatelně doloženo 1433 rodů nižší šlechty. Skutečný počet rodů nižší šlechty se 
pravděpodobně blížil dvěma tisícům. P. Čornej se také pokusil o vymezení jednotlivých kategorií nižší 
šlechty: vladykové podle něj byla t členové nižší šlechty, kteří nevlastnili žádný hrad ani tvrz a žili na 
venkově v neopevněných dvorech, panoši byli příslušnici služebné šlechty, kteří dostali od svého nějaké 
léno (?), dále manové a nápravníci. Tato charakteristika skupin nižší šlechty očividně není zcela výstižná. 
J. Petráň předpokládá, že panoši a drobní vladykové na statcích s několika poddanými se často museli 
"živit na venkovském statku prací vlastních rukou pň životní úrovni nepřekračující živobytí jejich 
poddaných" a po nahrazení manského vojenského systému žoldnéřským během 15. století splynuli se 
svobodníky. Rozvinutí peněžního systému je údajně pňvádělo na mizinu. J. Čechura se domnívá, že 
držitelé drobných částí vsí byli svobodníci, kteří se mohli stávat i nápravníky. 
Viz LC 4, s. 210; AČ37-2, s. 990; Polívka, M.: Mikuláš z Husi a nižší šlechta v počátcích husitské 
revoluce, Praha 1982, s. 10-15; Kudrna, J. -Třeštík, D. -Hejl, F.: Struktura feudální společnosti 
v českých zemích a problematika vzniku feudálního státu u západních Slovanů, in Struktura feudální 
společnosti na území Československa a Polska, Praha 1984, s. 38-39; Třeštík, D.- Polívka, M.: Nástin 
vývoje české šlechty do konce 15. století, in Struktura feudální společnosti na území Československa a 
Polska, Praha 1984, s. 106-109, 111, 114-118; Polívka, M.: Některé aspekty stavovství v české 
společnosti předhusitské a husitské doby, FHB 6, 1984, s. 24, 34, 39; Cechura, J.: Struktura pozemkové 
držby v západních Čechách na počátku husitské revoluce, SH 31, 1985, s. 8, 33, 35, 39; Čechura, J.: 
České země v letech 1310-1378. Lucemburkové na českém trůně 1, Praha 1999, s. 161; čechura, J.: 
České země v letech 1378-1437. Lucemburkové na českém trůně 2, Praha 2000, s. 266, 303-304; Čornej, 
P.: Velké dějiny zemí Koruny české 5 (1402-1437), Praha 2000, s. 53-54; Mlateček, K.: Několik 
poznámek k ekonomické situaci nižší šlechty na Moravě v předhusitském období, in Ad vitam honorem. 
Profesoru Jaroslavu Mezníkoví přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, usp. Borovský, T. -Jan, 
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Největšími pozemkovými vlastníky z řad šlechty v kraji byli Švamberkové, 

kteří platili v roce 1379 něco přes 100 hřiven berně a vlastnili 27 lokalit celých a 18 

jejich částí a jejich blízcí příbuzní vladykové z Chrástu a Věžky platili dalších téměř 52 

hřiven berně, nevíme ale přesně, kolik lokalit drželi. Pánové ze Skály, pobočná větev 

Drslaviců a předkové panského rodu Švihovských z Rýzmberka, platili téměř 60 hřiven 

berně a vlastnili 16 lokalit celých a 4 jejich části, Rožmberkové vlastnili 25 lokalit, výši 

jejich berně však neznáme. Za těmito čtyřmi nejbohatšími rody v kraji zela hluboká 

majetková propast, protože dalšími největšími berními poplatníky byli Oldřich a Zdeněk 

z Plané s 22 hřivnami berně, vladykové z Kloušova s 21 hřivnami berně (drželi 6 vsí), 

Něpr a Jaroslav ze Skočec s 20 hřivnami berně, držící 9 celých vsí a 1 část. Další 

významný zdejší rod, Gutštejnové, vlastnil sice 12 lokalit, ale platil jen ll kop berně. 

Největší část šlechtického pozemkového majetku ovšem v Plzeňském kraji, 

tak jako v celých Čechách, držela drobná šlechta. Všeobecně v českých zemích 

představoval pozemkovou držbu naprosté většiny nižší šlechty drobný majetek o 

velikosti maximálně jedné vsi o průměrné rozloze 1 O lánů, častěji však jen části vesnice 

o rozloze 1-3 lány s třemi až pěti poddanskými dvory. Nižší šlechta byla navíc stále 

ohrožena možností pauperizace, protože celkový rozsah šlechtického pozemkového 

vlastnictví zůstával zhruba stále týž, ale počet vlastníků se rozrody pořád zvyšoval. Na 

Plzeňsku máme doloženo zhruba čtyři sta příslušníků nižší šlechty, kteří vlastnili 775 

lokalit. Asi % všech lokalit na Plzeňsku bylo rozděleno mezi více majitelů. Panoši 

z Přestavlk vlastnili jednu ves celou a část vsi další, takže mezi nejdrobnější nižší 

šlechtu Plzeňska nepatříli. Z tohoto majetku platili 1,5 hřivny berně. 5 

Berní rejstřík Plzeňského kraje z roku 1379 nebyl považován za úplný ani 

z hlediska tehdejších berníků. Za základ zdanění byl užíván pozemkový výnos z půdy, 

L. - Wihoda, M., Brno 2003, s. 511; Petráň, J. - Petráňová, L.: Rolník v tradiční evropské kultuře, Praha 
2000,s. 76-77,123 
5 Na Plzeňsku bylo rozděleno 37% vesnic mezi dva vlastníky, 17% mezi tři, 7% mezi čtyři, 4,5% mezi 
pět, dalších 7 vsí bylo rozděleno mez 6, 5 vsí mezi 7, 2 mezi 8 a ves Šťáhlavy dokonce mezi deset 
majitelů. J. Čechura si ale myslí, že v tomto případě se nejednalo o nižší šlechtice, ale o svobodníky. 
Viz Emler, J.:Ein Bemaregister des Pilsner Kreises vom Jahre 1379, Prag 1876, s. 15 č. 90; Čechura, J.: 
Struktura pozemkové držby v západních čechách na počátku husitské revoluce, SH 31, 1985, s. 36- 38, 
40; Holý, V.: Růst a rozklad rodového majetku Švihovských z Rýzmberka a pánů z Rožmitálu (Příspěvek 
k poznání vývoje feudální koncentrace pozemkového majetku v jihozápadních Čechách), Minulostí Plzně 
a Plzeňska 3, 1960, s. 51; Maur, E.: Historické zprávy o lidnatosti čech a jejich hodnota, HD 5, 1971, s. 
23; Petráň, J.: Skladba pohusitské aristokracie v Čechách, AUC, č. 1, 1976, Studia historica 14, s. 32; 
Polívka, M.: Mikuláš z Rusi a nižší šlechta v počátcích husitské revoluce, Praha 1982, s. 16; Čechura, J.: 
české země v letech 1310-1378. Lucemburkové na českém trůně 1, Praha 1999, s. 144-146, 166, 193; 
Čechura, J.: České země v letech 1378-1437. Lucemburkové na českém trůně 2, Praha 2000, s. 303 
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takže poměr odváděných daní dává poměrně dobrý přehled o bohatství jednotlivce či 

rodu, pokud jeho příslušníci užívali stejný predikát nebo známe spolehlivě jejich 

genealogii. V opačném případě z rejstříku můžeme vyčíslit majetek jednotlivých rodin 

a rodů jen s velkými obtížemi, protože přirozeně nelze odlišit nepříbuzné majitele téže 

lokality od příbuzných držitelů různých vsí s odlišným predikátem. Daleko větší závadu 

však představuje fakt, že zatímco velcí pozemkoví vlastníci jsou rejstříkem zachyceni 

poměrně dobře, u drobné šlechty se zde vyskytuje mnohem více nejasností. Největší 

problémy s evidencí se vyskytují především u velmi malých statečků, zahrnujících třeba 

jen čtvrtlán půdy, kterých bylo v námi sledované oblasti velmi mnoho. Berníci 

zaznamenali jen část takových statků, jindy se uchylovali k obecnému zjištění, že ves 

patří "mnohým" a zapsali jen největší vlastníky půdy ve vsi. Řada drobné šlechty tak 

unikla evidenci a ani u movitějších příslušníků nižší šlechty kvůli tomu není možné 

stanovit přesný rozsah jejich majetku, protože k němu mohly příslušet další malé části 

okolních vsí. 6 Panoši z Přestavlk tak drželi kromě celé vsi Přestavlky ještě přibližně 

jednu čtvrtinu vesnice Chlumčany, díl sousední vsi Háje a pravděpodobně i díl vsi 

Knihy, z níž příslušel faráři v Přestavlkách roční plat od jednoho poddaného. Roku 1416 

za něj Jan z Přestavlk věnoval přestavlckému faráři plat od jiných svých dvou 

poddaných ve vesnici Přestavlky.7 Jejich statky ležely v jedné z nejúrodnějších oblastí 

Plzeňského kraje, ale netvořily souvislý celek.8 Byly také poměrně malé: ves 

Chlumčany měla v té době asi 20 lánů, takže zde drželi okolo 5 lánů půdy, velikost 

Přestavlk v té době není přesně známa, ale podle daňového výměru - jedna hřivna 

6 Čechura, J.: Struktura pozemkové držby v západtúch Čechách na počátku husitské revoluce, SH 31, 
1985, s. 30-32, 40; Hojda, Z.-Pešek, J.: Osídlení a feudální rozdrobenost Plzeňského kraje (na základě 
berního rejstříku z r. 1379), HG 18, 1979, s. 103-163; Petráň, J.: Skladba pohusitské aristokracie 
v Čechách, AUC, 1-1976, Studia historica 14, s. 32 
7 Nevíme, jak velký díl vsi to byl, M. Kolář tvrdí, že ,,r. 1358 držel Vlach z P. ves Háj na Úhlavě, ale 
vesnice Vlachovi a jeho potomkům pravděpodobně nepatfila celá, r.1358 zde Vlach z Přestavlk měl sice 
nejméně jednoho poddaného, roční plat z něj však odkázal dominikánskému klášteru v Plzni, v roce 1379 
byla ves rozdělena mezi řadu nejmenovaných vlastníků, mezi něž mohli patřit i panoši z Přestavlk, 
největší část ovšem patřila Blahoslavu z Řeneč a roku 1396 patřila většina vsi -pokud ne vesnice Celá
Štěpánovi z Háje a po jeho smrti v roce 1397 propadla jako odúmrť králi. 
Viz Emler, J.:Ein Bemaregister des Pilsner Kreises vom Jahre 1379, Prag 1876, s. 15 č. 90; Kolář, M.: 
Chlumčanský z Přestavlk, OSN 12 s. 247; RBM 7/ 1-3, s. 224-225; Strnad, J.:Listář král. Města Plzně a 
druhdy poddaných osad 1, Plzeň 1891, s. 84-85; Emler, J.:Ein Bemaregister des Pilsner Kreises vom 
Jahre 1379, Prag 1876, s. 5; Profous, A: Místní jména v Čechách, Praha 1947, s.511 č.3; APH AMK 
Cod. 3-7 p. 85 
8 Bonita obou vsí byla v tereziánském katastru odhadnuta na stupeň 4 a sousední vsi Lažany 3 ze stupnice 
1-8, kdy stupeň 1 byl nejlepší. 
Viz Chalupa a kol.: Tereziánský katastr český 2, Praha 1966, s. 10 č.607 /17 (Chlumčany), s. 184 č. 
1001/39, 41(Přestavlky, Lažany) 
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z Přestavlk vedle dvou z Chlumčan při stejné bonitě půdy - byly asi poloviční. I 

s případným vlastnictvím částí vsí Háj a Knihy nedrželi panoši z Přestavlk v té době 

více než zhruba 16 lánů půdy.9 Nyní vyvstává otázka výše jejich příjmu. Při výzkumu 

statků drobné šlechty z let 1395-1410 dospěl M. Polívka k názoru, že 21,2 % nižší 

šlechty drželo statečky s výnosem do dvou kop gr. č., 56,8 % mělo statky s výnosem od 

dvou do deseti kop gr. č., 18,6% s výnosem deset až třicet kop gr. č. a jen 3,4% statky 

s výnosem přes 30 kop gr. č. Příjem první skupiny stačil jen na život srovnatelný 

s životem jejich poddaných a neposkytoval dostatečnou životní úroveň ani jednotlivci, 

natož jeho rodině. Příjem druhé skupiny se přibližoval hranici životního minima a 

teprve příjem třetí skupiny umožňoval život v relativní zámožnosti. Čtyři pětiny nižší 

šlechty tedy vlastnily statky o tak malé rozloze, že jim nedávaly pocit životní jistoty. 

Nad hranicí příjmu 1 O kop gr. č. ročně začínala značná diferenciace nižší šlechty, 

sahající od osob s poměrně skrovnými příjmy až k osobám, schopným využít každé 

příležitosti k akumulaci feudální renty i úvěrovému podnikání. Vedle oblíbenců krále 

Václava IV. a velkorysých finančníků, půjčujících úspěšně králi, sem patřili i lichváři, 

půjčující peníze na úrok chudším příslušníkům nižší šlechty i panstvu nebo lidé, 

ukládající peníze do platů ve městech. Do jaké skupiny tedy patřili panoši z Přestavlk? 

Některé skutečnosti svědčí o jejich zámožnosti již v druhé polovině 14. století: zřízení 

kostela nedaleko svého sídla v Přestavlkách a jeho doplnění farou v 50. letech 14. 

století, dobrovolné snížení svého ročního příjmu o 1 kopu gr. č. ve prospěch plzeňských 

dominikánů roku 1359. Přesnější informace o výši jejich majetku máme však až roku 

1416. Kromě dalšího již existujícího platu na jednom poddaném ve prospěch církve, 

konkrétně faráře v Přestavlkách, založili panoši z Přestavlk toho roku další zádušní plat 

1 kopu gr. č. ve prospěch přestavlckého faráře. Na jejich statek bylo nedlouho předtím 

zapsáno obvěnění 50 kop gr. č., které bylo roku 1419 zvýšeno na 60 kop gr. č., 

vypláceného vdově od roku 1423 ve formě ročního platu 6 kop gr. č. na pěti poddaných 

v Přestavlkách. Téhož roku 1416 bylo na statek Přestavlky zapsáno 300 kop gr. č. ve 

prospěch bratrů z Frymburka. Statek musel tedy mít hodnotu větší než 360 kop gr. č. a 

protože cena statku byla obvykle odhadována ve výši desetinásobku platů ze statku, 

muselo z něj plynout více než 36 kop gr. č. Navíc byla renta mezi léty 1359-1416 

dobrovolně snížena nejméně o tři kopy gr. č. ve prospěch církve. Panoši z Přestavlk 

9 Holý, Z.: Chlumčany a jejich obyvatelé, Chlumčany 1999, s. 385; Emler, J.:Ein Bernaregister des 
Pilsner Kreises vom Jahre 1379, Prag 1876, s. 15 č. 90 
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tedy překvapivě patřili výší příjmu mezi ona necelá čtyři procenta nejbohatších 

příslušníků nižší šlechty. Může se zdát podivné, že služební šlechtici dosáhli takového 

majetku. V českých zemích však byla v něčích službách asi třetina nižší šlechty. Tito 

šlechtici sloužili králi, světským i duchovním feudálům a institucím v hradních 

posádkách i stálých nebo příležitostných družinách, ale také ve správním aparátu 

českého státu i panského či církevního velkostatku. Ke službě je nutila zejména 

devalvace české stříbrné mince, probíhající nepřetržitě od první čtvrtiny 14. století. 

Zvyšování životní úrovně jinou cestou než formou služby, např. provozováním řemesel 

a obchodu, bylo totiž pro šlechtice zcela nepřípustné. Drobnou šlechtu je možné 

v podstatě rozdělit do čtyř kategorií: na rodiny, které neměly žádnou pozemkovou držbu 

a byly výhradně odkázané na obživu ve službách, na s rodiny se zanedbatelnou 

pozemkovou držbou, jejichž postavení se v zásadě shodovalo s první skupinou, na 

rodiny s pozemkovou držbou, odkázané výhradně na výnos feudální renty, a na rodiny s 

pozemkovou držbou, které si současně vylepšovaly hmotnou situaci prostřednictvím 

služby. Nejperspektivnější situaci měly přirozeně rodiny z poslední skupiny a právě do 

ní patřili panoši z Přestavlk. Díky kombinaci získávání obživy prostřednictvím služby a 

zároveň držbou obstojně velkého statečku mohla zůstat jejich majetková situace stabilní 

a snad se i mírně zvyšovat na úkor nejdrobnější šlechty, i když hodnota jejich feudální 

renty klesala. 10 

Jejich statek byl však v obklíčení mnohem bohatších sousedů. Přestavlky 

bezprostředně sousedily s ohromným panstvím chotěšovského kláštera a ve 13. století 

byli jejich majitelé připomínáni pouze v souvislosti s tímto klášterem. 11 Jejich dalšími 

sousedy byli vladykové ze Skočec, s 20 hřivnami berně sedmí největší berní 

poplatníci v Plzeňském kraji. Nedaleko jejich statku se navíc rozkládala doména pánů 

ze Skály, s téměř šedesáti hřivnami berně třetích největších berních poplatníků, kteří se 

10 Na snižování hodnoty peněz si stěžoval už Tomáš Štítný. Česká šlechta se však až na výjimky 
nepokusila řešit nepříznivou situaci zvyšováním urbariální renty. 
Viz RBM 8/ 1-3, s. 224-225; Strnad, 1.: Listář král. Města Plzně a druhdy poddaných osad 1, Plzeň 1891, 
s. 84-85; APH AMK Cod. 3-7 p. 85; AČ 37-2, s. 988, 990; Polívka, M.: Mikuláš z Husí a nižší šlechta 
v počátcích husitské revoluce, Praha 1982, s. 16-19; Šmahel, F.: Husitská revoluce 1, Praha 1993, s. 280-
288; Mlateček, K.: Několik poznámek k ekonomické situaci nižší šlechty na Moravě v předhusitském 
období, in Ad vitam honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkoví přátelé a žáci k pětasedmdesátým 
narozeninám, usp. Borovský, T.- Jan, L.- Wihoda, M., Brno 2003, s. 513; Čornej, P.: Velké dějiny zemí 
Koruny české 5 (1402-1437), Praha 2000, s. 45-46, 55 
11 Není ovšem jisté, zda tyto osoby opravdu patřily mezi předky Chlumčanských z Přestavlk, jak ukážu 
dále. 
Viz CDB 4- 1, s. 119, 358 
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nadto snažili stále pokračovat v koncentraci svého majetku. 12 Dalším velkým 

vlastníkem v jejich bezprostředním okolí byl Heřman z Jeřeně, který vlastnil zbylé tři 

čtvrtiny vsi Chlumčany, pozdějšího sídla panošů z Přestavlk. 13 

Heřman pocházel z rodu vladyků z Nečtin a později se tak také psal, ale v té 

době užíval stále přízvisko po svém sídle Jeřeni u Valče na Karlovarsku, kterou prodal 

spolu se svým bratrem Ivanem až roku 1382. Vedle tohoto majetku vlastnil v roce 1379 

ves Kníje a části vsí Plešnic, Jezné, Újezda nade Mží a zaniklé vsi Plevného Újezda, 

z čehož platil 5 hřiven stříbra daně, a konečně před rokem 1394 získal od Stacha Bubna 

z Hrádku hrad Buben u Plešnic, kam vzápětí přesídlil. 14 Spojoval tedy ve svých rukou 

v roce 1379 majetek v Chlumčanech, v okolí hradu Bubna a dokonce ještě v okolí 

Jeřeně na Karlovarsku. 

V bezprostředním okolí statku panošů z Přestavlk se tedy nacházela řada statků 

velkých šlechtických i církevních majitelů, které znemožňovaly rozšiřování jejich 

majetku a znamenaly ohrožení jejich vlastnictví výše uvedených vsí, na druhou stranu 

také množství drobných statečků, které byly postupně pohlcovány statky jejich 

majetnějších sousedů. Tyto statečky představovaly pro panoše z Přestavlk také jedinou 

možnost rozmnožování jejich majetku. Majetkové přesuny v těchto hranicích jsou pro 

nás bohužel nepostižitelné, proto můžeme jen konstatovat, že majetek panošů 

z Přestavlk zůstával od poloviny 14. století až do roku 1419 stále zhruba stejný. 

12 Čechura, J.: Struktura pozemkové držby v západních Čechách na počátku husitské revoluce, SH 31, 
1985, s. 37; Holý, V.: Růst a rozklad rodového majetku Švihovských z Rýzmberka a pánů z Rožmitálu 
(Příspěvek k poznání vývoje feudální koncentrace pozemkového majetku v jihozápadních Čechách), 
Minulostí Plzně a Plzeňska 3, 1960, s. 50-54 
13 Emler, J.:Ein Bernaregister des Pilsner Kreises vom Jahre 1379, Prag 1876, s. 15 č. 90 
14 

Rožmberský, P.: Hrad Buben u Plešnic, Plzeň 1995, s. 9-12; Rožmberský, P.: Ves Jezná, 2. vydání 
Plzeň 2003, s. 5 
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II. 1. 2. Nejistí předkové Chlumčanských z Přestavlk 

Podle M. Koláře byli ,praotci této rodiny /Chlumčanských z Přestavlki 

Purkart z Přestavlk a syn jeho Zdislav v l. 1241-43 jmenovaní v listech kraje 

plzeňského" .15 ,Purchardus et Zdislaus filius eius de Preztawlc" byli roku 1243 

svědky prodeje vsí Vrabiny, Turova a dvou Černotínů a vrchu Vrabiny mělnickou 

kapitulou chotěšovskému klášteru, ale v roce 1241 se o nich v pramenech žádná zmínka 

nikde neobjevuje. 16 V pozůstalosti M. Koláře jsem o příčinách udávání roku 1241 

nalezla toto vysvětlení: Kolář našel jako svědka Purkarta s nejmenovaným synem bez 

jakéhokoliv predikátu k 19. 10. 1241 jako svědka v listině týkající se konfirmace 

odkazu Miletína a dalších vsí na Hořicku v kraji Hradeckém vdovou po Zbraslavu 

z Miletína Domaslavou řádu německých rytířů a oba muže bez jakéhokoliv dalšího 

zdůvodnění prostě ztotožnil. 17 Vzhledem k tomu, že důvodem pro jeho tvrzení bylo 

pouze jméno Purkart, ve středověku dosti běžné, a fakt, že zmíněná osoba měla syna, je 

možno konstatovat, že zmíněný pramen rozhodně neopravňuje k závěrům, které z něj 

M. Kolář vyvodil. 

Purkart z Přestavlk vystupoval dále roku 1250 vedle jiného svého příbuzného 

Olbrama z Přestavlk (,)Yurkardus cum Wolbrammo de Prestauelk") a Vilarta 

z Přestavlk, který nemusel být nutně jeho příbuzným, protože je uveden ve svědečné 

řadě samostatně ("Wilarth de Prestauelk") jako svědek při prodeji vesnice Lažan 

chotěšovskému klášteru kladrubským klášterem. 18 Lažany i dnes zaniklá Vrabina byly 

přímo sousední vesnice u Přestavlk, takže je logické, že o svědectví při jejich prodeji 

byli požádáni vedle jiných místních vladyků právě majitelé Přestavlk u Přeštic. 

Zmíněné roky (1243 a 1250) jsou ostatně daty nejstarších zmínek pro většinu okolních i 

řadu vzdálenějších vsí, protože být svědkem při těchto trzích považovala šlechta ze 

širokého okolí za vhodnou příležitost, jak si naklonit představené mocného 

chotěšovského kláštera. V dalších listinách pro chotěšovský či jiný klášter v okolí 

(kladrubský, pomucký, plaský), vydaných ve 13. a 1. polovině 14. století, však již 

nikdo z panošů či vladyků z Přestavlk nefiguroval, zdá se tedy být pravděpodobné, že 

15 Kolář, M.: Chhunčanský z Přestavlk, OSN 12 s. 247; Halada, J.: Lexikon české šlechty II., Praha 1993, 
s. 74 
16 Sedláček, A: Hrady, zámky a tvrze království Českého 13. Plzeňsko a Loketsko, Praha 1905, s. 234; 
Holý, Z.: Chlumčany ajejich obyvatelé, Chlumčany 1999; CDB 4- 1, s. 119 
17 

SOka Tábor Pozůstalost M. Koláře kart.8 č.j. 751; RBM 1, s. 498 
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hlavním důvodem pro jejich svědčení v předcházejících listinách bylo bezprostřední 

sousedství vsí kupovaných chotěšovským klášterem s jejich vesnicí a oni nezastávali 

žádné významnější místo v tamní společnosti. 

Po stránce lokálního zařazení jsou tedy Purkart z Přestavlk i jeho příbuzní 

určeni bez jakýchkoliv pochybností. Ovšem když uvážíme, jak často v té době i 

jednotlivé osoby měnily svůj predikát, nelze považovat vlastníky jednoho statku 

v polovině 13. století a v polovině 14. století za příbuzné, pokud neznáme souvislou 

řadu těchto vlastníků a majetkové přesuny mezi nimi nebo nemáme nějaký přesvědčivý 

důkaz o jejich příbuzenství (např. pečeť). Žádná další osoba s predikátem z Přestavlk se 

na Plzeňsku neobjevila až do roku 1358, takže ves Přestavlky v té době zřejmě patřila 

k jinému statku v okolí a její majitelé vystupovali pod jiným predikátem, stejně jako 

skuteční předkové Chlumčanských z Přestavlk, které tak není možné pro tuto dobu 

identifikovat. 19 Proto považuji teorie o příbuznosti Chlumčanských z Přestavlk 

s Purkartem, Olbramem a Vilartem z Přestavlk z let 1243-1250 za nedostatečně 

podložené. 

V regionální literatuře se dále občas objevuje tvrzení, že do rodu panošů 

z Přestavlk na Plzeňsku patřil Zikmund z Přestavlk, uváděný k roku 1320?0 Jméno 

Zikmund v té době (před přenesením ostatků sv. Zikmunda Karlem IV do Čech) nebylo 

v našich zemích obvyklé a v případě prokázání existence této osoby by mohlo být 

možné prokázat spojení předků Chlumčanských s členy dvora Jana Lucemburského. Ke 

spojování předků Chlumčanských z Přestavlk se zahraničím, konkrétně s Itálií, přímo 

vybízí jméno dalšího člena rodu - Vlach z Přestavlk ... Nikde v literatuře jsem ale 

nenašla odkaz na pramen a nenalezla jsem také žádného Zikmunda z Přestavlk, ani 

jiného Zikmunda s predikátem vztahujícím se k Plzeňsku či okolním oblastem jako 

svědka jakékoliv listiny. 21 

Kontaktováním některých autorů regionálních publikací, jmenovitě Z. Holého, 

J. Nováka a P. Rožmberského, jsem nakonec našla pramen tvrzení o Zikmundovi 

z Přestavlk- (Riegrův) Slovník naučný. A právě v hesle A. Rybičky o Chlumčanských 

18 CDB 4 - 1, s. 358 
19 LC 1, s. 69 
20 Holý, Z.: Chlumčany a jejich obyvatelé, Chlumčany 1999, s. 34; Novák, J.: Chlumčany 1379-1979, 
Chlumčany 1979, s.9; Šlégl, A: Politický okres Přeštický. Část zvláštní, Přeštice 1925, s. 24; 
Rožmberský, P.: Tvrz a vladycká sedění v Chlumčanech, in Hláska, roč. 8, č.2, Plzeň 1996, s.17-25; 
Rebec, J.B. :Zeměpisný nástin hejtmanství Přešticko-nepomuckého, Tábor 1885, s. 55 
21 RBM4 
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z Přestavlk se v tomto slovníku uvádí Zikmund Chlumčanský (bez predikátu 

z Přestavlk), pouze s tou výjimkou, že se tu tvrdí "okolo r. 1320".22 A. Rybičku 

k tomuto tvrzení vedl pravděpodobně Paprockého Diadochos z roku 1602, který uvádí 

jako nejstaršího předka jejich rodu právě Zikmunda Chlumčanského z Přestavlk: "0 

erbu a rodu Chlumčanských z Přestavlk, kterýž starodávný jest a mezi přednějšími rody 

o něm se zmínka nachází. Za panování krále Jana v boji s Rakušany zamordován jest 

Zikmund Chlumčanský z Přestavlk, jak o tom vejše tolikéž u Hájka dostatečně 

poznamenáno jest, 1.1319". 23 Hájek ovšem řadí k roku 1319 bitvu u Miihlberka, která 

se ve skutečnosti odehrála roku 1322, a praví tam pouze: ,Mnoho jiných slavných a 

statečných rytířů tu zhynulo, někteří sú do Čech na svých pohřby předků neseni a 

někteří na tom bojišti pohřbeni ... ".Z4 Můžeme se tedy jen dohadovat, odkud Paprocký 

své tvrzení převzal a koho se mohlo týkat: buď se jednalo o vlastníka jiných Přestavlk 

českých nebo moravských, nebo o majitele sice Přestavlk u Přeštic, ale pocházející 

z jiného rodu, nebo o skutečného předka tohoto rodu, který ale mohl mít jiný predikát, 

pokud Paprocký vycházel z nějakých rodových pamětí. Nemáme tušení, jaký pramen 

měl Paprocký před sebou a tudíž se nemůžeme ani rozhodnout pro žádnou z variant. 

S jistotou ale víme, že sami Chlumčanští považovali Zikmunda za zakladatele svého 

rodu nejméně od počátku 17. století, kdy vyšel Diadochos, až do vymření tohoto rodu.25 

22 Rybička, A.: Chlumčanský z Přestavlk, (Riegrův) Slovník naučný 3, Praha 1863, s. 1083-1084 
23 Bartoloměj Paprocký z Hlo hol . : Diadochos ... id est succesio , Praha 1602, p. 300 

A. Rybička v kartotéce své pozůstalosti, uložené v ANM, také neuvádí pramen a u tohoto zápisu má 
otazník. M.Kolář si tento údaj také opsal do výpisků, ale v hesle o Chlumčanských z Přestavlk v Ottově 
slovníku naučném ho nakonec nepoužil, pravděpodobně protože ho považoval za nevěrohodný. Viz 
SOkA Tábor Pozůstalost M.Koláře kart.8 č.j. 751 
24 Václav Hájek z Libočan: Kronika Česká, Praha 1819 (reprint vydání z roku 1541), f. 292 
25 Bretfeld, F. J.: Umriss einer kurzen Geschichte des Leitmeritzer Bisthums nebst genealog. 
Denkwtirdigkeiten iiber der A1ter und Verdienste bOhmische Familie Chlumczansky von Przestavlk, 

Prag 1811 
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II. 1.3. Prokazatelní předkové rodu Chlumčanských z Přestavlk 

ve 14. a na počátku 15. století 

Zatímco ve 13. století a první polovině 14. století si ani u osob prokazatelně 

svázaných s Přestavlky u Přeštic nemůžeme být jejich příslušností mezi předky 

Chlumčanských z Přestavlk jisti, záhy po polovině 14. století se situace zásadně mění. 

V Přestavlkách u Přeštic, jako v jediných ze všech Přestavlk v Čechách, byla fara, 

jejímiž patrony byli právě panoši z Přestavlk. Patřila do děkanátu Horšovský Týn. 

V nejstarším rejstříku papežských desátků z roku 1352 se ještě nepřipomínala, v letech 

1369 a 1384 se z ní platil půlroční desátek 14 gr. č. (ročně tedy 28 gr.č.). Roku 1399 při 

mimořádném ročním desátku se platilo jen 18 gr. č., výše tohoto desátku však není 

brána jako svědectví o velikosti fary. 26 

26 Velikost papežského desátku byla dávána dříve do souvislosti se stářím fary, to však nebylo prokázáno. 
V současné době se na základě výzkumů far na Kouřimsku a Českolipsku předpokládá, že velikost 
desátku souvisela s velikostí jednotlivých obročí.R. Nový zjistil, že papežský desátek představoval así 
1/20-1135 příjmu fary podle farních mbářů. Z. llledíková, J. Čechura a M. Nodl považují desátek za asi 
jednu dvacetinu půlročního příjmu faráře (jednu čtyřicetinu celoročního příjmu), tedy při 14 gr. č. desátku 
u Přestavlk 9 kopy 20 gr. č. ročního příjmu. Přitom se za dostatečný výnos pro obživu faráře počítalo 
nejméně 10 kop gr. č., tedy desátek 15 gr. č., a pro jeho vikáře 6 kop gr. č. - celkem pro faru s vikářem 
tedy desátek nejméně 24 gr. č. Fara v Přestavlkách, pokud desátek byl skutečně čtyřicetinou ročního 
příjmu z ní, nedokázala sama o sobě faráře dostatečně uživit a dá se u ní předpokládat častější střídání 
jejích farářů, kteří odcházeli na výhodnější místo, jakmíle se jim naskytla příležitost. Velmi překvapivou 
skutečnosti proto bylo, že se v roce 1407 připomínal v Přestavlkách vikář, ačkoliv jeho existence neměla 
být vzhledem k výši příjmů fary možná. Jde ale o ojedinělou zmínku. Chudé fary v čechách nebyly níc 
neobvyklého: z počtu 1896 far v pražské diecézi, které byly uváděny v rejstříku desátku, bylo 54 far tak 
chudých, že byli od desátku osvobozeny úplně a 267 platilo do 5 gr. č. desátku. Celkem těchto 
nejchudších far bylo 321, tedy 16,93%. Dalších 467 far (24,63 %) platilo desátek 5,5-10 gr. č. a 427 far 
(22,52 %) 10,5-15 gr. č. Více než polovina far pražské diecéze (64,08 %) tedy platila desátek do 15 gr. č. 
desátku. J. Čechura konstatuje, že čtyři pětiny far mělo desátek menší než 20 kop gr. č. Z. Hojda a J. 
Pešek považovali na Plzeňsku faru s desátkem 6-30 gr. č. za středně bohatou. V horšovskotýnském 
arcijáhenství platilo desátek všech 46 far uvedených v rejstříku desátku. Žádná z nich neměla desátek 
menší než 5,5 gr. č. a větší než 90 gr. č., jedna fara měla desátek větší než 40 gr. č. (Domažlice- 84 gr. č.) 
a jedna větší než 30 gr. Desátek do 20 gr. č. platilo 41 far (89,13 %), z toho 60,87% do 15 gr. č. Nejvíc 
far (15- 32,61 %) mělo desátek v rozmezí 10,5-15 gr. č., tedy zhruba stejný jako fara v Přestavlkách. 
Bohužel ve statistických přehledech není oddělována hranice výše desátku do 14,5 gr. č. a 15 gr. č., takže 
nemůžeme určit, jaké procento far v Čechách a v horšovskotýnském arcijáhenství nepřevyšovalo příjem 
fary v Přestavlkách. Snad by bylo možno mluvit o tom, že příjem do 10 kop gr. č. včetně nedostačoval 
uspokojivému životu faráře a pohyboval se mírně pod hranicí životního minima. Bohužel neznáme výši 
desátku u všech far, protože v pražské arcidiecézi bylo ve skutečnosti 2 084 far, ale desátek byl udáván 
jen pro 1896 far. tato neúplnost se projevila i v horšovskotýnském arcijáhenství, kde bylo 52 far, ale 
desátek byl udán pouze pro 46 far. Víme tak daleko více o rozdělení patronátních práv v Čechách než o 
výnosnosti jednotlivých far: nižší šlechta měla patronát nad 704 faramí (38 %), vyšší šlechta nad 455 
(24,5 %), církevní řády nad 371 (20,6 %), světský klérus nad 148 (8 %), král nad 124 (6,2 %), města nad 
50 (2, 7 %). Dalších 70 far mělo patronát více osob z různých stavů a u 62 far patrony neznáme. 
Viz Registra decimarum papalium, ed. W. W. Tomek, Praha 1873, s.89; Tadra, F.: Soudní akta konzistoře 
pražské 6 (1407-1408), Praha 1900, s. 146 č. 557; Eršil, J.: Zatížení církevními dávkami v Čechách na 
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Nástupy farářů na jednotlivé fary se od roku 1354 zapisovaly do Libri 

confirmationum spolu se jmény patronů těchto far. Pokud v Přestavlcích v roce 1352 

fara skutečně ještě neexistovala, musela být zřízena nedlouho poté, protože roku 1358 

patron kostela v Přestavlcích Vlach z Přestavlk potvrdil po smrti předešlého faráře 

Vintíře nového faráře Petra k témuž kostelu. To znamená, že Vintíř musel nastoupit 

před rokem 1358 a pravděpodobně i před rokem 1354, kdy se teprve začaly vést 

záznamy o nástupech na fary. Petr nastoupil 26. října 1358, ale už 1. července 1359 

Vlašek z Přestavlk potvrdil po jeho rezignaci faráře Jakuba de Forulo. Mezi Vlachem a 

následujícím farářem Jakubem zavládla zřejmě shoda, protože zde vydržel až do roku 

1376.27 Krátce nato 6. 12. 1359 daroval se svolením synů Jana a Racka plat 60 grošů 

ročně od svého poddaného Vavřinci ze vsi Háje, jehož dvůr leží mezi dvory Klementa a 

Přibíka, na modlitby za spásu svou, svých předků, přátel i potomků dominikánskému 

klášteru v Plzni. 28 

počátku 15. století, ČsČH 10, 1962, s. 534-535; Hojda, Z. -Pešek, J.: Osídlení a feudální rozdrobenost 
v Plzeňském kraji (na základě berního rejstříku z r. 1379), HG 18, 1979, s. 121; Hledíková, Z.: Struktura 
duchovenstva ve středověkých Čechách, in Struktura feudální společností na území Československa a 
Polska, Praha 1984, s. 348-358, 377-378 pozn. 10, ll; čechura, J.: české země v letech 1310-1378. 
Lucemburkové na českém trůně 1, Praha 1999, s. 169, 175-176; Čechura, J.: České země v letech 1378-
1437. Lucemburkové na českém trůně 2, Praha 2000, s. 191, 274, 280-282, 333-334, 337-340; ČOrnej, P.: 
Velké dějiny zemí Koruny české 5 (1402-1437), Praha 2000, s. 57-59; Vaněk, V.: Rejstříky papežského 
desátku a možností jejich využití, ČČH 100/2002, č. 3, s. 497-521; Nodl, M.: Farář, in Člověk českého 
středověku, usp. M. Nodl a F. Šmahel, Praha 2002, s. 198-202 
27 O obsazování beneficií v českých zemích rozhodovali držitelé patronátního práva. Právní akt předání 
beneficía však prováděli úředníci arcibiskupské kanceláře v Praze, kteří měli od arcibiskupa delegovány 
pravomocí dohlížet na osobu faráře i život farnosti. Nově nastupující farář měl mít přitom u sebe 
potvrzení o svém vysvěcení a o souhlasu patronů fary s jeho nástupem do úřadu, proto se do 
konfirmačních knih zapisovalo i toto povolení. Podle Wíendladové se nově nastupující farář měl do Prahy 
dostavit nejméně třikrát, pokud si za sebe nezjednal zástupce (prokurátora): poprvé pří rezignaci na 
původní místo, podruhé pří svém potvrzení na danou faru a složení přísahy a potřetí pří zaplacení a 
vyzvednutí konfirmační listiny. Vedle toho si faráři domlouvali směny jednotlivých far na děkanátních 
konvokacích a naopak pří nastoupení nového faráře ho do úřadu uváděl nějaký určený farář z okolí. Faráři 
tedy poměrně dost cestovali. 
Víz LC 1, s. 69, 96; LC 4, s. 58; Wíendlová, Z.: Geografická mobílíta farního kléru na základě vísítačního 
protokolu pražského arcijáhna Pavla z Janovic 1379-1382, časopis Národního muzea 164, 1995, řada 
historická, č. 1-4, s. 2; Nodl, M.: Farář, in Člověk českého středověku, usp. M. Nodl a F. Šmahel, Praha 
2002, s. 200-201 
28 Prvotní formou fundací na venkově bylo zřizování farních kostelů, které snad Vlach z Přestavlk 
provedl někdy na počátku padesátých let 14. století. Další formou donací bylo zřizování nových oltářů 
v jíž existujících farních kostelech, které ale bylo zvláště pro chudší šlechtu příliš finančně náročné. 
Pokud byl Vlach fundátorem farního kostela v Přestavlkách, pravděpodobně se zcela finančně vyčerpal a 
zřízení dalšího oltáře by přesahovalo jeho hospodářské možností. Proto se rozhodl pro darování ročního 
platu, což byla nejrozšířenější forma donace vůbec. Obvyklá byla i velikost donace v rozmezí od 
několika grošů do několika desítek kop grošů a požadavek zádušních mší za duší donátora a jeho 
phlmzných. 
Víz RBM 8/ 1-3, s. 224-225; Strnad, J.: Lístář král. Města Plzně a druhdy poddaných osad 1, Plzeň 1891, 
s. 84-85; Roubík, F.: Soupis a mapa zaniklých osad v čechách, Praha 1959, s. 70 č. 3; Hledíková, Z.: 
Donace církevním institucím v Čechách (Statistický přehled), in Pánek, J.- Polívka, M.- Rejchrtová, N.: 
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Více už nám o Vlachovi prameny neprozrazují, v roce 1376 byl už mrtev a 

jako patroni fary v Přestavlcích vystupovali bratři Racek, Jan a Petr Vlach z Přestavlk, 

snad jeho synové. Ale protože Vlach je prvním prokazatelným předkem rodu 

Chlumčanských z Přestavlk, nebude škodit malé zamyšlení nad touto osobou. Vlach 

z Přestavlk užíval svou pečeť, držel nejméně jednu celou ves a část další vsi a byl 

patronátním pánem kostela v Přestavlkách. Jeho jméno nijak nesouvisí s Itálií a je 

zřejmě zkrácenou formou složených osobních jmen začínajících slabikou Vla-, jako 

Vlastibor, Vladimír, Vladislav aj. Tomu nasvědčují i jiné podoby jeho jména: Vlašek či 

Vlašce. O domácímu původu Vlacha svědčí i to, že dal jednomu ze svých synů jméno 

Racek, což je pravděpodobně zkrácená forma českého složeného osobního jména 

Radslav. 29 

Písemné prameny nám bohužel zatím nedávají na otázku Vlachova původu 

žádnou odpověď, proto se musíme obrátit k pramenům heraldickým. Vlachovi potomci 

užívali štít na zdél poloviční, pravé pole bílé, levé černé, jako klenot buvolí rohy 

Husitství- reformace- renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, Praha 1994, s. 251-
254,258 
29 Velmi zajímavou sondu do oblasti významů staročeských osobních jmen představuje práce J. Svobody, 
zabývající se obdobím do roku 1419. Rozlišuje osobní jména jednoslovná, užívaná pro prostý lid, a 
složená a případně zkrácená, užívaná pro privilegované skupiny obyvatelstva. Upozorňuje přitom, že 
zvláště zkrácené formy složených jmen mohou mít stejnou podobu jako jména jednoduchá. Mezi jmény 
takto problematickými je uveden právě i Vlach, který mohl znamenat buď etnické osobní jméno typu 
např. Bavor nebo (obvykleji) zkrácenou formu jmen začínajících na Vla-. Stejných způsobem byl Václav 
zkracován na Vacha či Vaška, Matěj na Macha či Maška, Petr na Pecha či Peška .... Konkrétně máme z 
roku 1414 doklad o Vlachovi jako formě jména Vlastibor. J. Svoboda předpokládá, že jindy se mohlo 
jednat i zkráceninu Vladimíra nebo Vladislava. Tvar Vlašek ukazuje spíše na zkrácenou formu jména než 
na etnické jméno, podle jiných autorů však i tento tvar mohl být podobou etnického jména, i když jen ve 
zcela výjimečných případech. Etnická jména obvykle nijak nesouvisela s národnosti nositele a mohla je 
nosit i šlechta, jak dokazuje právě jméno Bavor, ačkoliv to nebylo nijak obvyklé. Větší souvislost s Itálií 
by nastávala v případě, že by šlo o příjmí, nikoliv o osobní jméno: obvykle to znamenalo, že dotyčný 
Itálii navštívil nebo obchodoval s italskými kupci. Jen výjimečně šlo o skutečné označeni národnosti. V 
pozdější době dokonce přízvisko Vlach znamenalo i zedníka nebo kupce. U Vlacha z Přestavlk šlo ovšem 
vysloveně o osobní jméno, takže souvislost s Itálií můžeme zcela vyloučit. Je ale třeba vést v patrnosti, že 
existuje jistá (i když nevelká) možnost, že jeho jméno bylo jménem etnickým a v tom případě by o jeho 
urozeném původu svědčit nemuselo. Rozhodnout s naprostou jistotou bohužel nemůžeme, i když tvar 
Vlašek a zejména pak Vlašce ukazují spíše na zkráceninu jména začínajícího na Vla-. V prvním vydání 
knihy Naše příjmení D. Moldánová na s. 17 píše, že jména začínající na Vla- byla výlučně dávána pouze 
lidem urozeným. To by podporovalo možnost, že Vlach z Přestavlk pocházel z neznámého šlechtického 
rodu. V novém rozšířeném vydání její knihy však tato pasáž chybí. 
U jména Racek jde jednoznačně o zkráceninou formu složeného jména, a to zejména Radslav, kde došlo 
ke změně -ds- na -c-, jako např. Lacek z Lad(i)slav. Doložen je však i ojedinělý původ ze jména Ratmír. 
V žádném případě nemohlo jít o jméno vzniklé ze jména ptáka (či jiného tvora), kterých se také 
vyskytovalo velké množství, Racek však mezi nimi nebyl. 
Viz Beneš, J.: O českých příjmeních, Praha 1962, s. 70, 110, 112, 181, 184, 220; Svoboda, J. Staročeská 
osobní jména a naše příjmení, Praha 1964, s. 32, 34, 41, 92,109-110, 135,140, 146, 185-187, 194 č. 121, 
124; Moldánová, D.: Naše příjmení, 2. rozšířené vydáni Praha 2004, s. 14, 151, 210, 211; Pleskalová, J.: 
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opačných barev a přílbu natočenou hledím zpříma, přikryvadla obou barev mají čtyři 

splývající cípy, přičemž pečeť máme poprvé doloženou až roku 1482 u Mikuláše 

Vlacha z Přestavlk.30 Podobný erb užívali Nebílovští z Drahobuzi, sídlící také na 

Plzeňsku, kteří měli štít i rohy opačných barev než Chlumčanští a přilbu natočenou 

hledím heraldicky vpravo, ale také Kapounové ze Svojkova ve východních Čechách, 

kteří měli přilbu natočenou hledím zpříma i štít stejných barev jako Chlumčanští, ale 

v klenotu buvolí rohy stejných barev jako ve štítě.31 Dokonce Jiříkovští ze Svojkova, 

větev Kapounů ze Svojkova, která přesídlila na Moravu, užívala erb naprosto totožný 

s Chlumčanskými z Přestavlk až do nejmenších detailů?2 Ovšem Nebílovští 

z Drahobuzi přesídlili na Plzeňsko až v 15. století ze severních Čech a Kapounové ze 

Svojkova z téže oblasti dokonce teprve v 16. století. Pokud by měli Chlumčanští 

z Přestavlk být příbuzní s Nebílovskými z Drahobuzi nebo Kapouny ze Svojkova, 

museli by jejich předkové přijít na Plzeňsko před polovinou 14. století ze severních 

Čech. 33 

Nabízí se tu ovšem ještě možnost příbuznosti s vladyckými rody, které nesly 

v erbu heraldický kus polcení a vymřely před koncem středověku. Na Plzeňsku působil 

veliký rozrod vladyků ze Slatiny, Bělbožic, Dubjan, Modřejovic, Hřebečníků aj., ovšem 

neznáme jejich erbovní barvy, takže nevíme, zda se od nich neodvozovaly spíše rody, 

nesoucí ve štítě polcení černočervené, např. Kokořovci z Kokořova, jak se domnívá A. 

Sedláček. 34 

Tvoření nejstarších osobních jmen, Brno 1998, s. 41-44 §54, s. 58-59§ 80, s. 61-62 § 86, s. 139, 144, 
151, 152, 157 
30 Sedláček, A: Českomoravská heraldika 2, Praha 1925, s. 202; Kolář, M.- Sedláček, A: 
Českomoravská heraldika 1, Praha 1902, s. 150 obr. 3; Sedláček, A: Atlasy erbů a pečetí české a 
moravské středověké šlechty 3, ed. V. Růžek, Praha 2002, s. 44; Mysliveček, M.: Erbovník aneb kniha o 
znacích a osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě, Praha 1993, s.l01, tab. 22 
31 Mysliveček, M.: Erbovník aneb kniha o znacích a osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě, Praha 
1993, s. 101, tab. 25, 39; Sedláček, A: Českomoravská heraldika 2, Praha 1925, s. 115, 176; Sedláček, 
A: Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty 3, ed. V. Růžek, Praha 2002, s. 43-55 
32 Jiným rodem s podobným erbem (opačných barev než Chlumčanští) byli moravští vladykové 
z Otaslavic, později Brodeční z Otaslavic, kteří žili od poloviny 14. století do poloviny 15. století v okolí 
Prostějova. 

Viz Pilnáček, J.: Staromoravští rodové, 2. vydání 1972, s. 13 č. 12, s. 98 č. 248; Mysliveček, M.: 
Erbovník aneb kniha o znacích a osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě 2, Praha 1997, s. 73, 124, 
tab. č. 18, 32; Sedláček, A.: Českomoravská heraldika 2, Praha 1925, s. 234 
33 Mysliveček, M.: Erbovník aneb kniha o znacích a osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě, Praha 
1993, s. 101 
34 Kočka, V.: Dějiny politického okresu Rakovnického, 1936, s. 457, 552; Sedláček, A: Českomoravská 
heraldika 2, Praha 1925, s. ll O, 118, 149, 177,209, 222, 351; Mysliveček, M.: Erbovník aneb kniha o 
znacích a osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě, Praha 1993, s. 101, tab. 27 
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Další zmínku o Přestavlkách u Přeštic najdeme až roku 1376.35 Faráři Jakubovi 

z Přestavlk bylo 14. 9. 1376 úředníky pražské konzistoře dovoleno odejít na faru do 

Kostelce pod patronátem kláštera v Kladrubech a výměnou za něj přišel do Přestavlk 

farář z Kostelce Racek.36 Jakub se souhlasem svých patronů, bratrů Racka, Jana a Petra 

Vlacha z Přestavlk, do Kostelce 1. 10. 1376 skutečně odešel a téhož dne do Přestavlk 

nastoupil nový farář Racek. Bohužel zanedlouho poté však zemřel a bratři z Přestavlk si 

museli hledat nového faráře. Stal se jím 15. 1. 1377 za prezentace týchž bratří Gumpert 

ze Štědré, ten ovšem po dvou letech odešel na faru do Bukovníka a bratři přijali 16. 5. 

1379 na jeho místo kněze Blažeje z Nové Plzně.37 

Téhož roku můžeme nahlédnout do jejich soukromí i z jiného pohledu: bratři 

Petr a Racek z Přestavlk (bez Jana !) učinili berní přiznání- jak už bylo řečeno, vlastnili 

celou ves Přestavlky, ze které platili 1 hřivnu stříbra, a asi čtvrt vsi Chlumčany, z níž 

platili půl hřivny stříbra, zatímco ze zbytku Chlumčan platil Heřman z Jeřeně 1,5 hřivny 

stříbra. Nevíme, zda v té době vlastnili ještě nějakou část vsi Háj, která patřila roku 

1379 zčásti Blahoslavovi z Řeneč a dále "mnohým" bez udáním jmen, nebo nějakou 

část jiné vsi v okolí, jmenovitě jsou uvedeny právě jen Přestavlky a Chlumčany. 38 

V následujícím roce zuřil mor a vybíral si oběti i v Přestavlkách: zemřel farář 

Blažej a 17. 9. 1380 po něm nastoupil Martin ze Žirnovníka za prezentace bratrů Jana a 

Petra Vlacha z Přestavlk, což nasvědčuje tomu, že Racek již nebyl mezi živými. Na 

konci roku 1380 nebo na počátku roku 1381 zemřel i Jan a protože nezanechal žádné 

potomky, byl jeho statek 23. 5. 1381 v Klatovech provolán jako odúmrt' a darován 

místosudímu zemskému Otíkovi. Poslední z bratrů Petr odporoval 1. 10. 1381 odúmrti 

u desek zemských jako legitimní Janův dědic, svou při vyhrál a statek v Přestavlcích byl 

35 Racek a Čeněk z Přestavlk, kteří roku 1369 spolu uzavřeli nedít, stejně jako Petr z Přestavlk, jenž 1372 
prodal nějaký majetek klášteru v Sezemicích, patřili mezi vladyky z Přestavlk u Chlumce nad Cidlinou a 
z Přestavlk u Chrudimi. Klášter v Sezemicích leží nedaleko právě těchto Přestavlk. Jejich řazení mezi 
předky Chlumčanských z Přestavlk v regionální literatuře je zcela mylné. 
Viz Pozůstatky DZ 1, s. 437, 442; Holý, Z.: Chlumčany a jejich obyvatelé, Praha 1999, s. 34; Sedláček, 
A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého 1. Chrudimsko, Praha 1882, s. 218; Sedláček, A: Hrady, 
zámky a tvrze Království českého 5. Podkrkonoší, Praha 1887, s. 296; Sedláček, A: Místopisný slovník 
historický Království českého, reedice Praha 1998, s. 798 
36 Tadra, F.: Soudní akta konzistoře pražské 1 (1373-79), Praha 1893, s. 166 č. 104 
37 LC 4, s. 58, 62, 107 
38 Emler, J.:Ein Bernaregister des Pilsner Kreises vom Jahre 1379, Prag 1876, s. 5, 15; Profous, A.:Místní 
jména v Čechách 1, Praha 1947, s. 511 č. 3 
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tak sjednocen v rukou jediného majitele.39 Je nicméně zajímavé, že se v soudním sporu 

vůbec nemluvilo o Chlumčanech, jakoby Janovi z Přestavlk v nich nic nepatřilo. 

Další zprávu o vladycích z Přestavlk máme až z 29. 4. 1389, kdy farář Martin 

z Přestavlk odešel na faru v Bijadlech výměnou za tamního faráře Mikuláše, k čemuž 

dali souhlas Petr z Přestavlk a Mikuláš, podle pozdějšího zápisu v knihách erekčních 

Petrův syn. 40 V roce 1407 se připomínal vikář z Přestavlkjménem Mikuláš. Úřad vikáře 

měl existovat jen na bohatších farách s příjmem alespoň 16 kop gr. č., tedy papežským 

desátkem minimálně 48 gr. č., takže jeho vztah k Přestavlkám je velice překvapivý. 

Vikář Mikuláš z Přestavlk byl synem Miloslava z Krs a měl spor o dědictví po svém 

otci s manětínským měšťanem Jírou.41 Další informace o rodině panošů z Přestavlk 

39 Mor je nemoc způsobovaná bakterií Yersinia pestis. Jeho plicní forma se přenáší přímo kapénkovou 
infekcí, jinak ho přenáší blechy žijící na hlodavcích: křečcích, veverkách, myších, krysách a potkanech, 
kteří tehdy ovšem ještě ve střední Evropě nežili. Mor z hlodavců na člověka se začne přenášet teprve 
tehdy, když proběhne epidemie úmrtí původních zvířecích nositelů. Protože hromadná úmrtí krys nebyla 
zpozorována, přiklání se někteří vědci k přenosu moru v Evropě spíše formou kapénkové infekce, která je 
mnohem zákeřnější a s nakaženými lidmi se rychle říší na velké vzdálenosti. Dokonce se objevila i teorie, 
že blechy se do Evropy mohly dostat po nově zřízených karavanních cestách v nákladech kožešin. 
Největší vlna úmrtí na mor proběhla tehdy mezi I. 7. a I. 10. 1380. Přes zimu mor většinou ustal, mohl 
ale pokračovat lokálně ještě i na jaře příštího roku. V různých krajích ale morová vlna kulminovala 
v různé době. Mezi jedny z prvních postižených oblastí patřilo okolí silnice Plzeň-Klatovy. V roce 1380 
zemřelo na mor asi I O % obyvatel českých zemi, ale epidemie postihla různé oblasti různou měrou a 
například Stříbrsko nebo Manětínsko bylo postiženo jen zcela nepatrně, zatímco na Rakovnicku zemřelo 
50 % farářů. Evidována máme zejména úmrtí šlechticů, pokud nezanechali potomky a jejich majetek si 
nárokoval král jako odúmrt' (až 3 x více než obvykle), a úmrtí farářů, kteří se nakazili při zaopatřování 
svých farníků (v září roku 1380 téměř dvacetkrát tolik co obvykle). Dobu úmrtí těchto osob však 
neznáme přesně, protože od jejich smrti do doby provolání jejich statku na týdenních trzích v určeném 
městě uplynula určitá doba a většina provolání byla provedena až v roce 1381. V některých případech při 
epidemii zemřelo několik členů téže šlechtické rodiny. Pokud by zemřeli všichni dospělí členové rodu, 
určil král sirotkům po nich poručníky. Funkce poručníků umožňovala až do doby jejich plnoletosti 
spravovat bez jakékoliv kontroly jejich majetek a obohacovat se z něj, proto král jmenoval poručníky 
hlavně z řad svých oblíbenců. Také mezi výprosníky odumřelých zboží v osmdesátých a devadesátých 
letech 14. století patříli hlavně královští služebníci. Další morové vlny v letech 1390-1391 a 1413-1415 se 
zřejmě Přestavlkám vyhnuly. 
Viz LC 4, s. 143; AČ 31, s. 169, č. 44; Pozůstatky DZ 1, s. 486; Maur, E.: Černá smrt a její reprízy, in 
Horská, P.- Kučera, M.- Maur, E. :Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Pralla 1990, s. 200; Petráň, 
J.: Krajina pracující k revoluci, in Pánek, J. - Polívka, M. - Rejchrtová, N.: Husitství -reformace -
renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, Praha 1994, s. 261-263; Kolektiv: Dějiny 
obyvatelstva v českých zemích, 2. vyd. Praha 1998, s. 61-63; Wondrák, E.: Dějiny moru v českých 
zemích, Praha 1999, s. 9-12, 24; Čechura, 1.: České země v letech 1378-1437. Lucemburkové na českém 
trůně 2, Praha 2000, s. 184-185; Čornej, P.: Velké dějiny zemí Koruny české 5 (1402-1437), Praha 2000, 
s. 33-34, 36-38; Diamond, 1.: Osudy lidských společností, Praha 2000, s. 209, 211, 215, 219, 225; 
Šmahel, F.: Husitské Čechy, Praha 2001, s. 353; Nodl, M.: Farář, in Člověk českého středověku, usp. M. 
Nodl a F. Šmahel, Praha 2002, s. 193; Bacci, M. L.: Populace v evropské historii, Praha 2003, s. 87-90; 
Černý, K.: Morová epidemie v Praze roku 1713 a klementinská kolej Tovaryšstva Ježíšova, Bibliotheca 
Strahoviensis 6-7, 2004, s. 55-56 
40 LC 4, s. 210; APH AMK Cod. 3-7, p. 85 
41 Vikář byl pomocník a zástupce faráře, vždy vysvěcený kněz. Jeho úřad byl někdy spojen s beneficiem a 
obsazován se souhlasem patrona, často ale nikoliv. Pak záviselo na individuální domluvě faráře s vikářem 
-průměrný roční plat vikáře na konci 14. století byl6-9 kop gr. č. Vikáři se na jednotlivých farách často 
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pocházejí teprve z let 1411 a 1412, kdy už byl Petr mrtev a patrony kostela 

v Přestavlkách se stali Mikuláš se svým synem Janem. 42 Ale Mikuláš z Přestavlk měl 

ještě další dva syny, Racka a Vintíře. Tím je zcela rozřešena otázka příbuznosti 

jednotlivých panošů z Přestavlk v této době, kterou nastolil M. Kolář: ,,Nevíme, čí 

synové byli bratři Racek, Jan a Vintiř na Přestavlcích a Chlumčanech v létech 1416-34, 

ze kterých Vintíř jako farář přestavlcký před r. 1422 zemřel; vrstevníkem jejich byl 

Mikuláš řeč. Vlach z P. v r. 1389 až 1411. "43 

stňdali a průměrně na jedné vydrželi jen rok, i když výjimkou nebylo pět let i více. Farář uzavíral s 
vikářem smlouvu na dobu určitou a když uplynula, mohl ji prodloužit. Jména vikářů známe spíše z 
náhodných zmínek, protože konfirmační knihy je prakticky neevidovaly. 
Viz Tadra, F.: Soudní akta konzistoře pražské 6 (1407-1408), Praha 1900, s. 146 č. 557; Wiendlová, Z.: 
Geografická mobilita farního kléru na základě visitačního protokolu pražského arcijáhna Pavla z Janovic 
1379-1382, Časopis Národního muzea 164, 1995, řada historická, č. 1-4, s. 1-2; Nodl, M.: Farář, in 
Člověk českého středověku, usp. M. Nodl a F. Šmahel, Praha 2002, s. 195-196, 199,202 
42 LC 7, s.18, 32, 63 
43 APH AMK. Cod. 3-7 p. 85; Kolář, M.: Chlumčanský z Přestavlk, OSN 12, Praha 1897, s. 247 
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Vintíř z Přestavlk se stal knězem.44 Byl vysvěcen roku 1411 a již 5. 3. 1411 

nastoupil na faru v Mešně, jejímiž patrony byli bratři Jan a Přech z Kunratic a sestry 

Zofie a Hercie ze Šťáhlav, zatímco dosavadní tamní farář Jan Eliášův nastoupil na faru 

do Přestavlk, ze které "svobodně" odešel zdejší farář Mikuláš. Jan Eliášův ale 

v Přestavlkách zřejmě nebyl spokojen, protože už 13. 9. 1411 odtud odešel do špitálu na 

domažlickém předměstí. Do Přestavlk tedy 13. 9. 1411 nastoupil farář Martin 

z Domažlic za souhlasu nejen Mikuláše řečeného Vlach a Jana z Přestavlk, ale i 

zdejšího bývalého faráře Martina. Ani Martin z Domažlic tu ale dlouho nevydržel a 17. 

7. 1412 přestoupil na faru do Žihobec výměnou za tamního faráře Václava. Pak mezi 

44 Místa farářů, oltáfuíků nebo vikářů na venkově často poskytovala zabezpečení rodinným příslušníkům 
patronů kostela z řad nižší šlechty. Pokud bylo patronů více, snažili se prosadit každý vlastního kandidáta. 
Mohlo dojít dokonce i k tomu, že farátem byl jmenován člen místní vladycké rodiny, který neměl ani 
kněžské vzdělání a pouze slíbil, že přijme vysvěcení, jakmile k tomu bude mít příležitost. Faráři na 
farách, jejichž patroni byla místní drobná šlechty, byli často příbuzní svých patronů, ale obvykle se to 
nedá dokázat. 
Často se také stávalo, že se klerik šlechtického původu stal farátem v nejbližší farní vsi od rodné tvrze, i 
když jeho příbuzní nebyli patrony dané fary. Faráře šlechtického původu ale najdeme i na většině 
ostatních far pod patronátem nepřtbuzné nižší šlechty, vyšší šlechty - zvláště pokud patřil k rodu, jenž měl 
k patronům fary klientské vazby- i měšťanů a v menší míře i na farách pod patronátem krále, kde jedině 
převažovali měšťané nad šlechtici. Faráři ovšem museli mít odpovídající vzdělání, což pro členy drobné 
šlechty nemuselo být vždy dosažitelné. Také kapacita volných beneficií nebyla velká, takže církevní 
kariéra pro mladší syny z vladyckých a panošských rodin byla spíše výjimkou než pravídlem Drobná 
šlechta však mohla zastávat i jiné církevní úřady, např. stát se členy nějaké kapituly nebo dokonce i jejími 
probošty. Pokud měli faráři i jiní církevní hodnostáři šlechtického původu nějaké rodové statky, užívali je 
spolu s beneficiem, takže jejich životní úroveň byla vyšší než neurozených farářů. 
Faráři potřebovali, aby jim nějaká žena vedla domácnost. U neurozených farářů to byla obvykle matka 
nebo sestra, případně jiná neprovdaná či ovdovělá přtbuzná. Není jasné, nakolik se to uplatňovalo i u 
drobné šlechty, pokud ale ano, mohl to být způsob zabezpečení ještě jedné neprovdané dcery, ovdovělé 
matky asi jen v případě, že farář neměl žádné další sourozence. Za přtbuzné byly ovšem často vydávány 
konkubíny mělo asi 20 %všech kleriků. U farářů z drobných šlechtických rodů dokonce J. Petráň 
konkubíny a nemanželské děti předpokládá jako zcela obvyklou věc. Konkubíny ale nemusely žít přímo 
na faře, mohl jim být koupen statek v okolí nebo dům v blízkém městě, kam za nimi faráři dojížděli. 
Jejich dětem kupodivu nemanželský původ nebyl na překážku společenskému uplatnění, dcery se 
vdávaly za místní panoše a vladyky a synové se ujímali rodinných zboží nebo se po vyžádání papežského 
dispensu stávali také duchovními. To ale nebyla žádná výlučná záležitost dětí urozených kleriků- kleriky 
se stávali i synové neurozených farářů a jejich dcery se také mohly dobře vdát. Pro udělení papežského 
dispensu hrály hlavní roli styky a materiální zabezpečení, nikoliv původ. Dcerky neurozených farářů byly 
ale často odkládány k pěstounům nebo sloužily na rodné či jiné faře až do provdání, což asi u dcer 
urozených farářů bylo mnohem neobvyklejší, pokud vůbec připadalo v úvahu. Farářům se bránilo ve 
styku se svými nemanželskými dětmi, ale nikoliv ve snaze o jejich materiální zabezpečení. O žádné 
Vintířově konkubíně ani o jeho nemanželském dítěti ale nevíme. 
Viz IDedíková, Z.: Struktura duchovenstva ve středověkých Čechách, in Struktura feudální společnosti na 
území Československa a Polska, Praha 1984, s. 360, 364,, 366-368, 388-389; Petráň, J.: Krajina pracující 
k revoluci, in Pánek, J.- Polívka, M.- Rejchrtová, N.: Husitství- reformace- renesance. Sborník k 60. 
narozeninám Františka Smahela, Praha 1994, s. 264-265; Čechura, J.: České země v letech 1378-1437. 
Lucemburkové na českém trůně 2, Praha 2000, s. 279-280, 304, 325-326, 334, 338; ČOrnej, P.: Velké 
dějiny zemí Koruny české 5 (1402-1437), Praha 2000, s. 59, 62; Šmahel, F.: Mezi středověkem a 
renesancí, Praha 2002, s. 72-84; Nodl, M.: Farát, in Člověk českého středověku, usp. M. Nodl a F. 
Šmahel, Praha 2002, s. 193-195, 215; Šmahel, F.: "Lidé na okraji" pozdně středověké společnosti, in 
Člověk českého středověku, usp. M. Nodl a F. Šmahel, Praha 2002, s. 464-465 
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lety 1412 - 1415 konečně proběhla poslední výměna, nezachycená v konfirmačních 

knihách: Vintíř odešel z Mešna do rodných Přestavlk výměnou za dosavadního 

přestavlckého faráře Václava. Z Mešna totiž 13 .3. 1416 odchází farář Václav, ačkoliv 

tam měl být Vintíř, zatímco ten už 12. 1. 1416 vystupuje jako farář v Přestavlcích. 

V této funkci Vintíř také setrval až do své smrti před 28. ll. 1422. 45 

45 Aby mohl být uchazeč o vyšší svěcení vysvěcen na jáhna nebo kněze, musel mít potvrzení, že se bude 
moci ujmout nějakého uprázdněného beneficia nebo že bude přijat na místo vikáře, oltářníka nebo 
kazatele, dále musel prokázat manželský původ nebo se případně vykázat dispensem, který legalizoval 
jeho nemanželský původ, zavázat se k dodržování celibátu a především musel složit zkoušku z otázek 
teologických i praktických před arcibiskupskými úředníky. Musel prokázat elementární znalosti latiny, 
znalost základních kanonických předpisů o kázáních, zpovědích, udílení rozhřešení a udělování 
jednotlivých svátostí a dokázat rozlišit lehký hřích od těžkého. Tyto vědomosti mohl klerik získat na 
univerzitě nebo na přednáškách, které pořádal při pražské katedrální kapitule scholastik, takové vzdělání 
však měla jen malá část svěcenců. Většina získala své znalosti ve farní či klášterní škole nebo soukromým 
vyučováním nějakého faráře, který svým svěřencům zpřístupnil i arcidiecézní statuta s normami chování 
kleriků, katechismy a příručky na zvládnutí každodenní praxe správy farnosti, kazatelské příručky a 
praktické bohoslužebné knihy (misál, agendu a breviář). Naopak znalost biblických textů požadována 
nebyla a zřejmě ji většinou nahrazovaly jen perikopy s tématy nedělních kázání. Možnost každodenního 
přístupu na faru byla natolik důležitá, že mezi svěcenci v podstatě nenajdeme adepty z lokalit, kde nebyla 
fara. Zámožnější rodiče si ovšem mohli dovolit zaplatit synovi pobyt ve farní obci, ale přesto byla 
blízkost fary velkou výhodou. Je tedy nepochybné, že Vintíř z Přestavlk své vzdělání získal na 
přestavlcké faře u faráře Mikuláše, který tam v letech 1389-1411 působil. Vintíř je prvním členem rodu 
panošů z Přestavlk, u nějž s vysokou pravděpodobností můžeme říci, že uměl číst, psát, počítat a znal 
alespoň základy latiny a teologie. Jistotu ovšem nemáme, zejména ne v otázce znalosti latiny, protože 
občas při inspekcích vyšlo najevo, že někteří řádně nastolení kněží latinsky neumí ani číst, natož aby 
rozuměli textu. Šlo ale o řídké výjimky. Castějším nešvarem byla nižší úroveň znalosti správného psaní 
latinských textů, se kterým měla potíže nejméně čtvrtina kněží. Praktickým problémem byla také 
neznalost němčiny u českých farářů v německy mluvících farnostech a naopak, to se ale Vintíře netýkalo, 
zcela jistě ne od doby, kdy se stal farářem v rodných Přestavlkách. Povinností Vintíře od jeho nástupu na 
faru bylo pravidelně kázat, sloužit mše, poskytovat farníkům duchovní oporu, zpovídat je nejméně jednou 
ročně ve velikonočním období, dávat jim rozhřešení, udělovat svátosti umírajícím, křtít děti a asistovat při 
svatbách, i když poslední akt nebyl nezbytně nutný. Pro farníky bylo vedle vykonávání především křtů, 
posledních pomazání a pohřbů důležité zejména provádění církevně-magických rituálů na určité svátky: 
svěcení ovsa pro koně, kočiček, popela, ohně, masa, mléčných výrobků a vajec, soli a vody, kterou měli 
oficiálně užívat před modlitbou, ale ve skutečnosti ji zneužívali k dalším pověrečným praktikám. Pokud 
se kněz vykonávání těchto rituálů bránil, jeho farníci s ním nebyli spokojeni a cítili se nedostatečně 
duchovně uspokojeni, někdy dokonce přímo odkřesťanšťováni. Kněz, který chtěl mít ve farnosti klid, 
tedy musel vykonávat i výše zmíněné rituály. Vše měl vykonávat bezplatně, jinak se dopouštěl 
svatokupectví. V praxi si ale mnozí kněží přilepšovali požadováním poplatků za křty a pohřby. Pokud by 
tím ale zavinili např. smrt nepokřtěného dítěte, padala na ně odpovědnost za uzavření cesty jeho duše do 
věčné spásy. Mnohé venkovské faráře to však nijak netrápilo stejně jako možnost jejich vlastního 
zatracení v případě chybného vážení hříchů. Z teologického hlediska měl kněz práva i povinnosti 
zástupce Boha na zemi a hrál roli prostředníka mezi Bohem a věřícími, ve skutečnosti byl ovšem členem 
farnosti, který se musel zabývat běžnými světskými záležitostmi. Jednou z jejich správních povinností 
bylo vedení jakýchsi primitivních matrik, kterých bylo třeba při prokazování manželského původu. Do 
jejich rukou byl svěřen i kostelní majetek, jehož ovšem měli jen spravovat a podléhali při tom dohledu 
svých farníků. Stejně tak jím nepatřilo nic z výbavy kostela ani z farní knihovny. Pokud byla při faře 
škola, odpovídali faráři za její vedení a vyživování jejího správce, za rozdělování peněz chudým 
chlapcům zpěvákům, případně i za vybírání a využívání odpustků ve prospěch kostela. Jediným řádným 
příjmem farářů byl příjem z beneficia, z něhož si mohli kupovat osobní majetek včetně např. městských 
domů a který mohli svobodně odkázat příbuzným nebo přátelům. Ke každé faře patřily pole, louky a 
lesy, které mohl farář obhospodařovat ve vlastní režii nebo pronajímat. Na faře byla chována i 
hospodářská zvířata, z nichž některá mohla být pronajímána jako tzv. železné krávy. Od farníků dostával 
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II. 2. Panoši z Přestavlk u Přeštic 

v době husitské a pohusitské (1416-1457) 

11.2.1. Panoši z Přestavlk u Přeštic v rámci společnosti Plzeňského kraje 

v době husitské a pohusitské 

Vypuknutí husitských bojů zásadně změnilo možnosti zejména drobné šlechty 

té doby. Naskýtala se tehdy nesmírná šance na značný společenský vzestup pro osoby, 

které se dokázaly prosadit v tehdejších bouřlivých společenských podmínkách. 

Nejdůležitějším faktorem byla možnost obohacení se na zabraných církevních statcích, 

které představovaly téměř 90 % církevního majetku z roku 1400, v některých krajích 

dokonce 100 %. Na Plzeňsku byla ovšem situace dosti specifická: většina zdejší šlechty 

zůstala katolíky, přesto zde došlo v letech 1419-1420 k sekularizaci více než 70 % 

církevního majetku. Plzeňsko tedy může sloužit jako ukázkový příklad katolické 

sekularizace. Hlavní silou na Plzeňsku byl plzeňský landfrýd, ustanovený Václavem IV. 

26. 2. 1417 a potvrzený Zikmundem 29.10.1420, v čele s krajským hejtmanem 

Bohuslavem ze Švamberka. Rozhodující slovo v lanfrýdu měla vyšší šlechta, zejména 

Švamberkové, Gutštejnové, již zmínění Kolovratové a Rýzmberkové a do své smrti 

v roce 1429 také Jindřich z Elsterberka. Plzeňsko představovalo oblast poměrně 

izolovanou před vlivy z ostatních částí Čech, kromě Rožmberků se tu nevyskytovali jiní 

kněz desátek, který mohl být vyplácen v naturáliích, faráři ale zřejmě dávali přednost jeho vyplácení jeho 
hodnoty v penězích, protože na faře neměli kde skladovat obilí. Někteří klerikové si přívydělávali psaním 
listů, které ale většinou postrádaly skutečnou právní platnost. Farář jako nejvzdělanější a často jediný 
gramotný obyvatel farnosti mohl vlastně vedle vykonávání svého duchovního úřadu sloužit jako veřejný 
písař nebo právní poradce. Faráři byli často také svědky nebo garanty různých smluv. Pro vyřízování 
rozličných světských záležitosti pak řadě z nich zbývalo málo času i energie na péči o duše svých oveček, 
což bylo po právu kritizováno. Mezi časté výtky patřílo i nošení světského oděvu namísto kněžského 
včetně oblékání se podle poslední módy. Někteří kněží se dopouštěli i daleko závažnějších činů, opíjeli se 
a způsobovali veřejné pohoršení, podváděli, obohacovali se lichvou nebo překupnictvím kradených 
předmětů, kradli a páchali násilné trestné činy. Za to je trestal korektor, ale podstatně mírněji, než kdyby 
šlo o laiky, což bylo hojně kritizováno. 
Viz APH AMK Cod. 3-7, p. 85; Podlaha, A. (ed.): Liberordinationumcleri 1395-1416, Pragae 1922, s. 
168,171; LC 7, s. 18, 19, 32, 63,161, 196; LC 8-10, s. 25; Hledíková, Z.: Struktura duchovenstva ve 
středověkých Čechách, in Struktura feudální společnosti na území Československa a Polska, Praha 1984, 
s. 370; Čechura, J.: České země v letech 1378-1437. Lucemburkové na českém trůně 2, Prnha 2000, s. 
389; Šmahel, F.: Mezi středověkem a renesancí, Prnha 2002, s. 58-65; Nodl, M.: Farář, in Člověk českého 
středověku, usp. M. Nodl a F. Šmahel, Praha 2002, s. 192-218 
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vlastníci usazení mimo kraj a síla landfrýdu byla taková, že na počátku husitského 

období dokázal tento stav udržet i na hranicích kraje. 46 

Hlavní majetkové přesuny probíhaly tedy v rámci kraje, a to převážně ve 

prospěch vyšší šlechty. Katolická města nezískala ze západočeských církevních statků 

prakticky žádný podíl, ačkoliv např. Plzeň byla velmi aktivním členem landfrýdu. Nižší 

šlechta získala do roku 1420 jen asi 25 % celých sekularizovaných církevních vsí a 44 

%jejich částí. Navíc se jednalo o zisky krátkodobé. Statky v držení nižší šlechty měnily 

totiž majitele často už po několika měsících a do 50. let 15. století jejich většina přešla 

do vlastnictví vyšší šlechty. Sekularizace církevního majetku v západních Čechách 

neznamenala žádné výrazné zlepšení hospodářského postavení většiny nižší šlechty 

v kraji. Navíc celé oblasti s vysokou koncentrací statků nižší šlechty (například 

Klatovsko) stály mimo sekularizační proces. Příslušníci vladyckého stavu se na 

sekularizaci podíleli několika způsoby: jednak se v letech 1419-1420 účastnili živelné 

sekularizace církevních statků, která se ale týkala jen asi 5 % majetku církve v kraji, a 

později si na klášterech vymáhali legalizaci svého protiprávního aktu, nebo se na 

záborech církevního majetku podíleli se souhlasem a pod ochranou místních velmožů, 

do jejichž služeb vstoupili, případně se pokoušeli využívat tíživé situace klášterů a 

některé statky získávat do zástavy legálně přímo od nich. Jedinou osobou z řad nižší 

šlechty, která se na záborech církevního majetku více obohatila, byl Zdeněk z Dršťky, 

purkrabí na Horšovském Týně, který získal a udržel celé toto arcibiskupské panství s 28 

celými vesnicemi a 6 částmi vsí, které se stalo základem bohatství rodu Ronšperků. 

Další příslušníci nižší šlechty získali do zástavy nejvýše tři vsi a pokud tato zástava byla 

potvrzena Zikmundem, dá se předpokládat vazba na některého ze západočeských 

velmožů, protože i služba v Zikmundových jízdních oddílech byla zprostředkovávána 

46 Za husitství se zrychlil proces stavovského uvědomování nižší šlechty. Její prestiž posilovalo to, že 
příslušníci katolického i husitského tábora z řad nižší šlechty zaujímali čelné vojenské funkce, které je 
přivedly k účasti na závažných politických jednáních a umožnila jim i posilování jejich ekonomických 
pozic. Souhrn těchto aspektů způsobil, že také nižší šlechta se v druhé polovině 15. století začala 
projevovat jako stavovsky vyhraňující se vrstva. 
Viz Polívka, M.: Některé aspekty stavovství v české společnosti předhusitské a husitské doby, FHB 6, 
1984, s. 24, 34, 39; Třeštík, D.- Polívka, M.: Nástin vývoje české šlechty do konce 15. století, in 
Struktura feudální společnosti na území Československa a Polska, Praha 1984, s. 123-125; Čechura, J.: 
Strukturn pozemkové držby v západních čechách na počátku husitské revoluce, SH 31, 1985, s. 5, 38; 
Čechura, J.: Rozsah a dynamika sekularizace církevní držby v západních Čechách na počátku husitské 
revoluce (v letech 1419-1420), PHS 29, 1989, s. 50-51,60-61; čechura, J.: české země v letech 1378-
1437. Lucemburkové na českém trůně 2, Praha 2000, s. 244-247, 251-252,282-284 
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pomocí vyšší šlechty, zejména Kolovratů.47 Celkově se dá říci, že osoby bez klientských 

vazeb k některému západočeskému velmoži měly jistou šanci na trvalejší zisk ze záborů 

církevního majetku pouze v případě, že by disponovaly výjimečnými osobními 

schopnostmi, a to případ panošů z Přestavlk rozhodně nebyl. 

Ale i ve službách různých panských rodů se naskýtaly velice rozdílné šance 

majetkového vzestupu. Největší podíl ze záborů církevního majetku získali 

Švamberkové: v roce 1420 jim byly zastaveny statky kláštera v Pomuku a johanitské 

komendy v Manětíně, arcibiskupské statky na Rokycansku, západní část statků 

kladrubského kláštera a konečně získali do své správy i klášter v Teplé. Celkem se 

jednalo o zástavu 133 celých vsí a 15 jejich částí, a k tomu o správu dalších 60 celých 

vsí tepelského klášterství. Největší část tohoto zboží drželi bratři Bohuslav a Hynek 

Krušina ze Švamberka a po roce 1421, kdy Bohuslav ze Švamberka padl do zajetí a 

přešel na husitskou stranu, už jen Hynek Krušina, který se tak stal nejbohatším 

západočeským šlechticem. Švamberkové také nejhojněji odměňovali šlechtu ve svých 

službách, ovšem s ohledem na vlastní hospodářské zájmy - tak například panoš Vlach 

z Krsova držel statek v přímém sousedství s tepelskou i johanitskou doménou, avšak 

dostal zastavenou pro něj nevýhodně položenou ves Brod a les Ochoz kladrubského 

kláštera. Přesto se dá říci, že v jejich službách byla šance na majetkový vzestup největší, 

byť se jednalo povětšinou jen o zástavu jednotlivých vsí. Menší šanci na bohatou 

odměnu nabízela služba u Kolovratů, kteří si spolu s Gutštejny prakticky rozdělili 

majetek plaského kláštera a drželi asi 40 vsí a 5 částí vsí. Ovšem ještě daleko nižší šanci 

na majetkový vzestup představovala služba u Gutštejnů, kteří získali jen asi 12 vsí od 

klášterů v Plasech a Kladrubech, a Rýzmberků, kterým se podařilo získat pouhých sedm 

vsí kláštera kladrubského a chotěšovského. Příslušníkům prvních třech rodů se podařilo 

získat souvislá území, Rýzmberkům jen jednotlivé vsi, takže neměli ani možnost 

bohatěji odměnit šlechtu ve svých službách, naopak se sami snažili ukořistit co největší 

podíl ze zabraného církevního majetku.48 Panoši z Přestavlk byli zřejmě ve službách 

Gutštejnů, protože 10. 8. 1441 Jan z Přestavlk opověděl městu Českým Budějovicím 

47 Čechura, 1.: Rozsah a dynamika sekularizace církevní držby v západních čechách na počátku husitské 
revoluce (v letech 1419-1420), PHS 29, 1989, s. 51-53, 61-62; Čechura, 1.: České země v letech 1378-
1437. Lucemburkové na českém trůně 2, Praha 2000, s. 246-247, 272; Šmahel, F.: Husitské čechy, Praha 
2001, s. 359-362, 367-369 
48 Čechura, J.: Rozsah a dynamika sekularizace církevní držby v západních Čechách na počátku husitské 
revoluce (v letech 1419-1420), PHS 29, 1989, s. 49,51, 58-60, 62; Čechura, 1.: České země v letech 
1378-1437. Lucemburkové na českém trůně 2, Praha 2000, s. 246, 266-268, 283 
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spolu s Janem mladším z Gutštejna na Rabštejně a dalšími více než třiceti jeho 

"tovaryši". U většiny z nich se dá doložit, že byli služebníky Gutštejnů. Další možnosti 

služby se potom panošům z Přestavlk nabízeli u Rýzmberků, kteří drželi sídla v jejich 

okolí. Oba tyto rody však nižší šlechtu ve svých službách odměňovaly zabraným 

církevním majetkem více než skoupě.49 Neznáme přesně osudy panošů z Přestavlk v 

době husitské, lze jen konstatovat fakta: panoši z Přestavlk zůstali katolíky, v bojích 

s husity se nijak výrazně nevyznamenali, protože o nich v této souvislosti prameny 

mlčí, a jejich statky se nijak výrazně nezvětšily - ale ani nezmenšily. 50 S ohledem na 

místní poměry je vcelku pochopitelné, že své pozemkové vlastnictví nedokázali 

podstatněji zvětšit, protože to byl obvyklý osud naprosté většiny nižší šlechty na 

Plzeňsku, pokud nevstoupila do služeb Švamberků nebo alespoň Kolovratů. Méně už je 

pochopitelné to, že se ani nepokusili zvrátit situaci ve svůj prospěch při živelných 

záborech roku 1419, když nemohli vědět, že se tento majetek v jejich rukou neudrží. 

Přitom měli ve svém okolí řadu příkladů: jejich sousedé Bohuše ze Skočic a Petr 

z Řeneč zabrali ves chotěšovského kláštera Černotín v přímém sousedství Přestavlk. 51 

Ještě blíže k Přestavlkám než zmíněný Černotín ležela klášterní ves Lažany, která byla 

roku 1421 císařem Zikmundem spolu se sousedními vesnicemi Lisovem a Lelovem a 

dvorem Maškrovem zastavena v ceně 300 kop grošů vdově po Rackovi z Janovic Sofii. 

Sofiin syn Jan Racek ji ve svém vlastnictví neudržel a pak se v jejím držení vystřídalo 

ještě několik majitelů, než byla roku 1496 konečně zastavena Mikuláši Vlachovi 

z Přestavlk, ovšem jako legální zástava představenými kláštera a ještě pouze na dobu 

49 Jan z Gutštejna patřil se svým bratrem Burianem k vůdcům katolické strany na Plzeňsku. Roku 1421 
mu bylo za věrné služby zastaveno chotěšovské probošství. Jan uzavřel roku 1422 s Burianem nedíl. 
Burian byl v letech 1434-1446 poručníkem Calty z Kamenné Hory a na Rabštejně a na Rabštejně i sídlil. 
Před rokem 1442 mu byly zapsány i Nečtiny. Patřil k zastáncům Albrechta Rakouského a později 
Ladislava Pohrobka. Roku 1439 byl plzeňským krajským hejtmanem. 
Opověď ("záští") byla v té době považována za legální, pokud byla vyhlášena formálně správně 
(opověděním nějaké "viny" nepřítele) a v době pozastavení činnosti zemského soudu. K tomu došlo právě 
roku 1440 a čtyřicátá léta byla nejtypičtější dobou těchto "záští". Jedinými orgány, které se snažily 
opovědim zamezit, byly landfiýdy, ty ale byly slabé, zejména pak na jihozápadě Čech. 
Viz PAS rkp. 105, s. 384-385 (výpisy z archivu města Ceských Budějovic); SOkA České Budějovice AM 
České Budějovice, spisy, chronologická řada, rok 1441; Urbánek, R.: české dějiny 11111. Věk 
poděbradský 1, Praha 1915, s. 730; Urfus, V.: "Záští" v Čechách v polovině 15. století, PHS 3, 1957, s. 
90-100; Ransdoď, M.: Vzestup Gutštejnů v době husitské a poděbradské, Ústecký sborník historický 
1983, s. 109-132; Úlovec, J.: Tvrz a zámek v Líšťanech, Západočeský sborník historický 8, 2003, s. 39; 
Slezáková, V.: Opověď nebo odpověď'?, in Ad vitam honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkoví přátelé a 
žáci k pětasedmdesátým narozeninám, usp. Borovský, T. -Jan, L. - Wihoda, M., Brno 2003, s. 559-562; 
Knoll, V.: Panská sídla v Nečtinech a okolí, Plzeň 2003, s. 5 
50 APH AMK 6-2 p. 115 
51 Čechura, J.: Rozsah a dynamika sekularizace církevní držby v západních Čechách na počátku husitské 
revoluce (v letech 1419-1420), PHS 29, 1989, s. 52-53,65 
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jeho života. 52 Celkově je tedy možné konstatovat, že rod panošů z Přestavlk prošel 

husitským obdobím výrazněji nedotčen a daleko větší roli pro něj hrály majetkové 

přesuny v rámci rodiny. 

V době pohusitské se v řadách nižší šlechty projevoval dvojí trend: část 

šlechty, která za husitství ukořistila alespoň pět vsí, dále bohatla, u většiny se ale 

projevoval sklon k pauperizaci kvůli častým rozrodům a zadlužení. V této době 

docházelo k scelování vsí a zániku drobných statků až do velikosti tří-čtyř vesnic 

připojováním k větším statkům, ale panoši z Přestavlk se všem těmto tendencím 

úspěšně vyhýbali užíváním stále stejné strategie. 53 Pokud byla kolem roku 1416 

skutečně panoši z Přestavlk opuštěna zásada rodového nedílu, po smrti Jana z Přestavlk 

ji jeho bratr Racek zase zavedl pro své syny, takže se jejich statek nedělil a stále 

přetrvával ve velikosti jedné celé vesnice a části vsi druhé. 54 Nenechali svůj stateček 

pohltit žádným velkým sousedním statkem, ačkoliv se v jejich těsném sousedství snažili 

o koncentraci svých statků R ýzmberkové i páni z Roupova, kteří v této době prožívali 

majetkový vzestup, ale ani nepřipojili žádný další statek. 55 Panoši z Přestavlk žili prostě 

stále stejným způsobem života bez ohledu na měnící se společenské a hospodářské 

podmínky a změny v tomto poklidném životě nastaly až na sklonku doby poděbradské a 

především v době jagelonské, kdy získali do zástavy les Vysoká a ves Lažany od 

chotěšovského kláštera, koupili hrad Buben u Plešnic s vesnicemi Plešnice a Újezd nade 

Mží, získali vsi Sulislav, Buksice u Plzně aj. 56 

Přesto se ale v tomto období alespoň v něčem změnila situace oproti minulému 

období: pro tuto dobu máme zachováno mnohem více pramenů, takže můžeme mnohem 

lépe nahlédnout do jejich soukromí. Známe jméno i původ ženy Rackova bratra Jana, 

máme částečný přehled o finančních záležitostech panošů z Přestavlk i o jejich právním 

povědomí, ale hlavně můžeme nahlédnout blíže do jejich hospodaření: roku 1416 byl 

52 AČ 1, s. 515; NAAZK-rkp. 71 (Kniha nadání a smluv kláštera chotěšovského) f. 26', 66' -67; AČ 8, s. 
517 
53 Oproti tomu P. Čornej tvrdí, že mapa osídlení drobné šlechty se v českých zemích od 13. století 
hluboko do 16. století prakticky nezměnila a přesuny se zřejmě děly z větší části mezi jednotlivými členy 
nižší šlechty. Modelovým příkladem pro to je např. právě jižní Plzeňsko. Pro stanovení obecně platných 
závěrů je ale třeba provést ještě statistické vyhodnocení vzniku a zániku drobných statků. 
Viz Petráň, 1.: Skladba pohusitské aristokracie, AUC, 1976-1, Studia historica 14, s. 32-43; Čornej, P.: 
Velké dějiny zemí Koruny české 5 (1402-1437), Praha 2000, s. 54-55 

54 AČ 37-2, s. 988-990, 1017 
55 Petráň, 1.: Skladba pohusitské aristokracie, AUC, 1976-1, Studía historica 14, s. 40-41 
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v Přestavlcích poplužní dvůr s poli, lukami, lesy, ale především s rybníky, a roku 1423 

zde bylo nejméně pět selských dvorů. V Chlumčanech tehdy panoši drželi jen selské 

dvory. Roku 1456 byl poplužní dvůr v Přestavlcích a zřejmě také jeden rybník pustý, 

ale druhý rybník a haltýř se stále používaly a pravděpodobně byl záhy obnoven i 

zaniklý rybník, protože v prodejní smlouvě zhotovené někdy před rokem 1516 se mluví 

zase o několika rybnících. 57 Dokazuje to, že se panoši z Přestavlk už v této době 

pokoušeli o režijní hospodaření a snad právě tento fakt způsoboval pozoruhodnou 

stabilitu jejich miniaturního statečku. 

56 Sedláček, A.: Zbytky register králův římských a českých z let 1361-1480, Praha 1914 s. 274; AČ 5, s. 
316 
57 Už ve 14. století se někde začínalo rozvíjet vrchnostenské podnikání ve vlastní režíí. (Podle F. Smahela 
bylo zvláště typické právě na všudypřítomných trpasličích statcích, jejichž majitelé museli hospodařit ve 
vlastní režii chtě nechtě ... ) Dvorové hospodářství však tehdy i na největších a nejvyspělejších dominíích 
sloužilo jen ke krytí spotřeby zemědělských produktů vrchnosti i její čeledi a u velkých správních center 
mnohdy nedokázalo aní to. Rozloha poplužních dvorů jen málokdy překročila dva lány. Od počátku 14. 
století, výrazněji od jeho druhé čtvrtiny, docházelo dokonce k opouštění dvorů šlechtou a k jejich 
pronajímáni, které pak pokračovalo až do poloviny 16. století. Ale již tehdy začala šlechta věnovat 
pozornost rybníkářství. Rybníky existovaly v Bavorsku už za vlády Karla Velikého, první rybník je u nás 
doložen po roce I 034, kdy byl darován knížetem Břetislavem I. spolu se vsí Skramníky a okolními 
pozemky Sázavskému klášteru jako zádušní dar. Již k roku 993 je ovšem doložena u Prahy ves Rybníček, 
takže počátky rybníků v českých zemích jsou možná mnohem starší. Nejstarší zmínky o ních máme ze 
statků benediktinských a cisterciáckých klášterů, v západních Čechách např. z Kladrub a z Nepomuka. 
Také na statcích premonstrátů, německých rytířů a templářů se objevovaly rybníky. Až do 13. století však 
nebyly v českých zemích příliš rozšířené. V této době se však mezi zakladateli rybníků objevují vedle 
klášterů i města a šlechta a vzníkat začaly i na komorních panstvích. Vedle bohatých příslušníků 
panských rodů se k ním podle J. Andresky již tehdy připojili i drobní vladykové, kteří rybníky zároveň 
užívali pro lepší ochranu svých tvrzí. Rybník byl totiž v případě nebezpečí vypuštěn a voda z něj 
odvedena do vodního příkopu kolem tvrze. Tento způsob obrany byl ale účinný jen do změny válečné 
taktiky za husitských válek. V období mezi koncem Václava III. a nástupem Karla IV. na český trůn 
výstavba rybníků stagnovala, ale v druhé polovině 14. století nabyla znovu na intenzitě. Ze zatopené půdy 
totiž plynul větší zisk než z půdy zemědělsky kultivované a zakládání rybníků bylo podporované Karlem 
IV. Mor z roku 1380 opět omezil zakládání rybníků a za husitství se pozastavil celý rozvoj 
vrchnostenského podníkání, ale ne nadlouho. Řada rybníků byla za husitství poškozena nebo úplně 
zpustla, obvykle však byla později znovu obnovena. Od poloviny 15. století začal nový intenzivní rozvoj 
rybníkářství, protože stoupala poptávka po rybách na domácích i zahraničních trzích, především ve 
městech. Navíc kolem poloviny 15. století byl zaveden dvojstupňový chov kaprů, který odděloval plod od 
chovných kaprů. Tím se výnosy z rybníkářství ještě zvýšily. Rybníky se po polovině 15. století začaly 
budovat i na panstvích, kde dříve žádné nebyly, zatímco ty vrchnosti, které už měly zkušenosti s chovem 
kaprů na svých panstvích, zvyšovaly jejich počet. Pravý rybníkářský boom začal ovšem až na konci 15. 
století, kdy byl zaveden ještě výnosnější třístupňový chov kaprů. Na příkladu panošů z Přestavlkje 
patrné, že se skutečně již v době předhusitské věnovala rybníkářství i drobná nižší šlechta, že její rybníky 
byly také husitstvím postiženy a že později došlo k jejich obnově. Rybníky v Přestavlkách vznikly 
pravděpodobně nejspíše mezi lety 1350-1380. 
Viz Pozůstatky DZ 2, s. 129; AČ 37-2, s. 988-990, 1017-1018; Pozůstatky DZ 2, s. 129; AČ 37-2, s. 988, 
1018; DZV 7 K2; Míka, A.: Feudální velkostatek v jižních čechách (XIV.- XVII. století), SH 1, 1953, s. 
129-132, 142-144; Míka, A.: Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu, 
Praha 1960, s. 185-186, 205, 208; Šmahel, F.: Husitská revoluce 1, Praha 1993, s. 282; Andreska, J.:Lesk 
a sláva českého rybářství, Pacov 1997, s. 49, 67-72; Čechura, J.: České země v letech 1310-1378. 
Lucemburkové na českém trůně I, Praha 1999, s. 143-144, 191 
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II. 2. 2. Genealogické a majetkové poměry panošů z Přestavlk u Přeštic 

v době husitské a pohusitské 

Nedlouho před rokem 1419 v Přestavlcích došlo k událostem, které pro jejich 

majitele měly mnohem větší závažnost než sociální napětí ve společnosti, třebaže 

z obecného hlediska šlo o záležitosti nepodstatné. Jan z Přestavlk zřejmě v roce 1416 

vážně onemocněl a rozhodl se uspořádat své záležitosti. Nejprve 12. 1. 1416 se 

souhlasem bratra Vintíře, již zmíněného faráře v Přestavlcích, převedl roční plat, který 

odváděl faráři v Přestavlkách Matěj řečený "Delibecz" z nedaleké vsi Knihy, na dva 

nejmenované poddané své a svého bratra Racka ve vsi Přestavlkách. Dále pak odkázal 

spolu s Rackem roční plat 1 kopu grošů kostelu v Přestavlkách za spásu svou i již 

mrtvého otce Mikuláše a dědečka Petra Vlacha. 58 Změny již dříve darovaného majetku 

přenesením platu na jinou nemovitost byly obvyklou věcí v průběhu celého 

předhusitského období. 59 

Téhož dne převedl Jan věno své manželky Markéty 50 kop grošů, které jí už 

předtím zapsal deskami zemskými na svém majetku v Chlumčanech, na jiné jeho statky 

v Přestavlkách: na poplužní dvůr s poli, lukami, rybníky a vším příslušenstvím. K tomu 

jí přidal z lásky ještě 1 O kop, takže celková hodnota obvěnění se vyšplhala na 60 kop. 

58 Sedláček psal jen o donaci, nikoliv o převodu, a přitom přehlédl, že se vedle Jana a Vintíře mluví ještě 
o Rackovi. O této donaci byla znúnka se stejnou citací u SchaUera, která zase mluví jen o Janovi a 
Rackovi. V prameni však byli znúněni všichni tři bratři z Přestavlk: Jan a Vintíř se do Prahy dostavili 
osobně, o Rackovi se tam pouze mluvilo jako o spoludonátorovi a spoluvlastníku statku Přestavlky. 
Viz Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království českého 13, Praha 1905, s. 234; SchaUer, J.: 
Topographie des Konigreichs Bohmens 9. Pilsner Kreis, Prag 1788, s. 109; Sommer, J.: Konigreich 
Bohmen 6. Pilsner Kreis, Prag 1838, s. 115; APH AMK Cod. 3-7, pag. 85 
59 Donace ve formě platu k již existujícímu kostelu či oltáři byly typické zvláště pro chudší šlechtu, u níž 
dostatečné vybavení samostatného oltářního beneficia přesahovalo její hospodářské možnosti. Počet 
donací v pražské diecézi v druhé polovině 14. století sále stoupal a dosáhl kulminace v letech 1404-1410, 
kdy bylo ročně uskutečněno více něž 54 dotací. Maxima tato vlna dosáhla v letech 1406-1407 - oba roky 
bylo založeno 74 dotací. V letech 1411-1418 však došlo k prudkému snižování počtu donací, v letech 
1411-1414 na 37-27 ročně, roku 1415jižjen 20, roku 1416 pouze 18, roku 1417 17, roku 1418jen 10. 
Nadace bratrů z Přestavlk byla tedy jednou z počtu pouhých osmnácti nadací a patřila již do vlny poklesu 
zájmu o donace v předvečer husitské revoluce. Přitom nadace mezi lety 1411-1418 byly určeny spíše pro 
vesnické kostely něž pro kostely velkých měst. Důvodem mohlo být pozdější přelití donační vlny do 
méně rozvinutých oblasti, mezi kterou mohlo patřit i Přešticko. Velikost nadace panošů z Přestavlk byla 
v obvyklém rozmezí od několika grošů do několika desítek kop gr. č. Za donaci byla očekávána 
nejobvyklejší očekávaná protislužba, totiž sloužení mší za duše donátorů a jejich příbuzných. 
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K převodu dali souhlas Janův bratr Vintíř, nikoliv však Racek, což bylo pro pozdější 

vývoj velmi důležité, a za Markétu Václav Verlich z Frymburka.60 To naznačuje, že 

Václav Verlich z Frymburka byl jejím příbuzným, jak předpokládá i M. Kolář, který ji 

ale mylně považuje za ženu Rackova syna Jana, nikoliv jeho stejnojmenného bratra: 

,,Po Rackovi zůstal vedle několika jiných synů jmen nepovědomých syn Jan Ch. z P. 

(1433 až 1456), jehož manželkou byla Markéta Varlichovna z Frimburka". Jak jsem 

z Kolářovy pozůstalosti pochopila, M. Kolář měl na mysli prokazatelně Markétu 

doloženou tímto zápisem, takže jméno manželky Rackova syna Jana nám zůstává 

neznámé.61 

Dalšího dne zapsal Jan bratřím z Frymburka Václavovi řečenému Verlich, 

Držkrajovi řečenému Stoklasa a Rackovi na dědinách svých v Přestavlcích" na dvoře 

poplužním, na dvorech kmetcích s platem a v Chlumčanech na dvorech kmetcích 300 

kop grošů.62 Tato formulace obvykle znamenala, že si Jan peníze od příbuzných své 

ženy půjčil, nikoliv, že je bratřím z Frymburka daroval.63 Zdá se tedy, že Jan chtěl 

zápisem získat od bratrů z Frymburka hotové peníze na blíže neznámý účel a ti od něj 

naopak pravděpodobně pravidelný roční příjem z placení úroků. Výše úrokové míry v té 

době ale ještě nebyla pevně stanovena záležela zřejmě na domluvě. Na konci 15. století 

byla obvyklá sazba 10 %, která byla roku 1485 legalizována. To by znamenalo 

zmenšení příjmu panošů z Přestavlk o 30 kop gr. č. ročně, což by nepochybně statek 

velice zatížilo. Nemáme ale důkaz, že úroky byly vybírány skutečně v této výši, mohly 

být nižší nebo dokonce žádné. Každopádně až do roku 1452 tento úvěrový vztah 

fungoval zcela uspokojivě. Ale to se téhož roku radikálně změnilo: 1. 10. 1452 Václav 

Verlich z Frymburka s pomocí komorníka zabavil výše zmíněný zapsaný majetek 

Viz llledíková, Z.: Donace církevním institucím v Čechách (Statistický přehled), in Pánek, J.- Polívka, 
M. - Rejchrtová, N.: Husitství -reformace - renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, 
Praha 1994, s. 251-256,258 
60 Pozůstatky DZ 2, s. 129, AČ 37-2, s. 988 
61 Jak víme, Racek ještě roku 1412 nebyl plnoletý a poprvé byl zmíněn právě roku 1416, takže tehdy 
těžko mohl mít ženatého syna. Nevyvratitelný důkaz o Markétině zařazení do rodokmenu předků 
Chlumčanských z Přestavlk však podává fakt, že po její smrti o ní jako o vdově po Janovi z Přestavlk 
mluví právě Rackův syn Jan z Přestavlk. 
Viz AC 37-2, s.990; Kolář, M.: Chlumčanský z Přestavlk, OSN 12, Praha 1897, s. 247; SOka Tábor 
Pozůstalost M. Koláře kart.8 č.j.75; Holý, Z.: Chlumčany a jejich obyvatelé, Praha 1999, s. 34 
62 AČ 37-2, s.990 
63 Stejným zápisem způsobil například Heřman z Jeřeně to, že jeho jediná vnučka Jitka z Nečtin téměř 
přišla o rodný hrad, protože zboží zapsané příbuzným po různých majetkových převodech získali v roce 
1446 bratři z Gutštejna a Jitka ho vysoudila po mnohých sporech (a ještě za nespeciftkovanou náhradu) až 
roku 1456. 
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v Přestavlkách pro nesplácení dluhů. Naštěstí pro panoše z Přestavlk hned nato 4. 10. 

1452 všechno své právo na zmíněné dědiny postoupil Rackovu synovi Janovi 

(mladšímu) z Přestavlk řečenému Chlumčanský, ale s tou podmínkou, že kdyby Jan 

zemřel dříve než Václav, vše se vrátí Václavovi bez ohledu na nároky Janových 

nedílných bratrů. Motivy tohoto jeho pozoruhodného rozhodnutí nejsou jasné. 64 

Kdo to ale byl vlastně Václav Verlich z Frymburka? V té době existoval rod 

vladyků z Frymburka s erbem oslí hlavy, ale Václav do něj nepatřil. V hesleM. Koláře 

v Ottově slovníku naučném je řazen mezi předky hrabat z Bubna a Litic i Varlichů 

z Bubna. Tento rod později užíval mluvící znak- ve štítě nesl znamení bubnu. Proto je 

buben někdy považován za erbovní znamení také Václava Verlicha z Frymburka i jeho 

otce Stacha Bubna z Hrádku. Ovšem díky tomu, že se dochovaly pečeti Václava i 

Stacha, víme, že Stach měl ve štítě i jako klenot prostou kouli, zatímco Václav užíval 

polcený štít a jako klenot kouli s kytou. Ještě roku 1541 měl Otík z Bubna znak s hořící 

koulí ve štítě a jako klenot kouli s kytou. Znak se "znamením jako kotel nebo rejtharský 

buben", který později převládl, se ve štítě i klenotu Varlichů z Bubna i vladyk z Bubna 

a Litic vyskytoval teprve od poloviny 16. století. Václavovým otcem byl už zmíněný 

Stach Buben z Hrádku, též řečený z Dolan, který prodal Heřmanovi z Jeřeně mezi léty 

1387-1394 hrad Buben. Místo něj si koupil roku 1387 tvrz Frymburk u Sušice nedaleko 

Volenic a přenesl tam své sídlo, ale patronátní právo v Jezné u Bubna si ponechal. Dále 

získal od krále v roce 1387 ves Běleč a roku 1388 už jako purkrabí na hradě Potenštejně 

ves Kněžeklady, určitý čas byl purkrabím na Bydžově a v letech 1388-1395 patronem 

fary ve Volenících na Prácheňsku. Václav Verlich spolu s bratry Rackem z Bubna a 

Držkrajem řečeným Stoklasou v roce 1415 věnovali 6 kop ročního platu kostelu ve 

Voleni cích a Václav roku 143 7 prokázal, že byl se svým zemřelým bratrem Držkrajem 

řečeným Stoklasou v nedílu. Měl syna Racka Varlejcha z Bubna, který dědil v roce 

1434 po smrti Václavova bratra Racka Bubna z Frymburka a roku 1467 byl po dobytí 

své tvrze Frymburk zajat Viktorinem z Poděbrad. Frymburk mu však zůstal a žil zde 

Viz Sedláček, A: Hrady, zámky a tvrze království českého 13, Praha 1905, s. 234; Rožmberský, P.: Hrad 
Buben u Plešnic, Plzeň 1995, s. 12-13; Rožmberský, P.: Ves Jezná, 2. vydání Plzeň 2003, s. 6 
64 AČ 37-2, s. 990, DD 20, s. 118; Tomas, J.: Některé problémy ekonomických s mocenských vztahů 
mezi stavy v českých zemích v 15. a 16. století, FHB 6, 1984, s. 110-111; Ledvinka, V.: Úvěr a zadlužení 
feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách (fmanční hospodaření pánů z Hradce 1560-1596, 
Praha 1985, s. 25; Kostlán, A: K rozsahu poddanských povinnosti od 15. do první poloviny 17. století ve 
světle odhadů a cen feudální držby, FHB 10, 1986, s. 217; Malý, K.: Trestní právo v Čechách v 15.-16. 
století, 2. vydání Praha 1989, s. 155; Bůžek, V.: Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských 
Čechách, Praha 1989, s. 16 
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ještě roku 1490.65 Z těchto časových souvislostí vyplývá, že Václav Verlich nebyl 

otcem Markéty, protože se poprvé připomínal pouhý rok před převedením Markétina 

věna, nýbrž jejím bratrem. Markéta tedy byla dcerou Stacha Bubna z Hrádku. 

Nicméně záležitost Markétina věna zmíněným rokem 1416 neskončila. Jan 

zřejmě brzy nato zemřel, protože 28. ll. 1422 vystupoval jako patron fary 

v Přestavlcích jen Racek a přijal faráře Mikuláše Strýčka jako náhradu za zemřelého 

Vintíře z Přestavlk. 66 S vdovou po bratrovi se ale Racek nesnášel dobře a zpochybňoval 

výši obvěnění, na které měla nárok. Nakonec s ní prostřednictvím Volkmara Hada 

z Paběnic 15. 6. 1423 uzavřel smlouvu na 60 kop jejího "věna", v níž se tituloval 

poprvé a jako první ze svého rodu "seděním v Chlumčanech". Tuto listinu jsem 

podrobně obrat po obratu rozebrala ve své diplomové práci, proto zde jen stručně 

rekapituluji její smysl. 67 Racek v ní nazývá Markétu svou nevěstou, zároveň ale 

Janovou z Přestavlk, což není způsobeno tím, že by tu "otec Racek předal pero synu 

Janovi", ovšem Racek tím nemínil ani, že je Markéta jeho snacha, jak se domníval M. 

Kolář, protože výraz "nevěsta" ve staré češtině znamenal i švagrovou.68 Racek ,,mocně 

přišel na panoši Volkmara ... o to věno, které jest měla (Markéta) na popluží 

v Přestavlciech". ,,Přijít mocně na koho" znamenalo svěřit někomu plnou moc 

65 AČ 31, s. 207, 208; Kolář, M.: z Bubna a Litic, in OSN 4, Praha 1891, s. 823; Kolář, M.: z Bubna 
Varlichové, in OSN 4, Praha 1891, s. 825; Sedláček, A.: Českomoravská heraldika 2, Praha 1925, s. 100-
101, 121, 131, 351; Rožmberský, P.: Hrad Buben u Plešnic, Plzeň 1995, s. 9, ll; Sedláček, A: Hrady, 
zámky a tvrze Království českého ll. Prácheňsko, reedice Praha 1997, s. 100; Svoboda. L. a kol.: 
Encyklopedie českých tvrzí 1, Praha 1998, s. 167-168; Sedláček, A: Místopisný slovník historický 
Království českého, reedice Praha 1998, s. 74, 197; Holý, Z.: Chlumčany a jejich obyvatelé, Praha 1999, 
s. 39; Rožmberský, P.: Ves Jezná, 2. vydání Plzeň 2003, s. 5; Úlovec, J.: Hrady, zámky a tvrze Klatovska, 
Praha 2004, s. 65-66 
66 Arcibiskupská konzistoř po vypuknutí bojů přerušila svou činnost, ale od června 1421 ji znovu 
obnovila. Mezi lety 14 22-14 25 provedla značné množství konfirmací farářů, jako náhradu jednak za 
odpadlíky od katolické víry, jednak za kněze zabité husity. Největší úmrtnost byla zaznamenána v roce 
1422 (86 případů). Konzistoř se o smrti obročníků dozvídala s delším časovým odstupem, takže Vintíř 
mohl zemřít už v roce 1421 i dříve. Nelze vyloučit, že Vintířova smrt byla skutečně způsobena útokem 
husitů, například pří jejich tažení na Chotěšov v lednu 1421. Mohlo ovšem také jít jen o shodu okolností. 
Viz LC 8-10, s. 25,121,131; Foud, K.- Karel, T.: Jižni Plzeňsko l. Historicko- turistický průvodce, 
Domažlice 1999, s. 56; Šmahel, F.: Husitské Čechy, Praha 2001, s. 352-353, 364 
67 Smysl listiny totiž není díky obtížné pravní terminologii v češtině doby předhusitské jasně chápán, jak 
ukazuje i poslední publikace o Horní Lukavici. Autoři této útlé knížky se domnívají, že poplužní dvůr v 
Přestavlkách získal Volkmar Had z Paběnic a že vyplácel Markétě náhradu jejího věna prostředníctvím 
platů na svých poddaných v Přestavlkách. 
Viz AČ 2, s. 56, AČ 37-2 s. 988; Bezděková, V.: Chlumčanští z Přestavlk do poloviny 17. století, 
diplomová práce obhájená na FF UK v roce 2000, s. 60-64; Rožmberský, P. - Hajšman, J. -Machová, 
V.: Dolní a Horní Lukavice, Plzeň 2004, s. 15-16 
68 Holý, Z.: Chlumčany a jejich obyvatelé, Praha 1999, s. 39; Kolář, M.: Chlumčanský z Přestavlk, OSN 
12, Praha 1897, s. 246; Bělič, J.-Kamiš, A.- Kučera, K.: Malý staročeský slovník, Praha 1978, s. 207 



65 

k rozhodnutí v nějaké záležitosti.69 Výraz "věno" mohl totiž v té době znamenat i 

obvěnění a jen ze souvislostí vyplývalo, o co se jedná. Věno bylo manželovi ženy (nebo 

jejím příbuzným) vyplaceno hned při svatebním obřadu nebo krátce po něm, poté 

následoval zápis do desek zemských o výši obvěnění, které mohlo být stejně velké jako 

věno nebo větší (u panny obvykle o 1/3, ale samozřejmě i více) a bylo vypláceno vdově 

po smrti jejího manžela pro zajištění jejího živobytí. 70 Markéta získala smlouvou 6 kop 

gr_. platu "a to rozdielně na sv. Jiří 3 kopy gr. platu a na sv. Havel 3, na svých lidech i 

na bratrových, jménem na Václavovi řečený Chrstačka, na Řehořovi, na Václavovi 

řečený Král, na Michalovi řečený Chudoba a na Ondřejovi řečený Nováček tu 

v Přestavlciech ". Dále Racek ještě upřesňoval: ,,Bylo-li by, že by ona viece měla než-li 

60 kop gr. věna, toho jí mám polepšiti a doplniti, pak-li by bylo méně, tehdy jí má toho 

ujato býti, ale vždy tak, aby ona své úplně mělď. Ve smlouvě se jednalo o 60 kop tzv. 

věna, přičemž Markéta měla svého věna jen 50 kop a 60 kop činilo její obvěnění po 

navýšení manželem až od roku 1416, takže předmětem smlouvy bylo jednoduše 

Markétino obvěnění. 71 

Obvěnění vdově vyplácel dědic statku jejího manžela, nejčastěji švagr, což 

vysvětluje, proč o otázce "věna" jedná s Markétou Racek. Volmar Had přiřkl Markétě 

nárok na vyplacení oněch 60 kop grošů obvyklou formou 6 kop ročního platu. Racek se 

rozhodčímu výroku podrobil pod tou podmínkou, že Volkmar prokáže deskovým 

zápisem, že Markéta od Jana dostala zapsáno opravdu 60 kop grošů, o čemž svědčí 

formulace ,,A já Racek svrchu psaný nemám jí na tom překážeti a mnú nemají ani tomu, 

ktož by měl jejie právo zapsáno, nic sníti v této mieře do desk ohledánie". Pokud by 

totiž Markéta měla zapsáno více, má jí Racek doplatit zbývající částku, pokud ovšem 

méně, přebývající peníze jí odebere, tak aby jí vyplatil přesně částku zapsanou 

v deskách zemských: ,,Bylo-li by, že by ona viece měla než-li 60 kop gr. věna, toho jí 

mám polepšiti a doplniti, pak-li by bylo méně, tehdy jí má toho ujato býti, ale vždy tak, 

aby ona své úplně mělď. 

69 Beránková, V.: K problematice česky psaných listin předhusitské doby, SAP, 14, 1964 s. 174-237 
7° Kapras, J.:Manželské právo majetkové dle českého práva zemského, VKSČN 1908, kap. 5, s. 19-31 
71 Desetinásobný koeficient pro určení výše obvěnění (tzv. "věnné zástavy") byl v 15. století užíván ve 
většině případů, i když na kvalitní půdě bylo dovoleno použiti vyššího koeficientu. Obvykle však jiný 
koeficient než desetinásobný nebyl pří zápisu obvěnění používán. 
Viz Pozůstatky OZ 2, s. 129; AČ 37-2 s. 988; Kostlán, A.: K rozsahu poddanských povinností od 15. do 
první poloviny 17. století ve světle odhadů a cen feudální držby, FHB 10, 1986, s. 224, 235 pozn. č. 63 
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Smysl listiny je tedy víceméně jasný, problémy působí jen formulace: "Tu jest 

vyřekl svrchu psaný Volkmar, že jí ... 6 kop gr. platu sstúpil ... na svých lidech i na 

bratrových ... " Kdo Markétě ty peníze vlastně vyplatil, Racek nebo Volkmar? Ve 

skutečnosti jí však mohl obvěnění vyplatit i Volkmar, aniž by byl příbuzný Markéty 

nebo Racka, protože obvěnění mohla vdově vyplatit i osoba oběma stranám úplně cizí, 

pokud by třeba dlužila dědici statku a ten se s ním domluvil na uhrazení své pohledávky 

jeho jménem přímo vdově, nebo mu dědic naopak náhradou za uhrazení svého závazku 

vůči vdově poskytl nějakou náhradu věcnou, finanční nebo formou služby. 72 Zůstává tu 

ovšem stále otázka, kdo byl pánem poddaných v Přestavlcích, z jejichž ročního platu 

měly být Markétiny pohledávky uspokojeny. Pakliže by to totiž byl Volmar Had, 

znamenalo by to, že nejméně 5 kmetcích dvorů v Přestavlkách patřilo jinému majiteli 

než panošům z Přestavlk. Ovšem Přestavlky patřily rodu panošů z Přestavlk celé již 

roku 1379 i ještě v roce 1497 a nemáme zprávy o tom, že by od nich byl někdy kus 

odprodán. Vedle na Přestavlkách už měli zapsáno 300 kop bratři z Frymburka a toto 

právo nikomu až do roku 1452 nepostoupili. V listině je navíc formulace " .. sstúpil.. .na 

syých lidech i na bratroyých ... ", čili že je drží Volkmar s nějakým svým 

nejmenovaným bratrem! 

Nejjednodušší vysvětlení celé téhle spletité situace bude asi v tom, že v listině 

došlo ke stylistické neobratnosti, protože čeština se tehdy v právním řízení neužívala 

často a jednotlivé formulace ještě nebyly plně ustálené, a peníze Markétě na poddaných 

svých i svého (zesnulého) bratra Jana vyplatil přece jen Racek. Tak totiž smlouvu mezi 

Rackem a Markétou pochopili i o řadu let později na zemském soudě, jak dokládá jejich 

rozsudek:: "Oldřich toliko list okázal, kterak někdy Racek s tú Margrétu úmluvu činil 

na 6 kop grošů platu jí ukazuje na těch dědinách Jana z Přestavlk. a podle vzněnie desk 

věnných přievodných, kteréž Jan jmenovaný Margrétě, ženě své, učinil, i také zápis 

dskami některým osobám, tu všudy sě jmenuje, že kněz Vintieř, bratr jmenovaného Jana, 

k těm věcem svú vuolí jest dával a Racek sě nikdež nejmenuje, v tom sě okazzlje, že jest 

byl dielný Jana, bratra svého, a tak jest neměl moci na cizie dědinypřievodov nebo- li 

úmluv činiti. " 73 Soudcové zemští se tedy domnívali, že Racek učinil smlouvu 

s Markétou na plat, který vycházel ze společného statku s bratrem Janem, na což neměl 

72 Kapras, 1.: Manželské právo majetkové dle českého práva zemského, VKSČN 1908, kap. 5, s. 31 
72 Pozůstatky DZ 2, s. 129, AČ 37-2, s. 988 
73 AČ 37-2, s. 990,1017 
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právo, pokud spolu oba bratři nežili v nedílu. Domnívám se, že majitelem celého statku 

po Janově smrti byl Racek z Přestavlk na Chlumčanech, který také své švagrové 

Markétě platil roční plat na výše jmenovaných poddaných, zatímco Volkmar Had byl 

pouze vážená osoba, která vyřkla rozhodčí výrok, pořídila výpis z desek zemských pro 

Markétu a dohlížela na řádné plnění smlouvy mezi Rackem a Markétou, jak svědčí 

následující obrat listiny: ,,A to má ohledáno býti svrchu psaným Volkmarem z Paběnic, 

byl-li by živ, pak-li by jeho buoh neuchoval, ale jiným dobrým urozeným panoší v tomto 

kraji." 

V této souvislosti by nebylo zajisté bez zajímavosti uvést, kdo to byl vlastně 

Volkmar Had z Paběnic. V hesle v Ottově slovníku naučném je Volkmar Had zařazen 

mezi předky Voračických z Paběnic. Volkmar z Paběnice byl dále uváděn roku 1420 

mezi těmi, kteří opověděli pražským městům a jako Jan Olkmar řečený Had z Paběnic 

svědčil chotěšovskému klášteru ještě 18. 8. 1432. Nejpodrobnější informaci o něm se 

ale dovídáme až po jeho smrti. Anna z Malesic na Hořejší Lukavici, vdova po 

Olkmarovi řečeném Had, odkázala totiž 25. 1. 1444 dvě kopy grošů českých ročního 

platu dominikánskému klášteru v Plzni. 74 Volmar byl tedy blízký soused Racka i 

Markéty a očividně osoba respektovaná oběma stranami. 

Život v Chlumčanech i Přestavlcích pokračoval takřka civilně dál. Farář 

Mikuláš po třech letech působení na faře v Přestavlcích zemřel a 22 .6. 1425 získal faru 

v Přestavlkách Laurin z Manětína, který byl20. 7. 1425 dlužen 33 grošů za konfirmační 

listinu. Laurin zemřel před 8. 7. 1433 a byl nahrazen farářem Martinem z Osvračína. 

Ten ale zemřel záhy poté a 18. 12. 1434 se farářem v Přestavlkách stal Václav 

H ~ k'h T' 75 z orsovs e o yna. 

74 Jak jsem podotkla výše, kolem osoby Volkmara Hada z Paběnic a jeho vztahu k Rackovi z Přestavlk a 
Přestavlkám samotným panuje dosud mačná nejasnost. 
Viz Sedláček, A.: Voračický z Paběnic, in OSN 26, Praha 1907, s. 962; AČ 4, s. 379; AČ 7, s. 634; Šlégl, 
A: Politický okres Přeštický. Část zvláštní, Přeštice 1925, s. 46; Foud, K.- Karel, T.: Jižní Plzeňsko 1. 
Historicko- turistický průvodce, Domažlice 1999, s. 39; Rožmberský, P.- Hajšman, J.- Machová, V.: 
Dolni a Horní Lukavice, Plzeň 2004, s. 16-17 
75 Úmrtí faráře Mikuláše spadá do roku 1425, který měl druhou nejvyšší úmrtnost od vypuknuti 
husitského hnuti (73 ). Zde však snad už opravdu jde jen o náhonu, pravděpodobnost, že by husité zabili 
dva po sobě následující faráře z Přestavlk se nezdá být vysoká. Vyloučit ji ovšem nelze. Konfirmace z let 
1434-1435 tvořily v aktech konzistoře druhou nejpočetnější skupinu od vypuknuti husitského hnuti. 
Katoličtí patroni se v době jednání o kompaktáta snažili získat na svou faru spolehlivého katolického 
kněze. Konzistoř neměla žádný přehled o farách daleko od Žitavska a zcela se spoléhala na iniciativu 
patronů. Je tedy nepochybné, že Racek z Přestavlk byl přesvědčeným katolíkem se zájmem o katolickou 
duchovní správu svého statku, a to nejen v roce 1434. 
Viz LC 8-10, s. 109, 192, 200, 238; Šmahel, F.: Husitské Čechy, Praha 2001, s. 352 
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Ve všech těchto případech byl patronem fary v Přestavlcích Racek z Přestavlk 

na Chlumčanech, který byl evidentně katolíkem, protože jinak by v době husitství 

nepotvrzoval na své faře katolické kněze. Ovšem pro tvrzení, že Racek z Přestavlk i 

jeho syn Jan byli ochránci chotěšovského kláštera, jsem žádné doklady bohužel nenašla. 

Tento názor by možná mohl být vyvozován z faktu, že Rackův syn Jan svědčil v roce 

1433 v záležitosti nadace ke kaplanství kostela sv. Víta v Dobřanech, poddanského 

městečka chotěšovského kláštera.76 To sice znamená zcela jistě, že Racek i Jan patřili ke 

katolické straně, ale neříká to nic o tom, zda a jak se Jan či Racek účastnili bojů s husity 

a jestli měli nějaký bližší vztah k chotěšovskému klášteru. V dalších listinách 

chotěšovského kláštera z té doby totiž žádný panoš z Přestavlk nefiguruje a není uveden 

ani v nekrologiu chotěšovského kláštera.77 Z roku 1434 pochází také poslední zpráva o 

Rackovi. Datum jeho úmrtí neznáme, víme ale, že v roce 1456 už nebyl naživu. Je 

nicméně zcela jisté, že Racek období husitství úspěšně přežil, protože naposledy 

vystupoval jako patron fary v Přestavlkách 18. 12. 1434?8 

Chlumčany však ani v této době panošům z Přestavlk u Přeštic nepatřily celé. 

V roce 1379 jich asi tři čtvrtiny vlastnil Heřman z Jeřeně, který později sídlil na Bubnu. 

Heřman nebo jeho syn Ivan z Nečtin, který zahynul v boji s husity, svůj díl Chlumčan 

76 Bělohlávek, M. a kolektiv : Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Západní 
Cechy, Prahal985, s. 107; Bimer, Z.:Okolí Plzně, Plzeň 1980, s. 188; APH AMK Cod. 6-2, p. 115 
77 Regesty listin chotěšovského kláštera z té doby jsou otištěny v AČ 7. Také příslušnice nižší šlechty 
z okolí vstupovali do klášterů, protože nevelké věno jim v klášteře umožňovalo získat mnohem lepší 
zaopatřeni než sňatek se stejně chudým drobným šlechticem nebo dožití u svých pnbuzných. Vzhledem 
k početní kapacitě konventu však množství těchto případů nelze přeceňovat. Jiná možnost kariéry pro 
mužské příslušníky rodu se nabízela mezi tzv. "vladaří", tj. hospodářskými úředníky a vykonavateli vyšší 
soudní pravomoci v rámci velkostatku chotěšovského kláštera. V nejstarším nekrologiu chotěšovského 
kláštera z let 1200-1640 jsou uvedena jména členů a členek řady vladyckých rodů z Plzeňska, např. 
z Křimic, ze Strojetic, z Úlic, z Horšíc aj., ale žádný panoš z Přestavlk tam uveden nebyl. Toto 
nekrologium však v sobě zahrnuje opis nejstaršího nekrologia před rokem 1489, které nebylo opsáno 
kompletně. Objevují se v něm prokazatelné zápisy ze 14. století, na druhou stranu však byl ztracen i zápis 
o úmrtí chotěšovského probošta Petra (1429-1436). Docházelo k tomu jednak uvolňováním jednotlivých 
listů původního nekrologia při jeho častém užívání a jejich ztrátou, jednak tím, že z několika starších 
opisů k jednomu dni byl obvykle převzat pouze ten poslední. Zápisy nekrologia před rokem 1489 jsou 
tam značně nekompletní. Dosud také nejsou z písemností úředního charakteru známi všichni vladaří 
chotěšovského kláštera - např. mezi dosud známými vladaří nebyl uveden Jan Koule z Hrádku z roku 
1433. Není tedy vyloučeno, že nějaký člen rodu panošů z Přestavlk nemohl mit přece jen blízký vztah 
k chotěšovskému klášteru, zatím to však nelze doložit. 
Viz Petráň, J. : Krajina pracující k revoluci, in Pánek, J. - Polívka, M. - Rejchrtová, N.: Husitství -
reformace- renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, Praha 1994, s. 265; Grassl, A: Der 
alteste Totenbuch der Premonstraten. Chotieschau (1200-1640), VKSČN roč. 1929, Praha 1930, s. 1-40; 
Dolista, K.: Nejstarší chotěšovské nekrologium a jeho předloha, Na Hroznatově míse 2002/4, s. 55-57; 
Čechura, J.: Vladaří chotěšovského kláštera, in Pánek, J. -Polívka, M. -Rejchrtová, N.: Husitství -
reformace- renesance. Sborník k 60. narozenínám Františka Šmahela, Praha 1994, s. 239-250; APH 
AMK Cod. 6-2, p. 115 
78 v 

LC 8-10, s. 238; AC 37-2, s. 1017 
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prodal, a to nejspíše několika osobám. Roku 1432 totiž Jan z Hnidous zapsal své 

manželce Bětce z Běšin 4 kmetcí dvory v Chlumčanech, které drželi Švih, Šmoch, 

Martin a Petr a platili z nich po 1 kopě 55 gr.č. a 9 slepicích ročně. Hnidousy jsou dnes 

zaniklá vesnice u Holešova, jihozápadně od Stodu, která v roce 1367 patřila 

chotěšovskému klášteru, později byla zastavována a do roku 1587 zpustla. Tato ves 

spolu se sousedními Černovicemi v dubnu 1434 propadla králi jako odúmrt' po Janovi 

Hnidúsovi a byla dána králem za věrné služby Hanušovi ze Schonsee, díl Chlumčan ale 

zůstal zřejmě Bětce z Běšin. Polovina z něj přikoupena panoši z Přestavlk a zbytek se 

dvěma kmetcími dvory pak střídal majitele až do roku 1544, kdy byly dva pusté dvory 

v Chlumčanech prodány Janem Markvartem Sudou z Řeneč Zikmundovi z Domaslavi, 

který už držel zbytek Chlumčan.79 

Po Rackovi zůstali nejméně tři synové, protože se mluví o jeho synu Janovi 

z Přestavlk a jeho bratrech, ale jménem známe právě jen Jana, který je 1452 jako první 

člen rodu prokazatelně nazván Chlumčanský. Poprvé se připomíná 27. 12. 1433 jako 

svědek listiny, jíž dobřanský měšťan Martin řečený Mráz odevzdal plat 12 kop 40 grošů 

ročního platu ve vsi Tymákově, který věnovali jeho předkové ke kaplanství Matky Boží 

kostela sv. Víta v Dobřanech, do správy obce města Dobřan. Jan je zde nazýván přímo 

syn Racka z Přestavlk seděním v Chlumčanech, takže byl v té době pravděpodobně 

velice mladý. Vedle něj při témž aktu svědčil také "vladař kláštera chotěšovského" Jan 

Koule z Hrádku a probošt chotěšovského kláštera Václav, což vzhledem k tomu, že 

pořád ještě probíhaly boje mezi husity a katolíky a chotěšovský klášter byl aktivním 

členem katolického landfrýdu, znamená opravdu to, že Jan a zřejmě i Racek patřili ke 

katolické straně. 80 O Janovi z Přestavlk potom víme ještě to, že 10. 8. 1441 opověděl 

,.podle pana Buriana z Gutštejna seděním na Rabštejně konšelům města Českým 

79 Roubík, F.: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha 1959, s. 72 č. 3; Beránek, J. a kol.: Soupis 
česky psaných listin a listů do roku 1526, 1, sv. 111, Praha 1974, s. 173 č. 672; Profous, A.: Místní jména 
v Čechách, Praha 1947, s.576; AČ 1, s. 38-39; DZV 7 F29'; Karel T.- Rožmberský P.: Tvrz a vladycká 
sedění v Chlumčanech, in llláska 8 č.2, Plzeň 1997, s.l7 -25 
80 Vladař chotěšovského kláštera Jan Koule z Hrádku z roku 1433 nebyl zachycen mezi dosud známými 
vladaři chotěšovského kláštera. Může ale být totožný s Janem Kulí z Hrádku, vladařem chotěšovského 
kláštera v letech 1450-1454. 
Viz APH AMK Cod. 6 - 2, p. 115; Čepelák, V.: Dvě přehledné mapy k dějinám západních Čech, in 
Sborník pedagogického institutu v Plzni. Dějepis a zeměpis, 3, Plzeň 1961, s. 73; Cechura, J.: Vladaři 
chotěšovského kláštera, in Pánek, J.- Polívka, M. -Rejchrtová, N.: Husitství- reformace- renesance. 
Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, Praha 1994, s. 249 
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Budějovicím" spolu s Janem z Gutštejna a dalšími více než třiceti společníky a 

služebníky Gutštejnů. Byl tedy tehdy očividně ve službách Jana z Gutštejna.81 

Markéta z Přestavlk žila zřejmě na staré tvrzi v Přestavlcích a tam někdy před 

8. 2. 1454 zemřela. O její smrti víme pouze z odúmrtního řízení, které mohlo být 

značně opožděné, takže přesnou dobu jejího úmrtí neznáme. 82 Markéta odkázala 60 kop 

svého obvěnění Břeňkovi z Dršťky. Břeněk ale záhy nato také zemřel a 8.2.1454 král 

Ladislav daroval Olřichovi z Rakové a Radině za věrné služby " omne ius, quod nobis 

tanquam regi Bohemie competit in castro Drsstka cum Mirosowi, Skorzicze et aliis 

vi/lis, per mortem Brzenkonis dicti Drsstka, ac in sex sexagenis gr. census annui in 

Przestawlcziech, per obitum Margarethe ... " 

Fakt, že by měl přijít o 60 kop grošů v Přestavlcích, nejstaršího z Rackových 

synů Jana nemile zaskočil. Nakonec vymyslel poměrně úspěšný plán - rozhodl se 

přiznat, že Markéta zemřela bez potomků a její statek propadl králi jako odúmrť, 

zároveň však krále prosil, aby mu oněch 60 kop daroval jako výpros. Mladý král si 

přirozeně nemohl pamatovat, že tyto peníze už jednou dal Oldřichovi, a tak 15. 4. 1454 

nechal zapsat Janovi a jeho bratrům za věrné služby "omne ius, quod nobis competit in 

dotalicio olim Margarethe, relicte Johannis de Przestawlk, quod ibidem in curia 

arature aut in quibus cumque habuit ". 

Záhy po provolání odúmrti po Břeňkovi v Plzni 12. 3. 1454 se ozvali lidé, kteří 

odporovali odúmrtí. Většina z nich již odporovala na soudu 4. 5. 1454, Jan z Přestavlk 

se přihlásil jménem svým a svých bratrů až 15. 6. 1454. Pak se ale dlouho neozýval a 

nechal jednat ostatní "nápadníky" odúmrti. Sám se přihlásil až k jednání na 1. 1 O. 1455, 

ale do té doby nezahálel: nechal 17. 6. 1454 provolat odúmrt' po Markétě. Protože si 

Oldřich, zaměstnaný spory s jinými svými odpůrci, dobře promyšlené záležitosti 

nevšiml a darování ani provolání neodporoval, nechal si Jan ve vší tichosti 6. 6. 1455 

81 PAS rkp. 105, s. 384-385 (výpisy z archivu města Českých Budějovic); SOkA České Budějovice AM 
České Budějovice, spisy, chronologická řada, rok 1441; Urbánek, R.: České dějiny 111/1. Věk 
poděbradský 1, Praha 1915, s. 730; Ransdoď, M.: Vzestup Gutštejnů v době husitské a poděbradské, 
Ústecký sbonúk historický 1983, s. 114; Úlovec, J.: Tvrz a zámek v Líšt'anech, Západočeský sbonúk 
historický 8, 2003, s. 39 
82 Např. Ivan z Nečtin zemřel už roku 1431 a jeho statek byl provolán jako odúmrt' až v roce 1454, tedy 
téhož roku jako statek Markéty. 
Viz AČ 37-2, s. 1017; Rožmberský, P.: Hrad Buben u Plešnic, Plzeň 1995, s. 15; Rožmberský, P.: Ves 
Jezná, 2. vydání Plzeň 2003, s. 5-6 
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vložit Markétino věno do desek zemských. 83 Pak stáli proti sobě dva výprosníci na 

týchž 60 kop grošů po Markétě a mělo se rozhodnout, kdo z nich má k těmto penězům 

větší nárok. Soud trval dlouho a jeho účastníci přinášeli všechny doklady k této 

záležitosti, které se jim podařilo objevit. Všechny informace, které máme o Markétě a 

jejím věnu i většina zpráv o Janovi z Přestavlk pochází z dokladů k tomuto sporu. 

Listinou o dohodě mezi Rackem a Markétou, kterou jsme tak obšírně rozebírali, 

operoval Oldřich a kladl důraz na slova listiny: "jí (Markétě) nebo tomu, ktož by měl 

též právo s její dobrú volí, 6 kop gr. platu sstúpil ... kterýchžto lidí ona má a nebo ten, 

ktož by měl též právo s její dobrú volí, požívati a úrok svrchu psaný s nich bráti." 

Dokládal tím, že Markéta měla právo odkázat své peníze tomu, koho by si vybrala, a 

když to byl zrovna Břeněk z Dršťky, jehož statek propadl jako odúmrť, náleží 

Oldřichovi i Markétiny peníze. To všechno byla bohužel nepopiratelná pravda. Pokud 

Jan z Přestavlk a jeho bratři nechtěli spor prohrát, museli zpochybnit platnost úmluvy 

mezi svým zesnulým otcem a Markétou. To se jim také nakonec podařilo. Dne ll. 3. 

1456 byl vynesen pány plného soudu zemského tento rozsudek: " ... tak jakož Oldřich 

z Rakové vyprosil 6 kop grošů úroka ročnieho a Jan z Přestavlk s bratřími vyprosil věno 

po též Margrétě, a to d"ikami zemskými provedl, ale Oldřich toliko list okázal, kterak 

někdy Racek stú Margrétu úmluvu činil na 6 kop grošů platu jí ukazuje na těch 

dědinách Jana z Přestavlk, a podle vzněnie desk věnných přievodných, kteréž Jan 

jmenovaný Margrétě, ženě své, učinil, i také zápis dskami některým osobám, tu všudy sě 

jmenuje, že kněz Vintieř, bratr jmenovaného Jana, k těm věcem svú vuoli jest dával a 

Racek sě nikdež nejmenuje, v tom sě okazuje, že jest byl dielný Jana, bratra svého, a tak 

jest neměl moci nacizie dědiny přievodov nebo- li úmluv činiti. A podle toho Janovi 

s bratřími jeho na králově Milosti vyprošenie jest slušnějším duovodem. I dávají jim 

páni za právo obdržené." 

Plat po Markétě zůstal tedy Janovi s jeho bratry. Na základě tohoto rozsudku 

potom 22. 4. 1456 komorník dvorského soudu Valentin uvedl výprosníka Jana 

z Přestavlk s jeho bratry v držení "statku ve vsi Přestavlciech, který po smrti Markéty, 

vdovy po někdy Janovi z Přestavlk, na krále připadl, totiž věna na dvoře poplužním 

pustém s poli, lukami: jednou řečenou Veliká lúka pod Hořejším dvorem, druhou 

83 AČ 37-2, s. 987, 1017, 1018; Purkhart, F.: Poznámky k historii Mirošovska, Sborník okresního muzea 
v Rokycanech 2/1989, s. 26; Novobilský, M.- Rožmberský, P.: Hrad Dršťka u Skořic, 2. rozšířené vydání 
Plzeň 2004, s. 6-8 
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řečenou Společnice bližší k Lažanom a třetí řečenou Nižší pod Lažany, s pastvinami, 

lesy řečenými Dubíčko najbližšie nade vsí, s potoky, s rybníkem a jedním haltéřem nad 

rybníkem. Odhádány byly ty dědiny v věně zapsané v 60 kopách grošů". 84 

Jména Janových bratrů neznáme. Jindřich z Přestavlk, který někdy po 13. 4. 

1468 opověděl z Cmuntu Janu z Rožmberka, mohl být jedním z Janových bratrů, mohl 

být ale také synem některého z nich, nebo mohl pocházet z nějakých úplně jiných 

Přestavlk, i když jmenovců v té době už ubývalo. 85 Pokud byl členem rodu panošů 

z Přestavlk u Přeštic, nezískal žádný podíl na rodovém dědictví. O Janovi pak prameny 

po roce 1456 mlčí, jméno jeho ženy neznáme, dokonce ani nevíme, zda byl vůbec 

ženatý. 

Dalšími známými příslušníky rodu byli od přelomu šedesátých a sedmdesátých 

let 15. století bratři Vilém, Petr, Rous a Mikuláš Vlach, za jejichž otce je tradičně 

pokládán Jan z Přestavlk- zřejmě proto, že ho jako jediného z Rackových synů známe 

jménem. Tyto osoby zahájily vzestup rodu Chlumčanských z Přestavlk a svojí 

mentalitou již plně patřily do období rodícího se raného novověku. 

84Haltýř je plovoucí bedna nebo krytá loďka k umístění živých ryb. Oproti roku 1416 byl v Přestavlkách 
pustý dvůr a také se mluví jen o jediném rybníku, takže další zřejmě zpustnuly za husitství. 
Viz AČ 37-2, s. 1017-1018; Andreska, J.:Lesk a sláva českého rybářství, Pacov 1997, s. 160 
85 AČ 7, s. 320 
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II. 3. Majetkové a genealogické poměry předků Chlumčanských z Přestavlk 

v době poděbradské ajagellonské (1458-1526) 

V době jagellonské máme o Chlumčanských z Přestavlk zachováno mnohem 

více zpráv než dříve, a proto je můžeme lépe vřadit do šlechtické společnosti tehdejší 

doby. Chlumčanští patřili mezi příslušníky nižší šlechty, ta se ale dělila na řadu kategorií: 

rytíře, vladyky, zemany, panoše, many a nápravníky. 1 Titul ,,rytíř" mohla užívat pouze ta 

osoba, jíž byla slavnostním ceremonielem udělena hodnost rytíře, ať už byla 

příslušníkem jakéhokoliv stavu. Tento titul nebyl dědičný a bylo ho možné dosáhnout za 

zásluhy vojenské nebo diplomatické, později nabýval rázu státního vyznamenání či 

odměny za vykonání pouti do Svaté země. Z Chlumčanských z Přestavlk však tuto 

hodnost zřejmě nikdo neobdržel. 2 Termín "vladyka" označoval svobodného nižšího 

šlechtice, který nedosáhl rytířského titulu a zároveň nikomu nebyl povinen službou, 

termín ,panoš" šlechtíce služebného nebo příslušníka nezámožné málo urozené nižší 

šlechty, která z existenčních důvodů vstupovala do služeb mocnějších a bohatších 

šlechticů. Vladykové mohli dosáhnout povýšení do panského stavu, stejně tak ale mohli 

zchudnout a vstupem do něčích služeb klesnout na úroveň panošů nebo odejít do měst. I 

panoši mohli nashromáždit větší majetek a dokonce začít úvěrově podnikat, proslavit se 

ve vojenských službách nebo udělat politickou kariéru. Panoš mohl zastávat úřad 

místokomomíka či písaře dvorských desek u dvorského soudu, purkrabího Pražského 

hradu, královského prokurátora, podkomořího královských měst, hejtmana nebo 

purkrabího na panských i rytířských hradech, stát se členem panského dvora nebo patřit 

1 Třeštík, D.- Polívka, M.: Nástin vývoje české šlechty do konce 15. století, in Struktura feudální 
společnosti na území Československa a Polska, Praha 1984, s. 125ve n; Macek, J.: Jagellonský věk 
v českých zemích 2. Šlechta, Praha 1994, s. 43-89; Macek, J.: Česká středověká šlechta, Praha 1997, s. 
50-90; Petráň, J.- Petráňová, L.: Rolník v tradiční evropské kultuře, Praha 2000, s. 76-77, 83, 123 
2 Ze sémantického hlediska existovalo několik významů slova "rytíř": původně šlo o označení bojovníka, 
zejména na koní, tento význam však byl v 15. století již zatlačen do pozadí. Další významy tohoto slova 
byly velmož, šachová figura jezdec, duchovní bojovník za Kristovo učení, od počátku 14. století také 
bojovník pasovaný na rytíře a od přelomu 14. a 15. století i obecně příslušník nižšího stavu. V 15. století 
byly živé jen poslední tři významy. V sociální hierarchii se objevuje tato řada: "páni, rytieři,zemané, 
panoše a města". Rytíř kolem roku 1500 měl být již statkář, který se opírá o příjmy svých poddaných a 
od zemana se liší svou tvrzí či hradem a zejména 1)1ířskou hodností nabytou rytířským ceremoníálem. 
Tennin "rytířstvo" nebo "rytířský stav" v 15. století již jednoznačně označoval nižší šlechtu, tennin rytíř 
však mohl znamenat v necírkevních pramenech buď osobu pasovanou na rytíře nebo příslušníka nižší 
šlechty obecně. První z nich přitom jednoznačně převažoval a v osobní titulatuře šlo vždy pouze o něj. 
Viz Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích 2. Šlechta, Praha 1994, s. 48, 50-58; Macek, J.: Česká 
středověká šlechta, Praha 1997, s. 50-67, 85 
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přímo ke královskému dvoru. Mohli také vstoupit do služeb jiného panoše. Podmínkou 

nástupu do služby bylo vlastnictví alespoň jednoho koně. Služba začínala uzavřením 

ústní či písemné smlouvy. Po ní byl povinen plnit příkazy svého pána, stával se 

"přikázaným". Po skončení služby musel provést vyúčtování své činnosti, jinak mohl být 

pohnán před komorní soud. Po vyúčtování se stával "vyčteným". Panoš mohl pohánět 

svého pána zase za nezaplacení smluvené odměny. Většina z nich se ale musela spokojit 

s hůře placenou službou a často žila na pokraji bídy. Někteří z nich řešili existenční 

problémy tak, že se stěhovali do měst, kde splývali s měšťany a mohli se vyučit i 

řemeslu, jiní hledali obživu jako žoldnéři nebo vstupovali do poddanského poměru. Svůj 

statek mohli během služby vlastnit i nadále a spravovat ho sami, předat ho do správy 

rodičům nebo jinému šlechtici, který by se za odměnu o něj staral a peníze posílal za 

nimi do místa jejich služby. Mohl ho také prodat a částku za statek buď přijmout 

v hotovosti nebo si ji nechat kupcem pojistit a žít z úroku z ní plynoucího. J. Petráň se 

domnívá, že většina panošů i drobných vladyků už během 15. století klesla na úroveň 

svobodníků a posléze se někteří z nich mohli stát i poddanými. 3 Někteří 

z Chlumčanských již před rokem 1526 získali titul vladyků, tak jako např. Václav 

Chlumčanský. 4 Většina členů rodu však ještě zůstávala panoši, stejně jako množství 

šlechticů z jejich okolí. 5 

Chlumčanští patříli mezi ty panoše, kterým se podařilo díky službě u mocných 

pánů zbohatnout. Majetek celého rodu Chlumčanských z Přestavlk, sestávajícího se v té 

3 Ze sémantického hlediska existovaly tři významy slova vladyka: šlechtic, člen nižší šlechty obecně a 
nižší šlechtic, který nebyl nikomu povinen službou a zpravidla měl poddané. Oba poslední významy 
existovaly vedle sebe i v 15. století. Vladyka v užším smyslu slova neměl rytířskou hodnost a byl řazen v 
sociální hierarchii za rytíře. Obvykle sídlil na statku ve dvoře a neměl až na výjimky hrad ani tvrz, měl ale 
poddané. Od konce 14. století se objevovaly i zprávy o vladycích, kteří své statky zpravovali ze sídel ve 
městech nebo dokonce zchudli natolik, že své statky ztratili. Ve 14. století byla typická pro vladyky 
aktivní účast na právním životě země, na počátku 16. století jim byly přístupné pouze krajské úřady, 
zatímco zemské úřady mohli z nižší šlechty vykonávat jen rytíří. Vedle toho se používal i termín 
"zeman", který původně také označoval šlechtu všeobecně, nižší šlechtu jako celek i specifickou skupinu 
nižší šlechty, která sídlila na dvoře a věnovala se hlavně zemědělství a vrchnostenské správě. Rozdílem 
mezi vlády a zemany v užším smyslu by snad mohla být účast na politické činnosti, možná však jde 
v podstatě o synonyma. Chlumčanští každopádně nikdy nebyli nazváni zemany, takže tuto otázku není 
třeba řešit. Termín "panoše" znamenal až do let 1380-1410 "sluha", teprve potom se stal označením 
služebného šlechtice. Od počátku 15. století se k tomuto titulu připojovalo adjektivum "slovutný", což 
ukazuje na důraz na dobrou pověst tohoto typu nižší šlechty. Panoši byli i předkové některých úspěšných 
rytířských rodů, např. Hrzánové z Harasova, Bechyňové z Lažan, Španovští z Lisova, Malovcové aj. 
Viz Macek J.: Jagellonský věk v českých zemích 2. Šlechta, Praha 1994, s. 58-79; Macek, J.: Česká 
středověká šlechta, Praha 1997, s. 59, 62-63, 68-90; Petráň, J. -Petráňová, L.: Rolník v tradiční evropské 
kultuře, Praha 2000, s. 76-77, 83, 123; 
4 • 

AC 9, s.27 
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době pouze z bratrů Viléma, Petra, Rouse a Mikuláše Vlacha, se v době jagellonské 

značně zvětšil. Ačkoliv bratři tehdy patřili do opačných politických táborů, žili stále v 

nedílu a vyšší příjem jednoho z nich znamenal blahobyt pro všechny. S nejstarším ze 

čtyř bratrů Chlumčanských se poprvé setkáváme 25. ll. 1468, kdy Jiří z Poděbrad 

zapsal svému dvořanovi Vilémovi z Přestavlk a Chlumčan díl lesa Vysoká v ceně 100 

kop gr. č. Přitom ovšem není vůbec jasné, jakou funkci Vilém vlastně na dvoře 

vykonával, od kdy byl v královských službách a jak se tam jako katolík dostal. Mohl 

sloužit Jiřímu z Poděbrad již od jeho zvolení králem v roce 1458 nebo s ním být ve 

spojení z dob ještě dřívějších? Vzhledem k tomu, že Vilémův mladší bratr sloužil 

Zdeňkovi ze Štemberka, se nabízí možnost, že Vilém byl také původně službách pánů ze 

Štemberka, kteří mu po roce 1458 umožnili kariéru u dvora a po jejich rozchodu s Jiřím 

z Poděbrad se tak ocitl "na opačné straně barikády" než jeho bývalí páni a zbytek rodiny 

víceméně náhodou. Král Vladislav Jagellonský Vilémovu zástavu Vysoké 15. 2. 1472 

potvrdil a přidal mu navíc dalších 170 uherských zlatých. 6 Další z bratrů, Petr - nazvaný 

tehdy jako první člen svého rodu "Chlumčanský z Přestavlk"- vystupoval4. 12. 1470 

jako svědek obce městečka Dobřan při prodeji vesnice Tymákova.7 Petr koupil někdy 

na počátku roku 1471 od Oldřicha Janovského hrad Buben u Plešnic, který kdysi býval 

sídlem spolumajitele Chlumčan Heřmana z Bubna. Hrad sice pocházel z 1. třetiny 14. 

století, takže v 2. polovině 15. století již nevyhovoval tehdejším nárokům na pohodlné 

bydlení, ale pořád představoval značný luxus proti malým tvrzím drobné šlechty a navíc 

k němu patřily vsi Plešnice, Újezd nade Mží, Jezná a pustá ves Plevník. Jak ale mohl 

pouhý panoš získat takový statek? Docela jednoduše: Oldřich z Janovic byl straníkem 

Jiřího z Poděbrad, zatímco okolní šlechta ale stranila Jednotě zelenohorské, takže 

Oldřich, který vlastnil ještě hrad v Janovicích na Klatovsku, uvítal možnost zbavit se 

majetku v nebezpečné oblasti a někdy před 2. 4. 471 Petrovi Chlumčanskému Buben 

5 Tak například Vilém v letech 1494-1497, Rous roku 1486, Mikuláš Vlach v roce 1496, Markvart a 
Václav roku 1497. Viz AČ 8, s. 500, 513, 514, 517,519 
6 Vysoká je lesem porostlý vrch nad vsí Chlumčany, který patřil chotěšovskému klášteru, ale byl českými 
králi od husitských válek neustále zastavován. Nižší šlechta obsazovala v hierarchii dvorských úřadů 
nejčastěji nižší funkce, např. úřady podmaršálků, lovčích, dveřniků aj. 
Viz AČ 5, s. 316; Sedláček, A.: Zbytky register králův římských a českých z let 1361-1480, Praha 1914, 
s. 274, 280; Polívka, M.: Mikuláš z Husi a nižší šlechta v počátcích husitské revoluce, Praha 1982, s. 22-
230; Čechura, J.: Chotěšov v 15. století, MZK 27, 1991, s. 60; Macek, J.: Jagellonský věk v českých 
zemích (1471-1526) 1. Hospodářská základna a královská moc, Praha 1992, s. 322-329 
7 AČ 7, s. 671 
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zřejmě hluboko pod cenou prodal. 8 Petr se na hrad přestěhoval i se všemi svými 

sourozenci, protože 12. 4. 1474 se účastnili v Plzni sjezdu stavů krajů plzeňského, 

prácheňského a podbrdského bratři Vilém, Petr, a Mikuláš Vlach a Rous Chlumčanští 

z Přestavlk a na Bubně. 9 Zanedlouho poté, mezi léty 1474-1476, došlo u nich však 

podobně jako v celé zemi k rozpadu rodového nedílu a zvětšený majetek rodu se rozdělil 

na několik nestejných dílů. Od této doby je nutné sledovat vedle majetkového vývoje 

celého rodu i vývoj jednotlivých rodin, neboť jejich majetkové poměry se od sebe začaly 

8 Při předávání hradu bohužel došlo k ostudné příhodě: purkrabí na hradě Radyni Petr Kořenský 
z Těrešova a jeho přátelé Hošťálek z Hojnestu a Suda z Řeneč zajali služebníky Janovského a odcizili 
řadu jeho věcí. Janovský musel své zboží od lupičů vykoupit a jeho lidé byli ještě dlouho poté vězněni na 
Radyni. Incident vrhal špatné světlo na celou Jednotu zelenohorskou a tak se dvorský sudí krále Matyáše 
Jan Panuška řečený Laštovice snažil zprostředkovat propuštění zajatců, Petr Kořenský se mu však 
vysmál. Panuška žádal v obšírném listu o pomoc Zdeňka ze Štemberka, ale Petr Kořenský odmítl 
poslechnout i jeho a zajatce pustil teprve poté, co mu to nařídil sám král Matyáš. 
Viz AČ 5, s. 316; Strnad, J.: Listář král. města Plzně a druhdy poddaných osad 2 (1450-1526), Plzeň 
1905, s. 169; Rožmberský, P.: Hrad Buben u Plešnic, Plzeň 1995, s. 11-14, 16; Rožmberský, P.: Ves 
Jezná, 2. rozšířené vydání Plzeň 2003, s. 6 
9 Posledně jmenovaní dva bratři nesli zajímavá slovanská jména: Mikuláš spolu se svým jménem a často 
i místo něj užíval příjmí Vlach. Toto přízvisko mohlo být založeno na jméně jeho předka Vlacha a být 
zkráceninou osobního jména začínajícího na Vla- jako Vlasubor, Vladimír, Vladislav nebo jménem 
etickým jako Bavor, ovšem bez jakéhokoliv vztahu k Itálii. Protože ale Vlach zde bylo příjmí, nikoliv 
osobní jméno, mohlo mít ještě další významy. Rovnou můžeme zavrhnout varianty, že označovalo 
rodilého Itala, zedníka nebo kupce a pravděpodobně i člověka, který obchoduje s italskými kupci, větší 
důležitost pro nás má ale možnost, že označovalo osobu, která Itálii navštívila. Pokud by Mikuláš neměl 
předka se jménem Vlach, byla by situace dosti jednoznačná. Další možností je, že Vlach bylo Mikulášovo 
druhé osobní jméno, v podobě Vladimír možná i biřmovací, které ale běžně neužíval. Nemůžeme 
rozhodnout, která varianta je správná, ale možný význam ve smyslu "cestovatel po Itálii" nelze ztrácet ze 
zřetele. Rous (Rús) nosil jméno nejasného významu. V době předhusitské se podle J. Svobody mohlo 
jednat buď o etnické jméno typu Bavor či Srb ve významu obyvatel Ruska nebo o příjmí, které 
znamenalo "zrzavý, rusovlasý". Podle jiných autorů mohlo znamenat i "rozcuchaný". Problémem je ale 
to, že u etnického jména neexistovala podoba Rous, nýbrž pouze Rus, zaměnitelný s tvarem Rús. 
Doložen je také tvar Ruš (Russ). To by ukazovalo spíš na druhý význam Rousva jména, který však v době 
předhusitské patřil výhradně k přízvisku, osobní jméno s tímto významem neexistovalo. A u Rouse z 
Přestavlk o osobní jméno rozhodně šlo. Svobodova práce se bohužel věnuje jen období do roku 1419 a 
ostatní autoří mezi osobním jménem a příjmím v podstatě nerozlišují. Z jazykovědného hlediska se jedná 
zřejmě o jméno odvozené z adjektiva ve jmenném tvaru typu Hlúp, Krásen aj., častých zejména u jmen z 
ll.- 12. století, i když existuje možnost, že jde o jméno odvozené ze základu sloves bez přípony v 
rozkazovacím tvaru. V tom případě by byl význam ještě více nejasný. Snad byl Rousovým kmotrem 
nějaký Rous z Lipna nebo Rous z Černín, u nichž šlo však právě jen o přijmí. Je možné, že u nás v době 
jagellonské ojediněle docházelo k přeměně některých příjmí na osobní jména, asi jako u osobního jména 
František, které původně bylo také jen přezdívkou sv. Františka z Assisi. Užívání jména Rous se nicméně 
nerozšířílo a Rous z Přestavlkje tak nositelem velice neobvyklého osobního jména. 
Na sněmu byla dojednána smlouva, zakazující soukromé války s cizími panovníky a podporování 
opovědníků a nařízující pronásledování rušitelů míru a vydávání zběhlých poddaných, ke které bratři 
z Přestavlk přípojili své pečeti. 
Viz Beneš, J.: O českých příjmeních, Praha 1962, s. 70, 112, 181, 184, 220, 254, 286; Svoboda, J. 
Staročeská osobní jména a naše příjmení, Praha 1964, s. 32, 49, 110, 135, 146, 149, 185-187, 194, 195, 
201; Moldánová, D.: Naše příjmení, 2. rozšířené Praha 2004, s. 159; AČ 4, s. 476; Jánský, J.: Kronika 
česko-bavorské hranice 4 (1458-1478), Domažlice 2004, s. 170-171, 405 pozn. 1; P1eskalová, J.: Tvoření 
nejstarších osobních jmen, Brno 1998, s. 61-62 § 86, s. 70 § 105, s. 140, 144, 151, 157 
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značně lišit. Všichni společně už vystupovali jen výjimečně, jako např. v roce 1488 při 

prodeji poddanských platů ve Veliké Vsi. 10 

Nejstarší Vilém získal hrad Buben s Plešnicemi a Újezdem a psal se "na 

Bubně" až do konce svého života. Tak vystupoval například před 23. 7. 1484 jako 

rukojmí Markvarta z Úlic a v Příšově v záležitosti jeho dluhu u plzeňského měšťana 

Víta Súkeníka. Součástí bubenského statku byla zřejmě také pustá ves Plevník, kterou 

Vilém prodal 29. 9. 1493 Janu Úlickému z Plešnic a Jiříkovi z Plešnic, ,,s lesy, lukami a 

vším příslušenstvím kromě 3 kop platu kněžského" za 1 O kop zcela zaplacených. 11 

Zůstala mu také zástava dvou dílů lesa Vysoká v hodnotě 100 kop gr. č. a 170 zlatých. 

Po smrti svého bratra Petra ale Vilém věnoval 19. 3. 1485 část lesa v ceně 170 zlatých 

do společného vlastnictví jeho nezletilých dětí a svého mladšího bratra Mikuláše, který 

se o ně zřejmě staral, a ponechal si jen díl v hodnotě 100 kop gr. č. Avšak 10. 3. 1487 

král Vladislav udělil bratrům Jiříkovi a Benedovi Cukrům z Chýlíc právo vyplatit 

všechny díly lesa Vysoká. Vilém toto rozhodnutí vnímal zřejmě jako nespravedlivé a 

nehodlal se mu podřídit 6. 7. 1495 prodal část své zástavy za 80 kop gr. č. bratrům 

Oldřichu a Zdeňkovi z Hrádku a v Lukavici, kterým dokonce 20. 6. 1496 slevil 10 kop 

z prodejní ceny. Zbývající díl lesa za 20 zlatých uherských odkázal svým "strýcům", 

synům Rouse na Chlumčanech, Markvartovi z Přestavlk a v Chlumčanech a jeho 

(nejmenovanému) bratru. Naposledy osobně vystupoval ll. 6. 1498 jako svědek ve 

sporu Doroty z Přestavlk s Joštem z Reicnštejna o slib manželský. M. Kolář se 

domníval, že Vilém na konci 15. století opustil Buben a v roce 1501 sídlil na tzv. 

,,Buksišti" u Plzně. V soudním sporu Doroty z Přestavlk s Janem Štěnovským z roku 

10 Vilém, Rous a Mikuláš (Petr byl tehdy už mrtev) 30. 5. 1488 společně prodali Markétě z Čenún a 
jejímu synu Jindřichovi ze Struhař svůj podíl na dlužním úpisu Jana ze Švamberka odjinud z Třeble z 
roku 1430 na 100 kop 60 gr. (míš. ?), který jim spolu s dobrou vůlí zápisem v deskách zemských 
postoupil (za úplatu?) Jan Polák ze Sulislavi a který je opravňoval k pobírání ročního platu 16 kop gr. od 
poddaných ve Veliké Vsi u Kladrub. Druhou část výnosu dlužního úpisu ve výši 5 kop ll gr. přitom 
pobíral Habart Podštika, měšťan ze Stříbra. Cena za postoupení platů ve Veliké Vsi nebyla uvedena, 
opětné vykoupení platu však bylo stanoveno na 90 kop gr. núš. 
Viz NA Praha AZK II. inv. č. 2481 sign. RKP 40 pag. 342-344; PAS; NK rkp. II AlO (Tres codices 
diplomatum mon. Cladrub.) pag. 338 č. 140 
11 Součástí panství Buben byla od roku 1415 i ves Jezná, kterou měl Vilém před rokem 1513 prodat 
Úlickým z Plešnic na Úlicích, ale bez poloviny kolatury. Ta skutečně patřila ještě roku 1563 Janovi 
Chlumčanskému na Plešnicích. Pravděpodobnější se zdá, že kolatura zůstala u Bubna nejprve celá a na 
poloviny byla rozdělena až při dělení statku Buben na dva samostatné statky Plešnice a Ujezd nade Mží, 
ke kterým patřilo i po polovině hradu Bubna. Nelze to však řici s jistotou, protože v pramenech se mi 
znúnku o prodeji Jezné či druhé polovině patronátních práv ke kostelu v Jezné najít nepodařilo. 
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1502 se jako ale svědek vystupoval "služebník na Bubně páně Vilémův" Petr Němec, 

který také uvedl, že dříve sloužil na Chlumčanech nebožtíku panu Rousovi. To 

znamená, že Vilém byl toho roku ještě na živu a sídlil pořád na Bubně. Dnes již zaniklá 

vesnice Buksice (,,Buksiště ") na území dnešního města Plzně patřila v 2. polovině 15. 

století Jindřichu Rousovi z Černín a z Buksic, který svědčil mj. také při Vilémově 

darování zástavy na les Vysoká Markvartovi v roce 1497. Právě od něj Vilém ves 

Buksice zřejmě získal, ale zanedlouho ji opět prodal plzeňskému měšťanovi Janu 

Kladrubskému. Ten totiž odkázal 17. 1. 1504 své ženě Anežce, dětem Pavlíkovi a 

Barborce a nevlastnímu synu Petrovi vedle jiného majetku také "ves Buksice za 

Božkovem, které koupil od Viléma z Přestavlk". V roce 1523 se potom připomínal Petr 

Kladrubský z Buksic. Vilém tedy v Buksicích nikdy nežil a vlastnil je jen dočasně. 

Naproti tomu s hradem Buben byl zřejmě spjat až do konce svého života. Zemřel 

pravděpodobně někdy před 16. 10. 1508, kdy jako majitel Bubna začal vystupovat jeho 

starší syn Kryštofor. 12 

Petr vystupoval 4. 4. 1476 jako rukojmí města Plzně pod jménem ,,Petr 

z Přestavlk a v Chlumčanech", ale nedlouho poté zemřel, protože se 19. 3. 1485 mluvilo 

o nejmenovaných sirotcích po něm. Jeho syny byli Jan a Racek z Přestavlk. Pozůstalí 

bratři se k osiřelým dětem zachovali neobvykle altruisticky, staral se o ně zřejmě Mikuláš 

Vlach a od Viléma získali spolu s ním zástavu části lesa Vysoká v ceně 170 zlatých, ze 

kterých jim bylo nakonec ponechán díl v hodnotě 70 zlatých. Protože však král Vladislav 

udělil bratrům Jiříkovi a Benedovi Cukrům z Chýlíc právo vyplatit všechny díly lesa 

Vysoká, museli ho 31. 1 O. 1494 odprodat. V té době už sídlili na statku Sulislav, který 

získali od strýce Mikuláše. 13 Část této vsi držel na počátku 16. století Jan Cehnice 

z Říčan, který se 25. 4. 1505 jako rukojmí kláštera chotěšovského psal "v Sulislavi ", 

Viz DZV 2 B 28' (v Pozůstatcích DZ 2 na s. 464 chybná datace 1.10.1494); AČ 8, s. 519; Strnad, J.: 
Listát král. města Plzně a druhdy poddaných osad 2 (1450-1526), Plzeň 1905, s 228; Rožmberský, P.: 
Ves Jezná, 2. rozšířené vydání Plzeň 2003, s. 6 
12 Údajně také roku 1496 slíbil v případě potíží vrátit bratrům Zdeňkovi a Oldřichovi z Hrádku kupní 
sumu za zápis. Žádný dokument s tímto obsahem jsem však nenašla. 
Viz APH AMK Cod. 6-11 p. 118-119; NA Praha KOMS č. 90 p. 544; AČ 8, s. 490, 498, 519, 543; 
Strnad, J: Zaniklé tvrze a vesnice v okolí Plzně, PAM 16, Praha 1895, s. 773; Kolát, M.: Chlumčanský 
z Přestavlk, OSN 12, Praha 1897, s. 247; Strnad, J.: Listát král. města Plzně a druhdy poddaných osad 2 
(1450-1526), Plzeň 1905, s. 175,464, 725; Rožmberský, P.- Hajšman, J. -Machová, V.: Dolní a Horní 
Lukavice, Plzeň 2004, s. 17 
13 Při tomto prodeji svědčili mimo jiné i rodinný přítel Jan Cehnice z Říčan a navíc též příslušník 
mocného panského rodu a pozdější zemský škůdce Jan Bavor ze Švamberka řečený Bavůrek. 
Viz Strnad, J.: Listát král. města Plzně a druhdy poddaných osad 2 (1450-1526), Plzeň 1905, s. 188; AČ 
8, s. 498, 513, 517 
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zatímco ještě roku 1508 se tam připomínal i Racek, pravděpodobně stále majitel tvrze, 

neboť se psal "na Sulislavi". Jan Cehnice ale někdy před 5. 4. 1510 získal i zdejší tvrz, 

protože se jako svědek smlouvy opata kladrubského kláštera s Janem z Kocova o rybník 

ve Lhotě psal již "na Sulislavi". Jan Cehnice byl manželem blíže neurčené Kateřiny 

(Chlumčanské) z Přestavlk, takže se jednalo o prodej statku příbuznému, snad švagrovi. 14 

Z téhož roku pochází poslední zpráva o Rackovi: obesílal město Plzeň jako majitele 

pozůstalosti po Janu Bavoru ze Švamberka řečenému Bavůrek, kterého někdy předtím 

zastoupil v dluhu 35 kop gr.míš. u Zikmunda z Truclar na Týnci u Plzně. 15 Zmínky o 

Janovi z Přestavlk mizí ještě dříve: v červenci roku 1505 dal do války proti Šlikům 

jednoho jízdního, což ukazuje na jeho relativní zámožnost, protože na jednoho jízdního 

se mezi šlechtou z jeho okolí skládali často 2-3 šlechtici. Není ovšem jasné, kdy vlastně 

ze Sulislavi odešel, zda současně s Rackem nebo už dříve a kde pak sídlil. Musel ale žít 

ještě dlouho poté a také byl prokazatelně ženatý, protože roku 1532 se po něm 

připomínali nejmenovaní sirotci, jejichž poručníky byli Vilémův syn Jiří Chlumčanský 

na Plešnicích a Rousův syn Václav Chlumčanský na Újezdě. Jejich dědictvím byly 

poddanské dvory v Božkově u Plzně, takže se Jan asi zdržoval někde v blízkosti toho 

města. Jistě to však říci nemůžeme. 16 

14 K. Kučerová předpokládá, že se sňatek Jana Cehnice s Kateřinou odehrál před rokem 1500. Jan byl 
podle ní již roku 1503 mrtev (což neodpovídá skutečnosti!) a s Kateřinou měl syny Petra (1505-1531) na 
Přestavlkách a Oldřicha (1527-1549) na Pňovanech. 
Viz AČ 8, s. 539 s. 544; PAS; ANM sb. CH kart. 21 Chlumčanský; Kučerová, K.: Pání z Říčan a jejich 
místo ve společenské struktuře Čech a Momvy, diplomová práce, obhájená na Ústavu českých dějin FF 
UK v roce 2001, s. 115, 146 
15 Jak už bylo řečeno dříve, Jan Bavor ze Švamberka řečený Bavůrek se s bratry Rackem a Janem i jejich 
strýcem Mikulášem Vlachem stýkal nejméně od roku 1494. Bavůrek se však po roce 1502 stal obávaným 
opovědníkem města Plzně a jeho spojenců a páchal škody na majetcích svých sousedů v širokém okolí. 
Plzeňští oblehli 25. ledna 1507 jeho tvrz Chřínov, po nedlouhém boji ho zajali a nakonec 4. 2. 1507 
v Plzní popmvili. Jeho veškerý majetek jim král Vladislav daroval, takže se stali právně držiteli 
Bavůrkovy pozůstalosti a měli povinnost uspokojit jeho případné věřitele. 
Viz Procházka, Z-Úlovec, J.: Hmdy, zámky a tvrze okresu Tachov 1, Tachov 1988, s. 64; Jánský, J.: 
Rýzmberský landfrýd a rytířsko-měšťanský spolek Jana Klenovského, MZK 28, 1992, s. 94, 96; Francek, 
J.: Dějiny loupežnictva. Zloději, loupežníci, lupiči, pytláci a žháři v českých dějinách, Praha 2002, s. 117-
118, 297-299; Procházka, Z.: Plánsko a Tachovsko. Historicko-turistický průvodce, Domažlice 2002, s. 
55; Jánský, J.: Kronika česko-bavorské hranice 5 (1479-1506), Domažlice 2005, s. 147 
16 Takzvaná "válka proti Šlikům" byla vyvrcholení dlouhého sporu mezi Šebestiánem Šlikem a 
loketskýmí many, jejichž práva Šebestiánem potlačována natolik, že se v letech 1503-1506 semkli 
v odbojný svaz. V roce 1504 jim králem bylo dáno za pmvdu a protože Šebestián Šlik odmítal tento 
rozsudek akceptovat, byla v roce 1506 k Lokti vypravena zemská hotovost. Toho se Šebestián Šlik 
konečně zalekl a sporné otázky byly téhož roku vyřešeny kompromisem. 
Viz AČ 6 s. 321; PAS; Jánský, J.: Protiměstské opovědnické družiny v jihozápadních Čechách v letech 
1514-1534, Táborský archiv 5, 1993, s. 63; Macek, J.: Jagelonský věk v českých zemích 2. Šlechta, 
Praha 1994, s. 84-85; Kolektiv autorů: Dějiny Karlovarského kraje, Karlovy Vary 2004, s. 53; Vlasák, V. 
-Vlasáková, E.: Dějiny města Lokte, Loket 2004, s. 43; Jánský, J.: Kronika česko-bavorské hranice 5 
(1479-1506), Domažlice 2005, s. 179 
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O Rousovi máme zprávy až od druhé poloviny 80. let 15. století, kdy se psal" v 

Chlumčanech" nebo "na Chlumčanech" jako předtím jeho zesnulý bratr Petr. Nevíme 

ovšem, zda sídlil na tamní tvrzi, jak by nasvědčovalo občasné užívání druhého výrazu, 

nebo jen v nějakém dvoře. Poprvé byl v Chlumčanech doložen 27. 2. 1486 jako svědek 

Jana Cehnice z Říčan při jednaní o náhradu za jeho pozemky zatopené výstavbou 

rybníka v Lochusicích u Vsi Touškova. O něco později dělal 9. ll. 1487 rukojmího 

chotěšovskému klášteru v jeho dluhu vůči témuž Janu Cehnicovi a krátce nato 29. 12. 

1487 vystupoval jako svědek prodeje domu opět Jana Cehnice z Říčan v Plzni znovu 

chotěšovskému klášteru. Naposledy se Rous z Přestavlk a v Chlumčanech připomínal při 

výše zmíněném prodeji poddanských platů ve Veliké Vsi 30. 5. 1488. Brzy poté Rous 

zřejmě zemřel a zanechal po sobě nezletilé potomky. 17 

Nejmladší Mikuláš Vlach získal tvrz a ves Sulislav u Stříbra. 18 "V Sulislavi"se 

psal poprvé 11. 12. 1482, když byl spolu s Vilémem svědkem zástavy poplužního dvora 

chotěšovského kláštera ve Zbůchu Otíkovi z Chotěšovic. Na zdejší tvrzi však trvale 

nezůstal: mezi 23. 1. 1490 a 7. 11. 1494 opustil Sulislav a přesídlil do Přestavlk, kde žil 

až do konce svého života. K jeho statku stále patřilo patronátní právo k faře v 

Přestavlkách, která zanikla až v 2. polovině 16. století. Taková věrnost původnímu sídlu 

a držení kolatury jedním rodem od poloviny 14. století do konce 15. století byla na 

Plzeňsku výjimkou. 19 Od bratra Viléma dostal spolu s nezletilými dětmi po jeho bratru 

Petrovi, které měl zřejmě ve své péči, 19. 3. 1485 zápis krále Vladislava na díl lesa 

Vysoká v ceně 170 zlatých, ze kterého si ponechal část v hodnotě 100 zlatých. Ale 

protože král Vladislav udělil bratrům Jiříkovi a Benedovi Cukrům z Chýlíc právo vyplatit 

17 NA Praha AZK II. inv. č. 2481 sign. RKP 40 pag. 342-344; PAS; NK rkp. II AlO (Tres codices 
diplomatum mon. Cladrub.) pag. 338 č. 140; AC 8, s. 500, 503, 514-515, 519; APH AMK Cod. 6-11, s. 
118' -119; Strnad,J.: Listář král. města Plzně a druhdy poddaných osad 2 (1450-1526), Plzeň 1905, s 263 
18 Ves Sulislav s tvrzí a fanúm kostelem od roku 1368 patřila vladykům ze Sulislavi, z nichž naposledy 
známe dva bratry Ješky (Jany) Poláky ze Sulislavi. Jak už bylo řečeno, jeden z nich někdy před rokem 
1488 předal (za úplatu?) bratrům z Přestavlk dlužní úpis, kteiý držitele opravňoval k vybírání ročního 
platu od poddaných ve Velké Vsi u Kladrub. Dá se tedy předpokládat, že Sulislav získali panoši z 
Přestavlk od stejné osoby a při děleni rodového nedílu připadla Mikulášovi, kteiý tam přenesl své sídlo. 
19 PAS kartotéka heslo Chlumčanský, rkp. 83, s. 80; NK rkp. II AlO p. 338 č. 140 Tres codices 
diplomatum mon Cladrub (kopiář kladrubského kláštera) ; DZV 7 K2; PA 8, s. 224; AČ 8, s. 490, 513, 
519,530; Borový, K.: jednání a dopisy konzistoře katolické i utrakvistické 2, Praha 1869, s.312; 
Zahradník, J.: Církev v Čechách v době předbělohorské, diplomová práce, obhájená na katedře 
archivnictví a PVH v roce 1980, příl~ha ll, č. %0; Hledíková, Z.: Ke studiu a možnostem ')'UŽÍtÍ 
patronátních práv v předhusitských Cechách, FHB 7, Praha 1984, s. 57, 86; Procházka, Z.- Ulovec, J.: 
Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov 2, Tachov 1990, s. 156 
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všechny díly lesa Vysoká, musel ho 7. 11. 1494 odprodat.20 Mikuláš Vlach potom peníze 

utržené za prodej Vysoké investoval do podnikání: 16. 10. 1496 mu chotěšovský klášter 

za 300 kop míš. zastavil na 12 let pustou ves Lažany, sousedící s Přestavlky, 

s rybníčkem, loukami a poli, ale pod podmínkou, že on nebo jeho dědicové je poté musí 

vrátit, pokud klášter bude požadovat. Lažany se po Mikulášově smrti skutečně vrátily 

k chotěšovskému klášteru a znovu byly k statku Přestavlky připojena až v roce 1558?1 

Mikuláš Vlach z Přestavlk na Přestavlkách se dále 6. ll. 1496 připomínal jako svědek 

chotěšovského kláštera v záležitosti dluhu kláštera vůči bratrům Mikuláši a Burianovi 

Želézkům ze Srbic a 7. 9. 1497 vystupoval jako svědek prodeje zástavy dílu lesa Vysoká 

svého synovce Markvarta z Přestavlk Janovi Štěnavskému. Žil zřejmě ještě následujícího 

roku, protože Vilém z Přestavlk ll. 6. 1498 vypověděl, že se o novém sňatku své neteře 

Doroty z Přestavlk radil se svým nejmenovaným bratrem, a žádný jiný z jeho bratrů už 

nebyl naživu, ale brzy potom zřejmě zemřel. Místo něj získal před 10. 12. 1502 

Přestavlky Oldřich z Hrádku, který se ovšem ještě jako svědek Jana Štěnavského při 

prodeji jeho mlýna pod Štěnovicemi 23. 4. 1499 psal "v Hořejší Lukavici", takže 

k majetkovému přesunu snad došlo mezi těmito daty. Po Oldřichově smrti byly 

Přestavlky prodány synovi Jana Cehnice z Říčan Petrovi. Statek se tehdy skládal z tvrze, 

poplužního dvora s příslušenstvím,. rybníků, celé vesnice Přestavlky s příslušenstvím a 

práva podacího k faře v Přestavlkách. Podle všeho se zdá, že Mikuláš Vlach z Přestavlk 

po sobě nezanechal žádné mužské potomky. 22 

20 Při tomto prodeji svědčili mimo jiné i rodinný přítel Jan Cehnice z Říčan a navíc též příslušník 
mocného panského rodu a pozdější zemský škůdce Jan Bavor ze Švamberka řečený Bavůrek. 
21 Lažany byly ještě v 2. polovině 15. století osídlenou vesnicí s 15lány poddanské půdy, ale mezi lety 
1484-1491 zpustly. V polovině 17. století byly stále pusté, obnovení se dočkaly až na konci 18. století 
(prvně doloženy 1795). Podle bonity uvedené v Tereziánského katastru ležely na lepší půdě než 
Mikulášův statek. Poprvé byly zastaveny už roku 1421 spolu se sousedními vesnicemi Lisov a Lelov a 
dvorem Maškrov. Díky snaze opata Jiřího, trvající od roku 1454, byly roku 1463 klášterem vykoupeny. 
Již následujícího roku však bylo králem Jiřím z Poděbrad klášteru povoleno zastavovat svůj majetek do 
výše 1 000 kop gr. č. a od roku 1466 král zastavil celou řadu klášterního zboží, mimo jiné i výše zmíněný 
les Vysoká. Lažany však zřejmě v majetku kláštera už zůstaly. Roku 1496 bylo Vladislavem Jagelonským 
klášteru povoleno znovu zastavovat majetky do výše 700-800 kop gr. č., což bylo u Lažan neprodleně 
využito. 
Viz AČ 8, s. 490, 498, 517; SČ 7, s. 558; Roubík, F.: Soupis a mapa zaniklých osad v čechách, Praha 
1959, s. 70 č. 10; Chalupa a kol.: Tereziánský katastr český 2, Praha 1966, s. 184 č. 1001/39, 
4l(Přestavlky, Lažany); Křivka, J.: Nové osady vzniklé na území Čech v letech 1654-1854, Praha 1978, 
s. 183; Hofmann, G.: Nové osady vzniklé na území Plzeňska v letech 1654-1854, MZK. 27, 1991, s. 152; 
Čechura, J.: Chotěšov v 15. století, MZK. 27, 1991, s. 59-60,64, 68, 70 
22 APH AMK Cod. 6-11 p. 118' -119; DZV 7 K2; MA Plzeň inv. č. 844, sign. N 436; AČ 8, s. 518, 159, 
530; Strnad: Regesta listin šlechtických na Plzeňsku ze XIV-XVI. století,chovaných v muzeu Plzeňském, 
SH 2, 1884, s.16, č.75; Rožmberský, P. -Hajšman, J. -Machová, V.: Dolní a Horní Lukavice, Plzeň 
2004, s. 17-18 
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Na přelomu patnáctého a šestnáctého století nastupovala nová generace panošů 

z Přestavlk. Mikuláš Vlach zemřel bez mužských potomků a Petr měl jen výše zmíněné 

syny Racka a Jana, o kterých- až na Janovy syny Petra a zejména Šebestiána, o kterých 

však bude řeč až v kapitole o předbělohorské době - zprávy záhy mizí. Všichni ostatní 

panoši z Přestavlk byli potomky bratrů Viléma a Rouse. Situace se zdá být jednoduchá, 

přesto však v genealogii rodu došlo k mnoha nejasnostem, takže bude nutné se na tyto 

záležitosti podívat blíže. Vilémovi potomci bohužel nikde nebyli přímo vyjmenováni. M. 

Kolář se domníval, že "Vilém měl kromě dcery Ludmily 5)Jny Kryštofa na Bubně r. 1509, 

jenž byl r. 1549 již mrtev, Adama, Zdeňka, Jarolíma (1 549), Jiříka r. 1544 na Plešnicích 

a Šebestiana r. 1543 na Buksičtě". Za zcela nepochybné Vilémovy syny lze považovat 

Kryštofa (Krystofora) z Přestavlk a na Bubně a Jiříka Chlumčanského z Přestavlk na 

Plešnicích. 23 Za dalšího Vilémova syna je M. Kolářem a poté většinou historiků 

považován Šebestián, který v roce 1543 vlastnil část pusté vsi Buksice, zřejmě kvůli 

dřívějšímu držení Buksic Vilémem. 24 Jde však o omyl, Šebestián ve skutečnosti byl 

synem Vilémova synovce Jana z Přestavlk na Sulislavi. 25 Dalšími osobami, které jsou 

považovány za Vilémovi děti, jsou bratři Adam, Zdeněk a Jarolím a jejich sestra Lidmila, 

23 Krystofor z Přestavlk a na Bubně vystupoval16. 10. 1508 jako svědek chotěšovského kláštera při 
zástavě vsí Přehýšova a Šlovic Vilému Cemínovi z Chudenic. Jiřík Chlumčanský, sídlící roku 1520 na 
Újezdě nade Mží, si v roce 1544 vložil do desek zemských tvrz a ves Plešnice, půl hradu Bubna a půl 
kolatury kostela v Jezné a téhož roku obnovil oddělení od svého zesnulého bratra Kryštofa, jeho syna 
Viléma i jeho vnuka Jana, sirotkayo jeho dalším_ synu Janovi. 
Viz DZV250 F7'; DZV 5 D5; AC 32, s. 151; AC 8, s. 543; Kolář, M.: Chlumčanský zPřestavlk, OSN 
12, Praha 1897, s. 247 
24 A. Sedláček zvažoval ještě možnost, že by Šebestián mohl být synem Vilémova syna Kryštofa na 
Bubně, což převzal i P.Rožmberský, ale z výše zmíněného deskového zápisu vyplývá, že Kryštof měl 
pouze dva syny, Viléma a Jana. 
Viz DZV 250FT; DZV 5 D5; Sedláček, A: Hrady, zámky a tvrze království Českého, 13, Plzeňsko a 
Loketsko, Praha 1905, s. 163; Rožmberský, P.: Hrad Buben u Plešnic, Plzeň 1995, s. 16 
25 Jak již bylo řečeno, Vilém z Přestavlk Buksice před rokem 1504 prodal a ty se po mnoha peripetiích 
dostaly do majetku Jana z Doupova, takže s Vilémem a jeho potomky již neměly nic společného.U 
Šebestiánovi části Buksic se patrně jednalo o nějaké pozemky, přikoupené k majetku Chlumčanských 
v sousedním Božkově. Šebestián Chlumčanský prodal roku 1543 obci města Plzně 3 dvory ve vsi 
Božkově, ,.jak je držel po svém otci a bratru, jmenovitě dvory Jana Ryby, Jíry, který se přiženil po smrti 
Matouše na jeho grunt, a jeden dvůr pustý", a také "v Buksicích, což tu má". Svědkem této byl smlouvy 
syn Viléma z Přestavlk Jiřík Chlumčanský na Plešnicích, ktetý byl zároveň spolu s Václavem 
Chlumčanským na Újezdě v roce 1532 poručníkem sirotků po Janovi "Sulislavském" a spravoval jejich 
dědictví, "kmetcí dvory Matouše Hejného, Jíry Trksy a Jana Ryby v Božkově", tedy tentýž majetek, 
ktetý Šebestián roku 1543 prodával. A máme ještě další doklad pro tvrzení, že Šebestián nebyl 
Vilémovým synem: obeslal totiž roku 1541 bratry Albrechta, Jiřího a Jošta Tejřovské z Einsiedlu pro 
vraždu svého bratra Petra Chlumčanského. Petr nebyl Kolářem počítán mezi Vilémovy syny, ale 
odpovídá onomu nejmenovanému bratru, po kterém Šebestián zdědil dvory v Božkově - jedinému 
Šebestiánovu bratru. Kdyby Šebestián byl Vilémovým synem, muselo by se mluvit ještě nejméně o 
bratrech Jiříkovi a tehdy pravděpodobně již zesnulém Kryštofovi. 
Viz DZM 1 A25, S3, Vll, VB'; Kolář, M.: Chlumčanský zPřestavlk, OSN 12, Praha 1897, s. 247; 
Holý, Z.: Chlumčany a jejich obyvatelé, Chlumčany 1999, s 270 
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připomínaní údajně v roce 1549. Rodiče těchto sourozenců se zatím nepodařilo určit, 

víme ale bezpečně, že sice mohli být Vilémovými potomky, rozhodně však ne jeho 

dětmi. I tento předpoklad byl tedy mylný. 26 Vezmeme-li v úvahu, že Vilémův syn Jiřík si 

vložil roku 1544 do desek zemských tvrz a ves Plešnice, polovinu hradu Bubna a 

polovinu podacího práva ke kostelu v Jezné, tedy přesnou polovinu dědictví po zesnulém 

Vilémovi z Přestavlk, zatímco druhou polovinu získal očividně jeho bratr Kryštof, od 

něhož a od jehož potomků se Jiřík oddělil, dospějeme nutně k názoru, že Vilémovými 

syny byli pouze Kryštof a Jiří. 

A nakonec zbývají mezi příslušníky rodu Chlumčanských na počátku 16. století 

již jen tři osoby, které jsme dosud nezařadily do genealogických souvislostí. Jsou to 

Vilémův "strýc" Markvart, jeho sestra Dorota a záhadný Václav. Když víme, že nejsou 

potomky Mikuláše Vlacha, Petra ani Viléma, zůstává nám jako jejich možný otec pouze 

Rous. Markvart je skutečně obecně pokládán za Rousova syna. Poprvé připomínán 6. 7. 

1495, kdy od strýce Viléma z Přestavlk dostal spolu se svým nejmenovaným bratrem 

zástavu dílu lesa Vysoká. Tuto zástavu Markvart prodal 7. 9. 1497 již sám, bez bratra, 

přičemž svědkem této smlouvy byl blíže neznámý Václav z Přestavlk. 27 Václav sám byl 

poprvé jmenovitě uveden, opět spolu s Markvartem, v seznamu českých opovědníků 

proti Albrechtovi IV. Bavorskému z roku 1496. Dále se Václav objevil hned 

následujícího roku po prodeji jako svědek v soudním sporu Markvartovy sestry Doroty 

z Přestavlk o porušení slibu manželského. Ve vzájemném vztahu se Václav s 

Markvartem objevili ještě čtyřikrát: při psaní druhé opovědi knížeti Albrechtu 

Bavorskému v roce 1502, jako svědci ve sporu Markéty z Frumštejna s Václavem 

Drždéřem z Hrádku v letech 1519-1522, Václav jako svědek ve sporu Markvarta se 

Zdislavem z Kadova ve Štěnovicích z roku 1527 a pak ještě někdy před rokem 1542, kdy 

Václav předal (bezplatně?) zápis na vsi Zemětice a pustá Bijadla Markvartovu synu 

Zikmundovi. S žádným jiným členem svého rodu kromě Markvarta neměl tak blízký 

26 List Lidmily Přepyské z Přestavlk o nárocích na dědictví po jejich zemřelém bratru Kryštofovi 
Chhunčanském, na kterém je tento genealogický údaj založen, je ale adresován Petru Vokovi 
z Rožmberka na Bechyni. Petr V ok však Bechyni koupil až roku1569! Očividně tedy nejde o rok 1549, 
ale 1579. Navíc Kryštof Chlumčanský, o němž se v tomto dopise mluví, byl v letech 1562-1574 
dvořanem Petra V oka a roku 1575 mu půjčil nevelkou částku 150 kop grošů míš., o jejichž vrácení pak 
Lidmíla z Přestavlk žádala. Lidmíla a její sourozenci nemohli být_ dětmi Viléma z Přestavlk, protože 
Vilémův syn Kryštof byl mrtev podle svědectví svého bratra Jiřího již roku 1544, zatímco Lidmilin bratr 
Kryštof žil ještě roku 1575. 
Viz SOA Třeboň CR Chlumčanský 
27 AČ 8, s. 514-515, 519 
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vztah. Vzhledem ke vyse uvedeným skutečnostem se domnívám, že Václav byl 

nejmenovaným Markvartovým bratrem, zmiňovaným Vilémem roku 1495?8 

Markvart žil na konci 15. století na otcovském statku Chlumčany. Jak už bylo 

řečeno, dostal spolu se svým bratrem od Viléma z Přestavlk 6. 7. 1495 díl lesa v 

hodnotě 20 zlatých uherských a 7. 9. 1497 ho již sám prodal Janovi Štěnovskému. 

V listině určené pro Jana se objevilo i tvrzení, že se prodává mimo jiné také právo na 

dřevo na otop z toho lesa a pastva pro jeho lidi z Chlumčan. Ve Vilémově darovací 

listině ale o dřevu na otop či o pastvě nebylo ani slova. Markvart proto po strýci žádal 

potvrzení tohoto faktu. Vilém tedy nechal 16. 9. 1497 zhotovit novou listinu, ve které 

mu potvrdil "právo na palivo z toho lesa pro jeho dvůr v Chlumčanech a pastvu v lese 

pro jeho lidi z Chlumčan, pokud bude držet ten les". Tato formulace ale vyvolává 

dojem, že zmíněná práva Markvart dostal jen pro vlastní osobu. Taková listina by 

ovšem Janu Štěnovskému příliš nepomohla. Jan ji proto raději nepoužíval a spolehl se 

na všeobecný úsudek, že když Markvart vlastnil zástavu na les Vysoká a mohl 

svobodně užívat dřevo a trávu z lesa, má logicky stejné právo i další majitel této 

zástavy. Jakmile se ale naskytla příležitost, prodal pro jistotu Vysokou Matoušovi 

z Domaslavi, jemuž (už pod jeho novým přídomkem "z Chlumčan") potvrdili 24. 8. 

1501 zástavu dílu lesa "na Vysoké nad tvrzí Chlumčany, jak před tím drželi Chlumčanští 

a od nich Jan Štěnavský" i představení chotěšovského kláštera?9 S tím se ale z nějakého 

důvodu nechtěla smířit Markvartova sestra Dorota a žalovala Jana ze Štěnovic u 

komorního soudu. Proto byli 14. ll. 1502 předvoláni k svědomí dva svědci, kteří nám 

mimoděk dávají možnost nahlédnout blíže do života v Chlumčanech: Oldřich z Hrádku 

a služebník Viléma z Přestavlk na Bubnu Petr Němec. Ten vypověděl: " ... když jsem byl 

v Chlumčanech u nebožtíka pana Rousa, tehdy lidé jeho páně Rousovi pásli v lese 

Vysoké a palivo, což bylo potřebné do dvora, panu Rousovi vozili jsú z toho lesa, pak 

28 M.Kolář o Markvartovi a Václavovi tvrdil, že "strýc Viléma na Bubně (1490-97) Markvart (snad~ 
Rousův) stal se praotcem větve Ch-ch, která přetrvavši všechny ostatní haluze až do úplného vymření 
rodiny té se udrtela. Vrstevník jeho Václav, kterého do genealogického rámce vřaditi nemůžeme, 
připomínal se poprvé r. 1497 a seděl r. 1516 na Štěpánovicích a Újezdě Purkartově, dědil po Barboře 
z Mě/nic r. 1521 a jmenuje se naposled r. 1527; r. 1545 byljit mrtev a zůstala po něm vdova Anna 
z Drahkova se třemi .syny." 
Viz PAS rkp. 133 s. 74-75 č. 156 (výpisy z Niirberger Kreisarchiv, Codex 14, pars 8, Boheimb mit 
Churpfalz habende Streittigkeiten); APH AMK Cod. 6-ll p. ll8-ll9 (akta administrátorů z konce 15. 
století); AČ 32, s. 28, 143, 181; PAS; NA Praha KOMS č. 26 Gl6; DZM 91 PS, P6' ; AČ 8, s. 519; 
Kolář, M.: Chlumčanský z Přestavlk, OSN 12, Praha 1897, s. 247; Jánský, J.: Rýzmberský 1andfiýd a 
rytířsko-měšťanský spolek Jana Klenovského, MZK 28, 1992, s. 87 pozn. 3 
29 AČ 8, s. 514-516, 519, 527 

I 
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když jest nebožtík pan Rous umřel i byl jsem já v tom dvoře úředníkem a též jsem z toho 

lesa palivo vozil a lidé pásali v tom lese." Oldřich z Hrádku dosvědčoval také: " .. .jest 

Markvart z Přestavlk, když jest držel Chlumčany, užíval pastvišť a dříví k palivu v lese 

Vysoké a praví/ jest mi Markvart, že má tu vejsadu nad jiné strejce aby toho užíval, než 

já sem to vejsadu neviděl ani ji čísti neslyšel, a to jsem já vod Štěnavského slyšel, že jest 

to koupil vod Markvarta na Vysoké a také jest pravil, že toho jest týž užíval jako on 

Markvart. ". Rozsudek sporu bohužel neznáme, zdá se nicméně, že Dorota nepochodila 

a Janu ze Štěnovic a po něm Matoušovi z Chlumčan bylo právo na dříví na otop i pastvu 

v lese Vysoká přiřčeno?0 

Markvart někdy v této době prodal otcovský statek Chlumčany za 1150 kop gr. 

míš. Matouši z Domaslavi. Na dobu prodeje můžeme usoudit jen z nepřímých důkazů: 

16. 9. 1497 se Markvartještě psal "v Chlumčanech", ale 23. 4. 1499, kdy dělal svědka 

Janovi ze Štěnovic při prodeji jeho mlýna pod vsí Štěnovice mlynáři Valentovi 

řečenému Stayen, už nikoliv. Musel tedy své dědictví po otci prodat někdy mezi těmito 

daty. Nepochybně již nebyl majitelem Chlumčan v listopadu 1502, jak vyplývá z výše 

zmíněného sporu o práva k lesu Vysoká, a zřejmě i v srpnu 1501, kdy se Matouš 

z Domaslavi již psal "z Chlumčan". Jeho statek tehdy sestával údajně z celé vsi 

Chlumčany s tvrzí, dvorem poplužním a vším příslušenstvím včetně rybníků. Tento 

majetek pak roku 1545 Matoušovým potomkům vložili do obnovených desek zemských 

Markvartovi synové Jiřík a Zikmund. 31 

Později Markvart dostal šanci získat další majetek za dosti neobvyklých 

okolností. Petr z Kokořova a Vilém Podmokelský z Podmokel zavraždili 29. 5. 1501 v 

krčmě ve vesnici Hlohová velmi brutálním způsobem Vilémova bratra Albrechta z 

Podmokel. Albrecht z Podmokel byl ale Markvartův přítel a možná i příbuzný a tak 

Markvart z Přestavlk spolu s bratry Apolonem a Václavem ze Žihobec pachatele této 

bestiální vraždy pohnali k soudu. Statky Petra Kokořovce a Viléma z Podmokel propadly 

30 NA Praha KOMS č. 90 p. 544 
31 Tvrzení o prodeji celé vsi nebyla úplně pravdivá, protože v té době v Chlumčanech vlastnil Matkvart 
Lukavský z Renečjeden kmetcí dvůr, na němž seděl Vávra, a jednu poustku. P. Rožmberský 
předpokládá, že se onen kousek Chlumčan dostal do rukou Markvarta z Řeneč (a jeho bratra Lvíka) 
nejspíše mezi lety 1502-1505, tedy za vlastnictví Matouše z Dornaslavi. Proč by však Matouš prodával 
krátce po získání Chlumčan majitelům Horní Lukavice dva dvory či jeden dvůr a poustku? Domnívám se, 
že příslušnost tohoto dílu k Horní Lukavici je staršího data. S největší pravděpodobnosti se jedná o dvory, 
které se panošům z Přestavlk nikdy získat do svého vlastnictví nepodařilo. 
Viz PAS, Strnad: Regesta listin šlechtických na Plzeňsku ze XIV-XVI. století,chovaných v muzeu 
Plzeňském, SH 2, 1884, s.l6, č.75; MA Plzeň inv. č. 844 sign. N 436; DZV 7 F9, F27'; Rožmberský, P. 
- Hajšman, J.- Machová, V.: Dolní a Horní Lukavíce, Plzeň 2004, s. 19 
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králi a byly darovány 8. 6. 1501 žalobcům Apolonovi a Václavovi ze Žihobec a 

Markvartovi z Přestavlk. Darování ale zřejmě nevešlo v platnost, protože jako majitel 

Podmokel později vystupoval stále Vilém z Podmokel. 32 Znova se o něm pak dovídáme 

až 15. 12. 1514, kdy ho poháněla Markéta z Frumštejna, že jí pobral oves za 1 O kop 

z popluží u Dobřan, které měla pronajaté od chotěšovského kláštera. Pravděpodobně 

totéž po pluží u Dobřan ještě i s řekou až k jezu, třemi rybníčky a velkou loukou pod 

Podhorským mlýnem zastavil chotěšovský klášter 22. 7. 1517 Markvartovi na 3 roky za 

100 kop. 33 Nedlouho nato ho 12. 12. 1517 poháněl Adam Rouzin ze Bzí kvůli dluhu 25 

kop grošů za koně a 5. 10. 1524 byl na něj v téže kauze nakonec vydán zatykač pro 

neplacení dluhů a vyhýbání se soudu. Někdy před rokem 1519 získal Markvart od 

Václava Drždéře z Hrádku svobodný dům v městečku Dobřanech, který patřil předtím 

bratru Václava Drždéře Linhartovi. Půjčil si rovněž od Václava určitou sumu peněz, na 

kterou mu vystavil list hlavní. 34 

Václav žil asi na Štěpánovicích u Klatov, které potom roku 1516 prodal spolu 

s pustou vsí Újezd Janu Jeníškovi z Újezda na Svrčovci. Ještě 19. 6. 1518 dlužil Jan 

Jeníšek Václavovi za Štěpánovice 500 grošů českých a zavazoval se mu je zaplatit 

nejpozději do 16. 10. 1518.35 Václav si také nechal11. 4. 1509 provést odhad statku 

Kumpolec u Tachova Ondřeje Vaincrleho z Kumpolce v Kumpolci.V Kumpolci Václav 

kupoval dědiny, louky, pastviny a dvory kmetcí, z nichž platili rychtář, Fridrich Fric, 

Michal a Jíra po 60 groších, 4 slepicích a 31 vejcích ročně, Jakub Krajčí a Erhart Dýmar 

po 31 groších, 2 slepicích a 15 vejcích, kovář platil totéž, ale vejce odváděl Ondřejovi 

Vajncrlovi a jeho dědicům a vdova Koštová platila 18 grošů a nejmenovaný zbytek 

odváděla Ondřejovi Vajncrlovi a jeho dědicům. Přitom každá slepice i kopa vajec byla 

počítána jeden groš a každá kopa ročního platu oceněna na 1 O kop gr. č. Celkově byl 

32 PAS; Palacký, F.: Zavraždění pana Albrechta z Podmokel, in Lumír 1854 -I, s. 12; Schiebl, J.: 
Plzeňský pitivall, Plzeň 1925, s. 126-132 
33 Šlo zřejmě o popluží klášterniho poplužního dvora v Dobřanech, který byl zastavován už v průběhu 15. 
století. 
Viz AČ 19, s. 380; AČ 8, s. 553; Čechura, J.: Chotěšov v 15. století, MZK 27, 1991, s. 65 
34 Před soudem ale v roce 1519 Markvart stanul jako svědek Markéty z Frumštejna proti Václavu 
Drždéřovi, nikoliv jako obžalovaný. 
Viz AČ 19, s. 416; AČ 33 s. 69-70, 125; AČ 32, s. 28, 143, 181 
35 Jednalo se o statek s tvrzí, poplužním dvorem, rybníky, celou vsí Štěpánovice, krčmou ve 
Štěpánovicích a pustou tvrzí Újezd. Štěpánovice vlastnil po husitských válkách Jan Steblenec z 
Drachkova (Drahkova) a po něm řada drobných šlechticů, z níchž poslední nám známý je Jindřich Tréhub 
z roku 1454. Bohužel nevíme, od koho získal Stěpánovice Václav Chlumčanský. 
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Kumpolec odhadnut na 65 kop 31 gr. č?6 Václav tehdy Kumpolec opravdu koupil, ale 

zanedlouho ho opět prodal, protože v roce 1534 prodal Vilém Kfelíř ze Zakšova Hanuši 

Pflugovi z Rabštejna své dědictví v Kumpolci "v týchž mezích, jak to koupil od Václava 

Chlumčanského z Přestavlk a jak to před tím jemu odhádáno bylo". 37 Po prodeji obou 

statků žil Václav zřejmě nějaký čas u příbuzných, kteří se z již nevyhovujícího Bubna 

přestěhovali na tvrze do okolních vsí Újezda nade Mží a Plešnic. Jako svědek závěti 

Barbory z Mělnic ze 21. 9. 1521, ve které mu odkázala 100 ovcí, se totiž psal~ 

Plešnicích ". Na Plešnicích v té době bydlel možná také syn Viléma z Přestavlk Jiřík, 

jenž ovšem nejméně do roku 1520 sídlil na Újezdě nade Mží.38 Již 2. 3. 1526 se ale 

Václav Chlumčanský jako svědek závěti Anny z Chrástu na Chodově psal "v Újezdě". 

Oženil se totiž s Annou z Drahkova, dcerou Jana Steblence z Drahkova, který někdy před 

rokem 1526 koupil od Kateřiny z Újezda část vsi Horšíc a tvrz a ves Újezd u Přeštic, 

řečený Purkartův. Zdá se, že nejprve bydlel na statku svého tchána a získal, ať již koupí 

či dědictvím, v roce 1527. Toho roku byl totiž nejdříve nazýván "v Újezdě" a ll. 9. 1527 

již "na Újezdě "?9 

Václav ani jeho synové si své dědictví nenechali vložit do desek zemských, 

takže se o jejich majetku v Újezdě můžeme dozvědět jen zprostředkovaně, z obnoveného 

vkladu Kateřiny z Újezda, provdané za Jana z Doupova, pro Jana Steblence z Drahkova. 

Václav vyženil celou ves Újezd s tvrzí, poplužním dvorem s poplužím a lesy, lukami, 

potoky, rybníky a krčmou, ve vsi Horšících poplužní dvůr, dvory kmetcí, krčmu, ze 

kterých plynul úrok 2 kopy 20 gr.č. a 2 slepice ročně, třetí díl podacího kostelního, potok 

společný /s vladyky Horšickými/ a rybníky "s struhami, kteréž z potoků na rybníky vedou 

vodu, s pustým rybníčkem, který leží v loužku újezdeckým ".40 

Viz DZV 45 C2; Beránek, J. a kol.: Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526, 1, 3/2, Praha 1980, 
s. 1483, č. 6161; Bělohlávek, M. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. 
Západní Čechy, Praha 1985, s. 334; Úlovec, 1.: Hrady, zámky a tvrze Klatovska, Praha 2004, s. 216-217 
36 DZV 2 C5 
37 Tvrzení regionální literatury, že posledním majitelem samostatného statku Kumpolec byl Ondřej 
Weinczirle z Kumpolce v roce 1519,je tedy mylné. 
Viz DZV 3 H22'; Procházka, Z.: Plánsko a Tachovsko. Historicko-turistický průvodce, Domažlice 2002, 
s. 58 
38DZV 1 B27'; PAS; AČ 32, s. 151; Vavroušková, A.: Desky zemské Království českého, řada 1, sv. 1. 
Kvatern běžný černý 1541-1542, Praha 1941, s. 53 č. 109; Novobilský, M. -Rožmberský, P.: Příspěvek 
k otázce plešnické tvrze, Průzkumy památek 7/2, 2000, s. 86 
39 DZV 3 Hl5; Sedláček, A: Místopisný slovník historický království Českého, 2 vyd. Praha 1998, s. 922; 
Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 247; 
NA Praha KOMS č. 26 Gl6, GIT, Gl8, H4, K4 
40 V Újezdě i v Horšících tedy v první polovině 16. století existovalo několik rybníků. Největší množství 
českých rybníků bylo skutečně zřízeno v době jagellonské, zhruba mezi poslední čtvrtinou 15. století a 
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Václavova autorita ve 20. letech 16. století prudce vzrostla. Nejprve dělal6. 10. 

1525 proboštovi chotěšovského kláštera prostředníka u nejvyššího hejtmana Království 

českého knížete Karla Minstrberského a krátce nato byl 14. 3. 1526 požádán Zdeňkem 

Lvem z Rožmitálu, aby 8. 4. 1526 přijel spolu s dalšími jeho dvě stě čtyřiceti pěti 

straníky do Kutné Hory na jednání s Jindřichem z Rožmberka kvůli rožmberskému 

dědictví. 41 Tento údaj je zajímavým svědectvím o postavení Václava v rámci rodu 

první čtvrtinou 16. století. Chov kaprů byl nesmírně výhodný, zvláště po zavedení trojstupňového 
chovného systému, doloženého v českých zemích poprvé roku 1465 v Dražkovicích na Vyškovsku, které 
patřily olomouckému biskupství. Na konci 15. století byl už zřejmě obecně rozšířen. Tento systém 
předpokládal existenci soustavy nejméně tří rybníků. Na statku Újezd Purkartův bylo rozvinuté 
rybníkářství už za Jana Steblence z Drahkova, takže Václav aní jeho potomci možná už žádné rybníky 
budovat nemuseli. 
Viz DZV 6 GIS; Andreska, J.: Lesk a sláva českého rybářství, Pacov 1997, s. 72, 75-79 
41 Roku 1519 došlo k rozdělení rožmberského dominia mezi Petra z Rožmberka a jeho synovce Jana, 
Petra Kulhavého, Jošta a Jindřicha. Šlo o krok sice nelegální, protože dominium mělo být nedělitelné, 
nicméně v dané chvíli to vyhovovalo oběma stranám. Petr zemřel v říjnu 1523 a odkázal své panství 
Janovi z Rožmberka, ovšem pouze doživotně a s podmínkou vrácení původně církevního zboží jeho 
právoplatným vlastníkům Po jeho smrti mělo připadnout krumlovské panství, Prachatice a Husinec 
Zdeňkovi Lvovi z Rožmitálu, Nové Hrady vyšebrodskému klášteru, Helfenburk a Bavorov Švamberkům 
a zbytek Hanušovi z Hardeka a Holickým ze Štemberka. Okamžitě se rozpoutal boj o legitimitu závěti -
na jedné straně s Janem z Rožmberka a Zdeňkem Lvem z Rožmitálu a na druhé se zbylými bratry 
z Rožmberka Král Ludvík Jagellonský přitom stranil mladým Rožmberkům a v červnu 1524 nařídil 
Janovi předat správu panství do rukou bratra Jindřicha. Jindřich s bratry toho hned využili, pozvali Jana 
na Třeboň, uvěznili ho a následně se ujali zbytku dominia. Za to na ně byla podána řada žalob včetně 
Janovy. Obě strany se snažily získávat spojence, rožmitálskou posílilo opětovné dosazení Zdeňka Lva 
z Rožmitálu do funkce nejvyššího purkrabího v lednu 1525. Ten také prosadil zapsání Petrovi závěti do 
desek zemských, čímž nabyla platnosti, ale Rožmberkové v čele s Jindřichem ji odmítli uznat a na obou 
stranách se zbrojilo. Koncem ledna 1526 vypršela lhůta na provedení závěti a proto dva z dědiců (Kryštof 
ze Švamberka a Jan Holický ze Štemberka) vyslali komorníky desek zemských s obrannými listy 
k převzati panství. Jindřich z Rožmberka však tyto nedotknutelné úředníky nechal uvěznit, listiny jim 
roztrhal a přinutil je i se svatováclavskou pečetí sníst. Pak na ně pustil psy. Za tento čin by byl kdokoliv 
jiný odsouzen ke ztrátě hrdla, cti i statků, nad Rožmberky ovšem držel ochrannou ruku sám král a tak byl 
místo trestu nařízen smírčí sročení obou stran. Mělo k němu dojít odděleně v Kolíně a Kutné Hoře, 
protože obě strany nebyly schopny dokonce ani pobývat v jednom městě. Zdeněk Lev z Rožmitálu a jeho 
společníci včetně Jana z Rožmberka se ubytovali v Kutné Hoře a jejich doprovod činíl asi 2 000 jezdců. 
Jindřich r Rožmberka nakonec kvůli nemoci přijet nemohl a jednání se zúčastnili jen jeho bratři. 
Sněmování však k ničemu nevedlo a hrozba ozbrojeného střetnutí začala nabývat stále reálnější podoby. 
Nedlouho poté však došlo k útokům Turků a bitvě u Moháče, která spor převedla do jiné roviny - volby 
nového krále. Rožmitálská strana prosazovala bavorského knížete, Rožmberkové Ferdinanda 
Habsburského. Konečná volba ukázala sílu jejich vlivu na politiku českého státu. Spor se nicméně vlekl 
dál a Rožmberkové nakonec byli nuceni zákonité dědice odškodnit, nicméně dominium udrželi v jeho 
celistvosti. Bratři se smířili , vladařem dominia se stal Jan a jeho případným nástupcem Jošt. Poraženým 
se nakonec stal Zdeněk Lev z Rožmitálu, po jehož smrti roku 1535 k majetkovému krachu a z jeho 
rozsáhlých rodových majetků nezůstalo vůbec nic. Václav z Přestavlk svým příklonem ke Zdeňku Lvovi 
z Rožmitálu tedy nic nezískal. Bylo by ale zajhnavé vědět, zda se jednání v Kutné Hoře opravdu 
zúčastnil 

Viz AČ 4, s. 58; AČ 9, s. 27; Jánský, J.: Z dob králů dvojího lidu a loupežných rytířů, Praha 1993, s. 77-
90; Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích 2. Šlechta, Praha 1994, s. 48; Macek, J.: česká 
středověká šlechta, Praha 1997, s. 85; Maťa, P.: Svět české aristokracie, Praha 2004, s. 646 
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Chlumčanských, protože Zdeněk Lev se obracel pouze na hlavy panošských a 

vladyckých rodů.42 

Protože majetek jednotlivých členů rodiny v době jagellonské byl základem 

majetku rodin v raném novověku, pokusila jsem se shrnout majetek Viléma z Přestavlk a 

jeho bratrů do tabulky. 

SÍDLO VSI DVORY MLÝNY OVČÍ-NY RYBNÍ-KY PIVO-VARY FARY 

Vilém 1482- Hrad Buben 3 (4) 1(?) ? ? ? o 1 
1502 (Újezd nade (pod hradem (Jezná) 

Mží, Buben) 
Plešnice) 

(1493 prodal 
pustou ves 
Plevník, před 
rokem 1504 
ves Buksiště 
u Plzně) 

Petr Tvrz ll? 1 o o 1 (?) o o 
1476-1482 Chlumčany 

(Část 
(tamtéž) 

Chlumčan) 

Rous Tvrz 3;4 I o o I(?) o o 
1485-1488 Chlum čao v (tamtéž) (tamtéž) (tamtéž) 

Mikuláš Tvrz 1 1 o o 2 o 1 
Vlach 1494- Přestavlky (Přestavlky) (tamtéž) (tamtéž) (tamtéž) 
97 (1496 

zástava pusté (od 1496 

vsi Lažany) další 
rybníček 

v Lažanech) 

42 Spojenectví se Zdeňkem Lvem z Rožmitálu pokračovalo i po roce 1526, např. 31. 8. 1531 Zdeněk Lev 
žádal o zprostředkování jakési své záležitosti Janem Horčicí a Václavem Chlumčanským. 
Viz AČ ll, s. 82 
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II.4. Nahlédnutí do mentality předků Chlumčanských z Přestavlk 

Středověké období nám často neumožňuje ani určit přesné genealogické 

poměry v rodu po mužské linii, takže snažit se o postižení mentality panošů z Přestavlk 

je ve starší době jen těžko možné. Snad se dá vysledovat jistá tendence po zachování 

majetku za každou cenu, jak dokazuje například spor Racka se švagrovou Markétou o 

její obvěnění nebo snad ještě lépe zpochybňování právoplatnosti Rackovy smlouvy 

s Markétou Rackovým synem Janem, ale příliš se toho z torzovitých pramenů zjistit 

nedá. V jagellonské době se situace mění díky zachování se register komorního soudu. 

Ovšem již na základě majetkových záležitostí panošů z Přestavlk si v té době můžeme 

všimnout jedné zvláštní věci: jejich netypicky altruistického chování v rámci rodu. 

V době jagellonské začalo šířit přesvědčení, že majetek je nejméně tak důležitý jako 

šlechtická čest a spory mezi sousedy i příbuznými o často nepatrné částky zaměstnávaly 

většinu času soudců zemského i komorního soudu. Syn byl schopen pro majetek vyhnat 

rodiče z domu a dědictví se přesně rozpočítávalo třeba na dvanáctiny, jen aby některý ze 

sourozenců nedoplácel na někoho jiného. Za této situace se Vilém a Mikuláš Vlach 

starali o děti svých bratrů a obdarovávali je na svůj vlastní úkor a na úkor svých 

potomků.43 Tento zajímavý fakt je snad možné přičíst oproti starší době nebývalému 

rozšíření rodového majetku, které sice bylo rozděleno, ale i tak je každá část 

pravděpodobně nejméně tak velká jako jejich předhusitský statek. 

Laskavost k příbuzným však sama o sobě ještě neznamenala přátelské chování 

ke všem bližním. Právě v této době se tři členové rodu, Markvart, Václav a Jiřík z 

Přestavlk, pohybovali na samé hranici zákona, pokud ne již přímo za ní. V roce 1496 

byl kníže Albrecht IV. Bavorský(+ 1508) informován dopisem Heřmana z Janovic že se 

proti němu zformovala skupina českých opovědníků vedená Bohuslavem Rochcem 

z Otova, mezi jejíž členy patřili i Markvart a Václav z Přestavlk.44 Již 20. 10. 1502 oba 

43 Macek, 1.: Jagellonský věk v českých zemích 2. Šlechta, Praha 1994, s. 91-98, 113-119 
44 Opověď jakékoliv osobě byla sama o sobě trestným činem a v letech 1500-154 9 byla stíhána jako druh 
tzv. deliktu "moci", později klasifikována samostatně. Opověď cizímu panovníkovi byla výjimečně 
závažným trestným činem, trestaným podle českého zemského práva již od roku 1479 smrtí a konfiskací 
všeho majetku. Tato pravidla však v průběhu války přestávala platit. 
Důvod opovědi Bohuslava Rochceho z Otova ani rozsah jeho působení není dosud znám. Víme naopak o 
řadě akcí drobné české probavorské šlechty proti němu, z nichž ale žádná nebyla úspěšná. Bohuslav 
Rochce sídlil ve Kdyni a patrně měl i nějaký dům v Horšovském Týně. Byl chráněncem Dobrohostů 
z Ronšperka a přátelsky byl přijímán i v Mostě a Lounech. Po roce 1526 žil v Poběžovicích a později 
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bratři poslali další opověď témuž adresátovi, tentokrát ovšem už nejen jako pomocníci 

nejen Bohuslava Rochceho, ale i dalšího opovědníka- Heřmana Janovského, dřívějšího 

služebníka bavorského knížete. 45 Václav z Přestavlk se dokonce ještě v roce 1507 

V'řed rokem 1532) je získal do zástavy od Albrechta z Gutštejna, ale před rokem 1537 o ně zase přišel. 
Zilještě roku 1532. Jeho syn Jan působil v letech 1535-1541 jako hejtman na Rýzmberku a roku 1549 
jako hejtman chotěšovského kláštera. Jeho dalším synem snad byl Bořivoj Rochce, který roku 1532 žil v 
Poběžovicích a 1555 koupil tvrz Týnec u Klatov. Jeho smrtí mezi lety 1581-1584 rod Rochců z Otova 
vymřel. 
Seznam opovědníků od Heřmana Janovského z roku 1496, přepsaný A. Sedláčkem z jakéhosi jiného 
opisu a uložený v jeho pozůstalosti, nebyl pravděpodobně dosud publikován. Jména dalších společníků 
Václava a Markvarta ve skupině kolem Bohuslava Rochceho byla v německém prostředí velmi 
zkomolena. Pokud se mi podařilo přečíst správně, šlo o mimo jiné o Jana z Hognestu, Václava "von 
Poberzy" a Jana "von Botwa". Stejní lidé (Václav ve formě" von Koberz") patřili k Bohuslavu 
Rochcemu i později a J. Jánský je považuje za vladyky z Dobrše a Otova. Původní opis však nebyl dosud 
nalezen. Domnívala jsem se, že by se mohlo jednat o písemnost z diplomatáře Archivu Národního muzea, 
kde skutečně existuje složka opisů z Niirberger Kreisarchiv, ta ale podle sdělení PhDr. Mileny Běličové 
začíná až rokem 1499 a ani v paralelní chronologické řadě pod rokem 1496 žádný takový opis zařazen 
není. 
Viz PAS rkp. 133 s. 74-75 č. 156 (výpisy z Niirberger Kreisarchiv, Codex 14, pars Vlil, Boheimb mít 
Churpfalz habende Streittigkeiten); Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 9. 
Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 65,67-68, 88; Sedláček, A.: Rochce z Otova, OSN 21, 1904, s. 
902; Malý, K.: Trestní právo v Čechách v 15.- 16. století, 2. vydání Praha 1989, s. 56; Jánský, J.: 
Rýzmberský landfrýd a rytířsko-měšťanský spolek Jana Klenovského, MZK 28, 1992, s. 87; Macek, J.: 
Jagellonský věk v českých zemích 2. Šlechta, Praha 1994, s. 102-112; Čechura, J.- Hejda, Z.
Novozámecká, M.: Nájemníci na Starém Městě pražském roku 1608, Praha 1997, s. 8 pozn. 6; Úlovec, J.: 
Tvrz v Týnci u Klatov, in Kolektiv: Sborník prací z historie a dějin umění 1/2002- Týnec u Klatov, 
Klatovy 2002, s. 15-17, 20-21; Jánský, J.: Kroníka česko-bavorské hranice 5 (1479-1506), Domažlice 
2005,s.89-91, 109 
45 Heřman Janovský na Janovicích vyhlásil opověď bavorskému knížeti Albrechtovi už 23. 5. 1492jako 
služebnik Jana z Degenbergu, který ale 16. 2. 1494 uzavřel s Albrechtem mír. Podle některých pramenů 
Heřman asi od roku 1496 osobně sloužil bavorskému vévodovi a dokonce se v roce 1497 stal členem 
"rýzmberského spolku", který měl na česko-bavorských hranicích udržovalt klid a bránít násilné činnosti 
z české i bavorské strany. Ale nejpozději roku 1501 sáhl Heřman k opovědi proti Albrechtovi podruhé. 
Tentokrát mu měla pomoci vynutit uhrazení různých pohledávek Janovských vůči Bavorům už od roku 
1467 v celkové výši 15 tisíc zlatých rýnských. Podle některých autorů však byla především následkem 
toho, že nedostal vyplacen žold za svou vlastní službu bavorskému knížeti, přičemž za každý odsloužený 
rok požadoval600 zlatých. Začátek jeho opovědné činnosti nemáme přesně datovaný, v dubnu 1501 o 
něm bylo hlášeno do Bavorska, že vstoupil do služeb Gutštejnů a v jejich městě Tachově se zásobil 
potravinami pro případnou válku. V květnu 1501 přiznala klatovská městská rada, že ve službách 
Janovského je asi jedenáct klatovských rybníkářů, najatých oficiálně pro práci na jeho rybnících, kteří ale 
nemají ve městě žádný majetek a město jim neposkytuje žádnou ochranu. A nakonec si bavorská strana 1. 
6. 1501 stěžovala, že Janovský napadl ves Ried (dnes Stachesried) u Eschelkamu, odvedl dobytek a zajal 
několik vesničanů, a to bez zaslání opovědného listu, který byl doručen teprve po akci. J. Jánský se 
domnívá, že příčinou pozdního doručení adresátovi mohlo být to, že list byl napsán v češtině a proto na 
něj nebylo dostatečně rychle reflektováno. Opovědný list sám je bohužel nedatovaný. K vlastnímu útoku i 
vyhlášení opovědi došlo v květnu 1501, a to zřejmě už před 10. 5. K jeho opovědi se okolo 20. 10. 1502 
přihlásila původní opovědnícká družina Bohuslava Rochceho, v níž mimo výše uvedených včetně panošů 
z Přestavlk figurovali ještě Václav Malonícký z Jindřichovic, Jiřík z Úlohu a také Jan "von Tiesnitz" a 
Šťastný "von Serpi ", pravděpodobně vladykové z Děšenic a Strpí. Mezi opovědným listem Heřmana 
Janovského a jejich tak bylo prodlení téměř rok a půl! Panoši z Přestavlk každopádně svoji opovědnickou 
dráhu nezačali s Heřmanem Janovským, jak se domníval J. Jánský, ale už s Bohuslavem Rochcem, a 
spolu s ním také přešli mezi pomocníky Heřmana Janovského. Významnější pomocí než podpora 
společníků Bohuslava Rochceho však Heřmanovi byla ochrana a podpora Viléma z Perštejna, jehož 
poselstvo mu na Janovicích v srpnu 1501 přislíbilo pomoc. To bylo zřejmě i důvodem snahy krále 
Vladislava situaci vyřešit smírně, místo aby bylo s Janovským jednáno podle práva. Za odmítnuti přijetí 
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přihlásil i k opovědi Heřmana Janovského, tentokrát ovšem proti Filipu Falckému a jeho 

potomkům kvůli nevyplacení žoldu z landshutské války. 46 Poslední Václavova opověď 

královských poslů byl dokonce jen pokárán a dál na něj bylo naléháno, aby počkal na soudní vyrovnání. 
Heřman skutečně čekal a další násilnou akci podnikl až před 10. 2. 1502. Opět oloupil a zajal nějaké 
bavorské poddané, místo ani rozsah škod však specifikováno nebylo. Nějaký čas se potom zase 
vyjednávalo a k dalšímu útoku došlo až asi 20. 9. 1502 v blízkosti Klatov, když přepadl dva bavorské 
obchodníky a ukořistil osm koní, dva vozy a pět sudů piva. Účastníci tohoto přepadení byli vypátráni: šlo 
o Jiříka Chřinovce z Chřinova, švagra Janovského, dále Václava Apolona ze Žihobec Václava 
Malonického z Jindřichovic, Šťastného ze Strpí, Jana Hošťálka a šestnáct janovických poddaných. 
Panoši z Přestavlk ani Bohuslav Rochce se tehdy útoku neúčastnili. Poté Janovský až do konce roku 1503 
opět dodržoval příměří. To však bohužel neplatilo o jeho spojenci Bohuslavu Rochcemu, na jehož 
olupování bavorských poddaných byly vzneseny stížnosti v březnu 1503. Těchto akcí se zřejmě panoši 
z Přestavlk už účastnili. Potom však nastal zase klid zbraní až do landshutské války (1504-1505). Ale 
hned v září 1505 Heřman zase jednal s bavorskými posly a vyhrožoval jim další opovědí. Skutečně pak 
přikročil k násilným akcím a v roce 1508 např. omylem uloupil dva koně Rožmberkům. Další vývoj 
opovědi Heřmana Janovského není úplně jasný a různí autoři se v jeho líčení rozcházejí. Podle M. Koláře 
i A. Sedláčka se o Heřmanových požadavcích jednalo znovu roku 1509 a v roce 1511 nakonec opověděl 
Heřman i se synem Oldřichem českému králi i zemi, pak se znovu jednalo a zdálo, že se dospělo k 
dohodě, ale Heřman se opět cítil neuspokojený a znovu opovděděl králi, což vedlo k obléhání a v roce 
1512 i dobytí Janovic zemskou hotovostí pod vedením Zdeňka Lva z Rožmitálu a útěku Heřmana už roku 
1511 do ciziny, kam ho později následovala i manželka s dětmi. Podle J. Macka se tohle vše stalo už roku 
1510, podle J. Úlovce až roku 1515 a roku 1516 se stal majitelem Janovic Petr Suda z Řeneč, který ovšem 
Janovice využíval k loupežné činnosti až do roku 1520, kdy byl hrad dobyt vojskem královských měst. 
Janovský zatím pokračoval v odboji, podle J. Macka a A. Sedláčka se s ním jednalo neúspěšně ještě roku 
1518, ale nakonec byl roku 1519 prohlášen za psance a na jeho hlavu vypsána odměna. Poté byl zajat a 
odvezen do Prahy, odkud ale uprchl a znovu pokračoval v boji. Podle M. Koláře se někdy před rokem 
1519 vrátil do Čech, ale roku 1520 opět uprchl do zahraničí a pokračoval v přepadání českých panství. 
Roku 1522 tak např. spálil tvrz Jana Ježovského z Lub a Buriana Fremunta ze Stropčic. Nakonec byly 
roku 1523 Janovice vráceny jeho synu Oldřichovi a roku 1524 byl Heřman omilostněn a vrácen mu 
veškerý jeho majetek včetně propuštění Janovic z manství. Poté už Heřman v boji nepokračoval a zemřel 
před rokem 1535 nebo 1536. Výsledek jeho sporu s Bavorskem však neníjasný. Přesný popis událostí 
kolem Heřmana Janovského po roce 1504 přinesou zřejmě další díly Kronika česko-bavorské hranice. 
Viz ANM muzejní diplomatář -opisy z Kon. bay. allgem. Reichsarchiv Miinchen, Bohmen und 
Oberpfalz, lit. K, pars X; Kolář, M.: Janovský z Janovic, OSN 13, s. 27; Sedláček, A.: Hrady, zámky a 
tvrze království Českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 65, 138-143; Jánský, J.: Některé 
loupežné skupiny doby jagellonské, vedené nižší šlechtou, diplomová práce, obhájená na FF UK v roce 
1977, s. 22; Lůžek, B.: Tažení královských měst a Pražanů proti loupeživé šlechtě v západních Čechách r. 
1520, MZK 20, 1984, s. 112-116; Jánský, 1.: Rýzmberský landfrýd a rytířsko-měšťanský spolek Jana 
Klenovského, MZK 28, 1992, s. 87, 91-92, 95-96; Jánský, J.: Protiměstské opovědnické družiny v 
jihozápadních Čechách v letech 1514-1534, Táborský archiv 5, 1993, s. 63; Macek, J.: Jagellonský věk 
v českých zemích 2. Šlechta, Praha 1994, s. 108-109; Francek, J.: Dějiny loupežnictva. Zloději, 
loupežníci, lupiči, pytláci a žháři v českých dějinách, Praha 2002, s. 43-44; Ulovec, 1.: Ohrožené hrady, 
zámky a tvrze Čech 1, Praha 2003, s. 268-269; Procházka, Z.: Hrad Rýzmberk, Praha 2004, s. 10; 
Úlovec, 1.: Hrady, zámky a tvrze Klatovska, Praha 2004, s. 97-98; Jánský, J.: Kronika česko-bavorské 
hranice 5 (1479-1506), Domažlice 2005, s. 71, 73, 105-128 
46 

Jednalo se o dynastickou válku bavorské a falcké větve Wittelsbachů o dědictví po Jiřím Falckém, 
který zemřeli. 12. 1503 a svůj landshutský úděl odkázal zeti Ruprechtu Falckému, synovi Filipa 
Falsckého. S tím ale nesouhlasili jeho bratři Albrecht IV Bavorský a Wolfgang ani římsko-německý král 
Maxmilián Bavorský, který nad Ruprechtem, Filipem i jejich spojenci vyr1d počátkem května 1504 
zostřenou říšskou kletbu. Ruprecht se ale nedal zastrašit a 13. 5. 1504 vyhlásil válku Bavorsku. Král 
Vladislav sice verbování a osobní účast v bojích ve prospěch falcké strany zakázal, příkaz však nebyl 
nijak respektován. Do falckých služeb vstoupili Gutštejnové, Dobrohostové z Ronšperka a řada dalších 
šlechticů, kteří z českých zemi naverbovali přes deset tisíc žoldnéřů. V srpnu 1504 Ruprecht Falcký 
zemřel. Vdova po něm Eliška Falcká pokračovala v boji, zemřela ovšem už v září roku 1504 a zanechala 
jen nezletilé sirotky. Jejich poručníkem se stal Ruprechtův bratr Fridrich, který ale dorazil z Nizozemi do 
Německa až počátkem listopadu a začal hned vyjednávat s králem Maxmiliánem o míru. Své vnuky 
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však již pohybovala v mezích zákona, protože Horní Falci v té době český král vyhlásil 

válku. 47 O motivech tohoto jednání obou bratrů nevíme zatím téměř nic: hledali snad v 

boji s Bavory dobrodružné rozptýlení, měli s bavorským knížetem nějaké vlastní 

naopak opustil Ruprechtův otec Filip Falcký, který s Bavorskem uzavřel separátní mír, takže od podzimu 
1504 v boji pokračovala už jen samotná Horní Falc. Mír byl konečně uzavřen 30. 7. 1505 a znamenal 
porážku falcké strany: většinu landshutského dědictví získal Albrecht Bavorský, z menší části byla 
vytvořana tzv. Mladá Falc pro Ruprechtovy syny a území na hranicích s Tyrolskem zabral Maxmilián 
Habsburský. Pro nás je důležité, že do služeb rýnského falckrabího vstoupil také Heřman Janovský, který 
měl za 1 442 zlatých naverbovat tři sta pěších vojáků. Heřman bojoval (pod velením Matyáše Libáka 
z Radovesic a ve společném oddíle s Vilémem Rousem z Lipna) i v rozhodující bitvě u SchOnbergu 12. 9. 
1504, která však skončila katastrofální porážkou. Padlo zde asi šestnáct set Čechů, mezi nimi i Albrecht 
z Kolovrat, a okolo sedmi set bylo zajato a pěti až šesti stům se podařilo uniknout. Společný sbor 
Janovského a Rouse tvořilo 690 pěších, 46 jezdců, 5 korouhevníků a 18 vozů, z čehož padlo 201 pěšáků, 
47 pěších bylo zajato (46 z nich poté opět propuštěno na revers), 14 vozů a 10 koní ukořistěno a 442 
pěších a všech 46 jízdních z bitvy uprchlo. Janovský s Rousem byli vyplaceni 27. 9. 1504 v Chamu 
celkovou sumou 1 126 zlatých, z čehož většina žoldnéřů získala třítýdenní plat, propuštění zajatci 
dokonce ve dvojnásobné výši, 7 jízdním čtyřtýdenní a čtyřem posádkám vozů sedmitýdenní. Dalšim 
uprchlíkům, kteří dorazili po 27. 9., byl vyplacen také třítýdenní žold. Janovský a Rous však požadovali 
ještě náhradu za padlé žoldnéře a ztracené vozy, koně, zboj a zbraně. Peníze falcké straně ale docházely a 
tak se mezi českými žoldnéři začaly množit dezerce a vzpoury. Fridrich Falcký jim zaslal čtyři tisíce 
zlatých, která však nestačila pro všechny. Nedostalo se ani na Heřmana Janovského a proto spolu 
s ostatními nevyplacenými českými kondotiéry vyhlásil už v listopadu 1504, ještě před vlastním 
skončením bojů, opověď Horní Falci. Jednání o výplatu se vlekla a s Janovským a Rousem se o finanční 
náhradě jednalo dokonce ještě 17. 3. 151 O. Namísto nespokojených českých žoldnéřů měli být v té době 
Matyášem Libákem z Radovesic naverbováni jiní, kteří měli 13. 12. 1504 vyrazit z Plzně do Ambergu, 
Libák ale falckému vicedomu slíbil jejich pozdržení. Poslední falcká ofensiva začala už 7. 12. a 
neúspěšně se pokoušela o dobytí města Vilshofenu, kterému přitáhl na pomoc hejtman ze Straubingu 
Jeroným Stauf. Toho využili čeští žoldnéři umístění v Landshutu, kteří mezi 16. - 18. 12. dobyli a 
vypálili hrad Sňnching u Straubingu a sedm vesnic v straubibgském újezdu vedle dalších mimo něj, 
získali bohatou kořist a poté byli většinou propuštěni Až po velkém úsilí byla nakonec jen rota Bohuslava 
Rochceho z Otova s třiceti žoldnéři přesvědčena, aby ještě týden poskytovala Landshutu ochranu. Do 
bojů landshutské války tedy zasáhl i Bohuslav Rochce, není ale jasné, zda už v její dřívější fázi nebo zda 
byl najat až Libákem, který posílal nové české žoldnéře na bojiště ještě v druhé polovině prosince. 
Bohuslav Rochce při opovědi v listopadu 1504 sice nepatřil k pomocníkům Janovského, ale ani jeho 
nároky nebyly plně uspokojeny: ještě ll. I. 151 O si stěžoval ne nezaplacení 300 zlatých. 
Viz Jánský, J.: Kronika česko-bavorské hranice 5 (1479-1506), Domažlice 2005, s. 136-138, 147-148, 
151, 155-160, 169, 172, 175, 180 
47 Český král vyhlásil válku rýnskému falckrabímu Filipovi 29. 7. 1507, oficiálně kvůli útokům falckých 
ozbrojenců na území Čech, ve skutečnosti ale hlavně Filipovu přijetí českých lén ve Falci po smrti 
bezdětného příbuzného Oty Falckého bez schválení českého krále. Václav z Přestavlk (spolu s Rousem 
z Třebobuz) vyhlásil opověd' kurfiřtovi Filipovi, jeho synu Fridrichovi a jeho vnukům ,,podle urozeného 
pana Heřmana z Janovic" 27. 8. 1507, tedy až po oficiálním vyhlášení války. Dlužno ovšem říci, že se 
král v bojích nijak osobně neangažoval a přenechal iniciativu místní šlechtě, vedené vedle Albrechta 
Zelenohorského ze Šternberka právě Heřmanem Janovským. Na Janovicích se podle informací falcké 
strany z ll. 8. 1507 shromáždilo asi pět set ozbrojenců. Na svatého Bartoloměje (24. 8.) se zde měli sejít 
bratři Albrecht a Ladislav ze Štemberka s Heřmanem Janovským a společně vytáhnout proti Falci. (Stojí 
za povšimnutí, že opověď Václava z Přestavlkje datována 27. 8., tedy až tři dny poté.) česko-falcká válka 
nebyla vedena bojem na otevřeném poli, ale vytrvalým pleněním falckých vesnic: sedlákům byl odehnán 
dobytek, zabrán majetek a zapáleny chalupy, ti z nich, kteří nestačili utéct, byli zajati a "šacováni". Ze 
západočeské šlechty se těchto akcí účastnili mimo jiné Švamberkové, Zdeněk Dobrohost z Ronšperka na 
Starém Herštejně, Břetislav Svihovský a také královské město Domažlice. Je nepochybné, že se těchto 
akcí účastnil i Václav z Přestavlk. Mír byl uzavřen v prosinci 1509, někteří šlechtici však pokračovali 
v bojích a museli být zastaveni až hotovostí Plzeňského kraje v roce 1510. 
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nevyřízené účty nebo na tom byli existenčně tak špatně, že museli hledat obživu u 

kohokoliv, kdo zaplatil nebo nabídl podíl na kořisti? Ve prospěch poslední možnosti 

hovoří to, že Markvart v době mezi první a druhou opovědí přišel jak o svůj podíl na lese 

Vysoká, tak o otcovský statek Chlumčany. Václav ovšem stále ještě držel Štěpánovice, 

takže jeho situace natolik tristní nebyla. 

Ani Markvartova opovědnická dráha však bohužel rokem 1502 neskončila. O 

jeho aktivitách v letech 1507-1509 sice nemáme informace, zato ale víme, že v letech 

1517-1521 se stal ,neblaze proslulým opovědníkem Horní FaJce". O jeho činech se 

dovídáme především ze stížností poškozené strany. Tak např. před 25. 9. 1517 vpadla 

skupina Markvartových pomocníků vedených Bořivojem ze Šlovic k Treffelsteinu u 

Waldmtinchenu a odehnala asi sto kusů dobytka, před 6. ll. 1517 zaútočil Markvart 

osobně na dvě nejmenované vsi u Waldmtinchenu a opět odehnal dobytek. .. Mnoho 

dalších žalob podobného ražení na něj lze najít v NAi ANM. Ještě v polovině února 1521 

si na tuto skupinu českých opovědníků stěžoval bavorský vicedom Ludvík z Eibu. 48 Na 

žádost o konkrétní jména poslal 15. 3. 1521 seznam pomocníků Markvarta 

Chlumčanského, kteří při vpádu k Waldmtinchenu zanechali opovědné listy. Nás může 

zajímat zejména to, že mezi nimi už se neobjevilo jméno Václava Chlumčanského, zato 

jeho bratrance Jiříka Chlumčanského.49 Oproti předcházejícím svým opovědím zde 

Markvart vystupoval jako vůdce vlastní opovědnické skupiny. Jeho opovědný list se ale 

nezachoval a podle ústního sdělení Bavoři jednou zmínili, že ani oni netuší, o co vlastně 

Markvartovi jde. Je docela dobře možné, že Markvartovi se od Bavorů žádná škoda 

nestala a svou opověď používal jen jako záminku pro své útoky na ně. Při trestných 

Viz ANM muzejtú d.iplomatář, opisy z Kon. bay. geheim. Staatsarchiv Miinchen, sign. 531/8 (27. 8. 
1507); Jánský, J.: Plzeňský kronikář Šimon Plachý o Jiříkovi Kopidlanském MZK 27, 1991, s. 81-83; 
Jánský, J.: Kronika česko-bavorské hratúce 5 (1479-1506), Domažlice 2005, s. 128-136 
48 O přepadem před 6. ll. 1517 víme z dopisu Mikuláše Vojslava z Branišova, purkrabího na 
Domažlicích, Kryštofovi ze Švamberka na Boru. 
Viz NA Praha Hratúčtú spisy; ANM muzejní d.iplomatář- opisy z archivu v Ambergu sign. Bohmen 2064 
(25. 9. 1517); SOA Třeboň Historica sign. 3705; Jánský, J.: Protiměstské opovědnické družiny v 
jihozápadtúch Čechách v letech 1514-1534, Táborský archiv 5, 1993, s. 106, 132 pozn. 181; Jánský, J.: 
Kronika česko-bavorské hratúce 5 (1479-1506), Domažlice 2005, s. 109 
49 Markvartovými společníky v roce 1521 byli: Jiřík Chlumčanský, Jan z Hrádku, Vilém z Klenové, 
Blažek z Bejkovic, Jan z Lomce, Jan z Přívor, Jan z "Lodolbic", Petr Úlický, Purkart z Řepan, Bohuslav z 
"Vidlesic", Bořívoj ze Šlovic, Petr Levhart z Vidžína, Jíndřich z Langendorfu a Heinz z "Losen". Za 
povšimnutí stojí jméno Petra Levharta, protože Markvartovou ženou a roku 1545 již vdovou po něm byla 
Petrova příbuzná Markéta z Vidžína. Není vyloučeno, že k seznámení Matkvarta s jeho budoucí 
manželkou došlo právě v rámci opovědnické činnosti. 
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akcích mu totiž podle všeho šlo hlavně o uloupení dobytka. Rádoby čestná opověď tak 

zřejmě sloužila jen jako zástěrka rozsáhlých loupežných akcí. .. Otázkou je, zda tomu tak 

nebylo i při předchozích opovědích z let 1496 a 1502 a zda se neúčastnil ještě dalších, 

které dosud nejsou známé. Chování Markvarta totiž naznačuje, že mohl patřit k 

notorickým opovědníkům, kteří se naoko připojovali k jakémukoliv poškozenému, aby 

pod záminkou obrany jeho práv loupili na naší i opačné straně hranice. Markvart sice, jak 

se zdá, neklesl až na úroveň běžných lupičů, protože přepadal zásadně jen Bavory, 

nikoliv Čechy, bavorské obchodníky ale ochotně olupoval i na české straně hranice ... 

Podle všeho bylo jeho hlavní snahou obohatit se. Z toho, co o jeho majetkových 

záležitostech víme, se nicméně zdá, že se mu to nijak výrazně nepodařilo. 

Markvartova opovědnická činnost skončila poněkud překvapivě v souvislosti s 

válkami o Itálii. Francouzští agenti najali před 23. 7. 1521 v Čechách 200 českých 

šlechticů s úkolem naverbovat pro protihabsburskou koalici celkem dvacet tisíc vojáků. 

Mezi nimi byli urození páni jako Albrecht Zelenohorský ze Šternberka, Jan z Valdštejna 

na Krupce a nebo Jan ze Žerotína i prostí západočeští panoši jako třeba Jan Varlejch z 

Bubna. A Markvart Chlumčanský samozřejmě nesměl chybět. Není jasné, zda Markvart 

opravdu do Itálie odjel, stížnosti bavorské strany na Markvarta však po roce 1521 

každopádně skončily. Svádí to k myšlence, že Markvart padl kdesi v cizině, ve 

skutečnosti ale on i jeho žena Markéta z Vidžína žili ještě po roce 1526. Pokud tedy 

opravdu odejel bojovat do Itálie, jak by naznačovalo ukončení jeho sporů s Bavory, 

vrátil se odtamtud živ a snad i zdráv. 50 

Je tedy vidět, že zdání může klamat a že všichni panoši z Přestavlk nebyli jen 

ušlechtilými altruisty. Pravdou ovšem je, že Markvart, Václav i Jiřík patřili již k mladší 

generaci a jejich chování tím mohlo být ovlivněno. Jejich útoky také směřovali výhradně 

na cizince, takže mohlo jít o xenofobní chování, zastírané proklamovaným 

vlastenectvím. A není možné ani vyloučit, že jejich svérázný postoj mohla v začátcích 

Viz ANM muzejrú diplomatář- opisy z archivu v Ambergu sign. Bohmen 2064 (15. 3. 1521); Jánský, J.: 
Protiměstské opovědnické družiny v jihozápadrúch Čechách v letech 1514-1534, Táborský archiv 5, 
1993, s. 107, 132 pozn. 187 
50 Seznam najaté české šlechty poslal Břetislav Švihovský bavorskému vévodovi Vilémovi 23. 7. 1521 z 
Rábí. 
Viz PAS; ANM muzejní diplomatář- opisy z Kon. bay. allgem. Reichsarchiv Miinchen, Bohmen und 
Oberpfa1z, lit. O, pars XIV, fol. 154, 156; ANM sb. CH kart. 21 Chlumčanský; Vančura, J.: Dějiny 
někdejšího královského města Klatov 2- 1, Klatovy 1927, s. 705; Jánský, J.: Protiměstské opovědrúcké 
družiny v jihozápadrúch Čechách v letech 1514-1534, Táborský archiv 5, 1993, s. 109-110; Holý, Z.: 
Chlumčany a jejich obyvatelé, Chlumčany 1999, s. 40 
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ovlivnit nějaká vlastní negativní zkušenost, protože bavorští ozbrojenci na drobné statky 

na Klatovsku i jinde útočili poměrně často a stejně časté bylo zadržování žoldu 

příslušníkům drobné české šlechty v bavorských službách. 51 To však snad může být 

omluva pro nějakou jednorázovou akci, ale ne pro tak dlouhodobou činnost, jakou výše 

zmínění panoši- a z nich zejména Markvart- prováděli. O morální výši některých členů 

rodu si tak nemůžeme dělat žádné iluze. 

Václav i Jiřík ovšem na rozdíl od Markvarta povětšinou udržovali dobré vztahy 

se svými českými sousedy. Zato Markvart se takřka každý rok s někým soudil a 

obohacovat se snažil nejen na úkor cizinců, ale každého, kdo mu dal příležitost. Kromě 

již zmíněných majetkových sporů ho například 22. 9. 1525 obeslal kníže Karel 

z Minstrberka, aby přišel 5. 10. 1525 na Hrad pražský vysvětlit, proč odmítá uznat Jana 

Muchka z Bukova na Osece za hejtmana kraje Plzeňského. Markvart sám v téže době 

vedl spor s Přibíkem Rácovským zDolného a 10. 10. 1525 poháněl proti němu jako 

svědka Bohuslava Předeničku z Předenic, Václava Rouse Třebobuzského z Lipna 

v Třebobuzi a Dorotu z Předenic. Je možné, že právě z těchto důvodů byl později za 

hlavu rodu Chlumčanských považován mladší Václav. 52 

Markvartův bratr Václav vedl v době jagellonské jediný známý soudní spor, 

který se táhl až do roku 1533. Od svého tchána Jana Steblence z Drahkova získal ves 

Makov s okolními lesy, které sousedily s panstvím Bemarta Barchance z Baršov a na 

Měcholupech. Bemart byl zvyklý, že v těchto lesích mohl s tichým souhlasem jejich 

majitelů lovit, a 13. 12. 1525 se vypravil na lov zajíců. Václav ale s tím nebyl srozuměn 

a už v lednu 1526 po něm chtěl zaplatit pokutu 50 kop gr. č. Bemart odmítl a Václav ho 

pohnal ho k soudu. Např. 28. 2. 1526 po něm chtěl, aby ,.položil listy dva, kteréž jest on 

Václav psal k témuož Bernartovi pod sekrytem svým" z 19. ledna a 5. února 1526, 

,,kterýchžto listuov potřebuje proti temuož Bernartovi k svědomí", a aby ''postavil 

Vávru přijmí Krále z Měcholup, Václava přijmí Svatbu, Tůmu též z Měcholup, lidi své, 

že jich potřebuje proti témuž Bernartovi k svědomí" na 26. 3. 1526. Protože Bemart 

51 Kuriózní případy se odehrály např. v roce 1507, kdy byly Bavory přepadeni poddaní členů 
probavorského rytířsko-měšťanského spolku Jana Příchovského v Loučimi, Buriana Fremunta ze Stropčic 
v Mileticích a dokonce i jeho předsedy Jana Klenovského v Hořejším Nýrsku. Spolek si důrazně stěžoval 
u bavorské strany, ale ještě roku 151 O se nedočkal žádné náhrady. Lze se pak některým šlechticům divit, 
že se rozhodli vzít spravedlnost do svých rukou? 
Viz Jánský, J.: Rýzmberský landfrýd a rytířsko-měšťanský spolek Jana Klenovského, MZK 28, 1992, s. 
93. 95 
52 AČ 33, s. 527; AČ 19, s. 268; NA Praha KOMS č. 26 G 1' 



97 

neposlechl, 29. 3. 1526 na něj podal "duohon".V letech 1527-1532 obě strany poháněli 

před soud řadu svědků, většinou svých poddaných nebo poddaných okolních šlechticů. 

Tito svědci pocházeli ze vsí Makov, Měcholupy, Velké Petrovice, Petrovičky, Nedanice 

a Rtín. Václav také ukazoval zápis z desek zemských, kterým na něj Jan Steblenec 

Makov převedl a ve kterém nebylo o povinnosti dovolovat lov v lesích u Makova 

sousedům žádná zmínka. Soud nakonec rozhodl šalamounsky: protože Bemart prokázal, 

že jeho předkové i on dříve v těch lesích lovili, nemusel Václavovi platit žádnou pokutu, 

ale více již bez Václavova povolení na jeho pozemcích nesměl lovit. 53 

V dalším zajímavém soudním sporu byl nejstarší z bratrů Chlumčanských, 

Vilém z Přestavlk, obviněn ze zfalšování závěti Kateřiny, vdovy po Albrechtu 

Novohradském. Ta přijela se svým synem Janem z Údrče na jaře 1494 na Buben a 

roznemohla se tam. Jan ji nechal na Bubnu a odjel za svými záležitostmi. Kateřině se ale 

přitížilo a prosila Viléma, aby mohla učinit závěť. Vilém se tedy spolu s Jiříkem 

Úlickým z Plešnic stal svědkem její závěti. Kateřina potom opravdu zemřela, a to dříve, 

než se její syn vrátil. Jan z Údrče obvinil na zemském sněmu 23. 5. 1494 Viléma 

z Přestavlk a Jiříka Úlického, že závěť zfalšovali, své obvinění však neprokázal a Vilém 

i s Jiříkem byli očištěni. 54 

Nejzajímavějším soudním sporem je nicméně určitě spor o slib manželský 

Rousovy dcery Doroty z Přestavlk z roku 1498.55 V 15. a 16. století totiž manželské 

právo podléhalo církevním ustanovením a spory o platnost jeho uzavření soudila 

konzistoř, ale vlastní uzavření sňatku bylo čistě světskou záležitostí a rozhodujícím 

aktem pro ně byl z právního hlediska tzv. "manželský slib". Církevní požehnání bylo 

oficiálním posvěcením sňatku, který měl už předtím právní platnost. Během 

manželského slibu dával muž ženě určitý dar jako zástavu manželského stavu, kterým 

potom mohla prokázat své nároky. Tímto darem byl nejčastěji prsten, mohlo ale jít i o 

jiný šperk, zdobený kapesník, rukavice aj. Někdy bylo z přijetí dárku, který nebyl 

zástavou manželství, vyvozováno učinění manželského slibu, a to i u mužů, kteří se tak 

chtěli domoci manželství s vyhlédnutou partnerkou. Pro porušení slibu manželského 

53 AČ 33, s. 542-543; NA Praha KOMS č. 26 G8',G18, H2, H4, K4, K14, K16', K17; Úlovec, 1.: Hrady, 
zámky a tvrze Klatovska, Praha 2004, s. 152 
54 AČ 19, s. 268 
55 Za pomoc s přeložením latinského textu admirůstrátorských akt děkuji paní Procházkové z 
rukopisného oddělení Národní krůhovny. 
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častěji žalovaly svedené dívky své svůdce, zatímco opačné případy měly většinou 

majetkový podtext. Nárok na manželství s někým mohl být vznesen i při jeho ohláškách 

kjiné svatbě nebo dokonce i přímo před církevním posvěcením tohoto sňatku.56 

V našem případě byla obžalovanou stranou Dorota z Přestavlk, ačkoliv, jak se zdá, 

neoplývala nijak velkým majetkem. V té době už byla bezdětnou vdovou po nějakém 

synu Jiříka ze Zádubu na Cebivi řečeného Cebivský. Protože její tchán stále žil, nebyla 

dědičkou Cebivi, a protože měla bratry Markvarta a Václava, nebyla dědičkou ani 

otcovského statku.57 Sídlila na blíže neznámém statku Újezd, možná na Újezdě nade 

Mží, statku jejího strýce Viléma z Přestavlk V jejím případě šlo pravděpodobně spíše 

než o majetek o její neschopnost stát za svým názorem a také zřejmě o uraženou 

mužskou ješitnost. Chtěl si ji vzít za ženu Jošt z Reicnštejna, zatímco Dorota se chtěla 

provdat za Volfa Žďárského z Chrástu na Žďáru. 58 Zhrzený nápadník ji pohnal k soudu, 

díky čemuž máme možnost zblízka nahlédnout do rodinných poměrů celé rodiny. 

K soudu byli 2. 6. 1498 jako svědci povoláni hejtman na Švamberku Vavřinec 

Vidršperkár a Vuslav ze Svojšína, jejichž výpovědi se nezachovaly, a ll. 6. 1498 potom 

další svědci: Jiří Cebivský, Volf z Újezda, Rous z Lipna a Třebovic, Jindřich Purkart 

z Hořešovic, Dorotini příbuzní Václav, Vilém a Jan z Přestavlk a žalobce Jan 

Dále viz APH AMK Cod. 6-11 p. 118-119; Eršil, J.- Pražák, J: archiv Pražské metropolitní kapituly 2. 
Katalog listin a listů z let 1420-1561, Praha 1986, s.l54-155 č.442 
56 Macháčková, V. Církevní správa v době jagelonské (na základě administrátorských akt), diplomová 
práce, obhájená na katedře PVH a arch. studia v roce 1983, s. 65-69; Hledíková, Z: zápisy z manželských 
sporů- nepovšimnutý pramen 15. stoL_,!" sbomí~ Pocta_Jose_fu Pet~~ovi, Praha 1991,_ s.79- 93; . 
Cechura, J. - Hlavačka, M. - Maur, E .. Zeny a milenky ceských králu, Praha 1994, s. 99, Macek, J.. 
Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) 2. Šlechta, Praha 1994, s. 135, 4. Venkovský lid. 
Národnostni otázka, Praha 1999, s. 90-91; Diilmen, R van: Kultura a každodenní život v raném novověku 
(16.-18. století) 1. Dům a jeho lidé, Praha 1999, s. 143, 146-149, 153, 157 
57 Procházka, Z-Úlovec, J.: Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov 1, Tachov 1988, s. 24 
58 Reitzenštejnové byli bavorská šlechta, usazená od počátku 15. století na Ašsku a od osmdesátých let 
15. století na Tachovsku. Joštův otec Jiří vlastnil na počátku 16. století ves Olešnou s tvrzí a sousední 
vesnici Bonětičky, nevíme ale, zda už obě byly v jeho majetku na konci 15. století. Později (v roce 1511) 
k nim přibyla sousední ves Staré Sedlo a vzdálenější Kosov. Joštův bratr Jan (Hans) se stal služebníkem 
Hohenzollernů a v roce 1501 vypálil bamberskému biskupovi postupně neuvěřitelných 24 vesníc. Jošt byl 
v té době očividně velice mladý, protože si s bratrem Janem z Reicnštejna po smrti svého otce rozdělili 
majetek teprve roku 1516 a Jošt žil nejméně ještě roku 1542. O Volfgangu Žd'árskému z Chrástu víme jen 
to, že žil na statku Žd'ár u Blovic, ke kterému patřilo šest vesnic. Byl tedy mnohem zámožnějším 
nápadníkem než mladý Jošt z Reicnštejna, žijící tehdy v nedílu s otcem a bratrem na maximálně dvou 
vesnicích. 
Viz DZV 44 K23; PAS; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 13. Plzeňsko aLoketsko, 
Praha 1905, s. 106, 107, 111; Bělohlávek, M. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a 
ve Slezsku 4. Západní Čechy, Praha 1985, s. 240, 411; Procházka, Z-Úlovec, 1.: Hrady, zámky a tvrze 
okresu Tachov 2, Tachov 1990, s. 86; Jánský, J.: Kronika česko-bavorské hranice 5 (1479-1506), 
Domažlice 2005, s. 83 
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z Reicnštejna, přičemž všichni jmenovaní svědčili proti Dorotě, jenom Jan a Vilém 

z Přestavlk vydali svědectví také v její prospěch. Václav ve své latinské výpovědi užil o 

Dorotě dokonce označení "soror mea ", ale větná konstrukce jeho výpovědi je natolik 

složitá, že nemůžeme s jistotou říci, zda se ona slova vztahují opravdu k Dorotě nebo 

k nějaké jiné osobě, která v textu není jmenovaná. Zásadní výpovědi pochází od 

Dorotiných příbuzných a žalobce, přátelé a známí obou stran je pouze potvrzovali. 

Události se podle výpovědí svědků zběhly asi takto: Jošt nutil Dorotu, aby mu 

slíbila manželství. Ona už byla zamilovaná do Volfa Žďárského z Chrástu, ale když jí 

Jošt nechtěl dát pokoj, slíbila mu to, aby už měla klid, a přijala od něho prsten. 

Nemyslela to ovšem nijak závazně. Jošt zřejmě také ne, protože se jí pak posmíval, že 

ona již mu slíbila a on jí ne a že ji nechá, a prsten jí sebral. To Dorotě přírozeně 

vyhovovalo a na svatbě pana Procka slíbila před panem Kryštofem z Gutštejna 

manželství Volfovi. Zatím se ale mezi jejich známými začaly šířit zvěsti o tom, že si 

Dorota bude brát Jošta. Janovi z Přestavlk na Sulislavi o tom řekla Kfeléřova žena a on 

nelitoval námahy a jel se Doroty zeptat na její sídlo Újezd. Ona ovšem řekla popravdě, 

že si dala slovo s Volfem. Jan tomu úplně nevěřil a když jel z Újezda spolu s Joštem, 

položil mu stejnou otázku. Jošt se nejprve nechtěl vyjádřit a otázal se, kdo že mu to řekl. 

Jan, aby Kfeléřovu ženu nedostal do problémů, tvrdil, že kuchařka jeho bratra /Racka 

z Přestavlk na Sulislavi/. Jošt na to odvětil, že kuchařka lže a že Dorotě nic neslíbil. 

Dorotu tento vývoj událostí samozřejmě potěšil a chtěla celou situaci uzavřít. A tak, 

když Jošta s jeho bratrem Janem potkala na pouti v Kladrubech, řekla Janovi, aby řekl 

Joštovi (!), ať přijde za ní do Sulislavi, ale sám, že s ním chce mluvit. V Sulislavi mu 

někde na voze(?) řekla, aby zůstal jejím dobrým přítelem, i když si vezme Volfa. Jošta 

to ale nesmírně popudilo a začal ji nutit ke splnění manželského slibu. Zatím Joštův bratr 

Jan očekával od schůzky v Sulislavi jiný výsledek. Řekl Jindřichu Purkartovi 

z Hořešovic, že si Jošt bude brát Dorotu, ale zatím je to tajné, tak ať to nikomu neříká. 

Když Jan z Reicnštejna zjistil, že se chystá svatba Doroty s Volfem, jel i s bratrem 

Joštem na Újezd za Dorotou a brzy ji "zpracovali" na tolik, že byla ochotná si Jošta vzít, 

nevěděla však zase, co udělat se svým slibem Volfovi. Navrhla jim tedy, aby šli za Jiřím 

Cebivským a řekli mu, aby řekl jakoby sám od sebe Dorotě před příbuznými: "Doroto, 

slyším, že se chceš zasnoubit a vstoupit do jiného závazku. Tady ti nařizuji na základě 

závěti, abys to nečinila dřív, než uzavřeme řízení o testamentu /asi jejího předchozího 

manžela/." Ze svých příbuzných se Dorota totiž bála nejvíc svého bratra Markvarta, aby 
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"něco nespletl s panem Kryštofem z Gutštejna, co se Volfa dotýče Žďárského" a ona 

nebyla poháněna za porušení manželského slibu zase Volfem. Když Jan z Reicnštejna 

zase přijel na Újezd, Dorota naříkala, že jí slib s Volfem "čert nakukal", že za to 

všechno může Kfeléřová a že ,jestli má o všechno přijít a ještě být špatná, tak kdyby to 

byla všechno věděla dřív, tak neslíbila žádnému a raději vstoupila do kláštera", ale jestli 

se bude vdávat, tak chce jedině Jošta. Jošt s Janem šli tedy za strýcem Vilémem žádat o 

její ruku, ale Vilém, který celou záležitost už projednával se svým bratrem /Mikulášem 

Vlachem na Přestavlkách/, odpověděl, že "není otec její a ona je sobě mocná, tak ať 

jdou k ní a zeptají se jí, zná-li se k pravému slibu manželskému". Na to Dorota 

odpověděla: ,,znám se k tomu ke všemu, co jsem vám řekla." Šli tedy zpátky za panem 

Vilémem a řekli mu, aby nedělal nic než to, na čem se dohodli. Ale když se jí Václav 

z Přestavlk ptal, zda slíbila manželství Joštovi, řekla, že ještě ne, ale je k tomu ochotna. 

Jošt jí tedy řekl: ,paní Doroto, řekni pouze chci a dej tento prsten svému nejmilejšímu." 

Dorota si prsten vzala a dala ho Volfovi stejně jako tři další prsteny(?!?). 

Zaskočeni tímto vývojem událostí, navštívili Jošt a Volf spolu s Jiřím 

Cebivským a Rousem z Lipna a Třebovic bratra Protasia, minoritu z Plzně, aby se s ním 

poradili. Protasius již o celé záležitosti věděl, protože Dorota se už s ním o tom také 

radila. Řekla mu, že dala strýci /Vilémovi z Přestavlk na Bubně/ a bratru /Markvartovi 

z Přestavlk na Chlumčanech/ souhlas ke svatbě s Volfem a Joštovi slíbila sňatek, jen aby 

od něj měla klid, zatímco Volfovi "skrze sebe", což podle ní mělo větší váhu. Vilém 

Kfeléř na Sedlišti vypověděl, že když přijel do Újezda, řekla mu paní Dorota: ,.,slyšela 

jsem, že Jošt mě hodlá napadnout skrze manželský slib. Žádám tě, abys ho požádal, aby 

mne ne pomlouval mezi lidmi, ale jestli se chce srovnat, chci spolu s ním jít k jiným 

kněžím, aby nás vyslechli". Šla tedy se ním na konzultaci s plzeňskými kněžími a ti jí 

řekli, ať si vezme ,prase a nikoho jiného, ale jestli by to bylo možné, aby byl jejím 

manželem Jošt ". 

Na konzistoři se Doroty tedy ptali, jestli je to pravda, co svědci vypověděli. 

Dorota na to odpověděla ovšem velice pozoruhodně: "To všechno tak mohlo být, ale 

první slovo jsem dala Volfovi". Rozhodnutí konzistoře bohužel není známo. Dorota žila 

jistě ještě v roce 1502, ale jestli se stala manželkou Jošta, Volfa nebo někoho jiného, 

nebo zůstala svobodná, zatím není známo. Oba bývalí protivníci se zcela jistě oženili, 

protože Jošt měl jedinou dceru Annu a Volf syny Petra a Václava. Manželkou Jošta se 
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stala Háta Reicnštejnarová z Vidršperku "na Volši", doložená v roce 1557, ale to mohla 

být vzhledem k době zmínky jeho druhá manželka. 59 

Tento spor vypovídá o celé řadě zajímavých skutečností. Dorota bydlela roku 

1498 na Újezdě, pravděpodobně Újezdě nade Mží, zatímco jeho právoplatný majitel 

Vilém a po něm jeho syn Kryštof žili stále na hradě Buben. Je možné, že její bratr 

Markvart prodal Chlumčany už v tomto nebo předcházejícím roce a strýc Vilém jemu a 

jeho sourozencům Dorotě a Václavovi vykázal k bydlení poplužní dvůr ve vsi Újezd, u 

níž si sourozenci vystavěli tvrz, kterou nakonec přenechali bratrancům. Tato teorie zní 

dosti pravděpodobně, když si uvědomíme, že Václav žil ještě roku 1521 u Vilémova 

mladšího syna Jiříka v Plešnicích. 

Zajímavá je také lehkost, s jakou se Chlumčanští pohybovali mezi Janovým 

sídlem v Sulislavi u Stříbra, Dorotiným sídlem v Újezdě nade Mží, Vilémovým sídlem 

na Bubnu, Volfovým sídlem ve Žďáru u Blovic, sídlem Mikuláše Vlacha v Přestavlkách 

a například poutním místem Kladruby, tedy v poměrně značně rozsáhlé oblasti. 

Návštěva pouti v Kladrubech vypovídá o jejich katolickém náboženském vyznání. 

Nejpozoruhodnějším zjištěním je ovšem způsob předávání informací - šíření fám mezi 

příbuznými, sousedy a jejich manželkami a dokonce i služebnictvem, protože například 

Jošt se vůbec nepozastavil nad tím, že o jeho chystaném sňatku s Dorotou měla vyprávět 

Janovi z Přestavlk kuchařka jeho bratra. 

59 Jošt z Reicnštejna se po roce 1498 připomínal znovu až roku 1510. Jednak se zřejmě účastnil česko
falcké války v letech 1507-1509, ale protože plenil homofalcké vesnice i po uzavření míru, musel být 
před 14. 3. 1510 násilně pacifikován hotovostí plzeňského kraje vedené nejvyšším purkrabím Zdeňkem 
Lvem z Rožmitálu. Neutrpěl však při tom očividně žádnou úhonu, protože téhož roku vystupoval jako 
svědek kladrubského kláštera vedle Jana Cehnice z Říčan na Sulislavi. Od té doby se už trvale psal ,,na 
V olši'' čili na Olešné. Následujícího roku mu potom byly týmž klášterem zastaveny vesnice Staré Sedlo a 
Kosov. V roce 1516 si po smrti otce Jiřiho s bratrem Janem z Reicnštejna rozdělili majetek a Jošt přitom 
podržel Olešnou. V roce 1542 byl v registrech komorního soudu zmíněn naposledy, ale A. Sedláček o 
něm tvrdí, že žil ještě v roce 1551. Roku 1545 přijala manské statky po svém otci jeho jediná dcera Anna, 
sídlící také na Olešné, která byla roku 1551 manželkou Adama ze Švamberka. Další připomínaní 
vladykové z Reicnštejna už nebyli Joštovými potomky. 
Volf z Chrástu roku 1504 bojoval v landshutské válce a 10. 2. 1505 mu byl za to vyplacen uspokojivý 
žold. Žil ještě roku 1513. Jeho synové Petr a Václav se připomínali poprvé roku 1523 a někdy před rokem 
1540 prodali dědictví po svém otci (tvrz, dvůr a ves Žd'ár a vsi Ždírec, Louňovou, Lhotku, Otěšice a 
Podnivi) Janovi častolárovi Hradišťskému z Hořovic. 
Viz DZV 3 Hl4; PAS rkp. Gub. 3 s. 265, rkp. 83 s. 139, kartotéka- heslo "z Reicnštejna"; Sedláček, A.: 
Hrady, zámky a tvrze království Českého 13. Plzeňsko a Loketsko, Praha 1905, s. 111; Sedláček, A.: 
Žďárský z Chrástu, OSN 27, Praha 1908, s. 765; Placht, 0.: Odhad majetku stavů Království českého z r. 
1557, VKČSN roč. 1947, Praha 1950, s. 71 č. 63; Bělohlávek, M. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Západní Čechy, Praha 1985, s. 411; Procházka, Z.- Úlovec, J.: 
Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov 2, Tachov 1990 s. 86, 148; Jánský, J.: Plzeňský kronikář Šimon 
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Mentalita jednotlivých zúčastněných ze sporu také krásně vyplývá: Dorota 

milovala Volfa a Jošta si nikdy vzít nechtěla, ale nechala se snadno ovlivnit, snažila se 

být se všemi zadobře, nedokázala stát za svým názorem a občas propadala poněkud 

hysterickým výlevům. Jošt chtěl nejprve Dorotu uzavřením manželského slibu pouze 

zesměšnit, ale když dala přednost jinému nápadníkovi, začal na sňatku trvat, zatímco 

Volf sice Dorotu miloval, ale neusiloval o ni příliš a vcelku pasivně čekal, jak celá věc 

dopadne. Starší Dorotin bratr Markvart ji chtěl za svého přítele Volfa provdat za každou 

cenu, její mladší bratr Václav a bratranec Jan z Přestavlk se snažili zjistit, co se vlastně 

stalo a na čí straně je pravda a jejich strýc Vilém se nakonec od celé záležitosti 

distancoval: Dorota už je plnoletá, ať si o svém osudu tedy rozhodne sama. Vzhledem 

k Dorotině chování byla poslední varianta zřejmě nejrozumnějším způsobem, jak se 

k celé záležitosti postavit. 

Životní mentalita je postižitelná i prostřednictvím jejich sídel.60 V případě 

panošů z Přestavlk však toto srovnání není zcela jednoduché: po středověkých tvrzích 

v Přestavlkách a Chlumčanech se zachovaly jen zbytky trámů a podzemní chodby, takže 

bohužel bez archeologického a stavebního průzkumu nemáme představu o jejich 

podobě, naproti tomu tvrz v Sulislavi byla stržena až v 90. letech 20. století a hrad 

Buben zůstal zachován ve formě zříceniny dodnes. V nejlepším stavu je asi tvrz ve 

Štěpánovicích, která je ovšem v současnosti nevyužívaná a začala se rozpadat. Přesto je 

však možné učinit jisté srovnání těchto objektů a vyvodit z nich určité závěry. 

Plachý o Jiříkovi Kopidlanském MZK 27, 1991, s. 83; Jánský, J.: Kronika česko-bavorské hranice 5 
(1479-15~, Domažlice 2005, s. 147, 172 

Drobná šlechta sídlila ve městských domech, na dvorech, tvrzích a hradech. Ve městech žilo 
v 15. století málo vladyků. Vzrostl počet hradů v rukou nižší šlechty- ze 106 na počátku 15. století na 156 
na konci století, tedy ze 39 %na 60 %hradů ve šlechtických rukou. V době jagellonské zpustlo 67 hradů 
ve šlechtických rukou, především v důsledku správních změn či kvůli snaze o pohodlnější život. Sídla 
šlechty se přesouvaly z vrcholků kopců do rovin. Menší sídlo drobné šlechty mimo vesnici se nazývalo 
hrádek, ve vesnici tvrz. Pozdně gotické tvrze využívaly přirozených podmínek opevněni (ostrohy, kopce, 
bažiny) a byly obklopeny valy a hradbou a doplněny věží. Rozlišoval se typ s volně stojící věžovou 
stavbou či palácem a typ s obvodovou zástavbou. Mimo kamenné věže byly na tvrzích obytné dvě až tři 
světnice s dřevěnými stěnami ohozenými mazanicí a dále komory jako skladovací prostory. Okolo roku 
1500 bylo v Čechách asi 1 000 tvrzí. Jinými sídly drobné šlechty byly residenční dvory. Dvůr byl jen 
lehce opevněn nebo neopevněn a převládala u něj funkce ekonomická a sídelní. Některé byly opatřeny 
věží a příkopem a měly charakter drobné pevnosti. Vedle hospodářských budov mohl stát i velký obytný 
dům jako sídlo šlechty i čeledi. Hrady a tvrze se od dvorů lišily především důkladnou fortifikací. 
Residenční dvůr mohl být sídlem i majitele 4-5 vesnic. 
Viz Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) 2. Šlechta, Praha 1994, s. 141-142, 152-
156 
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Tvrz v Přestavlkách bývá kladena na místo dnešního barokního zámečku. Pod 

ním byly na plánech z 19. století skutečně zachyceny podzemní chodby ve skále, 

otázkou ovšem zůstává, zda patřily k původní středověké tvrzi a zda se tvrz ze 14. a 

počátku 15. století nacházela na stejném místě, kde tvrz Mikuláše Vlacha z Přestavlk na 

konci 15. století. O tvrzi v Přestavlkách toho víme ze všech středověkých sídel panošů z 

Přestavlk nejméně. Pozoruhodné je ovšem, že v její blízkosti byl panoši z Přestavlk 

vybudován kostel sv. Petra a Pavla. Jeho stavebníkem byl s největší pravděpodobností 

před rokem 1358 Vlach z Přestavlk. Z jeho gotické podoby ale také mnoho nezůstalo, 

protože byl zbarokizován v letech 1680-1682 a později znovu upravován. Jedním z mála 

pozůstatků původního stavu je gotický lomený portál, profilovaný pruty. 

V Chlumčanech je na západním konci ulice V Kazamíru v domě čp. 24 dosud 

zachována část zbytků původně mnohem rozsáhlejší a nejméně patrové pozdně 

renesanční tvrze o rozměrech 40 x 40 m. Na zahradě u tohoto domu, v místech, kde do 

počátku 20. století stávala velká barokní sýpka, a v jejím bezprostředním okolí, byly 

nalezeny zlomky keramiky od 15. století, zbytky dřevěných trámů, kachlů a hřebů a 

kusy opálené mazanice. Zde je tedy lokalizace sídla panošů z Přestavlk poměrně jasná, 

ale ani tady se o středověké podobě tvrze mnoho nedozvíme. 

Podle dosavadních archeologických nálezů je možné vznik zdejší tvrze datovat 

do počátku 15. století, kdy ves vlastnili bratři Jan a Racek z Přestavlk, později Racek 

sám. Původní tvrz byla pravděpodobně dřevěná a pro vysokou hladinu spodní vody 

vybudovaná na pilotech. Nejpozději v 1. polovině 17. století byla tato tvrz stržena a na 

jejím místě nebo v jeho bezprostředním okolí vyrostla výše zmíněná pozdně renesanční 

tvrz, v jejímž zdivu nebyly objeveny žádné pozůstatky starší stavby. Řádný stavebně 

historický nebo archeologický průzkum nebyl ani zde proveden.61 

Tvrz v Sulislavi zůstala zachována v podstatě v původní podobě z 2. poloviny 

14. století až do své demolice v březnu roku 1990 po poškození vichřicí v únoru téhož 

roku, kdy se zřídila jedna ze stěn věže. Existence této tvrze byla však prokázána teprve 

v roce 1984 M. Švábkem. Starší publikace se o sulislavské tvrzi nezmiňovaly vůbec a 

61 Kemper, 1.-Wirth, Z.: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Stříbrském, 
Praha 1908, s. 174-175; Poche, E. a kol.: Umělecké památky Čech 3, Praha 1980, s. 174-175; 
Bělohlávek, M. a kolektiv : Hrady, zámky a tvrze v Cechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Západní Čechy, 
Praha 1985, s. 107, 247; Karel, T.-Rožmberský, P.: Tvrz a vladycká sedění v Chlumčanech, in Hláska 
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v novodobém soupisu památek z roku 1985 byla považována za zaniklou a její poloha 

byla kladena do prostoru dnešního hospodářského dvora. V areálu dvora ale dosud stojí 

panské sídlo z 18. století, snad na místě renesanční tvrze, zatímco původní středověká 

věžovitá tvrz stála nedaleko panského dvora, na opačné straně panského dvora než 

kostel. Byla to nejméně dvoupatrová budova z hrubého lomového kamene pojeného 

hlínou o rozměrech 8 x 9,7 ma síle východní zdi do prvního patra 210 cm a 160 cm ve 

druhém patře, ostatní zdi měly ve všech patrech šířku 130 cm. Každé podlaží tvořila 

původně jedna místnost se samostatným vstupním otvorem s gotickým hrotitým 

portálem v západní zdi, druhé a třetí podlaží bylo zřejmě přístupné po dřevěném ochozu. 

V prvním patře byla ve východní zdi, obrácené k přístupové cestě, úzká štěrbinovitá 

střílna, v druhém patře v severní rozměrné gotické okno s profilovaným ostěním. Až do 

přestavby na sýpku v 18. století nebyla tato tvrz nijak upravována. Nedaleko tvrze byl ve 

14. století postaven gotický kostel sv. Vavřince, roku 1352 farní. Fara ale za husitských 

válek zanikla. Kostel nebyl panoši z Přestavlk nijak přestavěn a zůstal zachován až na 

přístavbu sakristie v podstatě ve stejném stavu jako v době svého vzniku.62 

U Bubna se jednalo o poměrně malý hrad na úzkém ostrohu 100 x 35 m mezi 

řekou Mží a Úlickým potokem. Původní přístup do něj byl od jihovýchodu přes padací 

most nad hlubokým příkopem vytesaným ve skále, hlídaným první hradní branou. Za ní 

bylo úzké předhradí bez hospodářských objektů, přes nějž vedla cesta skrz kulisovou 

druhou bránu na parkán, zpevněný na straně od řeky mohutnou čtyřhrannou baštou. 

V nejširším místě parkánu mezi druhou a třetí branou stála na skále nepravidelně 

čtyřhranná věž, spojená lávkou s prvním patrem třetí brány. Ta byla věžovitá s klenutým 

průjezdem, nejméně trojpatrová, se strážnicí a oknem, vedoucím směrem k baště 

v parkánové zdi. Vstupovalo se jí již na hradní nádvoří o rozměrech 15 x 25m. Na skále 

vedle brány stávala černá kuchyně, na jihozápadní straně nádvoří u obvodové zdi stála 

budova neznámého účelu a na severozápadní straně hradní palác, který se skládal ze 

dvou částí o velikosti 7 x 5,5 a 10,5 x 7,5 metru. Menší z nich byla podsklepená a 

1997, r. 8, č.2, s. 18-25; Foud, K.- Karel, T.: Jižrú Plzeňsko 1. Historicko- turistický průvodce, Domažlice 
1999, s. 53, 87-89; Holý, Z.: Chlumčany a jejich obyvatelé, Chlumčany 1999, s 284-287 
62 Kemper, J.-Wirth, Z.: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Střtbrském, 
Praha 1908, s. 263- 266; Poche, E. a kol.: Umělecké památky Čech 3, Praha 1980, s. 465; Švábek, V.: 
Sulislav, in Ročenka Klubu Augusta Sedláčka 1984, s. 99-105; Bělohlávek, M. a kolektiv: Hrady, zámky 
a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Západní Čechy, Praha 1985, s. 325-326; Procházka, Z.
Úlovec, J.: Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov 2, 1990, s. 156-158; Procházka, Z.: Stříbrsko a Borsko, 
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v přízemí měla jen jednu místnost s prevétem, směřujícím do potočního údolí, a oknem 

do nádvoří, sloužící patrně jako ložnice pána hradu, přístupnou pouze po lávce 

z rytířského sálu ve vedlejší části paláce. Větší část byla přístupná z nádvoří a v přízemí 

měla dvě místnosti, každou osvětlenou velkým oknem, a mezi nimi chodbu s okénkem. 

Z chodby se vstupovalo do patra do rytířského sálu, vyloženého roubenými stěnami, 

se dvěma velkými hrotitými okny, vedoucími na nádvoří a dalšími třemi okny, 

seskupenými do tvaru pyramidy, směrem k řece. Z něj vedlo ještě dřevěné schodiště 

přímo na nádvoří a sklápěcí můstek na pavlač, spojující palác s druhým patrem brány. 

Nad pavlačí byl ještě krytý dřevěný ochoz, přístupný z nejvyššího patra věžovité brány. 

Tyto důmyslné dřevěné konstrukce tak umožňovaly rychlý pohyb po celém hradě. Podle 

T. Durdíka se jednalo o hrad s uvolněnou blokovou dispozicí, která představovala vrchol 

vývoje hradů se čtyřhrannými obytnými věžemi, které ovlivnily i pohusitský vývoj. 

Hrad Buben se zachoval ve stavu ze 14. století a Chlumčanští na něm již žádné znatelné 

stavební úpravy neprovedli. 63 Přesto byl oproti jejich tvrzím zajisté luxusním sídlem. 

Nároky na pohodlí však rychle stoupaly, a tak byl hrad hned další generací opuštěn a 

jeho majitelé se přestěhovali do nových pohodlnějších tvrzí ve vsích Újezdě nade Mží a 

Plešnicích. 

Tvrz ve Štěpánovicích byla založena ve 14. století poblíž kostela. V druhé 

polovině 15. století, kdy ji vlastnil Václav Chlumčanský, její ústřední část tvořila 

patrová obdélná budova, která měla v přízemí dva pokoje a čtyři komory a v patře tři 

Historicko-turistický průvodce č. 4, Domažlice 1995, s. 84; Úlovec, J.: Zaniklé hrady, zámky a tvrze 
Čech, Praha 2000, s. 283-286 
63 Buben je obvykle datován do první třetiny 14. století. Nejnovější dendrochronologické výzkumy však 
přinesly překvapivé výsledky. Zdá se, že na vnitřním hradu byly dělány úpravy někdy na konci 14. století 
za pánů z Jeřeně, například byla o třetinu zvýšena severovýchodní hradba mezi palácem a třetí bránou. Při 
nich bylo použito dřevo stromů, pokácených mezi lety 13 79-1380. Vnější opevnění je dokonce ještě 
mladší, asi z doby husitských válek. Nejstarší dřevěné části hradu zatím nebylo možno datovat, protože 
vzorky nejsou pro současné metody dostatečně čitelné. Na přesné určení doby vzniku hradu se tedy bude 
muset ještě počkat. Podobu hradu Bubna dokumentuje i řada nedávno publikovaných fotografií z přelomu 
dvacátých a třicátých let 20. století. 
Viz Kemper, J.-Wirth, Z.: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Stříbrském, 
Praha 1908, s. 173; Menclová, D.: České hrady 1, Praha 1972, s. 416-418; Poche, E. a kol.: Umělecké 
památky Čech I, Praha 1977, s. 142; Bělohlávek, M. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku 4. Západní Čechy, Praha 1985, s. 42-43; Rožmberský, P.: Hrad Buben u Plešnic, 
Plzeň 1995, s. 3-9; Bukačová, 1.-Fák, J.- Foud, K.: Severní Plzeňsko 2. Historicko- turistický průvodce, 
Domažlice 1997, s. 35-36; Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 1999, s. 89-9,69-
70; Krčmář, L.: Ikonografický pramen k úpravě hradu Buben Klubem československých turistů, Dějiny 
staveb 2001, Plzeň 2001, s. 99-105; Procházka, Z.: Nové letopočty v dějinách hradů Plzeňského kraje 
(Příspěvek k dendrochronologickému datování a stavebnímu rozboru zdiva hradních zřícenin), Dějiny 
staveb 2003, Plzeň 2004, s. 149-150; Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2, 
Praha 2005, s. 20 
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pokoje, dvě komory a čtyři sýpky. Roku 1545 již byla pustá, později byla využívaná pro 

provoz poplužního dvora, ale roku 1730 byla přestavěna na sýpku. Dodnes bohužel není 

památkově chráněná a hrozí jí zánik. 64 

Jaký závěr lze vyvodit ze středověkých sídel panošů z Přestavlk? Tvrz 

v Chlumčanech byla dřevěná a vybudována na pilotech, o tvrzi v Přestavlkách nevíme 

vůbec nic, dá se ale také předpokládat, že byla ze dřeva. Pozdně středověká sídla panošů 

z Přestavlk, tvrze v Sulislavi a Štěpánovicích a hrad Buben, byla všechna kamenná. Obě 

první sídla byla pravděpodobně zbudována předky Chlumčanských, další sídla naopak 

získali od jiných majitelů v podobě ze 14. století a již je neupravovali. To evokuje 

domněnku, že nově získaná sídla byla mnohem pohodlnější než sídla původní, která 

mohla být také upravována podle jejich vzoru. Zdá se tedy, že životní úroveň panošů z 

Přestavlk v době jagellonské výrazně vzrostla. 

64 Bělohlávek, M. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Západní 
Čechy, Praha 1985, s. 334; Úlovec, J.: Hrady, zámky a tvrze Klatovska, Praha 2004, s. 217 
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D.5. Závěrečné shrnutí vývoje rodu ve středověku 

Prvním prokazatelným předkem Chlumčanských byl Vlach z Přestavlk (1358-

59), protože u osob ze 13. a počátku 14. století se příbuznost s Chlumčanskými prokázat 

nepodařilo. Vlach podle svého křestního jména, které bylo zřejmě zdrobnělinou jména 

Vladislav, pocházel z blíže neznámého domácího šlechtického rodu. Jednalo se o 

zbožného katolíka, neboť mezi lety 1352-1358 nechal v Přestavlkách postavit kostel 

svatého Petra a Pavla a roku 1359 zřídit v dominikánském klášteře v Plzni nadaci za 

spásu své duše a členů svého rodu. Z jeho synů přežil mor v roce 1380 jen Petr, jenž 

měl také jediného syna Mikuláše. Z Mikulášových tří synů zanechal potomky pouze 

nejmladší Racek, který z Přestavlk přesídlil na Chlumčany. 

Ves Přestavlky, ležící v poměrně úrodné krajině, zůstala v majetku rodu až do 

konce 15. století, k ní někdy před rojkem 13 79 získali panoši z Přestavlk čtvrtinu 

nedaleké vsi Chlumčany a postupně získávali i její další části: roku 1432 jim ještě 

nepatřily nejméně čtyři selské dvory ve vsi, na konci 15. století již jen dva, oba pusté. 

Mimo tyto dvě vsi vlastnili i části dalších vesnic, např. roku 1359 měli nejméně 

jednoho poddaného ve vsi Háj a v roce 1416 jednoho poddaného ve vsi Knihy. Po celý 

středověk patřili mezi drobnou šlechtu s titulem panošů, první člen rodu získal titul 

vladyka až na konci doby jagellonské. Nehráli prim ani v nejbližším okolí svého sídla, 

zastiňováni pány ze Skály, z Roupova a vladyky ze Skočec, přesto však patříli 

k zámožnější části drobné šlechty. Jejich bezprostředním sousedem byl také 

chotěšovský klášter, svůj majetek ale za husitství nezvětšili a díky specifickým 

podmínkám Plzeňska vlastně ani nemohli. Za husitství i v době pohusitské zůstali věrní 

katolické straně. Rackovi vnukové rozšířili rodinný majetek zejména díky službě členů 

jedné rodiny mocným pánům na opačných ideologických stranách: Jiřímu z Poděbrad a 

později Vladislavu Jagellonskému a Zdeňkovi ze Štemberka. V době jagellonské získali 

zástavu lesa chotěšovského kláštera řečeného Vysoká a vsi Lažany, hrad Buben u 

Plešnic se dvěma vesnicemi, ves Sulislav u Stříbra a ves Buksice u Plzně. 

S mnohonásobným zvětšením rodinného majetku v jedné generaci došlo k rozpadu 

rodového nedílu a vytvoření tří, později pěti větví rodu. Smrtí Mikuláše Vlacha před 

rokem 1502 odešly z majetku rodu Přestavlky a Lažany, Rousův syn Markvart zhruba 
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ve stejné době prodal Chlumčany a na počátku 16. století byly ztraceny i Buksice a 

Sulislav. Namísto ztracených sídel však získali Chlumčanští řadu nových statků blízko 

svého původního panství i v oblastech od něj hodně vzdálených a také hrad Buben 

s vesnicemi Újezd nade Mží a Plešnice zůstaly v majetku rodu až do poloviny 16. 

století. Díky zachování některých soudních sporů můžeme nahlédnout i do mentality a 

každodenního života jednotlivých členů rodu. Největším překvapením jsou důkazy o 

opovědnické činnosti a vojenských aktivitách některých panošů z Přestavlk, stejně jako 

o altruistickém chování jiných. Nadcházející období raného novověku však zcela 

proměnilo způsob života členů rodu a přineslo s sebou některé nové problémy, kterým 

se budeme věnovat v další kapitole. 
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v v , v 

III. CHLUMCANSTI Z PRESTAVLK 

V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ 

111.1. Genealogie rodu v době předbělohorské (1526-1617) 

V novověku se rod Chlumčanských z Přestavlk rozdělil na několik větví, které 

si založily nová sídla v různých částech Plzeňského kraje i mimo kraj. Aby bylo možné 

při zkoumání majetkových, společenských i kulturních poměrů rodu Chlumčanských 

z Přestavlk dospět k relevantním závěrům, je zapotřebí dobře znát genealogii rodu. 1 

Heslo o Chlumčanských z Přestavlk, zpracované M. Kolářem v Ottově slovníku 

naučném, je plné nepravdivých údajů, které dosud přebírá regionální literatura. Proto 

bylo nutné všechny rodopisné údaje pečlivě zrevidovat.2 Genealogii rodu 

Chlumčanských z Přestavlk jsem podrobně popsala ve své diplomové práci, proto zde 

uvedu pouze stručnou rekapitulaci. 3 

Rozdělení rodu na jednotlivé větve začalo vlastně už v době jagellonské, ale 

rod tehdy stále ještě projevoval značnou soudržnost. Teprve ve 30. - 40. letech 16. 

století se vytvořilo pět základních větví Chlumčanských z Přestavlk, založených syny 

Viléma z Přestavlk Kryštofem a Jiříkem, synem Petra z Přestavlk Janem a syny Rouse 

Chlumčanského z Přestavlk Markvartem a Václavem. Protože se od počátku 60. let 16. 

století v jižních Čechách objevily osoby z jiné rodiny Chlumčanských, u nichž 

neznáme genealogického zařazení, není vyloučeno, že i druhý Petrův syn Racek měl 

nějaké potomky, prozatím však tyto osoby musíme považovat za genealogicky 

nezařazené. 

1 Vorel, P.: Aristokratické svatby v Čechách a na Moravě jako prostředek společenské komunikace a 
stavovské diplomacie, Opera historica 8, 2000, s. 195-1% 
2 I A. Sedláček se při popisování genealogických souvislostí dopustil některých omylů, zejména při 
určování potomků Viléma a Kryštofa z Přestavlk na Bubně. Velmi originální, bohužel však zcela 
zavádějící genealogii rodu Chlumčanských z Přestavlk nastínil Z. Holý. 
Viz Kolář, M.: Chlumčanský z Přestavlk, OSN 12, Praha 1897, s. 247; Sedláček, A.: Hrady, zámky a 
tvrze království Českého 13. Plzeňsko a Loketsko, Praha 1905, s. 161; Rožmberský, P.- Novobilský, 
M.: Hrad Buben u Plešnic, Plzeň 1995, s. 16; Holý, Z.: Chlumčany a jejich obyvatelé, Chlumčany 1999, 
s. 267-273; Rožmberský, P.- Novobilský, M.: Hracholuská kaple a zámek, Plzeň 2001, s. 6 
3 Bezděková, V.: Chlumčanští z Přestavlk do poloviny 17. století, diplomová práce obhájená na FF UK 
v roce 2000, s. 97-114 
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Starší syn Viléma z Přestavlk a na Bubně Kryštof byl ještě v roce 1534 uváděn 

v tituláři, ale roku 1544 byl už mrtvý a zůstali po něm synové Vilém a Jan. Oba bratři 

zřejmě nejprve žili spolu se svým otcem na Újezdě nade Mží. Po otcově smrti Újezd 

připadl Janovi, zatímco Vilém žil mezi lety 1538-53 na Jenči, kterou získal od Johanky 

ze Skuhrova, matky jeho manželky Markéty z Píbru, a v letech 1557-64 na Tisovicích. 

Roku 1575 byl zřejmě již mrtev. Jeho pravděpodobně jediný syn Jeroným se připomínal 

už v roce 1560 a roku 1575 žil v dosud neidentifikované obci Stráž, jak vyplývá z jeho 

potvrzení otcova prodeje Tisovic téhož roku. Žil zřejmě ještě roku 1598, kdy se krátce 

zakoupil v Jindřichově Hradci.4 Druhý Kryštoffiv syn Jan "na Újezdě Hlubově" (Újezdě 

nade Mží) se oženil se s Annou Kapounovou ze Smiřic, sestrou Václava Kapouna ze 

Smiřic na Litní u Berouna a měl s ní syna Jana. Před 18. 4. 1544 však zemřel a Anně 

mělo být vyplaceno její obvěnění. O osudech Janova nezletilého syna nevíme zatím nic 

kromě toho, že nebyl totožný s žádným níže uváděným Janem Chlumčanským. 5 

Mladší syn Viléma z Přestavlk a na Bubně Jiřík nejprve žil spolu se svým 

bratrem Kryštofem na Újezdě nade Mží, ale někdy před rokem 1528 přesídlil na tvrz do 

4 A. Sedláček se domníval, že Kryštofovými syny byli Jan, Jiří, Zikmund, Petra Kryštof, kteří si otcovské 
dědictví (tj. Buben) rozdělili někdy před rokem 1541. 
V tituláři Brikcího z Licka z roku 1534 je Vilém uváděn pod titulem "Vilém Chlumčanský z Přestavlk a v 
Újezdě", což považuji za doklad toho, že před rokem 1534 Vilém na Újezdě nade Mží žil, i když v roce 
1534 mohla být tato informace již zastaralá. Zvláštní ale je, že v tituláři není uveden žádný Jan 
Chlumčanský, i když v té době zřejmě žili hned tři, vedle Jana na Újezdě nade Mží i Jan na Újezdě 
Purkartově a Jan na Plešnicích. V tituláři z roku 1556 byl uveden jen Vilém, a to ještě se sídlem v Jenči, 
kterou v té době však už nedržel. Údaj z tituláře z roku 1556 převzal Paprocký, omylem však Viléma 
přepsal jako Víta v Jenči, což převzal i Bretfeld. Jméno Vít však u Chlumčanských vůbec doloženo není. 
V tituláři z roku 1572 již uveden nebyl. Jeho syn Jeroným nebyl zmiňován v žádném tituláři. 
Viz DZV 5 D4'; DZV 250 FT; DD 64 p. 322, 396; DZM 10 E4; Brikcí z Licka: Titulové stavu 
duchovního i světského, Praha 1534; Mikuláš Šúd ze Semanína: Formy a notule .. .i titulář, Staré Město 
pražské 1556; Jiřík Černý: Formy a notule listů všelijakých ... i titulář, Staré Město pražské 1572; 
Bartoloměj Paprocký z Hlohol: Diadochos, id est succesio, jinak posloupnost knížat a králův českých, 

biskupů i arcibiskupů pražských a všech třech stavů Království českého, tj. panského, rytířského a 
městského, krátce sebraná a vydaná, O stavu rytířském, Staré Město pražské 1602, s. 300-301; Bretfeld, 
F. J. : U mriss einer kurzen Geschichte des Leitmeritzer Bisthums nebst genealog. Denkwiirdigkeiten 
uber das Alter und die Verdienste der oohmische Familie Chlumczansky von Przestavlk, Prag 1811, s. 76; 
Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 8. Rakovnicko, Praha 1891, s. 287; Sedláček, A.: 
Hrady, zámky a tvrze království Českého 13. Plzeňsko a Loketsko, Praha 1905, s. 161; Teplý, F.: 
Nesnáze Hradeckých s urozenými sousedy, ČSPSČ 33, 1925, s. 112; Teplý, F.: Dějiny města Jindřichova 
Hradce 11/2, Jindřichův Hradec 1932, s. 65-71, 2/3, Jindřichův Hradec 1934, s. 65, 117 
5 Důvody, proč tento sirotek Jan nebyl zcela jistě totožný s žádným jiným nám známým Janem 
Chlumčanským, jsem podrobně rozvedla ve své diplomové práci. 
Viz NARKP 347la-c p. 424; PAS; KomS inv. č. 55 (Registra modrá půhonná obeslání k soudu 
komornímu z let 1542-1544) fol. 197 (114); DZV 5 D5; Rožmberský, P.- Novobilský, M.: Hrad Buben u 
Plešnic, Plzeň 1995, s. 18; Rožmberský, P.- Novobilský, M.: Hracholuská kaple a zámek, Plzeň 2001, s. 
7 
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nedalekých Plešnic, kde pak strávil zbytek života.6 Za jeho děti považuji sourozence 

Jana mladšího na Plešnicích, Lidmilu, provdanou roku 1558 za Kryštofa Vlčka 

z Příčiny, Dorotu a Veroniku. Jan se před rokem 1550 oženil se Salomenou Úlickou 

z Plešnic. Salomeniny rodiče neznáme, víme ale, že nebyla dcerou Šebestiána Úlického 

z Plešnic, protože v roce 1565 nazývala jeho syna Jiříka Úlického z Plešnic na Úlicích 

svým "strýcem". V roce 1563 prodal Jan Plešnice, v roce 1566 sídlil na statku Přednice 

a nejpozději roku 1569 se přestěhoval na Slatinu u Kožlan. Před rokem 1579 získal 

poplužní dvůr v nedalekém městečku Čistá, kam se po prodeji Slatiny roku 1584 také 

přestěhoval. Zemřel po roce 1588.7 Na Slatině a později v Čisté se ale nejméně od roku 

1576 současně vyskytovali dva Janové Chlumčanští, "starší" a "mladší", od roku 

1578 ,,nejstarší" a ,,starší", a později dokonce tři- ,,nejmladší" a "mladší". Zdá se, že 

syn Jiříka z Přestavlk na Plešnicích Jan Chlumčanský se psal ještě roku 1569 a zřejmě i 

nějakou dobu poté "mladší", později, nejméně od roku 1576, "starší", a od roku 1578 

"nejstarší". Mladší Jan Chlumčanský na Slatině, očividně jeho syn, se ještě roku 1578 

psal "mladší" a nejpozději od roku 1582 "starší". Nejmladší z Janů Chlumčanských na 

Slatině, zřejmě vnuk prvně řečeného, byl zván nejprve roku 1584 "nejmladší" a v letech 

1586-1589, kdy již přesídlil na dvůr v Drahouši, "mladší". Dokonce i současníci měli 

problémy Jany nejmladší-mladší-starší-nejstarší Chlumčanské na Slatině a v Čisté 

rozlišit, zvláště když do změn v jejich titulatuře zasahovaly i změny přízvisek dalších 

stejnojmenných členů rodu z jiných větví. V literatuře jsou všichni Janové Chlumčanští 

na Slatině mylně pokládáni za jednu osobu.8 Janův syn Jan starší Chlumčanský a v Čisté 

6 V tituláři Brikcího z Licka z roku 15 34 byl uveden., ale bez udání sídla. 
Viz AČ 32, s. 151; PAS; Brikcí z Licka:Titulové stavu duchovního i světského, Praha 1534; Sedláček, 
A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 13. Plzeňsko a Loketsko, Praha 1905, s. 163 
7 Jan v tituláři z roku 1534 zmiňován nebyl a připomínán byl až v tituláři z roku 1556 jako Jan 
Chlumčanský na Plešnicích. V roce 1572 byli v tituláři zmiňováni tři Janové Chlumčanšti, z toho jeden na 
Oujezdě a dva bez určení sídla, jeden ještě s chybně napsaným přizviskem- Jan Chlumecký z Přestavlk. 
Paprocký je k roku 1572 označil prostě za Jana mladšího a staršího, Jana na Újezdě nezmiňoval. 
Viz DZV 13 L29'; DZV 9 Bl7; DZV 6 017; DZV 57 J22; Brikcí z Licka:Titulové stavu duchovního i 
světského, Praha 1534; Mikuláš Šúd ze Semanína: Formy a notule .. .i titulář, Staré Město pražské 1556; 
Jiřik Černý: Formy a notule listů všelijakých ... i titulář, Staré Město pražské 1572 ; Bartoloměj 
Paprocký z Hlo hol: Diadochos, id est succesio, jinak posloupnost knižat a králův českých, biskupů i 
arcibiskupů pražských a všech třech stavů Království českého, tj. panského, rytiřského a městského, 
krátce sebraná a vydaná, O stavu rytiřském, Staré Město pražské 1602, s. 300-301; DZV 59 D 18; DZV 
90 L9; DZM 92 M9; DZM 7 B9; DZV 1084 El3; Renner, J.: Šlechta plzeňského kraje v půli XVI. století, 
ČSPSČ 18, 1910, s. 53 
8 V. Kočka se domníval, že Jan na Slatině, dříve na Plešnicích, se psal roku 1570 nejmladší, 1582 starší a 
1583 nejstarší a že byl mladším než Jan na Drahouši. Ve skutečnosti se Jan na Slatině psal roku 1570 (a i 
1557) mladší, nikoliv nejmladší, a Jan starší z roku 1582 byla jiná osoba, pravděpodobně jeho syn. Jan 
mladší Chlumčanský na Plešnicích měl totiž v roce 1558 nezletilé syny neznámého jména, což byli 
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zemřel 29. 4. 1590 a byl pohřben v kostele v Milíčově. Na jeho náhrobku je vytesán erb 

Úlických z Plešnic, takže jeho manželka snad pocházela ze stejného rodu jako jeho 

matka.9 Dalším synem Jiříkova syna Jana byl Jindřich na Slatině a v Čisté, který se asi 

roku 1573 oženil s Annou Portnarovou z Kugelhofu a v Nezabudicích. Ještě v roce 1575 

Jindřich žil, 28. 4. 1578 však již Anna byla vdovou a žádala po svém tchánovi 

vyplacení svého obvěnění. 10 Protože Anna nemluvila o žádných svých dětech, Jindřich 

pravděpodobně právě bratři Jan a Jindřich na Slatině a v Čisté. Jan na Drahouši byl potom vnukem Jan 
nejstaršího na Slatině a v Čisté, takže opravdu nemohl být mladší než on. 
Viz DZV 13 L29'; DZM 59 Dl8; DZM 156 F25; DZM 108 C 97; DZM 45 G47; DZM 65 H5; NA Praha 
APA 1 Emanata. Inventář, str. 36, inv. č. 298; DZM 89 B3 ';(Jan rnl.-nejst.), DZM 92 M9; DZM 4 M5, 
N6', N28', N32 ', 07, 025'; DZV 66 ClO, Zl6 (Jan rnl.-st.), DZV 22 L 7; DZM 95 A13; DZV 1084 El4 
(Jan nejml.-ml.); Kočka, V.: Dějiny politického okresu Kralovického 1, Kralovice 1930 s. 490; SokA 
Rakovník OF Václav Kočka inv. č. ll (místopis městečka Čistá), 15 (místopisná kartotéka- hesla Čistá, 
Drahouš, Chlumčanský, Slatina) 
9 V tituláři z roku 1589 je uveden Jan starší Chlumčanský a v Čistý. Jako Jan mladší je přitom označen 
Jan v Drahouši. Vedle nich je zmíněn ještě Jan Boreň Chlumčanský a na Újezdě. 
Šebestián Fauknar z Fonkenštejna: Titulář, Staré Město pražské 1589; Podlaha, A.: Soupis památek 
uměleckých a historických v pol. okr. Kralovickém, Praha 1912, s. 137 
10 Historie rodu Portnarů (Partnerů) nebyla v českém prostředí dosud zpracována a v německém se týká 
pouze větví žijících v Německu, takže jsem se ji tady pokusila stručně nastínít. Portnerové byli původně 
významný homofalcký patricijský rod, jehož členové ve 14. století a 15. století patřili mezi 
nejvýznamnější řezenské měšťany. Roku 1498 získali synové Linharta Partnera (asi 1425-1480) z Řezna 
Volf, Linhart, Petr a Hans Portnerové hamr Leidersdoď. Všichni tito bratři byli 16. 7. 1510 povýšení 
mezi říšskou šlechtu s predikátem "zu Leidersdoď'. Nejstarší Volf byl správcem na Hainburgu u 
Neumarktu a ještě roku 1564 správcem kláštera v Ensdorfu, pokud už nejde o jeho stejnojmenného syna. 
Wolfův syn Friedrich prodal roku 1594 svůj podíl na Theuem strýci Jindřichovi a odešel do Amberku, 
odkud 1625 musel emigrovat. Linhart se roku 1491 oženil s dcerou harnemíka Wilhelma Franka zu 
Harynow a díky tomu mu byl roku 1517 udělen v léno hamr Herigrmohe u Vilsecku, které po něm zdědil 
syn Albrecht. Z jeho potomků dostal Heringnohe v léno roku 1557 Wilhelm a po něm ho starší syn Elias 
až do roku 1641, kdežto mladší Hans Joachim měl (1585) hamr v Haselbachu. Další Albrechtovi synové 
Kaspar a Michael odešli do Řezna a Norimberku, kde působili v druhé polovině 16. století jako kupci a 
radní. Všichni Albrechtovi potomci už narozdíl od otce neužívali jméno Portner von Leidersdoď, ale von 
Heringnohe. Petr (1466-1534) koupil roku 1515 hamr Volfsbach, který roku 1532jeho syn Hans (1515-
1585) zase prodal, a v roce 1518 koupil hamenický statek Theuern u Amberku v Horní Falci,jehožjméno 
někteří členové rodu také užívali jako přídomek. Petr např. používal predikát "zu Theuem und 
Leidersdoď', někteří jeho potomci jen "zu Leidersdoď' nebo naopak "(von und) zu Theuem". Petrův syn 
Hans získal také hamr ve Schwarzenfeldu a pro své syny Andrease, Hanse a Quirina roku 1584 koupil 
statek Rieden u Amberku. Jeho synové založili několik rodových linií. Poslední Petrův potomek, Johann 
Albrecht Erdmann Portner von Theuern, který zemřel roku 1741 v Oberviechtachu, je považován za 
posledního mužského člena rodu Partnerů. 
Ceskou větev založil Hans Portnar, hamernický mistr pravděpodobně totožný s nejmladším synem 
Linharta Portnera z Řezna (asi 1425-1480). Roku 1530 mu jeho pán Hanuš Pluh udělil v léno statek 
Kugelhof u Slavkova, kde žil ještě roku 15 3 9 a v roce 154 7 byl stále v držení jeho rodu. Roku 154 9 mu 
král Ferdinand I. potvrdil erb, který se shoduje s erbem užívaným německými větvemi: bílý daněk se 
zlatými parohy vyskakující vpravo v modrém poli. Hansovými syny byli Hanuš, Jindřich, Žibřid a Petr, 
kteří přesídlili na Křivoklátsko. Jindřich zemřel roku 1568 a byl pohřben do kostela v Rakovníku, kde již 
ležela jeho nejmenovaná zesnulá manželka. Annin otec Žibřid Portnar roku 1562 získal od arcivévody 
Ferdinanda tzv. Jinakovský dvůr v Nezabudicích u Křivoklátu (nejprve spolu s jakýmsi lovčím Tomášem, 
po roce 1566 sám), při kterém vystavěl tvrz a k němuž potom přikoupil i Pavlovský mlýn nad 
Nezabudicemi. Roku 1566 mu bylo na jeho žádost povoleno těžit měděnou rudu, o zahájení nějaké těžby 
ale nernáme informace. Roku 1572 žádal arciknížete, aby mu daroval dva jeleny, protože se jeho dcera 
bude vdávat za pana Chlumčanského. Hned po svatbě žádal ze stejného důvodu o odpuštění ročních 
dávek dvou kapounů, kteří se dosud odváděly z jeho dvora, což mu arcikníže zamítl. Svědkem svatební 
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pravděpodobně zemřel bezdětný. Proto se domnívám, že bratři Jan ("nejmladší" -

"mladší"), Jindřich, Kryštof, Oldřich a Václav Chlumčanští na Drahouši byli zřejmě 

potomky Jana staršího na Slatině a v Čisté. Z těchto sourozenců byl Kryštof28. 4. 1593 

ve vsi Trnová u Tachova, patřící Kečům z Kečova, zavražděn Kryštofem Reinhartem 

z Lišvic. Jindřich byl v roce 1595 také mrtev a měl již dospělého syna Jana Jindřicha, 

který roku 1596 sídlil na nějakém dvoře v Trpístech. Jan Jindřich byl již tehdy ženatý 

s Annou z Janovic. Po smrti své první ženy, která žila ještě roku 1600, se oženil po 22. 

6. 1616 s Annou Chlumčanskou z Vidršperku, vdovou Janu Markvartovi 

Chlumčanském na Bijadlech. Jan Jindřich žil ještě ve třicátých letech 17. století. 11 Jan 

na Drahouši se před rokem 1585 oženil s Dorotou Vlasatou z Domaslavi, se kterou 

získal část vsi Buková u Polyně. 12 Měl s ní syny Adama, Jindřicha a Václava, Lidmilu, 

smlouvy Anny z Kufglhofu a Jana Chlumčanského byl25. ll. 1575 i její "strýc" Zikmund Portnar 
z Kuglhofu, snad syn některého z Žibřidových bratrů. Žibřid zemřel roku 1588 a zůstala po něm vdova 
Mariana rozená Zvěstová z Eistebna a syn Marek. Nezabudice nejprve převzal Marek, ale záhy nato je 
předal své matce, která je roku 1596 prodala. Další osudy členů rodu Portnarů v českých zemích nejsou 
známé. Za nějakého Portnara z Kuglhofu se např. provdala před rokem 1634 Salomena z Příchovic, dcera 
Jana Příchovského na Svojšíně a Salomeny Hradišťské z Hořovic, podruhé vdaná za Václava 
Chlumčanského. V roce 1614 se připomínala Salomena Chlumčanská z Kuglhofu a v Bděněvsi, neznáme 
u ní však ani otce ani manžela. Za stavovského povstání se žádný člen rodu nijak neprovinil a v době 
sepsání berní ruly ani nedržel žádný deskový či poddanský statek. 
Svatební smlouva Anny Portnárové z Kuglhofu a Jindřicha Chlumčanského byla uzavřena 25. ll. 1573 
v Rakovníku. Annino věno činilo 100 kop gr. č., obvěnění 250 kop gr. č. Jan byl ve svatební smlouvě 
titulován jako Jan mladší Chlumčanský. 
Viz DZM 78 H7; DZV 306 Kl5; DZV 150 MlO; SČ 4, s. 430; 

(Dějiny Portnerů v Regensburku a Theuem); 
(Dějiny statku Theuem u Amberku); 
(Dějiny obce Nezabudice); Sedláček, A: českomoravská heraldika 

2, Praha 1925, s. 576-577; Kočka V.: Dějiny politického okresu Kralovického 1, Kralovice 1930 s. 490; 
Kočka V.: Dějiny politického okresu Rakovnického, Rakovnik 1936, s. 224-226; Profons, A.: Místní 
jména v čechách 2, Praha 1949, s. 436; Gerstenhofer, R: Die Portner. Ein altes oberpfálziges 
Geschlecht, Oberpfálzer Heimat 10, 1966, s. 92-93; Mysliveček, M.: Erbovník aneb kniha o znacích a 
osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě 2, Praha 1997, s. 139, tab. 36; červený, V.- červená, J.: 
Berní rula Generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654, 
doplněný (tam, kde se nezachovaly) o soupis poddaných z roku 1651 2 (M-Z), Praha 2003, s. 1409 
11 

Jan, roku 1589 nazývaný "mladší na onen čas na Slatině", koupil roku 1586 dvůr v Drahouši a v roce 
1593 spolu s bratry Václavem a Oldřichem Chlumčanskýmí a na Drahouši vystupoval jako žalobce 
vraždy svého bratra Kryštofa. Roku 1595 byli výše zmínění bratři Chlumčanští poháněni synem svého 
bratra Jindřicha Janem Jindřichem pro podíl z dědictví. 
Viz DZV 1084 El4; DZM 95 A13; DZM 122M2; ANM sb. CH kart. 21 Chlumčanský; DZM 74 M12; 
NA Praha SM C5/ll; Sedláček, A: Hrady, zámky a tvrze královstvi českého 13. Plzeňsko a Loketsko, 
Praha 1905, s. 107; Tischer, F.: Dopisy konzistoře podobojí 1609-1619, Praha 1917-1925, s. 386 č. 1256, 
s. 388 č. 1264; Vacek, J.: Dva předbělohorské urbáře panství Tachovského, in Sborník vyšší pedagogické 
školy v Plzni 1, b. d., s. 3-33; Profous, A.: Místní jména v čechách 4, Praha 1957, s. 381 
12 

Vlasati z Domaslavi nemají zpracované genealogické heslo v OSN a jejich genealogie nebyla dosud 
řádným způsobem zpracována. M. Mysliveček je dokonce charakterizuje jako novoštítný rod z druhé 
poloviny 16. stoleti, což je naprostý omyl. Protože v životě Chlumčanských na Bukové hrál vztah k 
Vlasatým poměrně značnou roli, pokusila jsem se vypracovat rodopisné heslo sama Pokud se mi podařilo 
zjistit z genealogických sbírek a roztroušených zmínek v pramenech a literatuře, vypadala jejich 
genealogie asi takto: nejstarším známým členem je Matouš z Domaslavi, doložený poprvé zřejmě roku 
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1498. Najeho pečeti byl tehdy lev a přes něj pruh. O jeho předcházejícím životě a případnému vztahu k 
nějakým vladykům z (České) Domaslavi není nic známo. Jeho bratrem snad byl Jan z Domaslavi, v letech 
1503-1507 písař komorního soudu. Matouš mezi lety 1497-1501 získal Chlumčany u Dobřan a začal se 
podle nich psát až do konce svého života, jeho synové se však vrátili k predikátu "z Domaslavi". Roku 
1501 Matouš sepsal listiny korunního archivu a v letech 1502-1503 byl "písařem královy komory". Roku 
1505 učinil závěť (intabulovanou roku 1506), v němž odkázal statek manželce Elišce ze Šelndorfu a 
dětem, z nichž jmenovitě uváděl jen nejstaršího syna Zikmunda a dceru Markétu. Syny měl jen dva, 
jednoho neznámého jména, který zemřel před rokem 1545 a po kterém zůstal syn Jan, a výše 
jmenovaného Zikmunda. Vedle Chlumčan drželi Vlasatí od počátku 16. století i Drslavice u Klatov. 
Zikmund měl s místními poddanými okolo roku 1548 rozsáhlé spory, které nakonec vyvrcholili jeho 
násilnou smrtí někdy v této době. Měl dceru Marii, provdanou za Jana čejku z Olbramovic, a pět synů: 
Jindřicha, Adama, Karla, Petra a výše zmíněného Šebestiána. Ti drželi po otci jeho polovinu Chlumčan, 
které za ně spravoval nejstarší Jindřich (1552). Ale již roku 1560 Chlumčany prodali. Karel a Petr byli 
tehdy nezletilí, ostatní zletilí. Protože Jindřich Příchovský na Úsilově v roce 1559 zmiňoval jako syny své 
druhé manželky Doroty Příchovské z Drahenic nezletilé bratry Karla a Petra Vlasaté z Domaslavi, je 
pravděpodobné, že Dorota Šicová z Drahenic byla vdovou po Zikmundovi Vlasatém na Chlumčanech a 
Drslavicích a znovu se pak provdala za Jindřicha Příchovského. Adam Vlasatý z Domaslavi sídlil roku 
1570 v Blovicích byl uváděn (bez udání sídla) ještě v tituláři z roku 1589. Jindřich držel od roku 1557 v 
zástavě panství Přeštice, ale roku 1567 již jeho držitelkou byla Ludmila Reicnštejnová z Kočova, takže 
Jindřich ho musel prodat někdy předtím. Jeho další osudy neznáme. Drslavice po otci získal šebestián, 
přesídlil na ně a pokračoval ve sporech s poddanými, při nichž byla roku 1556 zmíněna i drslavická tvrz. 
Byl nich uveden i v tituláři z roku 1589. Před rokem 1559 se poprvé oženil s Annou z Příchovic, dcerou 
výše zmíněného Jindřicha Příchovského na Úsilově, a podruhé s Johankou ze Stropčic, která Drslavice 
držela jako vdova po něm v letech 1602-1604 a někdy před rokem 1615 je prodala Příchovským. Jeho 
dětmi byli Dorota (později manželka Jana Chlumčanského), Krystýna, Benigna, Kryštof, už roku 
1592 zletilý, a Joachim, ještě v roce 1603 nezletilý. Roku 1577 si Šebestián Vlasatý dělal nárok jménem 
svých dětí i na Úsilov po Janovi Příchovském, ale nakonec místo toho přijal peníze. V témže roce po 
Příchovských získal i ves Loučím. Zemřel roku 1592. Jeho synu Kryštofovi jeho strýc Jan Příchovský na 
Úsilově (Jindřichův syn) v závěti z roku 1571 odkázal do doživotního užívání "dvůr" Bukovou. (Jan byl 
bratrem Kryštofovi matky Anny a díky sňatku Doroty Vlasaté s Jindřichem Příchovským i nevlastním 
bratrem Šebestiána Vlasatého, takže byl Kryštofovým strýcem hned dvakrát.) Kryštof se Bukové ujal po 
Janově smrti roku 1574 (asi nejprve prostřednictvím svých rodičů) a psal se po ní ještě roku 1589. Roku 
1591 byla jeho ženou Florentina Sedlecká z Újezdce na Měcholupech. V roce 1603 však byl Kryštof už 
mrtev a zůstali po něm nezletilé děti Kryštof, Anna, Salomena a Alžběta. Už odd roku 1609 ale Kryštof 
Vlasatý vystupoval jako majitel části Bukové. (Zvláštní ovšem je, že Kryštof v době stavovského 
povstání údajně neuměl psát a konfederaci za něj musel podepsat Jan Vyšemír Sedlecký z Újezdce, 
příbuzný jeho matky. Buková mu proto byla komisí z roku 1622 ponechána, musel ale zaplatit 70 zlatých 
pokuty.) Zilještě 31. 8. 1646, kdy v Loučimi potvrdil nového faráře, ale 8. 1. 1652 byl již mrtev. V letech 
1598-1617 držel část Loučimi Zikmund Vlasatý, který zdědil po zesnulém Jindřichu Vlasatém 
(Šebestiánovu bratru?) pohledávku 500 kop gr. rníš., kterou pak odkázal kostelu v Loučimi. Osobně se 
účastníl stavovského povstání, ale roku 1623 byl již mrtev a v roce 1629 po něm zůstala zcela nemajetná 
vdova neznámého jména. Jeho synem byl Jáchym Vlasatý na Loučimi (1600-1643). Jiný ("třetí") dil 
Loučimi později zdědil po strýci Kryštofovi Vlasatém Jindřich Vlasatý, narozený asi roku 1605, 
obeslaný roku 1629 k jednání o pokutě za účast ve stavovském povstání, 17. 2. 1630 však jeho 
(nejmenovaná) matka odmítla obeslání přijmout s odůvodněním, že její syn je už přes rok někde na vojně. 
Jindřich se dále připomínal v letech 1630-1668 v loučimských kostelních registrech, nejpozději od roku 
1651 byl ženatý s Kateřinou Chlumčanskou, dcerou Jana Chlumčanského na Bukové. Podle smlouvy 
Oldřicha Kryštofa Chlumčanského s Jindřichovou strejnou Alžbětou Krossovou z Domaslavi z 30. 8. 
1667 zemřel 20. 10. 1665. Podle jiných autorů však ještě roku 1669 prodal svůj díl Loučimi Diviši 
Kocovi z Dobrše. Sedláček všechny Vlasaté v Loučimi považoval za potomky Šebestiána Vlasatého, 
který Loučím roku 1577 získal, a navíc předpokládal jejich držbu Loučimi až do 18. století. U držitelů 
drobných statků se ale občas mýlil, jak dokazuje i příklad Bukové. Je také možné, že Šebestián měl více 
synů, než udávají genealogické sbírky, a Zikmund (1598-1617) byl jeho potomkem. Jindřich v každém 
případě nemohl být synem Kryštofa z let 1571-1592 ani jeho stejnojmenného syna z let 1603-1622, 
protože o něm mluvil jako o svém strýci, a jen těžko mohl být synem Sebestiánova Jáchyma, protože se 
narodil asi roku 1605, zatímco Jáchym byl ještě roku 1603 nezletilý. (O tomto Šebestiánovu synovi 
nevíme téměř nic. Možná mohl být v některých případech zaměněn se stejnojmenným Zikmundovým 
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Kateřinu a Annu. 13 Jan zemřel před rokem 1614, všechny jeho děti žily ještě i v době 

třicetileté války. 14 Oldřich vyženil s Markétou Podmokelskou z Prostiboře, která 

synem, který však byl již roku 1600 71etilý a roku 1630 vysloveně zmíněný jako jeho syn, pravděpodobně 
však záhy po roce 1603 zemřel) Pokud by měl být Šebestiánovým potomkem, musel by být dalším jeho 
neznámým synem. Možná však šlo o druhého Zikmundova syna. Vedle něj žíl v Loučimi roku 1623 ještě 
Burian Vlasatý a roku 1600 se při loučimském zádušním "počtu" účastnil Bohuslav Vlasatý bez udání 
sídla. Jejich původ je zcela nejasný. Druhou polovinu Chlumčan držel roku 1545 vnuk Matouše z 
Domaslavi Jan, Na Chlumčanech se psal ještě roku 1579 a je tak uváděn i v tituláři z roku 1589. Po něm 
Chlumčany dr:l.eli jeho synové Tobiáš (do roku 1595) a Volf. Volf svoji část podle berních rejstřiků držel 
ještě roku 1603, ale v roce 1615 již nikoliv. Tobiáš se roku 1602 také zúčastnilloučimského zádušního 
"počtu" a při tom jako jeho sídlo byl uveden Vílov, ves sousedící s Bukovou. Jiný Jan, který bývá mylně 
ztotožňován s Janem na Chlumčanech, roku 1577 koupil Kotouň u Kasejovic, na které byl uváděn už 
roku 1579 a ještě v tituláři z roku 1589, ve kterém se ale zároveň objevuje i Mikuláš Záhorský z Brloha 
na Kotouni. K tomu jsou možná dvě vysvětlení: buďto se Mikuláš stal majitelem jen části Kotouně či se 
na ní 7abydlel z jiných příčin (třeba jako Janův zet) nebo se v tituláři jedná o zastaralou informaci a Jan 
Kotouň někdy nedlouho před rokem 1589 opět prodal, jak se domníval i A. Sedláček a po něm další 
regionální autoři. O tomto Janovi nic dalšího nevíme, snad byl potomkem některého ze Šebestiánových 
bratrů. Podobná nejistota panuje u Buriana Vlasatého, osvobozeného roku 1623 od všech pokut za účast 
ve stavovském povstání. Zatím ani nelze určit, kdy vlastně rod Vlasatých z Domaslavi vymřel. 
Dorota Vlasatá z Domaslavi byla manželkou Jana Chlumčanského (Bez udání sídla) již v roce 1584. V 
tituláři z roku 1589 je uveden Jan mladší Chlumčanský v Drahouši. Na Bukové žil Jan prokazatelně roku 
1606, protože ale Buková měla patřit Kryštofovi Vlasatému jen doživotně, po roce 1603 už na ni nikdo z 
jeho dědiců neměl mít nárok. Právo Jana a Doroty, respektive jejich dětí, na Bukovou však bylo 
zpochybněno teprve ve 20. letech 17. století a v jejich majetku zůstala až do prodeje v roce 1637. 
13 Janův syn Václav byl roku 1613 nezletilý a 18. 9. 1614 již zletilý. Protože v té době se zletilosti 
dosahovalo ve 20 letech, dá se z toho přibližně odvodit rok jeho narození okolo roku 1594. Méně jisté už 
je datum narození jejich dětí Adama, Lidmily a Kateřiny, kteří v roce 1651 udali věk 70, 53 a 45 let, tedy 
asi roky 1581, 1598 a 1606. 
14 Podle M. Koláře byla druhou manželkou Jana Chlumčanského na Drahouši Anna Malovcová z 
Chýnova a Vintrberka. Bretfeld upřesníl, že šlo o dceru Jiřího Malovce z Chýnova a Vintrberka a 
Magdaleny Belvicové z Nostic. Jan Chlumčanský je jako manžel dcery Jiřího Malovce Anny uveden i 
v rodokmenu Malovců v soupisu jihočeských šlechtických sídel. Jiří Malovec (+ 1646) byl synem 
Ezechiela Malovce na Čkyních u Volyně, roku 1622 držel Jince u Hořovic, které roku 1648 prodal, roku 
1630 koupil Cítov u Mělníka a s manželkou Magdalenou Belvicovou z Nostic (+ 1644) vyženíl i nedaleký 
Liběchov. V roce 1646 byl patronem kostela ve Svatém Poli u Dobříše. Roku 1638 byl povýšen do 
panského stavu. Jeho potomky byli syn František Wolfgang a dcera Ludmila Františka provdaná 
Vratislavová z Mitrovic. Bretfeld se domníval, že Jan byl synem Jindřicha Chlumčanského (nikoliv na 
Radkovicích) a Anny ze Žákavy a jeho synem byl Oldřich Kryštof na Polyní. Jde očividně o omyl, 
způsobený asi přehozením otce a syna (Jindřich na Bukové, otec Oldřicha Kryštofa, byl synem Jana na 
Drahouši a Bukové), Jindřichova manželka Anna ze Žákavy asi vznikla na základě údaje o druhé 
manželce Jindřicha Chlumčanského na Radkovicích. Otázkou však stále zůstává Anna z Chýnova, údajná 
manželka Jana Chlumčanského. Na žádné konkrétní údaje o Anně Chlumčanské z Chýnova jsem zatím 
nenarazila. Snad byla skutečně druhou manželkou Jana na Bukové, se kterou se oženil po roce 1606, 
nedlouho před svou smrtí. 
Viz DZV 22 L 7; NP inv. č. 20 (Registra komornická soudu nejvyššího purkrabství z let 1569-1576) fol. 
K9 '; ANM sb. CH kart. 21 Chlumčanský, kart. 31 Vlasatý z Domaslavi; SOkA Rakovník inv. č. 135 
(Mustruňk z roku 1570) nefol. ; NA Praha SM Rl09/45 Kl.- Plz. 37 (Soupis poddaných podle viry
Loučím); DZV 175 M26'; DZM 169 A15, C4; DZV 36 C23, D7; DZM 56 C9, C15'; NAPraha SM 
C215 Cl/4 č. 8, 15, 128, fol. 118; Šebestián Fauknar z Fonkenštejna: Titulář, Staré Město pražské 1589; 
Bretfeld, F. J.: Umriss einer kurzen Geschichte des Leitmeritzer Bisthums nebst genealog. 
Denkwiirdigkeiten iiber das Alter und die Verdienste der bóhrnische Farnilie Chlumczansky von 
Przestavlk, Prag 1811, s. 85, 92; Kapras, J.: O zletilosti dle českého práva, Brno s. d.; Rybička, A.: 
Vlasatý z Domaslavi, (Riegrův) Slovník naučný 9, Praha 1872, s. 1181; Bílek, T.: Dějiny konfiskací v 
Čechách 1-2, Praha 1882-1883, s. 355, 882; Sedláček, A: Hrady, zámky a tvrze Království českého ll. 
Prácheňsko, Praha 1897, s. 267; Kolář, M.: Chlumčanský z Přestavlk, OSN 12, Praha 1897, s. 247; 
Sedláček, A.: Malovec, OSN 16, Praha 1900, s. 723-724; Sedláček, A.: Příchovský z Příchovic, in OSN 
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zemřela roku 1599 a se níž měl děti Kryštofa a Benignu, statek Černíny, který roku 

1605 prodal. V roce 1615 sídlil na dvoře v Chotíkově. 15 Václavovi byl pravděpodobně 

totožný s Václavem na Plezomi a Štokově. Brání tomu však to, že měl podle T. Bílka 

mladšího bratra Vladislava, kterého poslal místo sebe do stavovského vojska. Václav 

tam Vladislava skutečně poslal, nikde v konfiskačních materiálech však nebyl nazýván 

Vladislavovým bratrem. Vztah Václava a Vladislava tam nebyl nijak vymezen. Také 

nikde jinde v pramenech prozatím nebyl nalezen důkaz, že by Václav a Vladislav byli 

bratři. T. Bílek se ve svých údajích občas mýlil a není vyloučeno, že tohle je jeden 

z těchto případů. Podle konfiskačních materiálů se Vladislav měl narodit asi roku 1605, 

což odpovídá zhruba věku stejnojmenného syna Jana Boreně. Pokud by Vladislav měl 

být Václavovým bratrem, musel by nejméně ještě roku 1604 žít otec Václava na 

Štokově. Domnívám se, že se ve skutečnosti nejedná o Václavova bratra, ale o syna 

Jana Boreně, kterého si Václav jakožto nejbohatší člen rodu, navíc bez mužského 

potomka, vzal k sobě. 16 

20, Praha 1903, s. 680; Sedláček, A: Místopisný slovník historický Království českého, Praha 1908, s. 
171,447, 566; Štědtý, F.: Stavivo k podrobné historii církevní v Čechách, SHK. 12, 1911, s. 200, SHK 13, 
1912, s. 77; Teplý, F.: Chodská registra kostelní v Loučimi, SHK 15, 1914, s. 73-79, 181-191, 16, 1915, 
s. 40-43; Vančura, J.: Dějiny někdejšího královského města Klatov 1/2, Klatovy 1928-1929, s. 1318, 
1488; Líva, V.: Prameny k českým vojenským dějinám. Regesta fondu Militare Archivu ministerstva 
vnitra Republiky československé v Praze, 2, Praha 1938, s. 77; Bělohlávek, M. a kolektiv: Hrady, zámky 
a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Západní čechy, Praha 1985, s. 120, 199; Tříska, K. a 
kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 5. Jižní Čechy, Praha 1986, s. 243; 
Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) 1. Hospodářská základna a královská moc, 
Praha 1992, s. 325, 329; Úlovec, J.: Rejstřík dlužníků berně z roku 1579, Táborský archiv 7, 1995-1996, 
s. 157, 163, 164; Mysliveček, M.: Erbovník aneb kniha o znacích a osudech rodů žijících v Čechách a na 
Moravě 2, Praha 1997, s. 206, tab. 55; Svoboda. L. a kol.: Encyklopedie českých tvrzí 1, Praha 1998, s. 
146; Holý, Z.: Chlumčany a jejich obyvatelé, Chlumčany 1999, s. 39-42, 361-363; Zahradníková, M.
Štrejnová, E.: Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Čáslavsko 2, Praha 1999, s. 325; Král, P.: Mezi 
životem a smrtí. Testamenty české šlechty 1550-1650, České Budějovice 2001, s. 139-142, 521-522; 
Růžek, V. (ed.): Sedláček, A.: Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty 2, Praha 2001, s. 
304; Zahradníková, M. (ed.): Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko- Klatovsko 1, Praha 
2003, s. 288-289, 386; Úlovec, J.: Hrady, zámky a tvrze Klatovska, Praha 2004, s. 62 
15 DZV 129 A15; DZV 188 115; Sedláček, A.: Rozvržení sbírek a berní r.l615 ... , Praha 1869, s. 55; 
Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 57, 
152, 181; Úlovec J.: Rejstřík dlužníků berně z roku 1579, Táborský archiv 7, 1995-1996, s. 164 
16 Důležitou indicií pro genealogické zařazení Václava na Štokově by mohl být fakt, že ve smlouvě Jana 
Chlumčanského na Bukové s manželi Oudrčskými o statek Drahouš z roku 1606 byl jako svědek uveden 
Oldřich Chlumčanský a za útraty komorníka zaplatit Václav Chlumčanský 3 kopy gr. č. Oldřich ani 
Václav zde nemě1i uvedená svá sídla, jednalo se však evidentně o bratry Jana na Bukové, dříve na 
Drahouši. To je nepochybným důkazem toho, že Janův bratr Václav ještě toho roku žil. Nemáme o něm 
však žádné zprávy, zatímco u Václava na Plezomi a Štokově neznáme jeho původ. V'se nasvědčuje tomu, 
že Václav na Drahouši a Václav na Štokově byla jedna osoba. 
Bílek, T.: Dějiny konfiskací v čechách 1, Praha 1882, s. 206; NA Praha SM C215 C15; DZV 142 A18; 
DZV 292 Ql7; SM C 215 C 1/4/2 č. 134; DZV 132 Cl; DZV 188 115; DZV 179 06 
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Václav vystupoval poprvé v roce 1583, kdy byl poháněn Janem Bošínským na 

Jemnici jako svědek proti Lidmile Roupovské z Vartemberka na Roupově. Později sídlil 

na statku Plezom u Tachova a v letech 1594-1595 působil jako hejtman na statku 

Třebel synů Jáchyma ze Švamberka. Už roku 1601 koupil od tachovského hejtmana 

Georga von Motschlibintze bývalý manský statek Štokov, kam nejpozději roku 1603 

přesídlil. 17 V té době byl nejbohatším členem rodu Chlumčanských. Před rokem 1604 se 

oženil se Salomenou, vdovou po Janu starším Příchovském na Svojšíně (1574-1594, 

1597 již mrtev). Ta měla z prvního manželství syny Petra, Jiřího, Albrechta a Václava a 

dcery Kateřinu (Káči) a Salomenu, jejichž poručníky za doby jejich nezletilosti byli 

bratři Burian, Jiřík a Markvart Příchovští. 18 Václav měl se Salomenou jedinou dceru 

Evu, narozenou asi roku 1605. 19 Oba tito manželé se dožili začátku třicetileté války. 

17 Statek Plezomje vzdálen po komunikacích 18 km od sídla švamberského statku Třebel, kde Václav 
působil jako hejtman a 26 km od Štokova, který si zakoupil později. Vzdálenost byla stanovena pomocí 
~ítačového programu Odyseus. 

8 Salomena rozená Hradišťská z Hořovic ovdovělá Příchovská podruhé provdaná Chlumčanská nebyla 
totožná s nejmladší dcerou Jana Hradišťského z Hořovíc na Hradišti u Blovíc, Vlčtejně a Nebílovech 
(+1600) a Anny Pouzarové z Michnic (+1618) Annou Salomenou Hradišťskou z Hořovic (+1632). Ta se 
totiž poprvé provdala až 16. ll. 1609 (po zasnoubení 24. 2. 1609) za známého cestovatele a hudebníka 
Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a krátce před 3. 10. 1610 mu porodila dědice Jana Viléma. Jan 
Hradišťský měl ještě dcery Markétu provdanou Karlovou ze Svárova a Sybilu provdanou Pešíkovou z 
Komárova, které se spolu s Annou Salomenou staly dědičkami nejprve jeho nemalého majetku a potom i 
majetku jeho ženy, jiná Salomena v souvislosti s nimi zmiňována není. Podle Wunschwitze byli jejími 
rodiči Castolar Hradišťský a Magdalena z Kokořova, byla tedy zřejmě mladší sestrou Jana Hradišťského, 
nikoliv jeho dcerou: Jako sestra mužského dědice měla (narozdíl od dcer Jana Hradišťského) Salomena 
nárok jen na věno, nikoliv na podíl na otcovském dědictví. Nebyla tedy pravděpodobně tak žádanou 
nevěstou jako její stejnojmenná neteř. 
Jan starší Příchovský na Svojšíně byl synem Jiřího, který se na Svojšín přiženil roku 1554 sňatkem s 
Annou z Nalžov (+ 1596). Genealogické zařazení Jiřího a jeho vztah k poručnikůmjeho potomků, bratrům 
Burianovi, Jiřímu a Markvartovi Přichovským, není jasný. Výše zmínění bratři Příchovští byli syny 
Zdebora, který roku 1549 držel Skočice, a bratry Petra Příchovského na Lužanech,jehož syn Václav se 
před rokem 1603 oženil s dcerou Jana Boreně Chlumčanského na Újezdě Annou. Burian byl v letech 
1589-1593 hejtmanem chotěšovského kláštera a později žil v městečku Dobřanech. V roce 1593 byl 
Jindřichem Chlumčanským na Radkovicích nazýván "švagrem", měl tedy za manželku nějakou sestru 
Jindřicha a Jana Boreně. V trhové smlouvě z roku 1602 se už psal "na Svojšíně". O Jiřím a Markvartoví 
nevíme nic. Podle svojšínské kroniky z roku 1844 dělal Markvart od konce 16. století kolátora 
svojšínského kostela a byl proto mylně považován za otce synů Jana staršího Václava a Albrechta 
Přichovských na Svojšíně, ve skutečnosti to však zřejmě činil z titulu funkce jejich poručníka. 
Viz DZM 94 FIO; DZM 73 F20; NA Praha SM C517; DZM 39 D22; NA Wunschwitzova genealogická 
sbírka inv. č. 453 - Chlumčanští; MA Plzeň inv. č. 498 sign. 7e78 (Kopiář zápisů o majetku kláštera 
chotěšovského z let 1571-1760), fol. 34; DZV 150 MlO; SOA Plzeň pob. Klatovy VS Svojšín 
(neuspořádaný fond) kart. 36 inv. č. 1527 prozatímní značka R36 (Rukopis o dějinách majitelů Svojšína a 
jeho duchovní správy z roku 1844) fol. 10; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého 9. 
Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 218; Marat, F. (ed.): Soupis poplatnictva 14 krajův v Království 
českém z roku 1603, VKCSN, tř. filosof.- hist.- jazykozpytná, roč. 1898, Praha 1899, č. 1, s. 61, 62; 
Kolář, M.: Hradišťský z Hořovic, OSN ll, Praha 1897, s. 752; Sedláček, A.: Příchovský z Přichovic, in 
OSN 20, Praha 1903, s. 680-682; Sedláček, A: Hrady, zámky a tvrze království Českého 13. Plzeňsko a 
Loketsko, Praha 1905, s. 136; Racek, J.: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a jeho doba 2, Brno 1972, s. 
31-32; Bělohlávek, M. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Západní 
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Jan zPřestavlk a na Sulislavi byl 17. 5. 1532 již mrtev a zanechal po sobě 

nezletilé děti, jejichž poručníky byli Václav Chlumčanský na Újezdě a Vilémův syn Jiří 

Chlumčanský na Plešnicích. Jmenovitě z nich známe Šebestiána, který byl již roku 1536 

zletilý, a jeho mladšího bratra Petra, zavražděného před 21. ll. 1541 v Plzni bratry 

Albrechtem, Jiřím a Joštem Tejřovskými z Einzidle. Šebestián pak prodal 18. 7. 1542 

obci města Plzně 3 dvory ve vsi Božkově, ,jak je držel po svém otci a bratru" a také ".ť 

Buksicích, což tu má" a odstěhoval se do městečka Volyně. Byl ženat s Voršilou 

z Bubna, které roku 1563 odkázal veškerý majetek. Jeho synové Jan, Karel a Markvart 

spolu se svými nejmenovanými sestrami roku 1571 prodali dům ve Volyni a odstěhovali 

se do blíže neurčeného Bezděkova. Karel byl 14. 8. 1572 zavražděn v Klatovech 

Erhartem Rohrerem z Hochstattu a jeho synem Janem Mauricem. Jan ("mladší") se mezi 

lety 1574-1582 přestěhoval do Strakonic, kde žil ještě roku 1584. Markvart, který se 

oženil s Markétou Vamberskou z Rohatec, žil na Bezděkově ještě roku 1575, pak však 

zmínky o něm mizí. 20 

Starší syn Rouse z Přestavlk a v Chlumčanech Markvart se roku 1527 začal psát 

"ve Skupči", což je ves na Plzeňsku, která ale nejméně od roku 1510 patřila Jiřímu 

Čechy, Praha 1985, s. 98, 388; Procházka, Z.- Úlovec, J.: Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov 2, 
Tachov 1990, s. 166, 172; Světlík, J.- Rožmberský, P.- Novobilský, M.: Hrádek ve Skočicích u Přeštic, 
Plzeň 1998, s. 10-11; Koldinská, M.- Maťa, P. (ed.): Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z 
Valdštejna 1602-1633, Praha 1997, s. 156, 168; Holý, Z.: Chlumčany a jejich obyvatelé, Chlumčany 
1999, s. 41; Novobilský, M.- Rožmberský, P.: Hrad Vlčtejn, Plzeň 2000, s. 23-24; Koldinská, M.: 
Každodennost renesančního aristokrata, Praha 2001, s. 20, 61, 127-128, 162, 184-186; Rožmberský, P.: 
Zámek Hradiště, Blovice 2004, s. 21; Koldinská, M.: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta 
intelektuála k popravišti, Praha 2004, s. 268-269, 272-274, 295, 333, 505 pozn. 925 
19 Eva udala 15. 6. 1651 jako svůj věk 46let. Eva se později mezi lety 1634 a 1637 provdala za Albrechta 
von Pries (Priess, Pryss, Brysl), se kterým měla syny Petra Albrechta a Johana Friedricha a po jeho smrti 
se po roce 1641 provdala znovu za Georga Schlesingera na statku Kořen (Gurschin). 
Viz NA Wunschwitzova genealogická sbírka inv. č. 453 - Chlumčanští; DZV 306 K16; Zahradníková, M. 
(ed.): Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko- Klatovsko 1, Praha 2003, s. 68 
20 Bratři Jan, Albrecht, Jošt a Jiřík Tejřovští z Ensidle, kteří zavinili Šebestiánovu smrt, byli proslulí 
svým lehkovážným životem. V době Petrovy smrti žili ještě u svého otce Henricha, který zemřel teprve 
roku 1556, na hradě Týřov. K osobě Jiříka se váže jedna zajímavost: roku 1526 bojoval v bitvě u Moháče, 
byl zajat a několik let strávil v tureckém zajetím. jeho otec se při jeho vyplacení velice zadlužil a musel 
prodat některé části panství, Týřov však v jeho vlastnictví zůstal a jeho synové ho drželi až do roku 1578. 
Jošt za Petrovu vraždu nakonec popraven nebyl, protože zemřel až v roce 1574. ŠCbestián byl zmiňován 
v tituláři z roku 1556, ale v tituláři z roku 1572 už ne. 
Viz PAS; NA Praha KomS inv. č. 58 (Obeslání k svědomi k stranným přem z let 1522-1532) fol. 100'; 
DZV 250 C25; PAS; DZV 1 E4"; DZM I A25, S3, Vll,V13; DZV 4 H16; ANM sb. CH kart. 21 
Chlumčanský; NA Praha KOMS sign. 55 (Registra komorního soudu z let 1542-1544) fol. 199'; SOkA 
Strakonice AM Volyně sign. 55 pag. 54, 147, 166-167, 193,207, sign. 34 pag. 18, 22, 55, 419; DZM 77 
HS; DZM 32 HlO'; DZM 45 H22; DZM 4 025'; DZM 103 G25; DZM 46 G10; Mikuláš Šúd ze 
Semanína: Formy a notule .. .i titulář, Staré Město pražské 1556; Jiřík Černý: Formy a notule listů 
všelijakých ... i titulář, Staré Město pražské 1572; Vavroušková, A: Desky zemské Království českého 2. 
Kvatem trhový z let 1542-1543, Praha 1935, s. 215-216 č. 503,; Teplý, F.: Dějiny města Volyně a okolí, 
Písek 1938, s. 163; Durdík, T.: Hrad Týřov, Praha 2001, s. 12-13 
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Vikhartu ze Šanova. Vysvětlení této záhady je prosté: v březnu 1528 byl Markvart 

poháněn klatovským měšťanem Janem Nykodemem ze Šentálu pro dluh 12 kop 15 

grošů českých za "sukno a jiné věci krámské", které pobral, když vdával dceru za Jiříka 

Vikharta ze Šanova. Markvart tedy žil u tohoto svého zetě. V roce 1545 byl již mrtev a 

zůstala po něm vdova Markéta z Vydžína, které ve své závěti její příbuzný Petr Levhart 

z Vidžína na Svinné odkázal určitý finanční obnos?1 Měl s ní 5 synů: Jana, Jiříka, 

Zikmunda, Petra a Kryštofa, kteří od roku 1536 žili nějakou dobu (maximálně do roku 

1545) na dvoře v Nedražicích, zastavených jim kladrubským klášterem, a dcery Dorotu 

a Otku, které v roce 1562 sdílely jako neprovdané domácnost se svým bratrem Jiříkem. 

Kryštof odešel do Litvy a v jejím hlavním městě Vilniusu někdy před rokem 1562 

zemřel bez potomků. Zikmund sídlil mezi lety 1542-1549 na zápisném statku 

chotěšovského kláštera Zemětice, Jiřík na jiném zápisném statku kladrubského kláštera 

v Miřivicích (Miřovicích). 22 Zikmund měl syna Jana, připomínaného roku 1549, jemuž 

byly Zemětice zastaveny do konce jeho života. Zikmundův syn Jan byl ale už 5. 3. 

1550 mrtev, zřejmě i spolu se svým otcem, a Zěmětice.měly být vyplaceny Janovi 

mladšímu Popelu z Lobkovic na Horšovském Týně. Nakonec je ale získal Zikmundův 

bratr Jiřík. Ten se mezi lety1549-1554 oženil s dcerou Viléma Boříkovského 

z Košumberka na Boňkovech a Představí Bohunkou, se kterou měl syny Jana 

Markvarta, narozeného před rokem 1560, Kryštofa, Zikmunda a Václava a nejméně tři 

dcery: Markétu, provdanou za Jindřicha Žákavce ze Žákavy na Jivjanech, Žofii, 

manželku Jana Úlického z Plešnic na Plešnicích (1600), a Annu, v roce 1581 svobodnou. 

Jiřík zemřel mezi lety 1577-1579.23 Jeho nejstarší syn Jan Markvart byl roku 1579 již 

21 V tituláň Brikcího z Licka z roku 1534 je Markvart uveden, ale bez udání sídla. 
Viz PAS; ANM sb. CH kart. 21 Chlumčanský; DZV 7 F9, F13; Brikcí z Licka:Titulové stavu duchovního 
i světského, Praha 1534; Vančura, J.: Dějiny někdejšího královského města Klatov 112, Klatovy 1927, s. 
705; Holý, Z.: Chlumčany a jejich obyvatelé, Chlumčany 1999, s. 40 
22 Zikmund Chlumčanský 26. I. 1543 požadoval po svém nedílném bratru Jiříkovi Chlumčanském, aby 
mu dal bratrský díl z dědictví po otci. Protože nemluvil o žádných jiných bratrech, ostatní už museli být 
buď mrtví nebo oddělení a žijící někde jinde. Poslední možnost se může týkat zejména Kryštofa 
Chlumčanského v Litvě. 
23 V tituláň z roku 1556 je zmiňován Zikmund Chlumčanský na Zeměticích, v tituláň z roku 1572 Jiřík 
mladší na Zeměticích. 
Viz PAS rkp. 130 s. 14; NA Praha SM C5/10; DZM 91 P5, 6'; DZM 41 G7, Nl; NA Praha KOMS sign. 
55 (Registra komorního soudu z let 1542-1544, stará sign. RKS 12F) fol. 84 (D2), 234 (Ll O); PAS rkp. 
74 s. 169 č. 259; NA Praha SM C5/12; DZM 132 A26; NA Praha SM L39/143; DZV 85 D20; NA Praha 
SM Sl5/10-l. (Seznam dlužníků berně v kraji Plzeňském roku 1552); DZV 51 H7; DZV 167 A25; ANM 
sb. CH kart. 21 Chlumčanský; Balbín, B.: Miscelanea Historica regni Bohemiae, Dec. 2, Lib. 2, Pragae 
1687, II tab. 19 (Žákavci ze Žákavy), III tab. 10 (Žákavci ze Žákavy- pokračování); DZM 74 04; SČ 5, 
s 45; Mikuláš Šúd ze Semanína: Formy a notule .. .i titulář, Staré Město pražské 1556; Jiřík Černý: Formy 
a notule listů všelijakých ... i titulář, Staré Město pražské 1572; Kolář, M.: Boříkovský z Košumberka, 
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zletilý a sídlil tehdy na panském dvoře Maškrov, ale před rokem 1597 přesídlil do 

panského dvora Bijadla, tvořící součást zápisného statku Zemětice. Zemřel před rokem 

1615 jako bezdětný. 24 Jeho manželkou byla Anna Chlumčanská z Vidršperku a v 

Bolkově, která se po roce 1615 znovu provdala za výše zmíněného Jana Jindřicha 

Chlumčanského. 25 Kryštof a Zikmund byli roku 1579 nezletilí a roku 1590 již zletilí. 

Zikmund dožil začátku třicetileté války, Kryštof pravděpodobně nikoliv nebo zemřel na 

jejím počátku. Nejmladší Václav byl roku 1579 nezletilý a roku 1590 při vkladu 

smlouvy z roku 1579 již mezi bratry Chlumčanskými nebyl uveden, stejně jako nikdy 

in.OSN 4, Praha 1891, s. 384; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 9. Domažlicko a 
Klatovsko, Praha 1893, s. 168; Placht, 0.: Odhad majetku stavů Království českého z r. 1557, VKSČN 
1946-1947, Praha 1947, kap. 4, s. 70 č. 55; Profous, A.: Místní jména v Čechách 3, Praha 1951, s. 191; 
Úlovec, J.. Panská sídla v Otíně a Předslavi u Klatov, MZK 36, 2001, s. 35-41 ; Úlovec, J.: Hrady, zámky 
a tvrze Klatovska, Praha 2004, s. 27, 199 
24 Sedláček o nčm tvrdí, že žil ještě roku 1612, ale v pramenu z roku 1610 se mluví o nějakém 
Chlumčanském jako o "nebožtíku Zemětickém", na rozdíl od "starého nebožtíka pana Jiříka 
Zemětického". Nejpravděpodobnější je právě to, že jde o Jana Markvarta. Sedláček udělal v zápisu o 
Bijadlech řadu chyb a mylné určení doby smrti Jana Markvarta může být jednou z nich. Jan Markvart žil 
každopádně ještě 27. 5. 1608, kdy se omlouval pro údajnou nemoc ze zemské hotovosti, a v roce 1609 byl 
uváděn mezi dlužníky berně. Při prodeji Bijadel, Zemětic a Čelákov byl uváděn už jako nebožtík a podíl 
z prodeje dostala vdova po něm Anna z Vidršperku. Prodej je datován rokem 1604, to ale není z mnoha 
důvodů možné, mj. i proto, že se odvolává na deskový vklad z roku 1607. Došlo k němu před rokem 
1615, nejpravděpodobněji roku l614,jak uvádí i Soupis památek. Roku 1614 a pravděpodobně už 1610 
byl tedy Jan Markvart mrtev, v roce 1608 a snad i 1609 ještě žil. Údaj ze Sedláčkových Hradů o roce 
1612 nebylo možno ověřit, v jeho kartotéce v PAS uveden není. 
25 Rodiče Anny z Vidršperku nejsou nikde uvedeni, její původ však můžeme odvodit z její přídomku "v 
Bokově". Bolkov je vesnice u Přeštic, která byla v druhé polovině 16. století a první polovině 17. století 
pustá a rozdělená mezi statky Merklín a Ptenín. Merklín patřil rodu Říčanských, Ptenín ale právě 
Vidršperkárům z Vidršperku. Bohužel vlastnické poměry na něm nejsou právě nejjasnější: v polovině 16. 
století ho koupil Bohuslav, po němž ho zdědíljeho syn Mauric. Ten ale zemřel roku 1607, podle 
některých autorů bez potomků, podle jiných bez synů. Statek po něm zdědí! synovec Bohuslav, syn jeho 
bratra Václava na Kloušově. Ten byl roku 1622 z poloviny konfiskován, ale vykoupen Bohuslavovou 
manželkou Annou Černínovou z Chudenic a jako součást jeho statku byla uvedena i polovina Bolkova, 
která se zřejmě po smrti Anny Chlumčanské z Vidršperka vrátila zpět k rodinnému statku. Statek pak 
drželi synové Bohuslava a Anny z Chudenic Václav Protiva a Mauric Karel. Jako nejpravděpodobnější 
otec Anny se jeví Mauric Vidršperkár, majitel Ptenína i poloviny Bolkova v letech 1577-1607. Zdá se 
velmi pravděpodobné, že Mauric svou dceru obdařil nějakým nemovitým majetkem, většinu statku však 
odkázal synovci jako pokračovateli rodu Vidršperkárů. Podobně se ostatně zachoval i další Mauricův 
bratr Jan na Hlohové. Další možností je, že by Anna získala Bolkov až po roce 1607 od Bohuslava a byla 
tak nejspíše jeho sestrou a tedy dcerou Václava na Kloušově, méně pravděpodobně jeho dcerou (jeho 
ostatní děti se narodily po roce 1602, takže by muselo jít o prvorozenou dceru z prvního manželství). 
Anna byla nicméně v každém případě potomkem (vnučkou, případně pravnučkou) Bohuslava 
Vidršperkára na Kloušově, který zemřel před rokem 1577. 
Viz DZV 167 A25; AČ 4, s 61; NA Praha SM Sl4/12; DZV 297 D25; NA Praha SM C5/11; Sedláček, 
A.: Rozvržení sbírek a berní roku 1615 ... , Praha 1869, s. 54; Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách 2, 
Praha 1883, s. 870-871; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého 9. Domažlicko a 
Klatovsko, Praha 1893, s. 114, 187, 190-192; Sedláček, A.: Vidršperkár z Vidršperku, OSN 26, Praha 
1907, s. 672-673; Hostaš, K.- Vaněk, F.: Soupis památek historických a uměleckých v Království 
českém 25. Politický okres Přeštický, Praha 1907, s. 3; Líva, V.: Prameny k českým vojenským dějinám. 
Regesta fondu Militare Archivu ministerstva vnitra Republiky československé v Praze, 2, Praha 1938, s. 
391, 362; Profous, A.: Místní jména v Čechách 1, Praha 1954, s. 127; Foud, K.- Tomáš, K.: Jižní 
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později. Roku 1590 byl tedy již pravděpodobně mrtev. V roce 1604 se výslovně mluvilo 

o pouze třech synech Jiříka Chlumčanského: Janu Markvartovi, Kryštofovi a 

Zikmundovi. Kryštof i Zikmund byli tehdy již ženatí a měli vlastní sídla mimo Bijadla. 

Kryštof v letech 1604-1615 sídlil na Čelákovech, Zikmund v letech 1600-1612 ve vsi 

Křakov u Horšovského Týna. Kryštofovou manželkou byla Kateřina Jíchanka z Jíchu 

(+ 1632). Zikmundovu manželku zatím neznáme. Podle Jana Markvarta žili všichni tři 

bratři ještě roku 1604 v nedílu, podle názoru komorního soudu však byli již odděleni. 

V každém případě po smrti Jana Markvarta spolu s Annou z Vidršperku, vdovou po 

Janu Markvartovi, drželi statek Bijadla, který před rokem 1615 prodali. 26 

Mladší syn Rouse z Přestavlk a v Chlumčanech Václav sídlil na Újezdě 

Purkartově až do své smrti mezi lety 1538-1542.27 Jeho manželkou byla Anna 

Steblencová z Drahkova. 28 Měl s ní tři syny: Jindřicha, Jana na Újezdě Purkartově a 

Petra. Jindřich zemřel někdy mezi lety 1532 a 1542. Petr, který žil ještě roku 1556, byl 

Plzeňsko 1. Historicko-turistický průvodce, Domažlice 1999, s. 16, 78, 106; Zahradníková, M. (ed.): 
Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko- Klatovsko 2, Praha 2003, s. 434, 438 
26 Rod Jíchanů z Jíchu se zatím nepodatilo blíže identifikovat, musel však získal erb již na konci 16. 
století, protože Sybila z Jíchu byla manželkou Jindřicha Běšína z Běšin na Běšinech, který jí roku 1601 
na tomto statku zapsal obvěnění. 
Viz DZV 167 A24'; NA Praha KomS inv. č. 69 (Registra zelená obeslaná vejpovědí soudu komorního 
z let 1585-1607) fol. 544; ANM sb. H kart. 23- Chlumčanští; DZV 297 D25; DZV 133 Jl8'; DZM 39 
J8; DZM 57 A24; DZM 74 06; ANM sb. H kart. 28- Klenovští; DZV 143 L30'; ANM sb. CH kart. 21 
Chlumčanstí; DZV 147 B26; Titulář Jana Jiřího Hollara z Práchně z roku 1664 f. 180; Sedláček, A.: 
Hrady, zámky a tvrze Království českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 252; Sedláček, A.: 
Hrady, zámky a tvrze království Českého 13. Plzeňsko a Loketsko, Praha 1905, s. 164 
27 V tituláří Brikcího z Licka z roku 1534 byl Václav uveden, ale bez udání sídla. Václavův syn Jan i na 
místě svého bratra Petra obnovil 5. 6. 1542 vklad svého zesnulého otce z 30. 9. 1536. Václavovi byl ještě 
29. 4. 1538 nabídnut úřad hejtmana, takže snad toho roku ještě žil. 
Viz SČ 1, s. 454 č. 9; DZV 1 Jl4'; Brikcí z Licka:Titulové stavu duchovního i světského, Praha 1534; 
Vavroušková, A.: Desky zemské Království českého, řada 1, sv. 1. Kvatern běžný černý 1541-1542, 
Praha 1941, s. 243 č. 567 
28 Nedaleko Újezda Purkartova se nachází ves Drahkov u Blovic, který byl ve 14. století a znovu od roku 
1581 rytířským statkem, předtím během 16. století patřil ke statku Renče. Steblencové z Drahkova však 
nepocházeli z něj, ale z Drahkova (dnes Drachkova) u Votice. Nebyli příbuzní s pány (Korkyni) z 
Drahkova, kteří měli v erbu ve štítě hvězdu a jako klenot čápa, ačkoliv ti ve 14. století drželi tentýž statek. 
Genealogie Steblenců zatím nebyla zpracovaná a jen z místopisné literatury víme, že v Drachkově 
v letech 1404-419 seděli Beneš z Drahkova, zároveň i majitel sousedních Tožic, a v téže době Bohuše 
z Drahkova, purkrabí hradu Točníka v letech 1404-1417, snad jeho bratr. Bohušovi potomci, mezi nimíž 
jmenovitě známe z roku 1454 jeho syna Ondřeje a z roku 1468 Jana, služebníka Viléma mladšího 
z Rýzmberku, se v druhé polovině 15. století začali psát Steblenci z Drahkova, před rokem 1471 však o 
Drachkov přišli. Jan Steblenec z Drahkova, patrně totožný se služebníkem Viléma z Ryzmberka, držel po 
husitských válkách Štěpánovice u Klatov, které však už roku 1454 vlastnil Jindřich Tréhub ze Štěpánovic. 
Jiný Jan Steblenec z Drahkova v roce 1495 držel Beztahov u Votice, nedaleko původního sídla. Možná je 
totožný s Janem Steblencem z Drahkova, který od Kateřiny z Újezda (podle A. Sedláčka roku 1513) 
koupil Újezd u Přeštic. Anna z Drahkova byla jeho dědičkou a zřejmě i dcerou. Není ale jasné, jaké 
okolnosti dovedly Jana Steblence tak daleko od rodného Voticka- možná služba u Rýzmberků podobně 
jako u jeho stejnojmenného příbuzného? 
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duševně nemocný a zůstával v péči svého bratra Jana, takže jediným skutečným 

Václavovým dědicem byl Jan na Újezdě Purkartově. 29 Jan se před rokem 1547 oženil s 

dcerou bohatého rytíře Davida Boreně ze Lhoty a na Mikovicích ve Slánském kraji 

Annou. Měl s ní dva syny: Jana, který si z obdivu k slavnému dědovi připojil ke jménu 

přídomek Boreň, a Jindřicha. Zdá se, že měl také nejméně jednu dceru: roku 1593 

oslovoval Burian Příchovský z Příchovic jeho mladšího syna Jindřicha "milý pane 

švagre ". To pravděpodobně znamená, že nějaká Jindřichova sestra a tedy Janova dcera 

byla manželka Buriana Příchovského. Jan na Újezdě Purkartově zemřel mezi lety 1574-

1577?0 Jan Boreň o sobě napsal, že roku 1574 byl ,ještě téměř v pacholectví" a v roce 

29 O žádném jeho bmtru Kryštofovi, kterého předpokládá M. Kolář, jsem nikde zmínku nenašla. J. Úlovec 
ho také mezi syny Václava na Újezdě Purkartově neřadí. Považuje ovšem za jeho syna Viléma na Újezdě 
z roku 1534, který byl ve skutečnosti synem Kryštofa na Bubně a sídlil v té době na Újezdu Hlubově čili 
Újezdu nade Mží. Jindřich je znám pouze díky případu z roku 1532, kdy byl na tvrzi v Újezdě spolu se 
svou matkou Annou ohrožován Jáchymem Fremuntem ze Stropčic. Při obnovení deskového vkladu na 
prodej Štěpánovic Václavem Chlumčanskám Janovi Jeníškovi z Újezda v roce 1545 bylo uvedeno, že 
obnovení provedl Jan Chlumčanský "i na místě bratra Petra Chlumčanského rozumu ne majícího". 
Viz PAS; NA Pmha KomS 253, I. část (Registra zelená 1529-1534: obeslání ... před soud hejtmanský) 
fol. DT; DZV I Jl4'; DZV 7 C27; DZV 51 K36'; Brikcí z Licka:Titulové stavu duchovního i světského, 
Staré Město pražské 1534, fol. R3' ; Kolář, M.: Chlumčanský z Přestavlk, OSN 12, Pmha 1897, s. 247; 
Sedláček, A.: Hmdy, zámky a tvrze Království českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 57, 
220, 247-248; Sedláček, A.: Hmdy, zámky a tvrze Království českého 15. Kouřimsko, Vltovsko a 
jihozápadní Boleslavsko, Pmha 1927, s. 127, 244; Sedláček, A: Místopisný slovník hi&orický Království 
českého, Pmha 1908, s. 162; Sedláček, A.: Českomomvská heraldika 2, Praha 1925, s. 38; Profous, A.: 
Místní jména v Cechách 1, Praha 1954, s. 450 č. 1, 2 (i Dmchkov zde pod heslem Drahkov); Bělohlávek, 
M. a kolektiv: Hmdy, zámky a tvrze v čechách, naMomvě a ve Slezsku 4. Západní čechy, Pmha 1985, 
s. 69; Růžek, V. (ed.): Sedláček, A.: Atlasy erbů a pečetí české a momvské středověké šlechty 2, Praha 
2001, s. 41, 87, 92; Úlovec, J.: Tvrze v Újezdě a Petrovicích, MZK 37, 2002, s. 53 
30 H. Východská se z neznámého důvodu domnívá, že Anna ze Lhoty pocházela z vladyckého rodu 
Horšických z Horšíc. To ale odporuje poznatkům z Wunschwitzovy genealogické sbírky jak pro rod 
Chlumčanských, tak i pro rod Boryňů ze Lhoty. Navíc by to nevysvětlovalo původ přezdívky "Boreň" u 
Jana Boreně Chlumčanského na Újezdě Purkartově, staršího syna Jana staršího Chlumčanského na 
Újezdě Purkartově a jeho manželky Anny. 
Burian Příchovský byl synem Markvarta, který roku 1549 držel Skočíce u Přeštic, a bratr Petm (+ 1604) a 
Adama(+ 1589) na Lužanech, Zdebora (+ 1584) na Skočicích a dále Jiřího a Markvarta,jejichž sídla 
neznáme. Hejtmanem chotěšovského kláštera byl už v roce 1589 a později žil v městečku Dobřanech. V 
trhové smlouvě z roku 1602 se psal "na Svojšíně", zřejmě jako poručník osiřelých dětí Jana staršího na 
Svojšíně. Za zmínku stojí fakt, že syn jeho bmtm Petm Václav Příchovský na Lužanech se před rokem 
1603 oženil dcerou Jana Boreně Chlumčanského na Újezdě Purkartově. Burian se tak oženil s dcerou 
Jana staršího Chlumčanského na Újezdě Purkartově a jeho synovec Václav s Janovou vnučkou. Navic 
Burian s bmtry Jiřím a Markvartem byli poručníci dětí Jana staršího Příchovského na Svojšíně a 
Salomeny Hradišťské z Hořovic, která se před rokem 1603 podruhé provdala za Václava Chlumčanského 
na Štokově. 
Viz Východská, H.: Něco o Horšících, Plzeň 2000, s. 32; NA Praha Wunschwitzova genealogické sbírka 
inv. č. 453 (Chlumčanský z Přestavlk), 87 (Boreň ze Lhoty); DZV 8 A25; MA Plzeň inv. č. 498 sign. 
7e78 (Kopiář zápisů o majetku kláštera chotěšovského z let 1571-1760), fol. 34; DZV 17 Kl7; DZV 80 
G29; DZV 150 MlO; Sedláček, A.: Příchovský z Příchovic, in OSN 20, Praha 1903, s. 680-682; Světlík, 
J. -Rožmberský, P. - Novobilský, M.: Hrádek ve Skočicích u Přeštic, Plzeň 1998, s. 10-ll ; Holý, Z.: 
Chlumčany a jejich obyvatelé, Chlumčany 1999, s. 41 



123 

1575 ''již v mládenectví". Jedná se o pojmy, užívané při členění lidského života do tzv. 

"věků". V české terminologii, zmíněné např. u J. A Komenského, následovalo za sebou 

"dítě, pachole, mládenec, jinoch, muž, starý muž, starček". Pacholectví tedy bylo 

druhým stupněm života a mládenectví třetím. Doba trvání jednotlivých stupňů byla ale 

vymezena různě. Podle biblického členění, užívaného již od středověku, se osoby 

mužského pohlaví do sedmi let nazývaly děti (infantes), do čtrnácti let mládež 

(pueritia), do dvaceti čtyř let mladíci (adolescentia), do padesáti muži (viri), nad padesát 

let moudří a spravedliví starci ( decrepiti). V renesanci se podle V. Bůžka těšilo oblibě 

dělení lidského života na deset sedmiletých cyklů. Podle J. Petráně ale v humanistickém 

evropském členění životního cyklu převážily šestileté periody tvořící dohromady 

dvanáct fází lidského života. Bartoloměj Paprocký z Hlohol v díle Třinácte tabulí věku 

lidského z roku 1603 rozdělil období dětství a dospívání na tři úseky nespecífikované 

délky a od dvaceti let věku pokračoval po desetiletích až do devadesátky. Další 

podstatně odlišné členění se objevuje ve hře luterána Tobiáše Mouřenína z Litomyšle 

Věk člověka z roku 1604, v níž rozčlenil lidský život na deset desetiletých cyklů. V jeho 

pojetí bylo pacholectví obdobím mezí deseti a dvaceti lety života, mládenectví doba do 

třiceti let, jinošství do čtyřiceti, mužství do padesáti let a po něm teprve nastávala 

dospělost. Po ní následovaly stupně s pozoruhodnými názvy: lakomec, starec, kmet, 

mrzák a kůže kostí. Toto dělení lidského je ovšem již na první pohled netradiční. 

V jakém věku tedy nastával přechod mezi pacholectvím a mládenectvím, 

kterého Jan Boreň dosáhl roku 1574? PodleT. Mouřenína ve dvaceti letech, je ale velmi 

nepravděpodobné, že by katolík Jan Boreň pro popis svého mládí použil originální 

výtvor luteránského měšťana z roku 1604. Podle obvyklejšího biblického členění nebo 

sedmiletých cyklů k tomuto přelomu došlo ve čtrnácti letech, podle šestiletého cyklu ve 

dvanácti letech, což by se shodovalo i s prvním přijímáním podle tridentského 

katechismu. Nelze zatím rozhodnout, které členění Jan Boreň použil, osobně se kloním 

k jednomu z prvních dvou. 

Pokud by tedy Janu Boreňovi v roce 1574 bylo 12-14 let, narodil by se asi mezi 

lety 1558-1560. Roku 1576 byl již ženatý s dcerou Jana Žákavce ze Žákavy na 

Jivjanech Justinou a stal se otcem dcery Anny. V roce 1587 měl dětí už několik. Justina 

byla matkou jeho dcer Anny, Alžběty, Judity a pravděpodobně i dalších dětí. V roce 

1603 však byl Jan Boreň už podruhé ženatý s Markétou (Maruší) z Janovic, dcerou 
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Vladislava Janovského.31 S oběma manželkami měl celkem 12 dětí: syny Rulanta 

(narozen po roce 1583), Davida (narozen po roce 1584), Jiřího (narozen asi roku 1595), 

Jindřicha (narozen po roce 1594), Vladislava a Karla a dcery Elišku (Elizabeth), 

Alžbětu, Annu, Juditu, Justinu a Dorotu. Jan Boreň zemřel někdy na přelomu let 1614-

1615, pravděpodobně ve věku 52-54 let. Jeho děti kvůli otcovým dluhům musely na jaře 

roku 1615 prodat statek Újezd Purkartův. 32 Žily pak neznámo kde, snad v Přešticích, 

31 Vladislav Janovský, syn Smila Janovského na Sohostově a Dlažově, sídlil v roce 1572 v Sohostově a 
přijal od bratrů díl otcovského majetku. Roku 1579 žil v Dlažově u Klatov, ale 16. 12. 1579 prodal tento 
svůj "stateček"(dvůr hořejší i dolejší) Markétě Kocové z Vidršperka, manželkou Adama Koce z Dobrše 
na Mileticích. Protože však bratři s prodejem nesouhlasili (Heřman 29. 3. 1580), Vladislav 5. 4. 1580 
prodej zrušil a 20. 4. 1580 jí vrátil40 kop gr. míš. závdavku. Markéta se s ním i jeho bratry za to v květnu 
až červenci 1580 soudila, ale v průběhu soudu zemřela. Vladislav tehdy (1. 6. 1580) sídlil ve Struhadle u 
Klatov, roku 1587 v Dobřanech a v roce 1595 na Soběkurech u Přeštic nedaleko Újezdu Purkartova. M. 
Kolář tvrdí, že Vladislav Janovský sídlil na Sohostově (dnes Soustově) ještě roku 1583, ale tento statek 
podle regionální literatury patřil jeho bratru Oldřichovi Janovskému (psal se 57. 5. 1580) a on se v berním 
rejstříku z roku 1579 psal "v Dlažově". Podle A Sedláčka tvořil Dlažov jeho podíl na dědictvi po otci 
Smilovi. 
Viz NK rkp. XVII F 35 fol. 10-11; NA Praha KomS inv. č. 64 (Registra bílá obeslání z výtržností soudu 
komorního z let 1567-1583) fol. Fl8'; DZM 4 E40, F3, F4', FY, FT, F27; Balbín, B.: Miscelanea 
Historica regni Bohemiae, Dec. 2, Lib. 2, Pragae 1687, I tab. 40 (Henikarové ze Seeberka), II tab. 40 
(Janovští z Janovic); NA Wunschwitzova genealogické sbírka inv. č. 453 (Chlumčanský), 481 (Janovský 
z Janovic); Seydler, K. V .. : Jan Chlumčanský z Přestavlk, ČČM 45, 1871, s. 95-96; Kolář, M.: Janovský 
z Janovic, OSN l3, 1898, s. 28; Sedláček, A: Hrady, zámky a tvrze království Českého 9. Domažlicko a 
Klatovsko, Praha 1893, s. 150; Vančura, J.: Dějiny někdejšího královského města Klatov 1/2, Klatovy 
1928-29, s. 961; Bělohlávek, M. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. 
Západní Cechy, Praha1985, s. 314; Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury II (1). Kultura každodenního 
života od 16. do 18. století, Praha 1995, s. 148-150, 158-159; Úlovec, J.: Rejstřík dlužníků berně z roku 
1579, Táborský archiv 7, 1995-1996, s. 164; Holý, Z.: Chlumčany a jejich obyvatelé, Chlumčany 1999, s. 
362; Bůžek, V a koL: Věk urozených, Praha 2002, s. 269-270 
32 Syn Jana Boreně Vladislav byl pravděpodobně totožný s údajným "bratrem" Václava Chlumčanského 
na Štokově, uváděným v konfiskačních materiálech. Vladislav se podle jím udaného věku v Soupisu 
poddaných podle víry narodil asi v roce 1606, ale roku 1603 byl jmenován syn Jana Boreně se stejným 
jménem, takže buď se jednalo o dvě stejnojmenné děti nebo se narodil už před rokem 1604. Problémem 
údajů ze Soupisu bylo zaokrouhlování na pětiletí a desetiletí, takže přesný věk se dá určit jen těžko, 
netýkalo se to ovšem šlechty, pokud znala datum svého narození. I rok narození nejmladšího z bratrů 
Karla odvozený ze Soupisu ( 1611) se zdá být značně nejistý. Věk jednotlivých osob se ovšem dá vymezit 
věkem jejich zletilosti, která se dosahovala ve 20 letech: všichni bratři byli roku 1603 nezletilí, roku 1615 
byli zletilí Ruland, David a Jiří. Podle výše vyplácené částky za Újezd Purkartův se dá odvodit, že Ruland 
(dostali 000 kop míš.) byl o nemnoho starší než David (1 050 kop míš.), ale podstatně starší než Jiří (1 
300 kop gr. míš.), který byl naopak o málo starší než jeho nezletilí sourozenci (po 1 350 kopách míš.) 
Samozřejmě nejpřesnějším zdrojem byl údaj o věku z náhrobního nápisu, jak tomu bylo u Jiřího. Jiří 
zemřel roku 1626 ve věku 31 let, takže se narodil roku 1595. I zde může hrát zpřesňující roli zletilost: při 
prodeji Újezda Purkartova v květnu 1615 byl už zletilý, takže se musel narodit počátkem roku 1595. 
Tomu ostatně nasvědčuje i to, že jeho částka za prodej Újezda byla jen o málo nižší než u jeho nezletílých 
bratrů. 
Elišku (Elisabeth), údajně provdanou za neznámého rytíře z Kalenic, známe jen z genealogických sbírek a 
od Bretfelda, může tedy být totožná s Alžbětou a jen dvakrát provdaná. Alžběta byla před rokem 1601 
provdaná za Jana Benedu z Nečtin, který po roce 1595 zdědil Vilémov u Chotěboře, ale roku 1604 ho 
prodal Václavu Boreňovi na Roztokách. Jan jí roku 1603 na Vilémově zapsal obvěnění (jako Kateřině z 
Přestavlk?) a roku 1612 koupila statek Přemyšlení u Prahy, kde až do roku 1628 sídlila. Anna zemřela 13. 
4. 1632 ve dvě hodiny odpoledne ve věku 55 let, 21 týdnů a dva dny, takže se narodila v polovině 
listopadu roku 1576. Anna se provdala za Václava Příchovského na Lužanech. Anna i Alžběta (případně i 
Eliška) byly roku 1603 patrně už vdané, protože o nich závěť jejich strýce Jindřicha Chlumčanského na 
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kde byl Jindřich 1. 5. 1617 zavražděn Petrem Karlem z Klenové. Rulant zemřel dne 21. 

5. 1616, ostatní čtyři synové Jana Boreně se dožili počátku třicetileté války. 33 Bratr Jana 

Boreně Jindřich žil na statku Radkovice. Jeho první manželkou byla Kateřina Sudovou 

Lukavská z Řeneč. 34 Měl s ní dvě dcery, Kateřinu vdanou Říčanskou z Přestavlk a 

Alžbětu, vdanou nejprve Březskou, potom Hrobčicovou a nakonec Žeberkovou z 

Přestavlk. 35 Dne 16. 2. 1603 se Jindřich oženil podruhé s mladičkou Annou ze Žákavy 

Radkovicích nemluví, na rozdíl od jejich neprovdaných sester Judíty, Justiny a Doroty. Bretfeld 
považoval Judítu a Justinu mylně za jednu osobu. Justině bylo toho roku asi 14 let, _Judita byla starší, 
Dorota mladší. Judita je v genealogických materiálech uváděna jako dcera Justiny Zákavcové a manželka 
Adama Henikara na Štěnovicích, nevíme ale, kdy se za něj provdala. P. Rožmberský předpokládá jejich 
sňatek do roku 1614 . Problematické je ale datum úmrtí Judity: v kostele v Liticích je náhrobník Judity 
Henikarové s erbem Chlumčanských a datumem 22.3. (středa po květné neděli) 1617, M. Kolář ale tvrdil, 
že Judíta žila ještě v roce 1631 jako vdova po Adamu Henikarovi. Tento údaj se mi však v pramenech 
nepodařilo najít. P. Rožmbrský tento údaj přebral a usoudíl, že na náhrobníku musel být jiný rok než 1617 
nebo se muselo jednat o jinou Juditu Henikarovou, třeba Adamovu dceru nebo sestru. Podle mého 
ohledání v kostele v Liticích jde zcela určitě o rok 1617, nemohu ale vyloučit, že opravdu nemuselo jít o 
Juditu rozenou Chlumčanskou. Je ovšem také pravda, že řada údajů uvedených M. Kolářem nejen o 
Chlumčanských neodpovídala skutečnosti, takže dokud nenajdeme onen údaj z roku 1631, nemůžeme si 
být jisti, zda opravdu existoval. Já osobně se domnívám, že Judita Henikarová z Přestavlk zemřela na 
Štěnovicích 22. 3. 1617. Justina emigrovala s rodínou své sestry Anny Příchovské z Přestavlk do Hofu a 
byla zmiňována v pamětech Jana Jiřího Haranta z Polžic a Bezdružic. Na náhrobku byla údajně označena 
jako manželka neznámého Václava Chlumčanského ("Justina geb. Ch/umczansky Wences/ai Zprzes/awik 
von Pschesřawelck und Chlumczan "), zatímco Jan Jiří Harant o ní tvrdil, že zemřela jako panna. Zemřela 
9. 1. 1629 ve věku 39let, takže se narodila asi roku 1589. Dorota v roce 1615 vystupovala jako 00!!! 
Chlumčanská z Přestavlk a měla nárok na vyplacení 100 kop míš., které jí Jindřich Chlumčanský slíbil 
roku 1603 k její případné svatbě, takže se pravděpodobně provdala za nějakého příslušníka rodu 
Chlumčanských. 

Viz DZV 188115, M22; DZV 132 Cl; DZM 14 B6; NAWunschwitzova genealogické sbírka inv. č. 453; 
NADobřenského genealogická sbírka inv. č. 396; Balbín, B.: Miscelanea Historica regni Bohemiae, Dec. 
2, Lib. 2, Pragae 1687, I tab. 40 (Henikarové ze Seeberka), IV tab. 34 (Příchovští z Příchovic); Bretfeld, 
F. J.: Umriss einer kurzen Geschichte des Leitmeritzer Bisthums nebst genealog. Denkwiirdigkeiten iiber 
das Alter und die Verdienste der oohmische Familie Chlumczansky von Przestavlk, Prag 1811, s. 87; 
Kapras, J.: O zletilosti dle českého práva, Brno s.d.; Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách 1, Praha 
1882, s. 446; Menčík, F.: Paměti Jana Jiřího Haranta z Polžic a Bezdružic, Praha 1897, s. 60-68; Kolář: 
Henygar ze Seeberka, OSN ll, Praha 1897, s. lll; Andress, F.: Denlo:naler und Sagen in Bezirke 
Dobrzan, Mies 1906, s. 42; Podlaha, A.: Posvátná místa Království českého 2. Vikariáty Berounský, 
Bystřícký a Plzeňský, Praha 1908, s. 298; Teplý, F.: Čeští exulanti v Hofu, ČČsRSČ 2, 1930, s. 15-18; 
Holec, F. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 7. Praha a okolí, Praha 
1988, s. 155; Šimek,T. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze čech, Moravy a Slezska 6. Východní Čechy, 
Praha 1989, s. 526-527; Klímová, H.: Soupis poddaných podle víry z roku 1651- Berounsko, Praha 1995, 
s. 84-85; Světlík, J. -Rožmberský, P. - Novobilský, M.: Hrádek ve Skočicích u Přeštic, Plzeň 1998, s. 
ll; Rožmberský, P.: Štěnovice hrad, tvrz a zámek, 2. rozšířené vydání Plzeň 2003, s. 13, 21, 24 
33 DZM 14 8 6; NA Praha SM C 215/R25 sv. 2 
34 Kateřina Lukavská z Řeneč byla dcera Viléma Lukavského na Lukavici Dolejší (+ 1575), syna Václava 
Lukavského na Dolejší Lukavici, roku 1545 hejtmana na Jindřichově Hradci, a Žofie Muchkové 
z Bukova. Jejími bratry byli Václav, Jan, Petr a Adam, kteří Jindřichu Chlumčanskému prodali a roku 
1596 vložili do desek zemských Dolní Lukavici. Jejich statek spravovala v roce 1582 jejich matka ŽOfie 
Lukavská z Bukova jako vdova po Vilémovi a roku 1586 již její synové Václav a Jan Lukavští z Řeneč. 
35 Kateřina Chlumčanská se narodila před rokem 1584 a provdala před 1. 2. 1605 (už po otcově smrti) za 
Petra mladšího z Říčan. Petr z Říčan byl synem příslušníka panského stavu Oldřicha z Říčan na 
Pňovanech a Merldíně, který roku 1603 přiznal143 poddaných, a měl ještě sedm dalších bratrů. 
(Zajímavé je, že i další Petrův bratr Zikmund Říčanský na Pňovananech (+ 1656) se oženíl s jednou 
příslušnicí rodu Chlumčanských - Lidmilou z Přestavlk, která ale byla dcerou Jana Chlumčanského na 
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Bukové a provdala se La něj zřejmě až po roce 1618. Oba doložené sňatky mezi rody Říčanských a 
Chlumčanských v letech 1500-1700 tak proběhly na počátku 17. století a v rámci členů jediné rodiny 
Říčanských.) Roku 1603 měl Petr svůj podíl na otcovském dědictví již vyplacen a nevlastnil žádný statek, 
proto se přiznal jen "z peněz". Petr roku 1615 prodal Do bú Lukavici a koupil za 3 5 tisíc kop gr. míš. 
statek Osek u Rokycan s vesnicemi Osek, Bušovice a půl Dlouhé Lhoty s celkem 35 sedláky, 12 
chalupníky, 2 krčmami, ovčínem, mlýnem, pivovarem, poplužním dvorem a tvní. Roku 1615 na něm ale 
přiznal jen 25 a ve třetím termínu jen 20 poddaných. Pro účast ve stavovském povstání mu však byl 
všechen jeho majetek 7. 1. 1623 zcela zkonfiskován. Nejméně letech 1623-1647 žili v Rokycanech: 9. 3. 
1623 zde Kateřina Říčanská rozená Chlumčanská vystavila svědčící list o pohledávce 1 000 kop gr. míš. 
svého bratra Davida Chlumčanského u jejího manžela Petra Říčanského, v roce 1628 se Kateřina 
Říčanská z Přestavlk a v Rokycanech dostavila před reformační komisi a 30. 6. 1647 Adam Chlumčanský 
dosvědčil Petru Říčanskému a v Rokycanech, že jeho bratr Jiří Jan z Říčan byl v době stavovského 
povstání nezletilý a tudíž se na jeho majetek konfiskace nevztahují. V posledním případě šlo o dědictví po 
bratru Jiřím Janovi z Říčan, který zemřel roku 1627 a odkázal svým pěti bratrům včetně Petra pohledávku 
3 000 kop gr. míš. a z úroků 800 kop gr. núš. u Adama z Valdštejna, ze které na každého z bratrů připadlo 
760 kop gr. núš. Tato pohledávka ale byla roku 1647 zkonfiskována pro údajnou Jiřího účast ve 
stavovském povstání. Jak tato záležitost nakonec dopadla, nevíme. Konec života Kateřiny ani Petra 
neznáme. Petr by možná mohl být totožný se sedmdesátiletým Petrem z Říčan, který se v roce 1651 
zdržoval na hradě Roupově hrabat Klenovských, jistě to ale nevíme. Kateřina měla s Petrem několik dětí, 
mj. Viléma Hartmana (narozen 1610), Šebestiána Karla (narozen 1614) a Heřmana (narozen 1619). 
Vilém Hartman z Říčan roku 1653 koupil statek Kněžice u Velhartic a jeho potomci se stali dalšími 
pokračovali rodu (Cehníců) Říčanských z Říčan. Zemřel krátce před 3. 8. 1676, kdy se měl účastnítjako 
komisař prodeje sirotčího statku Drslavice. Heřman byl zřejmě totožný s Heřmanem z Říčan, který držel 
roku 1654 panský dvůr na statku Slavětín u Načeradce Evy Měděncové a kterému byla roku 1655 
separována část Slavětína jako samostatný statek. Šebestián držel roku 1654 dům v Praze. 
Alžběta, narozená po roce 1584, byla roku 1611 již vdaná za Oldřicha Březského z Ploskovic na 
Mačicích. Oldřich s bratrem Václavem byli buď syny Jindřicha Březského, který roku 1581 s bratry držel 
Mačice, pak sám Pohořovice a Klokočín, který roku 1607 prodal, nebo jeho bratra Diviše, který koupil 
Bíleníce a od svého dalšího bratra Václava získal Mačice. Oldřich Březský utekl před císařským vojskem 
do Sušice, ale když se město 27. 9. 1620 vzdalo kapitánu Huertovi bez boje, obdržel pardon a 21. 8. 1623 
byl zcela osvobozen. Žil ještě roku 1625, ale v roce 1626 už byl mrtev a Alžběta byla ještě roku 1630 
poručníci jejich nezletilého syna Jindřicha Jana Březského. 
Alžběta se podruhé před 23. 4. 1626 provdala za Adama Hořčice z Prostého. Adam byl jedním ze synů 
Pavla Hořčice, kterému jeho otec Bedřich po roce 1578 odkázal Těšetiny u Klatov (ale před rokem 1615 
je prodal) , a jedné z jeho tří manželek se stejným jménem Kateřina (z Chrástu, z Dlouhé Vsi nebo 
Počepické z Počepic). Podle M. Koláře měl Adam šest synů, ale jmenoval jich jen pět (oním šestým asi 
mínil Heřmana, zesnulého tragicky 3. 7. 1611 ve věku 12 let a pochovaného v kostele v Záboří u Blatné). 
Jenomže od roku 1623 se v souvislosti s Adamem se mluvilo výhradně o bratrech Vilému Smilovi 
(+ 1659, později na Suchém Dole na Berounsku) a Janu Jiřím (roku 1628 v Miroticích u Blatné, údajně 
jediný potomstvo). Za další Adamovi bratry M. Kolář počítal Štěpána (roku 1616 v Miroticích u Blatné) a 
Vojtěcha (majitele dvoru v Pláni), ti ale byli vůči němu nazýváni "strýci", takže šlo spíše o bratrance, 
pokud ne o vzdálenější phbuzné. Od strýce Jana Hořčice na Poli, Bezděkově a Bratronicích ( + 1. 7. 
1616), bratrance jejich otce, získali v závěti synové Pavla Hořčice Adam, Jan Jiří a Vilém Smil a jejich 
strýcové Jan, Vojtěch a Štěpán Hořčicové každý po 5 000 kopách gr. míš. (Pohledávky zesnulých 
Vojtěcha a Štěpána a očividně i Jana- celých 15 000 kop gr. núš. -roku 1626 získali Pavlovi synové, ale 
protože Adam zatím zemřel, rozdělili se Jan Jiří a Vilém Smil po 7 500 kopách, proti čemuž ovdovělá 
Alžběta pro testovala.) Janova dcera Salomena, manželka Adama staršího Vratislava z Mitrovic na Poříčí 
(Spáleném) jim však peníze ještě roku 1627 nevyplatila. Adam byl spolu s bratrem Vilémem Smilem 
katolíkem a roku 1623 byl zcela osvobozen od pokuty za účast ve stavovském povstání. Alžběta od něj 
23. 4. 1626 obdržela jistinu na 4 000 kop gr. míš. jejího obvěnění. Adam Hořčice zemřel už 13. 5. 1626, 
pohřben však byl až 31. 12. 1626 v Horažďovicích. Zůstalo po něm dluhy 6 237 kop gr. núš. (včetně 
Alžbětina obvěnění a nákladů na pohřeb 249 kop 31 gr. núš. 1 Yz den.), měl ale i pohledávky 4 575 kop 
gr. míš., takže dluh činil jen 1 662 kop 9 gr. núš. Alžbětě po něm zůstaly (24. 8. 1627) dvě nezletilé 
(nejmenované) dcerky, 17. 11.1635 už žila jen jedna z nich. Alžbětiny nároky na obvěněni byly 
nařízením z 5. 7. 1628 zapsány do desek zemských, ale ještě roku 1635 nedostala nic '1J>laceno. 
Alžběta se mezi 1. 9. 1627- 5. 7. 1628 provdala potřetí za příslušníka panského stavu Sebestiána (Jana) 
Jáchyma ze Žeberka. (Je třeba ho nezaměňovat s jeho bratrancem podobného jména, Janem Šebestiánem 
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na Jivjanech?6 Ještě v roce 1603 však zemřel. 37 Žádní potomci mužského pohlaví po 

něm nezůstali. 38 

ze žeberka. synem Jana Viktorina ze žeberka, který roku 1606 koupil stateček Újčín u Velhartic a 
nejprve ho předal Janu Šebestiánovi, který ho držel roku 1618, ale později ho získal jeho bratr Jindřich, 
který ho roku 1626 prodal. Jan Šebestián byl pro provinění za stavovského povstání roku 1623 odsouzen 
k manství, když ale prokázal, že jeho jediným majetkem je pohledávka 1 020 kop gr. míš. u jeho bratra • 
Jindřicha na Ujčíně, byla mu míso toho vyměřena pokuta 204 kop, později snížená na 100 kop gr. míš. Zil 
ještě 7. 8. 1630.) šebestián Jáchym byl synem Jana Jindřicha ze Zeberka na Kněžicích a Elišky z Račína 
(+ 1604) a jeho bratry byli Jan Jiří a Jan Vilém ze žeberka. Původně měl žit v Nové Kdyni, pak si 
zakoupil nějaký (nejmenovaný) zemskodeskový stateček, který mu však byl za třicetileté války vypálen 
vojskem a jeho první (také nejmenovaná) manželka ho proto poslala do Bavorska. Ačkoliv se za 
stavovského povstání provinil osobní službou ve vojsku, konfiskační komise přihlédla k jeho úplné 
nemajetnosti a osvobodila ho od všech pokut Po svatbě s Alžbětou sídlil 19. 1. 1629 na jejím statku 
Mačicích, které však téhož roku .,ly prodány. V lednu 1629 šebestián Jáchym tvrdil, že nemá děti, zůstal 
však po něm syn Jan Jindřich ze Zeberka, takže ho musel mít po tomto datu s Alžbětou s Přestavlk. 
Šebestián Jáchym ze žeberka se naposledy připomínal 17. ll. 1635 při opětném vymáhání Alžbětina 
obvěnění na bratrech Hořčicích z Prostého. Alžběta žeberková z Přestavlk žila ještě roku 1655, kdy jí 
Eliška Cílová ze Svojšic, manželka Zikmunda Cíla (nebo spíše tehdy už vdova po něm, 3. 5. 1651 Eliška 
ovdovělá Cílová ze Svojic znovu vdaná žeberková rozená z Dlouhé V si na Újezdci, jméno druhého 
manžela ale neznáme) odkázala dům řečený Kublalovský v Klatovech, který Alžběta obratem po 22. 5. 
1656 za 145 zl. prodala klatovským jezuitům. Místo jejího tehdejšího pobytu však neznáme. 
36 Anna byla dcerou Jindřicha Žákavce ze Žákovy na Jivjanech a Markéty Žákavcové z Přestavlk, dcery 
Jiřího Chlumčanského na Zeměticích. Zároveň byla neteří Justiny Chlumčanské ze Žákavy, první 
manželky Jindřichova bratra Jana Boreně a sestry Jindřicha Žákavce ze Žákovy na Jhjanech. 
37 Jindřich žil ještě 22. 7. 1603, kdy sepsal svou závěť. Závěť musela být vložena do desek zemských do 
12 týdnů po smrti testátora, jinak dědici zaplatili pokutu, o čemž v tomto případě není žádná zmínka. 
takže jeho testament byl do desek zemských vložen ještě v termínu. Stalo se tak 4. 12. 1603. Jindřich tedy 
zemřel asi mezi 23. 7., respektive ll. 9., a 3. 12. 1603 (za předpokladu, že jeho dědici nejeli do Prahy na 
úřad desek zemských ještě v den jeho úmrtí). Po jeho smrti vložila 1. 2. 1605 do desek zemských odpor 
proti jeho závěti starší dcera Kateřina, která o sobě tvrdila, že byla za Jindřichova ,,tivobyti nevdaná a 
nevybitá ", nyní však je již vdaná Říčanská. Kateřina se tedy za Petra z Říčan provdala s největší 
pravděpodobnosti koncem roku 1604 a z návodu svého manžela potom začala odporovat ustanovením 
závěti svého otce. 
38 Bretfeld považoval Jindřicha (staršího) na Dolní Lukavici a Radkovicích za syna Jiřího Markvarta (!) 
Chlumčanského a Bohunky Boňkovské, který zemřel bez mužských potomků. Vedle něj ale údajně 
existoval ještě jiný Jindřich (mladší) Chlumčanský, neznámého původu a bez udání sídla, manžel jiné 
Anny ze Zákavy, než kterou měl za ženu Jindřich Chlumčanský na Radkovicích, a s ní prý měl syna Jana, 
později manžela Anny Malovcové z Chýnova. 
Viz DZV 132 Cl; ANM sb. H kart. 23 Chlumčanští; MA Plzeň inv. č. 498 sign. 7e78 (Kopiář zápisů o 
majetku kláštera chotěšovského z let 1571-1760), fol. 15, 18'; NA Praha SM C215/R25 sv. 2, C215/Cl/4 
fol. 61, 119; DZV 393 T7; DZV 621 E24; NA Praha Guberniální listiny inv. č. 4165; SOkA Klatovy AM 
Klatovy sign. K183 (Kniha kontraktů z let 1650-1684) fol. 50; NA Praha Wunschwitzova genealogické 
sbírka inv. č. 453; (Pohřebiště Hořčiců z Prostého v Záboří) Balbín, B.: 
Míscelanea Historica regni Bohemiae, Dec. 2, Lib. 2, Pragae 1687, I tab. 40 (Henikarové ze Seeberka), 
II tab. 19 (Žákavci ze Žákavy), III tab. 10 (Žákavci ze Žákavy- pokračování); Bretfeld, F. J.: Umriss 
einer kurzen Geschichte des Leitmeritzer Bisthums nebst genealog. Denkwiirdigkeiten uber das Alter und 
die Verdienste der bOhmische Familie Chlumczansky von Przestavlk, Prag 1811, s. 85, 92; Bílek, T.: 
Dějiny konfiskací v Čechách 1, Praha 1882, s. 42, 126, 167,436, 491-492; Sedláček, A: Březský z 
Ploskovic, OSN 4, Praha 1891, s. 664-665; Kolář, M: Horčice z Prostého, OSN ll, Praha 1897, s. 569; 
Sedláček, A: Hrady, zámky a tvrze Království českého ll. Prácheňsko, Praha 1897, s. 101, 103-104, 191; 
Marat, F. (ed.): Soupis poplatnictva 14 krajův v Královstvi českém z roku 1603, VKČSN, tf. filosof.
hist.- jazykozpytná, roč. 1898, Praha 1899, č. 1, s. 55; Kolář, M: Lukavský z Řeneč, OSN 16, Praha 
1900, s. 450; Sedláček, A: Říčanský z Říčan, in OSN 21, Praha 1904, s. 698-699; Sedláček, A: 
Místopisný slovník historický Královstvi českého, Praha 1908, s. 885; Sedláček, A: ze žeberka, OSN 
27, Praha 1908, s. 766-767; Vančura, J.: Dějiny někdejšího královského města Klatov Il/1, Klatovy 1930-
32, s. ll, 28, 114-115, Il/2, Klatovy 1933-1936, s. 551, 770; Beneš, F.: Berní rula ll. Kraj Čáslavský 22. 
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Od počátku 60. let se objevují osoby, které do žádné z větví rodu prozatím 

zařadit nedokážeme. Většinou patřily do jedné rodiny, ze které známe bratry Kryštofa, 

Adama, Zdeňka a Jarolíma a jejich sestru Lidmilu, provdanou Přepyskou 

z Rychmburku. Kryštof byl dvořanem Petra Voka v letech 1562-1574 a v roce 1575 

Petru Vokovi z Rožmberka půjčil 150 kop gr. č. V roce 1579 byl Kryštof už mrtev, 

všichni ostatní dosud žili?9 Adam zabil roku 1574 Zdeňka mladšího Malovce z Malovic 

na Příkopech v Novém Městě pražském před domem Mělnických, ale unikl trestu a žil 

ještě roku 1583 a možná i v roce 1589.40 Zdeněk zdědil roku 1582 od svého "ujce" 

Oldřicha Skuhrovského na Louňovicích 500 kop gr. míš. V roce 1594 s táhnul proti 

Turkům pod vedením Petra V oka z Rožmberka Jaroš Chlumčanský, zřejmě výše 

zmíněný Jarolím. 41 Více o těchto sourozencích nevíme. Prozatím není ani jasné, kde 

vlastně sídlili. 

Rodinné vztahy neznáme ani u některých žen, které pocházely z rodu 

Chlumčanských nebo se do něj naopak přivdaly. Tak např. roku 1535 byla do kostela 

v Pičíně pohřbena Anna Bechyňová z Přestavlk.42 V roce 1574 žila Dorota Trubcová 

z Přestavlk a v Merklíně, vdova po Vítu Trubci z Tisové. 43 Voršila z Přestavlk a 

Chlumčan, manželka Václava z Reicenštejna, který zemřel roku 1587 v Jamném, a 

Praha 1955, s. 611; Kučerová, K.: Páni z Říčan a jejich místo ve společenské struktuře Čech a Moravy, 
diplomová práce, obhájená na Ústavu českých dějin FF UK v roce 2001, s. 121-123, 125, 146; 
Zahradníková, M. (ed.): Soupis yoddaných ~le víry z roku 1651. Plzeňsko- Klatovsko 1-2, Praha 
2003, s. 288-289, s. 475, 618; Cervený, V.- Cervená, J.: Berní rula. Generální rejstřík ke všem svazkům 
(vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654, doplněný (tam, kde se nezachovaly) o soupis 
poddaných z roku 1651 1 (A-L), Praha 2003, s. 98; Rožmberský, P.- Hajšman, J.- Machová, V.: Dolní a 
Horní Lukavice, Plzeň 2004, s. 32-33 ; Úlovec, J.: Hrady, zámky a tvrze Klatovska, Praha 2004, s. 143, 
240; Čechura, J.: Zimní král aneb české dobrodružství Fridricha Falckého, Praha 2004, s. 354-355 
39 Březan, V.: Životy posledních Rožmberků, 2, Praha 1988, s. 388, 411, 428; Bůžek-Hrdlička: Dvory 
velmožů s erbem růže, s.ll2-ll9; SOA Třeboň CR- Chlumčanští 
40 Adam byl (jako jediný ze sourozenců) uveden v titulářích z let 1572 a 1589. Údaje z titulářů přebíral i 
Paprocký do Diadochu, bohužel však s chybami, takže Adamovi z roku 1589 přiřkl jako sídlo Radkovice 
pod Skalou, které naopak vynechal u Jindřicha (ktetý tam skutečně sídlil). Jeho údaje pak převzal i 
Bretfeld. Proto se někteří badatelé domnívali, že Adam byl bratr Jindřicha a Jana Boreně. Pří pohledu na 
odkazovaný titulář ale zjistíme, že příčinou záhadného údaje byl skutečně jen omyl Paprockého pří 
opisování jmen. 
Viz DZM 32 Hl8; DZM 94 Al9; Jiřík Černý: Formy a notule listů všelijakých ... i titulář, Staré Město 
pražské 1572; Šebestián Fauknar z Fonkenštejna: Titulář, Staré Město pražské 1589; Bartoloměj 
Paprocký z Hlohol: Diadochos, id est succesio, jinak posloupnost knížat a králův českých, biskupů i 
arcibiskupů pražských a všech třech stavů Království českého, tj. panského, rytířského a městského, 
krátce sebraná a vydaná, O stavu rytířském, Staré Město pražské 1602, fol. 300-301; Bretfeld, F. J.: 
Umriss einer kurzen Geschichte des Leitmeritzer Bisthums nebst genealog. Denkwiirdigkeiten uber das 
Alter und die Verdienste der bOhmische Familie Chlumczansky von Przestavlk, Prag 1811, s. 77 
41 DZV 27 C2T PAS 
42 Šnajdr, J.: P~tník obce Pičína, Kladno 1922, s. 17 
43 DZM45 Gl7 
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matka Jana Jiřího, Anny a Anežky z Reicenštejna, snad mohla být bližší příbuznou 

svého "strejce" Jindřicha Chlumčanského na Radkovicích pod Skalou a Dolejší 

Lukavici, protože na ni pamatoval ve své závěti a její dcery poskytly před rokem 1615 

úvěr jeho bratru Janu Boreňovi. 44 V roce 1600 byla do kostela sv. Prokopa ve Starém 

Sedlišti u Tachova pohřbena panna Anna Sibyla Chlumčanská, snad sestra, dcera nebo 

neteř Václava Chlumčanského na Plezomech a Štokově.45 V roce 1614 se připomínala 

blíže neznámá Salomena Chlumčanská z Kuglhofu a v Bděněvsi na panství Bělá Diviše 

Markvarta z Hrádku. A konečně jen z genealogické sbírky Rudolfa Vratislava 

z Mitrovic známe Annu Chlumčanskou, manželku Adama Běšína z Běšin, a jejího otce 

Smila Chlumčanského, manžela Anny z Říčan. 46 

Jak vyplývá z předcházející statě, skutečná genealogie rodu Chlumčanských se 

velmi liší od oné zpracované M. Kolářem. Nicméně stále zůstává řada otázek 

44 Voršila 8. 4. 1608 oznámila Janu Jiřímu ze Švamberka, že svou mladší dceru Annu chce provdat za 
Jana Brouma z Mířetic na Lipně a starší Anežku za blíže neznámého Ladislava Veseckého z Vesce a 
v Merklíně. (Podle A. Sedláčka se Vesečtí na počátku 17. století rozvětvili natolik, že se jejich genealogie 
stává nepřehlednou, všichni však byli nemajetní.) Obě její dcery pak byly roku 1615 věřitelkami 
zemřelého Jana Boreně Chlumčanského na Újezdě Purkartově. Anna Broumová z Reicnštejna i 
s manželem Ivanem(!) Broumem z Mířetic na Dolanech žila ještě roku 1651, kdy jí bylo údajně 64let, 
narodila se tedy asi roku 1587. Její syn Jan Zikmund Broum na Tichodělích ve věku jen 34let (narozen 
tedy asi roku 1627) byl ženatý s blíže neznámou Lidmilou Kateřinou Broumovou z Přestavlk. Anna 
Vesecká z Reicnštejna se zase 15. 5. 1630 přihlásila jako věřitelka zemřelého Oldřicha Březského 
z Ploskovic. 
U Anny a jejího otce Smila jde očividně o výpis z rodokmenu Vidršperkárů: první manželkou Jana 
staršího na Mutěníně byla Lidmila Běšínová, dcera Jana (nebo Adama) Běšína a Anny Chlumčanské, 
dcery Smila Chlumčanského. Druhou Janovou manželkou pak byla údajně Sára Nebílovská. Domnívala 
jsem se, že by mohlo jít o Jana III. Vidršperkára na Mutěníně(+ 1640), původně Jana mladšího V. na 
Dvorci, od roku 1615 Jana staršího a po roce 1621 na Mutěníně, jehož manželku (manželky) neznáme
pak by Smil žil někdy na konci 16. století. Jenomže v otištěném rodokmenu mutěnínské větve 
Vidršperkárůje jako manžel Lidmily Běšínové uveden Jan II. Vidršperkár na Mutěníně(+ 1590). /Navíc 
je zde zakreslený jako strýc Jana II., podle genealogického hesla v OSN byl ale jeho dědečkem./ 
V každém případě tento Jan držel Mutěnín už 1539 a roku 1558 měl z neznámé manželky, asi právě 
Lidmily Běšínové, dospělého syna Jíndřicha, který byl ale už roku 1560 mrtev. Jeho další manželkou byla 
Alena Černínová z Chudenic, která ho přežila a ještě roku 1600 držela Mutěnín za syna Jana Šebestiána, 
který dosáhl zletilosti až roku 1605. Jediným problémem je tu Sára Nebílovská, která by tak musela být 
Janovou prostření manželkou mezi Lidmilou a Alenou. Jestliže Lidmilino genealogické zařazení 
odpovídá pravdě, pak musela být Janovou ženou už na počátku čtyřicátých let, Anna Chlumčanská žít 
v letech dvacátých a Smil někdy na samém počátku 16. století. Konkrétné doklady ale zatím nemáme 
žádné. 
Viz DZV 132 Cl; DZV 188 Jl5; PAS; SOA Třeboň CR- Broum z Mířetic; DZV 621 MlO; ANM sb. 
CH kart. 21 Chlumčanští, kart. 31 Vidršperkár; Sedláček, A.: Vesecký z Vesce, OSN 26, Praha 1907, s. 
601-602; Sedláček, A.: Vidršperkár z Vidršperku, OSN 26, Praha 1907, s. 673-674; Bělohlávek, M. a 
kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Západní Čechy, Praha 1985, s. 
219, 468; Zahradníková, M. (ed.): Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko- Klatovsko 1, 
Praha 2003, s. 288-289, 2, Praha 2003, s. 64, 64 
45 Jde patrně o některý z dnes neurčitelných náhrobků, zřejmě č. 5 
Viz NA Wunschwitzova genealogická sbírka inv. č. 453 -Chlumčanští; Procházka, Z- Oulík, J.: 
Historické náhrobky Tachovska, Domažlice 1995, s. 36 č.5 
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nezodpovězených: kam odešel Vilém po odchodu z Čísovic a kde sídlil jeho syn 

Jeroným? Jaký přesně byl vztah mezi třemi generacemi Janů na Slatině a v Čisté? Čí 

potomci byli sourozenci Kryštof, Adam, Zdeněk, Jarolím a Lidmila? Byl Václav na 

Štokově skutečně bratrem Oldřicha na Černínech a Jana na Bukové a jeho údajný bratr 

Vladislav synem Jana Boreně? A podaří se někdy dopátrat původu neznámých členek 

rodu Chlumčanských? Tyto otázky na své rozřešení teprve čekají. 

46 ANM sb. CH kart. 21 Chlumčanští 
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Majetek a hospodářství Chlumčanských z Přestavlk 

v době předbělohorské 

Ill.2.1. Majetek Chlumčanských ve světle berních rejstříků 

Majetkovou skladbu Čech i Plzeňského kraje, ve kterém se tehdy nacházel 

majetek většiny členů rodu Chlumčanských, nám v 16. století a prvních dvou desetiletí 17. 

století umožňuje poznat řada dochovaných berních rejstříků. 1 Berní rejstříky z let 1523, 1529 a 

1544 se však pro postižení majetkové situace Chlumčanských nedají použít, protože berní 

rejstřík z roku 1523 zachycuje jen berní poplatníky Bechyňského kraje, berní rejstřík z roku 

1544 pouze poplatníky z krajů Hradeckého, Žateckého a Boleslavského a berní rejstřík z roku 

1529 sice poplatníky ze všech krajů, ale pouze panského stavu.2 Chlumčanské občas v té době 

zastihneme jako dlužníky berně, ale z těchto dílčích údajů nelze vyvodit velikost jejich 

přiznání ani je plnohodnotně srovnat s podobnými údaji z Čech či Plzeňského kraje. 3 

Prvním dochovaným berním rejstříkem, který zahrnuje oba šlechtické stavy všech 

krajů, je berní rejstřík z roku 1557.4 Tehdy se berně platila podle výše přiznaného majetku, 

odděleně z vlastního majetku jednotlivých poplatníků a z majetku jejich poddaných. Můžeme 

1 Mimo Plzeňský kraj žili pouze Šebestián v městě Volyni v kraji Prácheňském, Vilém na manském dvoře 
v Čísovicích u Mníšku v kraji Kouřimském a snad také otec bratrů Kryštofa, Adama, Zdeňka a Jerolíma, pokud 
bratři již nebyli sirotci pod správou nějakého poručníka. Všechny výše jmenované osoby vlastnily jen nepatmý a 
mimo Šebestiána i berním rejstříkem zcela ne7~chycený majetek. U Šebestiána známe jen výši peněz uložených 
pod úrok, nikoliv cenu jeho dalšího majetku, takže o nich nemůžeme vyvozovat žádné závěry. 
Viz Placht, 0.: Odhad majetku stavů Království českého z r. 1557, VKČSN roč. 1947, Praha 1950, kap. 4, s. 74; 
2 Berní rejstřík z roku 1529 sice umožňuje srovnání majetku panstva v Plzeňském kraji v letech 1529 a 1557, na 
jehož základě by bylo možno stanovit, zda majetek panstva mezi těmito lety klesal či stoupal a jeho případné 
přesuny, bohužel však nikdy nebyla pořízena jeho uspokojivá edice. Heřmanova práce otiskuje jen sumární 
součty pro celou zemi a edice v Petráňově práci je seřazena podle velikosti majetku jednotlivých poplatníků, u 
kterých navic nejsou uvedena jejich sídla Není tak možné stanovit, jak velký byl majetek panstva v Plzeňském 
kraji. Bohužel jsem z časových důvodů nemohla pracovat eřímo s pramenem. 
Viz Heřman, 1.: Zemské berní rejstříky z let 1523 a 1529, CSČH 10, 1962, s. 248-257; Bůžek, V.: Majetkové 
rozvrstveni stavů Bechyňského kraje v letech 1523-1557 (Edice berního rejstříku Bechyňska z roku 1523), 
Hospodářské dějiny 13, 1985, s. 65-87; Petráň, J.:Sk}a(l)a pohusitské aristokracie v ČCChách, AUC, 
Philosophica el Historica I, 1976, s. 75-78; Pešák, V.: Berní rejstříky z roku 1544 a 1620, Praha 1955 
3 V roce 1552 Jan Chlumčanský na Plešnicích dlužil 20 kop 20 gr. č. a nedílné sestry Dorota a Otka 
Chlumčanské, sestry Jiříka Chlumčanského na Zeměticích, dlužily 2 kopy 31 gr. č. Nevíme ovšem, kolik let tito 
Chlumčanští berní dlužili. 
Viz NA Praha SM Sl5/l0-l 
4 Zdaněni v roce 1557 unikly statky v hodnotě 403 969 kop gr. č., což představuje asi 5% majetku stavů. Týká 
se to bohužel zejména nejmenších statečků s maximálně dvěmi vesnicemi, které by nás v souvislosti 
s Chlumčanskými zvláště zajímaly. V. Bůžek jich na základě konfrontace se Sedláčkovými Hrady, které ovšem 
neevidují drobný šlechtický majetek, identiítkoval 206, nejvíce na Čáslavsku, Plzeňsku a Bechyňsku. Pro 
sledování drobné šlechty Plzeňského kraje je tato 5 % neúplnost berního rejstříku zvláště nepříjemná. 
Viz Placht, 0.: Odhad majetku stavů Království českého z r. 1557, VKČSN roč. 1947, Praha 1950, kap. 4; 
Bůžek, V.: Majetková skladba šlechty v předbělohorských ČCChách, Hospodářské dějiny 14, 1986, s. 179, 195, 
199 pozn. 4 
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tedy provádět srovnání podle celkového majetku, podle pozemkového majetku nebo podle 

vlastního majetku. 

V Čechách v roce 1557 vypadala majetková situace asi takto: šlechtě obou stavů 

patřilo asi 87,1% všeho majetku v Čechách (panstvu 43,23 %, rytířstvu 43,87 %), městům 

10,09% majetku, církvi 2,44% a dědiníkům 0,37% majetku. Na Plzeňsku celkový majetek 

šlechty představoval 73,33% všeho majetku kraje (panstva 38,97 %, rytířstva 34,36 %), 

majetek městského stavu 20,41 %, duchovenstva 6,23 %, dědiníků 0,03 %. Podíl šlechty na 

celkovém majetku v Plzeňském kraji byl tedy o 13,77% nižší než zemský průměr, a to kvůli 

panstvu (o 4,26 %) i rytířstvu (o 9,51 %). Rytířstvo mělo na Plzeňsku o 4,61% menší podíl 

na celkovém majetku kraje než panstvo, bylo tedy chudší než jinde v Čechách. Podíl šlechty 

z Plzeňského kraje na celkovém šlechtickém majetku v zemi byl přitom díky velikosti kraje 

I 0,6 %, což ho řadilo na páté místo v zemi. Disproporce byla způsobena téměř dvojnásobným 

podílem měst a trojnásobným podílem duchovenstva na majetku kraje oproti celozemskému 

stavu. Naopak dědiníci hráli v Plzeňském kraji ještě podřadnější úlohu než jinde.5 

Císelné údaje 

v% 

Cechy 

Plzeňský kraj 

Tabulka č. 1. SrovnáJú majetkových poměri v Čechádt a na Plzeňsku v roce 1557 

podle všeho přiznaného (vlastního i poddanského) majetku 

Slechta městský stav Duchovenstvo Dědiníci 

87.1 ( 43,23+43,87) 10,09 2,44 0,37 

73,33 (38,97+34,36) 20,41 6,23 0,03 

Další kategorií, přiznávanou v roce 1557, byl vlastní majetek majitele statku. Je 

nepopiratelné, že jednotlivé osoby mohly mít značný příjem z režijního nebo úvěrového 

podnikání, o jehož výši se z velikosti poddanského majetku nedovíme nic. Navíc mnozí drobní 

šlechtici neměli žádné poddané a objevili se pouze v přiznáních vlastního majetku. Srovnání 

podílů všech berních poplatníků podle vlastního majetku v Čechách a na Plzeňsku by bohužel 

bylo velice obtížné, protože A. Míka i V. Bůžek věnovali této majetkové kategorii pozornost 

5 R. Nový uvádí pro Plzeňsko čísla nepatmě odlišná: 20,40 %u městského stavu a 72,7% u šlechty, jinak stejná. 
To je způsobeno potřebou srovnání se stavem z berní ruly a tedy jistou úpravou velikosti Plzeňského kraje na 
pobělohorský stav. 
Výrazněji se liší údaje A. Míky: podle něj patřilo šlechtě obou stavů asi 83, 1 %všeho majetku v čechách, 
městům 9,1% majetku, církvi 2,4% a královské komoře asi 5, 3%. Hlavním rozdílem bylo, že Míka zařadil 
mezi kategorie berních poplatníků královskou komoru, která se narozdíl od rejstříků z roku 1603 a 1615 
v berním rejstříku z roku 1557 nevyskytuje a jejíž podíl na majetku země stanovil podle svého odhadu. Protože 
tento postup neumožňuje přesné výsledky a navíc pro Plzeňsko navíc nebyl ani vypracován, takže není možné 
srovnání Plzeňského kraje a celých čech, použila jsem údaje V. Bůžka, která podíl královské komory v roce 
1557 vypouštějí. 
Viz Míka, A.: Majetkové rozvrstvení české šlechty v předbělohorském období, SH 15, 1%7, s.47 tab. 1; Nový, 
R:Vývoj sociální struktury Plzeňska ve 14.-17. století, MZK 21, 1985, s. 161; Bůžek, V.: Majetková skladba 
šlechty v předbělohorských Čechách, Hospodářské dějiny 14, 1986, s. 176, 180, 198 pozn. 2 
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pouze v rámci celkového šlechtického majetku. Malý zájem historiků o kategorii vlastního 

majetku je způsoben tím, že výši vlastního majetku jednotlivých osob bohužel nemůžeme 

srovnat s výší majetku jejich potomků zachycenou dalšími berními rejstříky, které už vlastní 

majetek neevidují. Z časových důvodů jsem se nakonec rozhodla i já akceptovat tento přístup 

a velmi náročného zpracování této majetkové kategorie se zříci. 6 

Pozdější berní rejstříky z let 1603, 1615 a 1620 zachycují pouze počet poddaných, 

pro který poskytují srovnatelné informace údaje o poddanském majetku z roku 1557? 

Srovnání podílů českých stavovských berních poplatníků podle poddanského majetku nám 

nabízí tento obraz: v rukou šlechty obou stavů bylo 92,1 % pozemkového vlastnictví (panstva 

53,7% a rytířstva 38,4 %), v majetku měst 3,6 %, církev se podílela 4,2% a dědiníci O, 1 %. 

V Plzeňském kraji patřilo šlechtě obou stavů 80,7% pozemkového vlastnictví (panstvu 53,3 

%a rytířstva 27,4 %), městskému stavu 9 %, duchovnímu 10,2% a dědiníkům asi O, 1 % 

přiznaného pozemkového vlastnictví. Podíl šlechty na pozemkovém majetku v Plzeňském 

kraji byl opět podstatně menší než v jiných částech Čech, a hlavně kvůli rytířům, jejichž 

poměr byl o ll% nižší než zemský průměr. Podíl dědiníků zhruba byl stejný, naopak města i 

duchovenstvo zde zaujímaly daleko významnější postavení než v jiných českých krajích. 

Poddanský majetek šlechty z Plzeňska však kvůli velké rozloze kraje představoval 9,86% 

poddanského majetku přiznaného českou šlechtou.8 

6 Míka, A.: Majetkové rozvrstvení české šlechty v předbělohorském období, SH 15, 1967. s. 51; Bůžek, V.: 
Majetková skladba šlechty v předbělohorských Čechách, Hospodářské dějíny 14, 1986, s. 186-187 
7 Pozemkový majetek jednotlivých vrchností (počet jejich poddaných) lze vyčíslit vydělením majetku poddaných 
předpokládanou cenou 18 kop gr. č. za poddanskou usedlost. 
Míka, A.: Majetkové rozvrstvení české šlechty v předbělohorském období, SH 15, 1967, s. 54-55; Bůžek, V.: 
Majetková skladba šlechty v předbělohorských čechách, Hospodářské dějíny 14, 1986, s. 187 
8 Podíl šlechty na pozemkovém vlastnictví byl tehdy na Plzeňsku ve srovnání s jínými kraji velice nízký -
nižšího podílu dosahovala jen na Slánsku a v Podbrdsku. Stejně tak i podíl rytířského stavu na pozemkovém 
majetku kraje dosahoval nižších hodnot pouze na Chrudimsku a Bechyňsku. Podíl panského stavu na Plzeňsku 
byl oproti tomu roku 1557 šestý nejvyšší mezi českými kraji. Absolutní pozemkový majetek šlechty na Plzeňsku 
ale činil 213 462 kop gr. č. a byl pátý nejvyšší v Čechách, absolutní pozemkový majetek rytířského stavu 
v Plzeňském kraji 72 692 kop gr. č. a byl sedmý nejvyšší v čechách - Plzeňský lrný byl totiž jeden z největších 
českých krajů. Církev měla v Plzeňském kraji třetí nejvyšší podíl na pozemkovém majetku mezi českými kraji a 
jeho absolutní výše činila 26 898 kop gr. č. Města měla dokonce druhý nejvyšší podíl v čechách s absolutní výší 
23 802 kop gr. č., což byl největší absolutní pozemkový majetek městského stavu vůbec. Svobodníci přiznali 
celkem 50 kop gr. č. 
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Tab. č. 2. Srovnání majetkových poměrů v Čechách a na Plzeňsku v roce 1557 podle majetku poddaných 

Císelné údaje Šlechta městský stav Duchovenstvo Dědiníci 

V 0/o 

Cechy 92,1 (53,7+38,4) 3,6 4,2 0,1 

Plzeňský kraj 80,7 (53,3+27,4) 9 10,2 0,1 

Podíl panského a rytířského stavu na zemském šlechtickém majetku byl roku 1557 

přibližně rovnocenný: rytířský stav držel 50,37% celkového šlechtického majetku, 59,05% 

vlastního šlechtického majetku a 41,69% poddanského majetku. V Plzeňském kraji drželi 

v té době berníci rytířského stavu 46,86 % celkového šlechtického majetku, 59,77 % vlastního 

šlechtického majetku a 33,95% poddanského majetku. Rytíři Plzeňského kraje drželi menší 

díl celkového i pozemkového šlechtického majetku než v jiných krajích, zatímco u vlastního 

majetku byl podíl rytířstva vůči panstvu na Plzeňsku nepatrně vyšší než byl zemský průměr.9 

Rytířský stav tedy držel v Čechách i na Plzeňsku více než polovinu vlastního šlechtického 

majetku a panský stav více než polovinu pozemkového šlechtického majetku. To svědčí o 

tom, že rytíři se zaměřovali více než na pozemkovou držbu na jiné formy tezaurování svého 

majetku. Na prvním místě to bylo nepochybně úvěrové podnikání, které se mohlo stát i 

zdrojem velkého bohatství jednotlivce. Nelze ale zapomínat na to, že na naprosté většině 

rytířských panství bylo provozováno drobné podnikání ve vlastní režii. Velký poplužní dvůr 

vynášel mnohem více než feudální renta od několika poddaných a pro zajištění osobních 

potřeb rytířů byl tím důležitější, čím menší byl počet poddaných. Na velkých dominiích začal 

být ve větší míře kladen důraz na zakládání velkých poplužních dvorů až v druhé polovině 16. 

století, takže v dřívějších dobách bylo na ohromných velkostatcích jen několik poplužních 

dvorů pro potřeby vrchnosti a čeledi. Na malých panstvích byl poměr režijní sféry k 

poddanské vždycky mnohem větší než na velkých, protože poplužní dvůr byl v raném 

novověku nezbytností i na statcích s několika poddanými či dokonce bez nich. Dokonce i 

rytíři usazení ve městech zpravidla k městskému domu drželi i pole a dobytek. Jednalo se jen 

o malé hospodářské provozy, jejich součet však vzhledem k velkému počtu rytířů značně 

Viz Bůžek, V.: Majetková skladba šlechty v předbělohorských čechách, Hospodářské dějiny 14, 1986, s. 188, 
190; Jurok, J.: Regionální vývoj sociáhú a majetkové struktury českých stavů v I. 1557-1620, Hospodářské 
dějiny 21, 1995, s. 35, 37-44,46-50,98, 108-110 
9 Podle A Míky rytířský stav držel 4 9,5 % celkového šlechtického majetku, 54,3 % vlastního šlechtického 
majetku a 40,8 % poddanského majetku. Přidržuji se raději údajů V. Bůžka. J. Petráň uvádí poměr souhrnného 
rytířského a panského majetku v polovině 16. století 50:37. 
Viz Míka, A: Majetkové rozvrstvení české šlechty v předbělohorském období, SH 15, 1967, s. 49 tab. 3, s. 
51, tab. č. 5; Bůžek, V.: Majetková skladba šlechty v předbělohorských čechách, Hospodářské dějiny 14, 1986, 
s. 188; Petráň, J. a kol.: Dějiny československa do roku 1648, Praha 1990, s. 487; Jurok, J.: Regionáhú vývoj 
sociální a majetkové struktury českých stavů vL 1557-1620, Hospodářské dějiny 21, 1995, s. 37-39, 98 
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převyšoval množství i rozlohu režijního hospodářství na panstvích příslušníků panského 

stavu. Minimálně pro první polovinu 16. století nesmíme na tento jev zapomínat. 

Zámožnost jednotlivých rytířů byla ovšem průměrně mnohem nižší než pánů, 

protože i počet berních poplatníků stavu panského byl nesrovnatelně nižší než u poplatníků 

rytířského stavu: 184 pánů a 1438 rytířů. Rytíři tedy v roce 1557 tvořili 88,66% šlechtických 

berních poplatníků. Na Plzeňsku bylo 29 berních poplatníků panského stavu a 167 stavu 

rytířského, takže rytíři tvořili 85,6% šlechtických berních poplatníků. 10 

Tabulka č. 3. Srovnání podílu rytířského stavu na majetku a počtu šlechty roku 1557 

Číselné údaje Podíl rytířského stavu na 
Podíl rytířského stavu na 

Podíl rytířského stavu na Podíl rytířského stavu na 

v ~/o celkovém šlechtickém vlastním šlechtickém počtu šlechty 
pozemkovém šlechtickém 

majetku 
majetku 

majetku 

Cechy 50,37 41,69 59,05 88,66 

Plzeňský kraj 46,86 34,36 59,77 85,6 

Z důvodů umožnění přehledného srovnávání byly stanoveny tyto čtyři základní 

majetkové kategorie: majetek kategorie A ("drobné statky") - do 5 255 kop všeho majetku 

nebo do 1800 kop majetku poddaných, B ("střední statky")- do 26 270 kop všeho majetku 

nebo do 9000 kop majetku poddaných, C ("velké statky")- do 47 290 kop všeho majetku 

nebo do 16 200 kop majetku poddaných aD ("největší statky")- nad 47 290 kop všeho 

majetku nebo nad 16 200 kop majetku poddaných. U celkového rytířského majetku v zemi 

spadalo do kategorie A 92,25 % rytířů, držících celkem 51 ,3 % všeho rytířského majetku, do 

kategorie B 7,5 %, držících 37,9% rytířského majetku, do kategorie C 0,2% s 5,5% 

rytířského majetku a do kategorie D O, 1 % rytířů v Čechách, vlastnících 5,3 %rytířského 

majetku v zemi. V Plzeňském kraji se rytíři kategorie D nevyskytovaly, kategorie C byla 

zastoupena dvěma osobami ( 1,2 % ), které ale držely 19,15 % majetku v kraji, kategorie B 

osmi osobami (4,79 %), které vlastnily 20,3% majetku kraje. Přibližně 94% rytířů v kraji 

patřilo do kategorie A a vlastnilo dohromady 60,55 % rytířského majetku 

10 
Ve skutečnosti bylo na Plzeňsku asi 169 rytířských berních poplatníků, protože berně byly zaplaceny ještě ze 

statku Bauskiva z Kadova (s. 72 č. 118), ze statků sirotků po Vilému Kutnaura z Kutnova (s. 71 č.57) a po Janu 
Pellerovi (s.71 č.65)a také z několika dalších sirotčích statků (s.70 č.44, s.73 č.l48 a 150), i když u nich 
nevíme, o jaké sirotky se vlastně jednalo (mohlo jít o majetek nezletilých dětí příslušného berního poplatníka, 
kierý jim odkázala zesnulá matka), zatímco jedna osoba se omylem objevuje jako berní poplatnik dvakrát 
(Gerhart z Lišvic starší v Dlouhém Dorflíně, s. 70 č.47,48). Protože ale nevíme přesně, kolik berních 
poplatniků v Plzeňském kraji vlastně bylo (nevíme, zda počítat všechny sirotčí statky, nebo jen sirotků po 
Vilému Kutnaurovi a Janu Pellerovi, nebo vůbec žádné), a protože všichni autoři užívají čísla 167, budu ho 
užívat ve svých výpočtech i já. 
Viz P1acht, 0.: Odhad majetku stavů Království českého z r. 1557, VKČSN roč. 1947, Praha 1950, kap. 4, s. 69-
74 
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Tabulka č. 4. Srovnání majt>tkových poměrů rytířstva v Čechách a na Plzeň v roa 1557 

podle všt>ho přiznaného (vlastního i poddanského) majt>tkn 

Majetková kategorie Poměry v Ceském království Poměry v Plzeňském kraji 

Počet rytířských Velikost majetku Počet rytířských Velikost majetku 

poplatníků v % drženého v jejich poplatníků v % drženého v jejich 

vlastnictví v % vlastnictví v % 

A (do 5 255 kop) 92,2 51,3% 94,01 60,55 

B (do 26 270 kop) 7,5 37,9 4,79 20,3 

C (do 47 290 kop) 0.2 5,5 1,2 19,15 

D (nad 47 290 kop) 0,1 5,3 - -

Žádná osoba z rodu Chlumčanských v této době nepřesáhla svým celkovým 

majetkem hranici kategorie A, takže bude vhodné podívat se na tuto majetkovou kategorii 

blíže: 43,4% českých rytířů přiznalo celkový majetek kategorie Al (do 525 kop), 17,1% 

kategorie A2 (do 1050 kop), 21,3% kategorie A3 (2625 kop) a 10,4% kategorie A4 (do 

5255 kop).n Na Plzeňsku do kategorie Al patřilo 33,53, event. 32,93% rytířských 

poplatníků, do kategorie A2 19,16, popřípadě 19,76% poplatníků, do kategorie A3 29,94% a 

do kategorie A4 11,38% rytířských poplatníků. Vidíme tedy, že podíl nejchudší šlechty na 

celkovém rytířském majetku byl na Plzeňsku překvapivě nižší než zemský průměr, podíl 

ostatních kategorií naopak vyšší. V celkovém součtu byl v Plzeňském kraji podíl kategorií Al 

a A2 nižší než v Čechách (52,69: 60,52), podíl kategorií A3 a A4 byl naopak v Plzeňském 

kraji vyšší ( 41,32: 31, 7). 12 

Tabulka č. 5. Srovnání majt>tkových poměrů rytířstva kategorie A v Čechách a na Plzeňsku v roce 1557 podle všeho přimaného 

(vlastního i poddanského) majetku 

Majetková kategorie Počet rytířských berních Počet rytířských berních poplatníků 

poplatníků v Čechách v % v Plzeňském kraji v % 

Al (do 525 kop) 43,42 60,52 33,53 (32,93) 52,69 

A2 ( 526-1 050 kop) 17.1 19,16 (19,76) 

A3 (I 051-2 625 kop) 21,3 31,7 29,94 41,32 

A4 (2 626-5 255 kop) 10,4 11,38 

11 Celkový přiznaný majetek 4 rodin rodu Chlumčanských činil 2 001 kopu gr. č., majetek rodin usedlých 
v Plzeňském kraji 1751 kop gr. č. a majetek nejbohatšího člena rodu Jana na Újezdě Purkartově 791 kop gr. č. 
Podle A. Míky 35,3 %českých rytířů přiznalo majetek kategorie Al, 19,6% 2, 24,4% A3 a 12% A4. 
Míka, A.: Majetkové rozvrstvení české šlechty v předbělohorském období, SH 15, 1967, s. 68; Bůžek, V.: 
Majetková skladba šlechty v předbělohorských Čechách, Hospodářské dějiny 14, 1986, s. 203 tab. I 
12 Procentuální poměr se liší podle toho, zda byl Kašpar Huvar z Lobenštejna, u kterého byl údaj o přiznaném 
majetku nešťastnou náhodou odstřižen, zařazen do kategorie Al nebo A2. J. Vacek považoval za středně 
zámožnou šlechtu již v kategoriích A3 a A4, která na Plzeňsku převažovala. 
Viz Míka, A.: Majetkové rozvrstvení české šlechty v předbělohorském období, SH 15, 1967, s. 68; Vacek, J.: 
Skladba šlechtické společnosti Plzeňského kraje v 1. polovině 17. století, MZK. 19, 1983, s. 95-96; Bůžek, V.: 
Majetková skladba šlechty v předbělohorských Čechách, Hospodářské dějiny 14, 1986, s. 176 
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Přiznání poddanského majetku bylo nejdůležitější částí berního rejstříku z roku 1557, 

protože jediné umožňuje srovnání s pozdějšími berními rejstříky. Po roce 1567 totiž 

majetkovou daň nahradila usedlostní daň z každého poddanského dvora a v berních 

rejstřících se uvádí jen počet poddaných. Pro zjištění, kolik poddaných asi vlastnilo určitý 

přiznaný poddanský majetek, se používá koeficient 18 kop gr. č. na jeden poddanský dvůr. 13 

Většina rytířských berních poplatníků v Čechách (89,62 %) i v kraji Plzeňském (94,44 %) 

patřila roku 1557 také do kategorie A Na Plzeňsku berní poplatníci této kategorie také 

vlastnili většinu nemovitého majetku (60,53 %, zemský průměr byl 43,35 %). Kategorie B 

měla na Plzeňsku zřetelně menší podíl než v celých Čechách (4,76% ku 9,31 %v zemi), a to 

i na majetku (21,6% ku 35,95% v celé zemi). Podíl kategorie C byl na Plzeňsku zdánlivě 

vyšší (0,79% ku 0,77 %), ale vzhledem k tomu, že kategorie D na Plzeňsku nebyla vůbec 

zastoupena, můžeme konstatovat, že podíl velkých vlastníků byl v Plzeňském kraji také nižší 

(0,79% ku 1,07 %). 14 

13 Míka, A.: Majetkové rozvrstvení české šlechty v předbělohorském období, SH 15, l%7, s. 54-55; Bůžek, V.: 
Majetková skladba šlechty v předbčlohorských Čechách, Hospodářské dějiny 14, 1986, s. 187; Jurok, J.: 
Regionální vývoj sociální a majetkové struktury českých stavů vl. 1557-1620, Hospodářské dějiny 21, 1995, s. 
35 
14 V. Bůžek udává procentuální podíly pouze z počtu 1031 rytířů, kteří v berním rejstříku přiznali nějaký 
nemovitý majetek. Pro srovnání s údaji z Plzeňska jsem se pokusila stanovit podíl rytířských poplatníků bez 
poddaných v Plzeňském kraji. Lze ho stanovit jen přibližně, protože neníjasný počet přiznaných rytířů 
v rejstříku- podle A Míky měl dosahovat čísla 1438, podle editora rejstříku O. Plachta 1445. V. Bůžek 
neupřesnil, zda považuje za správné některé z těchto čísel nebo zda dospěl ještě k jinému závěru. V celých 
Čechách tvořili berní poplatníci bez poddaných asi 28,3-28,65 %všech rytířských berních poplatníků, 
v Plzeňském kraji 24,55 %. Ze srovnání překvapivě vyplývá, že rytířských berních poplatníků bez poddaných 
bylo v Plzeňském kraji méně, než byl celozemský průměr. 
Celková čísla včetně rytířů bez poddaných pro Plzeňsko jsou tato: kategorie D nebyla ~ v kategorii C 
I rytířský berní poplatník (0,6 %), v kategorii B 6 poplatníků (3,59 %) a v kategorii A 160 rytiřských berních 
poplatníků (95, 81%, po započtení nepřiznaných majitelů drobných statečků by byl jejich počet ještě vyšší). To 
podle mého názoru jasně ukazuje nevelkou šanci rytířů z Plzeňska na vzestup nad kategorii A Přitom do 
kategorie A4 patřilo 10 berních poplatníků (5,99 %), do kategorie A3 24 poplatníků (14,371'/o), do kategorie A2 
38 poplatníků (22,75 %), do kategorie Al 47 poplatníků (28,14 %), do kategorie AO 4lberních poplatníků (již 
zmíněných 24,55 %). Podíl kategorii A2-Ao pravděpodobně byl ve skutečnosti ještě větší, protože rytíři 
s menším majetkem, zvláště majetkem pozemkovým, měli větší možnost svůj statek před berníky zatajit. Počet 
rytířů s poddanými na Plzeňsku jsem stanovila na 126 berních poplatníků. 
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Tabulka č. 6 Srovnání majetkových poměrů rytířstva v Čechách a na Plzeňsku v roce 1557 podle majetku poddaných 

Majetková kategorie Poměry v Ceském královst~i Poměry v Plzeňském kraji 

Počet rytířských Velikost majetku Počet tjtířských Velikost majetku 

poplatniků v % drženého v jejich poplatniků v % drženého v jejich 

vlastnictví v % vlastnictví v % 

A(do 1800kop) 89,62 43,35% 94,44 60,53 

B (do 9 000 kop) 9.31 35,95 4,76 21,6 

C (do 16 200 kop) 0,77 9.83 0,79 17,86 

D (nad 16 200 kop) 0,3 10,87 - -

Do majetkové kategorie A patřila podle pozemkového majetku roku 1557 naprostá 

většina ze všech stavovských poplatníků na Plzeňsku! 5 Z tohoto důvodu bude vhodné 

sledovat tuto kategorii podrobněji. V Plzeňském kraji bylo nejvíce rytířů spadajících do 

kategorie Al (37,3 %) a A2 (30, 16 %), jejichž podíl byl větší než v celých Čechách (Al 

32,78% a A2 21,73 %), zatímco podíl kategorií A3 i A4 byl na Plzeňsku nižší (19,5% a 

7,94 %) než v Čechách (22,31 % a 12,8%). Zatímco v celých Čechách je druhou největší 

kategorií kat. A3 (po kat. Al, která byla nejpočetnější v celé zemi i v kraji) a teprve po ní 

následuje kat. A2, v Plzeňském kraji tyto kategorie klesají sestupně bez přerušení. 

Tabulka č. 7 Srovnání majetkových poměrů rytířstva v kategorii A v Čechách a na Plzeňsku v roce 1557 podle majetku poddaných 

Majetková kategorie Počet rytířských poplatníků Počet rytířských poplatníků 

v Čechách v% v Plzeňském kraji v % 

Al (do 180 kop) 32,78 37,3 

A2 (181-360 kop) 21,73 30,16 

A3 (361-900 kop) 22.31 19,05 

A4 (901-1800 kop) 12,8 7,94 

Přiznaný majetek tří rodin Chlumčanských 1751 kop gr. č. představoval O, 19 % 

všeho přiznaného majetku v kraji, O, 26% přiznaného šlechtického majetku v kraji a 0,56% 

15 
Procentuální podíl poplatníků majetkové kategorie A činil roku 1557 na Plzeňsku 87% a byl čtvrtý nejvyšší 

v Čechách. V Plzeňském kraji byly roku 1557 4 statky v kategorii Ca D (nad 9 000 kop gr. č.), 17 statků 
kategorie B (1 801-9 000 kop gr. č.) a 132 statků kategorie A (do 1 800 kop gr. č.). Toho roku se na Plzeňsku 
nacházelo vůbec největší počet statků kategorie A ze všech českých krajů. Berní poplatníci majetkových 
kategorií Ca D vlastnili roku 1557 40% pozemkového majetku v kraji (85 517 kop gr. č.), berní poplatníci 
kategorie B 34,7% pozemkového majetku (74 258 kop gr. č.) a berní poplatníci skupiny A 25,3% pozemkového 
majetku v kraji (53 787 kop gr. č.). Absolutní pozemkový majetek berních poplatníků skupiny A byl roku 1557 
na Plzeňsku nejvyšší ze všech českých krajů, procentuální podíl této skupiny na majetku kraje byl ale až osmý 
nejvyšší mezi českými kraji. 
Viz Jurok, 1.: Regionální vývoj sociální a majetkové struktmy českých stavů v I. 1557-1620, Hospodářské dějiny 
21, 1995, s. 53-68, lll-113 
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přiznaného rytířského majetku v Plzeňském kraji, přičemž tři berní poplatníci z rodu 

Chlumčanských tvořili 1,8% berních poplatníků Plzeňského kraje. 

V berním rejstříku jsou zachyceny pouze čtyři rodiny z rodu Chlumčanských 

z Přestavlk, z toho tři žijící v Plzeňském kraji, jedna v Prácheňském kraji. Vlastní majetek 

rodiny Jana na Újezdě přesahoval 500 kop, u rodiny Jana na Plešnicích činil rovných 500 kop 

a u rodiny Šebestiána ve Volyni 250 kop gr. č. Vlastní majetek rodiny Jiříka na Zeměticích 

měl jen nepatrnou hodnotu, protože byl poničen požárem a ještě v roce 1566 dosahoval výše 

pouhých 6 kop gr. č. Přitom výše vlastního jmění jednotlivých rodin nijak nekorespondovala 

s počtem poddaných na jejich panstvích, který sice není v berním přiznání uveden, ale dá se 

přibližně zjistit přepočtem majetku poddaných. Pokud odpovídalo jednomu poddanému 

zhruba 18 kop gr. č. jeho majetku, měl Jiřík na Zeměticích asi 18 poddaných, Jan na 

Plešnicích asi 7 poddaných a Jan na Újezdě Purkartově asi 6 poddaných. Šebestián ve Volyni 

vl v 'd ' dd ' 16 neme za ne po ane. 

Vedle toho existovaly nejméně dvě další osoby z rodu Chlumčanských, které se 

v roce 1557 k berní nepřiznaly: Vilém, který žil v roce 1553 po prodeji svého statku Jeneč 

z úroku z 650 kop gr. č. získaných při prodeji a roku 1557 si koupil služebné manství 

Čísovice za 100 kop gr. č., a neznámá osoba, která byla otcem bratrů Kryštofa, Adama, 

Zdeňka a Jarolíma, připomínaných v letech 1562-1583, případně tito bratři jako sirotci v péči 

nějakého poručníka. Není vyloučené, že žil i syn Jana na Újezdě Hlubově Jan, který ale mohl 

být totožný s naposledy uváděnou osobou. 17 Všechny tyto osoby zřejmě žily mimo Plzeňský 

kraj a nevlastnily pravděpodobně žádné statky s poddanými. Přesto ale nežily pod hranicí 

bídy a měly povinnost podat berní přiznání, protože např. Vilém si toho roku koupil služebné 

manství Ti sovice za 100 kop gr. č. a Kryštof byl roku 1562 už oblíbeným dvořanem Petra 

V oka, takže musel také disponovat nějakým majetkem. Je tedy zřejmé, že berní rejstřík z roku 

1557 neukazuje majetkové poměry Chlumčanských přesně a dá se z něj odvodit jen 

minimální výše jejich majetku. Celkově se dá říci, že nepochybně můžeme všechny členy 

rodu Chlumčanských z Přestavlk považovat za příslušníky drobné šlechty. 

16 Podle O. Plachta odpovídalo jednomu poddanému ale zhruba 25 kop gr. č. jeho majetku. Podle tohoto 
přepočtu by měl Jiřík na Zcměticích asi 13 poddaných, Jan na Plešnicích asi 5 poddaných a Jan na Újezdě 
Purkartově asi 4 až 5 poddaných. 
Viz SOkA Rakovník AM Rakovník kniha inv. č. 135 f. 76'; Placht, 0.: Odhad majetku stavů Království českého 
z r. 1557, VKSČN 1946-1947, Praha 1947, kap. 4, s. 70 č. 55, s. 71 č. 79, 91, s. 79 č. llO 
17 Část statku Újezd Hlubův čili Újezd nade Mží už tehdy držel Zíkmund Broum z Miřetic, který z něj toho roku 
učinil berní přiznání. 
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Tabulka č.8. Přehlc.-d majdku přiznaného k bt>nů ve.- vlastnictví rodu Chlumčanských z Přestavlk v roce.- 1557 

VLASTNÍHO JMĚNÍ (v kopách JMĚNÍ PODDA."'ÝCH CELKOVÁ SUMA 

gr. č.) (v kopách gr. č.) (v kopách gr. č.) 

Jan na Oujezdě s manželkou 675 116 (asi 6,4 poddaných) 791 

Jan ml. na P1ešnicích 500 132 (asi 7,3 poddaných) 632 

Jiřík na Zeměticích ? (pohořel 328 (asi 18,3 poddaných) 328 

-ještě roku 1566 jen 6 kop gr. 

č.) 

Sebestián 250 o 250 

(v kraji Prácheňském}'8 (peníze půjčené 

pod úrok) 

Celkem majetek rodu 1425 576 (=32 poddaných) 3001 

Další berní rejstříky se zachovaly z let 1564 a 1567, jsou ale značně neúplné a žádný 

příslušník námi sledovaného rodu v nich uveden není. V dílčích seznamech dlužníků berně 

z kraje Plzeňského jsou někteří Chlumčanští uvedeni: v roce 1574 dlužil Jiřík Chlumčanský 

na Zeměticích 409 kop gr. míš., v roce 1579 Jan nejstarší na Slatině 1 kopu 50 gr. č. druhého 

dílu zemské berně. Jiříkův dluh dosahoval astronomické výše a jednalo se zřejmě o desítky let 

zadrženou berní i s úroky, takže z její velikosti nemůžeme vyčíst nic. V každém případě je 

tato suma mimořádně veliká a bylo by zajímavé zjistit, zda skutečně jde o nastřádání 

drobných ročních nedoplatků nebo zda se za tím skrývá ještě něco jiného. U Jana nejstaršího 

jde o jinou situaci, přesně známe dobu dluhu i velikost berně. Pokud byly oba díly zemské 

berně stejně velké a pokud nebyl poplužní dvůr Jana Chlumčanského v poddanském městečku 

Čistá považován za šlechtický dům ve městě a tedy zůstal nezdaněn částkou 1 kopa gr. č., pak 

by tento Janův dluh zemské berně podle berního výměru 20 gr. č. z poddanské usedlosti 

znamenal, že Jan přiznával ll poddanských dvorů. 19 

Další berní rejstřík pochází až z roku 1603, a jak už bylo řečeno, eviduje převážně 

jen pozemkový majetek, zatímco osobní majetek jednotlivých berních poplatníků zůstává v 

podstatě nezdaněn. Největší podíl na pozemkovém majetku v Čechách měla šlechta (80,7 %), 

dále královské komora ( 10,3 % ), městský stav a duchovenstvo byly zastoupeny přibližně 

rovným dílem ( 4,1 a 4, 7% ). V Plzeňském kraji šlechta příznávala 80,25 % poddaných, 

královská komora pouze 1,93 %, městský stav celkem 4,74% a duchovenstvo 13,07% 

Viz PAS, DD 64 p. 268, 322, 396; SOA Třeboň CR- registratura Chlumčanský (nesign.) 
18 

šebestián bydlel v té době v městě Volyni, proto je zařazen do kraje Prácheňského a nepřiznává žádný 
pozemkový majetek. 
Viz Placht, 0.: Odhad majetku stavů Království českého z r. 1557, VKSČN 1946-1947, Praha 1947, kap. 4, s. 79 
č. 110 
19 Viz NA Praha SM Sl5/l0-l; Kollmann, J.: Berní rejstříky a berně roku 1567, SAP 13, I%3, s. 169-246; 
Úlovec 1.: Rejstřík dlužníků berně z roku 1579, Táborský archiv 7, 1995-1996, s. 134, 171 



141 

poddaných v tomto kraji. Druhým největším pozemkovým vlastníkem v kraji po šlechtě byla 

tedy církev, zatímco podíl královské komory na krajském pozemkovém majetku byl celkem 

' 20 nepatrny. 

Tabulka č. 9. Srovnám majetkových poměrů v Čechách a na Plzeňsku v roce 1603 

Císelné údaje Slechta Městský stav Duchovenstvo 
Královská komora 

V% 

éechy 80,7 4,1 4,8 10,3 

Plzeňský kraj 80.25 4,74 13,07 1,93 

Tyto údaje nejsou plně srovnatelné s daty z roku 1557, protože tehdy nebyl vyčíslen 

podíl královské komory. Pokud se podíváme pouze na stavovský majetek, pak šlechta držela 

90,9% poddaných (páni 50%, rytíři 40,9 %), města 4,3% a duchovní stav 4,8 %. Ve 

srovnání s rokem 1557 v Čechách šlechtický majetek poklesl o 1,2 %, a to vinou panstva, 

jehož podíl na zemském majetku poklesl o 3,7 %, zatímco podíl rytířstva vzrostl o 2,5 %, 

podíl měst vzrostl o O, 7 % a církve o 0,6 %. Dědiníci naopak přestali hrát jakoukoliv 

podstatnější úlohu. Majetek českého panstva se tedy během druhé poloviny 16. století mírně 

zmenšil ve prospěch všech ostatních složek stavů s výjimkou dědiníků, zejména pak ve 

prospěch rytířstva. Vzestup podílu rytířů a pokles podílu panstva je tím zajímavější, že 

nejbohatší rytíři, jako např. Trčkové z Lípy, Vchynští aj., byli povyšováni do panského stavu. 

Celkové změny ale nebyly nijak velké. Na Plzeňsku byl vždy podíl šlechty na stavovském 

majetku mnohem nižší než zemský průměr, ale mezi lety 1557-1603 vzrostl o 1,17% a 

majetek šlechty Plzeňského kraje představoval 11, 13 % šlechtického majetku v zemi. Toto 

mírné zvýšení však bylo způsobeno dramatickými vnitřními změnami: podíl majetku rytířů na 

stavovském majetku Plzeňského kraje se zvýšil z 27,4 na 53,49%, naopak podíl panstva klesl 

z 53,3 %na 28,38 %. Změny proběhly i u ostatních stavů: podíl majetku církve se zvýšil o 

3,07 %, naopak podíl majetku měst poklesl o 4,14 %. Stále však ještě byl o 0,56% vyšší než 

20 Podle J. Juroka činil roku 1603 podíl šlechty na pozemkovém vlastnictví v Plzeňském krnji 80,3 o/o, takže 
oproti roku 1557 nepatrně klesl (z 80,7 %) a byl sedmý nejvyšší mezi českými kraji. Podíl rytířského stavu na 
majetku kraje byl roku 1603 52,5 %, tedy druhý nejvyšší mezi kraji -vyšší hodnoty dosáhl pouze na Prácheňsku. 
Přitom se velice zvýšil, protože roku 1557 dosahoval jen 27,4 %. Podíl panského stavu na Plzeňsku byl oproti 
tomu roku 1603 pouze 27,8 %a obsadil jedenácté místo mezi českými kraji. Přitom výrazně poklesl z 53,3 %na 
majetku kraje v roce 1557. Absolutní pozemkový majetek šlechty na Plzeňsku činill2 998 poddaných a byl 
čtvrtý nejvyšší v čechách, absolutní pozemkový majetek rytířského stavu v Plzeňském kraji 8 492 poddaných a 
byl vůbec nejvyšší v Čechách - zde lmila roli rozloha Plzeňského kraje. Církev měla v Plzeňském krnji podíl na 
pozemkovém majetku 13, I %, tedy oproti roku 1557 vzrostl (z 10,2 %) a byl stále třetí nejvyšší mezi českými 
kraji. Jeho absolutní výše činila 2 117 ~h. Podíl měst na pozemkovém majetku kraje poklesl z 9% na 
4, 7 %, jeho absolutní výše činila 768 poddaných. Královská komora měla na pozemkovém vlastnictví v kraji 
Viz Míka, A.: Majetkové rozvrstvení české šlechty v předbělohorském období, SH 15, 1%7, s. 47 tab. č. l; 
Jurok, J.: Regionální vývoj sociální a majetkové struktury českých stavů v I. 1557-1620, Hospodářské dějiny 21, 
1995,s. 35,37-44,46-50,98,108-110 
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zemský průměr. Druhá polovina 16. století tedy umožnila rytířské stavu Plzeňska výrazně se 

obohatit na úkor městského a zejména panského stavu. 21 Většina berních poplatníků na 

Plzeňsku ovšem patřila stále do majetkové kategorie A. 22 

Tabulka č. 10. Srovnám podílu jednotlivých stavů na stavovském majetku v Čechách a v Plzeňském kraji v letech 1557 a 1603 

Ciselné údaje Slechta Městský stav Duchovenstvo 

V% 
Dědinici 

Cechy 1557 92,1 (53,7+38,4) 3,6 4,2 0,1 

Cechy 1603 90,9 (50+40,9) 4,3 4,8 -
Plzeňský kraj 15 57 80,7 (53,3+27,4) 9 10,2 0,1 

Plzeňský kraj 1603 81,87 (28,38+53,49) 4,86 13,27 -

Osoby stavu rytířského tvořily roku 1603 83,9 % šlechtických berních poplatníků 

v zemi a 90,38 % na Plzeňsku. Jejich podíl na šlechtickém pozemkovém majetku v letech 

1557-1603 stoupl v Čechách z 41,69 % na 44,99 % a v Plzeňském kraji dokonce stoupl 

z 33,95% na 65,33 %. V Plzeňském kraji měli tedy rytíři roku 1603 o 20,34% vyšší podíl na 

šlechtickém majetku, než byl zemský průměr. Plzeňsko bylo krajem s velice silnou pozicíc 

ryt 'YO 

I fU. 

Tabulka č. 11. Srovnám podílu rytířského stavu na majetku a počtu šlechty roku 1603 

Ciselné údaje 
Podilry1iřského stavu na 

Podíl rytířského stavu na 

v~~ počtu šlechty 
šlechtickém majetku 

Cechy 44,99 83,9 

Plzeňský kraj 65,33 90,38 

Většina rytířů v Českém království i Plzeňském kraji patřila do kategorie A, která 

byla na Plzeňsku zastoupena kupodivu o něco méně než jinde v zemi (87,15%: 89, 17%). 

21 Bůžek, V.: Majetková skladba šlechty v přcdbělohorských Čechách, Hospodářské dějiny 14, 1986, s. 188, 190 
n V Plzeňském kraji byly roku 1603 4 statky v kategorii Ca D (nad 9 000 kop gr. č.), 30 statků kategorie B (1 
801-9 000 kop gr. č.) a 165 statků kategorie A (do 1 800 kop gr. č.). Berní poplatníci majetkových kategorií Ca 
D vlastnili roku 1603 20,5 %pozemkového majetku v kraji (2 662 poddaných), berní poplatníci kategorie B 46 
%pozemkového majetku (5 986 pod.) a berní poplatníci skupiny A 33,5% pozemkového majetku v kraji (4 350 
pod.). Na rozlehlém Plzeňsku nacházelo vůbec největší počet statků kategorie A ze všech českých krajů. 
Procentuální podíl poplatníků majetkové kategorie A činíl roku 1603 na Plzeňsku 83% a byl osmý nejvyšší 
v Čechách. Absolutní pozemkový majetek berních poplatníků skupiny A byl i roku 1603 na Plzeňsku nejvyšší ze 
všech českých krajů. 
Podle J. Petráně bylo roku 1603 v Plzeňském kraji 58 statků do deseti poddaných, 32 do dvaceti, 48 do padesáti, 
30 do sto, 21 do dvě stě, 15 do 500, 5 do tisíce a 1 do dvou-tisíc poddaných (s I 142 poddanými). V čechách 
přitom bylo 404 statků do 10 poddaných, 266 do dvaceti, 350 do padesáti, 213 do sto, 146 do dvě stě, 124 do 
500, 29 do tisíce, 10 do dvou .. tisíc a 7 s více než dvěma tisíci poddaných. 
Viz Petráň, J.: Zemědělská výroba v čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et 
historica- monogmphia 5, l%3, s. 148, 150; Jurok, 1.: Regionální vývoj sociální a majetkové struktury českých 
stavů v I. 1557-1620, Hospodářské dějiny 21, 1995, s. 53-68, lll-113 
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Příslušníci této kategorie vlastnili celkem asi polovinu pozemkového majetku rytířského 

stavu, v Plzeňském kraji více než v jiných oblastech Čech (51,88 %: 46,37 %). Značný 

význam si uchovala i kategorie B, která byla v Českém království zastoupena 10,22 % a na 

Plzeňsku 12,85% rytířských berních poplatníků. Její členové vlastnili 42,44% nemovitého 

majetku v zemi a 48,12% v Plzeňském kraji. Ostatní kategorie Ca D hrály zanedbatelnou 

úlohu: v Českém království 0,61% s ll, 19% pozemkového majetku, na Plzeňsku v roce 

1603 tyto kategorie nebyly zastoupeny vůbec. Je tedy zřejmé, že na Plzeňsku se 

nevyskytovaly rozlehlejší rytířské domény, ale byl zde více zastoupen střední majetek a i 

drobné statky dosahovaly větší velikosti nežjinde.23 

Tabulka č. 12. Srovnání majetkových poměrů rytířstva v Čechách a na Plzeňsku roce 1603 

Majetková kategorie Poměry v Ceském království Poměry v Plzeňském kraji 

Počet rytířských Velikost majetku Počet rytiřsk ých Velikost majetku 

poplatnikl1 v % drženého v jejich poplatníků v % drženého v jejich 

vlastnictví v % vlastnictví v % 

A(do 100 poddaných) 89,17 46,37 87,15 51,88 

B (101-500 poddaných) 10,22 42,44 12,85 48,12 

C (501-900 poddaných) 0,52 7,86 --- ---
D (nad 900 poddaných) 0,09 3,33 --- ---

Při bližším pohledu na kategorii A je patrné, že mezi vlastníky nejdrobnějších statků 

kategorie Al patřila asi třetina rytířských berních poplatníků v zemi i Plzeňském kraji, 

vlastníků drobných statků kategorie A2 bylo asi 20 %, vlastníků statků kategorie A3 asi 

čtvrtina a majitelů statků kategorie A4 12 %24 Přitom podíl příslušníků kategorií Al a A2 byl 

v Plzeňském kraji nižší než jinde v Čechách, podíl kategorie A3 zhruba stejně vysoký a A4 

23 Čísla pro Plzeňský kraj jsem propočítala na základě Maratovy edice berního rejstříku z roku 1603, celozemský 
průměr jsem převzala z Bůžkovy práce. V. Bůžek do svých propočtů nezahrnul osoby nevlastnící žádný statek a 
já jsem pro zachování kompatibility musela použít stejný postup a jako 100 % vzít jen 179 rytířů. Celková čísla 
pro rytířské poplatníky Plzeňského kraje včetně poplatníků bez poddaných (celkem 188 osob) by byla 
následující: 9 rytířů bez poddaných (4,79 %), 156 majitelů statků do 100 poddaných (82, 98 %) a 23 s více než 
100 poddanými (12,23%). J. Vacek použil stejný postup jako já, ale dospěl k jiným číslům: 7 berních poplatníků 
rytířského stavu (3,72 %) podle něj nemělo poddané, 156 rytířů (82, 98 %) drželo majetek patřící do kategorie A, 
25 rytířů v kraji (13,3 %) vlastnilo statky s více než 100 poddanými. 
Viz Marat, F. (ed.): Soupis poplatnictva 14 krajův v Království českém z roku 1603, VKČSN, tř. filosof.- hist
jazykozpytná, roč. 1898, Praha 1899, č. I, s. 1-130; Vacek, J.: Skladba šlechtické společnosti Plzeňského kraje 
v l. pol. 17. stol., MZK 19, 1983, s.90-92, 95-96; Bůžek, V.: Majetková skladba šlechty v předbělohorských 
Čechách, Hospodářské dějiny 14, 1986, s. 209 tab. č. 7 -
24 Takto nazval jednotlivé typy majetkové kategorie AJ. Vacek, který také všechny statky majetkové kategorie 
B-C nazýval "největší statky", zatímco A. Míka i V. Bůžek nazývali všechny statky kategorie A "malé statky", 
statky kategorie B "střední statky", kategorii C "velké statky" a kategorii D "největší statky". Protože na 
Plzeňsku naprostá většina statků spadala do kategorie A, přijímám dělení J: Vacka. 
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kupodivu vyšší. Zdá se tedy, že na Plzeňsku byl o něco větší podíl vlastníků středních a 

velkých statků kategorie A na úkor statků drobných. 25 

Tabulka č. 12 Srovnám majetkových poměrů rytířstva v kategorii A v Čechách a na Plzeňsku v roce 1603 

Majetková kategorie Počet rytířských Počet rytířských 

poplatníků v Čechách v % poplatm"ků v Plzeňském 

kraji v% 

Al (do 10 poddaných) 33,24 31,28 

A2 ( 11-20 poddaných) 19,05 17.88 

A3 (21-50 poddaných) 25, ll 25,7 

A4 (51-100 poddaných) ll. 77 12,29 

V Plzeňském kraji se roku 1603 přiznalo k berní 188 rytířských rodin ze 78 rodů, 

přičemž 37 z těchto rodů mělo v kraji pouze jednoho zástupce (47,43% všech rodů), 17 dva 

(21,79 %), 10 tři (12,82 %), 5 čtyři (6,4 %) a 9 pak 5 a více zástupců (11,5% všech rodů)?6 

Největší zastoupení na Plzeňsku měly tedy rody, z nichž se přiznal k berní pouze příslušníci 

jediné rodiny, následovně rody se dvěma a třemi rodinami, ale těsně za nimi rody o pěti a více 

rodinách, nejméně bylo rodů o čtyřech rodinách. Přitom rody, zastoupené více než dvěma 

rodinami, představovaly necelou třetinu rodů, které se přiznaly k berní. 

Tabulka č. 13. ZastoupeiÚ rytířských rodů na Plzeňsku podle počtu jejich zástupců 

Počet zástupců rodu I 2 I 3 I 4 I 5avíce 

% zastoupení 47,43 I 21,79 1 12,82 1 6,4 1 11,5 

Z rodu Chlumčanských se k berní přiznalo 6 rodin. Salomena Chlumčanská, uvedená 

také v berním rejstříku, byla manželkou Václava na Štokově, takže na rozdíl od ostatních 

berních poplatníků z tohoto rodu nezastupovala žádnou rodinu a její majetek je třeba 

započítávat do majetku Václavova. Všichni příslušníci rodu Chlumčanských z Přestavlk se 

k berní přiznali v Plzeňském kraji. Jan na Drahouši sice sídlil na statečku Drahouš v kraji 

Rakovnickém, ale v jeho vlastnictví byl zřejmě už tehdy také stateček Buková u Poleně na 

Plzeňsku, na který později po prodeji Drahouše přesídlil. Majetková základna rodu 

25 Při ohledu na rytířské bcnú poplatníky bez poddaných (viz poznámka č. 30) bylo příslušníků kat Al 29,79%, 
kat. A2 17,02%, kat. A3 24,47% a kat. A4 ll, 7%. J. Vacek dospěl i tentokrát k jiným číslům a uváděl, 'k 54 
rytířů (28,72 %) drželo panství do 10 poddaných (kat. Al), 31 (16,49 %) mělo statky s 11-20 poddanými (kat. 
A2), 49 (26,06 %) s 21-50 (kat. A3), 20 rytířů (10,64 %) 51-l<)() poddaných (kat. A4) (kat. B). Z rytířských 
berních poplatníků přiznávali majitelé statků s maximálně 20 poddanými (což bylo 46% rytířů v kraji) pouze 
~/o všech rytířských poddaných, naproti tomu držitelé středně velkých statků 18,5% a velkých (nad 50 
poddaných, tedy kategorie A4 a B dohromady) 72 % rytířských poddaných. 

Viz Vacek, J.: Skladba šlechtické společnosti Plzeňského kraje v 1. pol. 17. stol., MZK 19, 1983, s.90-92, 95-
96 
26 Vacek, 1.: Skladba šlechtické společnosti Plzeňského kraje v 1. pol. 17. stol., MZK 19, 1983, s.92-95 

I 
I 
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Chlumčanských se tak znovu plně přesunula do Plzeňského kraje. Žádná rodina z tohoto rodu 

nepřiznávala více než 50 poddaných, dvě rodiny přiznávaly více než dvacet poddaných, jedna 

více než deset, tři deset a méně. Když budeme uvažovat pouze majetek jednotlivých rodin, 

můžeme říci, že dvě rodiny (113 rodu) patřily k držitelům středních statků kategorie A (21-50 

poddaných) a čtyři rodiny (2/3 rodu) držely statky drobné (1-20), z toho tři rodiny (1/2 rodu) 

dokonce velmi drobné ( 1-10). Všechny rodiny však držely statky s více než 5 o sedlými. 

Členové rodu celkem drželi 6 panství s 96 poddanými přiznanými v berním rejstříku, což 

představovalo asi 0,60% všech poddaných v Plzeňském kraji. Jednotlivé rodiny hospodařily 

ovšem odděleně, takže celkové součty rodového majetku jsou spíše informativní záležitost o 

celkovém vývoji členů rodu. Na 5 ze 6 panství v majetku rodu byly ovčíny, v případě Újezdu 

Purkartova Jana Boreně dokonce se dvěma ovčáckými pacholky, což potvrzuje závěry J. 

Vacka, že ovčíny existovaly na většině panství. Oproti tomu mlýn vlastnily pouze tři ze šesti 

rodin rodu. Z berního rejstříku se ale nedozvíme nic o počtu a velikosti panských dvorů, 

pivovarů a rybníků, stejně jako o zadluženosti nebo naopak o úvěrovém podnikání 

jednotlivých osob, případně o jejich dalších aktivitách v podnikání, úřadech nebo vojsku. 

Přitom všechny tyto faktory mohly majetkovou situaci jednotlivých rodin značně měnit. 

Údaje berního rejstříku tedy nemůžeme použít jako jednoznačně směrodatný ukazatel 

prosperity jednotlivých členů rodu. Navíc v něm nejsou zachyceny všechny rodiny 

jednotlivých rodů: vedle těch, které nepodaly berní přiznání, to byly především ty rodiny nebo 

osoby, jejichž majetek nedosahoval ceny 2 000 kop gr. č.27 

Vzájemný poměr velikosti pozemkového majetku v rodu vypadal asi takto: Václav 

na Štokově a Jemnici vlastnil asi 33 % nemovitého majetku rodu, Jindřich na Dolejší Lukavici 

a Radkovicích pod Skalou téměř 28 %, Jan Markvart asi 16,5 %, Jan Boreň přes 10 %, 

zhruba po 6% rodového majetku vlastnily rodiny Jana na Drahouši a Oldřicha na Černínech. 

27 
Z rodu Chlumčanských víme například o bratru Jana Markvarta na Bijadlcch Zikmundovi, který vlastnil část 

vsi Křakov u Horšovského Týna. 
Viz Vacek, 1.: Skladba šlechtické společnosti Plzeňského kraje v 1. pol. 17. stol., MZK 19, 1983, s. 92, 108; 
DZM 39 J8; DZM 57 A4; DZM 70 06' 
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Tabulka č. 14 Přehled majetku přiznaného k bemi ve vlastnictví rodu Chlumčanských z Přestavlk v roce 1603 

POČET PODlL OV ČAČTÍ MLÝNSKA KOMÍNY FARY 
PODDA.!IJÝCH JEDNOTLIVÝCH KOLA 

RODINNA MISTRl PACHOLCI 

RODOVÉM 
POZEMKOVÉM 
VLASTNICTVÍ 

Václav na 32 32,99 I I 3 2 o 
Štokově a 
Jemnici 

27 27,84 I 1 2 2 1 
Jindřich na 
Lukavici 
Dolejší a 
Radko'\icích 
Jan .Markvart 15 15,46 I 1 o 1 o 
na Bijadlech 
a 
Přestavlcích 

JanBoreň na 10 10,3I I 2 o 7 o 
éjezdě 
Oldřich na 6 6,I9 I l 1 4 o 
černí nech 
Jan na 6 6,19 o o o o o 
Drahouši 
Salomena o o o o o 1 o 
celkem 96 100 5 6 6 16 1 

Další berní rejstřík pochází hned z roku 1615, můžeme tedy provést srovnání situace 

z roku 1603 se stavem o pouhých 12 let později. 28 Zatímco v Českém království se podle V. 

Bůžka předcházející stav nijak podstatně nezměnil, v Plzeňském kraji došlo k závažným 

majetkovým změnám. 29 V roce 1615 bylo v Plzeňském kraji přiznáno 14 707 poddaných. 

Šlechta obou stavů přiznala 78,3% (ll 509 pod.,), přitom rytíři 42,1% (6 211 pod), páni 

36,2% (5 298), církev 14,4% (2 117 pod.), města 5,2% (768 pod.), královská komora 2,1% 

(313)?0 

28 
Všechny číselné údaje o Plzeňsku (pokud není uvedeno jinak) jsou propočítány na základě edice A. Sedláčka 

Rozvržení sbírek a berní roku 1615 dle uzavření sněmu generálního nejvyššími bcrníky učiněné, 
Abhandlungen der Kgl. bóhmischen Gesellschaft der Wissenschaft vom Jahre 1869, 6. Folge, 3. Band, Prag 
1870, celozemská čísla jsou převzata z práce V. Bůžka. 
Viz Bůžek, V.: Majetková skladba šlechty v předbělohorských čechách, Hospodářské dějiny 14, 1986, s. 193 
29 Bůžek, V.: Majetková skladba šlechty v předbělohorských čechách, Hospodářské dějiny 14, 1986, s. 193 
30 

J. Vacek uváděl 15 312 poddaných v celém kraji. Osoby obou šlechtických stavů podle něj přiznaly 75,03 % 
(ll 489 poddaných), církevní instituce 13,1% (2005 poddaných), městský stav 11,87% (1818 poddaných) a 
královská komora z berního rejstříku zmizela, protože císařské panství Tachov bylo zastaveno městu Tachovu. 
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Tabulka č. 15 Porovnání majetkových poměrů na Plzeňsku v roce 1603 a 1615 

Slechta Městský stav Duchovenstvo 

Číselné údaje 
Královská komora 

v~ó 

Rok 1603 80,3 (27,8+52,5) 4,7 13,1 1,9 

Rok 1615 78,3 (36,2+42,1) 5.2 14,4 2,1 

Podíl rytířů na šlechtickém pozemkovém majetku se zmenšil z více než 65 % na 

necelých 55%, což bylo způsobeno zvětšováním panského majetku?1 V berním rejstříku bylo 

ale také zachyceno méně rytířů, jen 154 oproti 188 z roku 1603. Procentuální podíl rytířů 

mezi šlechtou se tím snížil z více než 90 % na necelých 85 %. Berní přiznání podalo také 29 

osob stavu panského, což je naopak početní vzestup proti 20 berním poplatníkům stavu 

panského roku 1603. 

Tabulka č. 16. Srovnání podílu rytířského stavu na majetku a počtu šlechty v letech 1603 a 1615 

íselné údaje 

Rok 1603 

Rok 1615 

Podíl rytířského stavu na 

šlechtickém majetku 

65,33 

54,76 

Podíl rytířského stavu na 

počtu šlechty 

90,38 

84,15 

Zmenšení počtu rytířských poplatníků může ukazovat na zánik části rytířských 

statků. Některé statky byly včleněny do většího panství a po jejich dřívější existenci nezůstalo 

ani stopy, jiné byly spojeny v jedněch rukou s formálním zachováním názvů všech statků. 

Docházelo také ke scelování částí vsí, které na Plzeňsku místy stále tvořily samostatné 

statečky. Nedá se nicméně říci, že by rytířské statky pouze zanikaly. Dělením zboží mezi 

dědice vznikala nová panství, ať již oddělováním okrajových vsí nebo novým dělením vesnic. 

Na konci doby předbělohorské se na Plzeňsku objevil i jiný způsob jejich vzniku: Česká 

komora v posledních letech 16. stol přistoupila především na Tachovsku a Loketsku 

k přeměně manských statků na nová šlechtická zpupná zboží, , která pokračovala až do roku 

1607. Některých panství se žádné změny nedotkly. Řada statků si zachovala původní rozsah, 

ale měnila majitele, jiná zůstala v rodě původního vlastníka, avšak změnila svoji velikost 

připojením nebo oddělením jiného statku nebo jeho část1. Celková vývojová tendence 

směřovala ovšem k zániku drobných rytířských zboží. 

Viz Vacek, J.: Skladba šlechtické společnosti Plzeňského kraje v 1. pol. 17. stol., MZK 19, 1983, s. 106; Jurok, 
J.: Regionální vývoj sociální a majetkové struktury českých stavů v 1. 1557-1620, Hospodářské dějiny 21, 1995, 
s. 37-39, 41, 44-46, 98 
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Největší změny proběhly u rytířských statků do 20 poddaných, kde v letech 1603-

1615 změnilo majitele přes 60% panství. Nejvíce stabilní byly naopak statky s více než 50 

poddanými, i když i tady se objevily případy dělení. Většina transakcí kupodivu nevedla k 

pohlcování rytířských zboží panskými doménami. Jen v šesti případech došlo ke přechodu 

rytířského statku do rukou osoby stavu panského. V jednom případě naopak přešlo panské 

dominium do rytířských rukou. Dokonalého postižení změn majetkové držby v kraji nelze 

bohužel dosáhnout, protože berní přiznání nepodali všichni berní poplatníci. K tomu ještě 

berní soupisy často komolily název statku a vynechávaly jméno vlastníka nebo naopak jméno 

jeho statku. Další problém při práci s berními rejstříky se týká skutečnosti, že někdy došlo 

k majetkovým převodům mezi různými samostatně hospodařícími rodinami téhož rodu, které 

nejsou bez znalosti genealogie jednotlivých rodů zachytitelné: např. Přestavlky Adama 

z Klenové přešly do držení Václava z Klenové .. Konečné závěry bude tedy možno provést až 

po celkovém prozkoumání majetkové držby jednotlivých rodů v kraji. 

Na první pohled je ale patrný úbytek rytířů Plzeňského kraje ve vyšších majetkových 

kategoriích?2 Nově se sice objevila kategorie C, protože Diviš Markvart z Hrádku na Bělé, 

Nekmíři a Podmoklech přiznal 550 poddaných oproti 465 poddaným z roku 1603, ale do 

kategorie B již příslušelo jen ll osob místo původních 23. Toto zmenšení počtu příslušníků 

této kategorie však nebylo známkou koncentrace majetku v jejich rukou: majitelé statků 

kategorie B a C přiznali v roce 1615 dohromady jen 2 810 poddaných, což je značný pokles 

proti 4 086 poddaným v roce 1603. 

Tabulka č. 17 Srovnání majetkových poměrů stavu rytířského na Plzeňsku v letech 1603 a 1615 

Rok 1603 Rok 1615 

Počet rytířských poplatníků Velikost majetku drženého Počet rytířských poplatníků V e1ikost majetku drženého 

v 0/o v jejich vlastnictví v % v% v jejich vlastníctví v% 

Kategorie A 
87,15 51,88 92,0 81,65 

Kategorie B 
12, 85 48, 12 7,33 14,76 

--- --- 0,67 3,59 
Kategorie C 

--- --- --- ---
Kategorie D 

31 V roce 1615 měli rytíři 6 191 poddaných, páni 5 298 poddaných, v roce 1603 měli rytíři 8 492 a páni 4 506 

r2~:~t~~b přiznávajících poddané se i tentokrát objevily osoby přiznávající pouze majetek, tentokrát pouze 4 
%ze 154 přiznavších se rytířů, takže z počtu 154 by do kat. bez poddaných patřilo 2,6 %, do kat. A 89, 61 o/o, 
do kat. B 7,14% a C 0,65% rytířů. Jako celkový počet rytířů jsem pro umožnění kompatibility s Bůžkovými 
čísly použila číslo 150. 
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V celé zemi naopak došlo k mírnému poklesu kategorie A ve prospěch vyšších 

kategorií, což se vcelku přímo úměrně projevilo i ve velikosti pozemkového vlastnictví 

v jednotlivých kategoriích, ale celkově se situace nijak dramaticky nezměnila. To vedlo ke 

vzniku značných rozdílů mezi Plzeňskem a ostatními oblastmi Čech. Počet rytířských 

poplatníků v kategorii A se na Plzeňsku oproti celozemskému průměru o něco zvětšil, 

největším rozdílem však bylo zvětšení podílu pozemkového vlastnictví v této kategorii na 

téměř dvojnásobek (81,65 %:44,5 %) a zmenšení podílu v kategorii B (14,76 %:40,2 %) i 

ostatních kategoriích (3,9 %:15,3 %). 

Tabulka ě. 18. Srovnání majetlrových poměrů rytířstva v Čechách a na Plzeňsku roce 1615 

~fajetková kategorie Poměry v Cechách Poměry v Plzeňském kraji 

Počet rytířských Velikost majetku Počet rytířských Velikost majetku 

poplatníků v % drženého v jejich poplatníků v % drženého v jejich 

vlastníctví v % vlastníctví v % 

A (do 100 poddaných) 88,6 44,5 92,0 81,65 

B (101-500 poddaných) 10,6 40,2 7,33 14,76 

C (501-900 poddaných) 0,6 8,4 0,67 3,59 

D (nad 900 poddaných) 0,2 6,9 --- ---

Zastoupení jednotlivých podkategorií v rámci kategorie A bylo v Plzeňském kraji 

přibližně stejné jako v celém království, přičemž kat. Al a A3 byla na Plzeňsku zastoupena 

hojněji než v celých Čechách, kat. A3 méně hojně a A4 ve stejné míře. Majetek kategorie Al 

přiznávala asi třetina všech rytířů, majetek kategorie A2 asi 17-19 %, majetek kategorie A3 

asi 24-28 % a majetek kategorie A4 asi 12,5 %. V Čechách i na Plzeňsku byla přirozeně 

nejrozšířenější kategorie Al, kupodivu následovaná kategorií A3, nejméně hojná byla podle 

očekávání kategorie A4. 

Tabulka č. 19 Srovnání majetlrových poměrů rytířstva v kategorii A v Čechách a na Plzeňsku v roce 1615 

Majetková kategorie Počet rytířských Počet rytířských 

poplatníků v Čechách v % poplatníků v Plzeňském 

kraji v% 

Al (do 10 poddaných) 32,6 34,65 

A2 ( 11-20 poddaných) 19,2 16,65 

AJ (21-50 poddaných) 24,2 28,0 

A4 (51-100 poddaných) 12,6 12,7 
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Rod Chlumčanských z Přestavlk zasáhly výše naznačené změny plnou silou. Místo 

šesti rodin z tohoto rodu, uvedených v berním rejstříku roku 1603, se v berním rejstříku 

z roku 1615 objevily pouze tři. Z vlastnictví rodu odešly statky Dolejší Lukavice a Radkovice 

Jindřicha na Dolejší Lukavici a Radkovicích v letech 1606 a 1613, Újezd Purkartův 

Jindřichova bratra Jana Boreně na Újezdě Purkartově roku 1615, Bijadla a Přestavlky Jana 

Markvarta na Bijadlech a Přestavlcích spolu se vsí Čelákovy někdy před rokem 1616, Černíny 

Oldřicha na Černínech roku 1605 a Drahouš před rokem 1606?3 V majetku rodu tak oproti 

roku 1603 zůstaly pouze statky Štokov a Buková, ale oba ve zmenšeném rozsahu: Václav 

přiznal jen 30 poddaných oproti původním 32, Jindřich jako dědic Jana na Drahouši jen dva 

poddané oproti původním šesti. Do vlastnictví rodu přibyl jen jediný malý stateček s jedním 

poddaným- statek Oldřicha Chlumčanského na Chotíkově.34 Závěrem je tedy možno 

konstatovat, že všechny rodiny Chlumčanských ztratily část pozemkového majetku nebo 

dokonce všechen. V souhrnu jde o 64 poddaných přiznaných v berním rejstříku z roku 1603, 

což je téměř 66 % poddaných přiznávaných rodem Chlumčanských. Z vlastnictví rodu odešlo 

nejméně 7 statků, přibyl pouze jeden nepatrného rozsahu. Vcelku se tedy dá říci, že celý rod 

Chlumčanských z Přestavlk až na jedinou rodinu nesmírně zchudnul, ani jediná rodina 

nezbohatla. Tři jejich panství s celkem 37 poddanými, tedy 27,3% statků držených rodem 

roku 1603 s více než 38% poddaných, byly prodány dvěma osobám stavu panského: panství 

Újezd Purkartův a Radkovice pod Skalou Fridrichu Švihovskému na Nalžovech, 

Neprachovech a Příchovicích a Dolejší Lukavice manželu Kateřiny Chlumčanské Petru 

mladšímu z Říčan, který ho ale obratem prodal rytíři Joachymu Ladislavovi Loubskému 

z Lub. Čtyři další s celkem 25 přiznanými poddanými byly prodány třem osobám stavu 

rytířského: Bijadla a Čelákovy Jindřichu Žákavcovi ze Žákavy, Přestavlky Jiříkovi z Klenové 

a Černíny Ondřeji Černínovi z Chudenic. 

V Plzeňském kraji v roce 1615 sídlilo pět rodin Chlumčanských z Přestavlk. Dvě 

z těchto pěti rodin v této době zřejmě nevlastnily žádný zpupný statek. Další dvě rodiny 

držely drobné statečky se dvěma a jedním poddaným. Jedna rodina měla středně velký statek 

kategorie A (30 poddaných). Dohromady vlastnilo všech 5 rodin Chlumčanských pouze 4 

statky s celkem 33 poddanými přiznanými k berní, což bylo jen o jednoho poddaného více 

než mělo před 12 lety samotné panství Václava na Štokově a Jemnici a představovalo jen 36,4 

%statků a asi 34% poddaných v držení rodu Chlumčanských v roce 1603. Přitom 91,91% 

33 Sedláček, A: Rozvržem sbírek a benú r.1615 ... , Praha 1869, s. 54; DZV 297 A25, A28', 143 L30'; DZV 
180 H21, K3; ANM sb. H 23 Chlumčanští; DZV 188115, Ml; DZV 179 06 
34 DZM 95 A13; DZV 188 115 
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přiznaných poddaných bylo koncentrováno v rukou jediné osoby, Václava na Štokově a 

Jemnici. V rukou dalších dvou rodin se nacházelo asi 6, I% a 3 % rodového pozemkového 

vlastnictví. Další dvě rodiny nevlastnily žádný nemovitý majetek. V rodu tedy zdánlivě došlo 

ke koncentraci majetku, ale ve skutečnosti tento jev nebyl způsoben zbohatnutím Václava na 

Štokově, ale nesmírným zchudnutím ostatních rodin rodu, které Václava jako nejbohatšího 

člena rodu téměř nepostihlo. 35 

Tabulka č. 20 Přehled majetku přiznaného k berní ve vlastmctví rodu Chlumčanských z Přestavlk v roce 1615?6 

PťXCET OVČAČTI MLÝNSKÁ KOMÍNY FARY 

PODDANÝCH KOLA 

MISTRl PACHOLCI 

Václav st. na 30 I 1 5 o o 
Štokově a Jemnici 

Jindřich na 2 o o o o o 
Bukové 

Oldřich z dvoru 1 o o o o o 
svého(?) 

celkem 33 1 1 5 o o 

Další berní rejstřík pochází z roku 1620. Ačkoliv je značně neúplný, objevují se tam i 

tři osoby z rodu Chlumčanských z Přestavlk. 37 V rejstříku je uveden také Ruland, který měl 

údajně sídlit na nejmenovaném statku v Plzeňském kraji. Ruland ovšem zemřel již roku 1616 

a není známo, že by si po prodeji svého statku Újezda Purkartova koupil jiný svobodný statek. 

Vyloučit to ovšem nelze, stejně jako to, že na něm mohla sídlit vdova po něm s nezletilými 

sirotky. V rejstříku jsou dále zachyceny dvě osoby z námi sledovaného rodu: Václav na 

Štokově se třiceti poddanými a dokonce pěti mlýnskými koly a Oldřich opět bez udání jména 

jeho statku, který ještě dále zchudl a nepřiznával už žádné poddané. Zato přiznal jakousi 

35 Vacek, 1.: Skladba šlechtické společnosti Plzeňského krnje v 1. pol. 17. stol., MZK 19, 1983, s. 106 
36 Sedláček, A.: Rozvržení sbírek a benú r.l615 ... , Praha 1869, s. 51 č. 40, s. 55 č. 137, 145 
Oldřichův dvůr zde ncní lokalizován, ale pravděpodobně se jedná o Chotíkov, kde se Oldřich roku 1615 
připomínal. Viz DZV 188 115 
37 Oldřichův dvůr není ani zde lokalizován, snad se jedná stále o Chotíkov. Rulant zemřel21.5.1616 (viz 
NASM C 215/R25 sv.2) a je vysoce nepravděpodobné, že by v rodu Chlumčanských existovala stejnojmenná 
osoba. Rulant se svými bratry navíc svůj statek Újezd Purkartův roku 1615 prodali a není pak známo, že by si 
koupili nějaký deskový statek, po Rulantovi jeho bratři také :l.ádný deskový statek nezdědili. Rulantův 
nelokalizovaný statek měl ležet v Plzeňském krnji. 
Viz Pešák, V.: Berní rejstříky z roku 1544 a 1620, Praha 1953, s. 125-127 
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faru. 38 Zdá se nicméně, že výpovědní hodnota tohoto berního rejstříku je velmi nízká, takže 

bude lépe brát jeho údaje se značnou rezervou. 

Tab. č. 21 Přehled majetku přiznaného k benů ve vlastnictví rodu Chlumčanských z Přestavlk v roce 1620 

POČET OV ČAČTÍ MLÝNSKÁ KOMÍNY FARY 

PODDANÝCH KOLA 

MISTRl PACHOLCI 

Václav st. na 30 I l 5 o o 
Štokově a Jemnici 

Oldřich z dvoru o o o o o 1 

svého(?) 

Rulant (?) 10 I I o o o 

Celkem 40 2 2 5 o 1 

Berní rejstříky z let 1557-1615 jsou dostatečně hodnověrné, abychom z nich mohli vyvodit 

vývoj panského a rytířského pozemkového vlastnictví v Plzeňském kraji. Panstvo v polovině 

16. století drželo více než polovinu stavovského majetku v kraji, na počátku 17. století však 

již méně než třetinu. Došlo k poklesu o 25,5 %! Tento pokles majetku panského stavu na 

Plzeňsku byl však jen pokračováním vývoje z první poloviny 16. století, kdy se po roce 1529 

na západě Čech rozpadly ohromné domény Švihovských z Rýzmberka, Zdeňka Lva z 

Rožmitálu, Kryštofa ze Švamberku či ne tak rozsáhlá dominia Roupovských z Roupova a 

dalších západočeských panských rodů. V roce 1615 však panstvo přiznávalo o 8,4 % větší 

podíl na stavovském majetku kraje než v roce 1603, takže v té době znovu začínalo získávat 

pozice. Rytíři oproti tomu drželi v roce 1557 jen něco přes 27% pozemkového majetku, v 

roce 1603 však již více než polovinu. Jejich podíl na stavovském majetku kraje vzrostl o 25,1 

%. Do roku 1615 však jejich podíl klesl na 42,1% stavovského majetku kraje, tedy o 10,4 %. 

Na Plzeňsku tedy došlo během druhé poloviny 16. století k razantnímu poklesu podílu 

panstva a nárůstu podílu rytířstva a v prvních desetiletích 17. století k markantnímu nárůstu 

podílu panstva a ještě markantnějšímu poklesu podílu rytířstva. Ovšem i roku 1615 se 

rytířstvo na stavovském majetku kraje podíle o 4,9% více než panstvo. Rejstřík z roku 1620 

kvůli jeho neúplnosti nemůžeme použít, ale zdá se, že pokles podílu rytířstva a nárůst podílu 

panstva na Plzeňsku v době před třicetiletou válkou dále pokračoval. Je velice 

38 Oldřichovo vlastnictví fary může svědčit o tom, že šlo skutečně o Chotíkov. Právě v něm totiž bývala nejméně 
do roku 1435 a zřejmě i poté fara a kostel, který existoval do roku 1828. Je ale divné, že faru přiznal držitel 
jediného dvora. Zdá se tedy, že Oldřich tehdy držel v Chotíkově právě farní dvůr neobsazené fary. 
Viz Podlaha, A.: Posvátná místa Království českého. Arcidiecéze Pražská 2. VIkariáty Berounský, Bistřický a 
Plzeňský, Praha 1908, s. 302 
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pravděpodobné, že drastický pokles majetku rytířstva souvisel s hospodářskou krizí po roce 

1600, která velmi silně postihla režijně hospodařící šlechtu.39 

Tab. i.'. 22. Srovnání podílu stavu panského a rytířského na majetku Plzeňského kraje v letech 1557-1615 

1557 1603 16015 

Páni 53,3 27,8 36,2 

R}tíři 27,4 52,5 42,1 

U Chlumčanských se majetkový vývoj pohyboval na podobné křivce jako majetkový 

vývoj rytířstva Plzeňského kraje. Podle berních rejstříků dosahoval celkový pozemkový 

majetek všech rodin rodu Chlumčanských z Přestavlk roku 1557 jen 576 kop gr. č., při 

přepočtu 18 gr. č. na jednu poddanskou usedlost tedy 32 poddaných, roku 1603 

neuvěřitelných 96 poddaných a roku 1615 spadl opět na 33 poddaných. Roku 1620 dosáhl 

údajně znovu 40 poddaných, ale tento údaj se nezdá být přesvědčivý, protože zahrnuje i 

údajný blíže neurčený statek zesnulého Rulanta Chlumčanského. Všechny rodiny již 

hospodařily samostatně, takže zmíněné údaje nevypovídají nic o majetkové síle 

Chlumčanských, dokumentují ale zajímavou věc: pozemkový majetek potomků tří členů rodu 

z roku 1557 se do roku 1603 rozrostl trojnásobně a roku 1615 potom klesl téměř na úroveň 

roku 1557. Není jisté, zda roku 1620 skutečně došlo ke zvýšení majetkového stavu, proto se 

jím nebudu zabývat. Pozoruhodný je i majetkový vývoj v jednotlivých rodinách: v letech 

1557-1603 pozemkový majetek synů Jana na Újezdě Purkartově vzrostl z asi 6 poddaných na 

37 poddaných, potomků (vnuků) Jana na Plešnicích z asi 7 poddaných na 44 poddaných, 

zatímco pozemkový majetek nedílných synů Jiříka na Zeměticích klesl z 18 na 15 poddaných. 

Mezi lety 1603 a 1615 klesl pozemkový majetek potomků Jana na Plešnicích z 44 poddaných 

na 33 a majetek obou ostatních větví na nulu. Protože ale všechny berní rejstříky jsou 

považovány za neúplné a uvedené údaje by tím mohly být ovlivněny, je nutné se na 

majetkový vývoj podívat podrobněji prostřednictvím vkladů v deskách zemských. 

39 
Jurok, J.: Regionálrú vývoj sociální a majetkové struktury českých stavů v I. 1557-1620, Hospodářské dějiny 

21, 1995, s. 38-39, 80-81, 98 
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IV.2.2. Majetek rodu Chlumčanských ve světle trhových smluv 

Jak už bylo řečeno, berní rejstříky zdaleka nepostihují všechen majetek rodu 

Chlumčanských. Nezdaněny a proto i nezachyceny berními rejstříky zůstaly panské dvory, 

chmelnice, vinohrady a rybníky. Do berních rejstříků se nezaznamenávaly ani pivovary, které 

sice zdaněny byly, ale poplatky z nich vybírali zvláštní krajští výběrčí posudného a zapisovali 

do speciálních výběrčích register, která se většinou nedochovala. 1 Dokonalého postižení 

majetkové situace v rodu Chlumčanských z Přestavlk by bylo možné dosáhnout pouze 

zjištěním celkové majetkové situace všech rodin rodu, a to součtem všeho movitého i 

nemovitého majetku a finanční hotovosti při ohledu na stav pohledávek a závazků 

jednotlivých rodin rodu. 

Majetkové oddělení jednotlivých členů rodu proběhlo již někdy mezi lety 1474 a 

1476. V majetkových poměrech ale došlo ještě k několika zvratům a konečný stav majetku 

jednotlivých tehdy žijících rodin v rámci rodu byl dosažen až kolem roku 1494. Po tomto datu 

už jednotlivé rodiny hospodařily odděleně. V jejich rámci docházelo k dalšímu dělení, což 

záhy vedlo k drobení majetku a chudnutí některých rodin rodu. Přitom ale dělení majetku 

jednotlivých rodin nebylo pravděpodobně hlavní příčinou úpadku jednotlivých rodin: v letech 

1456 až 1620 došlo v rodu Chlumčanských ke 22 doloženým případům dědění majetku, jak je 

vidět z následující tabulky. Z tohoto počtu v deseti případech dědili dva dědici, přičemž ještě 

ve třech případech spoludědic zemřel a celé dědictví připadlo pouze jedné osobě. Ve třech 

případech dědil jediný dědic, ve dalších třech případech tři dědici, z čehož v jednom případě 

se počet redukoval na dva, v jiných třech případech čtyři dědici, z čehož se v jednom případě 

počet dědiců redukoval na tři, v druhém nakonec na dva, ve třetím jeden z dědiců neměl 

mužské potomky, ale nevíme, zda po něm dědili bratři nebo případná žena a dcery, ve dvou 

případech pět, z čehož v jednom případech došlo k redukci dědiců na čtyři, v druhém na dva a 

posléze jediného dědice, v jednom případě šest dědiců. Vidíme tedy, že v téměř polovině 

případů si dědictví rozdělili dva dědici, stejné procento případů (13,64 %) připadá na dědění 

jednoho, tří i čtyř dědiců, asi 9% na pět dědiců a necelých 5% na dědění šesti dědiců. Ve 

skutečnosti ale řada z právoplatných dědiců a zemřela před založením vlastní rodiny a jejich 

majetek připadl spoludědicům, takže reálný stav dělení rodinného majetku vypadal takto: 

1 Placht, O.: České daně 1517-1652, Praha 1924 



155 

v sedmi případech získal celé dědictví jediný dědic (téměř 32% případů), v devíti dva dědici 

(téměř 41 %), ve třech tři dědici (více než 14 %) a ve třech čtyři dědici (více než 14 %). 

Tabulka č. 22 Přehled dělení majetku Chlumčanských v letech 1456-1620 

ODKAZOV A TELE DOBA PREVZETÍ DĚDICI (POČET A JMÉNA) 
DĚDICTVÍ 

? (Jan z Přestavlk na Chlumčanech ?) Mezi lety 4 (Vilém na Bubně, Petr na Chlumčanech, Rous v Chlumčanech a 
1456 a 1474 Mikuláš Vlach na Sulislavi a Přestavlcích) 

Vilém z Přestavlk na Bubně Mezi lety 1502 a 2 (Kryštof a Jih'k.) 
1508 

Kryštof na Bubně Před rokem 1537 2 (Vilém na Jenči a Jan na Ujezdu Hlubově) 
Vilém na Jenči Mezi lety 1564 a 1 (Jeroným ve Stráži) 

1575 
Jan na Ujezdu Hlubově Roku 1544 1 (sirotek Jan na Ujezdu Hlubově) 

Jiřík na Plešnících Mezi lety 1544 a 1 (Jan mladší na Plešnících) 
1549 

Jan nejstarší (někdy mladši na Plešnicích) na Kolem roku 2 ? (Jindřich v Cisté a Jan starší na Slatině a v Ci sté, po Jindřichově 
Slatině a v Čisté 1575 smrti před rokem 1579 dědí vše snad Jan starší) 
? (Jan starší v Ci sté ?) Mezi lety 5 (Jindřich, Kryštof, Jan, Oldřich, Václav na Drahouši, po smrti 

1584-1595 Kryštofa roku 1593 jen 4, po Jindřichovi dědí v roce 1595 jeho syn 
Jan Jindřich) 

Jan na Drahouši a Bukové Mezi léty 3 (Adam, Jindřich, Václav na Bukové) 
1606a 1613 

Oldřich na Ceminech a Chotíkově Po roce 1605 1? (Kryštof na Ceminech a v Chotíkově, ale v materiálech 
konfiskační komise se mluví ještě o jeho bratrech Oldřichu a 
Václavovi) 

Petr na Chlumčanech Před rokem 1486 2 (Racek a Petr na Sulislavi) 

Jan na Sulislavi Před rokem 1533 2 (Petr a Sebestián v Božkově a ve Volyní, ten se po bratrově smrti 
v roce 1541 stal jediným dědicem) 

Sebestián ve Volyní Před rokem 1572 3 (Jan, Karel a Markvart ve Volyní a na Bezděkově, po Karlově smrti 
roku 1572 dědici jen zbylí dva) 

Rous v Chlumčanech Mezi lety 2 (Markvart a Václav) 
1488 a 1495 

Markvart ve Skupči Mezi lety 5 (Jan, Jiří, Zikmund, Kryštof a Petr, ale po bratrech nakonec před 
1527 a 1536 rokem 1562 zřejmě vše zdědil Jiří na Zeměticích) 

Jiří na Zeměticích Mezi lety 4 (Jan Markvart, Kryštof, Zikmund a Václav, po roce 1615 dědici 
1577 a 1579 celého statku jen Kryštof a Zikmund) 

Václav na Ujezdě Purkartově Mezi lety 2 (Jan a Petr na Ujezdě Purkartově, ale Petr byl duševně nemocný a 
1538 a 1542 v péči svého bratra) 

Jan na Ujezdě Purkartově Mezi lety 2 (Jan Boreň Ujezdě Purkartově a Jindřich na Radkovicích) 
1574 a 1577 

JanBoreň Roku 1615 6 (Rulant, David, Jiří, Jindřich, Vladislav a Karel, ale po smrti 
Rulanta roku 1616 a Jindřicha 1617 dědi jen čtyří z ních) 

Jindřich Mezi lety 2 (Kateřina a Alžběta ) 
1603 a 1605 

? Před rokem 1572 4 (Kryštof, Adam, Zdeněk, Jerolím, po smrti Kryštofa před rokem 
1580 jen zbylí tři) 

? Před rokem 1595 2? (Václav na Plezomech,_l)_ozději na Štokově a Vladislav) 

Když budeme procházet majetek jednotlivých větví rodu podrobně, situace vypadala asi 

takto: Vilémovi synové Kryštof a Jiří zdědili pravděpodobně jako jediní dědici někdy po roce 

1502 po otci hrad Buben, vsi Plešnice, Újezd nade Mží a kolaturu ve vsi Jezná, které snad 

nějakou dobu užívali společně, ale někdy před 17. 5. 1532, když Jiřík už sídlil na Plešnicích, 

si dědictví rozdělili. Kryštof získal půl hradu Bubna s polovinou popluží, polovinu kolatury 

v Jezné a ves Újezd nade Mží, zřejmě už i s tvrzí, kde předtím žil spolu s ním i mladší bratr 

Jiřík. Jiřík dostal zbývající polovinu hradu Bubna s druhou polovinou popluží i kolatury 
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v Jezné a ves Plešnice spolu s tamní tvrzí a poplužním dvorem, lukami, lesy, potůčkem a 

l ' 2 myny. 

Kryštof svůj statek dále rozdělil mezi své dva syny Viléma a Jana. Jan zdědil po otci 

tvrz a ves Újezd Hlubův (dnes Újezd nade Mží) a jistý majetek v okolních vsích, například 

v Těchodělích, kde 19. 7. 1536 prodal pustý dvůr se vším příslušenstvím mlynáři Janovi 

Nemelkovi z Rakolus za 30 kop gr. míš. Zřejmě také držel po otci také onu polovinu hradu 

Bubna, jejíž majitel není znám. 3 Na statku bylo pojištěno obvěnění jeho manželky Anny 

Kapounové ze Smiřic 100 kop gr. č. Po Janově smrti před 15. 4. 1544 zdědil statek jeho 

nezletilý syn Jan. V roce 1557 vlastnil nějaký majetek v Újezdě Zikmund Broum z Mířetic, 

přiznával v tomto roce ale pouhých 6 kop gr. č. majetku svých poddaných při 550 kopách gr. 

č. vlastního majetku, takže byl majitelem jen malé části vsi. Kdo vlastnil zbytek této vesnice, 

nevíme. 4 O dalším sídle a majetku Janova syna Jana nemáme žádné zprávy. 

Druhý Kryštofův syn Vilém ztratil svůj podíl z otcovského statku za zatím blíže 

neznámých dramatických okolností. Jeho bratr Jan Chlumčanský totiž roku 1534 žaloval jeho 

manželku Markétu z Píbru, že "v sobotu před Květnou nedělí, když se uvazoval listem 

obranným v statek bratra svého i svůj, že jest ona Markéta k němu mluvila: Můžeš tak dělati, 

že všecko popelem lehne. "Markéta tvrdila, že nemluvila o statku Jana, ale o svém majetku a 

ten má právo zapálit. To jí bylo také soudem uznáno. Markéta byla očividně onoho 28. 3. 

1534 velice rozrušena, že se dopustila takové výhrůžky. Protivení se uvázání listem obranným 

bylo totiž považováno za odboj a od roku 1530 za něj byl trest konfiskace majetku a 

vypovězení ze země. Uvázání se listem obranným do statku byl poslední stupeň exekuce 

statku a docházelo k němu buď pro dluhy na něm váznoucí nebo pro porušení nějakého 

smluvního rozhodnutí, např. pro odmítání vydání dědického podílu. To snad byl také tento 

případ. O celé záležitosti zatím více nevíme. 5 

2 DZV 250 B 12', DZV 5 D5; NA Praha KomS inv. č. 58 (Obeslání k svědomí k stranným přem z let 1522-1532) 
fol. 100'; PAS; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 13. Plzeňsko a Loketsko, Praha 1905, s. 
158, 163; Rožmberský, P.- Novobilský, M.: Hrad Buben uPlešnic, Plzeň 1995, s. 16-18; Rožmberský, P.
Novobilský, M.: Hracholuská kaple a zámek, Plzeň 2001, s. 6-7; Heber, F. A.: České hrady, zámky a tvrze. 
Západní Čechy, Praha 2002, s. 45-46 
3 Po roce 1541 jeho bratr Vilém nevlastnil ani část tohoto hradu, takže onu polovinu držel bud' celou Jan nebo 
byla z majetku rodiny odprodána. 
Viz PAS; NA Praha AZK inv. č. 2481 sign. RKP 40 pag. 424-425; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze 
království Českého 13. Plzeňsko a Lokctsko, Praha 1905, s. 158; Rožmberský, P.- Novobilský, M.: Hrad 
Buben u Plešnic, Plzeň 1995, s. 18; Rožmberský, P.- Novobilský, M.: Hracholuská kaple a zámek, Plzeň 2001, 
s. 7 
4 NA Praha KomS inv. č. 55 (Registra modrá půhonná obeslání k soudu komornímu z let 1542-1544) fol. 197 
(114); DZV 5 D5; Placht, 0.: Odhad majetku stavů Královstvi českého z r. 1557, VKSČN 1946-1947, Praha 
1947, kap. 4, s. 73 č. 164 
5 Vilém zdědil po otci např. poddanský dvůr řečený Lupáčovský ve vsi Lipno u Újezda nade Mží, který prodal 
někdy před rokem 1544 Cichálovci z Čichálova za 33 kop gr. č. 
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Jisté je pouze to, že se Vilém z Újezda nade Mží odstěhoval a usídlil se v Jenči u 

Unhoště. Podle Sedláčka Vilém v Jenči sídlil už roku 1520 a vlastnil zde dva díly statku: díl 

Bernáta z Rachemberku a díl Johanky ze Skuhrova. Sedláček však zde zřejmě 

dopustil omylu: Bernard z Rachmburku vlastnil tvrz v Jenči už roku 1503. Po jeho smrti 

prodaly vdova po něm Eliška Rachmberková ze Studeněvsi a Markéta z Rachemberku, dcera 

Bernarta a Elišky, tvrz a dvůr v Jenči 7. 1. 1527 Johance ze Skuhrova za 410 kop gr. č. 

Markéta pak 22. 8. 1527 potvrdila, že Johance ze Skuhrova prodala dědictví po svém otci 

Bernartu z Rachmberka. Toto dědictví tvořila tvrz v Jenči s poplužním dvorem, chalupami, 

krčmou od starodávna pustou, platy pololetními na Petru a na Hoškovi 16 gr. č., na 

Nikodémovi a na Benešovi 15 gr. míš. /!/, se vším příslušenstvím včetně potoka a rybníčka. 

Johanka ze Skuhrova ho spolu se svými syny Václavem a Janem z Píbru postoupila14. 1. 

1533 dalšímu svému synovi, Oldřichu z Píbru, který téhož dne zapsal na Jenči obvěnění své 

manželky Salomeny z Rozlova. Statek Oldřicha z Píbru se ale asi po nějaké době vrátil do 

rukou Johanky ze Skuhrova, protože Vilém později tvrdil, že ho koupil od ní. Johanka byla 

navíc s největší pravděpodobností Vilémovou tchyní, protože jeho manželkou byla Markéta 

z Píbru. Jako majitele jiného dílu Jenče jsem Viléma Chlumčanského nikde v pramenech 

nenalezla. Jeneč však Vilém skutečně nevlastnil celou, jiný její díl s další tvrzí vlastnil roku 

1520 Jan Duhel z Pustovět a později Marta z Kynšperka, od jejíchž dědiců ji koupil roku 1569 

Volf z Vřesovic. Vedle toho ale krčma v Jenči patřila roku 1545 k panství Buštěhrad. 6 Vilém 

sídlil v Jenči už 6. 2. 1537. Jeneč tedy musel získat mezi lety 1533-1537? Roku 1542 znovu 

nechal vložit do desek zemských svůj statek v Jenči, totiž "tvrz, dvůr poplužní, s dvory 

kmetcími a krčmou, což tu má, s příkopem okolo té tvrze, sady, vrbinami, potokem ... s platy na 

Nikodémovi 20 gr. č., na Petrovi Špihovi JO gr. č., na Jankovi 15 gr.č. a na Hoškovi 32 gr.č. 8 

V roce 1538 byl Vilém Chlumčanský v Jenči poháněn klášterem na Slovanech kvůli 

platu z poplužního dvora v Jenči. Opat emauzského kláštera 21. 10. 1538 prokázal, že držitel 

poplužního dvora v Jenči je povinen z něj platit roční plat klášteru na Slovanech, a to navíc 7 

Viz NA Praha KomS inv. č. 154 (Registra žlutá damašková nová vejpovědí soudu komorního z let 1534-1536) 
fol33, 33 '; Kreuz, P.: Postaveni a působnost komorního soudu v soustavě českého zemského soudnictví doby 
předbělohorské v letech 1526-1547, Praha 2000, s. 176; Malý, K.: Trestní právo v Čechách v 15.- 16. století, 2. 
vydáni Praha 1989, s. 92; Malý, K: České právo v minulosti, Praha 1995, s.; DZV 5 F23; DZV 250 B 12'; 
6 AČ 26, s. 373-377; DZV 250 H6; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 8. Rakovnicko a 
Slánsku, Praha 1891, s. 268, 287; Holec, F.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 7. Praha 
a okolí. Praha 1988, s. 132 
7 AČ 26, s. 375-377; NA Praha KomS inv. č. 52 (Registra půhonů i obesláni před nejvyššího hofmistra 
komorního soudu z let 1536-1539) fol. 69'(C11) 
8 Poddanské platy se liší od těch v roce 1527: Hošek odváděl stále 32 gr. č., ale Petr místo 32 gr. č. jen 10 gr. č. 
a Nikodém místo 30 gr. míš. 20 gr. č. (40 gr. míš.), tedy o 10 gr. míš. více. Namísto Beneše, který platil30 gr. 
míš.,je tu Janek s 15 gr. č. 
Viz DZV 250 B12' 
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kop gr. č., nikoliv 7 kop gr. míš. Vilém verdikt soudu uznal, ale hned nato pohnal Johanku ze 

Skuhrova k soudu na 25. 5. 1539, protože mu při prodeji udala roční plat Slovanskému 

klášteru ve výši jen 3,5 kopy gr. č. (7 kop gr. míš.), ale nyní mu byl soudem určen plat 7 kop 

gr. č .. Žádal proto, aby ho Johanka v placení poloviny částky 7 kop gr. č. zastoupila. 9 Johanka 

ovšem hned nato obvinila Markétu z Rachemberku, manželku Jetřicha z Reychu na Srbci, že 

ji při prodeji dvoru v Jenči informovala jen o 3,5 kopách gr. č. a žádala 30. 9. 1539 náhradu 

~k d ' 10 s o y po m. 

Vilém Jeneč vlastnil ještě delší čas a na tomto statku také v roce 1544 pojistil 

obvěnění své manželky Markéty z Píbru 150 kop gr. č., kterého se Markéta v roce 1555 

zřekla, ale nakonec Jeneč ve stejném rozsahu, jaký vložil do desek zemských roku 1542, 

v roce 1553 prodal Volfovi z Vřesovic na Doubravišti za 650 kop gr. č. (1 300 kop gr. míš.). 

Tuto částku ale přijal formou dlužního úpisu a pobíral z ní úrok 39 kop gr. č. ročně. Tato 

suma pravděpodobně převyšovalo příjem z jeho bývalého statku a zajišťovala mu vyšší 

životní standart. 11 

Nato si v roce 1557 koupil služebné manství hradu Dobříš Tisovice, dnes Čisovice u 

Mníšku pod Brdy, s poplužním dvorem, dědinami, lukami, lesy, potoky a rybníčky od 

Kateřiny, dcery Václava Pokorného z Vysočan, za 100 kop gr. č. Roku 1564 Tisovice ještě 

spolu s mlýnem, který mezitím přikoupil nebo postavil, prodal za 200 kop Ferdinandovi 

Švihovskému z Rýzmberka na Dobříši. 12 

Vilémův syn Jeroným v roce 1575 držel nějaký majetek v obci Stráž, kterou se zatím 

nepodařilo mezi stejnojmennými lokalitami identifikovat. Pravděpodobně byl totožný 

s Jeronýmem Chlumčanským, který roku 1598 koupil s povolením vrchnosti od Václava 

Kneysla měšťanský dům se zahradou na předměstí Jindřichova Hradce zvaném Zárybničí za 

200 kop gr. (míš?). Zavázal se, že kdyby ho chtěl znovu prodal, prodá ho opět Kneyslovi, ale 

slib nedodržel a zanedlouho ho prodal za stejnou cenu jindřichohradeckému děkanu Václavu 

Brožovi řečenému Brosius. Jeho další osudy pak neznáme, ale v Jindřichově Hradci on ani 

žádní jiní členové Chlumčanských žádnou jinou nemovitost nevlastnili. 13 

9 AČ 26, s. 375-377; DZM 1 X3 
10 DZM 1 M25 
11 Popis Jenče naprosto odpovídal popisu z roku 1542, jen kmetcí dvůr Janka teď držel Jakub a dvory byly 
uvedeny v tomto pořadí: Nikodémův, Jakubův, Hoškův a Petrův. 
DZV 5 D4'; DZV ll B12 
12 DD 64 pag. 322 
13 V Čechách bylo tehdy 7 obcí jména Stráž: dvě v jižních, dvě v severních a tři v západních Čechách. Kromě 
městečka Stráže u Domažlic se jednalo o vsi a ani jedna neležela v blízkosti Čisovic či Jenče. Nelze říci, o jakou 
lokalitu vlastně šlo. Po smrti Václava Brože 27. 2. 1601 zdědil dům jeho synovec Pavel Brož Podbořanský, takže 
dům se Kneyslovi nevrátil. F. Teplý ve dvou případech mluví o kupní ceně 200 kop gr. a jednou o ceně 280 kop 
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Druhý syn Viléma z Přestavlk na Bubně Jiřík dostal druhou polovinu hradu Bubna i 

kolatury v Jezné, ves Plešnice spolu s tamní tvrzí, poplužním dvorem s polovicí popluží hradu 

Bubna, lukami, lesy, potůčky pod zámkem Bubnem, mlýny, rybníky, a řekou Mží, které si 

roku 1544 nechal vložit do desek zemských. 14 Dědicem Plešnic a poloviny Bubna se pak stal 

pravděpodobně jediný Jiříkův syn Jan mladší Chlumčanský, který v roce 1549 zapsal 250 kop 

gr. č. obvěnění své manželce Salomeně z Plešnic na ,,Plešnicích tvrzi, dvoře poplužním a vsi 

celé ... s řekou a rybníky". Jan roku 1563 prodal ,,Plešnice tvrz, ves celou ... s platy, kurmi, 

vejci, robotami, dvůr s poplužím, lukami, rybníky, půl zámku Bubna, mlýn Gublovský 

s lukami, dědinami, řekou a potoky, lesy, porostlinami ... Též v Jezné půl podacího 

kostelního" bratrům Jiřímu a Josefovi Úlickým z Plešnic za 7 700 kop gr. míš. Roku 1565 

Salomena Chlumčanská z Plešnic propustila zápis na statku Plešnice náhradou za pojištění 

jejího obvěnění formou dluhopisu. 15 Nato v roce 1566 vlastnil Jan Předenice, ale nevíme, kdy 

a od koho je koupil ani kdy a komu je prodal. V roce 1569 už sídlil na ve vsi Slatině u Kožlan 

( okr.Plzeň-sever) a před rokem 1578 získal poplužní dvůr v nedalekém městečku Čistá. 16 

Víme už, že na Slatině žili Janové dva, později dokonce tři, takže se naskýtá otázka, 

kdo z nich byl vlastně majitelem Slatiny. Zdá se, že jím byl právě Jan "na onen čas mladší na 

Plešnicích", později řečený "nejstarší", který statek prodal. Jan se pod tímto označením 

objevil i v nedatované převodní smlouvě na ves Slatinu asi ze 70. let 16. století, ačkoliv se 

v době převodu musel nazývat "mladší". V. Kočka tuto smlouvu z neznámého důvodu datoval 

rokem 1570. Do desek zemských byla vložena až 30. 10. 1587, kdy už Slatinu nevlastnili 

Chlumčanští, ale Jan Týřovský z Enzídle. Jan Slatinu získal od Johanky z Kolovrat, manželky 

Jana staršího z Lobkovic, jako vyrovnání dluhu 700 kop gr. č. Statek tvořila ves Slatina s 

gr., takže jsem použila opakovaný údaj. V žádném případě bohužel neuvedl, zda cena byla v gr. č. nebo v gr. 
míš. Bohužel jsem neměla čas ověht si údaj v pramenech. 
Viz DD 64 pag. 396; Teplý, F.: Nesnáze Hradeckých s urozenými sousedy, ČSPSČ 33, 1925, s. 112; Teplý, F.: 
Dějiny města Jindřichova Hradce 11/2, Jindřichův Hradec 1932, s. 65-71, 2/3, Jindřichův Hradec 1934, s. 65, 
117; Profous, A.: Místníjména v Čechách4, Praha 1957, s. 190-191 
14 DZV 250 F7; DZV 5 D5, FT; PAS; Rožmberský, P.- Novobilský, M.: Hrad Buben u Plešnic, Plzeň 1995, s. 
16-18 
15 Jan dosta12 000 kop gr. míš. v hotovosti, 2 700 formou dlužního úpisu pojištěného od sv. Jiří 1564 a po tisíci 
kopách gr. míš. měl dostat na sv. Havla v letech 1564, 1565 a 1566. Podle J. Vančmy měl tento Jan mladší 
Chlumčanský sídlit roku 1564 na Újezdě nade Mží, ale v prameni, na který odkazoval, Janovo sídlo nebylo 
udáno a Jan byl nazýván prostě Janem mladším Chlumčanským. Ani u ostatních šlechticů v onom kopiáh nebylo 
udáváno jejich sídlo. Není jasné, jakým způsobem J. Vančura dospěl ke spojení Újezda nade Mží s Janem 
mladším z roku 1564, snad s ním omylem spojil nějakou zmínku o Janovi na Újezdě nade Mží, který zemřel 
roku 1544, nebo o jeho stejnojmenném synovi, o kterém po roce 1544 nemáme žádné zprávy. 
Viz DZV 57 J21'; SOkA Klatovy AM Klatovy inv. č. 83 (Kopiářkorespondence města Klatov z let 1561-1567) 
fol. 55, 65', 66, 76; Vančura, J.: Dějiny někdejšího královského města Klatov 1-2, Klatovy 1928-29, s. 1325-
1326; Rožmberský, P.: Ves Jezná, 2. rozšířené vydání Plzeň 2003, s. 6; Rožmberský, P. - Novobilský, M.: Hrad 
Buben u Plešnic, Plzeň 1995, s. 18; Rožmberský, P.- Novobilský, M.: Hracholuská kaple a zámek, Plzeň 2001, 
s. 7 
16 DZV 59 Dl8; DZV 63 G3' ; Renner, J.: Šlechta Plzeňského kraje v půli XVI. století, ČSPSČ 18, s. 53; 
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poli, lesy, lukami, potokem a vrchnostenským mlýnem. 17 Statek Slatinu prodal Jan 

Chlumčanský 31. 1 O. 1584 Janovi Týřovskému na Hřebečnících a Skryjích, ale nevíme, za 

jakou částku ani v jakém rozsahu, protože o prodeji víme pouze ze žaloby Šebestiána 

Lažanského z Bukové z 8. 2. 1586.18 Poplužní dvůr v městečku Čistá získal zřejmě původně 

Jindřich jako samostatný stateček, protože Jindřich Chlumčanský a v Čisté se připomínal už 9. 

3. 1575, zatímco jeho otec Jan starší (-nejstarší) se ještě roku 1577 psal pouze "na Slatině". 

"Na Slatině a v městečku Čistá" se začal psát až 1578, kdy byl Jindřich už mrtev. V. Kočka 

tvrdí, že se jednalo o dvůr řečený Bělbožický, dnešní dům čp. 9/88, a že k němu patřily dva 

lány polí a šest lánů lesa. Po smrti Jana nejstaršího Chlumčanského ho údajně zabrala 

vrchnost a prodala ho za 400 kop gr. (míš. ?) Martinu Páskoví, který ho měl mít zapsán 

v urbáři z roku 1608. V roce 1651 ho měl držet pekař Jan Janda řečený Peterka, roku 1658 

Kryštof Pásek. 19 V Čisté se měla připomínat ještě roku 1592 nejmenovaná paní 

Chlumčanská. 20 

Vnuk Jana nejstaršího a v Čisté Kryštof(+28. 4. 1593) byl ve službách bratrů Jiřího 

Petra a Jana Šebestiána ze Švamberka na Přimdě a jako odměnu dostal před 8. 7. 1592 dům v 

Přimdě se třemi kusy pole, ve kterém bydlel. Po jeho smrti usilovali 17. 7. 1594 o postoupení 

tohoto domu jeho bratři Jan, Václav, Oldřich a Jindřich Chlumčanští.21 Kryštoruv bratr Jan 

17 DZV 90 L9'; DZV 14 Cl9; DZM 7 B9; DZV 14 Cl9; DZM 59 Dl8; DZM 156 F25; DZM 108 C 97; NA 

Praha SM CS/6, 10, 13; DZM 92 M9; DZV 89 B3'; DZM 78 H7; Kočka, V.: Dějiny politického okresu 
Kralovického 1, Kralovice 1930 s. 490 
1gDZM7B9 
19 V literatuře ale V. Kočka udal, že Jindřich sídlil v Bělbožickém dvoře v Čisté už roku 1574 a Jan roku 1575. 
Kolísání vročení pobytu mezi lety 1574-1575 je pravděpodobně způsobena půhonem Jindřicha Chlumčanského a 
v městečku Čistá u 9. 3. 1575, který se zmiňoval o Jindřichově fyzickém napadení v nedalekém Všesulově 24. 
10. 1574. V půhonu není přímo řečeno, zda už v té době Jindřich sídlil v Čisté, zdá se to ale pravděpodobné. O 
Janově pobytu v Čisté roku 1575 však nevím nic. Najiném místě V. Kočka uvedl, že ke dvoru Jana 
Chlumčanského patřilo šest lánů polí, po jeho smrti vrchnost zabrala tři lány lesů a při dvoře zůstaly jen tři lány 
polí(?). Citaci neuvedl. Trhová kniha městečka Čistá z roku 1611, která by mohla vnést do celé věci jasno, je 
ještě uvedena v soupisu fondů z roku 2000, ale při následné generální aktualizaci nebyla nalezena. V době psaní 
této disertační práce byla stále nezvěstná. 
Viz SOkA Rakovník OF V. Kočka inv. č. ll (rkp. Místopis městečka Čistá), nefol., č. 9/88; Kočka, V.: Dějiny 

politického okresu Kralovického 1, Kralovice 1930 s. 445-446, 490; Brožová, M.- Burešová, S.: Soupis fondů 
Státního okresního archivu Rakovník, Rakovnický sborník historický 1, 2000, s. 78 č. 23;. 
20 SOkA Rakovník OF V. Kočka inv. č. 15 (místopisná kartotéka Čistá, Chlumčanští, Slatina) 
21 V letech 1591-1592 vedla Česká komora s bratry Jiřím Petrem a Janem Šebestiánem jednání o výplatě jejich 
poloviny Přimdy a 21. 4. 1592 jim přikázala Přimdu odevzdat. Bratři se bránili a teprve ll. 1. 1593 bylo panství 
předáno. Dopis bratrů Švamberků z 8. 7. 1592, kterým krále mimo jiné informovali o nárocích Kryštofa 
Chlumčanského a žádali ho o pomoc při prosazování majetkových nároků jeho i jejich, spadá právě do období, 
kdy se z Přimdy snažili zachránit co nejvíc. Švamberkové měli také značné dluhy u různých přimdeckých 
měšťanů a na zadlužený dům Kryštofa Chlumčanského si činil nárok řezník Tomas Schwab. Královským 
správcem Přimdy se od roku 1593 stal Teofil Lvovický a právě ten 17. 7. 1594 informoval Českou komoru o 
nárocích bratrů Chlumčanských na dům po jejich zemřelém bratru Kryštofovi, na kterém ale váznou ještě staré 
nevyrovnané dluhy. Město Přimda zůstalo v majetku krále do roku 1596, pak se vyplatilo, ale roku 1601 bylo 
opět prodáno. 
Viz NA Praha SM F13/28; Sedláček, A: Hrady, zámky a tvrze království Českého 13. Plzeňsko a Loketsko, 
Praha 1905, s. 13-14 
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(nej)mladší, asi v roce 1586 koupil poplužmí dvůr ve vsi Drahouš nedaleko Čisté od Jana 

Cukra z Tamfeldu. Protože Jan Cukr zemřel téhož roku a poručníkům jeho dětí se výše kupní 

ceny zdála nízká, hledali lepšího kupce.22 Nakonec ho však Jan Chlumčanský získal, neboť 

roku 1592 tvrdil Ctibor Tiburcí Žďárský ze Žďáru, že vlastní jednu část vsi Drahouš a Jan 

Chlumčanský druhou. Ve Drahouši měl Jan také mlýn, zato nejméně tři poddanské grunty mu 

nepatřily. Nejdříve ho držel společně se svými bratry Václavem, Oldřichem, Jindřichem a 

jeho synem Janem Jindřichem, který se roku 1595, už po smrti svého otce, chtěl oddělit, 

později sám. 23 Jan Jindřich potom držel roku 1596 nějaký nemovitý majetek, možná i jen 

pronajatý poddanský dvůr, v Trpístech, které v té době patřily Linhartu Markvartovi 

z Hrádku. Jeho přesné majetkové poměry ale zatím neznáme. 24 

Jako majitel druhé části Drahouše však nadále vystupoval opět pouze Jan 

Chlumčanský. Stateček Drahouš byl někdy před rokem 1606 prodán Zdislavovi Oudrčskému a 

jeho manželce Voršile Oudrčské ze Štampachu za 4 500 kop gr. míš., ti mu za něj ale zůstali 

dlužni ještě v roce 1606 3 607 kop 14 gr. míš. sumy hlavní a 428 kop 22 gr. míš. úroků. Proto 

Jan otálel s jeho vložením do desek zemských. Oudrčtí měli ještě další dluhy: v roce 1606 měl 

část Drahouše se dvěma poddanskými grunty, ze kterých plynul roční plat celkem 5 kop 50 gr. 

č. a 2 slepice, lánem dědin osetým nespecifikovaným obilím a čtvrt lánem dědin osetých žitem 

dostat do zástavy Matěj Malý z Drahouše, poddaný pana Tiburcího Žďárského na Kladně, jako 

22 DZM 95 A13 
23 Drahouš patřil podle A. Sedláčka pouze Žďárským ze Žďáru. Roku 1549 patřil ke statku Dobrá Jiříka 
Žďárského, který byl bezdětný a tak odkázal svůj statek bratru Janovi a jeho synu Ctiboru Tiburcímu Žďárským 
na Kladně. Jiřík zemřel roku 1579, Jan ale už 1578, takže celý statek zdědil Janův syn Ctibor Tiburcí Ždárský ze 
Žďáru na Kladně. Ctibor byl v letech 1564-1567 dvořanem arcivévody Ferdinanda a po jeho přesídlení do 
Tyrolska ho následoval. Roku 1598 se stal hejtmanem Malé Strany, 1601 a 1603 byl královským radou, před 
rokem 1604 přísedícím většího zemského soudu a v letech 1612-1613 zastával úřad karlštejnského purkrabího. 
Patřil mezi bohaté rytíře, přiznával více než 100 poddaných. Zemřel6. 4. 1615 a jeho dědicem se stal jeho syn 
Jan Jiřík Žďárský, který působil na počátku_l7. století na dvoře Rudolfa II. jako osobní služebník. V roce 1557 
žil v Drahouši Jan Cukr z Tamfeldu a v Drahouši, který přiznallOO kop vlastního majetku a 113 kop majetku 
poddaných, tedy podle přepočtu 18 kop gr. č. na poddaného asi šest poddaných. Podle rejstříku dlužníků zemské 
berně z roku 1579 vlastnila v té době část Drahouše Barbora Cukrová a v Drahouši,, která dlužila jednu kopu gr. 
č. To podle berního výměru 20 gr. č. z poddanské usedlosti znamenalo vlastnictví tří poddaných. Cukrům 
z Tamfeldu patřila v témže roce ještě sousední ves Soseň, kde žil Burian Cukr. Tiburcí Žd'árský ze Žďáru na 
Kladně dlužil toho roku 4 kopy gr. č. druhého dílu zemské berně. 
24 Jan Jindřich po 22. 6. 1616 vyženil s druhou manželkou Annou Chlumčanskou z Vidršperku jistinu na 3 000 
kop gr. míš., které půjčila 24. 4. 1616 Kryštofu Vidršperkátovi na Kamenici Dolejší (svědky toho byli Jindřich 
Vidršperkár a Kryštof Sádlo z Kladrubec). Jednalo se očividně o peníze získané z obvěnění po zemelém prvním 
manželovi Janu Markvartovi Chlumčanském na Bijadlech, které hned obratem investovala do úvěrového 
podnikání. Jan Jindřich tuto jistinu později daroval své další manželce Alžbětě Hrobčické. 
Viz NA Praha KomS inv. č. 17 (Registra černá půhonná ku přem soudu komorního z let 1589-1593) fol. V7-
V12; NA Praha SM C5/11; ANM sb. CH; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království českého 8. Rakovnicko 
a Slánsko, Praha 1891, s. 292, 278; Sedláček, A: Hrady, zámky a tvrze království českého 13. Plzeňsko a 
Loketsko, Praha 1905, s. 135; Placht, 0.: Odhad majetku stavů Království českého z r. 1557, VKSČN 1946-
1947, Praha 1947, kap. 4, s. 100 č. 17; Úlovec J.: Rejstřík dlužníků berně z roku 1579, Táborský archiv 7, 
1995-1996, s. 134, 167, 171; Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, 
Praha 1996, s. 65, 69, 94, 97, 116, 120-121 
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náhradu za "nedostiučinění stannému právu" ve sporu se Zdislavem Oudrčským na zemském 

soudu o spáchání pychu ve výši 1 O kop gr. č. a o škody a náklady 88 kop 36 gr. č. Jan se obrátil 

na soud Nejvyššího purkrabství s protestem, že se jedná o jeho majetek, protože Oudrčtí mu za 

Drahouš dosud nezaplatili, a vyhrál. O zaplacení peněz za Drahouš a navíc i jakési blíže 

neznámé půjčky Jana Chlumčanského Oudrčským, přičemž ale uváděno bylo stále pouze 3 607 

kop 14 gr. míš. hlavní sumy a 428 kop 22 gr. míš. úroků, byla 25. 1. 1606 sestavena smlouva: 

23. 4. 1606 měli Oudrčtí zaplatit úroky a 16. 10. 1606 hlavní sumu, jinak by se Jan opět ujal 

Drahouše. Manželé Oudrčtí ale nezaplatili ani úroky a tak byl21. 6. 1606 Jan opět uveden do 

vlastnictví Drahouše. Poté byl znovu postoupen Oudrčským, ale ještě roku 1613 se o něj táhly 

soudní spory. V roce 1614 dokonce byl Drahouš pro neplacení dluhů manželům Oudrčským 

opět zabaven ve prospěch pozůstalých synů po Janovi Chlumčanském Adamovi, Jindřichovi a 

Václavovi Chlumčanským. Zatím neníjasné, jak se situace vyvíjela dále, a kdy byly konečně 

suma za Drahouš Chlumčanským doplacena. Roku 1615 ale Chlumčanští Drahouš podle 

berního přiznání nevlastnili. 25 

Se svou manželkou Dorotou Jan vyženil také druhý díl statku Buková u Klatov. 26 

S jeho vlastnictvím to ale bylo složitější, protože ve skutečnosti Buková Dorotě a po ní ani 

Janovi a jeho potomkům legálně vůbec patřit neměla. Bez ohledu na to však tento díl zůstal 

v majetku rodiny až do třicetileté války. Podle prodejní smlouvy z roku 1637 k němu patřil 

"dvůr poplužní Buková se světnicemi, komorami, chlívy, marštalemi,stodolami, s poplužím, 

25 Zdislav Oudrčský z Oudrče roku 1603 v benúm přiznání přiznal v Drahouši 3 poddané a mlýn o jednom kole. 
Jan Chlumčanský v téže době přiznal v Drahouši 6 poddaných. Není vyloučené, že přiznání za Drahouš bylo 
podáno omylem dvakrát původním i novým majitelem a v Janově přiznání byl zahrnut i jeho majetek v Bukové. 
Ctibor Tiburcí Žd'árský ze Žďáru na Kladně, majitel druhé poloviny Drahouše, přiznal v kraji Rakovnickém 
celkem jen 20 poddaných. 
Není jasné, z jaké sumy peněz výše zmíněný úrok 428 kop 22 gr. vlastně plynul, protože úrok 6% ze sumy 
3 607 kop by znamenal za dva roky asi 433 kop, za jeden a půl roku 325 kop, úrok 6% ze sumy 4 500 kop za 
jeden a půl roku 405 kop, za dva roky 540 kop. Výše úroku neodpovidá ani úrokové míře 5 %ani z jedné částky. 
Snad se jednalo o část úroku z prodejní ceny 4 500 kop gr. rrúš. a část z dlužné částky 3 607 kop 14 gr. rrúš. 
Možná ale už v dlužné částce byl započítán onen blíže nespecifikovaný dluh, který také mohl být z části splacen. 
Viz DZV 133 E20; Marat, F. (ed.): Soupis poplatnictva 14 krajův v Království českém z roku 1603, VKČSN, tř. 
filosof.- hist.- jazykozpytná, roč. 1898, Praha 1899, č. 1, s. 59, 81 
26 A. Sedláček v souvislosti s Bukovou Chlumčanské vůbec nezmiňuje. V 16. sto1etiji podle něj drželi 
Příchovští, roku 1574 ji Jan z Ptíchovic odkázal Kryštofu Vlasatému z Domaslavi a Vlasatí ji drželi do 17. 
století, kdy se opět vrátila do majetku Příchovských. Statek byl vždy nazýván jen "dvůr Buková". Podle stručné 
informace J. Ú1ovce byla v Bukové u Klatov goticko-renesanční tvrz ze 14.- 17. století, dnes zaniklá Historie 
Bukové a dalších vrchnostenských sídel Klatovska, jejichž dějiny nebyly zatím řádně zpracovány, má být 
zachycena v další připravované publikaci, s jejímž vydáním se počítá do roku 2010. 
Viz Sedláček, A.: Hrady, :zámky a tvrze království Českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 152; 
Sedláček, A.: Příchovský z Příchovic, in OSN 20, Praha 1903, s. 680; Úlovec, J.: Hrady, :zámky a tvrze 
Klatovska, Praha 2004, s. 274 
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obilím na zimu osetým, rybníkem, potokem, lesy, chalupami s lidmi kmetcími ve vsi Buková a 

Loučimě, s podacím kostelním společným, s druhým dílem krčmy ve vsi Loučimě ". 27 

Oldřich se přiženil sňatkem s Markétou Podmokelskou z Prostiboře na statek 

Černíny. Jeho manželka však vlastnila jen jeho část, zbytek patřil Evě Broumové z Prostiboře, 

patrně Markétině sestře. Markéta ale svůj majetek držela sama až do své smrti a i ve své 

závěti z roku 1599 ho neodkázala Oldřichovi, nýbrž jejich společným dětem Kryštofovi a 

Benigně. Oldřich se tak stal roku 1599 jenom správcem jejich sirotčího statku. V roce 1605 

Oldřich prodal "dva díly statku Čeminy, s dvory kmetcími, lesy, lukami, štěpnicemi, 

chmelnicemi, rybníky, polovicí mlejna, s hony, lovy, kromě dvoru Houfikovského sirotků po 

zemřelém Kryštofu Broumovi z Mířetic" za 7 800 kop gr. míš. Janu Ondřejovi Černínovi 

z Chudenic na Líšťanech. Zajímavé na prodejní smlouvě je to, že v ní není uvedena tvrz ani 

poplužní dvůr, přestože roku 1603 platil daň ze čtyř komínů. 28 Později pak vlastnil nějaký 

dvůr v Chotíkově, na kterém i sídlil. 29 

27 Podle závěti Jana Příchovského z roku 1574 měl "statek Buková s dvorem poplužním, rybníky, mlejnem 
krčmou a ~í ( !) " patřit jeho synovci (synovi jeho sestry Anny a Šebestiána Vlasatého) Kryštofu Vlasatému z 
Domaslavi, v době jeho nezletilosti pod dočasnou správou Václava a Buriana Příchovských, ale jen 
k doživotnímu užívání, a potom doživotně vždy nejstarším z rodu Příchovských (s výjimkou Fridricha a Petra 
Příchovských, kteří se k němu "strejcovsky chovat nechtěli"). Podobné ustanovení se mělo vztahovat i "statek 
nápadní Loučim s pustou vsí Modlinem a všlm statkem včetně jednoho sedláka ve Smržovicích, podadho 
kostela farního Matky Boží a sv. Kateřiny a špitálu", který odkázal sestře Alžbětě Branišovské z Příchovic a 
strýcům Václavovi a Burianovi, ale jen do doživotního užívání a pak měla opět spadnout na nejstarší Příchovské 
Nikdo z nich však neměl mít právo Bukovou prodat nebo odkázat. Dědici toto ustanovení samozřejmě 
nezachovávali a stateček přešel do vlastnictví dalších osob z rodu Vlasatých a jeho část jako dědictví manželky 
Jana mladšího Chlumčanského na Drahouši i do rukou Chlumčanských. Jenomže roku 1624 Zdebor Příchovský 
na Petrovicích nad Úhlavou a Lomci, jeden z nejstarších rodu, zjistil znění závěti Jana Příchovského na Úsilově 
a hned se ho pokusil realizovat. Navíc Václav i Burian byli už mrtví a Markvart Příchovský na Spůli a Jan 
Příchovský na Smržovicích, kterým měly Buková i Loučím připadnout, všechna svá pro svou sešlost odevzdali 
smlouvou z pátku po sv. Bartoloměji 1624 právě Zdeborovi. Ten pak v roce 1625 pohnal k soudu společné 
držitelé Bukové i Loučimi: děti zemřelého Kryštofa Vlasatého Kryštofa a Kristýnu a děti Jana Chlumčanského a 
Doroty Chlumčanské z Domaslavi Adama, Jindřicha a Václava, Annu, Kateřinu a Lidmilu Říčanskou 
z Přestavlk, aby mu Bukovou i Loučím do dvou týdnů od doručení obeslání postoupili. Jak tento případ dopadl, 
nevíme. Buková však v každém případě Chlumčanským konfiskována nebyla a z vlastnictví rodu se dostala 
formou běžného prodeje, navíc teprve roku 1637. 
Viz DZV 179 06; DZV 175 M26'; DZM 169 Al5, Al6, C4, C5; DZM 36 D7; DZM 56 C9, Cl5'; DZV 305 P7 
28 Černíny patřily v letech 1554-1576 Jivanovi Podmokelskému z Prostiboře, který tu držel ves a poplužní dvůr 
a při dvoře nechal nově zbudovat tvrz. A. Sedláček údajně našel o Oldřichu Chlumčanském a Evě Broumové 
nějaký záznam z register komorního soudu po roce 1576, bohužel ho ale přesněji nedatoval ani nespecifikoval, o 
co vlastně šlo. 
Při prodeji Oldřich dostal hotově 2 730 kop gr. míš. a ze zbylých 5 070 kop gr. míš. pobíral od Jana Ondřeje 
Černína úrok 6%. 
Viz DZV 129 Al5; DZV 180 H2l; Marat, F. (ed.): Soupis poplatnictva 14 krajův v Království českém z roku 
1603, VKČSN, tř .• filosof.- hist.- jazykozpytná, roč. 1898, Praha 1899, č. 1, s. 62; Sedláček, A: Hradr, zámky 
a tvrze království Ceského 13. Plzeňsko a Loketsko, Praha 1905, s. 163; Kuča, K.: Města a městečka v Cechách, 
na Moravě a ve Slezsku 3, Praha 1998, s. 855 
29 O koupi nějakého jeho dalšího statku nic nevíme. V berním rejstříku z roku 1615 není sídlo Oldřicha uvedeno. 
Podle údajů M. Doskočilové měl být Oldřich tehdy vlastníkem poplužního dvora v (Kouskově) Lhotce, dnes 
Horní Lhotě u Janovic nad Úhlavou, domnívám se ale, že tato lokalizace je mylná. Kouskovu Lhotku mezi lety 
1544-1687 drželi Kouskové ze Sobětiček, po roce 1607 konkrétně bratři Jindřich(+ 1621), Vilém a Daniel, 
kterým za účast ve stavovském povstání byl statek roku 1626 uveden v manství a vykoupen z něj teprve roku 
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Nejbohatším členem rodu na počátku 17. století se stal Václav na Štokově.Václav 

v letech 1592-99 sídlil na statečku Plezom v pohraničí nedaleko Štokova. Plezom koupili roku 

1576 Švamberkové ke statku Třebel a součástí tohoto statku byla i roku 1651. Václav 

Chlumčanský sloužil v té době Švamberkům jako hejtman panství Třebel, takže ji mohl od 

svých zaměstnavatelů koupit a pak ji znovu prodat, mohl ji ale také držet jako zástavu nebo 

pronájem. Bohužel zatím nemáme konkrétnější údaje o tom, kdy a jak Václav Plezom získal a 

zase ztratil a co vlastně v Plezomi vlastnil. 30 Asi v roce 1601 Václav koupil od tachovského 

hejtmana Georga Motschlibintze z Pischanz stateček Štokov a nejméně od roku 1603 na 

štokovské tvrzi i sídlil. Kupní smlouva na Štokov však dosud nebyla nalezena, takže nevíme, 

1652. Navíc se roku 1615 Oldřich psal "v Chotíkově". Chotíkov je logičtější varianta už z toho důvodu, že je od 
Čemin vzdálen necelých sedm kilometrů, takže si Oldřich nové sídlo mohl vyhlédnout už před prodejem svého 
statku. Horní Lhotu naopak dělí od Černín 62 kilometrů a k jejímu okolí neměl Oldřich dřive žádný vztah. Ves 
Chotíkov byla rozdělena na tři části, z nichž jedna patřila k panství Malesice, druhá k panství Křimice a nejmenší 
z nich, skládající se jen ze tří poddanských dvorů s celkem 44 strychy polí, tvořil samostatný statek, který roku 
1651 vlastnila Kateřina Juliána Millerová. Právě tento nejmenší stateček vlastnil zřejmě Oldřich a po něm i jeho 
syn Kryštof, protože jeho žena Veronika Markéta Chlumčanská z Geyersperku se 12. 1623 psala "na 
Chotíkově". 
Viz DZV 188 115; SOkA Plasy AM Všeruby sign. f. 65 ·, 144; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království 
Českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 250; Doskočil, K. (ed.): Berní rula 2. Popis Čech po 
třicetileté válce 1, Praha 1953, s. 431, 455, 466; Doskočilová, M.: Berní rula 23. Kraj Plzeňský 1, Praha 1953, s. 
58, 389; čadková, I. -Zahradníková, E.: Berní rula 25. Plzeňský kraj 3, Praha 2003, s. 768, 860 

30 Plezom (dnes Horní, Dolní a Střední) patříla ve středověku kladrubskému klášteru. Roku 1389 zde byl 
klášterní poplužní dvůr a náprava, roku 1424 dvě nápravy. Vesnice mimo náprav byla klášterem od počátku 15. 
století zastavována a bylo v ní zřejmě vybudováno šlechtické sídlo, naposledy se ale mělo připomínat roku 1457, 
kdy v něm sídlil "Drch de Plezom". V druhé polovíně 16. století (po roce 1558) měla být Plezomjen pustou vsí. 
V roce 1576 byla pustá ves Plezom spolu s pustými vesmcerni Svatá Kateřina, Pytlíkov a polovicí pusté vsi 
Kozlov prodána Švamberkům ke statku Třebel. V roce 1651 byly součástí švamberského panství Trpísty, 
Gutštejn a Třebel vesnice Horní a Dolní Plezom, které měly souhrnně 10 selských dvorů a několik dalších 
chalup. Pustá ves Plezom byla tedy znovu osídlena sedláky. Ovšem v Berní rule se žádná Plezom nevyskytuje 
ani na švamberském panství Krasíkov, kam byl připojen statek Třebel a které bylo popisováno 4. 2. 1655, ani 
nikde jinde. Buď ves mezi lety 1651-1655 zanikla nebo (pravděpodobněji) byly poddanské dvory vybudovány 
na nezdaněné dominikální půdě. Z. Procházka předpokládá obnovení pusté vsi během druhé poloviny 17. století. 
Roku 17 57 existoval na území Plezorni vrchnostenský poplužní dvůr a vsi Horní a Dolní Plezom s celkem 17 
poddanskými dvory. Podle údajů z Tereziánského katastru poddanské usedlosti vznikly na místě vymýceného 
panského lesa Plezom a byly roku 1736 převedeny z dorllinikálu na rustikál výměnou za dva poddanské dvory 
v Třebeli, svedené k místnímu dvoru. Později na území Plezomi ještě třetí ves - Střední Plezom, poprvé 
připomínaná roku 1788 a potom zmiňovaná i J. Sommerem Dodnes existují všechny tři osady, ale více 
obydlených domů (7) má pouze Horní Plezorn, ostatní jsou v podstatě rekreační osady. Území původní 
středověké vesnice Plezom nebylo dosud určeno a vývoj osídlení v oblasti mezi 15.- 17. stoletím není zatím 
jasný. Mnohé by objasnil archeologický výzkum. Nelze řici, zda Václav Chlumčanský vlastnil v Plezomi jen 
poplužní dvůr či tvrz s poplužním dvorem na půdě pusté vsi nebo zde měl i nějaké poddanské dvory, třeba na 
dorllinikální půdě. Ke statečku navíc mohly patřít i nějaké poddanské dvory v jiné osídlené vsi. 
Viz DZM 73 F20; DZM 74 N3; DZV 62 R8; Profous, A.: Mistníjména v Cechách 3, Praha 1951, s. 377; 
Roubík, F.: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha 1959, s. 74 č. 27; Chalupa, A. a kol.: Tereziánský 
katastr český 2, Praha 1966, s. 214-215 č. 1068/29; Burdová, P. a kol.: Tereziánský katastr český 3. Dorllinikál, 
Praha 1970, s. 349 č. 1068; Křivka, J.: Nové osady vzniklé na území Čech v letech 1654-1854, Praha 1978, s. 73, 
111, 328; Hofmann, G.: Nové osady vzniklé na území Plzeňska v letech 1654-1854, MZK 27, 1991, s. 146, 148, 
163; Procházka, Z.: Stříbrsko a Borsko. Historicko-turistický průvodce, Domažlice 1995, s. 59-61; čadková, I.
Zahradníková, E.: Berní rula 24. Plzeňský kraj 2, Praha 2002, s. 580-611; Zahradníková, M. (ed.): Soupis 
poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko- Klatovsko 2, Praha 2003, s. 605 
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kdy ke koupi došlo, co všechno bylo součástí statku a jakou cenu za něj Václav zaplatil.31 

Nevíme dokonce, zda si Václav koupil Štokov od Motschlibintze jako svobodný či manský 

statek. Štokov byl totiž původně manský statek, z nějž se podle urbáře z roku 1555 odváděl na 

hrad Tachov roční plat 2 kopy 42 gr. č. 2 den. Ale v urbáři z 22. 12. 1607 už žádné manské 

statky nebyly uvedeny a Václav byl zmíněn jako jeden z majitelů lesů, které sousedí s lesy 

panství Tachov, tedy jako majitel svobodného statku?2 Pokud koupil původně Štokov jako 

manský statek, musel ho tedy do konce roku 1607 získat do svobodného vlastnictví. Česká 

komora totiž přistoupila v posledních letech 16. stol a zejména od roku 1602 k rozprodávání 

manských statků na Tachovsku, které pokračovalo až do roku 1607. Starý obranný manský 

systém byl totiž kvůli změnám vojenské techniky již zastaralý a nefunkční a navíc byly 

potřeba peníze na válku v Uhrách. V roce 1607 už byly naprosto všechny manské statky 

vykoupeny do dědičného vlastnictví a manský soud v Tachově byl zrušen stejně jako 

tachovské manské desky. Od této doby se bývalé manské statky zapisovaly do desek 

zemských. K prodeji Štokova do svobodného vlastnictví zřejmě došlo nejpozději v roce 1606, 

protože cena 1 400 tolarů by za manský statek byla příliš vysoká. Okolo otázky manství či 

allodia na Štokově však panoval trochu zmatek. Ve smlouvě o koupi z poloviny 

zkonfiskovaného Štokova Václavovou manželkou Salomenou Chlumčanskou z 24. 5. 1623 je 

Štokov nazýván "statček JMC manský svobodný, někdy k zámku a panství Tachov náležející". 

Na konci smlouvy bylo poznamenáno, že protože je statek manský, má být vložen do desek 

dvorských. Smlouva byla ale roku 1624 zapsána do desek zemských. Štokov byl18. 7. 1624 

31 Václav asi o koupi Štokova jednal nejprve s pražskými úředníky, protože tachovský hejtman Georg 
Motschlbinitz von Pischanz psal 20. 8. 1601, že na základě příkazu z pondělí po sv. Bartoloměji připravoval 
s Václavem Chlumčanským kupní smlouvu na rytířský statek Štokov, ale protože se ukázalo, že kupec nemá 
dost peněz, hejtman prodej pozastavil a ptá se, co má podniknout. K prodeji nakonec přece jen došlo, ale 
skutečně se objevily problémy s placením: ll. ll. 1605 rentmistr České komory přikazoval tachovskému 
hejtmanovi, aby vymohl od Václava Chlumčanského dluh 1 400 tolarů nebo mu statek zabavil a prodal, 12. 1. 
1606 byl Václav znovu upomínán o zaplacení 1 400 tolarů, načež Václav 8. 3. 1606 prosil o odklad (jako už prý 
v předešlých dopisech z 8. 10. a 18. 10. 1605). Česká komora nato 13. 3. 1606 znovu potvrdila, že když oněch 1 
400 tolarů nedoplatí do 24 4. 1606, statek bude zabaven. Další korespondence mezi Václavem a Českou 
komorou se již nedochovala a Štokov Václavovi zůstal, takže snad dlužné peníze někde sehnal. Není ale jasné, 
zda oněch 1 400 tolarů byla plná cena statku či jen její část. 
32 A. Sedláček o něm mluví jako o Jiřím Mošlibicovi z Bišance a pokládá ho za majitele (manského statku) 
Štokovajiž v roce 1594. Převod statku na Václava měl proběhnout do roku 1603. 
Viz SOA Plzeň pob. Klatovy VS Tachov inv. č. 99 sign. K99 ' (Urbář panství Tachov z roku 1555) fol 7-7', inv. 
č. 101 sign. 101 (Urbář panství Tachov z roku 1607) fol. 43-45'; NA Praha SM C5/7; DZV 306 K14'; SOA 
Plzeň pob. Klatovy VS Planá inv. č. 434 sign. IE 1/3 (Urbář panství Planá z roku 1641) fol. 38-42', 54, 60, 161 '-
170, 173, inv. č. 432 sign. IE 112 kart. 19 (Urbář panství Kočov z první poloviny 17. století) nefol., oddíl 
Jemnice; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 
196; Marat, F. (ed.): Soupis poplatnictva 14 krajův v Království českém z roku 1603, VKČSN, tř. filosof.
hist.- jazykozpytná, roč. 1898, Praha 1899, č. 1, s. 61, 62; Profous, A.: Místní jména v Čechách 4, Praha 1957, 
s. 306; Vacek, J. : Dva předbělohorské urbáře, Sborník Vyšší pedagogické školy v Plzni. Marxismus-leninismus 
a dějepis-zeměpis 1, s. 3-38; Procházka, Z.: Český Ies-Tachovsko. Historicko-turistický průvodce, Domažlice 
1994,s.65 
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do desek zemských Salomeně vložen ještě jednou, popsán jako v předchozím případě a na 

konci vkladu bylo uvedeno, že Štokov již nemá být nazýván manským, ale svobodným. 

Salomena Chlumčanská z Hořovic označila ve své závěti z 14. 7. 1634 jednoznačně Štokov 

jako "statek svobodný rytířský". 

Dalším faktorem, podílejícím se na Václavově majetkovém vzestupu, mohl být 

sňatek se Salomenou rozenou Hradišťskou z Hořovic, vdovou po Janu starším Příchovském na 

Svojšíně. Salomena koupila, pravděpodobně ještě v době mezi smrtí svého prvního manžela a 

druhým sňatkem, za blíže neznámou částku od Jana Bošínského z Bošína statek Jemnici. Ten 

se skládal původně jen z poplužního dvora. Na něm pak vybudovala dvě poddanské chalupy, 

které osadila poddanými. Stateček Jemnici zapsala Salomena svým dětem z prvního 

manželství, ale vyhradila si právo jeho doživotního užívání a možnost zapsat na něm dva tisíce 

kop gr. míš. ve prospěch libovolné osoby. Ty později odkázala manželovi Václavu staršímu 

Chlumčanskému. 33 V roce 1606, kdy ještě neměl zaplacený Štokov, přikoupil Václav do 

dědičného vlastnictví od císařského panství Tachov kus lesa "při lesích a gruntech Václava 

Chlumčanského" o výměře 7 185,5 provazců o 52 loktech pražské míry, "slukami, dolinami, 

pahrbky, hony a lovy na zvěř i potůčkem na ryby při gruntech svých nedaleko pustého zámku 

Greyte po levé straně stezky vedoucí k městu Marynku " za 2 51 O kop míš. Za držení lesa však 

měl povinnost každoročně platit ještě 2 kopy 18 gr. míš. Do desek zemských byl tento trh 

vložen 8. 5. 1607.34 

Dědici Jana z Přestavlk na Sulislavi se staly před 17. 5. 1532 jeho osiřelé děti, 

jejichž poručníky byli Václav Chlumčanský v Újezdě Purkartově a Jiřík Chlumčanský 

33 Zrušení manského obvodu a zahájení rozprodeje jeho statků proběhlo podle Z. Procházky v roce 1598, většina 
prodejů v letech 1602-1604. Štokov byl ale údajně prodán nejprve "Motschlitzům" . Ve starší práci o 
šlechtických sídlech Tachovska byl Štokov považován za manský statek i za Václava Chlumčanského. Na 
Jemnici sídlil roku 1581 Jan Bošínský z Bošína. Ves byla rozdělena na řadu části, ale všechny byly postupně 
přikoupeny k panství Kočov. 
Viz DZV 292 Q17; DZV 142 AlT; DZV 150M 10; DZV 306 K14'; Marat, F. (ed.): Soupis poplatnictva 14 
krajův v Království českém z roku 1603, VKČSN, tř. filosof. - hist.- jazykozpytná, roč. 1898, Praha 1899, č. 
1, s. 61, 62;; Maur, E.: Český komorní velkostatek v 17. století, AUC, Philosophica et historica- monographia 
59, 1975, s. 16; Vacek, J.: Skladba šlechtické společnosti Plzeňského kraje v 1. polovině 17. století, MZK 19, 
1983, s. 89-110, MZK 20, 1984, s.97-98; Pelant, J.: Města a městečka Západočeského kraje, Plzeň 1984, s. 278; 
Procházka, Z.-Úlovec, J.: Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov 1, Tachov 1988, s. 56; Procházka, Z.: Český Ies
Tachovsko. Historicko-turistický průvodce, Domažlice 1994, s. 13-15; Procházka, Z.: Město Tachov. 
Historicko-turistický průvodce, Domažlice 1997, s. 28-29; Procházka, Z.: Plánsko a Tachovsko. Historicko
turistický průvodce, Domažlice 2002, s. 4 7; Rožmberský, P.: Zámek Hradiště, Blovice 2004, s. 21 
34 Provazec byl délková a plošná míra různé velikosti, nejčastěji (a v tomto případě výslovně) však délková míra 
o dílce 52 loktů českých (30,82 m) nebo od něj odvozená plošná míra o výměře 2 704 čtverečních loktů českých 
(po 0,3513 m\ tedy 949,92 m2

. Výměra přikoupeného lesa od Tachova tak byla celkem 6 825 615,66% m2
. 

Viz DZM 39 D 22; DZV 133 H30; DZV 118 G15'; Roubik, F.: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha 
1959, s. 76 č. 7b; Hofmann, G.: Metrologická příručka pro čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické 
soustavy, Plzeň 1984, s. s. 72, 80-81 
Procházka, Z.-Úlovec, J.: Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov 1, Tachov 1988, s. 63, 2, Tachov 1990, s.l72; 
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v Plešnicích. Jejich dědictví představovaly tehdy poddanské dvory Matouše Hajného, Jana 

Ryby a Jíry Trksy v Božkově a nějaké pozemky v pusté vsi Buksicích. Nevíme, zda mezi nimi 

byly i dcery, roku 1541 se ale mluvilo jen o bratrech Šebestiánovi a Petrovi. Po Petrově násilné 

smrti roku 1541 zdědil celé dědictví po otci Šebestián a prodal18. 7. 1542 obci města Plzně 

"dvory kmetcí Jana Ryby, Jíry, který se přiženil po smrti Matouše na jeho grunt, a jeden dvůr 

pustý" ve vsi Božkově a v Buksišti, "což tu měl", ., jak je držel po otci a bratru svém" za 185 

kop gr. č?5 Díky tomu, že se zachovaly pozemkové knihy vesnic, patřících k panství města 

Plzně, máme přesnější informace i o poddanském majetku na panství Chlumčanských.36 

35 Plzeň byla jedním z několika privilegovaných měst, která mohla vkládat svůj majetek do desek zemských. A. 
Vavroušková interpretovala formulaci smlouvy tak, že Šebestián držel v Božkově jen dva dvory a třetí pustý byl 
v Buksišti. Slovní spojení "i s poustkou v Buksišti což tu měl" však znamená, že třetí dvůr v Božkově v majetku 
Chlumčanských se změnil na poustku, kdežto v Buksišti měl Šebestián ještě nějaký další pozemkový majetek. 
Správná interpunkce výrazu tedy byla " ... i s poustkou, v Buksišti, což tu měL .. " U části Buksic se zřejmě 
nejednalo o dědictví e<> Vilémovi z Přestavlk, který Buksice řádně prodal, ale o pozemky získané od jejich 
současných majitelů Stáhlavských z Doupova. Buksice se totiž dostaly do držení plzeňského měšťana Jiřího 
Roušara a po jeho smrti připadly jako odúmrť králi. Ferdinand I. daroval18. 10. 1530 "právo k vsi pusté 
Buksicuom ... i k těm dvěma člověkuoum, kteří jsou ve vsi Božkově k týmž Buksicuom příslušející" Janovi 
Štáhlavskému z Doupova. V roce 1454 byla v Buksicích tvrz s poplužním dvorem, ale do roku 1530 všechno 
zpustlo. Pozůstatky tvrze byly nověji lokalizovány na poli s pomístním názvem Na zámečku na levé straně 
potoka. Šebestián Chlumčanský tedy rozhodně nemohl roku 1543 sídlit ,,na Bukšicích u Plzně", jak se stále ještě 
tvrdí v regionální literatuře. Jan Šťáhlavský vedl roku 1532 spor s Václavem Kladrubským z Buksic, ve kterém 
si 17. 5. 1532 vyžádal i svědectví již zmíněných poddaných sirotků po Janovi z Přestavlk na Sulislavi. Jeho 
dědicové prodali 13. 10. 1540 městu Plzni "v Buksicích ves pustú ... v Božkově dva dvory kmetcí s poplužím ",na 
kterých seděli Martin a Ondřej, za celkem 400 kop gr. č. P. Rožmberský se nícméně domnívá, že část statku 
Buksice zůstala od počátku 16. století v majetku Chlumčanských z Přestavlk a obě části se spojily až v majetku 
města Plzně. 

Buksice byly v majetku města Plzně roku 1544 vedeny jako pustá ves, později ale probíhaly pokusy o jejich 
osídlení, protože roku 1549 v nich byly uváděny čtyři poddanské dvory, ze kterých plynul svatojiřský úrok 3 
kopy 25 1/2 gr. míš. V roce 1607 už to nicméně zase byla pustá ves. Máme popis užitků z většiny Buksic 
v době jejich koupení městem Plzní: byl v nich vrchnostenský mlýn, zatížený řadou povinností, dále popluží, 
pronajímané za 10 kop gr. míš. ročně, lesy, za jejichž mýcení se platilo 5 kop gr. míš. ročně, za pronájem řeky se 
platilo 2 kopy a za pronájem potoka 15 gr. míš. Buksicc byly ale využívány především pro své louky, které 
zčásti byly pronajímané a zčásti prodané poddaným z Božkova. Roku 1543 totiž napřiklad vyměnil poddaný Petr 
z Božkova svou louku, ležicí vedle velké louky v Buksicích "na duole k vlčímu brodu" za jinou louku 
v Buksicích, která patřila městu Plzni a ležela po obou stranách mezi lukami poddaných z Božkova, "tak aby 
obec své louky pospolu měla a Petr své taky pospolu ",ovšem Petr za výměnu musel doplatit ještě 15 kop gr. 
míš. Za nájem luk v Buksicích platil např. nespecifikovaný "pan Smil" 10 kop gr. míš. ročně, tři další osoby, 
pravděpodobně plzeňští měšťané, po 4 kopách gr. míš. ročně, tři poddaní z Božkova po 1 kopě 360 gr. míš. 
(včetně Pavla Rychtáře a výše zminěného Petra). Celkový roční plat z této části Buksic byl 48 1/2 kopy gr. míš. 
Každá kopa platu byla přitom oceněna na 22 kop gr. míš., tedy dosti vysoko. 
Božkov byla velká vesnice rozdělená na několik částí, např. sedm selských gruntů (podle M. Bělohlávka pět, 
podle výpisu práv špitálu z desek zemských z roku 1696 šest) v Božkově patřilo v té době ke špitálu sv. Máří 
Magdaleny v Plzni. V Božkově bylo v letech 1544-1607 deset poddanských dvorů, mezi nimi i mlýn. Už v 16. 
století se většinou prokazatelně jednalo o velké a výstavné statky, jak bylo ostatně v příměstských vesnicích 
běžné. Urbář z roku 1544 je poškozen a pro Božkov byla zničena část se jmény poplatníků a oceněním statků, u 
osmi se ale zachovaly výše jejich ročních platů. V sestupné řadě se jednalo o 5 kop 27 gr. míš. 6 den., 3 kopy ll 
gr. míš. 1 den., 2 kopy 57 gr. míš. 3 den., 2 kopy 54 gr. míš. 4 den., 2 kopy 5 gr. míš. 1 den., 1 kopu 57 gr. míš.3 
den., 1 kopu 49 gr. míš. 5 den. a 1 kopu 45 gr. míš. 5 den. Protože celkový plat z Božkova dosahoval 25 kop 7 
gr. míš. 1 den., na zbylé dva grunty zbylo dohromady 3 kopy 17 gr. míš. 6 den. ročního platu. Jednalo se o 
poměrně vysoké platy, které ukazují na plné reluování všech ostatních poddanských povinností- mímo plat 
neměli poddaní z Božkova žádnou robotu ani naturální dávky. Šebestiánova trhová smlouva byla do desek 
zemských vložena 19. 5. 1543 a už 6. 3. 1543 byly vyhotoveny cedule řezané. 
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PAS; NA Praha KomS inv. č. 58 (Obeslání k svědomí k stranným přern z let 1522-1532) fol. 100'; DZM 1 A25, 
S3, Vll, V13'; ANM sb. H; DZV 4 Hl6; DZV 3 Lll; DZV 250 C25; Vavroušková, A: Desky zemské 
Království českého, řada l, sv. 2, Praha 1935, s. 215-216 č. 503; DZV 1 E 4'; MA Plzeň inv. č. 214 sign. lcl9 
(Pozemková kniha vsí plzeňského panství z let 1515-1565), fol. 91, 95', 125, 154, 157; MA Plzeň sign. RMR 
III8/IXb2113, 4, 5, 10, ll; MA Plzeň Listiny inv. č. 173 sign. I 316 (N 139) kart. 23 (Majestát Ferdinanda I. na 
Buksice z roku 1530); MA Plzeň Listiny inv. č. 281 sign. I 403 (N 297) kart. 45 (Popis majetku špitálu sv. Máří 
Magdaleny v Plzni); Sedláček, A: Hrady, zámky a tvrze království Českého 13. Plzeňsko a Loketsko, Praha 
1905, s. 240-241; Petráň, J.: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, 
Philosophica et historica- rnonographia 5, 1963, s. 52; Bělohlávek, M. a kol.: Dějiny Plzně 1. Od počátků do 
roku 1788, Plzeň 1965, s. 39, 151, 158, 305; Škabrada, J.: Nejstarší objekty, zjištěné stavebně historickým 
průzkumem Božkova a Bolevce, AH 4/1979, s. 176-181, 184-187; Rožmberský, P.: Bukšice a Dubnice, k. ú. 
Božkov, o. Plzeň-město, Ročenka Klubu Augusta Sedláčka 1986, s. 13-15; Rožmberský, P.- Novobilský, M.: 
Hrad Buben u Plešnic, Plzeň 1995, s. 18; Bělohlávek, M.: Plzeňská předměstí, Plzeň 1997, s. 24; Foud, K.
Karel, T.: Lidová architektura. Okres Plzeň-město, Plzeň 1998, s. 10-ll, 26, 43, 58-61; Burdová, P.: Poddaní 
v zápisech desek zemských, in Pocta Elišce Čáňové. Sborník k životnímu jubileu, Praha 2003, s. 25; Foud, K
Karel, T.: Vesnické památkové rezervace a zóny, krajinné památkové zóny v Plzeňském kraji, Plzeň 2004, s. 39-
41 
36 Dvůr Jana Ryby stál v letech 1541-1542 mezi dvory Simona Petzolda (později Brožíka) a Pavla Rychtáře 
(později jeho zetě Jana), v roce 1562 mezi dvory Brandlovskýrn a Hanzlovskýrn. Jan Ryba byl v letech 1552-
1553 spolu s Martinem Staňkem poručníkem sirotků po Matoušovi ze dvora naproti mlýnu. Roku 1562 byl už 
mrtev a poručníci jeho nezletilých dětí Adama a Evy Martin Staněk a Petr prodali Ondřeji Maňkovi za 
neuvěřitelných 950 kop gr. rníš. Jednalo se očividně o nejdražší statek v Božkově, proto se k němu dá vztáhnout 
také nejvyšší plat z poddanského dvora v Božkově, uvedený v urbáři z roku 1544, totiž 5 kop 27 gr. rníš. Tornu 
nasvědčuje i pozdější údaj, že se z "Rybova statku" v rukou pozdějšího majitele platil svatojiřský úrok 3 kopy 40 
gr. rníš. Výše svatojiřského úroku z Rybova statku převyšovala výši druhého nejvyššího celoročního úroku 
z poddanského dvora v Božkově (3 kopy ll gr. rníš.). Ke statku patřilo roku 1562 ve stodole 20 kbelců ovsa, 15 
kbelců ječmene, 1,5 kbelce hrachu, seno, sláma a všecko osení, řezací stolice, pluhy, vozy, kotel, "pres k sýru" 
!lis na sýr/, tři koně, 21 kusů "dobytka jalového i dojného", z toho pět bylo kostelních krav od kostela svatého 
Jiří v Plzni-Doubravce, kanec a neurčený počet sviní a krmných prasat, 4 husy a neurčitý počet slepic, z nichž 
čtyři se měly odvést panu faráři (v Plzni-Doubravce?). Statek byl zadlužen, zajímavá je např. dluh u Kadeřávka, 
řezníka z Rožmitálu. Vysoký počet hovězího dobytka může svědčit o tom, že Jan Ryba prodával dobytek na 
maso do Plzně i jinam. Dvůr Jiry, zetě Matouše Hajného, je obtížné identifikovat. Mohlo by se jednat o Jíru 
Bunzleho,jehož dvůr ležel mezi dvory Hanzlovským a Kozovskýrn. Jíra prodal roku 1557 svůj dvůr, k němuž 
patřilo deset kbelců ovsa, osm kbelců žita a jedna kráva a byl zatížen množstvím dluhů, Niklovi Brandlovi za 
295 kop gr. rníš. Brandl ale záhy zemřel a poručníci sirotků po něm prodali roku 1561 dvůr, který stál mezi 
dvory Hanzlovským a Kozovským, za stejnou cenu. Dvory očividně nestáli přesně vedle sebe, protože podle 
jednoho zápisu ležel dvůr Bunzleho (Brandlovský) vedle Hanzlovského dvora, dvůr Jana Ryby je ale popisován 
jako ležící mezi dvorem Brandlovskýrn a Hanzlovskýrn a naopak dvůr Šimona Petzolda (Brožíka) jako ležící 
mezi dvory Tůmy z jedné strany a Jana Ryby a Pavla Rychtáře ze strany druhé. Dvůr Jíry Trksy stál v letech 
1532-1535 vedle dvoru Pohanovského, který byl umístěn na rohu potoka. Jíra Trksa koupil ještě roku 1537 od 
Mikuláše Trksovic (svého příbuzného?) za 57 kop gr. rníš. dvůr řečený Rudkovský s poli a lukarni, stojící 
osamoceně u potoka, který Mikuláš získal roku 1510 od svého švagra Jana Rudkovic za 52 kop gr. rníš., ale 
obratem ho ještě téhož roku, i s obilím vysetým i ve stodole, prodal Simonovi Pezoltovi za 112 kop gr. rníš. 
Splátky Jíry Mikulášovi a Šimona Jírovi probíhali souběžně a Jíra používal peníze od Šimona na zaplacení 
Mikulášovi. Roku 1542, tedy v době, kdy se dvůr Jíry Trksy uvádí jako poustka, vyznal Mikuláš, že mu 
Rudkovský dvůr byl plně doplacen ,..Jírovou Trksovic ". Tato Jírová Trksovic se téhož dne přiznala, že jí bylo 
dosud Šimonem zaplaceno 82 kop gr. č. a zbývá doplatit 30 kop gr. rníš. Z roku 1543 je zachován zajímavý 
popis splátek: Jíra Wunzl (Bunzle) zaplatil Petzoldovi splátku za nějaký dluh 10 kop gr. rníš., Petzold si z toho 
ponechal dvě kopy a osm kop dal Jírové Trksovic. Ta z nich potom dala dvě kopy gr. rníš. dceři svého manžela 
Jíry Kulhavého. S největší pravděpodobností byla tato "Jírová Trksovic" vdova po Jírovi Trksovi, která se znovu 
provdala za jakéhosi Jíru Kulhavého, vdovce s dětmi z pnního manželství. Z neznámých důvodů se její druhý 
manžel neujal původního dvora Jiry Trksy, takže ten nerněl hospodáře a byl považován za poustku. Před jeho 
zpustnutím vycházel ze tři poddanských dvorů v Božkově roční plat nůnirnálně 7 kop gr. rníš. a i po zpustnutí 
statku Jíry Trksy nejméně 6 kop gr. rníš. Výše poddanského úroku od pouhých tří poddaných tak dosahovala 
značné výše, ovšem bez doplnění o robotu a případné naturální dávky. S poklesem hodnoty peněz pak dále 
klesala i hodnota poddanských platů z Božkova. Navíc nebyla doplněna produkty žádného vrchnostenského 
dvora, takže Šebestián byl závislý na nákupu potravin ve městě nebo od poddaných. Ceny poddanských dvorů 
poddaných Šebestiána Chlumčanského v Božkově známe sice až z padesátých a počátku šedesátých let 16. 
století, zdá se ale, že se v podstatě vyrovnávaly ceně dílu Božkova v majetku Šebestiána Chlumčanského, pokud 
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Od té doby Šebestián už nevlastnil žádný svobodný statek, ale už někdy ve třicátých 

letech v jihočeské Volyni získal městský dům. Roku 1549 si tu koupil nivu u obecního 

rybníka od místního řezníka Jiřího Petrovic za 20 kop. V roce 1555 mu odkázal Jan Čábuský 

z Prostého dům, dvůr, pole a chmelnici ve Volyni, pokud by se nevrátil z výpravy proti 

Turkům. Jan Čábuský se ovšem vrátil a měl vlastní syny, takže z darování Šebestiánovi sešlo. 

V roce 1563 vlastnil Šebestián ve Volyni šosovní dům, chmelnici a pole pod obecním 

rybníkem a vše odkázal manželce Voršile z Bubna. Roku 1571 prodali jeho synové Jan, Karel 

a Markvart Chlumčanští i na místě svých sester "dům otcovský ve Volyni pod kostelem" 

Spytihněvovi Mal ovci z Chýnova za 100 kop grošů. O rok později bratři Jan a Markvart 

Chlumčanští získali blíže neznámý statek Bezděkov?7 Jan Chlumčanský vlastnil Bezděkov 

ještě v roce 1574, kde žil jeho bratr Markvart, nevíme. Jan potom snad Bezděkov zase prodal a 

žil ve Strakonicích, pravděpodobně v nájmu, protože ve zdejší trhové knize o případné jeho 

koupi není žádný záznam. 38 Nic dalšího o majetkových poměrech členů této větve není známo. 

Markvart, syn Rouse z Přestavlk, snad v té době stále ještě vlastnil dům v Dobřanech, 

který byl v jeho majetku již roku 1519, ale roku 1527 žil u svého zetě Jiříka Vikharta ze 

Šanova. 39 Markvartovými dědici byli jeho synové Jan, Jiřík, Zikmund, Petr a Kryštof, kteří 

roku 1536 získali od kladrubského opata Jana povolení vyplatit 9 pustých lánů v Nedražicích. 

V roce 1545 ale bratři už o zástavu přišli, protože téhož roku kladrubský klášter zastavil 9 lánů 

pustých v Nedražicích jinému zájemci. 40 

ho nepřevyšovaly. To je patrné i z cen jiných poddanských dvorů v Božkově: např. dvůr Šimona Petzolda vedle 
dvora Jana Ryby byl roku 1541 prodán Brožíkovi za 130 kop gr. míš., Pohanovský dvůr, který sousedil s dvorem 
Jíry Trksy, byl roku 1532 prodán za 190 kop gr. míš. a znovu 1535 za 230 kop gr. míš. Odhadní cenu dvora Jana 
Ryby, který byl zřejmě největší ze tří poddanských dvorů, sice v roce 1542 neznáme, vzhledem k jeho ceně roku 
1561 však existuje důvodné podezření, že už tehdy měl větší cenu než všechen majetek Šebestiána 
Chlumčanského. Znalost majetkových poměrů svých poddaných z Božkova mohla být jedním z důvodů, proč si 
Šebestián koupil po prodeji Božkova dům v poddanském městečku Volyni. 
Viz MA Plzeň inv. č. 213 sign lcl6 foL 197b (Zlomek listů pozemkové kníhy vsí plzeňského panství z let 1510-
1515); MA Plzeň inv. č. 214 sign. lcl9 (Pozemková kniha vsí plzeňského panství z let 1515-1565) fol. 37', 51'-
52, lL řada číslování: fol. 18, 85, 143 ', 149, 161, 193; MA Plzeň sign. RMR II18/1Xb21/3, 5, ll; Petráň,J.: 
Zemědělská výroba v čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et historica
monographia 5, 1963, s. 50 
37 SOkA Strakoníce AM Volyně sign. 54, 147, 207; DZM 32 Hll; Teplý, F.: Dějiny města Volyně a okolí, 
Písek 1938, s. 148, 158, 161, 163 
38 DZM 45 H22; DZM 4 025 '; SokA Strakoníce AM Strakoníce sign. 39 (Kniha pamětních zápisů /trhová/ z let 
150 1-1711) 
39 AČ 8, s. 553; AČ 32, s. 28, 143, 181; PAS; KomS inv. č. 26 fol. Gl6; Vančura, J.: Dějiny někdejšího 
královského města Klatov 1-2, Klatovy 1928-29, s. 705 
40 Nedražice byly rozděleným statkem. Roku 1528 držel zdejší tvrz, poplužní dvůr a nějaké poddanské dvory 
Albrecht Nedražický z Otradovic zvaný Švamberče a po něm Jiří Lukavský z Řeneč, který je roku 1545 prodal 
Janovi Letinskému ze Snopoušov. Druhou (pustou) část vsi držel kladrubský klášter a pronajímal ji. 
Viz PAS rkp. 130 s. 14; Profous, A.: Místní jména v Čechách 3, Praha 1951, s. 190-191; Bělohlávek, M. a 
kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Západní Čechy, Praha 1985, s. 226-227 
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Nevíme, co se stalo s Janem a Petrem. Kryštof odešel do Litvy a zde před svou smrtí 

někdy před rokem 1562 odkázal svým sourozencům nemalé jmění. 41 Jiřík sídlil 16. ll. 1546 na 

jiném zápisném zboží kladrubského kláštera "v Miřivicích ", dnes Miřovicích jižně od Kladrub. 

Ve falešné listině, která se hlásila k roku 1549, se také udávaly "Mířivice" jako místo jeho 

tehdejšího pobytu. Ale již roku 1558 je uváděn ve vztahu k jinému zástavnímu zboží 

kladrubského kláštera, vsi Kostelec u Stříbra a poplužnímu dvoru Všetice (dnes Alfrédov), 

tehdy pustému. Ves Plešnice v každém případě patřila celá Vilémovu synovi Jiříkovi 

Chlumčanskému na Plešnicích a Markvartův syn Jiřík Chlumčanský v ní nic nevlastnil. 42 

Zikmund získal od svého strýce Václava Chlumčanského na Újezdě někdy před 5. 6. 

1542 do zástavy ves kladrubského kláštera Zemětice a pustou ves téhož kláštera Bijadla.43 

Protože povolení na zástavu obou vsí platilo jen do konce Václavova života, v roce 1545 

Zikmunda obeslala původní držitelka Zemětic a Bijadel Anna z Merklína před zemský soud.44 

Zikmund se s ní ale nějak vyrovnal a 10. 10. 1549 dostal od krále právo, že Zemětice budou 

41 NA Praha SM C5/10 
42 NA Praha KomS inv. č. 28 (Půhonové k svědomí před JM královskou 1538-1562) fol. 91 (Dll); DZV 133 
Jl8'; DZV 250FT; Profous, A.: Místní jména v Čechách 4, Praha 1957, s. 652-653 
43 Zikmund Chlumčanský 26. 1. 1543 požadoval po svém nedílném bratru Jiříkovi Chlumčanském, aby mu dal 
bratrský díl z dědíctví po otci, buď ve svršcích, nábytku, penězích, jistinách nebo klenotech. O žádném 
nemovitém majetku nemluvil, otec tedy nic takového nezanechal a bratři v nedílu nedrželi. Zápis předvoláni byl 
mřežován a pod něj bylo připsáno slovo "smlouva", následně tedy došlo k mimosoudní dohodě obou bratrů. 
44 Duchovní statky byly považovány za součást královské komory (stejně jako královská města), což bylo 
zakotveno i ve Vladislavském zřízení zemském a ve zřízení zemských z let 1549 a 1569 a zrušeno teprve roku 
1611. Tento princip vycházel ze zásady patronátního práva, že patron má právo na přebytky výnosu jmění 
kostela. Klášter k dispozici svým majetkem potřeboval svolení krále a na jeho statky mohl dávat "výplaty" stejně 
jako na komorní statky. Výplata byla většinou udělovaná králem jako milost, protože umožňovala získat zápisný 
statek za "sumu zápisnou", která byla mnohem nižší než skutečná cena statku. Její hodnota ale mohla být králem 
zvyšována z důvodů zhodnocování statku. Statek se obyčejně držel do té doby, než ho vyplatil král nebo osoba, 
která od krále dostala výplatu. Často bylo uděleno právo doživotní držby, tedy že za života určitého držitele 
statek nesmí být vyplacen. Se svolením krále bylo možné převést zápisný statek na jiné osoby nebo na něm 
zapsat věno. Někdy bylo jako milost uděleno právo převádět statek bez výslovného povolení. Se zástavnímí 
statky se ve skutečnosti velmi čile obchodovalo už v 15. století a při majetkových převodech se obvykle 
odkazovalo na původní zástavní listinu Zikmunda Lucemburského nebo jiných českých králů. O udělení 
nějakého statku do zástavy se obvykle dělala listina, jejíž text byl zapsán do královských register. Po získání 
výplaty od krále následovaly tyto formality: vlastnik výplaty obeslal držitele statku listem od menšího úřadu 
zemského před zemský soud. Tam nejprve předložil svá práva vlastník výplaty, potom současný držitel statku, 
na kterou měl výplatu. Kdo by mimo krále a duchovních obeslal neprávem, měl nahradit škody. Nakonec se 
určovala výše sumy zápisné, kterou byl nový držitel povinen zaplatit původnímu. Statek zápisný se mohl změnit 
ve zpupný, pokud to král povolil, a byl pak zapsán do desek zemských. Zápisné statky pokrývaly na počátku 16. 
století nejméně třetinu, možná i polovinu všeho feudálního majetku v zemi. Zápisné statky dále přibývaly 
zcizováním církevního majetku, které pokračovalo i za Ferdinanda I. Většina zápisných statků byla ale do roku 
1618levně vyplacena ze zástavy a s velkým okamžitým ziskem opět prodána. Alodifikace zápisných statků byla 
ve větším měřítku zahájena Maxmiliánem II. a vyvrcholila za Rudolfa II, kdy byly do dědičného držení prodány 
průměrně 2-3 zápisné nebo lenní statky ročně. 
Viz NA Praha RG 5 pag. 275 (fol. 141); DZM 91 PS, 6'; DZM 132 A26; Kapras, J.: K dějinám českého 
zástavního práva, Praha 1903, s. 85-87, 91-93; Roubík, F.: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha 
1959, s. 72 č. 2; Janáček, J.: České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547 1/1 Praha 1968, s. 1%, 207-208; 
Maur, E.: Český komorní velkostatek v 17. století, AUC, Philosophica et historica- monographia 59, 1975, s. 
16; Maur, E.: Poddanská otázka v předbělohorských Čechách, FHB ll, 1987, s. 135; Petráň, J. a kol.: Dějiny 
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smět být vyplaceny jiným majitelem až po smrti jeho syna Jana. Hodnota zástavního statku 

byla navíc zvýšena o 100 kop gr. č., které na statku proinvestoval. Touto investicí mohla být 

stavba tvrze a poplužního dvora, které jsou v Zeměticích doloženy roku 1564.45 

Nyní je třeba vyjádřit se ke tvrzení stále tradovanému v regionální literatuře, že 

"Zikmund s bratrem Jiřím získali v roce 1547 od kláštera Kladruby do zástavy ves Zemětice u 

Merklína a roku 1549 ji odkoupili". Údajná kupní smlouva z 29. 8. 1549 byla do desek 

zemských vložena až 15. 6. 1607. Tvrdilo se v ní, že král Ferdinand I. potvrdil prodej 

zápisného statku Zemětice, jenž patřil klášteru kladrubskému a který držel Jiřík Chlumčanský 

v zástavě, Jiříkovi Chlumčanskému a v Mířivicích za sumu 3 000 kop gr. č. do dědičného 

vlastnictví. Statek se údajně skládal ze vsi Zemětice s osmi lány dědin s lidmi osedlými a pusté 

vsi Bijadla se 7 lány dědin pustých, s lesy, háji, porostlinami, loukami, dědinami, platy, 

robotami, ospy, slepicemi, vodotočinami, potoky, rybníky a vším a všelijakým příslušenstvím, 

patřící kladrubskému klášteru. Pokud by klášter žádal někdy později výplatu tohoto statku, měl 

zaplatit Jiříkovi nebo jeho dědicům pokutu 2 500 kop gr. č. ve formě uvázání se do plužin 

kláštera na tak dlouho, dokud by nebyla částka splacena. Zemětice ale prokazatelně byly ještě 

na konci 16. století zastaveným klášterním statkem. V případě této smlouvy se jedná o 

očividný padělek, za který ovšem mohou pravděpodobně Jiříkovi synové Kryštof a Zikmund. 

Ve falešné listině byl ale jako nový majitel uveden výslovně pouze Jiřík. Další otázkou je 

údajná zástavní listina od kladrubského kláštera z roku 1547, ve které je údajně poprvé 

zmíněna tvrz v Zeměticích. Žádný takový pramen nebyl dosud objeven, ale není vyloučeno, že 

skutečně existuje a že jsou v něm opravdu zmiňováni Zikmund a Jiřík Chlumčanští. Ale 

vzhledem k tomu, že Zikmund držel Zemětice nejméně od roku 1542 a jejich držba mu byla 

potvrzena 1549, bude se zřejmě jednat o další falzifikát z počátku 17. století.46 

Československa do roku 1648, Praha 1990, s. 563; Čechura, J.: České země v letech 1378-1437. Lucemburkové 
na českém trůně 2, Praha 2000, s. 283 
45 Text majestátu zní takto: "My Ferdinand oznamujeme tímto listem všem, jakož slovutný Zikmund 
Chlumčanský z Přestavlk drti ves opisnou řečenou Zemětice od kláštera našeho Chotěšovského /sic!/, na 
kteroužto ves klášterní důchoduov vice nežli 100 kop gr. č., jakž nás spravil, jest vynaložil, poníženě prosíc, 
abychom mu těch 100 kop gr. č. na té vsi připsati a některou další milost při držení té vsi učiniti ráčili, a 
prohlédajic my k jeho snažné prosbě a k jeho službám, které vždy činil a činit nepřestává ... jmenovanému 
Zikmundu Chlumčanskému milost učinili ráčili a tímto listem činíme, že mu těch 100 kop gr. na zlepšeni užitkův 
vynaložených zápisným v té vsi Země ticích připisujeme, a nadto vejše, aby ta ves do živosti svna jeho Jana, 
kteréhož nyní má, od těch duchovních, jimž vejplatu náleží, žádnému jinému člověku vyplacována býti nemohla, 
povolovati ráčíme, ale po jeho smrti smí být vyplacena králem i duchovními ... /jen on musí! položiti spravedlivé 
sumy v té vsi zapsané a nadto 100 kop gr. č. a on má vše bez odporu postoupit. " 
Viz NA Praha SM C5/12; NA Praha KomS inv. č. 244 (Obeslání výplat) fol. D7 
46 V práci K. Hostaše a F. Vaňka je za kupce Zemětic z roku 1549 označen pouze Jiřík, takže očividně znali 
přesné znění oné falešné listiny. I tam je ovšem listina považována za pravou. 
Viz Hostaš, K.- Vaněk, F.: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém 25. Politický okres 
Přeštický, Praha 1907, s. 3; Šlégl, A: Politický okres Přeštický. Část zvláštní, Přeštice 1925, s. 8, 114; 
Bělohlávek, M a kolektiv : Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Západní Čechy, Praha 
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Zikmundův syn Jan Chlumčanský ale zřejmě nedlouho po roce 1549 zemřel, protože 

Ferdinand I. povolil Janovi ml. z Lobkovic na Týně Horšovském 5. 3. 1550 a znovu 1. 6. 1550 

vyplatit ves Zemětice a pustá Bijadla kladrubského kláštera, které před tím držel Zikmund 

Chlumčanský z Přestavlk, za 700 kop gr. č. od jejich současných nejmenovaných držitelů. 47 

Oním nejmenovaných držitelem Zemětic a Bijadel mohl být ještě i Zikmund, protože záruka 

vlastnictví se vztahovala jen na jeho syna a rozsudek v Zikmundově při s Mikulášem 

Sobětickým byl vynesen až 18. 4. 1550 bez zmínky o Zikmundově smrti, stejně jako 

Zikmundův bratr Jiřík, který je držel prokazatelně roku 1557. 

V roce 1550 však došlo k nějaké dohodě, obě strany se zasedání soudu neúčastnily a 

Zemětice zůstaly Chlumčanským. Snad to bylo způsobeno i tím, že někdy před 18. 4. 1550 byl 

Zikmundův statek vypálen "zemskými škůdci" Martinem Tkadlecem a jeho bratrem Markem 

s jejich pomocníky, Zikmundovi byly odcizeny veškeré peníze na hotovosti, více než 1 700 

kop gr. (č?) a byl zbit do bezvědomí, takže ho zločinci považovali za mrtvého. Jan mladší 

z Lobkovic možná nestál o vypálený statek nebo snad soucítil s poškozeným Zikmundem a 

nechtěl ho dostat do ještě větších problémů. O Zikmundovi od té doby nemáme zprávy, takže 

možná na následky utrpěných zranění zemřel. 

Jan mladší z Lobkovic na Tejně Horšově si ale zástavu vsí Zemětice a Bijadla, ještě 

spolu s pustou vsí Strachotínem u Horšovského Týna, vyprosil od Ferdinanda I. znovu roku 

1563. V majestátu z 15. 4. 1563 mu bylo povoleno obeslat z výplaty "držitele těch vsí" a držet 

je bez překážky až do smrti své a svého syna nebo toho, "komu by ten život druhý dal a 

odkázal", potom je ovšem klášter bude moci vyplatit zpátky. Výše výplatní částky tentokrát 

v majestátu není uvedena. Roku 1564 obeslal Jan mladší z Lobkovic Jiříka Chlumčanského 

před komorní soud, aby položil "spravedlnosti na tvrz a dvůr poplužní i ves osedlou Zemětice a 

pustou ves Bijadla k Zeměticům náležející od kladrubského kláštera zastavené". Zápis 

v registrech komorního soudu byl ale mřežován, protože strany se na projednávání nedostavily 

a spor dále nepokračoval. Pravděpodobně došlo k nějaké mimosoudní dohodě, protože Jiříkovi 

a jeho potomkům zůstaly Zemětice i nadále. 48 

1985, s. 34, 409; Holý, Z.: Chlumčany a jejich obyvatelé, Chlumčany 1999, s. 268; DZV 133 118'; SM C5/12; 
SČ 7 s. 550, 556, 560; NA Praha KomS inv. č. 244 (Obeslání výplat) fo1. D7; Líva, V.: Prameny k českým 
vojenským dějinám. Regesta fondu Militare Archivu ministerstva vnitra Republiky československé v Praze, 2, 
Praha 1938, s. 391 
47 SČ 7, s 556; PAS rkp. 74 s. 169 č. 259; NA Praha SM L39/143 
48 NK Praha Odděleni rukopisů a starých tisků rkp. XVll A35 (Nálezové soudu dvorského, zemského a 
komorního ze 16. století- Nálezové soudu komorního léta 1550 při Svátosti) /fol. 118' -119'/ (foliována každá 
desátá stránka); Placht, 0.: Odhad majetku stavů Království českého z r. 1557, VKSČN 1946-1947, Praha 1947, 
kap. 4, s. 70 č. 55; Sedláček, A: Hrady, zámky a tvrze království Českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 
1893, s. 190; PAS; SČ 7, s. 560; Profous, A: Místní jména v Čechách 4, Praha 1957, s. 181, 777; NA Praha RG 
sign. 70b fol. 101; NA Praha KomS inv. č. 244 (Obeslání výplat) fol. D7 
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Zikmund získal také jako zástavu poplužní dvůr Maškrov a pozemky zvané Jícharsko 

v pusté vsi Jícharce, patřící oboje původně chotěšovskému klášteru.49 Zikmund a Jiřík 

Chlumčanští obdrželi ll. 10. 1537 majestát Ferdinanda 1., prostřednictvím něhož jim bylo 

povoleno vyplatit Maškrov i Jícharce od jejich současných držitelů. Formulace ze soudního 

jednání z roku 1604, že od Jiříkových synů nemá být Maškrov vyplacen, protože ho drží teprve 

"druhý život", naznačuje, že v majestátu byla jeho držba povolena zřejmě na tzv. "tři životy", 

tedy na držení tří následujících majitelů. K tomuto majetkovému převodu měl dát souhlas i 

tehdejší probošt chotěšovského kláštera, jeho pozdější nástupce však popřel, že by o tom 

existoval jakýkoliv doklad. Nejdříve byla získána číst Jícharska, protože už v roce 1545 ve 

smlouvě bratrů Adama a Kryštofa z Roupova s Vilémem Klenovským z Klenového a Janovic 

na Žinkovech o rybníky Janov a Borek, vsi Blatnice a Újezdec a "lesy. kteréž slovou Jícharské" 

bylo uvedeno, že část těchto lesů získal již dříve od jejich bratra Volfa z Roupova Zikmund 

Chlumčanský a Vilém z Klenového na ně nemá nárok, ale pokud by je získali páni z Roupova 

zpět, mají mu je také prodat. Z projednávání navrácení Maškrova zpět chotěšovskému klášteru 

z roku 1604 víme, že ho Volf z Roupova prodal Zikmundovi 13. 1. 1548. Bohužel pro Jiříkovi 

potomky byla transakce provedena formou běžného trhového převodu, nikoliv převodu 

zástavního majetku, takže později byla označena za neplatnou. O finančních podmínkách 

nevíme nic, ačkoliv na soudu byla předložena kvitance Volfa z Roupova Zikmundovi 

Chlumčanskému za zaplacení Maškrova, bohužel však bez uvedení kupní sumy. 

49 Ves Jícharce a poplužní dvůr Maškrov byly roku 1367 uvedeny v urbáři chotěšovského kláštera. Maškrov je 
tradičně pokládán za zaniklou ves, pokud by však tomu tak skutečně bylo, musela by zaniknout už před rokem 
1367, protože Maškrov byl tehdy samostatně stojícím poplužním dvorem s vlastním pojmenováním. Z tohoto 
důvodu také u Maškrova narozdil od dvorů skutečně vzniklých na místě pustých vsí nemůžeme z chotěšovského 
urbáře určit velikost dvorské půdy. Omyl o zaniklé vsi vznikl na základě (záměrně?) chybné formulace na 
žádosti chotěšovského kláštera o výplatu Maškrova v roce 1597. Na území kláštera existovalo podle urbáře 
z roku 1367 deset poplužních dvorů a nejméně dalších pět je hodnověrně doloženo v pramenech. Jen dva z nich 
(Sedlec a Skašov) však byly podobného typu, ostatni ležely ve vsi. K Maškrovu příslušela robota od poddaných 
z Holýšova, Hnidousů a části Kotovic a Vstiše (další robotovali na dvorech v Losiné a Záluží). Spolu se dvory 
v Chotěšově, Záluží a Liticích patřil podle J. Čechury ke čtyřem nejdůležitějším dvorům na klášterním panství. 
Byl zastaven Zikmundem Lucemburským v roce 1421 spolu se sousedními vesnicemi Lisov, Lažany a Lelov, ze 
kterých však ke dvoru nebyla odváděna žádná robota. Dvůr byl klášterem vyplacen v roce 1463, ale roku 1466 
byl Jiřím z Poděbrad zastaven Petrovi z Merklína, tehdy již jako pustý. Zpustnutí dvora bylo podle J. Čechury 
logickým důsledkem ztráty vazeb ke klášterním vesnicím, které k němu měly robotni povinnosti, protože 
zástavm držitel jen těžko mohl svým poddaným přikázat robotu k tomuto dvoru. Ves Jícharce měla roku 1367 
čtrnáct lánů poddanské půdy. Roku 1453 byla už pustá a pronajata poddaným z Líšiny. Další zástava byla 
povolena Janovi II. z Roupova v roce 1473, který ji však spolu s dalšími pěti vesnicemi od Školastiky z Otova 
vykoupil až roku 1487. Roku 1491 byla zástava Jícharců rozšířena ještě na jeho syny a byla potvrzena mimo jiné 
i dřívější (nedatovaná) zástava pustého poplužniho dvora Maškrov. Oba zástavni majetky se tak před rokem 
1491 dočasně spojily v rukou pánů Roupovských, kde zůstaly až do jejich získání Chlumčanskými. 
Viz Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 187, 199-
200; Roubík, F.: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha 1959, s. 73 č. 7, ll; Čechura, J.: Chotěšov v 
15. století, MZK 27, 1991, s. 61-64,68,70 
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Ve smlouvě bratrů Jana, Hynka, Viléma a Kryštofa Karla z Roupova z roku 1578 o 

vyplacení zápisného zboží Koloveč s několika vesnicemi, včetně vsi Líšiny za cenu 1200 kop 

gr. míš., se mj. uvádí: ,J)ále co se tejče dvora Maškrova, kterýž spolu s touž vsí Líšinou 

v jednom majestátu zastavený jest. dotejče [sic!], kterýž dvůr na ten čas pan Jiří Chlumčanský 

drží a někdy od dobré paměti pana Volfa z Roupova zastaven jest a na díl nikdáž položen 

nebyl: jestliže by taky od JM císařský dokoupen byl, tehdy tu sumu i což by Jiříkovi 

Chlumčanskému za veiplatu se dostalo, to vše čtyři páni bratři zaplatiti povinni budou a 

potom i s tím. což dědičného při témž dvoře Maškrově zastaveno jest, o to se bratrsky rozdělí 

anebo jeden od druhého dokoupiti budou moci. "50 

Další majetek Jiřík vyženil. Jiříkova manželka, Bohunka Boříkovská z Košmberka, 

dostala v roce 15 50 od otce Viléma Boříkovského zapsáno jako dědictví po matce Voršile ze 

Žihobec 1/3 statku Předslav. Majetku se ujala už jako vdaná v roce 1554. Představovalo to 

konkrétně třetinu tvrze a poplužního dvora se vším příslušenstvím včetně rybníků, třetinu 

kolatury kostela sv. Jakuba v Předslavi, louku řečenou Robotská, poddanské dvory Kašpara 

Rychtáře a Jakuba Franty, z nějž se platilo po 63 gr. č. a 2 slepicích ročně a jejichž majitelé 

byli povinni robotovat 6 dní v roce při žních, a Jiljího Buděje, z nějž se platilo 31,5 gr. č. a 1 

slepice ročně s robotní povinností 4 dny při žních a plat 15 gr. č. ročně z krčmy. Celková suma 

poddanských povinností byla 2 kopy 52,5 gr. č. platu, 5 slepic a 16 dní roboty při žních. Další 

třetiny zdědily její sestry Anna provdaná Sádlovou z Kladrubec, a Eufémie, provdaná 

Mejtolárová z Mejtolu. V letech 1554-1555 všechny sestry prodaly své díly Anninu 

manželovi Bavoru Sádlovi z Kladrubec. Bohunka za svůj díl Předslavi měla dostat stejně jako 

její sestry 415 kop gr. č., které jí měly být vyplaceny o sv. Jiří roku 1555.51 

Jiříkovými dědici se po jeho smrti stali jeho synové, zletilý Jan Markvart a nezletilí 

Kryštof, Zikmund a Václav. Roku 1579 se všichni bratři psali "na Maškrově". Jan Markvart se 

téhož roku pokoušel o vyplacení Zemětic do svobodného vlastnictví. Úředníky České komory 

bylo k tomu 3. 8. 1579 poznamenáno, že císař o této záležitosti nemá žádné povědomosti, 

50 Volf z Roupova zdědil majetek po otci Janovi z Roupova roku 1540. K získátú Jícharska Zikmundem 
Chlumčanským tedy muselo dojít mezi lety 1540-1545. V roce 1550 vinili bratři Adam a Kryštof z Roupova 
z vraždy svého bratra Volfa z Roupova Adama Nebílovského z Drahobuze a jeho dva společníky. Soud rozhodl, 
že si Volf svou smrt zavinil sám, ale Adam Nebílovský byl stejně "pro velikost té pře" uvězněn v Černé věži 
Pražského hradu. 
Viz NA Praha KomS inv. č. 28 (Půhonové k svědomí před JM královskou 1538-1562) fol. 61'(C2); DZV 48 
B9'; NA Praha KomS inv. č. 69 (Registra zelená obeslaná vejpovědí soudu komorního z let 1585-1607) fol. 547, 
550; Fiirst Thurn und Taxis Bibliothek und Zentralarchiv Regensburg sign. Bohmen 94 fol.49-55'; DZV 65 
012'; Sedláček, A: Hrady, zámky a tvrze královsní Českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 199-
200; Malý, K.: Trestní právo v Čechách v 15.- 16. století, 2. vydání Praha 1989, s. 193; Malý, K: České právo 
v minulosti, Praha 1995, s. 125 
51 DZV 51 010, H7; Úlovec, J.: Panská sídla v Otině a Předslavi u Klatov, MZK 36, 2001, s. 36-41; Úlovec, J.: 
Hrady, zámky a tvrze Klatovska, Praha 2004, s. 199 
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takže Adam Nebílovský z Drahobuzi a Jindřich Žákavec ze Žákavy budou povinni zjistit více 

informací a podat o tom podrobnou zprávu. Výsledek jednání není znám, ale žádost Jana 

Markvarta byla očividně Českou komorou zamítnuta, protože Zemětice byly vedeny jako 

zápisný statek i v seznamu z konce 16. století. 52 

V majetku synů Jiříka Chlumčanského se nacházela jako dědictví po otci také část vsi 

Kbel, kterou bratři Chlumčanští roku 1579 prodali svému příbuznému Janu Boreňovi 

Chlumčanskému na Újezdě Purkartově za 1 075 kop gr. míš. Ve vsi Kbel měli ,.půl sedma 

člověka", kteří platili celkem 7 kop 58 grošů míš. a 30 slepic ročně, krčmu, rybník pode vsí a 

rybníček ve vsi, ,jenž slove Male}". O této části Kbela nevíme, kdy ji Jiřík získal. 

Pravděpodobně ji vlastnil už roku 1566, kdy mezi jeho poddané patřil i kovář ze vsi Kbela. 

Právě na výše zmíněných poddanských gruntech ve Kbele měla Jiříkova manželka Bohunka 

Boňkovská z Košmberka pojištěné své obvěnění. 53 

Součástí statku Zemětice se stala i ves Čelákovy. Když 12. 4. 1581 prodával Vilém 

z Roupova svoji část dědictví po otci svému bratru Janovi z Roupova na Nezdicích, 

specifikoval prodávaný majetek tak, že jde o vše, "což se mu na díl bratrský dostalo a co 

užíval, kromě vsi Čelákovy a dvoru řečeného Maškrov a toho. což s týmž Maškrovem páni 

bratři Chlumčanští drží". Také jeho bratr KryštofKarel z Roupova prodal27. 12. 1584 svůj 

díl bratru Janovi "vymiňujíc ves Čelákovy a dvůr řečený Maškrov a toho, což k tomu Maškrovu 

páni bratři Chlumčanští na čas tento drží". Situace Čelákov by nám byla jasnější, pokud 

bychom znali rozsah dědictví Viléma a Kryštofa Karla z Roupova z roku 1573, ale do desek 

zemských byla bohužel zapsána pouze cedule dílčí na díl Hynka z Roupova na Kolovči a 

Srbicích. Pokud by se podařílo najít cedule dílčí Viléma nebo Kryštofa Karla z Roupova 

z roku 1573, upřesnily by, kdy se Čelákovy vlastně dostaly do majetku Chlumčanských na 

Zeměticích a Bijadlech. Muselo se tak stát před rokem 1581, s ohledem na formulaci z 

52 NA Praha SM C5/l0, 12; Líva, V.: Prameny k českým vojenským dějinám. Regesta fondu Militare Arclůvu 
ministerstva vnitra Republiky československé v Praze, 2, Praha 1938, s. 391 
53 Placení Jana Boreně za Kbel mělo vypadat takto: do dvou týdnů od data smlouvy měl zaplatit hotově 800 kop 
gr. míš. a do dvou týdnů po 16. 10. 1579 zbylých 275 kop míš. Kbel měl být Janu Boretíovi postoupen ihned. 
Pokud by ho chtěl v budoucnu prodat, měl ho napřed nabídnout Janu Markvartovi a jeho bratrům a teprve po 
jejich eventuclním odmítnutí prodat další osobě. Jan Boreň prodal Kbel hned roku 1586 Adamu Šicovi 
z Drahenic na Poříčí, takže je jasné, že Jan Markvart s bratry na opětné zakoupení Kbela neměli prostředky. Kbel 
byl zřejmě rozdělen na několik částí. Roku 1558 patřila např. při dělení statku Borovy mezi Kateřinu 
Perštejnarovou z Pernštejna a Annu Kocovou z Perštejna část se 3 poddanskými dvory a krčmou výsadní 
s celkovým výnosem 10 kop 28 gr. míš. a 10 slepic ročně ke statku Borovy a 1 selský dvůr s ročním výnosem 2 
kopy gr. míš. k Malincí. Jinou část vsi Kbel vlastnil roku 1578 Jan z Roupova na Roupově a Nezdicích, od 
kterého se později dostala krátkodobě ( 1588-1590) do držení Jindřicha Chlumčanského a nakonec byla připojena 
k Borovům. Jindřich Chlumčanský však tehdy držel ve Kbele jen jediný poddanský dvůr, takže buď držel pouze 
dil roupovské části nebo byla velikost roupovské části byla vskutku zanedbatelná. 
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Vilémovy cedule dílčí nejpravděpodobněji mezi lety 1573-1581. Vyloučit ale nelze ani 

možnost, že dědictvím Viléma a Kryštofa Karla z Roupova v roce 1573 bylo jen právo na 

vyplacení Čelákov a Chlumčanští je získali již před rokem 1573.54 

V roce 1597 sídlil nejstarší z bratrů Jan Markvart na Bijadlech a téhož roku chtěl 

chotěšovský klášter vyplatit "ves pustou Maškrov, v níž nyní jest vystavěn dvůr poplužní 

s poplužím" a také" louky ke vsi pusté Jícharci náležející". Je zřejmé, že původní les Jícharsko 

z roku 1545 byl vykácen a na jeho místě vznikly louky. V kopiáři chotěšovského je v obeslání 

z 23. 4. 1597 navíc uváděno "louky ke vsi pusté Jícharci náležité, jež po Jícharsko slovú a leží 

mezi lesy Jícharskými ". Téhož dne obesílal chotěšovský klášter také Jana z Roupova na 

Roupově a Nezdicích, "aby položil práva na ves Líšinu ... též na ves pustou Jícharci s dědinami, 

lukami, lesy, háji, porostlinami, které Jan z Roupova v držení má, kromě těch luk, které Jan 

Markvart Chlumčanský z Přestavlk a Chlumčan na Bijadlech ke vsi Maškrov drží a z nichž byl 

také obeslán". 55 Požadavek na vyplacení Maškrova s Jícharskem opakoval klášter ještě v roce 

1598. Obeslání ale byla ve všech případech zrušena pro neúčast stran. Procesy s držiteli 

zápisných statků chotěšovského kláštera- s Adamem z Klenového a Janovic na Blatnici a 

Přestavlkách, Janem z Roupova na Roupově a Nezdicích a Janem Markvartem Chlumčanským 

z Přestavlk na Bijadlech- se konaly až v letech 1603-1604. Proces s Janem Markvartem 

Chlumčanským na Bijadlech probíhal na počátku roku 1604, rozsudek byl vynesen ll. 5. 

1604.56 

Ze soudního sporu mimo jiné vyplynulo, že společný statek byl někdy před rokem 

1604 rozdělen na tři díly. Jan Markvart se totiž nejprve snažil dosáhnout odročení soudního 

procesu tvrzením, že majitelem Maškrova a Jícharců není jen on sám, ale i jeho bratři, protože 

DZV 167 A25; SOkA Klatovy AM Klatovy inv. č. 83 (Kopiář korespondence města Klatov z let 1561-1567) fol. 
91; DZV 168 H27; DZV 53 Hl5', N2'; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 9. Klatovsko a 
Domažlicko, Praha 1893, s. 200 
54 Je možné, že Čelákovy nebo jejich část byly v majetku Chlumčanských (konkrétně Zikmunda 
Chlumčanského) už roku 1546. Tehdy se totiž zdlouhavě řešilo to, ke kterému statku patři stráň Bijanská 
(loučka, draha a les) mezi Bijadly a Merklínem. Ve prospěch Zikmunda Chlumčanského svědčili poddaní ze 
Zemětic a poddaný Matouš Kopidlanský z Čelákov. Protože jako svědkové byli předvoláváni vlastní poddaní, 
zdá se, že Chlumčanští nějakou část Čelákov drželi už tehdy. Mohlo však jít jen o ten jediný poddanský dvůr 
nebo Matouš Kopidlanský mohl být dokonce i bývalým poddaným ze Zemětic, který se potom odstěhoval do 
čelákov, nebo cizopanský služebník Zikmunda Chlumčanského. Není tedy možné na základě tohoto svědectví 
říci s jistotou, že Chlumčanským Čelákovy patřily už tehdy, určitá pravděpodobnost tu ale je. 
Viz DZV 68 Al2, 14; DZV 65 Dl3; NA Praha KomS inv. č. 27-2. část (Registra svědomí z let 1544-1546) fol. 
224-225 '(185-186 ') 
55 Jak bylo už řečeno výše, Maškrov ve skutečnosti minimálně od roku 1367 nebyl nikdy (pustou) vsí, ale vždy 
samostatným poplužním dvorem bez návaznosti na jakoukoliv vesnici. 
56 DZV 167 A25; NA Praha AZK sign. 7l (Kniha nadání a smluv kláštera chotěšovského století XIV.- XVII.) 
fol. 57, 57'; NA Praha KomS inv. č. 244 (Obeslání výplat) fol. FF14, FF16', FF17; AČ 4, s. 61; NA Praha KomS 
inv. č. 69 (Registra zelená obeslaná vejpovědí soudu komorního z let 1585-1607) fol. 484-498, 531-538, 544-
550; Fiirst Thurn und Taxis Bibliothek und Zentralarchiv Regensburg sign. Bohmen 94 fol.45-46', 49-55', 57-
64', 67-75 
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žijí v nedílu. Opat chotěšovského kláštera však tvrdil, že Jan Markvart byl od bratrů oddělen, 

protože v majetkových i právních záležitostech vystupoval vždy samostatně. Jan Markvart 

přivedl svědky, že Maškrov rozdělen nebyl, ale nemohl ukázat žádnou smlouvu s bratry či 

jinak prokázat, že by se s bratry o důchody ze statku dělil. Navíc mu bylo vytčeno, že v případě 

skutečného spoluvlastnictví měl povinnost bratry obeslat o zastoupení. Soud nakonec rozhodl, 

že není žádná příčina pro zamítnutí žaloby, protože "bratři jeho /Jana Markvartal majíce 

manželky své, sídla svá mají a on jich nevychovával, což i svědkové, že dí/ní sou, vysvědčují". 

Podíly jednotlivých bratrů na dědictví bohužel neznáme, ale Jan Markvart zřejmě získal 

Zemětice, Bijadla i Maškrov, Kryštof Čelákovy a Zikmund snad byl vyplacen a koupil si 

nějaký dvůr ve vesnici Křakov na panství Horšovský Týn Viléma staršího Popela z Lobkovic, 

na který i přesídlil. Kryštof se totiž v letech 1604-1615 psal "v Čelákovech" a Zikmund v 

letech 1600-1611 "v Křakově". V Křakově pravděpodobně jednalo jen o poddanský dvůr 

v majetku Viléma Popela z Lobkovic na Horšovském Týně, který Zikmund držel stejným 

způsobem jako poddaní. Gruntovní knihy pro Křakov z doby předbělohorské nejsou 

zachovány, ale v dílčí cedule z roku 1587 je Křakov popsána jako ves s 12 poddanými, celá 

patřící k panství Horšovský Týn. Je velmi nepravděpodobné, že by z celé vesnice prodali 

Lobkovicové nějaký dvůr do svobodného vlastnictví drobné šlechty, když se všude jinde 

snažili naopak o vykoupení těchto svobodných dvorů a začlenění je do svého panství. Velké 

selské dvory byly naopak často prodávány drobné šlechtě do nesvobodného vlastnictví. V 

Křakově bylo 5 velkých dvorů, z největšího se platilo 1 kopa 47 gr. č. ročně, z dalších 1 kopa 

37 gr. č., 1 kopa 31 gr. č. a ze dvou po 1 kopě 20 gr. č. Další pak byly podstatně menší. Dá se 

předpokládat, že si Zikmund koupil některý z oněch pěti velkých dvorů, možná ten největší. 57 

57 Nižší šlechta se často zakupovala na poddanské nemovitosti, přestože mnohé vrchnosti tomu bránily a pokud 
měl o tutéž poddanskou nemovitost zájem i poddaný, daly přednost jemu. Mohlo se jednat i o velmi malé 
nemovitosti. Smlouvy na takové nemovitosti se psaly do pozemkových knih a někdy na ně byl vedle toho 
vystaven i "hanúešt". Vázaly šlechtice jen majetkoprávně, nikoliv osobně. často se v nich objevoval slib, že na 
usedlost nebude vztaženo plné šlechtické právo. S prodejem poddanské nemovitosti šlechtici musela vždy 
souhlasit výslovně vrchnost, jinak byla smlouva neplatná. Za porušení smlouvy byla tJorldanská nemovitost 
konfiskována, ale šlechtic dostal peněžní náhradu ve výši běžné ceny za nemovitost. Slechtic přebíral při koupi 
všechny běžné poddanské povinnosti a při případném prodeji byl povinen prodat nemovitost nějakému 
poddanému. O pronajímání poddanských nemovitostí šlechtou psal i J. Petráň, důraz ale kladl na příměstské 
statky v úrodných oblastech s velkou prosperitou a dostatkem volných pracovních sil. Tyto statky podle něj 
nebyly dědičné a jejich držba šlechtou byla spíše krátkodobá. Šlechtic na nich údajně zpravidla nebydlel ani 
neřídil zemědělské práce. Zikmundův statek v Kfakově se ale od tohoto schématu výrazně odlišoval, protože 
Zikmund na něm bydlel a o příměstský statek ani o úrodnou oblast se rozhodně nejednalo. 
Viz NA Praha KomS inv. č. 69 (Registra zelená obeslaná vejpovědí soudu komorního z let 1585-1607) fol. 544-
550; Ftirst Thurn und Taxis Bibliothek und Zentralarchiv Regensburg sign. Bóhmen 94 fol. 49-55'; DZM 39 J8; 
DZM 57 A24; DZM 74 06; ANM sb. H kart. 23 -Chlumčanští; SOA Plzeň pob. Klatovy VS Horšovský Týn 
inv. č. 667 kart. 1 (Dílčí cedule z roku 1587) fol. 32 '-33; Sedláček, A: Hrady, zámky a tvrze království Českého 
9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 99-101; Procházka, V.: Česká poddanská nemovitost v pozemkových 
knihách 16. a 17. století, Praha 1963, s. 167-170; Petráň, J.: Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války, 
Praha 1964, s. 50,74-79 
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Jan Markvart v průběhu soudního sporu předložil majestát Ferdinanda I. pro bratry 

Zikmunda a Jiříka Chlumčanské na vyplacení Maškrova a Jícharců z roku 1537, smlouvu o 

koupi Maškrova svým strýcem Zikmundem Chlumčanským od Volfa z Roupova z roku 1548, 

nedatovanou smlouvu týchž na koupi Jícharců a nedatovanou kvitanci o zaplacení Maškrova 

Zikmundem. Opat chotěšovského kláštera Adam Rudrys oproti tomu předložil opisy 

zástavních listin od dvacátých let 15. století, které jasně prokazovaly, že Maškrov i Jícharce 

byly zastavené statky chotěšovského kláštera. To Jan Markvart nepopíral, ale argumentoval 

tím, že v majestátu byla určena doba možné výplaty a ta dosud nenastala, protože je teprve 

"druhý život", tedy že statky drží teprve druhá generace zástavních držitelů. Platnost majestátu 

Ferdinanda I. na výplatu Maškrova i Jícharců z roku 1537 chotěšovským klášterem 

zpochybněna nebyla, ale byl kladen důraz na to, že měla nabýt platnosti teprve zaplacením 

zápisné sumy, zatímco smlouvy s Volfem z Roupova o žádné zápisné sumě nemluvili a 

majetek se v nich převáděl jako dědičné zboží. K převodu Maškrova ani Jícharců navíc nebyla 

vyhotovena žádná dobrá vůle, která byla nezbytnou součástí převodu každého zápisného 

statku, ačkoliv Jan Markvart tvrdil, že jich existovala hned několik, ale ztratily se. Na to byl 

upozorněn, že za uchovávání důležitých dokumentů zodpovídá sám a soud na jejich údajnou 

ztrátu nebude brát zřetel. Opat Rudrys dokonce tvrdil, že výše zmíněný převod byl vysloveně 

protiprávní záležitost a kdyby byl Jiřík Chlumčanský ještě naživu, byl by mu za to statek 

zkonfiskován a musel by ještě navíc zaplatit pokutu. Proto v držení zápisných statků 

Chlumčanští ve skutečnosti nikdy nevstoupili a musí vrátit Maškrov i část Jícharců bez 

jakékoliv náhrady. Stejně přece bylo už dříve rozhodnuto u Jana z Roupova na Roupově i 

Nezdicích v záležitosti zbylé části Jícharců i jeho dalšího zápisného statku, Líšiny. Soudci 

komorního soudu názor chotěšovského kláštera plně podpoříli a vynesli následující rozsudek: 

Jan Markvart Chlumčanský je povinen předat bez jakýchkoliv dalších nároků Maškrov i 

Jícharce do vlastnictví kláštera do 14 dnů od data rozsudku, tj. do 25. 5. 1604. Maškrov s částí 

Jícharců byl do vlastnictví kláštera předán zřejmě opravdu ve vymezené době. 58 V každém 

případě se tak muselo stát před 14. 5. 1610, kdy si chotěšovský klášter nechal v rámci 

objíždění hranic svého panství v doprovodu plzeňských měšťanů jako svědků popsat i hranice 

58 Opis soudního nálezu ze soboty po sv. Janu Křtiteli 1604 byl spolu s dalšími soudnimi nálezy o zápisných 
statcích chotěšovského kláštera, uložen do archivu chotěšovského kláštera a spolu s ním se nakonec dostal do 
Furst Thun und Taxis Zentralarchiv Regensburg. V případě, že se majitel nějakého zápisného statku rozhodl 
nevydat ho klášteru dobrovolně, byly k opisu soudního nálezu přiloženy záznamy o soudním stíhání držitele 
tohoto statku - např. u Jana z Roupova na Roupově a Nezdicích, držitele většiny Jícharců. U Chlumčanských 
žádné takové záznamy nejsou uvedeny, takže se zabavení Maškrova a své části Jícharců zřejmě nevzpírali. 
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Maškrova a sousední vsi Lažany, vyplacené od dalšího zástavního držitele Adama z Klenového 

a Janovic na Přestavlkách. 59 

Viz NA Praha KomS inv. č. 69 (Registra zelená obeslaná vejpovědí soudu komorního z let 1585-1607) fol. 544-
550; Fiirst Thurn und Taxis Bibliothek und Zentralarchiv Regensbur& sign. Bohmen 94 fol.45-46', 49-55', 57-
64'; Čechura, J.: Významný soubor pozdně středověkých bohemik v Rezně, AČ 40, 1990, č. 1, s. 23-24 
59 Popis hranic poskytli Jan Martínek, poddaný Chlumčanských ze Zemětic, ve věku údajně přes osmdesát let, a 
Jíra Chmelík bývalý poddaný Chlumčanských z Maškrova, "starý k sedmdesáti letům", a dva poddaní 
chotěšovského kláštera Matěj Franta z Mantova, starý sedmdesát let, a Matěj Starý z Losiné, údajně ve věku sto 
dvacet let. Místní údaje se prý kdysi dozvěděli od starých lidí ze Vstiše, v době vymezení mezi Maškrova již 
zemřelých. V jednotlivých případech byli k popisu hranic Maškrova a Lažan voláni ještě další svědci. Popis 
s hranic Maškrova začínal u silnice ze Stoda do Přeštic, která nad Maškrovem vyšla z černotínských lesů a kde 
se dělily grunty vsí Černotína, Maškrova a Lažan. Odtud za cestou byly po pravé straně grunty maškrovské a 
nalevo lažanské až k hraniční bříze nad roklinou proti Maškrovu. Od břízy vedla "březovím" travnatá cesta až 
k poli, které patří do Lažan. Naproti němu napravo ležela "mýť' až k silnici stodské, odkud pan ,J...iřík 
Zemětický" prodával dříví "před lety padesáti" (asi kolem roku 1560?) prostřednictvím !hajného/ Martina 
Martínka z Maškrova, otce svědka Jana Martínka ze Zemětic. To doložili i Matěj Starý a Jan Franta, který navíc 
uvedl, že zmíněné dřevo od "pana Jiříka Zemětického" sám kupoval. Podél toho lažanského pole vedla cesta 
dále po hranici Maškrova, napravo od něj byly "porostliny" maškrovské. U pole byl jeden v zemí zakopaný 
mezník. Cesta šla dále do "porost/in" po obou stranách, až došla k zarostlé jámě. yykopané pro účely mezní 
přísahy /dále jen přísežní jáma/, ležící nalevo od cesty, odtud pět kroků napravo v zemí zakopaný mezník. Cesta 
vedla dále "březovím" k Lažanům proti "vsi" Maškrovu. Další poddaný chotěšovského kláštera, Ludvík Malý ze 
Stoda, starý sedmdesát let, ukazoval dubový pařez něco málo pod cestou, že za ním je mýt', kterou koupil "před 
osmi lety" [tedy asi roku 1602!] "od nebožtíka Zemětického" /Jana Markvarta Chlumčanského?!?/. Též ukázal 
na "chvůf' u toho pařezu, že to místo koupil "před lety padesáti "jeho bratr Jan Malý ze Stodu "od starého 
nebožtíka Jiříka Zemětického" a po jeho smrti on Ludvík Malý z té "mýtě" prodával bez překážky dříví do Stodu. 
Kousek výše byl v zemi další mezník. Od něj šli "porostlinami" k cestě, kterou šli k polím lažanským nalevo od 
cesty a ke studánce, pod kterou byl v zemi černý kámen. Jan Martínek tam ukazoval, že napravo dolů od toho 
kamene byl veliký "chvojový" les, který jeho otec /Martin Martínek/ jakožto "hajný nebo polesný pánů 
Zemětických" prodal ,,před lety padesáti" panu Hosstovi do Stoda a ten ho vykácel, jak svědčí i pařezy. Šli dále 
k dvěma mezníkům v zemi, odkud napravo byl Maškrov, nalevo Lažany. Šli pak nalevo od travnaté cesty dost 
daleko až došli na cestu z Přestavlk do Zemětic. Napravo nahoru od ní mezi ní a jakousi starou zarostlou cestou 
stál mezník, oddělující napravo Maškrov a Líšinu, nalevo Lažany. Šest kroků od něj směrem k cestě do Přestavlk 
zarostlá přísežní jáma, odtud napravo Maškrov a začínaly grunty vsi Líšína, odtud napravo za cestou do 
Přestavlk byla další přísežná jáma, také zarostlá. Od ní lesem nahoru nalevo podél "vy·lyčovaných hranic" až 
k další přísežné jámě. Od 25 kroků velká hraniční "chvůje", proti ní napravo na gruntech líšinských lom na 
kámen. Dále už šli po hranicích Lažan s Líšínou až k místu, odkud vyšli na začátku. Pozoruhodné je to, že se zde 
mluvilo o Maškrovu jako o vsi, stejně jako v obeslání k v}'Platě z roku 1597. Situace dvora Maškrova a okolních 
cest je zachycena na indikační skizze katastrální obce Stod z roku 1838. Další majetek Chlumčanských na 
Zeměticích je zachycen na indikačních skizzách sousedních katastrálních obcí Zemětice, Čelákovy a Merklín, 
pod který spadaly Bijadla, z roku 1837. 
Jámy pro účely mezní přísahy vznikaly tak že v případě sporu o hraníce určitého statku na sporném místo pří jel 
výjezdní mezní soud, kterému předsedal purkrabí Pražského hradu, Byl vykopán "hrob", do kterého museli 
vstoupit staří lidé, kteří pamatovali vymezení hranice, jako svědci a v něm vysvlečeni do košile a s drnem na 
hlavě odpřísáhnout na kříž pravdivost své výpovědí s prastarým zaklínáním "Ať mne země pohltí!". Výše 
zmíněné hrobové jámy na hranicích Maškrova vznikly při některém ověřování jeho hranic před rokem 1610, 
možná i roku 1604. Hranici jinak v;1yčovaly mezníky, pod které se sypaly kusy železa, aby trvale zbarvily půdu. 
Podrobné provedení rozsudku jednoho mezního soudu máme z okolí doloženo ze sporu o hranice panství mezi 
Mikulášem Vratislavem z Mítrovic na Chlumčanech a obcí poddanského města Dobřany v lese Vysoká ze 24. 
ll. 1610. Tehdy rozhodčí komisi tvoříli Vilém z Lobkovic na Horšovském Týně, Jan z Klenového a Jano"ic na 
Žinkovech a Roupově, Purkart Točník z Křímic na Křímicích a Prostiboři, Diviš Černín z Chudenic a Jiřík 
z Klenového a Janovic na Přestavlkách. Po upřesnění hranic pozemků se u jednotlivých (čtyřiceti) mezníků 
dával různým poddaným z Dobřan i Chlumčan "pardus", který nevykonávali členové komise nebo majitelé obou 
statků, ale jiné osoby, např. Václav Příchovský z Příchovic a na Lužanech, Jindřích Černín z Chudenic nebo 
plzeňský měšťan Job Kotva z Freyfeldu. Během toho obešla komise i další zúčasnění celé hranice Dobřan a 
Chlumčan a také zmiňovala starší "hroby", které ovšem pří obchůzce používány nebyly. Je jen škoda, že se 
podobně podrobný záznam nezachoval i pro některé z panstvích Chlumčanských. 
Viz MA Plzeň inv. č. 498 sign. 7e78 (Kopiář zápisů o majetku kláštera chotěšovského z let 1571-1760), fol. 6, 
6'; SOkA Blovice AM Dobřany sign. 483 (Hraniční kníha vedení mezi z let 1610-1716), nefol., první zápis 
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Protože i veškerý ostatní statek, který rodina držela, byl zápisný, znamenalo by jeho 

vyplacení pro rodinu za původní zástavní částku velice tíživou skutečnost. Proto bratři Kryštof 

a Zikmund (nikoliv Jan Markvart!) vložili do desek zemských 15. 6. 1607 falešnou listinu, ve 

které se tvrdilo, že klášter kladrubský s povolením krále Ferdinanda I. prodal29. 8. 1549 

Jiříkovi Chlumčanskému v Mířivicích jeho zápisný statek Zemětice za sumu 3 000 kop gr. č. 

do dědičného držení. Zemětice i Bijadla se tím měly stát svobodným majetkem. 

Pravděpodobně vznikl i jiný falzifikát, zmiňovaný regionální literaturou a hlásící se do roku 

1547. V něm měl kladrubský klášter zastavit Zemětice a Bijadla bratrům Zikmundovi a Jiříkovi 

Chlumčanským a měla v něm být zmiňována i tvrz. Zatímco smysl falešné listiny o údajné 

koupi statku do svobodného vlastnictví je nepochybný, u této zástavní listiny tomu tak není. 

Nabízí se několik vysvětlení: buď bratři Chlumčanští o pravou zástavní listinu nejpozději 

z roku 1542 přišli, nebo se vztahovala pouze na Zikmunda a oni neměli žádný právní podklad 

pro vlastnictví Jiříka, nebo nebyla sestavena formálně správně a bratři Chlumčanští se obávali 

její právní neplatnosti. Takovým způsobem byly totiž zpochybněny dokumenty o nabytí 

zástavního statku Maškrova. Při poslední možnosti by se bratři snažili zřejmě co nejpřesněji 

specifikovat rozsah statku a přitom by mohla být zmíněna i ona tvrz. Dokud ale nebude výše 

zmíněný falzifikát nalezen, nebude možné ho ani přesně zařadit a vysvětlit jeho smysl. 60 

Po smrti Jana Markvarta jeho statek zdědili jeho bratři Kryštof a Zikmund. Ti ho 

potom prodali manželovi jejich sestry Markéty, Jindřichovi Žákavci ze Žákavy na Jivjanech. 

Trhová smlouva byla datovaná rokem 1604, do desek zemských byla ale vložena až v roce 

1630. Mluvilo se v ní o mrtvém bratru Janu Markvartovi, který žil ještě roku 1609, podle 

Sedláčka dokonce ještě v roce 1612. Muselo se tak stát ale před rokem 1615, kdy se v berním 

soupisu bratři už neuváděli a statek Bijadla držel právě Jindřich Žákavec ze Žákavy na 

Jivjanech a Bijadlech. Nejpravděpodobnějšíje datace rokem 1614, kterou uvádí i Soupis 

památek. Statek byl ale asi předán až během roku 1615, protože ještě 23. 1. 1615 se Kryštof 

psal "na Čelákovech". Součástí prodávaného statku byly "dědičný zpupný statek Bijadla se 

dvorem poplužním,se světnicemi, komorami, chlívy, marštalemi, poplužím, dědinami, lukami, 

zahradami, štěpnicemi, chmelnicí, rybníky, lesy ... vsi Zemětice a Čelákovy, se všemi lidmi ... též 

s podacím kostelním sv. Vavřince, s pivovarem, spilkou a dvěma krčmama vejsadníma 

(1610); NA Praha IS si$fi. Plz. 482 (Stod s Maškrovem) část 9, 10; NA Praha IS sign. Kl. 415 (Zemětice); NA 
Praha IS sign. Kl. 68 (Celákovy); NA Praha IS sign. Kl. 259 (Merklín s Bijadly); Petráň a kol.: Dějiny hmotné 
kultury II (1). Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995, s. 394-395, 399; 
Janiš, D. - Šenkýřová, J.: Hranice statků a pozemků -jejich zachycení v písemných (právních) pramenech, 

Archeologia historica 29/2004, s. 193, 200-201 
60 DZV 133 J 18'; Bělohlávek, M. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. 
Západní Čechy, Praha 1985, s. 34,409 
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v Zeměticích a Celákovech, s ovčínem a chalupou ovčáckou" za 16 500 kop gr. míš. Bratři se 

v této trhové smlouvě přímo odvolávali na onen údajný majestát Ferdinanda I., kterým potvrdil 

prodej zmíněného statku kladrubským klášterem jejich otci Jiřímu v roce 1549. 61 

Markvartův bratr Václav, ani jeho synové si své dědictví nenechali vložit do desek 

zemských, a to ani po roce 1541, takže se o jejich majetku v Újezdě můžeme dozvědět jen 

zprostředkovaně. Kateřina z Újezda, manželka Jana z Doupova, vyznala roku 1543, že 

prodala "dědictví své tvrz Újezd, dvůr poplužní s poplužím a dvory kmetcími, dědinami, 

lukami, lesy, potoky, rybníky, krčmou, robotami a platy a se vším, jak to sama držela po 

Dominikovi z Újezda, strýci svém", za 475 kop gr. č Janovi Steblencovi z Drahkova, který byl 

tchánem Václava Chlumčanského.62 Tento zápis byl z neznámého důvodu vložen do desek 

zemských teprve roku 1547 a původní zápis není datován. Přesnou dataci tohoto prodeje tedy 

neznáme, rok 1513, který uvádí Sedláček, by sice mohl být rokem prodeje Janu Steblencovi, 

ale v pramenech jsem ho nenalezla. 63 K Újezdu od roku 1480 patřila i část Horšic, kterou 

Dominik z Újezda koupil od Volkmara z Háje a Jana, syna Viléma z Kněžic a Václava Plže 

za 77 kop gr. č.: "v Horši cích dvůr poplužní s poplužím řečený Zigmundovský dolejší pod 

kostelem, dvory kmetcí s platem, na kterých sedí Ondříček Jírův, který platí 1 kopu grošů 

platu ročního,Hrůtek z Pustého, který platí 1 kopu grošů a 2 slepice platu ročního, v Újezdě 

dvůr kmetcí, na němž sedí Mach řečený Vostatek a platí z něj 1 kopu platu ročního, dále 

chalupník z krčmy platí 20 grošů platu ročního a z každého věrtele sudního 2 peníze, s 

dědinami, lukami, lesy, potokem společným, rybníky, vohradami, pastvišti, struhami, kteréž 

61 Z prodejní ceny činilo 2 100 kop gr. míš. dluh Chlumčanských vůči Jindřich Žákavcovi, který byl tímto 
zaplacen. Dále bylo l 000 kop gr. míš. zaplaceno hotově a měly být zaplaceny tyto dluhy: 3 000 kop gr. míš. 
vdově po jejich bratru Janu Markvartovi Anně Chlumčanské z Vidršperku v Molkově /Bolkově/, pravděpodobně 
jako obvěnění, 5 000 kop gr. míš. Václavovi staršímu z Lobkovic na Týně Horšovském, Čočovicích a Mířkově a 
l 000 kop gr. míš. Jiříku Vilémovi Bořivojovi z Říčan na Merklíně. Zbylých 4 400 kop gr. míš. měly 
Chlumčanští dostat pojištěné pod úrok 6 %. Chlumčanští tedy dostali ve skutečnosti za statek 5 400 kop gr. č., 
zatímco zadlužení statku činílo ll 100 kop gr. míš., tedy 67,27% ceny statku. V případě prodeje téhož statku 
jako zápisného by jeho cena byla podstatně nižší a pravděpodobně by nepokryla všechny dluhy na něm zapsané. 
I to může b)1 jeden z důvodů podvodného prohlášení statku Bijadla za dědičný statek. Statek Bijadla byl 
následně roku 1628 prodán Jindřichem nejstarším Žákavcem na Jivjanech Václavu Lvu Žákavcovi na Srbicích 
v témže rozsahu, jak to koupil od Chlumčanských, za 14 000 kop gr. míš. Z toho 8 000 kop gr. míš. měli dostat 
bratři Chlumčanští, na což jim byla 16. 10. 1628 vystavena jistina. Muselo tedy dojít k nějaké změně finančních 
podmínek, protože původně měli Chlumčanští dostat jen 5 400 kop gr. míš .. Navíc byla i snížena cena celého 
statku o 2 500 kop gr. míš. Mezi smlouvci v této smlouvě byl mj. i Zikmund Chlumčanský. Sedláček v Hradech 
mylně uvádí, že Zemětice byly prodány Janovi Račínovi z Račína na Ježovech 
Viz DZV 297 A25, A27; DZM 57 A24; NA Praha SM S15/14; Sedláček, A.: Rozvržení sbírek a berní r.1615 
... , Praha 1869, s. 54 ; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 9. Domažlicko a Klatovsko, 
Praha 1893, s. 190;Hostaš, K.- Vaněk, F.: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém 25. 
Politický okres Přeštický, Praha 1907, s. 3 
62 DZV 6 Gl8'; Foud, K.- Tomáš, K.: Jižní Plzeňsko l. Historicko-turistický průvodce, Domažlice 1999, s. 
134 
63 Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 247; 
Úlovec, J.: Tvrze v Újezdě a Petrovicích, MZK 37, 2002, s. 51 poznámka č. 16 
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z potoků na rybníky vedou vodu, s pustým rybníčkem, který leží v loužku újezdeckým, krčmou 

a třetím dílem podacího kostelního tudíž /v Horšících/". Tento majetek Václav Chlumčanský 

nějakým způsobem získal také, i když Kateřina se o převodu této části statku Janu Steblencovi 

v deskovém zápise nezmiňuje. 64 Je ale třeba si uvědomit, že spolu s částí Horšíc byla 

přikoupena i část Újezda, takže ves Újezd před rokem 1480 byla rozdělena na více dílů. Tento 

stav pokračoval i později, ještě roku 1545 patřila k panství Hradiště u Blovic i nějaké 

poddanské dvory v Újezdě, spolu s poddanskými dvory v nedalekých vsích Týništi a 

Kbelnici. Později ale došlo k odkoupení i této části Újezda a ves se do roku 1577 dostala již 

plně do rukou Chlumčanských. 65 

Václav od Jana Steblence z Drahkova získal ještě ,,Makova ves celú a dvory kmetcí s 

platy, dědinami, lukami, lesy, potoky, rybníky, rybníky i se vším příslušenstvím ... ". Vesnice 

Makov leží nedaleko Klatov v sousedství statku Měcholupy, který patřil do roku 1536 

Bemartu Barchanci z Baršov. Ze sporu o Bemartovo nedovolené ulovení zajíce v lesích u 

Makova vyplývá, že Václav Makov získal před 13. 12. 1525 a nejpozději v roce 1532 ho měl 

již vložený v deskách zemských. Nakonec ho 30. 9. 1536 prodal Volfovi Sedleckému 

z Oujezdce za 405 gr. č. Roku 1542 byl Václav již mrtev a jeho dědici se stali jeho synové Jan 

a Petr, kteří 5. 6. 1542 obnovili vklad Makova synům Volfa Sedleckého Adamovi a 

Kryštofovi. 66 Nejpozději od roku 1530 vlastnil Václav také nejméně dva poddanské dvory 

v Letinech. 67 

64 DZV 6 Gl8 
65 DZV 250 Hl2'-13; Úlovec, J.: Tvrze v Újezdě a Petrovicích, MZK 37, 2002, s. 53; Rožmberský, P.: Zámek 
Hradiště, Blovice 2004, s. 20 
66 NA Praha KomS inv. č. 179 (Registra červená nálezová soudu komorm'ho z let 1527-1533) fol. H17; SOkA 
Klatovy Školní kronika Předslav z let 1880-1938, pag. 3; Vavroušková, A.: Desky zemské Království českého, 
řada 1, sv. 1. Kvatern běžný černý 1541-1542, Praha 1941, s. 243 č. 567; DZV 1 Jl4'; Úlovec, J.: Hrady, zámky 
a tvrze Klatovska, Praha 2004, s. 152 
67 Víme o tom ze ~udních procesů, při nichž byl Václav žádán, aby k soudu předvedl své poddané: v roce 1530 
Voršilu, manželku Stěpána z Letin, roku 1533 Stěpána a Karhana z Letin. 
V Letinech byla dále tvrz a poplužní dvůr, které spolu s jedním poddanským dvorem koupil od Fremutů ze 
Stropčic roku 1556 (Jan) Častolár z Hradiště na Hradišti (u Blovic). K tomuto statku tehdy patřila údajně celá 
letinská kolatura. Jako jediný drželletinské kolatury vystupoval Jan Častolár, zvaný už Hradišťský z Hořovic, i 
roku 1573. Někdy poté údajně tvrz získali vladykové ze Snopoušov, kteří se kvůli tomu začali psát Letinští ze 
Snopoušov. Jsou doloženi v tituláři z roku 1589 (Jan a Bartoloměj), ale už roku 1592 vymřeli. Majitelé letinské 
tvrze pak nejsou známi až do po. poloviny 17. století. Tato teorie má ale jeden háček: Letinští ze Snopoušov 
sídlili roku 1592 na Nedražicích a které získali už v roce 1545. A již tehdy se psali Letinští ze Snopoušov. Vznik 
přízviska podle sídla je navíc typický pro první polovinu 16. století, nikoliv pro polovinu druhou. A my nemáme 
žádné doklady o tom, co a jak dlouho vlastně Letinští ze Snopoušov v Letinech drželi. Je tedy možné, že Letiny 
drželi ještě před Hradišt'skými z Hořovic, nikoliv po nich. Také K. Foud předpokládá Letinské ze Snopoušov na 
Letinech před koncem 15. století. Důležitější ovšem je, že Letiny byly rozděleny na dvě poloviny, z nichž 
k jedné patřila tvrz, poplužní dvůr a jeden poddanský dvůr, k druhé tři poddanské dvory, z toho jeden spojený 
s výsadní krčmou, a poddanský mlýn. Tuto druhou část Letin získal před rokem 1533 Václav Chlumčan~ 
k Ujezdu Purkartovu drželjiještějeho vnuk Jan Boreň Chlumčanský v roce 1577, roku 1615 však již k Ujezdu 
Purkartovu nepatřila. Je také třeba si všimnout, že kolaturu v Letinech si roku 1573 nárokoval Jan Castolár, ale 
Chlumčanští na Újezdě v roce 1577 považovali její jednu třetinu za svůj majetek. Ostatně rozdělení kolatury na 
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Václav na Újezdě Purkartově usiloval také o zástavu vsi kladrubského kláštera 

Zemětice a pusté vsi téhož kláštera Bijadla, k čemuž mu vydali písemné povolení i opat a 

konvent kladrubského kláštera. To pak předložil spolu se svou žádostí Ferdinandu 1., který mu 

udělil27. 3. 1534 majestát, aby mohl Zemětice a Bijadla "od držitelů nynějších neb 

budoucích" vyplatit a držet až do své smrti, potom však, pokud bude chtít klášter nebo král 

udělí výplatu zástavy zase někomu jinému, bude muset být bez překážky vyplacena. Václav 

nebo jeho dědicové také dostali právo zápisný statek prodat nebo darovat, přitom novému 

držiteli měli dát tento majestát z roku 1534 a "dobrou vůli" Václava nebo jeho potomků, 

záruka držení se však vztahovala jen na dobu Václavova života. Roku 1536 obeslal Václav 

dosavadní držitelku těchto vsí Annu z Merklína kvůli jejich výplatě. Anna ale předložila výpis 

z desek zemských, že obě vsi byly s povolením krále Jiřího prodány do dědičného vlastnictví. 

I kdyby to byl protiprávní akt, byl by podle ní již dávno promlčen, takže Zemětice se staly 

svobodným statkem. Václav jí oponoval, že takovým způsobem se klášterní statky zcizovaly 

za císaře Zikmunda, nikoliv již za krále Jiřího. Pokud se tak stalo, je to neplatné a nemůže to 

být nijak promlčeno. Rozhodnutí zatím neznáme, ale pravděpodobně bylo ve prospěch 

Václava, protože ten se stal novým zástavním držitelem Zemětic. 68 Jednalo se o celkem slušně 

veliký statek, roku 1557 bylo na něm přiznáno 328 kop gr. č. majetku poddaných. 69 Václav 

majestát na zástavu obou vsí odevzdal i s "dobrou vůlí" synu svého bratra Markvarta 

Zikmundovi Chlumčanskému. Zemětice musel Zikmund získat před 5. 6. 1542. kdy už byl 

Václav prokazatelně mrtev.70 

třetiny mohlo znamenat, že ves byla rozdělena na tři díly. Potom by část mohli držet Letinští ze Snopoušov, 
Hradišťští z Hořovic i Chlumčanští. Není jasné, kdy a komu Chlumčanští svoji část prodali, roku 1655 však byla 
už celá ves Letiny scelena (měla celkem sedm poddanských dvorů o 85 stryších) a patřila ke statku Žitin. 
Viz NA Praha KomS inv. č. 10 (Registra půhonná černá soudu komorního z let 1530-1533) fol. A6'-7, inv. č. 27 
- 1. část (Registra půhonů k svědomí soudu komorního z let 1532-34) fol. 15''; Sedláček, A.: Hrady, zámky a 
tvrze království Českého 9. Klatovsko a Domažlicko, Praha 1893, s. 180, 219; Šlégl, A.: Politický okres 
Přeštický. Část zvláštní, Přeštice 1925, s. 37; Profous, A.: Místní jména v Čechách 2, Praha 1949, s. 510; 
Bělohlávek, M. a kolektiv : Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Západní Čechy, Praha 
1985, s. 184, 227;; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 
1893, s. 175; Foud, K.- Tomáš, K.: Jižní Plzeňsko 2. Historicko-turistický průvodce, Domažlice 2000, s. 42, 
70-72; Úlovec, J.: Tvrze v Újezdě a Petrovicích, MZK 37, 2002, s. 52; čadková, I.- Zahradníková, E.: Berní 
rula 25. Plzeňský kraj 3, Praha 2003, s. 994; Rožmberský, P.: Zámek Hradiště, Blovice 2004, s. 20 
68 "Dobrá vůle" musela být již od 15. století sepsána na pergamenu a k ní měly být připevněny visuté pečetě 
vystavitele a dvou nebo tři svědků. O zápisných statcích vice u majetku Chlumčanských na Zeměticích, jejichž 
tém~f všechen majetek byl zápisný 
Viz PAS rkp. 73 s. 47; Profous, A.: Místní jména v Čechách4, Praha 1957, s. 771; NAPrahaRG sign. 5 pag. 
27S (fol. 141); ANM Sb. rkp. 127 (výpisy z registerkomorního soudu A. Zoubka); NAPrahaKomS inv. č. 180 
fol. F3'; Markov, J.: Kapitoly z dějin českého zemského soudního řízení Xll.- XVII. století, Praha 1967, s. 243; 
Kapras, J.: K dějinám českého zástavního práva, Praha 1903, s. 85-87, 91-93 
69 Placht, 0.: Odhad majetku stavů Království českého z r. 1557, VKSČN 1946-1947, Praha 1947, kap. 4, s. 70 
č. 55 
70 Ve sporu Zikmunda Chlumčanského na Zeměticích s Hynkem Chřínovským na Merklině z roku 1546 o to, ke 
kterému statku paří stráň řečená Bijanská, Hynkův služebník Tůma Bašta pronesl, že "když byl v držení toho 
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Újezd Purkartův zdědil nakonec pro bratrovu duševní nezpůsobilost před rokem 

1545 Jan Chlumčanský z Přestavlk a na Újezdě. 71 Jan zapsal na svém dědictví v Újezdě své 

manželce Anně Boreňové ze Lhoty v roce 1546 obvěnění 500 kop gr. č. Veškerý jeho 

majetek měl přitom hodnotu jen 791 kop gr. č.72 

Jan asi roku 1572 koupil od Šebestiána Říčanského z Říčan na Přestavlcích a 

Popovicích sousední statek Radkovice s pustým hradem Skálou, vsí Radkovice a vesnicí 

Kucíny s dvory kmetcími a s poplužím, "kderéž na ten čas lidé v nájmu drží", částí pusté vsi 

Dolce a částí vsi Zelené, poli, lukami, lesy a rybníky za 3 400 kop gr. č. úplně zaplacených. 

Poplužní dvůr v Radkovicích nebyl ve smlouvě uveden, ačkoliv roku 1568, kdy Šebestián 

Říčanský tento statek získal od panství Švihov, byl součástí statku. Pravděpodobně byl tedy 

jen ve výčtu opomenut. Okolnosti vkladu byly ale podivné: nebyla uzavřena obvyklá trhová 

smlouva se svědky a Šebestián se přiznal k tomuto majetkovému převodu na soudu zemském 

teprve roku 15 7 4, zatímco už roku 15 72 nechal Mikuláš Horšický z Horšíc na Horšících vložit 

do desek zemských "vízu", takže text tohoto majetkového převodu nesměl být dále měněn. 

K zápisu do desek zemských došlo zřejmě až po doplacení kupní ceny v roce 1574, ale prodej 

byl uzavřen roku 1572 nebo dříve?3 

Po smrti Jana nejstaršího na Újezdě Purkartově došlo v roce 1577 k rozdělení statku 

Újezda Purkartova mezi jeho dva syny, Jana a Jindřicha. Mladší Jindřich získal statek Skálu a 

od té doby se psal ,;za Radkovicích pod zámkem Skalou". Radkovice byly zatíženy 

povinností zaplatit 500 kop gr. míš. Jindřichově matce Anně Chlumčanské ze Lhoty jako 

polovinu jejího obvěnění. Jan Boreň dostal statek Újezd Purkartův s vesnicemi Újezd a 

částmi vsí Horšíce, Letiny a Týniště. Týniště bylo zřejmě k Újezdu přikoupeno někdy za otce 

Jana Boreně. Přitom vlastně nešlo o ves, ale jen o sedm opuštěných lánových dvořišť a jednu 

zboží Zemětic pan Václav Plošanský, i Anna Vidršperkková, i pan Václav Chlumčanský", nebyly stran využívání 
Bijanské stráně :žádné problémy. To potvrdil i Martin Patka z Merklína, že problémy začaly až před pár lety za 
pana Zikmunda Chlumčanského. 
Viz DZV 91 PS, 6'; NA Praha KomS inv. č. 27-2. část (Registra svědomí z let 1544-1546) fol. 243 (205) 
71 DZV 7 C27' 
72 Pro srovnání: manželka Jana na Újezdě Hlubově měla obvěnění 100 kop gr. č., žena Viléma Chlumčanského 
na Jenči 150 kop gr. č., žena Jana na Plešnicích 250 kop gr. č. 
Viz DZV 8 A 25; Placht, 0.: Odhad majetku stavů Království českého z r. 1557, VKSČN 1946-1947, 
Praha 1947, kap. 4, s. 71 č.79; DZV 5 D4'; DZV 9 Bl7 

73 
Šebestián Říčanský koupil v roce 1568 od Heralta Kavky z Říčan jeho dědictví ,,zámek pustý Skály, ves 

Radkovice, dvůr tudíž po. s po., více ves Kucíno- vsi celé ad. k. s p., ve vsi Zeleném d. k. s p., což tu má, 
s dědinami, lesy, lukami, porostlinami, potoky, rybníky,kurmi, předivem, vospy, vejci, robotami, žennými, 
sečn_ými i varnými, s krčmou vejsadní ve vsi Radkovicích, s. lesy, zejména les Jindřín, Paseku a Zálesí, ve vsi 
pusté Do/cích, cot tu má" za 3 400 kop gr. č. 
Viz DZV 17 K17; DZV 16 Fl4; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 9. Domažlicko a 
Klatovsko, Praha 1893, s. 175; Foud, K. -Tomáš, K.: Jižní Plzeňsko 1. Historicko-turistický průvodce, 
Domažlice 1999, s. 66, 107, 120; Heber, F. A.: České hrady, zámky a tvrze. Západní Čechy, Praha 2002, s. 378; 
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výsadní krčmu. 74 Celkový roční výnos z poddanského úroku na statku Újezd Pukartův 

dosahoval výše 32 kop 58 gr. č., 6 dní roboty při senoseči, 74 dní roboty o žních, 72 slepic a 

200 vajec. Dále měl poplužní dvůr s poli o rozloze 240 strychů, řadu luk a lesů, osm rybníků 

na 103 kop násady, z toho ale jen 5 rybníků na 81 kop násady bylo funkčních, tři sádky a 

haltýř. Součástí příslušenství statku byly třetiny podacího v Horšících a Letinech. Statek byl 

zatížený povinností zaplatit jeho matce Anně Chlumčanské ze Lhoty 500 kop gr. míš., 

polovinu jejího obvěnění. Nad Letinami "k Javoru" byl jakýsi díl "restu", o který jejich otec 

měl spor s Jiřím z Kokořova a za svého života ho nedovedl do konce. Pokud by na sporný 

pozemek bylo získáno právo, měl připadnout Janu Boreňovi. 75 

Jan Boreň koupil roku 1579 od svých bratránků Jana Markvarta, Kryštofa, Zikmunda 

a Václava Chlumčanských na Maškrově ve vsi Kbel ,.půl sedma člověka", rybník pode vsí a 

rybníček ve vsi, ,jenž slove Male)'' s krčmou a se vším příslušenstvím za 1 075 kop gr. míš. 

74 Ves Týniště patřila zřejmě původně ke statku Příchovice. Roku 1549 tu byl pustý poplužní dvůr a pustá ves. 
Zdá se ale, že už tehdy nešlo o celou ves, protože jeden díl vesnice Týniště patřil roku 1545 i k panství Hradiště, 
~lu s částí vsi Újezd Purkartův. Poplužní dvůr byl před rokem 1575 obnoven a fungoval i při prodeji Fridrichu 
Svihovskému v roce 1604. Toto datum je uvedeno v deskovém zápisu a uvádí ho i A. Sedláček, ale A. Šlégl, 
kolektiv autorů pod vedením M. Bělohlávka i T. Karel udávají rok 1614. (Znal snad A. Šlégl nějaké důvody, 
proč bylo v deskovém zápisu uvedeno mylné datum a proto ho opravil?) Jasno zřejmě nemají ani v 
Příchovicích: v jedné publikaci k oslavám 670. výročí první zmínky o obci je udán rok 1604, v druhé 1614. 
V nejnovější publikaci o dějinách Příchovic je opět uveden rok 1604. O pusté vsi Týniště se tehdy v každém 
případě nemluvilo, zmiňován byl jen tamní poplužní dvůr. Do roku 1630 však byly v příchovické části Týniště 
obnoveny dva poddanské dvory, jejichž povinnosti byly vypsány v urbáři Švihovských. Podle Berní ruly však 
byly maličké, ve velikosti jen 6 a 3 strychy, tedy i dohromady menší než jeden průměrný poddanský dvůr. A. 
Šlégl při popisu historie Týniště jen poznamenal, že ves byla rozdělena na dvě části, z nichž větší patřila 
k Újezdu Purkartovu, poplužní dvůr a několik poddanských dvorů k Příchovicím. Pokud oněch sedm pustých 
poddanských dvořišť a výsadní krčma patřila původně k Příchovicím, musely být od nich odkoupeny mezi lety 
1549-1575. Druhou možností je to, že újezdecká část vůbec nepatřila k Příchovicím, ale právě k Hradišti spolu s 
poslední částí vsi Újezda Purkartova. Chlumčanští by pak mohli získat obě části zároveň. Otázkou ovšem 
zůstává osud příchovické části Týniště- je možné, že v letech 1575 a 1604 byla jen opomenuta ve výčtu 
majetku, zejména pokud byla půda pusté vsi při_pojena k obnovenému týnišťskému poplužnímu dvoru. To se 
však už týká spíše historie panství Příchovice. Ujezdeckou část Týniště každopádně Chlumčanští museli získat 
až po roce 1545 a to buď od panství Příchovice, nebo (asi pravděpodobněji) od panství Hradiště. Zvláštní je 
ovšem informace z roku 1577, že případní poddaní na pustých gruntech v Týništi mají platit stejně jako jiní 
poddaní z Týniště. Přitom jediný poddanský statek v Týništi měl patřit krčmáři na výsadní krčmě. Je tedy otázka, 
zda opravdu už v té době neexistovaly nějaké osazené poddanské grunty na příchovické části. Část vsi Týniště 
každopádně zůstala součástí statku Újezd Purkartův až do roku 1615. V době sepsání Berní ruly na újezdecké 
části byly tři poddanské dvory o celkové rozloze polí 64 strychů, na příchovické části dva s poli o celkové 
rozloze devět strychů. Nevíme ovšem, jaká byla celková rozloha vsi, i s pustými dvory, kterých bylo zřejmě 
hodně u obou dílů vsi. 
75 

DZV 80 G 29; Viz SOA Plzeň pob. Klatovy Vs Dolní Lukavice, Dodatky kart. 1, nesign. (stará sign. 11261, 
jiná 6a 34), fol. 19'; DZV 309 V23; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 9. Klatovsko a 
Domažlicko, Praha 1893, s. 176-177, 248; Šlégl, A.: Politický okres Přeštický. Část zvláštní, Přeštice 1925, s. 
86, 102; Profous, A.: Místní jména v Čechách 4, Praha 1957, s. 412; Bělohlávek, M. a kolektiv: Hrady, zámky 
a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Západní Čechy, Praha 1985, s. 277; Pauza, L.- Řezníček, V.: 
Příchovice. Publikace k 670. výročí obce (1328-1998), Přeštice 1997, s. 2, 18; Erbenová, B.: Nahlédnutí do 
historie Příchovic, Přeštice s. d. (1998), s. 5; Foud, K.- Karel, T.: Jižní Plzeňsko 1. Historicko- turistický 
průvodce, Domažlice 1999, s. 133-134; '; Úlovec, J.: Tvrze v Újezdě a Petrovicích, MZK 37, 2002, s. 54; 
Čadková, I.- Zahradníková, E.: Berní rula 24. Plzeňský kraj 2, Praha 2002, s. 566, 573; Němec, J.- Patočka, J.
Patočka, J. : Zámek Příchovice. Proměny v čase, Praha 2003; Rožmberský, P.: Zámek Hradíště, Blovice 2004, s. 
20 
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Hned roku 1586 ale prodal Adamu Šicovi z Drahenic na Poříčí "ve vsi Kbele, což tu má" 

s rybníkem velkým pode vsí a druhým rybníčkem malým ve vsi, s krčmou výsadní, 

porostlinami, lukami a potoky za 900 kop gr. míš. Při prodeji této vsi prodělal 175 kop gr. 

míš. Snad Kbel prodal proto, aby získal peníze na cestu do Itálie roku 1587, za kterou utratil 

'd . ~ 300 k ·~ 76 u aJne op gr. m1s. 

V letech 1593- 1601 byl Jan Boreňjmenován výběrčím posudného v kraji 

Plzeňském. Tento úřad nabízel možnost finančního obohacení se, protože za výkon služby 

bylo vypláceno služné 50 kop gr. č. ročně a navíc se naskýtala možnost víceméně legálně 

přijímat úplatky, ale Jan Boreň při výkonu svého úřadu zpronevěřil 1442 kop 55 gr. čes. 

(2887 kop 20 gr. míš.) a ještě v dubnu 1608 ho Česká komora upomínala o jejich zaplacení. 

Jan Boreň byl pro zaplacení dluhu ochoten svůj statek prodat, požadoval ale za něj slušnou 

cenovou nabídku. Přitom podnikal i urychlené kroky k zachování alespoň části rodinného 

majetku, např. v roce 1605 pojistil na svém statku Újezdě obvěnění své ženy Markéty z 

Janovic 500 kop gr. č. a ještě jí přidal dalších 100 kop ,,z lásky manželské", celkem tedy 600 

kop gr. č. (1 200 kop gr. míš.) V listopadu 1609 byl jeho dluh u České komory konečně 

vyrovnán. Půjčku na zaplacení dluhu získal od svých příbuzných: 2 000 kop gr. míš. od své 

neteře Alžběty Březské z Přestavlk a po 500 kop gr. míš. od dcer své "strejny" Voršily 

Rejcnštejnové z Přestavlk Anežky Veské z Rejcnštejna a Anny Broumové z Rejcnštejna, 

celkem tedy 3 000 kop gr. míš. (1500 kop gr. č.). Půjčené peníze však nevrátil a věřitelé je 

chtěli po jeho smrti zpátky. Jeho synové, zletilí Ruland,David a Jiří, a nezletilí 

Jindřich, Vladislav a Karel se pokusili situaci zachránit 3. 4. 1615 prodejem dvou "vochozů" 

lesů nad vsí Týniště, řečených "Za Jarošovým" a "V Pařezí" Václavu Příchovskému na 

Lužanech, manželu své sestry Anny, za 300 kop gr. míš. Na uspokojení věřitelů to ale 

nestačilo a tak nakonec museli kvůli otcovým dluhům 19. 5. 1615 prodat Fridrichu 

Švihovskému na Nalžovech, Neprachovech a Příchovicích celý svůj statek: "tvrz slove Oujezd 

76 Je třeba upozonůt na jeden omyl, který se objevil v regionální literatuře. V publikaci Jižní Plzeňsko je za 
prodejce Kbela v roce 1586 považován Jan Boreň ze Lhoty na Újezdě Purkartově, nikoliv Jan Boreň 
Chlumčanský z Přestavlk na Újezdě Purkartově. Navíc měl Kbel prodat od panství hradu Skála jako svého 
dědictví po otci, ačkoliv k panství hradu Skála (které ostatně po Janovi zdědil syn Jindřich, nikoliv Jan Boreň) 
alespoň v druhé polovině 16. století prokazatelně nepatřil a do vlastnictví Jana Boreně se dostal teprve roku 
1579, tedy už po smrti jeho otce Jana staršího Chlumčanského, od panství Zemětice. V majetku Chlumčanských 
na Zeměticích však musel být delší dobu, protože na něm bylo zapsáno obvěnění manželky Jiříka 
Chlumčanského Bohunky Boříkovské z Košmberka, se kterou se Jiřík oženíl už před rokem 1554. Tento mylný 
údaj byl přejat i na internetové stránky obce Kbel. 
Při postoupení Kbela měl Adam Šic Janu Boreňovi zaplatit 200 kop gr. míš. a zbylých 700 kop gr. míš. dát do 
dvou nedělí po 23. 4. 1587. 
Viz DZV 167 A25; DZV 168 H27; NK rkp. XVII F 35 f. 9'-10'; 

; Foud, K.- Karel, T.: Jižni Plzeňsko 1. Historicko- turistický průvodce, 
Domažlice 1999, s. 62 
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Purghartový se dvorem poplužním, dědinami, lukami, pivovarem,sladovnou,s pánví měděnou 

a vším nádobím pivovarským, též s štěpnicemi, zahradou, chmelnicí, s ovčínem i chalupou 

ovčáckou, tak jakž vše v svém ohrazení jest, též ves Oujezd Purghartový, ve vsi Týniště, což tu 

mají, ve vsi Boršicích, což tu mají, s třemi krčmami vejsadními, jedna v téže vsi Oujezdě, 

druhá ve vsi Týništi, třetí ve vsi Boršicích blíž ovčína horšického ležící, s třetím dílem 

kolatury záduší kostela horšického ... " za 14 000 kop gr. míš. 77 Kde pak bratři žili, není 

známo. Snad si koupili dům v městečku Fridricha Švihovského Přešticích, kde byl 1. 5. 1617 

zavražděn Jindřich. Tvrzení, že jim ve vlastnictví zůstal dům v Heřmanově Městci u Chrudimi 

je naprostý omyl. Nešlo o Heřmanův Městec a městský dům, ale Újezd či Újezdec a místní 

tvrz. A Sedláček se přiklonil k názoru, že ve skutečnosti šlo prostě o chybné pojmenování 

sídla Chlumčanských v Újezdě Purkartově, které byl, jak zmíněno výše, roku 1615 prodáno.78 

Bratr Jana Boreně Jindřich zdědil po otci statek Radkovice pod Skalou. Roku 1588 

k němu získal do zástavy od Jana z Roupova na Roupově a Nezdicích poddanské dvory ve 

vsích Kbel, Jíno a Zelené. V roce 1590 však potřeboval peníze a tak přenechal šest dvorů ve 

vsích Kbel a Jíno Adamu Šicovi z Drahenic za 61 O kop gr. míš. Ves Zelený si Jindřich 

ponechal. Poddanské grunty ve Kbele a Jíně mohl Jindřich užívat až do 23. 4. 1591, pak je 

77 Z trhové sumy 14 000 kop gr. míš. mělo být při postoupení statku předáno hotově 2 200 kop gr. míš. a dále 
měla dostat 1 300 kop gr. míš. Markéta Chlumčanská z Janovic, vdova po Janu Boreňovi a 100 kop gr. míš. 
Dorota Chlumčanská z Přestavlk, dcera Jana Boreně. Synové Jana Boreně měli získat tyto podíly: Ruland 1 000 
kop gr. míš., David 1 050 kop gr. míš., Jiřík 1 300 kop gr. míš., nezletilí bratři Jindřich, Vladislav a Karel po 1 
350 kopách gr. míš., Alžběta Březská z Přestavlk 2 000 kop gr. míš. a sestry Anýžka Veská a Anna Broumová 
z Reicnštejna (dcery Voršily Reicnštejnové z Přestavlk) po 500 kopách gr. míš. Přitom u třech posledně 
přlbuzných šlo o zaplacení půjčky Jana Boreně na jeho "rest posudný" a u Doroty Chlumčanské asi 100 kop gr. 
míš., které jí roku 1603 odkázal její strýc Jindřich Chlumčanský jako svatební dar. Dorota se zřejmě vdala (ve 
smlouvě vystupuje jako paní Chlumčanská, takže se asi provdala za nějakého příslušníka rodu) a rodina Jana 
Boreně obdržela slíbenou částku, kterou ale buď Dorotě vůbec nevyplatila nebo si ji od ní půjčila na zaplacení 
jiných dluhů. Částky určené bratrům byly pravděpodobně odstupňovány podle věku. Pohledávka Markéty 
Chlumčanské z Janovic byla z větší části tvořena jejím obvěněním l 200 kop gr. míš. Toto obvěnění jí bylo 
vyplaceno Fridrichem Švihovským roku 1617. Požadovaná částka byla ovšem o 100 kop gr. míš. vyšší, takže 
snad Markéta tento obnos půjčila Janu Boreňovi nebo po jeho smrti jeho synům. Není jasné, zda roku 1617 byla 
Markétě vyplacena celá částka l 300 kop gr. míš. nebo zda zbylých 100 kop gr. míš. bylo zaplaceno někdy 
později. 

Viz NA Praha SM C 5/14 (korespondence mezi Janem Boreněm Chlumčanským a Českou komorou z let 1593-
1610); NA Praha KK sign. 338 (expediční protokoly České komory z let 1592-1594, nefol.): Rok 1593: červen 
č. 56, 85, červenec č. 77 sign. 341 (expediční protokoly z let 1604-1607): Rok 1604: fol. 71 prosinec č. 69, Rok 
1605: fol. 7 únor č. 27, Rok 1606 fol. 17 duben č. 129, fol. 41 říjen č. 23, Rok 1607: fol. ll' březen č. 103, fol. 
24 květen č. 91, sign. 342 (expediční protokoly z let 1608-1611): Rok 1608: fol. 23 duben č. 108, Rok 1609: fol. 
49'listopad č. 60; Volf, M.: Nástin správy českých berní, in SČ ll- 2, r. 1605, Praha 1949, s. 108; Bůžek, V.: 
Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996, s. 75-78; Úlovec, J.: Tvrze 
v Újezdě a Petrovicích, MZK 37, 2002, s. 55; DZV 132 P 28'; DZV 188 J 15, M 22 
78 A Sedláček v Hradech zmíníl, že ke sporu Václava staršího Příchovského s Vilémem Broumem z Mířetic v 
roce 1614 došlo "v domě jeho /Jana Boreně Chlumčanského/ v Újezdě (Heřmanově)", v Místopisném slovníku 
však uvedl jednoznačně, že "Újezdec Heřmanův slove 1614 Újezd Purkartův". Bohužel nemáme přesný odkaz na 
citovaná registra komorního soudu, takže o celé záležitosti nevíme nic víc, než nám A Sedláček sdělil. 
Viz DZM 14 B6; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 
1893, s. 248; Sedláček, A: Místopisný slovník historický Království českého, Praha 1908, s. 925; Mrvík, V. J.: 
Trojanové z Bylan a Rossfeldu, Genealogie a heraldika 36, 2003/3-4, s. 121-122 
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měl postoupit Adamu Šicovi, jinak by se Adam uvázal do Jindřichových vsí Zelené a Kucíny. 

Vsi mohly být vyplaceny teprve poté, co Jindřich Adamovi zaplatí mimo výše zmíněných 610 

kop gr. míš. i svůj předcházející dluh 1 090 kop gr. míš. 

Jindřich později přikoupil k Radkovicícm od bratru Václava, Jana, Petra a Adama 

Lukavských z Řeneč statek ,,Lukavici Dolejší'' s tvrzí, poplužním dvorem, celou vsí Dolní 

Lukavice, štěpnicemi a chmelnicemi, rybníky, haltýři a sádkami, kusem řeky, mlýnem 

náchlebním, výsadní krčmou a podacím ke kostelu v Dolní Lukavici za 14 500 kop gr. míš. 

hotově zaplacených. Tato koupě se měla udát roku 1596, kdy byla vložena do desek 

zemských nobilitovaným pražským měšťanem Janem Pacovským z Libína. Jenže Jindřich 

musel Dolní Lukavici vlastnit nejméně 5. 4. 1591, kdy se psal na Lukavici Dolejší a 

Radkovicích pod Skalou a žaloval Marianu Čadovou z Dolní Lukavice za to, že ve stodole 

v Dolní Lukavici způsobila požár, při němž lehla popelem jeho tvrz se vším příslušenstvím a 

16 poddanských dvoru a chalup v Dolní Lukavici. K vlastnímu převodu tedy musel dojít už 

před rokem 1596. V roce 1590 se ale Jindřich psal jen "na Radkovicích pod Skalou", takže 

převod majetku patrně tehdy ještě neproběhl. 79 V roce 1601 Jindřich přikoupil od Petra 

Lukavského z Řeneč na Lukavici Hořejší kus řeky pod svým mlýnem až k dílu řeky Václava 

Lukavského z Řeneč a louku řečenou "V otok" u řeky za 100 kop gr. míš. 80 

Jindřich zemřel ještě roku 1603 a odkázal svůj statek dcerám Alžbětě a Kateřině, 

zároveň ale ve své závěti odkázal své druhé manželce Anně ze Žákavy 12 000 kop gr. míš., 

z níž 3 750 kop gr. míš. činilo obvěnění a 8 250 kop gr. míš. jí daroval za její péči o něj 

v době jeho nemoci. Ustanovil, že pokud dcery nebudou schopny tuto částku zaplatit, mají 

prodat statek Dolní Lukavice. Dcerám se toto ustanovení jejich otce ani trochu nelíbilo a 

zvedly proti němu odpor, ale nakonec se musely podřídit. Protože potřebnou částku na 

hotovosti neměly, byly nuceny Dolní Lukavici prodat. Prodaly tedy 7. ll. 1606 "tvrz 

s poplužním dvorem, pivovarem, sladovnou, spilkou, pánví a vším nádobím pivovarským, 

ratejnou, stodolami, kolnami, maštalemi, chlívy, sýpkami, ovčínem a chalupou ovčáckou, 

mlýnem náchlebním na řece s poplužím, štěpnicí, chmelnicí, zahradami, ves celou Dolní 

Lukavice s podacím kostelním a krčmou výsadní, ve vsi Zeleném vše, co tam měly, včetně 

gruntu Vavřince, který s ženou a dcerou z téhož gruntu zběhli, s rybníky velkými i malými, 

7
Y Jan z Roupova na Roupově a Nezdicích část vsi Kbel vlastnil už roku 1578. V Jindřichově vlastnictví ze však 

ze Kbela ocitl jediný poddanský dvůr, takže je možné, že tuto část Kbela nezískal celou. 
Viz DZV 168 H29; DZV127 Fl3; MA Plzeň Městské knihy inv. č. 8 sign. lb9 fol116; Winter, Z.: Kulturní 
obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku 2, Praha 1892, s. 783; Sedláček, A: Hrady, zámky a tvrze 
království Českého 9. Klatovsko a Domažlicko, Praha 1893, s. 200; 
Holý, Z.: Chlumčany a jejich obyvatelé, Chlumčany 1999, s 271; Rožmberský, P.- Hajšman, J.- Machová, V.: 
Dolní a Horní Lukavice, Plzeň 2004, s. 32-33 
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příkopem, sádkami, dílem řeky od Přeštic k Řenčům, haltýři, se třemi loukami, z čehož jedna, 

která slove Pražská, je v lese Háj, již lesem porostlá, a se vším příslušenství" manželovi 

Kateřiny, Petru mladšímu z Říčan, za 14 500 kop míš., z nichž ovšem 2 000 kop gr. míš. 

představovalo věno Kateřiny a zbytek náhrada za vyrovnání dluhů po Kateřinině otci 

Jindřichovi. Ve skutečnosti dluhy činily jen 500 kop gr. míš. a 12 000 kop gr. míš. bylo podle 

závěti vyplaceno Anně Chlumčanské ze Žákavy. 

Statek Radkovice nějakou dobu patřil oběma sestrám společně, ale když se Alžběta 

provdala za Oldřicha Březského z Ploskovic, sídlícím na Mačicích u Sušice, prodaly tedy 3. 7. 

1613 i statek Radkovice, na němž byl pustý zámek Skála, dvůr poplužní v Radkovicích 

s maštalemi, chlívy, stodolami a sýpkami "od kamene dobře vystavěnými", ovčín a chalupa 

ovčácká, mlýn náchlebním, několik štěpnic a zahrad, pastviny a lesy, rybník, potok, sádky a 

haltýře, ves Radkovice s krčmou výsadní a ves Kucíny s platy včetně koudele, s dědinami a 

lukami v Radkovicích, Kucínech i při gruntech Jana Boreně Chlumčanského a bratrů 

Horšických, Fridrichu Švihovskému na Nalžovech a Neprachovech za 12 300 kop gr. míš. 

zcela zaplacených. Součástí statku již nebyly část pusté vsi Dolce a část vsi Zelené. Díl vsi 

Zelené byl prodán už roku 1606 spolu s Dolní Lukavicí,81 osudy Dolců bohužel nejsou úplně 

jasné.82 

80 DZV 175 M26' 
81 Ves Zelené prodal Petr mladší z Říčan ještě roku 1606 Václavu Pfíchovskému na Lu:žanech za 800 kop gr. 
míš. 
Viz DZV 180 K4 
82 Zmínky o (pusté) vsi Dolce jsou velice zmatené. Roku 1545 patřil k panství Hradiště jeden jejich "dvůr kmetcí 
pustý" a roku 1546 část pusté vsi k Horšicím A. Šlégl soudi~ že pustá ves byla v 16. století rozdělena na dvě 
části, z nichž větší patřila ke Skále (Radkovicím pod Skalou) a menší k Horšícím. Obě části pak měli podle něj 
přikoupit Švihovští k Přříchovicím: boršickou roku 1606 od bratrů Adama, Václava a Viléma Nebílovských z 
Drahobuze (!)roku 1606 "spolu se statkem skalským a újezdským" (?)a skalskou od dcer Jindřicha 
Chlumčanského někdy po roce 1603. Hned nadále ale informuje, že roku 1600 (!)prodala Johanka Švihovská 
"dědinu" Dolce(?) za 300 kop gr. míš. Jáchymu Loubskému z Lub na Řenčích, který Dolce trvale připojil k 
Dolní Lukavici. Když pomineme fakt, že Jáchym koupil Dolni Lukavici až v roce 1615, všimneme si okamžitě, 
že Johanka měla Dolce prodat roku 1600, ačkoliv prvni část z nich mohla získat nejdřív roku 1603. Přesto jsou 
tyto informace doslova převzaty např. na internetových stránkách obecního úřadu Dolce 
( ). Pokud by jejich část Švihovským opravdu prodaly sestry 
Chlumčanské, muselo by to být před rokem 1613, protože v prodejní smlouvě Dolce zmiňovány nejsou. Nevíme 
ovšem, ve kterých z výše uvedených údajů se A. Šlégl vlastně zmýlil. Zarážející je také, že u prodeje z roku 
1600 se mluví o dědině, nikoliv o (části) pusté vsi, a i cena 300 kop gr. míš. je dost nízká, takže to vypadá, že šlo 
spíše jen o odprodej části polností. Mohlo se také jednat o nějakou další část vsi, která s Radkovicemi vůbec 
nikdy souviset nemusela a byla získána Švihovskými od jiného panství nebo vždy patřila k Přešticím 
Švihovských. Ale v Šléglových údajích se vyskytují i další nepřesnosti: např. Horšíce drželi roku 1606 i později 
až do roku 1676 rytíři Horšičtí z Horšic, na počátku 17. století konkrétně Jan a Hynek, nikoliv Nebílovští z 
Drahobuze. Horšická část Dolců by tak musela být už dříve od Horšíc odprodána k jinému panství, 
pravděpodobně k Pfíchovicím, které v letech 1575-1614 drželi Nebílovští z Drahobuze na Polyni. K roku 1596 
jsou A. Šléglem na Pfíchovicích skutečně připomínáni bratři Adam, Václav a Vilém Nebílovští, sirotci po 
Adamu Nebílovském, z nichž Adam měl roku 1614 prodat Pfíchovice Fridrichu Švihovskému. A. Sedláček 
považoval za prodejce Pfíchovic všechny tyto bratry, ovšem už v roce 1604. (Tak je to také uvedeno v zápisu v 
deskách zemských, přičemž bratři byli nezletilí a dočasně zplnoletněni jen za účelem uskutečnění trhu. Není 
jasné, proč A. Šlégl údaje změnil - šlo jen o špatný přepis nebo mal nějaké informace, které ho vedly k 
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O majetkových poměrech bratrů Kryštofa, Adama, Zdeňka a Jarolíma nevíme zatím 

téměř nic. Vodítkem by snad mohl být Rudolec, který jejich sestra Lidmila Přepyská 

z Přestavlk udala jako místo napsání svého dopisu v roce 1579.83 

přehodnocení údajů z deskozemského :zápisu?). Pokud prodej Příchovic skutečně proběhl v roce 1604 a u 
prodeje Jáchymu Loubskému šlo o rok 1606, nikoliv 1600, mohla Johanka odprodat už pozemky od příchovické 
i újezdecké části Dolců. T. Karel se domnívá, že skalská část Dolců pravděpodobně patřila k Radkovicím až do 
roku 1613 a byla spolu s ním prodána k Příchovicím, pouze nebyla při prodeji jmenována. Ke sjednocení obou 
dílů vsi (boršického a skalského) pak došlo až po připojení Horšic k Příchovicím roku 1676. To je samozřejmě 
možné. Dále ale T. Karel pokračuje zvláštní formulací: Fridrich Švihovský údajně Dolce držel se svou 
manželkou Johankou "od roku 1606 spolu s statkem újezdským a skalským od Nebílovských z Drahobuze k 
Příchovicím"(?). Tento údaj je očividně přejat od Šlégla, ovšem postrádá smysl: jestliže skalská část Dolců byla 
koupena roku 1613, nemohla být koupena roku 1606, a pokud byla získána od Chlumčanských, nemohla 
pocházet od Nebílovských. Rok 1606 navíc nepatří ani k Příchovicím, koupeným Fridrichem Švihovským od 
Nebílovských roku 1604 nebo 1614. A. Šlégl si ovšem tento údaj nevymyslel, přejal ho od Sedláčka, který v 
dějinách Příchovic píše: "Ten /Fridrich Švihovský/ přikoupil k tomu IPříchovicírnl r. 1606 zboží pustého hradu 
Skály a statek Újezdský". Tato formulace je zcela matoucí, tím spíše, že u dějin hradu Skály ani Újezda 
zmiňována není a není u něj žádný odkaz na prameny. I kdybychom vztáhli rok 1606 jen na ono "zboží hradu 
Skály" a druhou část věty považovali za upozornění, že Fridrich získal později i Újezd Purkartův a tedy celé 
panství Chlumčanských z let 1572-1577, rok 1606 nezapadá ani do dějin panství hradu Skála. Pustý hrad byl 
Chlumčanskými prodán spolu s panstvím Radkovice až roku 1613. Roku 1606 sice k odprodeji od panství došlo, 
jednalo se ale o ves Dolní Lukavici, prodanou navíc Petru z Říčan, nikoliv Fridrichu Švihovskému. Pokud nešlo 
o omyl nebo chybu tisku, muselo být roku 1606 od panství Radkovice něco odprodáno a později připojeno právě 
k Příchovicím. Sedláček ovšem bohužel neřiká přímo, že šlo o Dolce, to vyvodil až A. Šlégl. Možná jde jen o 
jeho domněnku, možná nějaký takový pramen skutečně viděl. Bohužel můžeme jenom hádat. 
Co tedy s těmito rozporuplnými informacemi dělat? Buď musíme údaje A Šlégla (i A. Sedláčka o roku 1606) 
zcela pominout a přijmout domněnku, že skalská část Dolců zůstala u Radkovic a roku 1613 byla prodána 
Fridrichu Švihovskému, který k ní o rok později (přijmeme-li jako rok prodeje letopočet 1614) připojil 
Příchovice a v roce 1615 i Újezd Purkartův, zatímco horšická část byla k Příchovicím připojena až roku 1676, 
nebo akceptujeme získání skalské částí Fridrichem Švihovským od bratrů Nebílovských už roku 1606. Protože 
roku 1613 Dolce skutečně u Radkovic zmiňovány nejsou, je velmi pravděpodobné, že opravdu byly od Radkovic 
odprodány Chlumčanskými (Jindřichem nebo jeho dcerami po roce 1603) už někdy před rokem 1613, a to patrně 
Nebílovským na Příchovicích. Ti je potom roku 1606 prodali Fridrichu Švihovskému. Zůstává ale otázkou, co 
vlastně měl znamenat onen prodej Jáchymu Loubskému. Při nízké ceně 300 kop gr. míš. se zdá, že šlo opravdu 
jen o nějaké pole, oddělené od zbytku Dolců. V případě platnosti roku 1600 by ovšem muselo jít ještě o jinou 
část této pusté vsi, než která patřila k Radkovicím a Horšicím, nebo o část horšickou, kterou by Johanka 
Švihovská získala neznámo jak už před rokem 1600. Pokud by ale šlo až o rok 1606 nebo o ještě pozdější datum, 
mohla už Johanka odprodávat půdu od skalské části Dolců. Celá záležitost kolem Dolců je ovšem hodně 
spekulativní, protože jde o dosud neznámý pramen, citovaný očividně nepřesně a bez odkazů. A. Šlégl se mohl 
mýlit a také se často mýlil, pro vymýšlení si neexistujících údajů nicméně neměl důvod, takže musíme 
předpokládat, že jím citovaný pramen v nějaké podobě skutečně existoval. Snad se ho časem podaří najít a vnést 
tak do osudů Dolcůjasno. Lokalita zůstala pustá až do doby krátce před polovinou 18. století (pravděpodobně 
roku 1743}, kdy zde bylo zřízeno nejméně šest poddanských usedlostí. 
Viz DZV 132 C 1; DZV 180 K3, K4; DZV 136 M20'; ANM sb. H 23 Chlumčanstí; DZV 250 H12' -13; 
Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 175, 178; 
Šlégl, A: Politický okres Přeštický. Část zvláštní, Přeštice 1925, s. 15, 21, 86; Profous, A.: Místní jména 
v Čechách 1, Praha 1954, s. 421; Roubík, F.: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha 1959, s. 70 č. 2; 
Křivka, J.: Nové osady vzniklé na území Čech v letech 1654-1854, Praha 1978, s. 70; Hofmann, G.: Nové osady 
vzniklé na území Plzeňska v letech 1654-1854, MZK 27, 1991, s. 146; Foud, K.- Karel, T.: Jižní Plzeňsko 1. 
Historicko- turistický průvodce, Domažlice 1999, s. 32, 102-103; Rožmberský, P.- Hajšman, J.- Machová, V.: 
Dolní a Horní Lukavice, Plzeň 2004, s. 33; Rožmberský, P.: Zámek Hradiště, Blovice 2004, s. 20 
~3 V roce 1575 vlastnil Kryštof hotovost 150 kop gr. č., kterou půjčil Petru Vokovi. Známe ještě několik zmínek 
o finančním hospodařeni členů této rodiny, o jejich nemovitém majetku však nevíme nic. 
Rudolce v českých zemích existovaly čtyři: u Sokolova, u Sedlčan (u Dobříše), u Slavonic (u Jindřichova 
Hradce), dnes nazývaný Český (dříve i Moravský) Rudolec, a u Žďáru nad Sázavou, naz}'Vaný později i 
Německý Rudolec. Rudolec u Sokolova se v té době nazýval Rudoltzgriin nebo Ruditzgriin, takže se o něj jednat 
nemohlo, všechny ostatní však v té době nesly prostý (a český) název Rudolec a tudíž přicházejí v úvahu. 
Rudolec u Sedlčan je dnes místní část obce Nedrahovice a víme o něm jen to, že roku 1604 patřil 



191 

Závěrem můžeme říci, že zjištění z majetkových převodů Chlumčanských v podstatě 

odpovídá zjištěním z berních rejstříků. Berní rejstříky nezachytily některé nejdrobnější 

statečky, které bylo možno dohledat v deskách zemských či dvorských, ale celkový přehled 

majetku Chlumčanských se v nich odráží velmi dobře. A naprosto dokonale odpovídá 

zjištěním o výše zmíněné majetkové křivce Chlumčanských- jejich majetek až do počátku 

17. století rostl a potom následoval strmý propad, který se shoduje s vypuknutím krize cen 

agrárních produktů. Je tedy zřejmé, že o majetkovém vývoji v rodě Chlumčanských z 

Přestavlk rozhodovaly ekonomické souvislosti. 

k lobkovickému statku Vysoký Chlumec. Jako šlechtické sídlo nebyl, pokud je známo, nikdy připomínán, 
vyloučit to ovšem zcela nemůžeme. V Rudolci u Slavonic naopak tvrz prokazatelně byla, původně vrcholně 
gotická, přestavěná pozdně goticky a na konci 16. století potom ještě renesančně. Tento Rudolec tehdy patřil k 
markrabství Moravskému, dnes ale leží na území Čech. Jeho dějiny známe poměrně dobře: v polovině 16. století 
se dostal do držení rodu Hodických z Hodic, kterým náležel až do třicetileté války. V roce 1579 patřil 
pravděpodobně Janovi Hodickému, který na něm sídlil ještě roku 1577, nebo jeho synu Václavovi(+ 1599). V 
posledním Rudolci byla také tvrz, též přestavěná v poslední čtvrtině 16. století na renesanční zámek. Statek 
drželi od roku 1552 (1553) do třicetileté války, kdy byl konfiskován, Chroustenští z Malovar:. Mezi lety 1557-
1580 tu sídlil Jan Chroustenský, jehož manželkou byla Kateřina Přepyská z Rychemburka. Zdá se tedy velice 
pravděpodobné, že Lidmila Přepyská z Přestavlk napsala v roce 1579 svůj dopis na Rudolci u Žďáru při pobytu 
u své příbuzné Kateřiny Chroustenské z Rychenburku. Je ovšem otázkou, zda byla na Rudolci jen na návštěvě u 
příbuzných nebo zda zde, případně i se svými bratry, žila v podnájmu. Vyloučit ovšem nemůžeme ani to, že jde 
jen o shodu náhod a Lidmila neměla s Kateřinou Chroustenskou z Rychenburku ani s Rudolcem u Žďáru níc 
společného. Abychom získali naprostou jistotu, museli bychom podrobně znát rodokmen Přepyských z 
Rychenburka nebo dějiny Rudolce u Ždáru, nejlépe samozřejmě oboje. Zatím se musíme spokojit s jistou mírou 
pravděpodobnosti, že místem napsání Lidmilina dopisu byl právě tento statek v majetku Chroustenských z 
Malovar. 
Viz SOA Třeboň CR- registratura Chlumčanský (nesign.); Teplý, F.: Dějiny města Jindříchova Hradce 1/2, 
Jindříchův Hradec 1927, s. 330, Il/3, Jindříchův Hradec 1934, s. 123; Profous, A.: Místní jména v Čechách 3, 
Praha 1951, s. 609-610; Hosák, L.- Šrámek, R.: Místní jména na Moravě a ve Slezsku 2, Praha 1980, s. 396; 
Hosák, L. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska, 1, Jižní Morava, Praha 1981, s. 84-85, 206; 
Plaček, M.: Hrady a zámky na Moravě, Praha 1999, s. 306; Svoboda. L. a kol.: Encyklopedie českých tvrzí 1, 
Praha 1999, s. 93-94; Vlček, P.: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, Praha 2001, s. 211; Plaček, M.: 
Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001, s. 177-178, 550-551; Úlovec, J.: 
Ohrožené hrady, zámky a tvrze čech 1, Praha 2003, s. 118-121; Hosák, L: Historický místopis země 
Moravskoslezské, 2. vydání Praha 2004, s. 33, 49, 951, 955 
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III. 2. 3. Hospodaření jedotlivých rodin Chlumčanských 

Pro období raného novověku pro poznání majetkové situace jednotlivců i rodů 

přestává stačit pouhý výčet jejich majetku. Začíná být nutné sledovat, jakým způsobem 

byl tento majetek užíván, protože různé způsoby jeho využívání mohly vést buď k 

zadlužení a nakonec k nucenému prodeji statku nebo naopak k rozkvětu statku a 

získávání nového majetku. Na počátku novověku totiž došlo v Evropě ke krizi 

vrchnostenských příjmů, protože poddaní totiž odváděli stále větší část svých povinností 

v penězích a s postupujícím poklesem ceny peněz se příjmy šlechty snižovaly. Kolem 

roku 1500 poklesly ceny na nízkou úroveň, což znamenalo snížení reálných příjmů 

vrchností. Jednalo se o celoevropský fenomén doložitelný v Anglii, Francii, Španělsku, 

Itálii, Německu, Polsku i v českých zemích Méně postižené přitom byly ty vrchnosti, 

které dosud přijímaly část dávek v naturáliích, ale také ty, na jejichž panstvích se dosud 

udrželo vlastní hospodaření. Reakce vrchností na tento vývoj byly různé, od 

zadlužování se a výprodejú statků až po znovuzavádění a rozšiřování vlastního 

hospodaření. V průběhu 16. století obracelo pozornost k vlastnímu (režijnímu) 

podnikání stále více pozemkových vlastníků, protože v té době nic nepřinášelo větší 

zisk než přímé využívání pozemkových držav jejich majiteli. Objevil se nový sociální 

typ - "šlechtický podnikatel". Jednalo se o osobu, která "disponovala pozemkovou 

držbou a spojovala svými dispozičními oprávněními produktivní síly (půdu, práci a 

kapitál) ve vlastním výdělečném podnikání za účelem zisku." Termín "šlechtický 

podnikatel" signalizuje změnu postoje pozemkového vlastníka, který se z pasivního 

příjemce dúchodů z vlastních statkú pod vlivem řady objektivních i subjektivních 

okolností stávala hospodářsky cílevědomě jednající osoba. Jednalo se však o typ 

přechodný, který v prúběhu 17. století ustoupil do pozadí. Vlastní bázi podnikatelských 

aktivit šlechty přitom představoval velkostatek a jeho celková struktura. Zpúsoby, 

kterými postupovala evropská šlechta při zvyšování vlastních příjmú, byly velmi 

rozmanité. Rozdílné postupy používala vyšší i nižší šlechta, příslušníci starých 

šlechtických rodú i nově nobilitované měšťanstvo. Doložena je podnikatelská aktivita 

ve výrobě zemědělské, prúmyslové (pivovary, doly, hutě), ve finančnictví, ale i 

v obchodě. Principiálním rysem klasifikujícím kvalitu podnikatelské činnosti šlechty je 

způsob využití pracovní síly a množství investovaného kapitálu. V některých 
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evropských regionech, prakticky výlučně na východ od Labe, se v 16. století 

konstituovaly robotní ("režijní") velkostatky, v nichž šlechta podnikatelsky využívala 

pouze půdu, protože práce a kapitál představovaly téměř zanedbatelné investiční 

položky. Důraz byl kladen na zemědělskou prvovýrobu a dvorové hospodaření bylo 

provozováno v rozhodující míře na základě nezaplacené práce, tedy roboty. 

Progresivnějším typem byli ti "šlechtičtí podnikatelé", na jejichž panstvích vznikaly 

cílevědomou investiční politikou výrobní zařízení, která pracovala převážně nebo 

dokonce výlučně na základě námezdní síly. Takto strukturovaná výrobní organizace se 

nacházela mimo jiné i v předbělohorských Čechách. Protože výraz "režijní velkostatek" 

byl zafixován jako pojem pro velkostatky s minimálně 15 % půdy na panství ve vlastní 

režii a s předepsanou potažní robotou poddaných nejméně 2-3 dny týdně, pro 

velkostatky s rozsáhlým režijním hospodařením, které bylo většinou vykonáváno 

námezdní silou, se ujal výraz "rentově.režijní velkostatek". 1 

V Evropě v 16. století začalo období všeobecného hospodářského rozmachu, 

které vystřídalo pokles zemědělské konjunktury v období mezi druhou polovinou 14. 

století a 15. stoletím a trvalo až do počátku 17. století, kdy došlo k novému poklesu a 

stagnaci. Na toto období výrazně reagoval i český feudální velkostatek a začal se měnit 

z rentového na rentově-režijní. Snaha o hospodářské podnikání šlechty v českých 

zemích však začala již dříve, v omezené míře už ve 14. století, výrazněji od poslední 

čtvrtiny 15. století. V českých zemích se postupně vytvořila specifická oblastně 

uzavřená ekonomická rovnováha mezi sférou vrchnostenské režijní výroby, sférou 

samostatné tržní výroby poddaných a sférou řemeslné výroby městské. Velkostatek se 

totiž zaměřoval takřka výhradně na rozvoj několika nejvýnosnějších odvětví, jako bylo 

rybníkářství, pivovarnictví a chov ovcí, a uplatňoval svůj vliv především v rámci 

dominia. Soustředil se zejména výrobní odvětví, která svou povahou vylučovala 

konkurenci poddaných a kde vlastník panství mohl prosadit svůj vrchnostenský 

monopol. V prvním období, které v českých zemích trvalo do třicátých let až poloviny 

16. století, se podnikatelská aktivita české šlechty uplatňovala převážně v odvětvích 

s nízkými výrobními náklady, jako bylo lesní hospodářství, rybníkářství a chov 

1 Čechura, J.: Rolnictvo v Čechách v pozdním středověku (Perspektivy dalšího studia), ČČH 88, 1990, s. 
481,486,490, 495-496; Petráií, J. a kol.: Dějiny Československa do roku 1648, Praha 1990, s. 486-487; 
Čechura, J .: Dominium Smiřických- protokapitalistický podnikatelský velkostatek předbělohorských 
Čech, ČČH 90, 1992, s. 508, 511-514, 534; Čechura, J.: Podnikání evropské šlechty v 16. století, 
Hospodářské dějiny 21, 1995, s. 9-28 
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dobytka. Poplužní dvory sloužily pouze pro osobní spotřebu feudála, jeho rodiny, 

služebnictva a čeledi. Pokud došlo k tomu, že se v průběhu koncentrace feudálního 

majetku soustředilo v jedněch rukou více dvorů, byly rozparcelovány a pronajaty mezi 

poddané. 

V následující etapě šlechta zvýšila své podnikatelské úsilí a zaměřila se na 

intenzivní odvětví výroby v čele s obilnářstvím. Od roku 151 O až do konce 16. století 

totiž docházelo trvale k mírnému vzestupu cen zemědělských výrobků z důvodů 

zvyšování počtu obyvatel, zejména ovšem nezemědělského obyvatelstva ve velkých 

městech a v regionech specializujících se na nezemědělskou výrobu, např. v hornické 

oblasti v Krušnohoří. Podstatnější ale bylo, že mezi lety 1529-1542, zvláště po roce 

1535, došlo k první vlně tzv. "cenové revoluce". Stalo se tak pravděpodobně kvůli 

dočasnému přehlcení trhú velkým množstvím oběživa, zpúsobenému převzetím 

jáchymovské mincovny do vládních rukou od roku 1528. Ceny obilí se prudce zvýšily: 

podle cen na oblastním trhu ve Stříbře, který se pravděpodobně příliš nelišil od jiných 

oblastních trhů na Plzeiisku, stál jeden strych žita na počátku 16. století 6 gr. č. 3 den., 

ve dvacátých letech 16. století již 16 gr. č. a ve třicátých letech dokonce 32 gr. č. Cena 

jednoho strychu pšenice se zvýšila z 1 O gr. č. 5 den. na počátku století na 21 gr. č. 2 

den. ve dvacátých letech a na 32 gr. č. ve třicátých letech, cena strychu ječmene se 

zvýšila z 8 gr. č. přes 1 O gr. č. 5 den. na 16 gr. č. Z toho nejdřív začali profitovat 

poddaní, ale záhy se to projevilo i na cenách dominikální orné půdy: jeden lán byl na 

počátku třicátých let ocer'í.ován prúměrně na 10-20 kop gr. č., ve dvojnásobné výši než 

lán lesa, ale stejně vysoko nebo níže než lán luk. Po roce 1544 už byla cena lánu 

odhadována na 150 kop gr. č. a do počátku 17. století jeho cena vzrostla na prúměrných 

200 kop gr. č., v příhodných polohách v úrodných oblastech nepoměrně více (např. roku 

1542 u města Žatce na 411 kop gr. č.). K dalšímu rústu cen obilí došlo v letech 1570-75, 

méně výrazně na počátku osmdesátých let a především v devadesátých letech 16. 

století, kdy je prudce zvýšila neúroda z let 1589-1591. Mezi lety 1550-1600 došlo 

k nárústu ceny u pšenice o 220-250 % a u žita o 200-250 %, u ostatních obilnin o méně 

než 200 %. Intenzivnějším obdělávání púdy se také začalo dosahovat lepších výnosú, 

v druhé polovině 16. století prúměrně 1 :5 až 1 :6, na lepších púdách 1 :8 až 1:12, což 

představovalo značný posun proti výnosúm 1:3 v 15. století a 1:4 v první polovině 16. 

století. Výnosnost zemědělství byla mimo jiné zpúsobena i prúběhem malého 

klimatického optima v letech 1466-1618, ve kterém byly prúměrné roční teploty vyšší 



195 

než dnes. Díky tomu začínaly žně asi o 1 O až 14 dní dříve než dnes, oblast pěstování 

vinné révy a chmele byla mnohem rozsáhlejší a bylo dokonce možné pěstovat v 

Čechách melouny, šafrán a fíky. V některých letech dokonce "nebyla zima" a i během 

zimních měsíců bylo možné vykonávat polní práce. V letech 1490-1518 sice trvalo 

chladnější období, ale v letech 1519-1542 umožnila rozkvět zemědělství mimořádně 

teplá klimatická perioda s 80 % nadprůměrně teplých roků. Potom sice zase 

následovalo mírné ochlazení a další mimořádně teplé období se objevilo až v letech 

1601-1618, ale nástup zemědělství se již nezastavil. Někteří autoři se domnívají, že za 

prosperitu rybnikářství, chovu ovcí, vinařství i ovocnářství a také za zvýšení obilných 

výnosů jednoznačně odpovídá malé klimatické optimum. Produktivita práce však ani 

tehdy nebyla všude stejná, větších výnosů než na velkostatcích se dosahovalo na 

poddanských i měšťanských statcích, pravděpodobně proto, že tam byla odváděna 

kvalitnější práce. Výnosnost jednotlivých hospodářských odvětví se během 16. století 

začala měnit - zatímco na počátku 16. století byl chov dobytka a ryb mnohem 

výnosnější než obilnářství, nyní tomu bylo naopak. To začalo vést k omezování luk a 

pastvin ve prospěch orné půdy. Rychle se rozvíjelo dvorové hospodářství, zvětšoval se 

jejich počet i plocha půdy k nim patřící. Půda byla získávána výkupem od poddaných, 

směnami s nimi či zabíráním poustek. Někde docházelo dokonce k plánovité 

reorganizaci dvorů, méně výnosné byly rušeny a místo nich byly zakládány nové ve 

vhodnějších oblastech. Vrchnostenské dvory byly jednoznačně spjaty s rozvojem 

vrchnostenského pivovarnictví, nikoliv s vývozem obilí do zahraničí: kryly hlavně 

potřebu surovin pro vrchnostenské pivovary a zároveň i potravinovou i naturální 

spotřebu vrchnosti i její čeledi. V maximální možné míře se orientovaly na výrobu 

pšenice a někde i ječmene pro výrobu piva. Pro potřeby pivovarů se pěstoval i chmel. 

Vrchnostenské pivovarnictví se stalo nejvýraznějším rysem šlechtického podnikání 

druhé poloviny 16. století a na přelomu 16. a 17. století dávalo zpravidla nejvyšší příjem 

ze všech výrobních odvětví zastoupených v rámci velkostatku. Rentabilita pivovarů 

závisela především na láci obilí a chmelu. Hlavními odběrateli jejich výrobků byli 

poddaní vlastního panství, nucení k odběru vrchnostenským "přímusem". I když se cena 

bílého piva zvyšovala v závislosti na ceně pšenice a v letech 1550-1600 stoupla o 220-

250 %, jeho konzum poddanými stále rostl díky zvyšování životní úrovně poddaných. 

Pivovary ale nebyly na všech statcích a tam, kde chyběly, se buď obilnářství 

nezvyšovalo vůbec nebo vrchnosti prodávaly obilí pro jiné pivovary, zejména městské a 
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měšťanské. Statky v úrodných nížinách také využívaly odbytu zemědělských výrobků 

v silně zalidněných a zemědělsky nesoběstačných průmyslových oblastech, kam mohly 

prodávat i chlebové obilí. Stejně tak příměstské statky nacházely odbyt ve městech. 

Nízké mzdy a vysoké ceny zemědělských výrobků při relativně vysoké produktivitě 

umožňovaly českému velkostatku v rozsáhlé míře používat námezdní práce a udržovat 

ve dvorech početný živý i mrtvý inventář, aniž by to ohrozilo rentabilitu 

vrchnostenského podnikání. Jiným výnosným hospodářským odvětvím v druhé 

polovině 16. století bylo vinařství, protože ceny domácího vína v letech 1555-1605 

vzrostly o 240 %. Pokračoval také i rozvoj tradičních odvětví, jako bylo rybníkářství a 

chov dobytka. Chov dobytka se od poloviny 16. století také zvyšoval. Ceny jatečných 

volú totiž začaly od šedesátých let 16. století stoupat, výrazně od osmdesátých let 

s maximem kolem roku 1600. V letech 1560-1600 se jejich cena zvýšila na čtyř- až 

pětinásobek. K růstu jejich cen přispívalo podvázání obchodu s Uhrami kvůli válkám 

s Turky. K zájmu šlechty o toto podnikání přispěl nepochybně i fakt, že poddaní 

preferovali zaměření na rostlinou výrobu a jatečné voly chovali v malé míře jen 

nejbohatší sedláci. Vrchnosti využívaly jatečné voly i jinak - mladá zvířata sloužila 

k tahu místo koní. Celkově ale zůstávalo vrchnostenské dobytkářství nerozvinuté. Na 

přelomu století byl však hovězí dobytek v Čechách zdecimován epidemií dobytčího 

moru. Od devadesátých let 16. století až do roku 161 O stouply o 30-40 % i ceny kaprů a 

ovčí vlny, které se do té doby udržovaly na stále stejné úrovni. Chov ovcí pro vlnu byl 

ovšem zřejmě považován za rentabilní i za stabilních cen, protože počet ovčínů se začal 

zvětšovat již od poloviny 16. století a v jeho závěru tento jev díky příznivému 

cenovému vývoji nabyl na intenzitě. Rybníkářství dosáhlo svého vrcholu v první 

polovině 16. století. Pozemky vhodné pro rybníky byly většinou už využity a trh byl 

nasycen sladkovodními rybami, proto se v druhé polovině 16. století na většině českého 

území omezily vrchnosti na využívání již existujících rybníků a nebudovaly nové. 

Pouze v oblasti jižních Čech se projevila druhá vlna budování rybníků. Mnohde navíc 

klesala výnosnost rybníků, které byly vyčerpány stálým užíváním. V druhé polovině 16. 

století se zvýšila i účast šlechty v průmyslovém podnikání. Český feudální velkostatek 

se v 16. století vyvinul ve svérázný typ, jehož prosperita byla založena na domácí 

spotřebě, tedy i na prosperitě poddanského hospodářství, a zároveň i na poměrně vysoké 

intenzitě a produktivitě práce v zemědělství. Jednalo se rentově - režijní velkostatek s 

vysoce převažujícím podílem režijní výroby a založený z větší části na námezdní práci 
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čeledi a poddaných. Zároveň si ale udržoval i charakteristické feudální rysy, k nimž 

patřilo zejména důsledné prosazování výrobních a tržních monopolů vrchnosti, na 

předkupních právech, levných dodávkách, dopravě a nuceném odběru poddanými. 

Protože ale způsobilost poddaných odvádět peněžní platy a zejména jejich 

koupěschopnost, jež byla první podmínkou odbytu vrchnostenských režijních podniků a 

základním předpokladem finanční výnosnosti této výrobní sféry, byla zcela závislá na 

možnosti poddaných získat potřebné finanční prostředky volným prodejem části 

produkce vlastního hospodářství, nebylo možné tyto vrchnostenské monopoly důsledně 

prosadit. 

Až do konce 16. století byla hlavní vývojovou tendencí šlechtického 

velkostatku zcela jednoznačně všeobecná snaha o extenzivní rozvíjení vrchnostenské 

režijní sféry a zvýšení její produkce. Každý pokles konjunktury tak znamenal ohrožení 

prosperity velkostatku. Od padesátých do sedmdesátých let 16. století docházelo 

k vzestupu vrchnostenské výroby a jistý vzestup cen jejích výrobků, v sedmdesátých a 

osmdesátých letech se objevily odbytové potíže a snahy o jejich překonání. Došlo např. 

k rozmachu výroby vrchnostenských pivovarů a protože byla chybně odhadnuta 

poptávka, následovaly odbytové potíže, řešené nuceným odběrem piva poddanými. 

V osmdesátých letech 16. století se objevily nesnáze s prodejem ryb při výlovech, 

řešené vynuceným odběrem ryb na úvěr, který ale vzápětí následovala nedobytnost 

takových pohledávek. Některé vrchnosti se snažily udržet si dřívější výnos velkostatku 

cestou snižování výrobních nákladů, především nahrazováním dosud užívané námezdní 

práce a placené roboty novou neplacenou robotou, většinou potažní pro vrchnostenské 

pivovarů, dvory aj. Nejednalo se ovšem o svévolné zvyšování povinností, ale o 

protislužby za různé výhody, které jim poskytla vrchnost (právo odúmrti, propůjčení 

polí a luk). Nikde však nebylo možné zvyšovat robotu nad míru obvyklou na okolních 

statcích. V Čechách dosahovala výše roboty průměrně méně než 20 dní v roce. 

Urbariální povinnosti zůstaly jinak po celé období velice stálé a neměnné. Pokud ale 

byly součástí renty obilné dávky, její faktická cena se zvyšovala, protože cena obilí 

rostla. Výnosnost poddanské renty snižovaly státní daně, např. roku 1593 měla šlechta 

povinnost platit 15 gr. č. ročně za každého svého poddaného, což o tuto částku snížilo 

příjem z poddanského platu. Vrchnostem se ale často podařilo přimět poddané, aby 

daně zaplatili sami a příjem vrchností tak zůstal neztenčen. Někde vrchnosti dokonce 

zadržovaly berni již vybranou od poddaných a nezákonně se tak obohacovaly. Zvýšení 
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poddanských platů nebylo zpúsobeno zvýšením poddanského úroku, ale tzv. "běžných 

platú", tedy poplatkú za pronajímaná vrchnostenská pole, louky, pastviny a lesy. Do 

sféry "běžných platú" patřily ovšem i příjmy z pronájmu mlýnů, valch, hamrů, pil, 

sklářských hutí, lomú aj. Zvláště pronájem vrchnostenských mlýnů byl velmi výnosný a 

častý. Pro tuto oblast vrchnostenských příjmú je ale takřka naprostý nedostatek 

pramenných informací. Dalšími povinnostmi poddaných byly tzv. mimourbariální 

povinnosti, které nebyly uváděny ani v urbářích, ani v odhadech panství. Jednalo se 

např. o právo odúmrti, pokuty za provinění včetně možnosti konfiskace statku ("pokuty 

a viny''), vyžadování "pomoci" ve výši púlročního úroku při křtinách a svatbách dětí 

majitele panství, placení za fedrovní a výhostní listy, povinnou službu sirotkú 

v poplužních dvorech, možnost nařízení placené roboty poddaným a využití přímusů při 

odběru vrchnostenských výrobkú aj. Další nové platy byly zaváděny za dosud bezplatná 

práva, na které poddaní neměli žádná privilegia. Ve srovnání s výrazným rústem příjmů 

z režijních podnikli byl však vzestup feudální renty nepatrný a v relaci k režijní sféře 

její podíl na výnosu velkostatkú trvale klesal. Přes všechny nastíněné potíže lze období 

od sedmdesátých let 16. století do prvního desetiletí 17. století považovat za vrchol 

rozmachu českého vrchnostenského velkostatku, během nějž dosahovaly výnosy 

velkostatku několikanásobné výše než výnosy téhož velkostatku před polovinou 16. 

století. 

Výrazným rysem hospodaření šlechty byl chronický nedostatek finanční 

hotovosti, přecházející čas od času až v platební neschopnost. Logickým důsledkem 

toho byl výrazný vstup úvěru do ekonomiky velkostatku a vznik trvalého, značně 

vysokého zadlužení. Úvěr byl v českých zemích v sledovaném období ekonomickým 

činitelem prvořadé dúležitosti a jeho podcenění jako finančního břemene se stávalo 

bezprostřední příčinou finanční krize na řadě velkostatkú. 

Počátkem 17. století skončil evropský hospodářský vzestup trvající téměř sto 

let a začala stagnovat poptávka po obilí. Přitom tento jev nástupu malé doby ledové v 

letech 1619-1897 předcházel, nikoliv, jak by se dalo čekat, následoval. Léta 1601-1618 

patřila k nejteplejším obdobím končícího malého klimatického optima- 89 % let bylo 

nadprůměrně teplých. Ne všechny ale byly úrodné, zejména kvúli velkému suchu nebo 

nečekaným jarním mrazúm. Výkyvy počasí během jednotlivých let (krutá zima, velmi 

teplé jaro, návrat mrazú, které poškodily úrodu, pak extrémně horké a suché léto i v 
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jediném roce) již předznamenávaly změnu klimatu. V letech 1601-1602 a znovu od 

roku 1606 došlo k výraznému poklesu cen obilí. Odbytová krize se nejvýrazněji 

projevila poklesem ceny piva a následujícím omezením jeho výroby. Protože v době 

stoupajících obilních cen byla výnosnost zemědělství přeceněna a půda silně zadlužena, 

byla změna konjunktury na přelomu století doprovázena úvěrovými potížemi. Část 

vrchností nalezla cestu k překonání odbytových bariér v aktivní hospodářské politice, 

jejíž součástí bylo mimo jiné i aktivní využití úvěru. Šlo v podstatě o dvojí postup, který 

se mohl vzájemně kombinovat: některé velkostatky využily své příznivé územní polohy 

k zemědělskému podnikání, orientovanému na výrobu pro trh v blízkých 

nezemědělských aglomeracích nebo též k průmyslovému podnikání, zapojenému do 

širších tržních okruhů. Rostoucí počet feudálů oproti tomu investoval volné peněžní 

prostředky do finančních a úvěrových operací se záměrem dosáhnout lichvářského 

zisku. Tento zisk byl opětovně ukládán do lichvářských půjček, ale i do nákupu a 

hromadění pozemkového majetku. Takový typ podnikání byl doménou především 

příslušníků rytířského stavu. Nejpozději od prvního desetiletí 17. století se aktivní 

využívání úvěru jakožto doplňkového prostředku k dosahování vyššího finančního 

výnosu stalo běžnou součástí ekonomiky velkostatku. Právě jeho běžné užívání odlišuje 

velkostatek prvních desetiletí 17. století od klasické formy českého rentově -režijního 

velkostatku, utvořené v druhé polovině 16. století. Některé velkostatky nabyly získaly 

vyhraněný podnikatelsko - lichvářský charakter. Jednalo se o nový typ hospodaření, 

kterým vyvrcholil vývoj českého pozdně feudálního velkostatku v předbělohorském 

období. Vedle něj tu ale stále existovaly vývojově starší varianty rentově - režijního 

velkostatku včetně vysloveně konzervativních, založených na vysokém podílu feudální 

renty. 2 

2 Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 93-133,227-260, 275-280; 
Petráň,J.: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica 
et historica- monographia 5, 1963, s. 159, 162; Míka, A.: Sociálně ekonomická struktura českých zemí 
před třicetiletou válkou (2. část), SH 23, 1975, s. 37-72; Maur, E.: Geneze a specifické rysy českého 
pozdně feudálního velkostatku, in AUC, Phil. Et Hist. 1, 1976, s. 229-258; Maur, E.: Vývojové etapy 
českého feudálního velkostatku v období přechodu od feudalismu ke kapitalismu, Hospodářské dějiny 7, 
1981, s. 206-209; Kostlán, A.: K rozsahu poddanských povinností od 15. do první poloviny 17. století ve 
světle odhadů a cen feudální držby, FHB 10, 1986, s. 205-208,212,214-216, 229; Ledvinka, V.: 
Rozmach feudálního velkostatku, jeho strukturální proměny a role v ekonomice českých zemí 
v předbělohorském období, FHB ll, 1987, s. 104-110, 112-114, 118-119, 122-123; Kostlán, A.: Cenová 
revoluceajejíodrazvhospodářskémvývojiČech,FHB 11, 1987,s.162-163, 170-175,177,182,191, 
194-197; Petráň, J. a kol.: Dějiny Československa do roku 1648, Praha 1990, s. 487-490; Polívka, M.: 
Šlechtic jako podnikatel v pozdně středověkých Čechách, in Pocta Josefu Petráňovi, Praha 1991, s. 95-
111; Macek, J.: Jagelonský věk v českých zemích (1471-1526) I. Hospodářská základna a královská 
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Je však otázkou, zda je možné takto nastíněný vývoj vztáhnout i na 

hospodaření drobné šlechty. Někdy je výraz "velkostatek" používán jen pro rozlehlé 

šlechtické domény s dúrazným odmítnutím jeho užití pro drobné šlechtické statky. 

Minimální rozsah velkostatku však není přesně vymezen? Jiní autoři užívají název 

velkostatek i pro malé statečky. J. Janáček mluví přímo o velkých a malých 

velkostatcích. 4 V archivním pojetí je za velkostatek považován každý svobodný dědičný 

statek, zapsaný v deskách zemských. Jde tedy víceméně o synonymum slova panství. 

V tomto pojetí používám výraz velkostatek i já.5 Je nicméně nepochybné, že 

hospodaření na malých statečcích a na obrovských dominiích se od sebe muselo lišit. 

Výzkum ekonomiky velkostatkú se bohužel zaměřil na velká dominia, která poskytují 

dobrou pramennou základnu pro výzkum, a malým statkúm nebylo věnováno mnoho 
. 6 pozornosti. 

Částečného zhodnocení hospodářské situace se malé šlechtické statky doby 

předbělohorské dočkaly až po druhé světové válce. Podle O. Plachta byly roku 1557 dvě 

třetiny rytířú hospodářsky života neschopné kvúli nedostatečnému majetku. Tato drobná 

šlechta údajně přežívala jen proto, že prodávala své statky a pújčovala peníze, které 

získala z jeho prodeje. Když peníze došly, zanikala v chudobě. O možnosti režijního 

hospodaření na malých statcích se O. Placht vúbec nezmiňoval. Také podle A. 

Antošové-Čáňové vyžadovalo režijní podnikání rozsáhlé souvislé plochy, velké 

počáteční investice a rozsáhlý trh, které drobný statek prostě neměl. Na malém statku 

moc., Praha 1992, s. 70-73,75-83,92,2. Šlechta, Praha 1994, s. 21 1-220; Petráň, J.- Petráňová, L.: 
Rolník v tradiční evropské kultuře, Praha 2000, s. I 14-127; Svoboda, J.- Vašek, Z.- Cilek, V.: Velká 
kniha o klimatu zemí Koruny české, Praha 2003, s. 244-246, 270-272, 30 I -303, 309-3 I 4, 322-327 
3 Kazimour, J.: K dějinám dělení velkostatků v I 8. století, Praha I 92 I, s. 7; Petráň, 1.: Kraj i na pracující 
k revoluci, in Pánek, J.- Polívka, M.- Rejchrtová, N.: Husitství- reformace- renesance. Sborník k 60. 
narozeninám Františka Šmahel a, Praha I 994, s. 27 I 
4 Míka, A.: Sociálně ekonomická struktura českých zemí před třicetiletou válkou (2. část), SH 23, 1975, s. 
59; Janáček, J.: České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547 III Praha 1968, s. 134 
5 Např. velkostatek Prašný Újezd byl tvořen pouze dvěma vesnicemi o rozloze 272 ha, velkostatek 
Hřešihlavy jedinou vesnicí Hřešihlavy o rozloze 434 ha, velkostatek Poutnov vsí Poutnov o rozloze 246 
ha, velkostatek Holkovice částí vsi Holkovice o rozloze I 84 ha, další části patřily k panstvím 
Horažďovice a Chanovice. velkostatek Chlístov také sestával jen z části vsi Chlístov o rozloze nejprve 
153 ha, od roku 1899 jen 88 ha. Velkostatek Hořák o v se skládal z jediného dvora zapsaného v deskách 
zemských. 
Viz Bystrický, V. a kol.: Státní archiv v Plzni. Průvodce po archivních fondech 4, Praha 1975, s. 32, 40-
41,48,52, 141, 142 
6 Režijní výrobní sféra byla mezi lety 1570-16 I O na velkých a středních statcích podle V. Ledvinky 
opřena o pivovary a rybníky. Nespecifikuje ale bohužel, o co se opírala režijní výroba na nejpočetnějších 
malých statcích. 
Ledvinka, V.: Rozmach feudálního velkostatku, jeho strukturální proměny a role v ekonomice českých 
zemí v před bělohorském období, FHB ll, 1987, s. 112 
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podle ní byly omezené možnosti výroby i odbytu prostřednictvím poddaných, takže 

režijní podnikání by nemělo šanci na úspěch. 7 

Podle J. Janáčka prosperita malých velkostatků, ať už ve vlastnictví rytířů nebo 

zchudlé vyšší šlechty, byla velmi problematická, pokud jejich ekonomika byla založena 

jen na přijímání peněžní renty. Za tohoto stavu jen za mimořádných okolností mohlo 

jejich majitelům podařit rozšířit svou pozemkovou držbu. Velká část rytířstva si musela 

hledat obživu mimo rodinný statek, ve službě králi a vyšší šlechtě nebo v církevních 

funkcích. Rytířstvo se začalo dělit na dvě základní části: první z nich si své malé statky 

dokázala udržet, druhá ne. Tento proces se stupňoval úměrně s poklesem prosperity 

rentového velkostatku a prohluboval se ve druhé čtvrtině 16. století. Neusedlá nižší 

šlechta púsobila zejména jako hejtmani, písaři a další úředníci a odborníci a byla hlavní 

hybnou silou velkostatku a organizátorem celé ekonomiky panského podnikání. 

Z politického hlediska to ovšem znamenalo její připoutání k panstvu.Ale existence na 

malých statcích byla neúnosná i pro mnohé další drobné šlechtice, kteří odcházeli do 

vojska, často za hranice země, působili v zemských úřadech nebo se stěhovali do měst. 

V první polovině 16. století vymizela dřívější nevole proti hospodářské aktivitě šlechty 

v městském prostředí - poslední oficiální nařízení, které zakazovalo činnost rytířú 

v měšťanských živnostech, bylo vydáno roku 1497 a do zemských zřízení nebylo 

pojato. Celkově se hospodářské postavení rytířstva v druhé čtvrtině 16. století 

nepochybně zhoršovalo. J. Janáček tak naznačil, že malé statky upadaly, pokud na nich 

nebvlo zaváděno režijní hospodářství. Nezabýval se ale otázkou, zda, od kdy a nakolik 

se drobná šlechta režijnímu podnikání věnovat začala. 8 

Podle A. Míky docházelo během 15. -16. století k likvidaci drobných statečků, 

které zústaly závislé jen na příjmu feudální renty, protože byly příliš malé na to, aby na 

nich mohly vzniknout rybníky. Na počátku třicetileté války zůstaly jen ostrůvky těchto 

statečkú v nejchudších kopcovitých terénech, o které magnáti neměli zájem. Většina 

této drobné šlechty byla podle něj závislá na velmožích a působila v jejich službách. Je 

třeba si uvědomit, že Míka mluvil pouze o statečcích natolik malých, že nemohly 

provozovat režijní hospodářství, které pro jihočeské prostředí ztotožnil s rybníkářstvím. 

7 Placht, 0.: Placht, 0.: Odhad majetku stavů Království českého z r. 1557, VKSČN 1946-1947, Praha 
1947. kap. 4. s. 130; Antošová-Čáňová, A.: Zanikání drobných statků na Hradecku (Příspěvky 
k hospodářským a sociálním dějinám XVI. a počátku XVII. století), Práce Krajského muzea v Hradci 
Králové, série 8, sv. 2, 1959, s. 140 
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Z jeho dalších zjištění nicméně vyplývá, že se rybníky v jižních Čechách na přelomu 

15. a 16. století zřizovaly i na velmi malých statečcích, které se pak druhé vlny 

zakládání rybníků v druhé polovině 16. století účastnily jen v případě, že měly 

mimořádně výhodné podmínky pro rybníkářství. První vlny zakládání rybníků se však 

účastnily i statečky s několika poddanými, ležící v nevýhodných polohách. Rozloha 

drobných statků, které už režijní podnikání provozovat mohly, tak očividně nebyla příliš 

veliká a likvidace by se týkala skutečně jen nejdrobnějších šlechtických statečků. O 

podnikání větších drobných statků A. Míka nemluvil, zmínil ale např., že poplužní dvůr 

byl i na těch nejmenších panstvích, protože zásoboval šlechtické sídlo, že při každém 

dvoře se chovalo alespoň malé stádo ovcí pro vlnu a zejména to, že na téměř všech 

statcích drobné šlechty na Českobudějovicku vznikaly po roce 1517 malé pivovary, 

dokonce i na tak malých, jako byl např. Křenovský dvůr. Výnosností tohoto drobného 

podnikání ve vlastní režii se však nezabýval. Ve své pozdější souhrnné práci A. Míka 

uvedl, že feudální renta zůstala v polovině 16. století základem ekonomiky většinou jen 

u statečků do velikosti několika vsí. Z tohoto tvrzení plyne, že většina majitelů větších 

statkú režijní hospodářství zaváděla, nespecifikuje ovšem, jaký podíl vlastníkú malých 

statkú ho nezaváděl. Majitelé statkú bez režijního hospodaření s poklesem hodnoty 

renty skutečně chudli, prodávali své statky a dožívali z utržené sumy ve městech nebo 

odcházeli sloužit velmožúm či do armády. Část drobné šlechty ale podle A. Míky 

úspěšně zaváděla režijní formy hospodaření. Upozorňoval také na to, že v příměstských 

a produkčních oblastech prosperovaly dokonce i maličké statečky s několika 

poddanými, které těžily z blízkých trhú stejnými formami jako velcí sedláci a renta od 

poddaných byla pro ně pouze doplňkem jejich příjmú z jejich poplužního dvora. O 

zpúsobech hospodaření větších drobných statkú se ale nezmiňoval.9 

Podle V. Búžka naprostá většina nižší šlechty nehledala v době předbělohorské 

zdroj příjmú ve vlastním podnikání podle vzoru velkostatkú. Pokud se pro něj rozhodla, 

stačilo to na jen krytí jejích nejzákladnějších biologických a sociálních potřeb. 

Prosperující statky nižší šlechty byly podle něj jen v úrodných regionech a v okolí 

velkých měst, jinde bylo samostatné hospodářské podnikání odsouzeno k živoření nebo 

dokonce k zániku. Drobní rytíři byli v zásadě existenčně závislí na panstvu 

8 Janáček, J.: České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547 111 Praha 1968, s. 134-137 
9 Míka, A.: Feudální velkostatek v jižních Čechách (XIV.- XVII. století), SH I, 1953, s. 199; Míka, A.: 
Sociálně ekonomická struktura českých zemí před třicetiletou válkou (2. část), SH 23, 1975, s. 59 
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prostřednictvím služby, jiní se stěhovali do měst nebo hledali obživu ve vojenské 

službě. Rytířúm se podle něj nabízely v zásadě jen tři pravidelné příjmy: plat za 

púsobení v úřadech nebo službách velmožú, poddanský úrok a úrok z pújčených peněz, 

který považoval za zcela nejzásadnější. Zrychlený rozklad nejdrobnějšího rytířského 

majetku nastal v 2. polovině 16. století a na počátku 17. století, kde se vyšší šlechta 

pustila do režijního podnikání. 10 

Také J. Tomas došel k názoru, že rytířstvo v době předbělohorské postupně 

chudlo. Podotkl ale, že nikoliv takovým tempem, které by se dalo předpokládat 

poklesem hodnoty peněz ve všech jejích formách (hotovosti, peněžní rentě, úrokových 

penězích). Podle něj nižší šlechta dokázala v té době svůj úpadek nějakým zpúsobem 

zpomalit. Otázku, jakým zpúsobem to udělala, však nechal otevřenou. Za východisko 

ovšem narozdíl od V. Búžka nepovažoval úrokové podnikání, protože upozon1oval na 

pokles hodnoty ročních úrokových peněz. 11 

Režijnímu podnikání na všech typech velkostatků se nejvíce věnovali J. Petráň 

a L. Petráňová. Podle nich se režijní výroba mohla dostatečně rozvíjet pouze na 

velkostatcích s více než pěti sty poddanských usedlostí, kterých bylo roku 1615 

v Čechách 37. Optimální rozvoj pak byl možný jen na dominiích s více než 1 000 

poddanských usedlostí, kterých bylo v Čechách tehdy jen 13. Tato panství tvořila po 

polovině 16. století uzavřené hospodářské jednotky a jejich dělení nebylo, narozdíl od 

podobných velkostatkú z první poloviny 16. století, z ekonomických důvodů přípustné. 

Tyto statky pohlcovaly sousední malé i střední statky a stále rostly. Úrove11 režijní 

výroby však na nich byla rozdílná a na některých z nich dosti málo rozvinuta. Střední 

statky podle J. Petráně dosahovaly velikosti 51-500 poddaných. Jejich část přecházela 

do kategorie velkých statkú, část se naopak zmenšovala při dědictvích a odprodejích a 

jejich majitelé chudli. Režijní výroba na nich byla možná, ale její úrovel1 byla velice 

rozdílná. 

10 Bůžek, V.: Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských Čechách, Praha 1989, s. 14, 44, 46, 53, 
71, 72; Búžek, V.: Nižší šlechta v předbělohorských Čechách (Prameny, metody, stav a perspektiva 
bádání), ČČH 91, 1993, č. I, s. 37, 43-49; Búžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře 
pr·edbělohorských Čech, Praha I 996, s. 33 

11 To mas, J.: Některé problémy ekonomických s mocenských vztahl! mezi stavy v českých zemích v 15. a 
16. století, FHB 6, 1984, s. 120, 130 pozn. 21 
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Hospodaření na malých statcích do 50 poddaných, kam patřily všechny statky 

Chlumčanských po celé předbělohorské období, se podle nich výrazně lišilo od 

podnikání na velkostatcích s více než 500 poddanými. Na malých statcích nebyly 

vhodné podmínky pro režijní podnikání. Poplužní dvory na jejich panství zůstávaly 

obvykle ve stejné velikosti jako v době předhusitské, kdy sloužily pouze k výživě 

drobného šlechtice, jeho rodiny a služebnictva, proto byly zvány i "dvory náchlební". 

V obchodu se zemědělským zbožím neměly větší význam než mnohé selské usedlosti, o 

měšťanském hospodaření ani nemluvě. Dostatečnou životní úroveň majitelům drobných 

statkú ale kvůli malému počtu poddaných a klesající hodnotě peněz nemohla zajistit ani 

renta. Ke zlepšení kvality života jim nepomáhalo ani případné znevolňování jejich 

nemnohých poddaných. Pro malé statky byla proto charakteristická zadluženost, malá 

stabilita a časté dělení při dědictví. Často tvořily četné ostrůvky v državách velkých 

feudálů, kteří se přičiňovali o jejich postupnou likvidaci. Větší stabilitu statků s méně 

než 51 poddanými zaznamenáváme zvláště v krajinách ekonomicky výhodných, 

v příměstských oblastech nebo v ekonomicky pokročilých podhorských krajinách 

v sousedství průmyslových center, nebo naopak v oblastech odlehlých, tržně málo 

frekventovaných, které nebyly příhodné pro podnikání velkostatku. Všude tam se 

drobné rytířské statky udržely až do prvních dvou desetiletích 17. století, kdy 

nedocházelo již tolik k pohlcování jejich majetku velkostatkem. Rodiny rytířů, pokud si 

do té doby udržely feudální vlastnictví, našly obvykle místo v nově se formující 

ekonomice. Úvěrový systém od sklonku 16. století napomohl k hospodářské stabilizaci 

a zčásti i vzestupu části drobných šlechticú. 

N ej lépe na tom z drobných statkú byla panství s 21-50 poddanými, ale ani ona 

se nemohla stát základnou pro velkostatkářské podnikání, ačkoliv jejich majitelé se 

velmi často snažili účastnit se režijního podnikání. Zakládali rybníky, rozšiřovali 

popluží svých dvorú, pokoušeli se vařit pivo, zpravidla však s malými výnosy. Tyto 

statky obvykle měly po jednom, řidčeji po dvou poplužních dvorech, většinou s jedním 

až pěti lány popluží, a někdy i malý pivovar, zejména tehdy, když mohly těžit z volného 

prodeje piva v příhodných místech, např. u silnic formanům nebo u řek plavcům. 

J. Petráň nejprve uváděl, že na řadě statečkú s méně než 20 poddanými byly 

sice poplužní dvory, ale jednalo se jen o stará náchlební hospodářství s jedním až třemi 

lány polí. Na jednom statku byl vždy jen jeden funkční poplužní dvúr. Jejich výroba se 
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patrně příliš nelišila od svobodnických nebo větších selských statků, máme však o ní jen 

málo zpráv. Svědectvím o nevelké hospodářské stabilitě těchto statků bylo časté střídání 

držitelů. Ve své pozdější práci aleJ. Petráň konstatoval, že i vlastníci statků s méně než 

21 poddanými mohli mít na svých statcích více poplužních dvorů nebo malý pivovar, 

zejména pokud mohli těžit z prodeje piva v oblastech, kudy procházely frekventované 

silnice se zájezdními (formanskými) hospodami. 

Nejnižší majetkovou kategorií drobné nižší šlechty byly svobodné dvory těch 

rytířú, kteří neměli žádný jiný majetek. Tyto dvory byly soustředěny v příměstských 

oblastech, kde využívaly možností zbožní výroby stejným způsobem jako bohatí 

sedláci. 12 

Z tohoto přehledu názorú na podnikání drobné nižší šlechty vyplývá následující 

závěr: malý rentový velkostatek nejpozději od poloviny 16. století už nebyl schopen 

uživit rodinu jeho majitele a výnos z renty musel být doplňován jinými zpťtsoby. Mohlo 

se jednat o plat za zastávání úřadů nebo púsobení ve službách velmožů nebo o úvěrové 

podnikání. V něm spatřoval východisko V. Bůžek, zatímco 1. Thomas upozorňoval na 

pokles hodnoty úrokl! s poklesem úrokové míry i hodnoty peněz. Přesto rozsáhlé 

finanční operace zcela nepochybně byly cestou k majetkovému vzestupu. Pro osoby, 

které nemohly investovat dostatečně veliký kapitál a neměly dostatečné nadání pro 

spekulace, však úvěrové podnikání přinášelo jen částečné zvýšení životní úrovně, 

nikoliv řešení nepříznivé existenční situace. Nicméně téměř všichni autoři se shodují v 

tom, že na malých statcích bylo úspěšné režijní podnikání nemožné. Tomu odporuje jen 

A. Míka tvrzením, že část drobné šlechty úspěšně provozovala režijní podnikání, aJ. 

Janáček předpokladem, že statky bez režijního podnikání musely zákonitě upadat- tedy 

12 
Na Plze!lsku v roce 1603 nemělo žádné panství přes tisíc poddaných a nad pět set jen čtyři velkostatky: 

dominium Švamberk, Bezdružice a Třebel Petra Jiříka ze Švamberka (744), Horšovský Týn Viléma 
Popela z Lobkovic (733), Toužim markraběnky z Brandenburku (608) a Planá a Šenhof Fridricha Šlika 
(577). V těsném závěsu za nimi bylo panství nejbohatšího rytíře Plze!lského kraje Diviše Markvarta 
z Hrádku Bělá ( 465). Do roku 1615 dosáhlo panství dětí Petra Jiříka ze Švamberka v poručenství jeho 
nejstarší dcery Anny Marie I 043 poddaných a tedy optimální velikosti, zvětšilo se i panství Viléma 
Popela z Lobkovic (761 poddaných). Panství Diviše Markva11a z Hrádku dosáhlo velikosti 550 
poddaných a tedy přešlo do kategorie velkých majetků. 
Viz Petrál'í., J.: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, 
Ph i losophica et historica- monographia 5, 1963, s. 148-153, 155-158; Petrá!lová, L.: Kultura 
každodenního života- období krize feudalismu. Velkostatek, Společenské vědy ve škole 40, 1983-84, č. 
2, s. 93-95; Petrá!l, J. a kol.: Dějiny Československa do roku 1648, Praha 1990, s. 489; Petrá!l a kol.: 
Dějiny hmotné kultury ll (I). Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995, s. 359-361; 
PetráJ'í, J.- Petrá!lová, L.: Rolník v tradiční evropské kultuře, Praha 2000, s. 120-126 
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majitelé těch statků, které prosperovaly, museli provozovat režijní podnikání. J. Thomas 

pak otázku možnosti režijního podnikání nechal otevřenou a jen naznačil, že existoval 

nějaký způsob, kterým drobná šlechta oddalovala svůj hospodářský úpadek. Nedokázal 

ale určit, zda se mohlo jednat o režijní podnikání nebo ne. 

Většina autorů se ale shodla, že základním kritériem pro prosperitu drobné 

nižší šlechty byla geografická poloha jejich statku v rámci českých zemí. Naději na 

úspěch měly statky ležící v úrodných nebo v příměstských oblastech, podle J. Petráně 

také v ekonomicky pokročilých podhorských krajinách v sousedství průmyslových 

center a podle jeho posledních prací v oblastech odlehlých, tržně málo 

frekventovaných, které nebyly příhodné pro podnikání velkostatku. Plzeňsko, ve kterém 

ležela většina statkú Chlumčanských, nepatřilo ani mezi úrodné oblasti ("kraj"), ani do 

neúrodné průmyslové oblasti ("hory"), ani do ekonomicky pokročilého podhůří těchto 

"hor", ale do nevyhraněné geograficko-ekonomické oblasti, která pokrývala mj. celé 

západní a jižní Čechy. Do stejné oblasti spadala i Volyně, ve které žil Šebestián 

Chlumčanský, a případně i jiná sídla Chlumčanských v jižních Čechách. Výjimku 

představovaly statečky Slatina, Čistá a Drahouš na hranicích Rakovnicka, které už 

patřilo mezi úrodné oblasti. 13 

Další výhodnou oblastí pro malé statky údajně byly příměstské oblasti. J. 

Petrá11 sice původně příměstskými oblastmi myslel pouze Prahu a města v úrodných 

oblastech Čech, nikoliv např. Plzeň nebo Klatovy, jiní autoři však tuto kategorii 

rozšířily na oblast v blízkosti středisek regionálního trhu. 14 Výrobně tržní struktura na 

13 Jurok, J.: Regionální vývoj sociální a majetkové struktury českých stavů v I. 1557-1620, Hospodářské 
dějiny21, 1995,s.29 
14 Do poloviny 16. století se v českých zemích vyvinula městská výrobně tržní struktura, která integrovala 
poddanská městečka, poddanská města a královská města. Nejnižším stupněm v této struktuře byla 
str·ediska místního (lokálního) trhu, mezi která patřila většina městeček. Některá městečka náležela spolu 
s většinou poddanských měst a méně významnými královskými městy k vyššímu typu, mezi střediska 
úzce regionálního trhu. Většina královských měst si ale udržela postavení středisek regionálního trhu i 
meziregionální směny. Mezi tento typ naopak proniklo pouze několik poddanských měst. Všechna tato 
střediska meziregionální směny byla napojena na střediska celozemské distribuce zboží, jimiž byly v 
podstatě pouze pražská města. 
J. Janáček rozeznával pouze místní, oblastní, zemský a zahraniční trh. Místní trh jednotlivých měst a 
městeček se dělil na místní trh v užším slova smyslu (městský trh) a místní trh v širším slova smyslu, což 
byla spádová oblast jednotlivých měst a městeček. Po zániku platnosti mílového práva v 16. století mohla 
tato druhá forma místního trhu u některých královských měst téměř zaniknout nebo se její rozloha různě 
měnila podle konkurence jiných měst, zatímco u poddanských měst byla i nadále ovlivněna mílovým 
právem. Velikost místního trhu ale nikdy nebyla určena přesně okruhem jedné míle a měnila se u 
jednotlivých odvětví r·emeslné výroby. Vyšší formou byl trh oblastní, tvořenou směnou na výročních 
trzích v určité oblasti. Teritoriální vymezení oblastního trhu nebylo pevné, prakticky každé město však 
bylo pevnějším jádrem určité tržní oblasti, jejíž velikost lze stanovit podle oznámení jiným městům o 
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Plzeňsku není dosud plně zmapována. Jisté je nicméně, že středisky regionálního 

obchodu v blízkosti statků Chlumčanských z Přestavlk byla královská města Plzeň, 

Klatovy, Stříbro, Tachov, který byl ale v letech 1556-1602 zastaven Lobkovicům, 

Rakovník. který se však stal královským městem až roku 1588. Možná se projevoval i 

jistý vliv královských měst Domažlic, které ale byly do roku 1572 v zástavě 

Švamberkú, a Rokycan, které se však staly královským městem až roku 1584, na 

jihočeské statky vliv Písku, Prachatic, které ale byly od roku 1501 v zástavě 

Rožmberkú, a Vodňan. 15 Ze statkú Chlumčanských ležely Štokov, Trpísty a Buková 

konání nebo odložení jarmarků. Síť oblastních trhů se vzájemně pro línala na principu sousedství a 
zahrnovala královská i poddanská města. Např. Český Brod patřil do oblastního trhu okolních měst a ona 
zase do jeho oblastního trhu, nikoliv však už do oblastního trhu Českých Budějovic. Rozsah oblastního 
trhu Rakovníka např. zahrnoval Plzeň, Kralovice, Žlutice, Beroun, všechna pražská města, Kadaň, Žatec, 
Chomutov, Louny, Slaný, Jesenici. Centry zemského trhu byla ta města, která dodávala zboží do jiných 
měst i mimo dobu jarmarků. Zahraniční trh byl přirozeně veden přes zemské hranice, tam ale mohl 
zasahovat i trh oblastní u měst v pohraničí. Účastníky zahraničního trhu tak byla ta města, která dokázala 
na světové trhy dodávat nějaký druh zboží pravidelně v určitém množství a určité kvalitě, a to nezávisle 
na konání jarmarků. 
Viz Janáček, J.: Dějiny obchodu v předbělohorské Praze, Praha 1955, s. 195; Janáček, J.: Řemeslná 
výroba v českých městech v 16. století, Praha 1957, s. 20-25; Míka, A.: Sociálně ekonomická struktura 
českých zemí p!·ed třicetiletou válkou (2. část), SH 23, 1975, s. 38-39; Ledvinka, V.: Feudální 
velkostatek a poddanská města v předbělohorských Čechách, in Česká města v 16. ~ 18. století, usp. J. 
Pánek, Praha 1991, s. I 04-1 OS 
15 Největšími a nejvýznamnějšími městy Plzeií.ského kraje byly v 16. století Plzeň, Klatovy, Domažlice a 
Stříbro. Nejvýznamnějších z nich byla Plzeň, třetí nejbohatší město v Čechách. Byla střediskem obchodu 
nejen pro západní Čechy, ale i pro jiné oblasti Čech. Do Prahy dodávala ve velkém množství vlnu a 
naopak odebírala plátno. Obchodovala s Lipskem, Norimberkem a dalšími jihoněmeckými a rakouskými 
městy. Do Norimberku např. dodávala dobytek, získaný v Praze i Uhrách. Konfiskacemi roku 1547 Plzeň 
nebyla postižena. Stříbro patřilo podle V. Bystrického do kategorie menších královských a větších 
poddanských měst. Rokycany byly od roku 1498 komorním městem. Za šmalkladské války se nepostavili 
proti panovníkovi a dokonce mu půjčili 500 kop gr.č., takže je nepostihly žádné konfiskace a místo toho 
jim bylo zastaveno rokycanské proboštství. Roku 1584 byly povýšeny na královské město, za což musely 
zaplatit 6 000 kop gr. míš. Krátce po nich byl roku 1587 na královské město povýšen i Rakovník, který 
do té doby patřil k panství Křivoklát v zástavě Ladislava ze Šternberka. Tachov byl až do roku 1602 
zastaven Lobkovicům a byl v postavení fakticky poddanského města. Podle daňového přiznání z roku 
1567 bylo v Klatovech 640 domů, v Domažlicích 345 domů, v Písku 270 domů, ve Stříbře 265 domů, 
v Sušici 256 domů, v Rokycanech 196 domů, ve Vodňanech 174 domů. Další počty domů pochází z roku 
1598 a očividně se jedná jen o domy ve vnitřním městě bez předměstí, protože počet domú je oproti roku 
1567 znatelně nižší. Pro účely porovnání jejich velikosti to ovšem postačuje. Roku 1598 přiznaly 
Domažlice 332 domů, Klatovy 283 doml't, Písek 231 domú (údaj je ale až z roku 1604, z roku 1598 není 
znám), Sušice 218 domi't, Stříbro 216 domú, Rakovník 190 domů, Vodt'íany 130 domú. Je zřejmé, že 
někde, např. u Klatov, představovaly předměstské domy značnou část městských domů, jinde, jako u 
Domažlic, jen část velmi nepatrnou, takže pořadí podle velikosti se dosti podstatně proměnilo. Pro 
hospodářský potenciál jednotlivých měst sezdají být směrodatnější údaje z roku 1567. J. Janáček 
rozčlenil česká města do čtyř typú: spotřební, exportní, řemeslnické a řemeslnicko-zemědělská. Naprostá 
většina českých měst patřila mezi města řemeslnická nebo řemeslnicko-zemědělská. První z nich měla 
obvykle přes 200 domú a tisíc obyvatel, základním rozlišovacím znakem však byl počet cechú. Pokud 
bylo ve městě více než pět cechú, jednalo se o město řemeslnické, v opačném případě o město 
řemeslnicko-zemědělské. Plzeň měla na konci 15. století 12 cechů, Klatovy roku 1620 13 cechů, 
Domažlice roku 1619 ll cechl't Stříbro v 16. století minimálně 6, ale pravděpodobně ll cechů. Všechna 
tato města tedy patřila bezesporu mezi města řemeslnická. 
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v mílovém okruhu královských měst Tachova, Stříbra a Klatov. O něco dále od Plzně, 

ale stále v její spádové oblasti, byly Čeminy. Ve vzdálenosti 15-20 km od města byly 

Plešnice u Plzně a Stříbra, Újezd nade Mží a Dolní Lukavice u Plzně, městečko Čistá a 

Slatina u Rakovníka a Plezom u Tachova. Spádová oblast města Rakovníka zahrnovala 

dokonce i Drahouš, ačkoliv jeho vzdálenost od města mírně přesahovala 20 km. Statek 

Jeneč ležel dokonce jen 17 km od Prahy, která snad ovlivňovala i Tisovice (Čisovice), 

vzdálené necelých 30 km. 16 Za příměstské statky je tedy možné bezpochyby považovat 

Štokov, Trpísty, Bukovou a Čeminy a zřejmě také Plešnice, dvúr v městečku Čistá, 

Újezd nade Mží, Jeneč, Dolní Lukavici, Slatinu a Plezom. Vzhledem k rozsáhlosti 

spádové oblasti Prahy je sem pravděpodobně možné zařadit i Tisovice. 17 

Viz Vančura, J.: Dějiny někdejšího královského města Klatov 1-2, Klatovy 1928-29, s. 1329; Janáček, J.: 
Řemeslná výroba v českých městech v 16. století, Praha 1957, s. 186-187, 197, 203-206; Janáček, J.: 
Pivovarnictví v českých královských městech 16. století, Praha 1959, s. 27, 29; Petráň,].: Zemědělská 
výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et historica
monographia 5, 1963, přílohová mapka "Hospodářské poměry v Čechách na počátku 17. století" na konci 
knihy; Bělohlávek, M. a kol.: Dějiny Plzně I. Od počátků do roku 1788, Plzeň 1965, s. 115, 148, 199; 
Bystrický, V.: Hlavní aspekty studia dějin cen a mezd ve Stříbře v letech 1526-1618, in AUC, Phil. et 
Hi st. I, 1971, Studia Historica V, s. 125; Pelant, J.: Města a městečka Západočeského kraje, Plzeň 1984, 
s. 150-151,226,244,270,273, 278; Čarek, J.: Městské znaky v českých zemích, Praha 1985, s. 196-197, 
330,334,364, 378; Kostlán, A.: Cenová revoluce ajejí odraz v hospodářském vývoji Čech, FHB ll, 
1987, s. 182; Petráň, J. a kol.: Dějiny Československa do roku 1648, Praha 1990, s. 491; Cironis, P.: 
Historie města Rokycan I. Rokycany od I O. století do třicetileté války, Rokycany 1993, kapitola IV. 
(Rokycany v době rudolfínské), s. 1-6,33-36,45,53-72, 79-85; Procházka, Z.: Domažlice město. 
Historicko-turistický prl'1vodce, Domaž! ice 1993, s. 16-18; Procházka, Z.: Stříbrsko a Borsko. Historicko
turistický průvodce, Domažlice 1995, s. 77-83; Kuča, K.: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku I, Praha 1996, s. 738-740, 2, Praha 1997, s. 887-890, 5, Praha 2002, s. 126-131, 186-213, 429-
615, 652-657, 6, Praha 2004, s. 300-311, 334-346; Procházka, Z.: Město Tachov. Historicko-turistický 
průvodce, Domaž! ice 1997, s. 27 -28; Procházka, Z.: Klatovy město. Historicko-turistický průvodce, 
Domažlice 2000, s. 21-24; Bahlcke, J.- Eberhart, W.- Polívka, M.: Lexikon historických míst Čech, 
Moravy a Slezska, Praha 200 I, s. I 02-103, 235-236, 415-416, 421-426, 439-457, 457-459, 476-4 77, 4 79-
480,525-526,529-530,546-548,612 
16 Újezd Purkartúv byl vzdálen od královských měst Klatovy 23 km, Plzně 27 km, od Rokycan 33 km a 
od Stříbra 46 km. Radkovice byly vzdáleny 23 km od Klatov a 25 km od Plzně, 35 km od Rokycan a 43 
km od Stříbra. Dolní Lukavice byla vzdálena 17 km od Plzně, 25 km od Klatov, 29 km od Rokycan a 37 
km od Stříbra. Zemětice byly vzdáleny od Klatov 25 km, od Plzně 27 km, od Stříbra 28 km, od Domažlic 
30 km a od Rokycan 40 km. Křakov byl vzdálen 25 km od Domažlic. Jeneč byla v od Prahy vzdálena 17 
km, Čísovice 29 km. Újezd nade Mží byl vzdálen od Plzně 16 km, od Stříbra 25 km a od Rokycan 32 km, 
Plešnice od Str"íbra 15 km, od Plzně 15 km a od Rokycan 32 km, Slatina od Rakovníka 18 km a od 
Rokycan 34 km, Čistá od Rakovníka 15 km a od Rokycan 40 km. Čeminy byly vzdáleny 13 km od Plzně, 
Trpísty 9,6 km od Stříbra a 32 km od Plzně. Plezom byla od Tachova vzdálena 19 km, od Stříbra také 19 
km. Štokov byl vzdálen od Tachova 8,4 km. Drahouš byl od Rakovníka vzdálen 22 km, Buková u Poleně 
I O km od Klatov a 22 km od Domažlic. Volyně byla vzdálena od Prachatic 24 km, od Vodňan 26 km a od 
Písku 33 km. Strakonice byly vzdáleny od Písku 21 km, od Vodňan 25 km a od Sušice 33 km. 
Vzdálenost po silnici v kilometrech byla změřena pomocí počítačového programu Odyseus. 
17 Odbytové sféry královských měst měly obvykle větší velikost než u poddanských měst, u kterých šlo v 
prúměru o I O km po komunikacích. Jejich rozsah určovala vzdálenost od jiných královských měst, často 
však hrály roli i jiné faktory. Tak u Rakovníku spadaly do jeho tržní sféry vsi, které ležely blíže Plzni, 
zatímco jiné obce blíže k němu se hlásilo do tržní sféry Loun, Žatce nebo Slaného. Díky tomu, že jeho 
spádovou oblast máme jasně vymezenou, víme, že do ní patřily statky Chlumčanských Slatina, městečko 
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Další oblastí, výhodnou pro malé statky, byly odlehlé a tržně málo 

frekventované oblasti, nevýhodné pro podnikání velkostatku. Podle J. Petráně měly 

drobné statky se v takových oblastech šanci se udržet, ale nikoliv prosperovat. Za 

ekonomicky zaostalou oblast, komunikačně i obchodně nevýhodnou a bez možnosti 

většího rozvoj nezemědělské výroby, byly považovány i jihozápadní Čechy. V této 

oblasti se v první polovině 16. století zcela rozpadl majetek pánů z Rožmitálu a došlo 

k citelnému poklesu majetku Roupovských a Švihovských, kteří se nedokázali vyrovnat 

s ekonomickými podmínkami druhé poloviny 16. století. Na jejich místě vznikla řada 

malých statků, které do konce 16. století nebyla pohlcena žádným sousedním ani nově 

vzniklým dominiem. Tato situace se ale netýkala celého Plzeňska: ve stejné době 

zaznamenali značný majetkový vzestup Lobkovicové, dále pánové z Plavna, Šlikové a 

také Šternberkové a Švamberkové, jejichž vzestup nebyl tolik závratný, a Gutštejnů 

došlo jen k mírnému majetkovému poklesu. Celé Plzeňsko tedy za ekonomicky 

zaostalou oblast rozhodně považovat nelze. Nicméně přímo v hranicích bývalého 

panství Švihovských se nacházel stateček Chlumčanských Újezd Purkartův, se kterým 

sousedil jejich další stateček Radkovice pod Skalou a nedaleko nich se nacházely i 

statečky Zemětice (Bijadla) a Čelákovy. 18 

Celkově se tedy dá říci, že tři statečky Chlumčanských (Slatina, Čistá a 

Drahouš) se nacházely v úrodné oblasti Čech, pravděpodobně dvanáct statků je možné 

považovat za příměstské (Štokov, Trpísty, Bukovou, Čeminy, Plešnice, dvůr v městečku 

Čistá, Újezd nade Mží, Jeneč, Dolní Lukavici, Slatinu a Plezom, Tisovice) a čtyři statky 

Čistá a dokonce i Drahouš, vzdálený od Rakovníka 22 km po cestách, stejně jako okolní obce zjiných 
statkú Březsko, Milíčov, Chříč, městečko Kožlany aj. Místní trh královského města Stříbra o rozměrech 
zhruba 20x 12 km vzdušnou čarou zahrnovala ze sídel Chlumčanských pouze stateček Trpísty, zatímco 
Plešnice ležely již 3,4 km za vnějším okrajem jeho spádové oblasti, kterou ukončovala sousední ves 
Úlice. Snad je však možné i přesto považovat Plešnice za příměstský statek. Oblast takto vymezeného 
místního trhu v sobě zahrnovala i poddanská městečka Kladruby a Černošín. Místní trh Plzně sahal 
údajně jen do okruhu 9 km kolem města, nebyl ale M. Bělohlávkem nijak blíže vymezen ani popsán. 
Viz Janáček, J.: Pivovarnictví v českých královských městech 16. století, Praha 1959, s. 46; Petráň, J.: 
Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et 
historica- monographia 5, 1963, přílohová mapka "Hospodářské poměry v Čechách na počátku 17. 
století" na konci knihy; Bělohlávek, M. a kol.: Dějiny Plzně I. Od počátkú do roku 1788, Plzeň 1965, s. 
40, 225; Bystrický, V.: Hlavní aspekty studia dějin cen a mezd ve Stříbře v letech 1526-1618, in AUC, 
Phil. et Hist. I, 1971, Studia Historica V, s. 128; 
18 Holý, V.: Růst a rozklad rodového majetku Švihovských z Rýzmberka a pánú z Rožmitálu (Příspěvek 
k poznání vývoje feudální koncentrace pozemkového majetku v jihozápadních Čechách), Minulostí Plzně 
a Plze!'1ska 3, 1960, s. 41-78; Petráň,J .: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 
17. století, AUC, Philosophica et historica- monographia 5, 1963, s. 168; Janáček, J .: České dějiny. 
Doba předbělohorská 1526-1547 111 Praha 1968, s. 152; Búžek, V.: Majetková skladba šlechty 
v předbělohorských Čechách, Hospodářské dějiny 14, 1986, s. 182-185 
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(Újezd Purkartův, Radkovice pod Skalou, Zemětice-Bijadla a Čelákovy) za statky ležící 

v ekonomicky zaostalých oblastech. V podstatě všechny statky až na Křakov tak ležely 

v oblastech výhodných pro existenci malých statků. Nejvíce prosperovat by z nich 

teoreticky měly statečky Slatina a dvůr v městečku Čistá, které ležely v úrodné oblasti a 

zároveú v blízkosti města Rakovníka, a Jeneč, který ležel v blízkosti Prahy, nejméně 

Újezd Purkartúv, Radkovice pod Skalou, Zemětice-Bijadla, Čelákovy a přirozeně také 

Křakov. Bude velice zajímavé zjistit, zda tento předpoklad odpovídá hospodaření 

jednotlivých statků Chlumčanských. Nedostatek dochovaných pramenů nám 

neumožúuje zjistit přesný stav hospodaření jednotlivých statků, jejich ekonomickou 

stabilitu či labilitu však múžeme zjistit z délky doby jejich držení a také z jejich 

případného zadlužení při prodeji nebo naopak z přikupování dalšího nemovitého 

majetku ke statkúm. 

Než však přikročíme k přehledu hospodaření jednotlivých statkú, je třeba si 

ujasnit ještě jednu věc - zda bylo vúbec možné, aby režijní hospodaření na statcích 

Chlumčanských mělo stejnou formu jako na velkých velkostatcích. Základem režijního 

podnikání na rozlehlých dominiích byl tzv. "dominikální trh". Tento termín podle J. 

Janáčka znamenal "směna v rámci dominia bez ohledu na teritoriální rozsah, avšak 

zásadně řízená (nebo nařizovaná) správou panství". Dominikální trh by tedy podle této 

definice mohl být i na malých panstvích. Nověji však mluví P. Vorel o "samostatném 

dominikálním trhu", který byl podle něj rozšířen na většině šlechtických statkú. Jeho 

základní podmínkou však byla existence poddanského města nebo městečka uvnitř 

panství. Existence městečka na panství je považována za mnohem významnější 

rozlišovací rys než počet osedlých, protože se jednalo o novou hospodářskou kvalitu. 

Pokud jakýkoliv šlechtic nashromáždil dostatečné (blíže nespecifikované) množství 

vesmc pro systém dominikálního trhu, snažil se jednu ze vsí, nejčastěji tu sídelní, 

povýšit na městečko. I na malých šlechtických statcích, pokud zahrnovaly alespoň 

několik vesmc, je pravidelně nejpozději od druhé poloviny 16. století doloženo 

městečko jako tržní středisko panství. Úloha poddanských města a městeček 

nespočívala v jejich bezprostředním přínosu do vrchnostenské pokladny a patrně am 

v dalších bezprostředních službách, které měšťané své vrchnosti poskytovali, ale 

v mnohostranné úloze výrobní, tržně zprostředkovatelské a finanční, jejímž 

prostřednictvím umožúovala hospodářsky efektivní fungování velkostatku. Bez 

ekonomické role poddanských měst a městeček si nelze představit vzestup poddanské i 
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vrchnostenské (režijní) výroby, rúst zámožnosti některých skupin vesnických 

poddaných a znásobení peněžních dúchodú vrchnosti. Poddanská města a městečka 

vytvářela pro tento proces nutné podmínky zásobovací, odbytové, zprostředkovatelské, 

dopravní, finanční a úvěrové. Nikdo z Chlumčanských však žádné městečko nikdy 

nevlastnil, takže na jejich panstvích "samostatný dominikální trh" nemohl existovat. 19 

Tyto "samostatné dominikální trhy" ale nebyly omezeny hranicemi panství, nýbrž 

vytvářely vlastní spádové oblasti, kam náležely i vsi jiných vrchností mimo vlastní 

panství. Velikost těchto spádových oblastí byla asi 1 O km po komunikacích a v jejich 

rámci fungoval tržní mechanismus jako uzavřený koloběh směny zboží mezi městským 

a venkovským prostředím. Městečka měla v těchto spádových oblastech roli 

prostředníka směny zemědělských produktú za řemeslné výrobky a zároveň se podílela 

jako zprostředkovatelé na oblastním trhu, kam vyvážela přebytky z vlastní spádové 

oblasti a odkud dovážela na místní trh výrobky, které spádová oblast nebyla schopna 

vyprodukovat. Poddaní většinou neměli možnost vozit svou produkci pravidelně jinam 

než do nejbližšího městečka. 20 Téměř všechny statky Chlumčanských spadaly do 

spádové oblasti dominikálního trhu jiného panství. Statky Újezd Purkartúv, Radkovice 

a Dolní Lukavice patřily do spádové oblasti poddanského města Přeštic, povýšených na 

město roku 1519. Statky Zemětice (Maškrov, Bijadla) a Čelákovy náležely do spádové 

oblasti poddanských městeček Merklín, Roupov a Stod, Křakov ležel na okraji spádové 

oblasti města Horšovského Týna, doloženého už roku 1352. Jeneč patřila do spádové 

oblasti městečka Unhoště, Tisovice (Čísovice) do spádové oblasti městečka Mníšku pod 

Brdy. Újezd nade Mží, Plešnice a Čeminy náležely do spádové oblasti městečka Města 

Touškova, Čeminy navíc také do spádové oblasti městečka Všeruby. Slatina a poplužní 

dvúr v městečku Čistá patřily do spádové oblasti městeček Čistá a Kožlany, Drahouš 

do spádové oblasti městeček Čistá a Jesenice, která byla někdy na počátku 17. století 

povýšena na město, Buková do spádové oblasti městečka Poleň. Štokov ležel na okraji 

19 Janáček, J.: Řemeslná výroba v českých městech v 16. století, Praha 1957, s. 25; Ledvinka, V.: 
Rozmach feudálního velkostatku, jeho strukturální proměny a role v ekonomice českých zemí 
v předbělohorském období, FHB ll, 1987, s. 108; Petráň, J. a kol.: Dějiny Československa do roku 1648, 
Praha 1990, s. 488; Vorel, P.: Města jako sídla feudálních vrchností, in Česká města v 16. - 18. století, 
usp. J. Pánek, Praha 1991, s. 123, 126, 133 pozn. 10; Ledvinka, V.: Feudální velkostatek a poddanská 
města v předbělohorských Čechách, in Česká města v 16. - 18. století, Praha 1991, usp. J. Pánek, s. I 04, 
109 
20 Janáček, J.: České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547 1/1 Praha 1968, s. 123; Petráň, J. a kol.: 
Dějiny Československa do roku 1648, Praha 1990, s. 488, 491-494; Vorel, P.: Městajako sídla feudálních 
vrchností, in Česká města v 16.- 18. století, usp. J. Pánek, Praha 1991, s. 126-127 
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spádové oblasti poddanská města Planá, povýšená roku již roku 1373, ale 

pravděpodobně náležel spíše do spádové oblasti bližšího královského města Tachov, 

které bylo ovšem v letech 1556-1602 v zástavě Lobkoviců. Stejně tak Trpísty, v jejichž 

blízkosti nebylo žádné poddanské město či městečko, patřily do spádové oblasti 

královského města Stříbra. Mimo spádovou oblast nějakého města či městečka tak 

ležela zřejmě pouze Plezom.21 Žádný statek Chlumčanský tedy neměl "samostatný 

dominikální trh" a naopak téměř všechny jejich statky patřily do "samostatných 

dominikálních trhů" svých sousedů. Zcela nepochybně tak režijní hospodaření 

Chlumčanských nemohlo probíhat stejnými formami jako u těch statků, které 

"samostatný dominikální trh" měly. Otázkou ale zůstává, zda na statcích ve spádové 

oblasti jiných "samostatných dominikálních trhů" bylo režijní hospodaření vůbec možné 

a zda bylo nebo nebylo výnosné. Pro zodpovězení této otázky se musíme blíže podívat 

na hospodaření Chlumčanských z Přestavlk. 

Pro panství v jejich majetku se zachoval jen jediný urbář, vložený do smlouvy 

o rozdělení statku bratrů Jana Boreně a Jindřicha Chlumčanských na Újezdě Purkartově 

a Radkovicích z roku 1577, ve které jsou uvedeny i další zajímavé údaje pro 

21 Újezd Purkartův byl od Přeštic vzdálen 7,4 km, Radkovice 5,3 km, Dolní Lukavice 3,5 km. Zemětice a 
Čelákovy (spolu s Bijadly a Maškrovem} ležely hned mezi několika poddanskými městečky: Zemětice 
byly vzdáleny od Merklína 1,9 km, od Roupova 6,7 km a od Stoda 8,2 km. Čelákovy od Merklína 3,3 km, 
od Stoda 6,8 km a od Roupova 8, l km. Nedaleko navíc leželo další poddanské městečko Staňkov, 
vzdálené od Čelákov ll km a od Zemětic 12 km. Křakov byl vzdálen od Horšovského Týna 1 O km. 
Tisovice (Čisovice) byly vzdáleny od Mníšku pod Brdy 4,3 km. Újezd nade Mží byl vzdálen 4,8 km od 
Města Touškova, Plešnice 7,1 km od Města Touškova. Slatina byla vzdálena od městečka Kožlany 7,5 
km a od městečka Čistá 8,7 km. Další jejich sídlo bylo přímo v městečku Čistá. Čeminy byly od Města 
Touškova vzdáleny 2,4 km, od Všerub 5,9 km. Štokov byl od Plané vzdálen 1 O km. Drahouš byl vzdálen 
2, 7 km od městečka Jesenice a 9,8 km od městečka Čistá. Buková byla od městečka Poleň vzdálena 5,9 
km. Plezom byla vzdálena od městeček Boru u Tachova 12 km, od Starého Sedliště, které se ale 
městečkem stalo až někdy po roce 1587, 15 km, od Černošína 16 km a od města Planá 17 km. Jihočeská 
sídla Chlumčanských ležela přímo v poddanském městečku Volyně a městě Strakonice. 
Vzdálenost po silnici v kilometrech byla změřena pomocí počítačového programu Odyseus. 
Viz Pelant, J.: Města a městečka Západočeského kraje, Plzeň 1984, s. 65, 70, 96, 159, 190, 192,219,231, 
233,257,261,278, 293; Čarek, J.: Městské znaky v českých zemích, Praha 1985, s. 84, 107, 116, 150, 
182,207,243,253,256,324,355,356,357,377,394, 418; Kuča, K.: Města a městečka v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku 1, Praha 1996, s. 184-185,478,601-602,2, Praha 1997, s. 192-195,612-613,3, 
Praha 1998, s. 125-126, 821-822, 852-855, 4, Praha 2000, s. 85-87, 5, Praha 2002, s. 126-131, 151-153, 
340-342, 6, Praha 2004, s. 169-176, 408, 828-832, 848-850, 868-869; Procházka, Z.: Stříbrsko a Borsko. 
Historicko-turistický průvodce, Domažlice 1995, s. 20-22, 27; Procházka, Z.- Bukačová, I.- Fák, J.
Foud, K.: Severní Plzeiísko I. Historicko-turistický průvodce, Domažlice 1996, s. 52; Bukačová, I.- Fák, 
J.- Foud, K.: Severní Plzeňsko 2. Historicko-turistický průvodce, Domažlice 1997, s. I 04; Procházka, Z.: 
Horšovskotýnsko. Historicko-turistický průvodce, Domažlice 1998, s. 37-44, 112; Foud, K.- Tomáš, K.: 
Ji žní Plzei'!sko I. Historicko-turistický průvodce, Domažlice 1999, s. 78, 93-94, 126; Bahlcke, J. -
Eberhart, W.- Polívka, M.: Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, Praha 2001, s. 26-27, 
195-196,344-345,417,465,518,519-520,613-614, 620-621; Procházka, Z.: Plánsko a Tachovsko. 
Historicko-turistický průvodce, Domažlice 2002, s. 83-84, 123-124 
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hospodaření na statku Újezd Purkartův. Další urbáře pochází z doby krátce po prodeji 

jejich statků: urbář panství Plešnice z roku I567 (prodej roku I563) a Štokov I64I 

(prodej roku I63 7). Protože povinnosti v urbářích se v době předbělohorské neměnily a 

nově byly stanoveny až po třicetileté válce, můžeme je také použít. Účty nejsou 

přirozeně zachovány žádné. Přesto je ale možné poznat alespoň přibližnou skladbu 

hospodaření na statcích Chlumčanských z Přestavlk, protože z trhových zápisů 

v deskách zemských lze zjistit, zda mezi koupí a prodejem statku na něm přibyly nové 

panské dvory, mlýny, ovčíny, rybníky a pivovary, zda a na kolik byl prodávaný statek 

zadlužený, zda byla cena při prodeji vyšší, nižší či stejná jako při koupi, a zda byla 

zaplacena hotově, na splátky nebo ponechána kupci a pojištěna pod úrok. Nejprve nás 

bude zajímat struktura režijního hospodaření jednotlivých rodin rodu. 

O hospodaření Kryštofa z Přestavlk a jeho syna Jana v Újezdě nade Mží 

nemáme v podstatě žádné zprávy. Pokud ke statku patřila celá vesnice, což je velmi 

pravděpodobné, můžeme alespoň orientačně určit její velikost podle údajů z Berní ruly: 

ves měla devět dvorú o celkové rozloze 274 strychú. 22 

Na panství Kryštofova druhého syna Viléma na Jenči byl vedle kmetcích dvorů 

jeden poplužní dvúr a krčma, pravděpodobně vrchnostenská, protože o platu z ní se 

nemluvilo. Poddanský úrok ze čtyř poddanských dvorú mu dohromady vynášel I kopu 

I7 gr. č., žádné robotní ani naturální povinnosti jeho poddaní neměli. Jejich renta byla 

odváděna v gr. č., byla tedy vyžadována v maximální možné míře. Můžeme zde ovšem 

pozorovat zajímavý jev: protože známe výši poddanských platú z roku I527, kdy Jeneč 

nabyla jeho tchyně Johanka ze Skuhrova, múžeme ji porovnat se stavem z roku I542. 

Tři poddanské dvory měly stejného majitele, jeden ho změnil (Janek nahradil Beneše). 

Hošek a Petr Špih odváděli dříve plat v gr. č., Beneš a Nikodém v gr. míš. Plat Hoška 

zústal stejný, odváděl stále 32 gr. č., ale výše Petrovy renty byla snížena na I O gr. č. 

místo 32 gr. č. Platy Nikodéma a Beneše (Janka) byly převedeny na gr. č., ale nikoliv 

jejich prostým uváděním v nové měně, nýbrž přepočtem: ze dvora dříve Beneše, nyní 

Janka, se platilo nově 15 gr. č., tedy plat o stejné velikosti jako 30 gr. míš. Výše 

Nikodémovy renty byla zvýšena nad původních 30 gr. míš., ale ne na 30 gr. č., nýbrž na 

20 gr. č. ( 40 gr. míš. ). Zvýšení pravděpodobně nebylo způsobeno převodem na gr. č., 

ale nějakými majetkovými přesuny mezi poddanskými usedlostmi, jak naznačuje 

22 Čadková, I.- Zahradníková, E.: Berní rula 25. Plzeňský kraj 3, Praha 2003, s. 736 
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snížení poddanského platu u Petra Špiha. I tak ale výše poddanské renty z Jenče 

z neznámého důvodu poklesla z 1 kopy 34 gr. č. na 1 kopu 17 gr. č. Ke zmíněným 

změnám v poddanských platech došlo ale zřejmě ještě za vlastnictví Johanky ze 

Skuhrova nebo Oldřicha z Píbru. Do roku 1553 převzal poddanský grunt po Jankovi 

Jakub, ale výše poddanské renty už zůstala stejná. Velikost Jenče bohužel nemůžeme 

určit ani podle Berní ruly, protože Vilém držel jen jeden ze tří dílů Jenče, které byly 

později spojeny v jeden statek. Je nicméně zcela nepochybné, že se jednalo o velmi 

malý stateček, protože celkem ho tvořilo 17 dvorú o celkové rozloze 54 strychú. Na 

statku Jeneč byl také příkop okolo tvrze, kde se snad též daly chovat ryby, sady 

s ovocnými stromy, ale nebyly tam žádné rybníky a ani tam za Vilémova vlastnictví 

nevznikly. Na statku nebyl ani ovčín nebo pivovar a zmiňovány nejsou ani louky, 

pastviny nebo lesy, jen jakési vrbiny. Nějaké louky tam ale být musely, protože jinak 

by na poplužním dvoře nemohl chovat přes zimu dobytek a bez dobytka by neměl hnúj 

na hnojení polí. Statek celkově asi příliš neprosperoval, proto ho roku 1553 prodal. 

Namísto aby převzal prodejní částku 650 kop gr. č. v hotovosti, nechal ji v držení kupce 

a pobíral od něj roční úrok 39 kop gr. č. Hospodaření na .Tenči tedy múžeme shrnout 

takto: zahrnovalo poplužní dvúr, vrchnostenskou krčmu, ale bez pivovaru, a pobírání 

platu od čtyř poddaných ve výši 1 kopa 17 gr. č. bez jejich dalších povinností. 

Vilémovo hospodaření na Jenči se až na pobírání nevelkého platu a fakt, že Vilém 

žádnou poddanskou rentu neplatil, nijak nelišilo od hospodaření zámožného krčmáře, 

který zároveň držel selský dvúr. Nebylo příliš výnosné, ale asi ani ztrátové, protože 

stateček nebyl zadlužený. Důvodem prodeje byla zřejmě vidina pobírání mnohem vyšší 

renty z úrokú. Výnosnost tohoto kroku však zřejmě trochu přecenil a jeho životní 

úroveú (pravděpodobně někde ve městě) nedosahovala takové výše, jakou očekával. 

Proto si roku 1557 koupil malé služebné manství v Tisovicích (dnes Čisovicích) 

s poplužním dvorem, poli, lukami, lesy a rybníčky za 100 kop gr. č. Pivovar ani ovčín 

na statku nebyl, ale později k němu získal nebo na něm nechal zřídit mlýn. I tento 

statek odpovídal hospodaření bohatého sedláka, později mlynáře se selským dvorem, i 

když se už pokoušel v nevelké míře o rybníkářství. Ani tento stateček ho ale 

neuspokojoval a tak ho roku 1564 za dvojnásobnou sumu prodal. Statek opět nebyl 

zadlužen a poskytoval zřejmě Vilémovi stejný životní standart jako Jeneč, protože 

poddanský plat nahradily peníze z úrokú, ačkoliv stál jen 100 kop gr. č. oproti 650 

kopám za Jeneč. Prodal ho s dvojnásobným ziskem, i když od této částky by bylo nutné 
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odečíst neznámé náklady za pořízení mlýna. I tak ale pravděpodobně na této transakci 

neprodělal. O dalším hospodaření Viléma i jeho syna Jeronýma nevíme však zatím 

bohužel nic. Možná se pokusil získat podobný stateček ve výhodnější poloze nebo 

odešel do nějakého poddanského města a hospodařil tam stejně jako měšťané. Celkově 

můžeme říci, že Vilém se o režijní podnikání ve větší míře nepokoušel, pokud vůbec 

krčmu nebo mlýn nepronajímal, a poplužní dvůr sloužil pouze k zásobování vrchnosti a 

její čeledi. Jeho statečky však nebyl ztrátové, snad kvůli blízkosti Prahy. První z nich 

držel nejméně 15 let, druhý jen 7 let, což odpovídá předpokladům o častém střídání 

.. 1 o 23 maJite u. 

Tabulka č. 23 Přehled režijního podnikání Kryštofa z Přcstavlk na Bubnč a jeho potomků 

RODINi\ SÍDLO VSl DVORY MLÝNY OVČÍNY 

RYBNÍ- PIVOVA-

KY RY 

Kryštof 1508- l-l rad Buben I (Újezd ? ? ? ? ? 

1534 ( 1/2), nade Mží 

později 

zřejmě tvrz 

Újezd nade 

Mží 

Kryštolliv syn 
Tvrz lJjezd I (l)jezd ') ? ? ? ? 

Jan 
nade Mží nade Mží) 

Kryštoťúv syn 
Tvrz Jencč u ]/') I o o o o 

Vilém I 538-
Unhoště 

1553 (Jencč) 

Kryštoťliv syn Manský dvúr o I I o (více o 
Vilém I 557- v Č'isovicich 

I 564 u Mnišku (nově po malých) 

pod Brdy roce 

1557) 

Vilémúv syn ')v obci o ') ? ') ') ? 

Jcron)·m Stráž 

FARY KRČMY 

? 

1/2 

(v Jezné) 

') 

1/2 (v 

Jczné) 

o I (v 

Jenči) 

o o 

? ') 

Jiřík z Přestavlk měl na svém statku Plešnicích poplužní dvůr s polovicí 

popluží hradu Bubna, lesy, louky, kus řeky, potůčky, rybníky, několik mlýnů a roku 

23 AČ 26, s. 373-377; DZV 250 8 12'; DZV ll 812; OD 64 pag. 322, 364; Doskočil, K: Berní rula 2. 
Popis Čech, Praha 1954, s. 688 
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1534 i ovčín. Roku 1563 patřil ke statku jeden poplužní dvůr a jeden náchlební mlýn 

řečený Gublovský (Hublovský) pod hradem Bubnem, ze kterého se platilo ročně 90 

kbelců žita, 5 kbelců bílých otrub a 4 kbelce pšenice a u nějž se ročně vykrmilo sedm 

vepřů na sádlo?4 Ke statku dále patřil kus řeky od mlýna k řece, která náležela k 

Touškovu, potoky s raky a střevlemi a tři rybníky na 40, 15 a tři kopy kaprů. Rybníky 

tak tvořily celou rybniční soustavu od násadního přes výtažní až po kaprový. Pivovar na 

statku nebyl a ani o ovčínu se už nemluvilo. Vesnice Plešnice měla podle Berní ruly 17 

poddanských dvorů s 452 strychy. Roku 1567 se udávalo 19 poddaných, rozloha půda 

byla ale zřejmě stejná. Jejich povinnosti jsou uvedeny v tabulce. 

14 Kbelec byl západočeská dutá míra o různé velikosti, na Plzeňsku obvykle (podle A. Sedláčka) 71,53-72 
I a na Domažlicku a Horšovskotýnsku 72,79 I. Pro nás bude směrodatný přepočet z vlastního Plzeňska, 
zaokrouhlený asi na 72 I. Běžně používaný český strych (korec český, pražský) měl čtyři věrtele čili 
93,587 I, takže plzeňský kbelec byl o něco málo víc než tři věrtele. 
Roční plat 90 kbelců žita, 5 kbelců bílých otrub a 4 kbelce pšenice tedy znamenal asi 6 480 I čili asi 69 
strychů žita, 360 I čili 3,85 strychů bílých otrub a 288 I čili asi 3 strychy pšenice. 
Viz Hofmann, G.: Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy, 
Plzeň 1984, s. 62, 65, 87 
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Jméno Plat Slepice Vejce (v Robota Robota orní (ve Trhání konopí (v Kopání řepy 

poddaného 
(na svatého Jiří+ (kusy) 

kopách) žem1í: seno dnech) záhonech) (v záhonech) 

na svatého llavla) 
+otava (ve 

dnech) 

v gr. míš. 

!.Janek 60+60 6 2 4+4 2 2 2 

2. Sručka 60+60 7 2 4+4 2 2 2 

3. !Iey! 60+60 7 2 4+4 2 2 2 

4. Kulhánek 60+60 8 o 4+4 2 o o 

5. Krač 60+60 8 2 4+4 2 2 2 

6. Klíma 45+45 6 2 3+3 2 2 2 

7. Klas 45+45 6 2 3+3 2 2 2 

8. Krčmúř 60+60 2 I 2+3 2 I I 

9. Štefan 30+30 4 I 2+2 2 I I 

10. Chočck 30+30 4 I 2+2 2 I I 

ll. Kraus 30+30 4 I 2+2 2 I I 

12. Šarta 30+30 4 I 2+2 2 I I 

13. Honzl na 30+30 4 I 2+2 2 I I 

Vitrovským 

14. Soukup na 30+30 4 I 2+2 2 I I 

Kyselovským 

15. 1-lonzl na 30+30 4 I 2+2 o I I 

Garosovsk}m 

16. Kříž 30+30 2 o 2+1 o o o 

17. Švank 8+8 I () 1+1 o o o 

18. Vančk 8+8 2 o 1+1 o o o 

19. Vrabec 12+12 I o 1+1 o o o 

K tomu ještě všechny "sedlky i podruhyně" byly povmny zasadit všechnu 

"hlavatici" čili hlávkové zelí, "co by pán chtěl". Všichni poddaní měli tedy povinnost 

odvádět plat ve výši 16-120 gr. míš. a 1-8 slepic. Je zajímavé, že platy byly stále 

odváděny v groších míšeňských, nařízený převod platů na groše české tedy v Plešnicích 

nebyl proveden. Dále všichni poddaní museli vykonat ženní robotu v rozsahu 2-8 dní 

ročně a čtrnáct z nich k tomu ještě orní robotu, každý po jednom dni na jaře a jednom na 
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podzim. Místo jednoho dne orní roboty bylo možno vykonat tři dny roboty ženní. Při 

této robotě dostávali poddaní oběd a řídké pivo, co ho jen mohli vypít, a k tomu ještě tři 

korbele starého piva. Patnáct poddaných k tomu ještě vykonávalo trhání 1-2 záhonů 

konopí a kopání 1-2 záhonů řepy a čtrnáct poddaných odvádělo 1-2 kopy vajec. 

Maximální robotní zatížení -1 O dní roboty ročně spolu s povinností vytrhat 2 záhony 

konopí a vykopat 2 záhony řepy ročně a vysázet všechno zelí, co se poručí - měli čtyři 

poddaní. Poddaní v Plešnicích odváděli ročně celkem 23 kop 22 gr. míš., 84 slepic, 20 

kop vajec, 94 dní ženní a 28 dní orní roboty (celkem 122 dní) a měli povinnost vytrhat 

20 záhonů konopí a vykopat 20 záhonů řepy. 25 Z výčtu povinností poddaných vyplývá, 

že jejich pomoc při práci v poplužním dvoře byla poměrně významná a slepice a vejce 

zásobily vrchnostenskou kuchyni. více než dostatečně. Také přínos roční peněžní renty 

nebyl zanedbatelný. Díky robotním povinnostem víme, že na statku se pěstovalo konopí 

a řepa. Ze mlýna se dále odvádělo pevně stanovené množství žita a také malé množství 

pšenice, zřejmě na bílé pečivo, trocha bílých otrub a sedm vykrmených vepřů. Statek 

poskytoval nepochybně mnohem větší výnos než například výše zmíněná Jeneč a 

dovoloval svému majiteli i mnohem větší životní standart. Jediným rozvinutějším 

režijním podnikáním však bylo rybníkářství, zatímco chov ovcí byl později zřejmě 

zrušen. 

Jiříkův syn Jan se rozhodl statek Plešnice prodat. Statek nebyl zadlužený a on 

kupní sumu přijal z větší části v hotovosti, ze zbytku mu byla vyplácena úroková suma. 

Chlumčanští drželi Plešnice už od 15. století, jako samostatný statek nejméně 31 let. 

Statek tedy byl držen dlouhodobě a nebyl prodělečný. Plešnice přitom bylo možno v 

podstatě nazvat příměstským statkem města Stříbra, ačkoliv ležel těsně za hranicí jeho 

spádové oblasti. Hospodaření na Plešnicích tedy Janovi umožňovalo celkem 

uspokojivou životní úroveň, ale nebylo cestou ke zbohatnutí, o které Jan zřejmě 

usiloval. Proto se pustil do úvěrového podnikání lichvářsko-podnikatelského typu. Jako 

náhradu za zaplacení dluhu 700 kop gr. č. od získal asi roku 1570 od Johanky 

z Kolovrat ves Slatinu, do které přesídlil. Na Slatině při jejím postoupení nebyl poplužní 

25 Záhon byla délková míra o 5 provazcích po 42 loktech (I 24,467 m) nebo plošná míra dosti neurčité 
velikosti. Vzhledem k tomu, že řepa a konopí se opravdu pěstovalo v záhoncích, můžeme snad použít 
jako směrodatnou výše zmíněnou délkovou míru a stanovit, že poddanou s předepsanou robotou 4 záhony 
musel obejít asi 498 m záhonků. Velikost řepných a konopných záhonků, ke které se vztahovala robota, 
tak odpovídala celkové délce 4 987,68 m (2x 2493,84 m). Neznáme ovšem šířku těchto záhonů. 
Viz Hofmann, G.: Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy, 
Plzei1 I 984, s. 98 



219 

dvúr, ovčín ani rybníky, jen poddanské dvory a vrchnostenský mlýn. Protože prodejní 

smlouva na Slatinu nebyla dosud nalezena, nemáme představu o rozsahu režijního 

hospodaření Jana Chlumčanského ve Slatině. Ze sporú s majiteli sousední vsi Milíčov 

vyplývá, že Janovi Chlumčanskému ve Slatině patřilo nejméně sedm poddanských 

dvorú. Poddaní měli povinnost odvádět své vrchnosti peněžní platy, roboty a naturální 

dávky: slepice, vejce a obilné ospy. Jeho syn Jindřich Chlumčanský získal dvúr řečený 

Bělbožický v městečku Čistá se dvěma lány polí a šesti lány lesú, který Jan zdědil po 

jeho smrti v roce 1578. Zatímco Jindřichovo hospodaření nepochybně odpovídalo 

hospodářství většího sedláka nebo středního měšťana, pro Jana existence poplužního 

dvora doplnění poddanské renty o potraviny z vlastní produkce a pokud na Slatině byl 

další poplužní dvúr, i možnost prodeje části úrody. Jan statek Slatinu nakonec 31. 1 O. 

1584 zase prodal a uchýlil se na svúj dvúr v městečku Čistá, kde žil až do své smrti. 

Slatinu držel jen asi 14 let. Nevíme, zda statek byl zadlužený ani nakolik se v něm Jan 

pokoušel o režijní hospodářství nebo žil jen z renty. V Čisté se Janovo hospodaření 

lišilo od ostatních měšťanú jen větším rozsahem polí. Celkově múžeme říci, že Jan se o 

režijní podnikání zajímal zřejmě jen málo a dával přednost úvěrovému podnikání, 

poplužní dvúr ale považoval za zcela nezbytný kvúli zásobovaní vlastními potravinami 

a za dúležitější než vlastnictví poddanských dvorú. Naše informace o jeho púsobení ve 

Slatině však nejsou úplné a nelze vyloučit, že některé formy režijního hospodaření přece 
. 1 ?6 Jen provozova .-

26 Jan vedl rozsáhlé spory s držiteli sousední vsi Milíčov a především Uhrovského mlýna pod Milíčovem. 
Celý spor začal zřejmě 13. ll. 1570, kdy poslal Vilému Svitákovi z Landštejna na Krašově ceduli 
řezanou se vzkazem, aby Sviták přiměl svého poddaného Matouše Uhra, mlynáře z mlýna na říčce 
Javornici pode vsí Milíčovem, k předložení veškerých listin, které se vztahují na" tok vody, kteráž jde 
pt'es grunty jeho Jana mlad'iího Chlumčanského a lidí poddaných jeho k mlejnu a na břek v gruntech 
jeho Jana mladšího Chlumčanského. kudiž táž vodajde ". To ale Sviták neudělal "pravíc, že tím on ani 
poddaný jeho povinen není". Dále Janovým dvěma poddaným roku 1571 zabral šest klisen a vrátil jim je 
až po zaplacení poplatku. Navíc Janovi a jeho poddaným zakázal jezdit přes milíčovské pozemky a 
vydával se za pána poddaných v Milíčově i Matouše Uhra, ačkoliv jejich skutečným pánem byl jeho děd 
Jan Mladota ze Solopysk. Jan na to reagoval tak, že poslal 4. 4. 1571 své poddané ze Slatiny Jana Hetlíka 
a Martina Míčana, aby prokopali sporný břeh říčky Javornice "na §kodu Matou§e Uhra mlynáře". Vilém 
Sviták prodal 1575 ves Milíčov s mlýnem Uhrovským, jezem a strouho Šebestiánovi Lažanskému 
z Bukové. Jan ale proti tomu zdvihl odpor, protože Uhrovský mlýn patřil k záduší kostela v Milíčově a 
jako duchovní zboží neměl být prodán, a jez leží uprostřed pozemků Jana Chlumčanského a patří tedy ke 
Slatině, nikoliv k Milíčovu. 
Poddaní Jana nejstaršího Chlumčanského na Slatině a v městečku Čistá ze vsi Slatina Havel Vrabec se 
synem Václavem, Vít Němec, Martin Nopl, Jan Hetlek, Petr Peterka, Martin Míčan a Pavel Němec 
s Janovým vědomím rozkopali s Janovým souhlasem 26. 5. 1580 jez nad mlýnem Uhrovským, kterým se 
vedla voda na Uhrovský mlýn ve vlastnictví mlynáře Jana Uhra, poddaného Šebestiána Lažanského na 
Chříči a Dubi1anech. Mlynář Jan Uher vyšel ven a postřelil Peterku ze Slatiny. Potom 26. 6. 1580 poddaní 
ze Slatiny přišli ozbrojeni na milíčovské louky Mlýniště a Kouty a popásli je koi1mi. Sedláci z Milíčova 
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Jeho synové Jan, Jindřich, Oldřich a Václav koupili poplužní dvůr ve 

vsi Drahouši a později získali v této vsi další majetek. Roku 1592 tvrdil Ctibor Tiburcí 

Žďárský ze Žďáru, že vlastní jednu část vsi Drahouš a Jan Chlumčanský druhou. 

Poddanými Ctibora Tiburcího v Draho uši byli roku 1592 mj. Jiřík Malý, Jiřík 

Kadeřávek a Jan Srch. 27 Někdy v té době také Jan Chlumčanský postavil na společném 

potoce hráz, aby mohl struhami odvádět vodu na svůj nově vystavěný mlýn. Jan tedy 

okolo roku 1592 postavil v Drahouši vrchnostenský mlýn, zato nejméně tři poddanské 

dvory mu nepatřily. Jan ale původně statek držel jen v nedílu se svými bratry. Roku 

1595 se od nich oddělil syn zemřelého bratra Jindřicha Jan Jindřich a potom zřejmě i 

ostatní, až nakonec Jan držel Drahouš sám. Někdy před rokem 1606 svůj majetek v 

Drahouši prodal, ale protože kupci byli nesolventní, opět se ujal jeho držby. Totéž se 

opakovalo i roku 1614, už po jeho smrti ve prospěch jeho synů. V roce 1606 měl Ctibor 

Tiburcí Žďárský na Kladně v Drahouši poddaného Matěje Malého, který vedl v jeho 

spolu s rychtářem, na ně přišli vyzbrojení ručnicemi, kordy a oštěpy, čtyřikrát na ně vystřelili a některé 
z nich zranili. Poddaní ze slatiny ale přichystali další akci: Martin Míčan, Petr Peterka a Havel Vrabec 15. 
6. 1580 znovu rozkopali jez u Uhrovského mlýna, opět s Janovým souhlasem. 
Na těchto sperechje zajímavé to, že sporný mlýn dosud stojí aje dodnes nazýván Uhrovic mlýnem. 
Ze sporu Šebestiána Lažanského na Březsku s Janem Tejřovským z Einzídle na Chříči a Dubňanech 
z roku 1604 víme, že v prodejní smlouvě na ves Slatinu z roku 1584 bylo výslovně řečeno, že neprodává 
půl lánu polí ve Slatině zvané Sedliště, které patří k záduší kostela sv. Petra v Milíčově "ode tří set let 
souc nadána od Ondřeje Protivy". Na poli zvaném Sedliště ve Slatině se totiž poddaní Šebestiána 
Lažanského ze vsí Březsko a Milíčov dopustili jakési výtržnosti, jenže Šebestián žalobu odmítal 
s tvrzením, že dotyčné pole Jan Tejřovský při prodeji nezískal, nepatří mu a proto ani nemůže pohánět 
z výtržnosti, která se na něm stala. Přitom předložil nejen opis trhové smlouvy mezi Janem 
Chlumčanským a Janem Tejřovským na Slatinu, ale i řadu dokumentů z jeho sporu s Janem 
Chlumčanským o práva záduší v Milíčově, které nyní používal ve svůj prospěch. Jednalo se například o 
půhony Jana Chlumčanského na Šebestiána Lažanského jakožto kolátora milíčovského kostela a mandát 
JMC z roku 1579, aby Šebestián Lažanský na milíčovskou faru dosadil katolického faráře. Soud nakonec 
potvrdil, že protože pole patřilo k milíčovskému záduší, nebyl Jan Tejřovský jeho majitelem a neměl 
právo žalovat z výtržnosti. 
V publikaci Soupis západočeských urbářů je uvedeno, že má existovat urbář panství Krašov z roku 1606, 
v němž je popsána i Slatina u Chříče. Slatina v urbáři skutečně popsána je, se všemi povinnostmi 
poddaných i krásným popisem poplužního dvora i tvrze, jenomže se nejedná o Slatinu u Chříce, ale o 
Slatinu v kraj i Slánském, kde je také tvrz bezpečně doložena. Žádný urbář, který by skutečně zachycoval 
poměry ve Slatině u Chříče, jsem zatím neobjevila. 
Viz DZV 250 F7; DZV 5 D5, FT; DZV 57 J21 '; NA Praha AZK II. inv. č. 2481 sign. RKP 40 pag. 496-
50 I, 507, 51 O; NA Praha 4. oddělení (Chodovec) sign. RAM-A fasc. 6/XII/40 (Urbář panství Krašov 
z roku 1606) nefol.; PAS; Sedláček, A: Hrady, zámky a tvrze království Českého 13. Plzeňsko a 
Loketsko, Praha 1905, s. 161; Doskočilová, M.: Berní rula 23. Plzeňský kraj 1, Praha 1952, s. 218; DZV 
90 L9'; DZV 14 C19; DZM 109 K9; NA Praha KomS inv. č. 64 (Registra bílá obeslání z výtržností 
soudu komorního z let 1567-1583) fol. El3 (118'), F6'(132); DZM 78 B12; DZM 7 B9; DZV 89 B4; NA 
Praha KomS inv. č. 69 (Registra zelená obeslaná vejpovědí soudu komorního z let 1585-1607) fol. 528-
531; Kočka, V.: Dějiny politického okresu Kralovického I, Kralovice 1930, s. 407, 490; Haubertová, K.
Hofmann, G.- Lešický, L.: Soupis západočeských urbářů, Plzeň 1993, s. I O I, 229; K um pera, J.: Řeky a 
říčky Plzeňského kraje, Plzeň 2002, s. 86 
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zastoupení spor se Zdislavem Oudrčským na zemském soudu o spáchání pychu ve výši 

I O kop gr. č. a o škody a náklady 88 kop 36 gr. č. Tento spor Matěj Malý vyhrál, i když 

náhrada škod a nákladú mu nebyla přiznána v plné výši. Protože Zdislav Oudrčský 

nechtěl zaplatit, měl mu být dán do zástavy tento majetek v Drahouši, podle odhadu 

provedeného ll. 7. 1606 v celkové ceně 63 kop 15 gr. č. 4 den.: poddanský dvúr Jana 

Starého krčmáře, ze kterého se ročně platilo 4 kopy gr. č. a 2 slepice, a dvúr Vavřince 

Rychtáře, ze kterého se platilo 1 kopa 50 gr. č. ročně, každá kopa platu odhádána na 1 O 

kop, dále lán dědin osetých blíže neurčeným obilím u Bílé vody a čtvrt lánu dědin 

osetých žitem "v těch zadních kusich, které běží ke vsi Tleskám" . Jednalo se ale o 

púvodní majetek Jana Chlumčanského na Drahouši, za který Zdislav dosud nezaplatil, 

proto jeho zabavení nemělo právní platnost. Jan tedy měl v Drahouši prokazatelně 

nějaké poddané, nejméně dva, z nichž jeden odváděl pouze plat a druhý, krčmář, vedle 

poměrně vysokého platu také dvě slepice ročně. Celkem se jednalo o plat 5 kop 50 gr. 

č. ročně. Naproti tomu neměli tito poddaní Jana Chlumčanského v Drahouši žádnou 

robotu ani neodevzdávali obilí nebo vejce. K panskému dvoru náleželo nejméně I ,25 

lánu polí, z čehož čtvrt lán byl oset žitem a lán blíže neurčeným "obilím". Bohužel není 

jasné, o jaké obilí se jednalo, zda o žito, oves či o jinou obilovinu. Další popis statku 

Chlumčanských v Drahouši máme z roku 1614, kdy byl statek pro opětovné nesplácení 

dluhú Oudrčskými znovu zabaven ve prospěch synú zemřelého Jana Chlumčanského, 

Adama, Jindřicha a Václava. Jednalo se v té době o "dvůr poplužní ve vsi Drahouši 

s poplužím, dědinami varnými i nevornými, s obilím na poli osetým, dvůr kmetcí pustý, 

chalupy, mlejn pustý při vsi Drahouši, rybník(!), potůčky, vodotočiny, lesy, háje, 

porost líny, luka, vše a všelijaké příslušenství k témuž nadepsanému dvoru poplužnímu, 

dvoru kmetcímu pustému, chalupám a mlejnu ". Chlumčanští tedy v Draho uši měli 

poplužní dvúr a mlýn, z poddanských dvorú pouze jeden selský dvúr, jinak pouze 

poddanské chalupy. Pravděpodobně za vlastnictví Oudrčských onen jediný selský dvúr i 

vrchnostenský mlýn zpustly. Pro nás je zajímavé i to, že na statku nebyl pivovar, 

vrchnostenská krčma ani ovčín. Podle údajú z roku 1606 víme, že na Drahouši byla 

krčma zatížená poměrně vysokým platem 4 kopy gr. č., protože ale není uváděna 

v popisu z roku 1614, jednalo se očividně o poddanskou krčmu. Režijní podnikání bylo 

27 Jiřík Malý, Jiřík Kadeřávek a Jan Srch si pronajali od drahoušské obce pole, "kteráž slovou Na vrchu 
drahoušským '",z nichž jim roku 1592 Jan Chlumčanský pobral dohromady 40,5 mandele žita srovnaného 
do stohú, oceněného na 50 kop gr. č., údajně pro potřeby drahoušské obce. 
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na Drahouši rozvinuto velice málo a zastoupeno pouze mlýnem, který navíc mezi léty 

1592-1614 zpustnu!, a poplužním dvorem. Zdá se, že hospodaření Jana Chlumčanského 

na Drahouši se skutečně podobalo hospodaření velkého sedláka nebo mlynáře, případně 

svobodníka, které bylo pouze doplněno o příjem z poddanských platů, z lesa a také 

z onoho jediného rybníka. Jeden rybník ovšem neumožňoval odchov ryb, na ten by byly 

potřeba rybníky tři. Drahouš ale představoval jen část majetku Jana Chlumčanského. 

Díky své manželce Dorotě Vlasaté z Domaslavi, s níž se oženil před rokem 1585, Jan 

získal totiž také část statku Buková s poplužním dvorem. Není ovšem jasné, zda tento 

stateček vyženil hned po svatbě nebo ho dostal či koupil až později, vlastnil ho 

každopádně roku 1606 a pravděpodobně už v roce 1603. Buková zůstala v majetku jeho 

rodiny až do roku 1637. Podle prodejní smlouvy k němu patřil residenční poplužní dvůr 

s obytnými místnostmi, maštalemi, chlévy a stodolami, jeden rybník(!), druhý díl 

krčmy v Loučimi a nějaké poddanské chalupy v Bukové a Loučimi, ke kterým ale 

nepatřily žádné poddanské povinnosti. Pivovar ani ovčín na statku nebyl. 28 Podle Berní 

ruly měl stateček Buková u Poleně čtyři poddanské dvory o nepatrné velikosti 12 

strychů. Jedná se očividně o onen maličký stateček Chlumčanských, protože u něj bylo 

poznamenáno, že roku 1615 na něm byli uvedeni jen dva poddaní. Po určitou dobu tedy 

asi patřily Janu Chlumčanskému dva poplužní dvory v Bukové a Drahouši a dva 

rybníky, které se mohly vzájemně doplňovat jako výtažník a kaprový rybník. Bylo do 

nich sice třeba koupit kaprový plůdek, ten ale mohli chovat v malých rybníčcích na 

prodej dokonce i poddaní, pro něž by bylo nemyslitelné vlastnit velký rybník. Drahouš a 

Bukovou však dělí 96 km po silnicích, takže samotná koordinace hospodářství obou 

statečků i např. doprava ryb mezi oběma rybníky byla velice obtížně zvládnutelná. 

Mnohem logičtější by bylo jeden ze statečků prodat a koupit si jiný v blízkosti toho 

druhého, případně se snažit o získání většího dílu druhého statečku. Jan se o to 

prodejem Drahouše pravděpodobně také snažil, ale protože noví majitelé platili splátky 

jen s velkými obtížemi, ačkoliv od koupě nechtěli ustoupit, Jan nemohl sehnat dost 

financí na koupi bližšího statku. Za těchto okolností Drahouš už za svůj statek 

28 V roce 1574 měla být v Bukové tvrz, poplužní dvůr, krčma, mlýn a rybníky. Buková ovšem nepatřila 
Janovi celá, ale dělil se o ní se švagrem Kryštofem Vlasatým a jeho dětmi. Tvrz, krčma a mlýn tedy snad 
připadly k druhému dílu. Vedle toho však Janovi Chlumčanskému připadl i díl Loučimi, ke které roku 
1574 patřila pustá ves Modlín, jeden sedlák ve Smržovicích a kolatura fary v Loučimi. O jiných 
poddaných než o onom smržovickém, který navíc k dílu Chlumčanských nepatřil, se roku 1574 
nemluvilo. Snad tedy byly v Bukové i Loučimi vybudovány nějaké poddanské chalupy bez urbariálních 
povinností na dominikální půdě? 



223 

nepovažoval a nesnažil se hospodaření na něm udržovat, jen vymoci od jeho kupců 

dlužnou částku. Proto se soustředil pouze na hospodaření na poplužním dvoře 

v Bukové, které se zřejmě nelišilo od hospodářství velkých sedláků či svobodníků. 

Rybník v Bukové sloužil zřejmě jen jako kaprový a zásoboval hlavně kuchyni Jana 

Chlumčanského. Poplatky neznámé výše mu plynuly jen z dílu krčmy v Loučimi, zbylí 

dva jeho poddaní v Bukové žádnou feudální rentu neodváděli. Celkově se dá říci, že Jan 

se sice pokusil o provozování režijního podnikání ve formě nového vrchnostenského 

mlýny, rybníkářství a pravděpodobně i dvou současně provozovaných poplužních 

dvorů, ale jeho statečky byly příliš malé a příliš daleko od sebe, aby jeho úsilí mohlo 

být úspěšné. Navíc také nedokázal použít tvrdší postup vůči kupcům Drahouše a získat 

od nich dlužné peníze nebo jim prodaný statek odebrat, takže mu na koupi výhodnějšího 

pozemkového majetku chyběly finance. Stateček Drahouš přitom ležel na úrodném 

Rakovnicku a Buková zase v mílovém okruhu města Klatovy, takže hospodaření obou 

mohlo být minimálně v 16. století úspěšné. Výslednou bilanci známe až z roku 1620, 

kdy Buková nebyla Janovým potomkům konfiskována pro několikatisícové zadlužení. 

Na počátku třicetileté války však zřejmě měly hospodářské potíže i příměstské statky a 

před vypuknutím hospodářské krize na počátku 17. století tomu tak být nemuselo. 

Zadlužení však Chlumčanské donutilo k prodeji statku až mnohem později, v roce 1637. 

V majetku Chlumčanských byla Buková nejméně 31 let, možná ale i více než padesát 

let, pokud ji Jan vyženil hned při svatbě. Jednalo se tedy o dlouhodobou držbu, která s 

největší pravděpodobností svědčí o relativní hospodářské stabilitě statečku. Drahouš Jan 

Chlumčanský vlastnil asi dvacet let ( 1586-1606), ale ještě roku 1614 se projednávalo 

jeho splácení novými majiteli. V době prodeje Drahouš nebyl zadlužený a prodán byl 

za účelem scelení majetku Jana Chlumčanského, které se nakonec neuskutečnilo. V 

opačném případě by se Janovi zřejmě alespoň v určité míře podařilo režijní hospodaření 

realizovat. 29 

29 Podle Berní ruly byl Drahouš i po třicetileté válce rozdělen na dva statky, z nichž jeden patřil k panství 
Petrohrad v kraji Žateckém a druhý ke statku Šípy v kraji Rakovnickém. Petrohradský díl Drahouše 
tvořily čtyři velké statky o rozloze 60-80 strychů a celkové rozloze 282 strychů, velikost druhého dílu 
Drahouše se dvěma statky neznáme. Tento druhý díl byl věnem Anny Sybilly ze Ždáru, manželky Jana 
Cukra z Tamfeldu, který roku 1643 koupil statek Šípy ještě bez této části Drahouše. Bohuželnení jasné, 
jestli Chlumčanští vlastnili první nebo druhý díl Drahouše či zda rozdělení statku v době Berní ruly 
nevzniklo nově až během třicetileté války. O velikosti poddanských dvorů v Drahouši v majetku 
Chlumčanských tak zatím nemůžeme říct nic. 
Jan Chlumčanský na Drahouši roku 1606 žaloval manžele Zdislava a Voršilu Oudrčské, že mu mj. 

nevrátili půjčené peníze v nespecifikované výši. Jan ale zároveň měl roku 1599 bezúročný dluh I O kop gr. 
míš. u Matyáše Glaczmana z Hauenburku a v na ten čas v městě Jesenici a dluh 70 kop gr. míš. 
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Syn jeho bratra Jindřicha Jan Jindřich po odchodu z Drahouše držel roku 1596 

nějaký nemovitý majetek ve vsi Trpísty. Mohlo jít o nějaký svobodný dvůr, případně i 

s několika poddanskými dvory, ale také jen o poddanský dvůr držený stejným 

způsobem jako u poddaných. Nic bližšího o tom nevíme. 30 

Janúv bratr Oldřich vyženil část statku Černíny, na němž na počátku 17. století 

byly poddanské dvory, pole, louky, lesy, rybníky, několik štěpnic a chmelnic a k němuž 

patřila i polovina mlýna, ale žádný poplužní dvúr ani pivovar. O povinnostech 

poddaných v Černínech nevíme zcela nic. 31 Podle daňového přiznání z roku 1603 měl i 

ovčín, spravovaný jedním ovčáckým mistrem a jedním pacholkem, tedy s několika 

stovkami ovcí, který však nebyl v deskových záznamech zmiňován.32 Patrně z dúvodú 

nerentabilnosti stateček roku 1605 prodal a část stržených peněz ( 5 070 kop gr. míš.) 

vložil do úvěrového podnikání s ročním výnosem 304 kop 12 gr. míš. Před rokem 1615 

si koupil nebo pronajal svobodný (residenční) dvůr v Chotíkově, kde hospodařil 

podobným zpúsobem jako sedláci. 33 

Nejbohatším členem rodu na konci 16. století se kupodivu stal další jejich bratr 

Václav na Štokově. O jeho púvodním hospodaření na statečku Plezom nemáme žádné 

s nezaplaceným pololetním úrokem od sv. Havla 1598 do sv. Jiří 1599 ve výši 2 kop 6 gr. míš. u Judyt 
Glaczmanové z Čabelic. Oba dluhy musel podle nálezu soudu nejvyššího purkrabství z 12. 5. 1600 
zaplatit i s škodami nákladními a outratními v celkové výši 3 kopy 3 gr. míš. Jan ale nerespektoval 
rozhodnutí soudu, proto ho Matyáš roku 1600 poháněl z" nedostiučinění nálezu·· tohoto soudu. 
Viz DZM 95 A 13; NA Praha KomS inv. č. 17 (Registra černá půhonná ku přem soudu komorního z let 
1589-1593) fo!. V7-Vl2; DZV 133 E20; DZV 179 06; DZM 56 CIS'; DZM 74 H9', HlO, Nl; DZV 305 
P7; DZV 169 A 15. A 16, C4, C5; Kočka, V.: Dějiny politického okresu Kralovického I, Kralovice 1930 s. 
426-427; Doskočil, K.: Berní rula 2. Popis Čech, Praha 1954, s. 688; Lišková, M.: Berní rula 32. Kraj 
Žatecký I, Praha 1954, s. 326; Čadková, I.- Zahradníková, E.: Berní rula 25. Plzeňský kraj 3, Praha 
2003,s. 754 
30 NA Praha KomS inv. č. 17 (Registra černá půhonná ku přem soudu komorního z let 1589-1593) fo!. 
V7-VI2; NA Praha SM CS/11; ANM sb. CH; 
31 Za Jivana Podmokelského z Prostiboře, pravděpodobně otce majitelek statku Markéty Chlumčanské a 
Evy Brownové z Prostiboře, ke statku Čeminy patřila ves, poplužní dvůr a Jivan nově vystavěl i tvrz. Zdá 
se. že všechno toto příslušenství zdědila Eva. Je možné, že Oldřich na základě nějaké dohody mohl Evinu 
tvrz i poplužní dvůr využívat, možná ale naopak existence Evina poplužního dvora bránila Oldřichovi, 
aby si v Čeminech vybudoval poplužní dvůr vlastní. 
32 Dá se však předpokládat, že při majetkovém převodu byl tento ovčín jen opomenut ve výčtu, protože 
v dal'íových materiálech byl majetek spíše zatajován, ale rozhodně ne nadhodnocován. Jinou možností je, 
že ovčín byl odprodán či zrušen už před prodejem statku nebo si ho Oldřich naopak i po prodeji ponechal 
ve svém vlastnictví. Rozhodně se přikláním k tomu, že Oldřich v době berního přiznání majitelem 
nějakého ovčína byl. 
33 Teoreticky by se mohlo jednat i o poddanský dvůr, ten by ale nebyl uveden v berním rejstříku z roku 
1615 jako samostatný stateček. Proto se lze domnívat, že Oldřichův dvůr v Chotíkově byl svobodný. 
Viz DZV 129 Al5; DZV180 H21; Marat, F. (ed.): Soupis poplatnictva 14 krajův v Království českém 
z roku 1603, VKČSN, tř. filosof.- hist.- jazykozpytná, roč. 1898, Praha 1899, č. I, s. 62; DZV 188 J 
15; Sedláček, A: Hrady, zámky a tvrze království Českého 13. Plzeiísko a Loketsko, Praha 1905, s. 135 
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informace, protože ale Plezom byla před jeho držením i po něm pustá ves, lze se 

domnívat, že šlo o svobodný residenční poplužní dvůr. Nevíme, zda k němu patřily ještě 

nějaké rybníky nebo ovčín. Potom Václav Plezom prodal a koupil si bývalý manský 

statek Štokov. Protože kupní smlouva na Štokov ani Jemnici zatím nalezena nebyla, 

nevíme, co všechno bylo součástí statku při jeho získání Václavem Chlumčanským a co 

bylo Václavem nově vybudováno. Určitou představu o rozsahu jeho majetku si však 

můžeme udělat ze závěti Václavovy manželky Salomeny z roku 1634 a z prodejní 

smlouvy na Štokov z roku 1637 a nového urbáře panství Planá z roku 1641.34 Na 

panství Štokov a Jemnice byly před rokem 1620 zřejmě tři poplužní dvory: ve Štokově 

u tvrze, v lese řečeném Na Krajtu na místě pusté vsi Krajt (Greyt) a v Jemnici. 

Jemnický dvůr získala Václavova manželka Salomena Chlumčanská ovdovělá 

Příchovská rozená Hradišťská z Hořovic zřejmě už před sňatkem s ním, tedy před 

rokem 1603. Tento poplužní dvůr měl však po smrti Salomeny připadnout jejím dětem 

z prvního manželství, takže jeho příslušnost ke Štokovu byla jen dočasná. Snad právě 

proto byl nově zřízen třetí poplužní dvůr v pusté vsi Krajt (Greyt). Salomena žila ještě 

v roce 1634 a v té době byly v provozu všechny tři poplužní dvory. Velikost dvorských 

polí a luk známe pouze u štokovského ajemnického dvora. Ke štokovskému patřilo k 

němu 9 polí o rozloze 3 l/4 lánu a o výsevku 205 strychů, když ozimem a jaří se osívalo 

165 strychů, a ll strychů luk s výnosem 98 vozů sena a 26 vozů otavy. Na polích se 

vysívalo 60 strychů ovsa (36,4 %), 50 strychů žita (30,3 %) , 45 strychůječmene (27,3 

%), 5 strychú pšenice (3 %), 4 strychy hrachu (2,4 %) a 1 strych lnu (0,6 %). Dalších 40 

strychů, tedy jen 19,5 %, zbývalo na úhor. Tento osevní plán očividně odpovídá 

potřebám pivovaru na ječné pivo.35 Zajímavý je nižší podíl úhoru, který byl v době 

34 Údaje z urbáře z roku 1641 se dají použít pro popis hospodářství Štokova z počátku 17. století, protože 
do urbáře byly např. opsány původní poddanské povinnosti z doby před Bílou horou a jejich 
pravděpodobné faktické zvýšení za třicetileté války bylo považováno za provizórium, které bude po 
skončení války odstraněno. Také rozloha dvorských polí ani kapacita ovčínu se v průběhu třicetileté války 
očividně nezměnila. 

Viz SOA Plzeň pob. Klatovy VS Planá in v. č. 434 sign. IE 1/3 (Urbář panství Planá z roku 1641) fo!. 38-
42',54,60, 161'-170, 173 
35 Vysoký podíl ječmene je typický pro hospodaření velkostatků druhé poloviny 17. století, tehdy se ale 
zároveň zaváděl nízký výsevek ovsa a vyšší podíl úhoru, obvykle třetinový. Navíc ke zvyšování výsevků 
ječmene v osevních plánech došlo až po třicetileté válce a během války se jako provizórium selo všechno, 
co bylo zrovna po ruce, aniž by došlo k vytváření nových osevních plánů. To vše by ukazovalo na to, že 
osevní plán z roku 1641 odráží ještě stav z doby předbělohorské. Navíc ve vyšších nadmořských výškách 
se vždy pěstoval spíše ječmen než choulostivější pšenice a v západních Čechách výrobu ječného piva 
přecházely velkostatky postupně už od poloviny 16. století. Dá se tedy předpokládat, že osevní plán 
z roku 1641 se shoduje s osevním plánem nejméně z roku 1618, ale možná i s osevním plánem z roku 
1600. 
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předbělohorské typický pro velkostatky velkých panských dominií v úrodných 

oblastech Čech, ale očividně byl uplatňován i na malých statcích nižší šlechty 

v podhorských polohách. Největší osevní plochu (přes 29 %) zaujímal oves pro koně. 

To může na první pohled vypadat zvláštně, protože poddaní ze vsi Štokov měli 

předepsáno 21,5 dne potažní roboty, štokovští koně však zřejmě sloužili hlavně ke 

svážení dřeva v lesích. Více než 24 %osevní plochy bylo oseto žitem, které 

představovalo základ stravy čeledi a asi 22% zaujímal ječmen pro potřebu pivovaru. 

Výsevek 5 strychů pšenice (méně než 2,5 %osevní plochy) byl vcelku nepatrný a mohl 

sloužit jen na výrobu bílé mouky pro pečení žemlí a koláčů nebo jako přídavek na 

zlepšení chuti pšeničného piva. Na tomto poplužním dvoře se mohlo chovat 30 krav, 20 

jalovic, 1 O volů a 15 prasat. I tento nevelký počet dobytka zřejmě odrážel 

předbělohorský stav. Poskytuje výmluvné svědectví, že chov dobytka sloužil pro vlastní 

potřeby Václava a Salomeny Chlumčanských a jejich čeledi, nikoliv na prodej. 

Prodávány možná mohly být sýry a máslo, které mohly nacházet výhodný odbyt 

v nedalekém městě Tachově. Prodej krmných kusů v malém množství ovšem také nelze 

vyloučit. Ve dvou stájích bylo 52 stání pro koně.36 Dvůr Krajt mezi lety 1634-1637 

zpustl, proto nebyl popsán ani v urbáři z roku 1641. Podle Salomeniny závěti k němu 

ještě v roce 1634 patřila pole a louky před dvorem i za dvorem, lesy, porostliny a dva 

rybníčky za dvorem. Štokovský dvůr i Krajt byly ohrazeny zdí.37 Ke Krajtu byl také 

připojen i přikoupený kus lesa ležícího "při lesích a gruntech Václava Chlumčanského" 

od panství Tachov o výměře 7 185,5 provazců (6 825 615, 67m2
), "slukami, dolinami, 

pahrbky, hony a lovy na zvěř i potůčkem na ryby při gruntech svých nedaleko pustého 

zámku Greyte po levé straně stezky vedoucí k městu Marynku ".38 Jemnický dvůr (ve 

čtyřicátých letech 17. století nazývaný příznačně "Clumschentzky mayerhoť') byl malý, 

patřila k němu jen čtyři pole o celkové výměře 98 strychů a dvě louky s celkovým 

výnosem 30 vozů sena a 8 vozů otavy. Dvůr byl zničený třicetiletou válkou, což nám 

36 Roku 1641 nicméně na Štokově nebyly žádní koně, pravděpodobně kvůli jejich zabrání vojáky některé 
z válčících stran. 
37 V Krajtu existovala ještě v roce 1518 tvrz, její lokalizaci však dlouho nebylo možno určit. Nakonec 
byla v roce 2003 nalezena na levé straně cesty ze Štokova do Mahring na Hvozdném potoce asi ll 00 m 
severně od Předního Ždáru. Dnes je zatopena rybníkem a čeká na archeologický průzkum. Dvůr se musel 
nalézat někde v její bezprostřední blízkosti. 
38 Přikoupení lesa může mít dva důvody: nedostatek dřeva nebo obchod s ním. Protože první možnost 
nevypadá pravděpodobně, zbývá jen druhá. Ukazuje na ni i značný počet koní na poplužním dvoře a 
vysoký výsevek ovsa při poměrně vysoké potažní robotě. O obchodu Václava Chlumčanského se dřevem 
však bohužel nic víc nevíme. 
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ale poskytuje náhled přímo na předbělohorský stav: tehdy se na dvoře chovalo (a tedy 

bude moci chovat i v budoucnu) 16 krav, jedna jalovice, 1 O telat, 6 tažných volů, 15 

prasat, 38 kusů různé drůbeže. I zdejší nízký počet zvířat svědčí o jejich využití jen pro 

domácí spotřebu. Zajímavé je ale, že zde nebyli chováni koně, které nahrazovali tažní 

voli. Ti se pak po určité době mohli prodávat na maso, takže zde se mohl nabízet určitý 

další příjem, ovšem nikterak velký. Ke dvoru dále patřily dva rybníky, nazývané opět 

"Grosse" a "Untere Clumschentzky ",na 300 a 45 kop kaprů. 

Ve Štokově byl roku 1634 a pravděpodobně i dlouho před tím u poplužního 

dvora pivovar na vaření "piv starých i bílých" se železnou pánví, hvozdem, humnem, 

spilkou, káděmi měsnými i chladícími, sudy, věrteli a ,J·iným k tomu přináležejícím 

nádobím pivovarským" a sladovna. Z popisu jasně vyplývá, že na Štokově se vařilo 

v první polovině 17. století vedle mladého pšeničného (bílého) piva na velkostatku i 

staré ječné pivo. Na velkostatku se obvykle vařilo mladé bílé pivo na prodej poddaným. 

Některé horské velkostatky však již od poloviny 16. století vařily také ječné pivo, 

protože ječmen bylo možno lépe pěstovat ve vyšších polohách i snáze a levněji sehnat 

v úrodných českých oblastech než pšenici. Mělo se však jednat o konzumní mladé 

ječné pivo pro poddané, zatímco kvalitní staré ječné pivo velkostatky vařit neměly 

vůbec nebo jen pro osobní potřebu vrchnosti. Situace se změnila po třicetileté válce, kdy 

se velkostatky začaly orientovat na výrobu kvalitního drahého starého ječného piva pro 

slavnostnější příležitosti. Nemůžeme samozřejmě vyloučit, že na Štokově se na výrobu 

starého ječného piva přešlo až za třicetileté války, pravděpodobnější ale je, že výroba 

starého piva byla zavedena už na počátku 17. století jako reakce na citelný pokles ceny 

mladého bílého piva. Už J. Janáček upozorňoval na značnou flexibilitu malých pivovarů 

na drobných statcích a jejich pozoruhodnou schopnost přizpůsobit se poptávce včetně 

vaření ječného pivo. Výroba starého ječného piva na Štokově v době, kdy ještě nedošlo 

k jeho všeobecnému rozšíření v českých zemích, to jen potvrzuje. Zároveň je jasně 

patrné, že na Štokově se nevařilo ani staré bílé pivo, ani mladé ječné pivo, proto bylo 

možno použít termínl! "bílé pivo" a "staré pivo" jako antonym. Štokovský poplužní 

dvúr dodával do pivovaru ječmen a také malé množství pšenice, která mohla být použita 

jako prostředek zlepšení chuti ječného piva. V pivovaru se ale také vařilo bílé pivo, pro 

nějž nemohlo být výsevek pět strychú pšenice rozhodně dostatečnou základnou. Buď se 

potřebná pšenice pěstovala ve zbývajících dvou poplužních dvorech, z nichž zejména 

jemnický ležel v nižší poloze a měl i lepší púdu, nebo byla nakupována v úrodnějších 
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oblastech Čech. To se ostatně mohlo týkat i ječmene, pokud by odbytová oblast 

štokovského pivovaru nebyla omezena jen na vesnici Štokov. K odbytu uvařeného piva 

sloužila výsadní krčma ve Štokově. Součástí statku byly také dva mlýny, ,Jeden nade 

vsí "~tokovem, druhý pode vsí", z nichž jeden ("Kaltenmiihle") byl z kamene a krytý 

šindelem, druhý ("Kleppermiihle") dřevěný, oba ale měly jen jedno mlýnské kolo a 

ročně se v každém z nich semlelo jen 19 1/2 strychu.39 Kapacita mlýnů zřejmě nebyla 

velká, byly ale důležitou součástí výroby piva, protože se v nich mlely pivovarské 

slady. Další nezbytnou surovinu pro výrobu všech druhů piva dodávala jedna 

chmelnice. Rostlinou výrobu na statku doplňovalo pěstování zeleniny (konkrétně 

zejména zelí) a ovocných stromů. Při popisu statku byly uvedeny dvě "hezké" štěpnice 

mezi tvrzí a ovčínem, v nichž rostly jabloně, hrušně, třešně, višně a ořechy. 

Dále patřil ke Štokovu ovčín na 600 ovcí a ovčácká chalupa pro ovčáckého 

mistra a dva pacholky(!), oboje ležící mimo prostor vlastního dvora. Ovčín byl na 

tehdejší poměry poměrně malý, ale v době předbělohorské byl chov ovcí rozvinut spíše 

v nížině a zde měl asi víceméně doplňkovou funkci. Ve Štokově byly také rybníky, 

"vodotočiny", sádky a haltýře i potoky, ve kterých se lovili pstruzi. Důležitou součástí 

byly i "lovy na nízkou i vysokou zvěř, lesy, háje, porostliny, pastvy, průhony, pastviště, 

dra ha a obciny ". 

Ve Štokově bylo podle údajů z Berní ruly 36 poddanských dvorů o celkové 

rozloze 240 strychů. Dvory byly velmi malé, největší měl jen 18 strychů. Jeden dvůr ze 

Štokova o velikosti 15 strychů mimoto patřil k panství Tachov. Podle prodejní smlouvy 

z roku 163 7 poddaní odváděli slepice, vejce, roboty po tažní i ruční, platy stálé i běžné. 

Podle urbáře z roku 1641 zde žilo 40 poddanských rodin, z nichž 32 odvádělo plat a 

naturálie, šest pouze robotu. Celkem ze Štokova plynula feudální renta v roční výši 17 

kop 26 gr. č., 75 kusů slepic, 412,5 kusů vajec a 324 1/2 dne roboty, z toho 239 dní 

ženní roboty, 32 dní roboty při senoseči, 21 1/2 dne orání, 16 dní roboty při nakládání 

zelí a 16 dní při zpracování lnu. Povinnosti jednotlivých poddaných jsou rozepsány 

v následující tabulce: 

39 V urbáři bylo poznamenáno, že u obou těchto mlýnů byla ve starších urbářích uváděna mnohem vyšší 
kapacita, skutečnosti ale odpovídá jen oněch 19 1/2 strychu, protože mlýny jsou na nestálé vodě a ročně 
3-4 týdny i více nemohou pracovat. Melou pouze pro potřebu vrchnosti, nikoliv pro poddané, a nechovají 
se u nich žádná prasata na výkrm. 
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no Platy Robota při Robota při Robota při Robota při Robota při Slepice Vejce 

žních senoseči orání (ve nakládání zelí zpracování lnu 

(v gr. (ve dnech) 
dnech) 

(ve dnech) (ve dnech) 

č) ve dnech) 

!Wolf ll I I o o 4 

Bcrgeman 53 gr. 22 

5 den. 

2.11ans 6 I I 1/2 113 2 

Pangueks? 26 gr. ll 

5 den. 

3.WolfClem 17 I Id. 1/3 o o 6 

80 gr. 33 

3 den. 

4.Hans Beer I o o 6 

80 gr. 16 I d. 1/2 33 

3 den. 

5 Wolf 7 I 1/2 1/2 112 2 

Panruck 26 gr. ll 

5 den. 

6.Gcorg Widcr 7 I 1/2 1/2 2 

26 gr. 1/2 ll 

5 den. 

7.Weit 7 I 1/2 1/2 112 2 

Schuller 26 gr. ll 

5 den. 

8.Niklllus 7 I 1/2 1/2 1/2 2 

26 gr. ll 

5 den. 

9.Gilg 7 I 1/2 1/2 1/2 2 

Schneider 26 gr. ll 

5 den. 

I O .Thoma 6 I I 1/2 1/2 2 

Haunstein 26 gr. ll 

5 den. 

11.1-!ans Hoicr 6 I I 1/2 1/2 2 

26 gr. ll 

5 den. 

12.Thoma 7 I 112 1/2 1/2 2 

Koppcl 26 gr. ll 
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5 den. 

13.Simon 6 I I 1/2 112 2 

Craus 26 gr. ll 

5 den. 

14.WolfBeer 8 I I 1/2 1/2 2 

39 gr. ll 

7 1/2 

den. 

15.Martin 4 I o 112 1/2 I 

Po ml 12 gr. 5 v. 1/2 

8 1/2 

den. 

16.Thoma 4 I o 1/2 1/2 I 

Horrl 12 gr. 5 v. 1/2 

8 1/2 

den. 

o 1/2 1/2 

12 gr. 
!?.Simon 4 I I 

8 1/2 
Haubner 5 v. 112 

den. 

18.Andreas 2 I I 112 1/2 I 

Bóhmb 12 gr. 5 v. 1/2 

8 1/2 

den. 

19.1-lans 5 I o 112 1/2 I 

Robman 26 gr. 5 v. 1/2 

5 den. 

20.1-lans Arth 4 I o o o o o 
12 gr. 

8 1/2 

den. 

2l.Wenzl 7 I 1/2 1/2 1/2 2 

Sti eg! 26 gr. ll 

5 den. 

22.Georg 53 gr. ll I I o o 4 22 

Herolt 5 den. 

23.Petr l I o o 4 

Sehuller 53 gr. ll 22 

5 den. 

24.Adam 5 l I l/3 112 2 

Reichl 26 gr. ll 

5 den. 

25.Georg I I o o 4 22 
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Hoier 53 gr. ll 

5 den. 

26.Georg Beer 5 I I 1/3 1/2 2 

26 gr. ll 

5 den. 

27.1'etr 5 I I 1/3 1/2 2 

Schallcr 26 gr. ll 

5 den. 

28.Mathes I I o o 4 

Haustcin 53 gr. ll 22 

5 den. 

29.Hans 7 I 1/2 1/2 1/2 2 

Wlittzel 26 gr. ll 

5 den. 

30.Andreas I o 1/3 1/2 2 

Bohmb 26 gr. 5 ll 

5 den. 

31.WolťCiem I I 1/3 1/2 2 

26 gr. 5 ll 

5 den. 

32.Sabian 26 gr. 7 I 1/2 1/2 1/2 2 ll 

Rudolt 5 den. 

33.Adam o I o o 1/2 1/3 o o 
Pa um 

34.11ans o I o o 1/2 1/2 o o 
Zeitlcr 

35.Lorenc o I o o 112 112 o o 
Zeitler 

36.Bar! o I o o 112 1/2 o o 
Landstcin 

37.Georg o I o o 1/2 1/3 o o 
Wider 

38.Bastl o I o o 1/2 1/3 o o 
Rosch 

39.Hans o I o o 1/2 113 o o 
Schoftl 

40.Bartl Sperl o I o o 1/2 1/3 o o 

Zaráží neobyčejně vysoký rozsah roboty, který byl sice způsoben zčásti 

značným množstvím poddaných, ale robotní povinnosti byly neobvykle velké. Všichni 
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poddaní měli povinnost vykonávat ženní robotu ve výši 1-17 dní ročně, k tomu třicet 

dva z nich mělo po jednom dni roboty při senoseči, 113-112 dne při nakládání zelí a 113-

1/2 dne při zpracování lnu a dvacet šest z nich ještě vykonávalo 112-1 112 dne orní 

roboty. Celkové robotní zatížení dosahovalo u všech poddaných včetně nejchudších 

výše 2-19 113 dne ročně, prúměrně asi 8 dní ročně. Plat naproti tomu nebyl nijak vysoký 

a pouze u dvou z nich dosáhl výše 80 gr. 3 den., jinak se pohyboval mezi 12 gr. 8 112 

den a 53 gr. 5 den. Zdá se, že existovala určitá korelace mezi výší platu, výší roboty a 

odvodem slepic a vajec- zřejmě se všechny povinnosti zvyšovaly s velikostí statku. 

Poměr odvedených slepic a vajec byl stálý: na jednu slepici připadalo 5,5 vejce, 

odváděny byly jedna, dvě, čtyři nebo šest slepic, případně slepice a vejce žádná. Přitom 

až na tři výjimky odpovídal počet slepic odváděnému platu: šest slepic platu 80 gr. 3 

den., čtyři platu 53 gr. 5 den., dvě platu 26 gr. 5 den., jedna platu 12 gr. 8 112 den. a 

žádná nulovému platu. Ve třech výše zmíněných případech se dvě slepice pojily se 

zcela výjimečným platem 39 gr. 7 12 den., jedna s platem 26 gr. 5 den. a žádná slepice s 

platem 12 gr. 8 12 den. Ve všech těchto případech byl plat o něco vyšší, než by počtu 

slepic odpovídalo. Korelace výše roboty a počtu slepic byla méně přesná: šesti slepicím 

odpovídaly oba případy maximální roboty (18 12-19 1/3 dne), čtyřem slepicím roboty ve 

výši 13-15 dnú, dvěma slepicím robota 9-11 dnú, jedné slepici 4-7 dní roboty a žádné 

slepici 2-5 dní roboty. Reluice roboty na statku Štokov výraznějším zpúsobem očividně 

neproběhla a nejvýraznější zatížení poddaných zde představovaly právě roboty. Obilí 

nebylo odváděno žádné. Počet odváděných slepic a vajec jedním poddaným nebyl nijak 

vysoký, v souhrnu ale představoval významný přínos pro zásobování kuchyně 

Chlumčanských na Štokově. Zato finanční příjem ze statku byl spíše symbolický. 

V Jemnici byly po zakoupení Salomenou Chlumčanskou z Hořovic postaveny dvě 

poddanské chalupy a osazeny poddanými, rozsah jejich poddanských povinností však 

neznáme. 

Celkově tedy múžeme říci, že režijní hospodaření bylo na statku Václava 

Chlumčanského rozvíjeno v maximálně možné míře: tři poplužní dvory, pivovar na bílé 

i staré ječné pivo, vrchnostenská krčma, dva mlýny, řada rybníkú, ovčín na 600 ovcí. O 

žádných jeho dluzích až do třicetileté války, kdy byla navíc polovina statku 

zkonfiskována. Hospodářská krize na počátku 17. století se jeho majetku téměř 

nedotkla. Je přitom třeba připomenout, že Václav měl statek s 30-33 poddanými, 

největší ze všech Chlumčanských, a který také ležel nejblíže k městu (Tachovu) ze 
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všech členů rodu a spadal do tachovského mílového okruhu. Zdá se tedy, že větší 

statečky drobné šlechty mohly alespoň na Plzeňsku prosperovat, zvláště pokud měly 

výhodnou polohu v blízkosti města.40 

Tabulka č. 24 Přehled režijního podnikání Jiříka z Přestavlk na Bubně a jeho potomků 

RODINA SÍDLO VSl DVORY MLÝNY OVČÍNY RYBNÍ- PIVOVA- FARY 

KY RY 

Jiřík Tvrz I (tamtéž) I (tamtéž) více? (1534) několik o 1/2 

v Plešni- Plešnicc Jezné) 

cích 
(držel 

cn 1534- polovinu 

1544 Cll hradu 

Bubna) 

KRČMY 

(v o 

Jiříkliv syn Tvrz I (tamtéž) I (tamtéž) I I nčkolik o 1/2 (v o 
Jan 1549- Plcšnice Jezné) 

1563 
(držel 

polovinu 

hradu 

Bubna) 

.JiřiktiV syn Tvrz ') ') ? ') ? ') o ') 

Jan 1566 Předenice 

Jiřikúv syn (") ve ? I ') ? ') o 
Jan na Slatině. od (Slatina) 

(nejméně v 
Slatině a roku 1584 

letech 1578-
v Č'isté residcnčni 

1589 
1569-1584 dvúr 

v Č'isté, 
v městečku 

Č'istá 
který 

předtím měl 

40 Podle Z. Procházky byla Chlumčanskými na Štokově na počátku 17. století provozována dokonce i 
železárna, v pramenech jsem však o ní zmínky nikde nenašla. 
Viz DZV 150 M9'; DZV 306 Kl4'; SOA Plzeň pob. Klatovy VS Planá inv. č. 434 sign. JE 1/3 kart. 19 
(Urbář panství Planá z roku 1641) fo!. 38-42', 54, 60, 161 '-170, 173, inv. č. 432 sign. IE 1/2 kart. 19 
(Urbář panství Kočov z první poloviny I 7. století) nefol., oddíl Jemnice; Janáček, J.: Pivovarnictví 
v českých královských městech I 6. století, Praha 1959, s. 60-6 I, 64, 74; Petráň, 1.: Zemědělská výroba 

? 

v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et historica- monographia 5, 
I 963, s. 58-60, 76, I 94- I 97; Maur, E.: Zemědělská výroba na pobělohorském komorním velkostatku 
v Čechách, Prameny a studie 33, I 990, s. 99-1 05; Procházka, Z.: Český les-Tachovsko. Historicko
turistický průvodce, Domažlice I 994, s. 67; Čadková, I.- Zahradníková, E.: Berní rula 24. Plzeňský kraj 
2, Praha 2002, s. 533-534, 537, 696; Buchtele, Z.: Objev tvrze Krajtu, Hláska 2005, č. 2, s. I 7- I 9 
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jeho syn 

Jindřich 

(nevíme, zda 

byl i ve 

Slatině) 

Jan ll v vnuk Dv[Ir 1/2 a 1/') 2 I o o o o o 
Jan na v Drahouši (púl vsi 

(v Drahouši 
Bukové a (po r. 1606 Drahouš a 

a Bukové) 
Draho uši dv[Ir poddanské 

v Bukové) chalupy 

v Bukové a 

Loučimi) 

Janúv vnuk Tvrz 2/3 o 112 o ') o o o 
Oldřich na v Čcmincch 

Čem i nech 
(v 

Čcminech) 

Tvrz ve 
(Štokov) a (Štokov, Jan ll v vnuk I 3 2 I 2 I o I 

Štokovč 
Václav 2 chalupy Grejt, 

na Štokově v Jemnici Jemnice) 

Petr z Přestavlk získal před rokem 1532 tři poddanské dvory v Božkově a 

nějaké pozemky v sousední pusté vsi Buksicích. Protože neměl žádný poplužní dvůr, 

jednalo se pravděpodobně jen o louky, které pronajímal svým poddaným v Božkově. 

V Buksicích se skutečně prokazatelně nacházely louky poddaných z Božkova i 

vrchnostenské louky, které byly původně pravděpodobně pronajímány. Díky 

pozemkovým knihám vesmc na panství města Plzně známe i určité podrobnosti 

poddanských statcích Chlumčanských v Božkově.41 Mezi lety 1537 a 1542 se ze třetího 

z poddanských dvorů v Božkově stala poustka a o hospodaření na něm nevíme nic. Před 

jeho zpustnutím vycházel ze tří poddanských dvorů v Božkově roční plat minimálně 7 

kop gr. míš. a i potom nejméně 6 kop gr. míš. Výše poddanského úroku od pouhých tří 

poddaných tak dosahovala značné výše, ovšem bez doplnění o robotu a případné 

naturální dávky. Petr ale musel mít i jiný majetek, protože v Božkově a Buksicích 

nemohl žít a finanční výnos z Božkova bez doplnění o naturálie z nějakého poplužního 

dvora nebyl dostačující. Možná tedy žil někde ve městě nebo na pronajatém 

poddanském dvoře. Petrův syn Šebestián záhy po dosažení své zletilosti prodal svůj 

41 Největším ze tří dvorů byl dvůr Jana Ryby, který se specializoval především na pěstování ječmene a 
chov většího množství hovězího dobytka, zatímco Jíra na menším dvoře se musel spokojit s pěstováním 
žita a ovsa a chovem jedné krávy. O koních se u jeho dvora nemluvilo, takže možná šlo jen o chalupu a 
oves byl pěstován také na prodej. 
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majetek v Božkově a Buksicích a koupil si šosovní dúm ve Volyni snivou a chmelnicí. 

V roce 1557 udal jako svúj jediný zdanitelný majetek jistinu na 250 kop gr. č., ze které 

mu plynul úrok 6 %, tedy 15 kop gr. č. ročně. Máme i jiné dúkazy o tom, že se pokoušel 

o drobné úvěrové podnikání. Jeho synové se pokusili opět získat svobodný statek, ale 

minimálně Jan na tento pokus brzy rezignoval a usadil se ve Strakonicích. O 

hospodaření jeho případných potomkú či jeho bratra Markvarta nemáme žádné zprávy. 

O režijním hospodaření se u této větve Chlumčanských nedá vůbec mluvit a zřejmě šlo 

trvale o hospodaření na dvoře v poddanském městě, doplňovaném někdy o poddanskou 

rentu. 42 

Tabulka č. 25 Přehled režijního podnikání Petra z Přestavlk na Sulislavi a jeho potomků 

RODINA SÍDLO VSI DVORY MLÝNY OVČÍNY RYBNÍKY PIVOVARY FARY 

Petr•' Tvrz 1/') 

I 4 76- I 482 Chlumčany I (tamtéž) o o ') o 
(Část 

Chlumčan) 

Pctrliv syn ') ll'' o o o o o 
Šebestián 

(část 

před rokem 
Božkova) 

1543 

Šcbestiá- ') ') ? ') ? ') ? 

nO Vl synové 

na 

Bczdčkovč 

42 O Šebestiánových dlužnících víme málo, např. před 23. 4. 1544 půjčil Janovi Malovci z Pacova na 
Nihošovicích u Volyně 50 kop gr. č., které mu ale Jan Malovec ve sjednaném termínu nevrátil. 
Z časového horizontu této půjčky vyplývá, že Šebestián začal půjčovat peníze záhy po prodeji statku 

o 

o 

? 

v Božkově a Buksicích, případně ještě před ním. Částka vložená do úvěrového podnikání v roce 1557 ale 
převyšovala částku získanou prodejem statku v Božkově a Buksicích a navíc Šebestián vydal další peníze 
za koupi šosovního domu ve Volyni. Jeho úvěrový kapitál tedy musel pocházet i z jiných zdrojů než 
z prodeje statku v Božkově a Buksicích. 
Viz PAS; NA Praha KomS inv. č. 58 (Obeslání k svědomí k stranným přem z let 1522-1532) fol. 100'; 
Vavroušková, A.: Desky zemské Království českého, řada I, sv. 2, Praha 1935, s. 215-216 č. 503; DZV 4 
Hl6, 025'; ANM sb. H; MA Plzeň inv. č. 214 sign. lc19 fol. 37', 51·_ 52, II. řada číslování: fol. 161, 
193; MA Plzeň sign. RMR III8/!Xb21/3, 5, ll; Teplý, F.: Dějiny města Volyně a okolí, Písek 1938, s. 
148, !58, 161, 163; Placht, 0.: Odhad majetku stavů Království českého z r. 1557, VKSČN 1946-1947, 
Praha 1947, kap. 4, s. 79 č. 110; NA Praha KomS inv. č. 55 (Registra modrá půhonná obeslání soudu 
komorního z let 1542-1544) fo!. 199' (J 16'); DZM 32 Hll; DZM 45 H22; SokA Strakonice AM 
Strakonice sign. 39 
43 Petr se svého dílu ujal mezi lety 1474-1476, ale 1485 byl už mrtev, popis statku Chlumčany v DZV 7 
F9 z doby kolem roku 1500 nemusí odpovídat, protože zde mohl mít majetek i jeho bratr Rous 
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Markvartovi synové drželi v letech 1536-1545 jako zástavu od kladrubského 

kláštera 9 pustých lánů polí ve vsi Nedražicích. Pokud by obhospodařovali všechnu 

pronajatou půdu, její výnos by byl značně veliký. Mohli ji ale také pronajímat sedlákům 

z druhé části Nedražic za poplatek. Žádné konkrétní podrobnosti o jejich hospodaření v 

Nedražicích bohužel neznáme.44 Kryštof Chlumčanský odešel na Litvu, kde získal 

údajně značný majetek, snad díky obchodování. O jeho hospodaření však zatím nevíme 

nic. 45 Zikmund získal mezi lety 1536-1542 od strýce Václava Chlumčanského na 

Újezdě Purkartově zástavu vsi Zemětice a pusté vsi Bijadla kladrubského kláštera. 

V roce 1564 byla v Zeměticích mimo vsi ještě i tvrz a poplužní dvůr. Pozemky Bijadel 

byly užívány ke dvoru v Zeměticích. Podle falešné listiny údajně z roku 1549, která 

zřejmě zachycovala skutečný rozsah majetku v Zeměticích a Bijadlech, patřilo ke vsi 

Zemětice s lidmi osedlými osm lánů dědin a k pusté vsi Bijadla sedm lánů pustých 

dědin. Poddaní ze Zemětic odváděli platy, roboty, obilné ospy a slepice, kupodivu však 

ne vejce. Ke statku patřily dále lesy, háje, louky, pole, potoky, "vodotočiny" a rybníky. 

Zajímavé je, že se ve falešné listině nemluvilo o poplužním dvoru, jako kdyby ho tam 

zřídili teprve Chlumčanští.46 Později roku 1607 se synům jeho bratra Jiříka podařilo 

podvodem vydávat statek za vyplacený ze zástavy. Jako svobodný statek pak Zemětice 

s Bijadly před rokem 1616 prodány. Statek se už nazýval Bijadla a poplužní dvůr byl 

v Bijadlech, nikoliv v Zeměticích. Do Bijadel byl ze Zemětic přeložen patrně proto, že 

v Bijadlech bylo možno využít půdu pusté vsi. Není ovšem vyloučeno, že část ze sedmi 

lánť1 v Bijadlech byla pronajata poddaným ze Zemětic. Každopádně se Chlumčanští 

nijak nepokusili ves Bijadla obnovit. Ke dvoru patřily světnice, komory, chlévy, 

maštale, pole, louky, zahrady, několik štěpnic, jedna chmelnice, rybníky a lesy. Na 

statku byl dále pivovar se spilkou, ovčín s chalupou ovčáckou a ves Zemětice s výsadní 

44 Druhá část Nedražic byla zpupným statkem, drženým drobnou šlechtou. V té době v ní byla tvrz, 
poplužní dvůr a osazené poddanské dvory. Dva poplužní dvory v jedné vesnici si mohly konkurovat, 
rozloha devět lánů polí však snad byla dostatečně veliká, aby potřeby poplužního dvora Chlumčanských 
uspokojila. 
Viz PAS rkp. 130 s. 14; Profous, A.: Místní jména v Čechách 3, Praha 1951, s. 190-191; Bělohlávek, M. 
a kolektiv : Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Západní Čechy, Praha 1985, s. 
226-227 
45 NASM C5/10 
46 V Zeměticích byla roku 1545 zřejmě mimo jiné obecní lázeň. Toho roku byl totižjako svědek 
předvolán Stanislav Polák, lazebník Zikmunda Chlumčanského. Formulace svádí k představě, že Jo o 
Zikmundova osobního lazebníka, ve skutečnosti však takto specializovaní sloužící v té době ještě nebyli a 
u drobné nižší šlechty teprve ne. Ve skutečnosti šlo prostě o provozovatele obecní lázně, kterou 
(samozřejmě přednostně) mohla využívat i vrchnost. 
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krčmou.47 Ke statku byla nejspíše mezi lety 1573-1581 připojena od panství Roupov ves 

Čelákovy. Také ona byla před rokem 1616 prodána spolu s Bijadly a byla v ní též 

výsadní krčma.48 Zikmund na Zeměticích dostal ještě do zástavy od Volfa z Roupova 

před rokem 1545 část lesú od pusté vsi Jícharsko a v roce 1548 poplužní dvůr Maškrov, 

které púvodně patřily chotěšovskému klášteru. V roce 1579 na dvoře v Maškrově 

dokonce sídlili Jiříkovi synové. Na konci 16. století byl nazýván pustou vsí, ve který byl 

nově vystavěn poplužní dvúr, to však neodpovídalo pravdě, protože Maškrov byl již v 

druhé polovině 14. století osaměle stojícím poplužním dvorem. V letech 1466-1491 

však byl pustý. Bohužel není jasné, zda Chlumčanští získali pustou lokalitu (nikoliv 

však ves) a před rokem 1578 zde nově vystavěli poplužní dvúr nebo zda dvúr obnovili 

už předtím Roupovští. Pokud budeme věřit, že údaje z přelomu 16. a 17. století 

odpovídaly alespoň částečně realitě, pak Zikmund Chlumčanský roku 1548 koupil pusté 

pozemky, na kterých (znovu) zřídil poplužní dvúr. Je pravděpodobné, že dvúr prošel 

nějakou výraznější přestavbou před rokem 1579, kdy sloužil jako residence bratrú 

Chlumčanských. Dalším pozoruhodným faktem jsou to, že se dvakrát na přelomu 16. a 

17. století (v letech 1597 a 161 O) o Maškrovu mluvilo přímo jako o vsi, nikoliv jen 

pusté vsi. Není vyloučeno, že se Chlumčanští v té době snažili na vrchnostenské půdě 

kolem dvora usazovat poddané a skutečně přetvořit Maškrov na vesnici s poplužním 

dvorem. Lesy v Jícharsko byly před rokem 1597 vykáceny a na jejich místě vznikly 

louky, které patřily ke dvoru Maškrovu. Máme doloženo, že dřevo z tohoto statku bylo 

v druhé polovině 16. století prodáváno poddaným chotěšovského kláštera, např. 

do Mantova. Dvě malé zalesněné plochy byly také odprodány od statku Maškrov 

poddaným ze Stodujakožto "mytě". Chotěšovský klášter se od roku 1597 pokoušel o 

vyplacení Maškrova s Jícharskem. Ještě roku 1604 ho drželi Chlumčanští, ale v roce 

161 O už znovu patřil klášteru.49 Jiřík získal také část vsi Kbel, na které zapsal obvěnění 

Viz RG 5 pag. 275 (fol. 141); KomS 180 F3'; DZM 91 P5, 6'; NA Praha SM C5/12; NA Praha KomS 
inv. č. 244 (Obeslání výplat) fol. 07; DZV 133 119; DZV 91 P2 
47 DZV 133 J 19; DZV 297 A25 
48 Kryštof se psal na Čelákovech ještě 23. I. 1615, takže v té době ještě musel vesnici minimálně užívat. 
DZV 68 A12, 14; DZV 297 A25; DZM 57 A24 
49 DZV 167 A25; NA Praha KomS inv. č. 244 (Obeslání výplat) fol. FF14, FF16', FF17; NA Praha KomS 
inv. č. 69 (Registra zelená obeslaná vejpovědí soudu komorního z let 1585-1607) fol. 547, 550; FUrst 
Thurn und Taxis Bibliothek und Zentralarchiv Regensburg sign. Bohmen 94 fol.49-55'; AČ 4, s. 61; NA 
Praha KomS inv. č. 69 (Registra zelená obeslaná vejpovědí soudu komorního z let 1585-1607) fo!. 531, 
544; NA Praha AZK sign. 71 (Kniha nadání a smluv kláštera chotěšovského století XIV.- XVII.) fol. 57, 
57'; MA Plzei1 inv. č. 248 sign. 7e78 fol. 6, 6'; Čechura, J.: Chotěšov v 15. století, MZK 27, 1991, s. 61-
64,68,70 
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své manželky Bohunky z Košmberka. Ve vsi držel "půl sedma člověka" s platy celkem 

7 kop 58 gr. míš. a 30 slepic ročně, krčmu, rybník pode vsí a rybníček ve vsi, ,J·enž 

s love Malej ", porostliny (nikoliv lesy!), louky a potoky. Poddaní ze Kbela odváděli jen 

peněžní rentu a slepice. V roce 1579 prodali tuto část Kbela jeho synové svému 

příbuznému Janu Boreňovi Chlumčanskému na Újezdě Purkartově. 5 ° Krátkodobě ke 

statku také patřila roku 1554 třetina statku Předslav, kterou Jiříkova manželka Bohunka 

z Košmberka získala jako dědictví po matce. K této části patřila třetina poplužního 

dvora v Předslavi s rybníky, loukou, třemi poddanskými grunty a poddanskou krčmou, 

z nichž se odvádělo ročně celkem 2 kopy 52,5 gr. č., 5 slepic a 16 dní ženní roboty. 

Výše poddanského platu se pohybovala od 15 gr. č. z krčmy až po 63 gr. č. u Kašpara 

rychtáře a Jakuba Fanty. S výjimkou krčmáře vedle peněžní renty vykonávali i ženní 

robotu ve výši 4-6 dnů a odevzdávali 1-2 slepice ročně. Neodváděli ale vejce ani žádné 

jiné naturální dávky. Protože na třetině panského dvora by se špatně hospodařilo a na 

panství byly už dva panské dvory, prodala Bohunka svůj díl hned svému švagrovi, který 

získal i zbylé dvě části. 51 Syn Jiříka na Zeměticích Zikmund držel také v letech 1600-

1611 poddanský dvůr ve vsi Křakov u Horšovského Týna. Hospodařil zřejmě stejným 

zpúsobemjako sedláci. Z náhodné zmínky víme, že roku 1611 v Křakově osobně 

dohlížel na pěstování hrachu. 52 Velikost vesnic lze učit přibližně podle údajú z Berní 

ruly: Zemětice měly ll dvorú o celkem 308 stryších, Čelákovy 6 dvorú o 166 stryších. 

Oba vsi měly dohromady 17 dvorú s 474 strychy. Křakov patřil celý k panství 

Horšovský Týn a bylo v něm 9 dvorú o 408 stryších. Převažovaly v něm velké statky, 

největší měl 90 strychú polí. Snad právě ten patřil určitou dobu Zikmundovi. O 

výnosnosti jeho hospodaření však nevíme nic. 53 

Je pozoruhodné, že k statku Zemětice- Bijadla patřily dva poplužní dvory. 

Z toho jeden byl pravděpodobně malý poplužní dvúr při staré tvrzi, byl ale plánovitě 

přeložen z méně výhodné polohy ve vsi Zeměticích do pusté vsi Bijadel, kde mohl 

využít snad až celých sedm lánú púdy. Druhý dvúr v Maškrově s pozemky pusté vsi 

Jícharsko byl získán už před rokem 1546 a byl udržován v provozu po celou dobu jeho 

50 DZV 167 A25 
51 DZV 57 010, H7; Úlovec, J.: Panská sídla v Otíně a Předslavi u Klatov, MZK 36,2001, s. 36-41 
52 DZM 74 06; ANM sb. H kart. 23 -Chlumčanští; Sedláček, A: Hrady, zámky a tvrze království 
Českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 99-101 
53 Čadková, I.- Zahradníková, E.: Berní rula 24. Plzeňský kraj 2, Praha 2002, s. 642; Čadková, I.
Zahradníková, E.: Berní rula 25. Plzeňský kraj 3, Praha 2003, s. 864-865 
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vlastnění Chlumčanskými. K jeho ztrátě došlo nuceným vyplacením od Chotěšovského 

kláštera kolem roku 1604, nikoliv prodejem kvůli jeho nerentabilitě. Jeho případná 

příslušenství zatím neznáme. Ke statku patřily dále dvě celé vesnice, druhá byla zřejmě 

získána později, někdy před rokem 1581, a po určitou dobu i části dvou dalších vsí. 

Rybníky na statku byly možná již před získání statku Chlumčanskými, rozhodně ovšem 

v době jejich užívání. Na statku dále vzniknuly, pravděpodobně až po roce 1564, ovčín, 

pivovar, spilka, chmelnice a výsadní krčmy v obou vesnicích. Mlýn ale připomínán 

nebyl. Zdá se, že na Zeměticích-Bijadlech bylo režijní podnikání rozvíjeno ve značné 

míře. Výnosnost tohoto hospodaření neznáme, ale zdá se, že statečku umožňoval růst 

cen zemědělských produktů v průběhu 16. století celkem slušnou existenci. Statek 

v držení jedné rodiny více než sedmdesát let a po téměř celou dobu byly v provozu 

udržovány minimálně dva poplužní dvory. Pokud by jejich provoz nebyl výnosný, byly 

by zajisté pronajaty. Hospodaření statečku muselo být výnosné, protože k Zeměticům

Bijadlům byly nejprve získány pozemky od Jícharců, pak Maškrov a nakonec Čelákovy. 

Dočasně byly připojeny i jiné lokality (Kbel před rokem 1579, Přestavlky okolo roku 

1603 ), které se však nepodařilo udržet. Konečný výsledek režijního hospodaření byl ale 

velice tristní: statek byl prodán před rokem 1616 velice zadlužený, vázlo na něm ll 100 

kop gr. míš. dluhu, což představovalo zadlužení 67,27% ceny statku. K prodeji takto 

zadluženého statku ale došlo až po drastickému poklesu obilí a piva po roce 1605, navíc 

po vlně dobytčího moru v letech 1599-1601. Zdá se, že prosperita Zemětic-Bijadel byla 

závislá na hospodářské konjunktuře v 16. století a po jejím skončení došlo ke zhroucení 

ekonomiky statku. Příklad tohoto statku tak ukazuje, že by bylo mylné usuzovat z 

ekonomické situace statku v prvních desetiletích na stav ze 16. století, protože právě 

drobné statky s velmi rozvinutým režijním hospodařením velmi utrpěly hospodářskou 

krizí z počátku 17. století. 
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Tabulka l'. 26 Přehled režijního podnikání Markvarta z Přestavlk a v Chlumčanech a jeho potomků 

RODINA SÍDLO VSI DVORY MLÝNY OVČÍNY RYBNÍKY PIVOVARY FARY 

Markvart Tvrz 

1495-1499 Chlumčany 1/? I o o několik o o 
(Chlumčany) 

(Část 

Chlumčan) 

Zikmund na Tvrz 2 

Zcměticich Zcmětice I (Zeměticc) (Zeměticc, o o ? o o 
Maškrov) 

Jiřík na Tvrz 

Zcměticich Zemčtice 2 y, 2 ? ? několik o I 

(Zcměticc, 
(Zemětice. 

Čelákovy, 
Maškrov) 

část vsi Kbel) 

Jan Dvúr 

Markvart na Maškrov, 2 1/? 2 o I několik I I 

Maškrovč a 
později dvLJr (Zeměticc, (Maškrov a 

Bijadlech 
Bijadla. pak Č'clákovy Bijadla) a 

s bratry 
Čclákovy'l část vsi a 

Křakov'l Křakov) 

Markvartův bratr Václav Chlumčanský získal od svého tchána Jana Steblence 

z Drahkova statek Újezd Purkartův, na kterém byly dva poplužní dvory (v Újezdě a 

v Horšících pod kostelem), lesy, potoky, strouhy, které vedly vodu z potoků na rybníky, 

rybníky v Újezdě i Horšících, pustý rybníček "v loužku újezdeckým", nějaké poddanské 

dvory v Újezdě, z nichž byly odváděny roboty a platy, další dvůr v Újezdě, z nějž byla 

odváděna pouze peněžní renta ve výši jedné kopy gr. č. ročně, dva dvory v Horšících, 

z nichž se odváděla peněžní renta po jedné kopě gr. č. ročně a z jednoho z nich navíc 2 

slepice ročně, poddanská krčma v Horšících, ze které chalupník platil peněžní rentu ve 

výši 20 gr. č. ročně a z každého vyšenkovaného věrtele piva 2 peníze, a výsadní krčmy 

v Horšících a v Újezdě. 54 Velikost vesnice Újezd lze učit přibližně podle údajů z Berní 

ruly: tvořilo ji ll dvorů o celkové rozloze I 04 strychů. 55 Od svého tchána získal před 

rokem 1526 i celou ves Makov s poddanskými dvory, k nimž patřily platy a roboty, 

54 DZV 6 GIS, GIS' 
55 Čadková, I.- Zahradníková, E.: Berní rula 25. Plzeňský kraj 3, Praha 2003, s. 737 



241 

lukami, lesy, potoky a rybníky, kterou ale roku 1536 prodal. 56 V roce 1536 získal i 

zápisný statek Zemětice, na kterém byla vesnice s poddanskými dvory a pustá ves 

Bijadla, ale před rokem 1542 ho přenechal svému synovci Zikmundovi 

Chlumčanskému, jak už bylo řečeno. 57 

Díky rozdělení dědictví po Janu Chlumčanskému mezi jeho syny Jana Boreně 

a Jindřicha v roce 1577 máme zachovaný dosti podrobný popis panství Újezd 

Purkartův. Na statku byl tehdy poplužní dvůr s poplužím o rozloze 240 strychů, 

rozdělených po 80 stryších na ozim, jař a úhor, řada luk: "pod dvorem louka veliká, 

louka velká nade vsí Oujezdem, kteráž slove Smolíkovská, louka na Skály, louka Trávník 

nad rybníkem Chobotem u vsi Letin, louka v Horšících, kteráž Trávník slove a leží pod 

kostelem ... pastviště, kde se klisny a hříbata pásají. Lesy k tomuto dílu: les, kde se V 

Skautěch I? I s love, les Dlouhá, vochoz pod Skašovem, vochoz lesů V Jamkách, vochoz 

lesú, kterýž Chrástská slove pod vsí Týništěm podle Skašova, ochoz V Plástkách nad 

Týništěm, ochoz V Hádkách pod Týništěm, vrch a les, kterýž slove Nevěrná, potok 

společný pod Horšici všecek až pod tu cestu, kterou se jde od Újezda do Radkovic. " 

Dále na statku byly "při tvrzi sladovna, pivovar, na tom pivovaře pánev měděná dobrá i 

dostatek dřevěného nádobí - kádí, kadeček a sudů a všeho, což k vaření náleží, více 

chlévů s dobytkem, veliká stodola o dvou mlatech, louh k uchování piva pod obilnicí, 

ovčín, do kterého se do tisíce ovcí zavříti múže, i jiná stavení u téže tvrze ... štěpnice v 

tvrzi všecka I?/, zahrady, kde se mrkev, cibule i jiné kuchyňské věci sejí, zahrada, kde se 

lny, semenec a hlavatice58 sázejí, zahrádka při tvrzi, kde se všelijaká koření od bylin i 

jiné věci k líkářství sázejí, chmelnice, na kteréž do mnoha strychů chmele bejvá ". 

56 NA Praha KomS in v. č. 179 fo!. H 17-H 19; Vavroušková, A.: Desky zemské Království českého, řada 
I, sv. I. Kvatern běžný černý 1541-1542, Praha 1941, s. 243 č. 567; DZV I JI4' 
57 PAS rkp. 73 s. 47; Profous, A.: Místní jména v Čechách 4, Praha 1957, s. 771; RG 5 pag. 275 (fo!. 
141); ANM Sb. rkp. 127 (výpisy z register komorního soudu A. Zoubka); KomS 180 F3'; DZV 91 P5, 6' 
58 "Hiavatice" čili "hlavaté zelí" byl tehdejší název pro hlávkové zelí. Vedle něj se totiž pěstovalo ještě 
zelí hladké, kadeřavé (kadeřávek), květné (květák) a řepné (kedluben). Je ovšem pravda, že z botanického 
hlediska představují hlávková kapusta, růžičková kapusta, kadeřávek, hlávkové zelí, květák, brokolice a 
dokonce i kedluben jen jednot! ivé odrůdy druhu Brassica oleracea. Při takovém množství různých druhů 
"zelí" představovala "hlavatice" jednoznačné a nezaměnitelné označení. 
"Semenec" se říkalo konopí, pěstovanému pro semena na výrobu oleje. Podle J. Petráně se tak nazýval i 
len pěstovaný pro semeno, ve všech ostatních pramenech se však jako semenec označovalo jen konopí. 
Podle Matthioliho Herbáře se "semenec" používal hojně k jídlu, mimo jiné k přípravě tzv. semenečné 
polévky, a také jako výborné zimní krmivo pro slepice, ale o jeho využití za účelem lisování oleje 
nemluvil, narozdíl od semena Inu, nazývaném ovšem důsledně pouze "semeno lněné". M. Úlehlová
Tilschová naopak zmiňovala konopný olej jako oblíbenější i kvalitnější než lněný, zdůrazňovala ale také 
velký význam semence jako olejnatého semene vhodného pro vaření kaší a polévek pro čeleď i šlechtu 
(včetně např. Adama z Hradce) i jako vysoce kvalitního krmiva drůbeže. Zdá se, že semenec sloužil jako 
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Povinnosti poddaných jsou dále podrobně vypsány v následující tabulce: 

Jména poddaných Výše úroku v gr. č. Doba roboty ve dnech Počet slepic Počet vajec 

(secí/ženná), případně 

doplněná úkolovou po tažní 

robotou 

I. Staněk 76 I /8 + povinen odvézt do 8 30 

stodoly seno, otavu, obilí 

z popluží 

2Jan Bcdelka 140 o o o 

3. Jan Voráčovic 60 1/8 + povinen odvézt do 8 30 

stodoly seno, otavu, obilí 

z popluží 

4. Šimek Piknoska 120 I /8 + povinen odvézt do 8 50 

stodoly seno, otavu, obilí 

z popluží 

5. Liškovsk}· dvúr pustý 120 o o o 

6. Češkovský dvúr pustý 60 I /8 + povinen odvézt do 8 30 

stodoly seno, otavu, obilí 

z popluží 

Chalupníci z Újezdu 

7. Jan Krčmúř z krčmy 30 114 4 15 

vcjsadní 

8. Prokop Prúcha 30 0/4 4 15 

z Brožovský /chalupy'l/ 

9. Jan Mareška 72 0/6 4 15 

10. Šimon Fakl 30 1/4 4 15 

Poddanf zjin_vcll vesnic- z T,Vniště, Horšic a Letin 

ll. Krčmář Kliment 180 0/6 6 o 
Clyma J'IJ z Týniště na 

krčmč vejsadní 

oblíbená potravina, kvalitní krmivo i surovina pro výrobu hodnotného oleje. Na vaření se přitom používal 
olej čerstvě vylisovaný, zatímco starší se užíval na svícení. 
Viz Úlehlová-Tilschová, M.: Česká strava lidová, Praha 1945, s. 161-170; Míka, A.: Nástin vývoje 
zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu, Praha 1960, s. 106-112; Míka, A.: Poddaný lid 
v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 36; Petráň,].: Zemědělská výroba v Čechách 
v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et historica- monographia 5, 1963, s. 
68, 101; Janča, J. -Zentrich, J. A.: Herbář léčivých rostlin 5, Ostrava 1997, s. 124; Matthioli, P. 0.: 
Herbář nebo bylinář I, reedice Olomouc 1998, s. 316-317, 2, reedice Olomouc 1999, s. 746-747 
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12. Krčmář z Horšíc na 40 o o o 
krčmě vejsadni 

13. Janek Krajčíř z Letin 180 0/6+ 6 o 
na krčmě vejsadní, též povinen svézt seno i otavu 

z gruntu a z dědin, které z louky Trávníčku nad 

ke gruntu svém přidrží, rybníkem 

kde se Na Plasidi s love 

14. Valentin z Letin 60 0/6+ 6 o 
povinen svézt seno i otavu 

z louky Trávníčku nad 

rybníkem 

15. Jan Krnnínck z Lctin 60 016+ 6 o 
povinen svézt seno i otavu 

z louky Trávníčku nad 

rybníkem 

16. Mlynář z Letin 720 o + o o 
z mlýna pod rybníkem povinen svézt seno i otavu 

z louky Trávníčku nad 

rybníkem 

Lidé z Újezda byli zproštěni povinnosti vozit seno z louky kněžské, obecní, z 

dědin Nad Chmecí (?)a Nad V ranci (?). Při sekání sena a otavy se jim dávala strava, ale 

při žních ne, jen řídké pivo, "co by ho vypíti mohli". Když se vozilo seno, otava a obilí, 

pán byl povinen "podle nich taky vůz svůj dáti a vézti". K Újezdu patřila "veliká šíř" 

obecních lesů, porostlin a pastvišť. V nově připomínaném Týništi bylo mimo výsadní 

krčmy i sedm pustých lánových "dvořišt", jejichž pole byla většinou zarostlá. Pokud by 

znovu byly osazeny, měly se z nich platit stejné poplatky jako u jiných dvorů 

v Týništi. 59 V Horšících bylo také jedno pusté "dvořiště" a jedno pusté po pluží. Nabízí 

59 Týniště byla roku 1549 údajně celá pustá ves s pustým poplužním dvorem u panství Příchovice. Nějaké 
poddanské dvory v Týništi spolu s několika dvory v Újezdě Purkartově však roku 1545 patřily k panství 
Hradiště a později od něj být odprodána neznámo kam. Je velice pravděpodobné, že újezdecká část 
Týniště byla získána spolu se zbytkem Újezda Purkartova při scelení statku před rokem 1577. Bylo by 
totiž zvláštní, kdyby od Příchovic byla odprodána k Újezdu jen část pusté vsi, nikoliv ves celá a poplužní 
dvůr, navíc tehdy ještě pustý a tedy nevyužívaný. Jan Chlumčanský koupil Týniště pravděpodobně právě 
za účelem zřízení dalšího poplužního dvora na panství Újezd. Ale někdy před rokem 1575 byl poplužní 
dvůr v příchovické části Týniště obnoven a zamýšlenému poplužnímu dvoru Chlumčanských vyvstala 
konkurence, která je patrně od záměru zřídil jej odradila. Druhou možností ovšem je, že získání Týniště 
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se srovnání se stavem ze čtyřicátých let, kdy v Boršicích byly vedle výsadní krčmy ještě 

dva osazené poddanské dvory, poddanská krčma s platem 20 gr. č. ročně a poplužní 

dvůr. Vesnice za Chlumčanských očividně zpustla, rozsah pusté poddanské půdy 

v sedmdesátých letech byl však menší než ve čtyřicátých letech. Zřejmě tedy nějaké 

poddanské dvory byly prodány majitelům druhé části Boršic. Louky v Boršicích se 

užívaly k poplužnímu dvoru v Újezdě. Poddaní z Boršic měli právo užívat společná 

draha s poddanými rytířú Boršických z Boršic. 60 

Z poddaných platil nejvíce mlynář: 12 kop gr. č. Krčmáři z Letin a Týniště 

platili po třech kopách, krčmáři z Boršic a Újezda jen 40 a 30 gr. č. Sedláci odváděli 60-

140 gr. č., chalupníci 30-72 gr. č. Výše přesně stanovené roboty byla poměrně nízká a 

činila u dvanácti ze šestnácti poddaných na statku 4-9 dní ročně, ostatní jí byli 

zproštěni. Při žních z Újezda robotovali čtyři sedláci z šesti 8 dní, jeden chalupník 6 dní 

a ostatní chalupníci čtyři dny ročně. K tomu u šesti poddaných ještě přistupovala robota 

při senoseči ve výši jeden den ročně. Krčmář z Týniště i tři poddaní z Letin měli jen 

ženní robotu 6 dní ročně. Krčmář z Boršic a mlynář z Letin byli zproštěni veškeré 

přesně vymezené roboty. Prúměrná robota vymezená ve dnech činila na celém statku 

jen 5 dní ročně. Citelné zatížení ale představovaly další úkolové roboty: u čtyř ze šesti 

sedlákú z Újezda povinnost svést všechno obilí z popluží a seno i otavu z panských luk 

mimo dvou luk a dvou polí a u všech čtyř poddaných z Letin svést všechno seno i 

otavu z louky nad rybníkem. To asi podstatně zvyšovalo robotní zatížení poddaných, 

nevíme ale přesně, jakou měrou. Celkový roční výnos z poddanského úroku od šestnácti 

poddaných -v berním přiznání roku 1603 bylo uvedeno jen 1 O! - na statku Újezd 

Pukartúv dosahoval roku 1577 výše 32 kop 58 gr. č., 72 slepic, 200 vajec, 80 dní 

roboty (74 při žních a 6 při senoseči) a těchto úkolových robot: u čtyř poddaných z 

bylo podmínkou Hradišťských z Hořovic k umožnění prodeje poslední části Újezda a Chlumčanští o 
Týniště vůbec nikdy nestáli a jeho využití neplánovali. Není také jasné, zda ona část Týniště byla už v té 
pustá nebo zda měla ještě nějaké osazené poddanské dvory, které potom zpustly už za Chlumčanských. V 
každém případě je zvláštní, že se nesnažili svou část Týniště prodat k Příchovicím. Kalkulovali snad stále 
s možností, že se jim podaří odkoupit obnovený týnišťský dvůr? 
Pozoruhodná je nicméně ještě jedna věc: roku 1549 se v souvislosti s Týništěm o žádné výsadní krčmě 
nemluvilo, ačkoliv jinak byly v majetkových převodech výslovně jmenovány. Zdá se tedy, že týnišťská 
krčma byla zřízena (nebo možná spíše obnovena) nově po roce 1549, pravděpodobně právě Janem 
Chlumčanským a zřejmě v souvislosti se zřízením pivovaru na Újezdě. Je možné, že byla vytvořena 
z posledního nezpustlého dvora v Týništi. Záhadou ovšem zústává, komu vlastně sloužila, pokud 
v Týništi nežili žádní poddaní. Přesto byla natolik rentabilní, že byla udržována v provozu ještě v roce 
1615. 
60 "Draha" byla obecní pastviště, ležící téměř u každé vesnice. 
Viz Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 39 
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Újezda svézt všechno obilí, seno i otavu z popluží mimo dvou luk a dvou polí a u čtyř 

poddaných z Letin svézt seno i otavu z louky nad rybníkem. 

Bratři měli společně sklidit na zimu 1576 oseté žito a pšenici a na jaře 1577 

osetý ječmen, oves, hrách i jakékoliv jiné "obilí" do mandelů a pak se o úrodu rozdělit, 

stejně jako o "nevymlácené obli, které ve stodole leží, jako hrachu a žita, též i osetí, což 

ho tak na podlahách i sejpkách jest", o loňské seno i o letošní seno a otavu, které se 

teprve mělo sklidit a být uskladněno u místa jeho sklizně. Také si měli rozdělit "svršky 

a nábytky všelijaké, což jich tak na tvrzi a ve dvoře ještě máme ... o šaty ložní, stolní, 

víceji o koně jízdní i tažné, o krávy, voly, telata, svině, ovce, kozy, husy, slepice i 

všelijaký dobytek". Na statku tedy za jejich otce byli chováni krmní voli, krávy a telata, 

prasnice kvůli podsvinčatům, ovce, kozy a drůbež. Až na kozy to byla zvířata na 

velkostatku zcela běžná.61 Zajímavá je ovšem formulace "všelijaký dobytek" - o jaká 

další zvířata se asi mohlo jednat? Třeba o kachny nebo o holuby? Dále měli bratři 

společně vybrat dluhy "na obilí i penězích" a rozdělit je rovným dílem. U "dluhů na 

obilí" se zřejmě buď jednalo o neodvedené poddanské obilné dávky ze statku 

Radkovice nebo šlo o vrchnostenské obilí zapůjčené sedlákům k setí. 

Ke statku dále patřily tyto rybníky: rybník pod vsí Letiny na 60 kop násady, 

pod týmž rybníkem rybník stržený a pustý na 1 O kop násady, rybník pod vsí Újezdem 

na 2 kopy, rybník v Lůžku na 8 kop, rybník směrem k Přešticím na 8 kop, dále dva 

rybníky stržené: jeden u Lúžku na 1 O kop, druhý nedaleko od chmelnice při samém 

Lůžku na 2 kopy, v Horšících pod kostelem na 3 kopy, tři sádky pod štěpnicí za 

61 Není úplně jasné, jaký byl důvod chovu koz Chlumčanskými. Kozy se v té době většinou nechovaly ani 
u sedláků, natož na vrchnostenských velkostatcích. Z jejich kůže se sice po dalším zpracování vyráběl 
drahý kordovan na výrobu luxusní bot a rukavic, na statcích drobné šlechty však asi těžko měli 
řemeslníka, který by to ovládal. I v městském prostředí ovšem šlo o výjimečnou záležitost, např. v Plzni 
je zpracování kordovanu doloženo teprve na počátku 17. století, a při nenáročnosti chovu koz a nízké 
poptávce po tak luxusním materiálu si jednotliví řemeslníci zřejmě dokázali zajistit dostatek kozích kůží 
z vlastních zdrojů. Nezdá se proto pravděpodobné, že by Chlumčanští chovali kozy na objednávku 
nějakého městského koželuha nebo překupníka. Kozí mléko je ale velmi vhodné pro malé děti, zejména 
alergické nebo neduživé, a obecně bylo považováno za vhodný prostředek pro zlepšení zdraví. Jan Boreň 
měl v té době skutečně maličkou dcerku. Bylo by ovšem zajímavé zjistit, zda šlo víceméně běžnou akci 
za účelem preventivního zlepšení zdraví dítěte a třeba i jeho rodičů nebo zda se malá Anička 
Chlumčanská (či případně jiný člen její rodiny) potýkala s nějakým konkrétním zdravotním problémem, 
na který bylo doporučeno kozí mléko. Na první možnost ukazuje to, že koz bylo na Újezdě více a 
polovinu z nich měl dostat mladší Jindřich Chlumčanský, který zatím žádné děti neměl. 
Viz Míka, A.: Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu, Praha 1960, s. 
174; Petráň,].: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, 
Philosophica et historica- monographia 5, 1963, s. 131; Bělohlávek, M. a kol.: Dějiny Plzně I. Od 
počátků do roku 1788, Plzeň 1965, s. 144; Ochodnický, O. - Poltárský, 1.: Ovce, kozy a prasata, Praha 
2003,s. 9-10,51-53 
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maštalemi ve dvoře a haltýř z dříví srubaný. Celkem tedy bylo na statku 8 rybníků na 

103 kop násady, ale jen 5 rybníků na 81 kop násady bylo funkčních. Rybníky přitom 

byly malé, kaprový byl jediný a o rozloze jen 60 kop, ostatní byly na deset kop a menší. 

Přitom právě dva rybníky na deset kop byly stržené a další dva největší měly rozlohu 

jen 8 kop. Malé rybníčky byly tři, jeden na tři kopy a dva na dvě kopy, ale jeden z nich 

byl opět pustý. Malé rybníčky sloužily asi jako plodové pro několik kusů matečních 

kaprů, město Plzeň tak nasazovalo 50 kusů pro zisk 350 kop plodu, takže pro kaprový 

rybník na 60 kop muselo jít o méně než deset kusů matečních kaprů. Problém ale 

představují výtažní rybníky. Ty mohly mít velikost i 8-1 O kop, ale mělo jich být stejné 

množství, jaké měl kaprový rybník nebo rybníky. Na Újezdě však všechny rybníky 

mimo kaprový měly jen 43 kop a po odečtení plodových dokonce jen 36 kop. Navíc 

použitelné byly jen dva výtažníky na celkem 16 kop. Jan BoreiÍ zřejmě počítal 

s opravou stržených rybníků, to ovšem znamenalo další investice. Není ale vyloučeno, 

že rybníky na Újezdě tvořily rybniční soustavu s rybníky na oddělovaném statku 

Radkovice Kaprový rybník byl roku 1577 "dobře nasazený" a měl se lovit buď na 

podzim 1577 nebo v postě v následujícím postě. Výlov měl proběhnout společně a ryby 

se měly rozdělit rovným dílem. V následujících letech měl rybník užívat už jen Jan 

Boreň. 62 

V roce 1615 se statek musel pro dluhy Jana Boreně prodat. Míra zadlužení 

dosahovala 31 ,43 % ceny statku, prodej tedy nebyl nevyhnutelnou nutností, ale 

nezkušení potomci Jana Boreně statek nedokázali udržet. Nejprve se sice pokusili 

situaci zachránit prodejem dvou "vochozů" lesů nad vsí Týniště, řečených "Za 

Jarošovým" a "V Pařezí", ale pak už na postupné odprodeje rezignovali a prodali statek 

celý. Protože mezi jeho syny byly i nezletilé děti, prodej provedli sirotčí komisaři a 

vyhotovili o něm podrobnou zprávu. Díky nim víme, že statek tvořily "tvrz slove Oujezd 

Purgkartový, s poplužním dvorem, poplužim, dědinami, loukami, s pivovarem, 

sladovnou, s pánví měděnou a všim nádobím pivovarským, též s štěpnicemi a 

zahradami, chmelnici, ovčínem a chalupou ovčáckou, ves Oujezd Purgkartový, ve vsi 

Týniště, což tu maji, ve vsi Horšicich, což tu maji, se všemi platy peněžními stálými i 

běžnými, robotami, kurami a vejci, i se všemi od starodávna poddanskými náležitostmi, 

s třema krčmama vejsadnima, jedna v téže vsi Oujezdě, druhá ve vsi Týniště, třeli ve vsi 

62 DZV 80 G29 



247 

Horšíce ... " Na statku Újezd byl poplužní dvůr, pivovar a ovčín již od dob otce Jana 

Boreně a žádné nové režijní podniky do roku 1615 nepřibyly - ale ani nezanikly. Režijní 

hospodářství dosáhlo zřejmě vzhledem k velikosti statku maxima. Pozoruhodné ovšem 

je, že ačkoliv na statku byl pivovar, poplužní dvůr v Boršicích obnoven nebyl, ačkoliv k 

němu bylo možné připojit další půdu od pustých poddanských dvorů. Stejně tak nebyl 

vybudován poplužní dvůr ze sedmi poddanských pustých lánů v Týništi. Jan Boreň tedy 

očividně o dvorovou výrobu neměl zdaleka takový zájem jako jeho příbuzní na 

Bijadlech.63 

Sirotci po Janu Boreňovi si vymínili část poslední úrody: 40 strychů žita, 1 O 

strychů pšenice, 1 O strychů ječmene, 40 strychů ovsa a 2 strychy hrachu, celkem tedy 

102 strychú plodin, dále 8 vozů sena a otepí snopů slámy.64 Na prodaném statku 

Chlumčanští zanechali "deset krav, tři loňská a tři letošní telata, devět sviní, deset 

slepic, šest kachen, krůty čtyři, koňského pohlaví sedm kusů s uzdami, vopraťmi 

etc. ,pluhy s železy dva, těžadla řetízkový dva, váhy vokovaný čtyři, vůz lesní okovaný 

jeden, žebřiny na vůz jedny, dřeva, což ho ke stavení navezenýho jest, brány, džbery a 

jiné věci od dřeva, seno, slámu, stohy, stolice, lože, truhly, almary, řetězy, klíny, 

sekery." Z množství požadovaného ovsa jasně vyplývá, že si Chlumčanští nějaké koně 

brali s sebou. Sedm jich ale ponechali na statku, zřejmě jako nejnutnější vybavení 

poplužního dvora. S největší pravděpodobností na statku ponechali koně potažní, pro 

které by stejně neměli uplatnění, a s sebou si vzali koně jízdní. Počet dobytka na Újezdě 

63 Je ale třeba si uvědomit, že v Horšicích, Týništi a dokonce i v Letinech existovaly v druhé části vsí, 
které Chlumčanským nepatřily, cizí poplužní dvory. Je možné, že se Chlumčanští domnívali, že dva 
poplužní dvory v jedné vesnici by byly neúnosné. Zvláště zajímavá situace byla v Týništi, roku 1549 
pusté vsi s pustým poplužním dvorem u panství Příchovice, kterou Jan Chlumčanský koupil 
pravděpodobně právě za účelem zřízení dalšího poplužního dvora, ale kvůli konkurenci obnoveného 
poplužního dvora v příchovické části Týniště na tento záměr nakonec rezignoval. U Újezda tak zůstala 
nevyužitá pustá ves, která panství nepřinášela žádný prospěch. V roce 1615 bohužel Týniště nebylo již 
blíže popisováno, takže nevíme, zda ony tři poddanské dvory, které byly v újezdecké části Týniště 

v polovině 17. století, obnovili už Chlumčanští nebo až další majitelé Újezda Purkartova. 
64 Oves a žito z toho zaujímaly po asi 39,22%, ostatní obilniny po 9,8% a hrách asi 1,96 %. Oves 
sloužil jako krmivo pro koně, na stravu lidí tedy zbývalo 60 strychů obilí. To při obvyklé míře sedm 
strychů všeho obilí na osobu vychází na 8,5 dospělých osob ročně. Na Újezdě tehdy žili tři dospělí bratři 
Chlumčanští, kteří si s sebou brali čtyři služebníky, a tři ještě nezletilí bratři. Pokud by se spotřeba dítěte 
brala jako poloviční, dostaneme přesně 8,5 osoby. Na statku ovšem dále byla vdova s nejméně jednou 
dospělou neprovdanou dcerou, o kterých se vůbec nehovořilo- pravděpodobně žily z vdovina obvěnění a 
možná odešly k dalším provdaným dcerám Jana Boreně. Zdá se také, že Chlumčanští na Újezdě 
používali pšenici a ječmen v o něco zvýšené míře, protože 40 strychů žita představuje minimální roční 
spotřebu osmi dospělých osob, I O strychů pšenice a ječmene ale nejméně deseti. V souhrnu by tedy u 
Chlumčanských a jejich služebnictva na jednu osobu připadalo I, 18 strychů pšenice a ječmene a 4, 7 
strychu žita. Dva strychy hrachu při 8,5 osobách odpovídají přídělu 0,24 strychu na osobu, což bylo zcela 
obvyklé. 



248 

byl tehdy velmi nízký, jen deset krav a šest telat, devět prasnic a dvacet kusů drůbeže. 

Zarážející je nepřítomnost krmných volů a také alespoň jednoho plemenného býka a 

kance na připouštění krav a prasnic. Snad byla tato zvířata ještě před prodejem 

poražena. Na maso se zřejmě používala hlavně telata a selata. Zdá se nicméně, že stavy 

hovězího dobytka a prasat na Újezdě odpovídal spíše většímu selskému statku než 

vrchnostenskému poplužnímu dvoru a živočišná výroba na statku byla jen minimálně 

rozvinutá. Deset slepic uspokojovaly nejnutnější každodenní potřebu vajec, zatímco na 

drůbeží maso sloužilo pravděpodobně 72 úročních slepic. Poddaní také odváděli 200 

vajec ročně, takže slepic skutečně nebylo třeba chovat mnoho. Zajímavé je, že na statku 

nebyly chovány obvyklé husy, zato šest kachen a čtyři krůty. Při jejich malém počtu šlo 

zřejmě o možnost ozvláštnění tabule nějaké slavnostní příležitosti. Oproti roku 1577 se 

jednalo o novinku, zato už na statku nebyly chovány kozy. Zajímavá je také zmínka o 

mrtvém inventáři poplužního dvora: dva pluhy s železy, dvě řetízková těžadla, brány, 

čtyři okované váhy, jeden okovaný vůz s žebřinami do lesa, řetězy, klíny a sekery. 

Počet zemědělského nářadí na dvoře se příliš nelišilo od výbavy velkého selského 

dvora. 65 

Hospodaření na Újezdě poskytuje dost rozporuplný pohled. Chlumčanští ho 

drželi nejméně devadesát let, takže nelze mluvit o nestabilitě panství. Statek byl při 

prodeji zadlužen, ale míra zadlužení nedosáhla kritických 40 %. Na statku byl pivovar, 

ovčín, rybníky o celkové násadě 103 kop a jeden poplužní dvůr. Pivovar byl udržován v 

provozu nejméně mezi lety 1577-1615.66 Na druhou stranu druhý poplužní dvůr v 

65 Na popluží o velikosti do dvou lánů se ve středověku počítalo většinou s potřebou jednoho pluhu, do 
čtyř lánů pluhů dvou, i když jich někdy mohlo být i víc. Dva pluhy na Újezdě s poplužím o velikosti 240 
strychťt tedy plně odpovídaly středověké tradici. V raném novověku měli dva a zcela výjimečně i tři pluhy 
velcí rolníci, tj. se statky nad I lán v úrodných oblastech a nad I ,5 lánu v méně úrodných oblastech. Podle 
toho zařízení poplužního dvora na nepříliš úrodném Újezdě odpovídalo velkému selskému dvoru s více 
než I ,5 lánu polností. Na jeden pluh bylo potřeba dvou tažných koní, na dva tedy čtyři. Na Újezdě jich 
však bylo sedm (3,5 potahu), což je tím zvláštnější, že na statku byla odváděna potažní robota. Na druhou 
stranu počtu pluhů měl odpovídat i počet bran a vozů, což na Újezdě neplatilo: vůz tam byl prokazatelně 
jen jeden a brány zřejmě také jen jedny. U nich ovšem nebyla doplněna žádná číslovka, takž je možné i 
to, že jich bylo více. Jen jeden vťtz na Újezdě však na statku jeho velikosti nebyl obvyklou záležitostí. 
Viz DZV 188 J 15; Šubrtová-Petráňová, A.: Staré aratrum- pluh jako usedlostní jednotka, Časopis 
Společnosti přátel starožitností 64, 1956, s. 26; Petráň,].: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 
16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et historica- monographia 5, 1963, s. 25-27, 38-39, 43-
47 
66 Pivovar byl postaven v době, kdy k Újezdu patřily sousední Radkovice s Kucíny a protože na 
Radkovicích po rozdělení statku pivovar nevznikl, není vyloučeno, že pivovar v Újezdě dodával za 
určitou provizi pivo nadále do Radkovic a Kucín. Tím by se značně zvýšil okruh odběratelů a vaření piva 
by se mohlo vyplácet i na tak malém statku. Určitou dobu ostatně k Újezdu patřila i ves Kbel, do níž se 
pivo zřejmě také odebíralo. 
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Horšících zanikla a nikdy nebyl obnoven, ačkoliv k němu bylo možno připojit pustou 

poddanskou púdu, a ani pustá poddanská púda v Týništi nebyla využita ke zřízení 

nového poplužního dvora. Zdá se, že Jan Boreň režijní hospodaření zděděné po 

předcích nijak nerozvíjel a věnoval se spíše úřední kariéře a svým zálibám než správě 

svého statečku. Přesto všechno však zadlužení nebylo zdaleka tak zdrcující jako u 

sousedních Bijadel. Příčinou snad múže být to, že nastalá hospodářská krize postihla 

více statky s rozvinutějším režijním podnikáním, zatímco ostatní statky byly postižené 

méně. Ovšem i menší rozsah režijního podnikání musel umožňovat celkem slušný 

životní standart, jinak by Újezd nemohl zústat ve vlastnictví Chlumčanských devadesát 

let a Jan Boreťí. by podnikat cesty do zahraničí či renesanční přestavbu tvrze. 

Otázkou ovšem zústává skutečná velikost statku: Jan Boreťí. roku 1603 přiznal 

deset poddaných, ale v urbáři z roku 1577 bylo zapsáno 16 poddaných a v Berní rule 

jich bylo uvedeno ll. Roli zde také jistě hrál odprodej části Letin se čtyřmi 

poddanskými dvory před rokem 1615. Počet se mohl samozřejmě měnit pustnutím a 

odprodáváním částí vesnic, nicméně se zdá, že ve skutečnosti na statečku Jana Boreně 

bylo vždycky více než deset oficiálně přiznaných poddanských dvorú. Údaje ostatních 

berních poplatníkú však zřejmě také byly "mírně podhodnocené". Faktem nicméně 

zústává, že i na statku s oficiálně deseti poddanými mohl být a byl provozováno 

pivovar, i když panství neleželo u formanské cesty nebo u splavné řeky. Pozornost na 

Újezdě budí také rozlehlá chmelnice, s výnosem mnohem větším, než jaké potřeboval 

místní pivovar - protože chmel z Plzeťí.ska byl považován za velmi kvalitní, je možné, 

že ho velkou část pěstoval na prodej. Prosperitu Újezdu také mohl přinášet velký ovčín, 

zatímco rybníky asi jen doplťí.ovaly celkový zisk. Celková hospodářská bilance statku 

musela být dlouhodobě kladná, jinak by neumožnila Janu Boreťí.ovi takový životní 

standart, kterému se těšil. 

Václavúv syn Jan koupil roku 1572 statek Radkovice pod Skalou, k němuž 

patřila celá ves Radkovice s poddanskými dvory, ves Kucíny s poddanskými dvory a s 

poplužím, "kderéž na ten čas lidé v nájmu drží", pustá ves Dolce a část vsi Zelené, pole, 

louky, lesy a rybníky. Na statku nebyl uveden poplužní dvúr, ale protože tam roku 1568 

byl, jednalo se zřejmě jen o opomenutí. Poddaní odváděli robotu "ženní, sečnou i 

varnou", slepice, vejce, ospy a "předivo" ("koudel"), tedy konopnou přízi. V roce 

1613 k témuž statku patřil poplužní dvúr v Radkovicích, ovčín a chalupa ovčácká, mlýn 

náchlební, jeden rybník(!) se sádkami a haltýři, ves celá Radkovice s krčmou výsadní a 
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ves celá Kucíny. Na statku tedy za Jindřichova života vyrostl vrchnostenský mlýn, 

ovčín a výsadní krčma. Pustá ves Dolce však byla zřejmě někdy před rokem 1606 

odprodána k Příchovicím, aniž by byla využita pro zřízení dalšího poplužního dvora, a 

nebyl ani obnoven poplužní dvůr na pustém popluží v Kucínech, zřejmě pozůstatku po 

již dříve zrušeném středověkém poplužním dvoře, které bylo i nadále jen pronajímané 

poddaným. Dva poplužní dvory na panství byly patrně podle názoru Jindřicha 

Chlumčanského víc než dostatečné a o zřízení dalších poplužních dvorů v Dolcích nebo 

Kucínech neměl zájem.67 

Díky dílčí ceduli na panství synů Fridricha Švihovského z 1 O. I. 1630 známe i 

popis dvora v Radkovicích a povinnosti poddaných v Radkovicích a Kucínech.68 Dvůr 

v Radkovicích se skládal z ratejny, komory, chlévů, maštalí, stodol a ''jiného 

nádvorního stavení". Vedle toho byl jeho součástí zřejmě i "kamenný štok ve vsi 

Radkovicích s tím fochem", uvedený zvlášť v přehledu tvrzí na panství. Patřila k němu 

také tři pole (Za hájkem o velikosti 4 7 strychů 3 Yz věrtele, Na Vacháčovským 60 

strychů a Zahamenice 57 strychů 3 Yz věrtele) o celkové rozloze 165 strychů 3 věrtele a 

1 O luk (Trávník o výnosu 20 vozů, Pastviště 15, Držpytlovská louka k Těchonicům 1 O, 

Pod rybníkem 2, Na luhu 1, Trávníček u ovčína 2, Palouček za hájky 2, Držpytlovský 

palouk 2, Palouk Macháčkovský 1, Palouček V Tisovce jen 3 žebřiny) o celkovém 

výnosu 55 vozů 3 žebřiny trávy. Další údaje již o dvoru uvedeny nebyly. K Radkovicím 

patřil dále také les V Zálesí, ve kterém bylo "dříví březové, dubové a chvojové" a který 

sahal až k mezím vsí Zelené, Horšíce a Příchovice, "les jedlový a smrkový" nad 

"starým zámkem" /zříceninou hradu Skála u Přeštic/, sahající až k lesům bratrů 

Boršických a k hraničnímu potoku. Ves Radkovice měla ll selských a 13 

chalupnických usedlostí, ze kterých mělo být odváděno 33 kop 34 gr. míš., 104 kbelců 

ovsa, 120 slepic, 240 vajec, 16 přaden příze a 30 dnů ženní roboty. 69 V této vsi dále byla 

výsadní krčma. Urbariální povinnosti jednotlivých poddaných z Radkovic jsou 

vyčísleny v následující tabulce: 

67 DZV 16 Fl4; DZV 17 Kl7; DZV 136 M20'; DZV 180 K3 
68 SOA Plzeil pob. Klatovy Vs Dolní Lukavice, Dodatky kart. I, nesign. (stará sign. II 26l,jiná 6a 34), 
fo!. 9, 15 · -19; DZV 309 V23; Ryba, J.: Dílčí cedule panství Dolní Lukavice z roku I 630, in Dějepis 
XVIII. Sborník katedry historie, Plzeil 2000, s. 30-31 
69 V roce 1629 však byla řada usedlostí pustá (podle souhrnu deset, ve skutečnosti dvanáct, z toho čtyři 
selské s maximální výší poddanských dávek) a proto se ze vsi tehdy skutečně odvádělo ročně jen 18 kop 
44 gr. č., 52 kbelců (v souhrnu chybně uvedeno strychů) ovsa, 60 slepic, 2 kopy vajec a 8 přaden a 20 dní 
ženní roboty. Nevíme, kolik usedlostí bylo pustých už v době, kdy Radkovice patřily Chlumčanským. 
S největší pravděpodobností však za zpustnutí Radkovic mohla až třicetiletá válka. 
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Jméno Plat v kopách gr. Oves ve Slepice Vejce Přadena Robota ženní 

míš. kbclcích 

Sedláci 

I Vít Jirkovic 2 k. 40 gr. 13 15 30 2 o 

2.Jan Červenka- 2 k. 40 gr. 13 15 30 2 o 

poustka 

3.Matčj 2 k. 40 gr. 13 15 30 2 o 
Nohovec 

4.Jan Leksa 2 k. 40 gr. 13 15 30 2 o 

5.Tomáš 2 k. 40 gr. 13 15 30 2 o 
Janovic 

6.Jan Holan- 2 k. 40 gr. 13 15 30 2 o 

poustka 

7.Václav 2 k. 40 gr. 13 15 30 2 o 
Maršík-

poustka 

8.Jan Hlava 2 k. 40 gr. 13 15 30 2 o 

9.Adam Pánek 2 k. o o o o o 

I O .Jan Vrabec 2 k. o o o o o 

ll .Jíra Kovář 2 k. o o o o o 

Chalupníci 

12.Kovář- 32 o o o o o 

poustka 

13.Urban 32 o o o o o 
Horký-

poustka 

14.Biažcj 36 o o o o o 
Trksa-

poustka 

15.Jiřík Hajka 32 o o o o o 

16. Vít Piklovic- 32 o o o o o 
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poustka 

17Jan .Jirkovic- 32 o o o o o 

poustka 

!S. Šimon Svčt 32 o o o o o 

19.1iřik Anton 40 o o o o o 

20. Vit .Jirkovic- 32 o o o o o 

poustka 

21. Kolozubý- 34 o o o o o 

poustka 

22.Maruše 40 o o o o 10 

Závorková 

23.Šimon Peklo o o o o o 10 

24.Bárta .Jelt- o o o o o 10 

poustka 

Z tabulky vyplývá, že sedláci odváděli všechny předepsané naturálie a většinu 

z odvedených peněz (27 kop 20 gr. míš.), neměli ale žádné robotní povinnosti. Ty 

naopak vykonávali jen chalupníci, navíc pouze tři, obvykle zřejmě jako alternativu 

místo svého platu. Je možné, že většina chalupníků měla původně předepsanou jen 

určitou ruční robotu, ale mimo oněch dvou případů jim byla reluována. Přitom osm 

sedláků mělo stejně veliké povinnosti a odváděli dosti vysoký plat (2 kopy 40 gr. míš.) a 

značné množství (13 kbelců) ovesného zrna, konopné příze (2 přadena) a slepic (15 

kusů). 70 Vajec oproti tomu odváděli jen symbolické množství (30 kusů) a robotu neměli 

předepsanou žádnou. Další tři sedláci odváděli pouze plat, stále dosti vysoký, ale nižší 

než předchozí skupina. Většina chalupníků odváděla jen nevelký plat ve výši 32-40 gr. 

míš. ročně. Další dva měli naopak předepsanou jen robotu při žních v délce deseti dní. 

Pouze z jedné chalupnické usedlosti byla současně odváděna robota, a to v obvyklé výši 

deseti dnů, a zároveň i plat, navíc v maximální výši pro chalupnickou usedlost, tedy 40 

gr. míš. ročně. Vysvětlením tohoto případu může být vznik usedlosti spojením dvou 

sousedních usedlostí s obvyklými povinnostmi. 

70 Třináct kbelců odpovídalo asi I O strychům (936 l). Přadeno se skládalo z I 200 nití o obvyklé délce tří 
loktů českých (I, 778 m), obsahovalo tedy 2 133,6 m nití. Dvě přadena znamenala pro poddaného odvod 
4 267,2 m nití. 
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Ve vsi Kucíny mělo odvádět 6 o sedlých ročně 14 kop gr. míš., 78 kbelců ovsa, 

90 slepic, 3 kopy vajec a 12 předen příze, robotu žádnou. Jejich povinnosti jsou 

uvedeny v následující tabulce. 71 

Jméno Plat v kopách gr. Oves ve kbelcích Slepice Vejce Přadena 

míš. 

I. Vondra Brada 2 k 20 gr. 13 15 30 2 

2.Jan Beneš 2 k 20 gr. 13 15 30 2 

3.Bárta Beneš 2 k 20 gr. 13 15 30 2 

4.Matčj Křížovic 2 k 20 gr. 13 15 30 2 

5 Štčtinovský grunt 2 k 20 gr. 13 15 30 2 

6.Markyta 2 k 20 gr. 13 15 30 2 

Benešovic-

poustka 

Všech šest poddaných v Kucínech tedy mělo stejně velké poddanské 

povinnosti, které se téměř shodovaly s výší poddanských povinností u první skupiny 

sedlákú v Radkovicích, jen plat byl o 20 gr. míš. ročně nižší. Chalupnické usedlosti buď 

v Kucínech nebyly nebo se z nich neodváděly žádné povinnosti. 

Celkový objem poddanských povinností od 30 poddaných ze dvou vesnic na 

panství Radkovice byl tento: 4 7 kop 34 gr. míš., 184 kbelců ovsa, 21 O slepic, 420 

vajec, 28 přaden konopné příze a 30 dnú ruční roboty při žních. 72 Poddaní ze vsí 

Radkovice a Kucíny nevykonávali žádný druh potažní roboty a ruční robotu mělo 

předepsanou pouze tři poddaní z jedné vsi ve výši 1 O dní ročně. Průměrné robotní 

zatížení na statku Radkovice tak bylo jen 1 den. Vzhledem k malé rozloze polí u 

poplužního dvora v Radkovicích však mohl být i tento nepříliš velký rozsah roboty při 

Viz Hofmann, G.: Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy, 
Plze1'1 1984, s. 62, 65, 87 
71 V Kucínech odváděli roku 1629 poddanské povinnosti jen 4 osedlí, protože dvě usedlosti byly pusté: 
ročně se odvádělo 9 kop 20 gr. míš., 52 kbelců ovsa, 60 slepic, 2 kopy vajec a 8 předen. 
72 184 kbelců odpovídalo 141,56 strychů (13 2481) ovsa, 28 přaden znamenalo 59 740,8 m nití. 
Viz Hofmann, G.: Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy, 
Plzeň 1984, s. 62, 65, 77, 82, 87 
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žních značnou pomocí při provozu dvorového hospodářství. Je také třeba si uvědomit, 

že ke statku patřila ještě ves Zelené, u které neznáme druh ani výši poddanských 

povinností. Protože podle kupní smlouvy na panství Radkovice měla být vykonávána 

"robota ženní, sečná i vorná" a žádní poddaní z Radkovic a Kucín orní robotu 

nevykonávali, je pravděpodobné, že ji měli předepsanou právě poddaní ze vsi Zelené. 

Dále čtrnáct poddaných z obou vesnic odvádělo naturální dávky: po 15 slepicích, 30 

vejcích, 13 kbelcích ovsa a 2 přadenech příze. Význam naturálních dávek na panství 

Radkovice tak byl značný a zřejmě do značné míry zajišťoval zásobování rodiny 

Jindřicha Chlumčanského drůbežím masem, vejci a ovsem pro koně. 

Roku 1588 Jindřich získal do zástavy poddanské dvory ve vsích Kbel, Jíno a 

Zelené. Povinnosti poddaných ze Kbela a Jína známe. 73 Celkem šest těchto poddaných, 

jeden ze Kbela a pět z Jína, odvádělo dohromady 25 kop 2 gr. míš. (čili 12 kop 31 gr. č.) 

a 20 slepic. Povinnosti jednotlivých podaných jsou zachycené v následující tabulce: 

Jméno Plat v gr. míš. Slepice 

Zakostelní ze Kbela 20 o 
Jan Jánský I k. 26 gr. o 
Vít Balatý 4 k. 32 gr. JO 

Marek Stydký 6 k. 12 gr. 10 

Jan Bouřil 8 k. 20 gr. o 
Jiřík Hřebec 4 k. 12 gr. o 

Zajímavé je, že všechny platy byly odváděny v míšeňských groších, nedošlo 

tedy k jejich převedení na groše české. Poddaný ze Kbela odváděl jen velice nízký roční 

plat 20 gr. míš., poddaní z Jína platili roční plat ve výši 1 kopa 26 gr. -8 kop 20 gr. míš. 

( 43 gr. č. - 4 kopy 1 O gr. č.) a dva z nich k tomu odváděli ročně po deseti slepicích. 

Žádné další naturální nebo robotní povinnosti neměli. Protože všichni odváděli dost 

vysoký plat, je pravděpodobné, že tyto povinnosti u nich byly až na oněch 20 slepic 

reluovány. Poddanské grunty ze Kbela a Jína však Jindřich držel jen v letech 1588-

1590, zatímco výši poddanských povinností u dvorů ve vsi Zelené, které zůstaly v jeho 

majetku až do konce jeho života, bohužel neznáme. 

Jindřich dále koupil statek Dolní Lukavice s tvrzí, poplužním dvorem, celou 

vsí Dolní Lukavice, štěpnicemi a chmelnicemi, rybníky, haltýři a sádkami, kusem řeky, 

mlýnem náchlebním a výsadní krčmou. Do desek zemských mu byl vložen až roku 

1596, ale držel ho nejméně již roku 1591. Tehdy bylo v Dolní Lukavici šestnáct 
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poddanských dvorú, které všechny lehly i s tvrzí a poplužním dvorem popelem při 

velkém požáru. Byly snad ale záhy obnoveny, protože při vkladu nebyla o zpustlých 

gruntech žádná zmínka. V roce 1606 ke statku patřil poplužní dvúr, pivovar, sladovna, 

spilka, ovčín a chalupa ovčácká, mlýn náchlební na řece, štěpnice, chmelnice, ves celá 

Dolní Lukavice s krčmou výsadní a část vsi Zelené, rybník velký i malý, sádky, haltýř, 

díl řeky od Přeštic k Řenčúm a tři louky, z čehož jedna v lese Háj byla již lesem 

porostlá. Nejstarší urbář pro panství Dolní Lukavice byl vypracován až po skončení 

třicetileté války, takže jeho údaje zvláště o místním poplužním dvoře nemusí odpovídat 

předbělohorské situaci, urbariální povinnosti však podle všeho zachycuje přesně. Díky 

tomu víme, poddaní z Dolní Lukavice neměli robotu a odváděli jen plat a slepice. 

Celkem od sedmi sedlákú a deseti chalupníkú vycházel roční plat 15 kop 7 gr. 7 den. a 

27 slepic. 74 Jindřich zde tedy nechal vybudovat pivovar se sladovnou a spilkou a ovčín 

s chalupou ovčáckou. Ke statku byla připojena i část vsi Zelené a přikoupen kus řeky. 

Cena při koupi i prodeji zůstala stejná: 14 500 kop gr. míš. 75 

Jinou zajímavou informaci o hospodaření na Radkovicích máme z roku 1603 

ze závěti Jindřicha Chlumčanského. Pozústalá vdova Anna ze Žákavy měla dostat mimo 

73 DZV 168 H29 
74 Urbář panství Dolní Lukavice a Řenče pochází z roku 1662. Popisuje celou řadu vsí v okolí Dolní 
Lukavice a jasně svědčí o tom, že zachycuje starší stav: poddaní z různých vesnic mají dva až dvanáct dní 
roboty ročně nebo vůbec žádnou, někde z naturálních dávek odvádějí jen slepice, jinde i vejce a v jiných 
případech i husy, oves, ječmen, přízi ("česanice"), odváděnou v množství tzv. "zavinutek", v jednom 
případě dokonce vedle slepic i kuřata aj. Je zcela evidentní, že zde byl uchován předbělohorský stav, 
který se ovšem už nedodržoval. Nám ale může tento urbář přiblížit poměry v Dolní Lukavici na počátku 
17. století. Tehdy tři sedláci platili ročně 2 kopy 14 gr. 7 den., dva z nich k tomu tři slepice, třetí nic, dále 
odváděli čtyři sedláci I kopu 30 gr. a 2 slepice a I O chalupníků 20 gr. a I slepici ročně. Roku 1662 ale 
byla víc než polovina dvorů pustá a místo platu 15 kop 4 gr. 7 den. a 27 slepic se odvádělo jen 7 kop 34 
gr. 7 den. a 14 slepic. Další údaje o vrchnostenském hospodaření však už mohou být pozměněny stavem 
po třicetileté válce: tak např. u dvora bylo 7 3/4 lánu 36 3/4 provazce polí a 2 louky o celkové velikosti I 
lán 9 1/8 provazce. Protože jde o výměru v lánech a ne ve stryších, nemůžeme přímo srovnávat 
s ostatními dvory. Téměř osm lánů je ale hodně a je možné, že dvůr byl po třicetileté válce zvětšen, i když 
u podnikavého Jindřicha Chlumčanského samozřejmě nemůžeme vyloučit, že nejde skutečně o původní 
velikost. O hospodaření na dvoře nebyly udány žádné informace. Ke dvoru patřily čtyři rybníky: kaprový 
na 60 kop, dva rybníky na dvouletý plod o násadě I O a 8 kop a rybníček na jednoletý plod na šest kop 
násady. Roku 1662 však byly všechny poškozené a nefunkční. Ve vsi byl dále vrchnostenský mlýn se 
třemi koly a pilou, třetí kolo i pila ale nefungovaly. Pivovar měl kapacitu 4 sudy na várku a též nutně 
potřeboval opravit. I ovčín o rozměrech 8x7 sáhů, z kamene, krytý zčásti šindelem, ale většinou došky, 
měl poškozené zdivo. Až na poplužní dvůr se zdá, že zařízení dvora a jeho okolí pocházelo opravdu 
z doby před bělohorské a snad je možné, že když nebylo nijak investováno do oprav mlýna, ovčína, 
pivovaru ani rybníků (a také ani tvrze, jak vyplývá z dalšího popisu jejího neutěšeného stavu), může i 
rozloha dvorské půdy odrážet stav před třicetiletou válkou. S jistotou to ovšem tvrdit nemůžeme. 
75 DZV127 Fl3; MA Plzeň Městské knihy inv. č. 8 sign. lb9 fo! I 16; NA Praha SM L2/l (Popis panství 
Dolní Lukavice a Řenče včetně vloženého urbáře z roku 1662) nefol. ; Winter, Z.: Kulturní obraz českých 
měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku 2, Praha 1892, s. 783; Holý, Z.: Chlumčany a jejich obyvatelé, 
Chlumčany 1999, s. 271; Rožmberský, P. - Hajšman, J. - Machová, V.: Dolní a Horní Lukavice, Plzeň 
2004,s. 33 
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jiné i čtyři "koně kočí hnědý s nádobím" a k tomu "vůz kožmi vobitý s oblouky 

rozvěrací, barchanem pod.fitý" čili kočár, dále "deset krav dojných a deset dobytka 

hovězího jalového, ty aby sobě mohla ze všech vybrati, který se jí líbiti budou" a navíc 

každoročně až do doby svého nového sňatku šedesát úročních slepic. Jeho bratru Janu 

Boreňovi se jako odměna za péči o Jindřichovy osiřelé dcery a jejich statek mělo 

odvádět každoročně 40 kbelcú prosa, 30 kbelcú žita, 24 kbelcú ječmene a po 4 kbelcích 

pšenice a hrachu, kopa žejdlíkú másla,76 čtyři telata, čtyři skopci a ,jedno hovado 

hovězí", dále z poplužních dvorú všechna kuřata, husy a prasata, která se nespotřebují, a 

také všechny úroční slepice a vejce mimo slepice odváděné Anně ze Žákavy. V případě 

provdání se některé z dcer se dávky měly snížit na polovinu. Celkem tedy na Újezd 

mělo být odváděno 98 kbelcú obilnin a 4 kbelce hrachu. Nevíme ovšem, jak velkou část 

úrody na Radkovicích tento odvod Janu Boreňovi představoval, takže vypočítávání 

podílu jednotlivých plodin by nemělo smysl. V odvedených dávkách nebyl zmiňován 

oves, nezbytné krmivo pro koně. Jeho vynechání je u plodin určených pro 

vrchnostenskou kuchyni pochopitelné, zkresluje však naše informace o podílech 

jednotlivých plodin pěstovaných na Radkovicích. Je ale také pravda, že ze vsí 

Radkovice a Kucíny bylo odváděno od poddaných 184 kbelcú (asi 141,5 strychu) ovsa, 

takže oves možná na vrchnostenských polích vúbec pěstován být nemusel. Pro jeho 

neuvedení v dávkách na Újezd to ovšem nehraje podstatnou roli, protože úroční oves 

tam mohl být odveden stejně dobře jako úroční slepice a vejce - skutečnou příčinou 

mlčení o ovsu je zřejmě opravdu skutečnost, že se ve vrchnostenské kuchyni 

nepoužíval. Otázka, zda se na Radkovicích na poplužních dvorech pěstoval oves nebo 

ne, tak zatím zústává otevřená. Na první pohled také zaujme značné množství prosa, 

která navíc obvykle patřilo k méně obvyklým a jen doplňkovým plodinám na 

velkostatku. Na Radkovicích se dále pěstovalo žito, ječmen a pšenice. Pšenice byla 

zřejmě určeno jen k výrobě svátečního bílého pečiva, zato ječmene bylo odváděno 

téměř stejně jako žita, což opět svědčí o hojném užívání krup v polévkách a obilných 

kaších. Na statku byly dále chovány krávy, jalovice, telata, prasata, skopci, slepice a 

husy a vyrábělo se máslo. Hovězího dobytka se muselo chovat mnohem více než na 

76 U výše zmíněných plodin šlo při převodu na strychy o asi 30,77 strychu (2 880 I) prosa, 23,08 strychu 
(2 160 I) žita, 18,46 strychu (I 728 I) ječmene a po 3,07 strychu (288 I) pšenice a hrachu. Žejdlík 
odpovídal 0,487 I , kopa žejdlíkú tedy byla 29,22 I másla. 
Viz Hofmann, G.: Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy, 
Plzell 1984, s. 62, 65, 87, 98 
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Újezdě, jinak by nebylo možno lehce postrádat jednorázově dvacet jedna dospělých 

kusů hovězího dobytka a čtyři telata a každoročně pak jeden dospělý kus a čtyři telata. 

Také slepic muselo být na Radkovicích značné množství, když bylo možné darovat bez 

problémů všechny úroční slepice (nejméně 21 O kusů) a vejce ( 420 kusů) a na statku 

zůstalo nejen dost slepic na produkci vajec a na maso, ale počítalo se s tím, že nějaká 

kuřata ještě budou zbývat! I u hus a prasat se předpokládal jejich přebytek. Na druhou 

stranu tímto rozhodnutím Jindřicha Chlumčanského byl znemožněn jakýkoliv prodej 

těchto zvířat na Radkovicích - všechna nadprodukce musela být odvedena na Újezd. 

Zajímavá je i zmínka o skopcích, tedy vykastrovaných beranech vykrmovaných na 

porážku. Ovce se chovaly především pro vlnu a mléko a na Radkovicích bylo dostatek 

jiných zvířat chovaných na maso, takže produkce skopového buď měla zpestřovat 

jídelníček vrchnosti nebo šlo o chov pro překupníky z města. Druhou možnost 

podporuje i fakt, že u skopců pro Jana Boreně byl striktně určen jejich počet, takže 

prodeji nadbytečných kusů nic nebránilo, stejně jako u telat a možná i dospělých 

hovězích kusů. Nevíme ale, zda na panství byli vykrmováni voli, protože u výrazu 

,jedno hovado hovězí" mohlo jít i o jalovice nevhodné k chovu. 77 

Podle Berní ruly měly Radkovice 19 dvorů o celkové rozloze 364 strychů, 

Kucíny 7 dvorů o rozloze 184 strychů, Dolní Lukavice 13 dvorů o velikosti 274 strychů. 

Celkem to bylo před připojením Dolní Lukavice 26 dvorů o rozloze 548 strychů, po 

jejím připojení 39 poddanských dvorů o celkové rozloze 822 strychů. 78 

V souhrnu můžeme hospodaření Jindřicha Chlumčanského charakterizovat 

takto: zdědil statek s pravděpodobně jedním poplužním dvorem a několika rybníky. 

Přikoupením dalšího statku získal další poplužní dvůr, který ponechal v provozu, další 

rybníky, mlýn ve vlastní režii, chmelnice a výsadní krčmu. V Dolní Lukavici byly 

chmelnice a výsadní krčma, ačkoliv tam nebyl pivovar. Je tedy možné, že 

vrchnostenská krčma v Dolní Lukavici odebírala za provizi pivo z některého okolního 

pivovaru a chmel pěstovala na prodej. Jindřich ale zřejmě usoudil, že na panství s třemi 

vesnicemi a částí další vsi, které mělo podle berního rejstříku z roku 1603 27 poddaných 

a podle údajů z Berní ruly 39 poddaných, je dostatečně velké na provoz pivovaru a 

zřídil pivovar se sladovnou a spilkou. Dále vybudoval další vrchnostenskou krčmu v 

77 DZV 132 Cl 
78 Čadková, I.- Zahradníková, E.: Berní rula 24. Plzeňský kraj 2, Praha 2002, s. 566-567; Čadková, I.
Zahradníková, E.: Berní rula 25. Plzeňský kraj 3, Praha 2003, s. 779 



258 

Radkovicích a další vrchnostenský mlýn, takže nakonec na panství byly dva poplužní 

dvory, dva vrchnostenské mlýny, dvě vrchnostenské krčmy a pivovar. Dále nově zřídil 

dva ovčíny. Oproti tomu zrušil řadu rybníků a v provozu ponechal pouze tři, takže 

rybníkářství mu zřejmě sloužilo jen k zásobení vlastního sídla a své čeledi a jen 

minimum ryb šlo na prodej. Není vyloučeno, že plochy zrušených rybníků mohl využít 

pro pěstování obilí nebo pasení ovcí. Celkově můžeme říci, že až na jen částečné 

využívání rybníků bylo režijní hospodářství Jindřicha Chlumčanského dobře rozvinuté. 

Radkovice drželi Chlumčanští asi 41 let, Jindřich sám pak 26 let, takže nelze mluvit o 

nestabilitě statku. Dolní Lukavici pak Chlumčanští drželi k Radkovicím jen asi 15 let. 

Bilance hospodaření po smrti Jindřicha Chlumčanského však byla na první pohled 

velice tristní: zadlužení dosáhlo 54, ll % hodnoty celého statku. Ve skutečnosti ovšem 

značnou část zadlužení způsobil přespříliš štědrý odkaz Jindřicha Chlumčanského jeho 

druhé manželce Anně ze Žákavy ve výši 30,78 % ceny celého statku. Dalšími 

položkami dluhu bylo obvěnění Anny ze Žákavy ve výši 14 % a věno starší z dcer 

Kateřiny Říčanské z Přestavlk ve výši 7,46 %. Dluhy osobám mimo rodinu činily jen 

500 kop gr. míš. dluh, tedy % l ,87 % ceny celého statku. Celkem dluhy mimo daru 

Anně ze Žákavy dosáhly výše jen 23,33 % hodnoty celého statku a mimo neobvykle 

velké věno Kateřiny Chlumčanské jen necelých 16 %, takže odprodej Dolní Lukavice z 

důvodů zadluženosti rozhodně nebyl nutný. Zadlužení statku Jindřicha Chlumčanského 

bylo způsobeno především rezignací na smysluplné hospodaření pod dojmem toho, že 

vdova ani dcery nebudou mít zájem statek udržet. Dcery Jindřicha Chlumčanského 

skutečně neměly zájem ani o udržení nezadlužených Radkovic, takže osud statku v 

držení Chlumčanských byl stejně zpečetěn- pokud by se ho Jindřich nerozhodl odkázat 

jinému příbuznému, třeba bratrovi. Zabezpečení druhé manželky a dcer však bylo pro 

Jindřicha Chlumčanského přednější. Na druhou stranu je nepochybné, že statek částečně 

zadlužen byl nejméně už v roce 1603, i když hlavně kvůli značnému věnu a proto ještě 

značnějšímu obvěnění Jindřichovy druhé manželky. Sňatek stárnoucího a nemocného 

Jindřicha s mladičkou manželkou ve věku jeho dcer tak sice krátkodobě přinesl určitou 

finanční částku, ale v delší perspektivě statek výrazněji zadlužil. Nešlo však o žádné 

neúnosné zatížení statku. Zásadní ránu hospodaření na statku zasadilo až Jindřichovo 

příliš štědré chování vůči jeho ženě. Když se však na situaci podíváme z jiné 

perspektivy, pak právě dostatečný výnos režijního hospodářství umožnil Jindřichovi 

nejprve přikoupit Dolní Lukavici, pak vybudovat pivovar, mlýn a dva ovčíny a nakonec 
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si vzít mladičkou a bohatou nevěstu a postarat se o ní i své dvě dcery na poměry drobné 

šlechty vskutku královským způsobem. 79 

Tabulka č. 27 Přehled režijního podnikání Václava z Přestavlk na Újezdě Purkartovč a jeho potomků 

RODIN/\ SÍDLO VSI DVORY MLÝNY OVČÍNY RYBNÍKY PIVOVARY FARY 

Václav Tvrz I celá a 

na Újezdě Újezd 2 části 2 (v (Jjezdě o o ? o 113 

1526-1538 
(Újezd 

a Horšících) 
(v Horšících) 

Purkartúv a 

část lloršic a 

Let in) 

Jan na Tvrz Újezd 

Újezdě 3 celé a 3 2 o I 6 I 2x 1/3 

části (Újezd, 
(v Horšících 

Radkovice, 
a Letinech) 

Kucíny, část 

Horšic, 

Let in, 

Zeleného) 

Jan Borcfí Tvrz LJjczd 

na Újezdč I celá a 2 I o I 6 I 2x 1/3 

části 
(v Horšících 

(Újezd, části a Letinech) 

VSl Letiny a 

Týniště) 

Jindřich na Tvrz v Dolní 3 celé a I 

Radkovicích Lukavici část 2 2 2 3 I I 

a Lukavici 
(Radkovice, (Radkovice, (Dolní 

Dolejší 
Kucíny, Dolní Lukavice) 

Dolní Lukavice) 

Lukavice, 

část 

Zeleného) 

79 DZV 132 C I; DZV 136M 14; DZV 180 K 3 



260 

O hospodaření bratrů Kryštofa, Adama, Zdeňka a Jarolíma nevíme zatím 

prakticky vůbec nic. Není vyloučeno, že žili z renty někde ve městě. 80 

8° Kryštof působil mezi lety 1562-1574 jako úředník Petra V oka a pobíral roční plat 40 kop gr. míš. 
V roce 1575 půjčil Petru Vokovi 300 kop gr. míš. (!50 kop gr. č.) a pobíral roční úrok 9 kop gr. č. Po 
jeho smrti žádali v roce 1579 jeho sourozenci Petra V oka o vrácení této částky. Před rokem 1583 prodal 
Adam Chlumčanský Jetřichu Višňoví z Větřního na Pasovařích hnědého koně za 40 kop gr. míš., kterého 
mu Jetřich až do své smrti nezaplatil. 
O jejich nemovitém majetku a případném hospodaření na něm nevíme zatím nic. 
Viz SOA Třeboň CR- registratura Chlumčanský (nesign.); DZM 94 A 19 
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III. 2. 4. Souhrn hospodaření rodu Chlumčanských z Přestavlk 

Chlumčanští drželi mezi lety 1526-1618 nějaký majetek v asi 43 lokalitách, které se 

nacházely na Plzeňsku, Přešticku, Tachovsku, Kralovicku, Strakonicku a také na Dobříšsku a 

v okolí Prahy. 1 

Podle názorů některých autorů se statky drobné šlechty v době předbělohorské 

udržely většinou jen ve vyšších polohách, nevhodných pro hospodaření velkostatků. Pro 

Chlumčanské toto tvrzení neodpovídá, protože jen jejich čtyři lokality ležely v nadmořské 

výšce 500- 556 m. n. m., dalších dvanáct mezi 400-499 m. n. m. a všechny ostatní mezi 300-

399 m. n. m.2 

Důležitá byla i úrodnost půdy na jednotlivých statcích. Údaje z Berní ruly není 

možné použít, protože podle nich by většina půdy v majetku Chlumčanských a jejich 

poddaných byla jednoduše špatná- pouze u části Drahouše v kraji Žateckém bylo 

poznamenáno, že zdejší pole jsou žitná i pšeničná, tedy lepší kvality. Větší možnosti oproti 

tomu nabízí údaj o bonitě půdy z Tereziánského katastru. V něm byla veškerá půda rozdělena 

do osmi kategorií: stupeň 1 znamenal půdu nejlepší, 8 nejhorší. Statky Chlumčanských se 

nacházely v oblastech s půdou 3-8, tedy dobré až nejhorší kvality. Dobrou půdu z nich měly 

jen jeden poplužní dvůr, jedna ves celá a jeden díl jiné vsi, průměrnou půdu čtyři dvory a 

jedna ves, horší průměr čtyři dvory, dvě celé vsi a tři části vsí, špatnou půdu pět dvorů, tři celé 

vsi a pět částí vsí, špatnou až velmi špatnou půdu jedna ves, velmi špatnou půdu pět dvorů, 

dvě celé vsi a dvě části vsí a nejhorší jeden poplužní dvůr, jedna ves celá a jeden díl jiné vsi. 

1 Šlo o tyto lokality, seřazené v abecedním pořadí: Bezděkov, Božkov, Buková, Buksice, Čelákovy, Černíny, 
Čísovice ("Tisovice"), Čistá, Dolce, Dolní Lukavice ("Lukavice Dolejší"), Drahouš, Horšíce, Chotíkov, Jeneč, 
Jícharce, Jíno, Kbel, Křakov, Kucíny, Letiny, Loučím, Makov, Maškrov, Mířovice, Nedražice, Plešnice, Plezom, 
Předenice, Předslav, Přestavlky, Radkovice, Skupeč, Slatina, Strakonice, Stráž, Štokov, Trpísty, Týniště, Újezd 
nade Mží ("Újezd Hlubův"), Újezd u Přeštic ("Újezd Purkartův"), Volyně, Zelené, Zemětice. Mimo dnešní 
Plzeňský kraj ležely Čísovice, Čistá, Drahouš, Jeneč a Slatina a neznáme polohu obcí Bezděkov a Stráž. 
2 Nad hranicí nadmořské výšky 500 m ležely pouze ves Štokov (556 m. n. m.), stateček Plezom (550 m. n. m.) a 
vesnice Drahouš (530 m. n. m.) a Týniště (530 m. n. m.). Nad hranicí 400 m. n. m. ležely Buková (492 m. n. m.), 
Jemnice (482 m. n. m.), Čistá (479 m. n. m.), Újezd (470 m. n. m.), Letiny (470 m. n. m.), Dolce (452 m. n. m.), 
Trpísty (448 m. n. m.), Kbel (447 m. n. m.), Nedražice (430 m. n. m.), Horšíce (425 m. n. m.), Slatina (416 m. n. 
m.) a Zelené (413 m. n. m.). Ostatní vsi a pozemky v majetku Chlumčanských ležely v nadmořské výšce 300-
400 m. n. m. 
Pozoruhodná je i shoda určitých hranic nadmořských výšek s určitými obdobími: např. oba statky, které 
předkové Chlumčanských drželi ve 14. století, ležely pod hranicí 400 m. n. m. a statky držené v 15. století leží 
pod hranicí 450 m. n. m. -nejvýše položená z nich byla Sulislav v nadmořské výšce 428 m. n. m. Na počátku 
16. století byl krátkodobě držena ves Kumpolec u Tachova v nadmořské výšce 470 m. n. m. a po roce 1526 byla 
překročena i hranice 500 m. n. m. Neznamená to ale, že by Chlumčanští drželi pouze statky ve vysoké 
nadmořské výšce. Spíše se zdá, že zdokonalení zemědělské techniky zvýšilo zájem drobné šlechty i o výše 
položené statky, kterým se dříve vyhýbala. 
Viz Míka, A.: Feudální velkostatek v jižních Čechách (XIV.- XVII. století), SH I, 1953, s. 199; Kolektiv 
autorů: Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850-1970, Praha 1978, s. 200, 362, 386-394, 398-398-406, 426-430 
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Většina lokalit tak měla půdu horší kvality, ne ale vysloveně nejhorší a některé naopak měly i 

půdy celkem kvalitní.3 

3 Stupeň I znamenal půdu nejlepší, 2 velice dobrou, 3 dobrou, 4 průměrnou, 5 horší průměr, 6 špatnou půdu, 7 
velice špatnou půdu a 8 půdu nejhorší. Dobrou půdu měly Radkovice pod Skalou a Jíno, průměrnou půdu Dolní 
Lukavice, horší průměr půdy Zemětice, Kucíny, Černíny, Kbel a Loučím, špatnou půdu Újezd nade Mží, 
Plešnice Jeneč, Drahouš, Božkov u Plzně, Čelákovy, Letiny a Horšíce, špatnou až velmi špatnou Předenice, 
Velmi špatnou Buková u Poleně, Újezd Purkartův, Makov a Zelené a nejhorší půdu Slatina a ta část vsi Týniště, 
která patřila k panství Újezd Purkartův. 
Důležitější než bonita rustikálu je pro režijní podnikání přirozeně bonita dominikálu, konkrétně dvorských polí. 
Na statcích Chlumčanských to vypadalo následovně: dobrou půdu měl poplužní dvůr v Radkovicích pod Skalou, 
průměrnou dvory v Jemnici u Štokova, v Dolní Lukavici, devět lánů polí bratrů Chlumčanských v Nedražicích a 
dvůr Zikmunda Chlumčanského v Křakově u Horšovského Týna. Horší průměr půdy měly městečko Strakonice, 
v němž žil Jan Chlumčanský, ves Mířovice, kde sídlil Jiřík Chlumčanský, poplužní dvory v Újezdě nade Mží a 
v Bijadlech a pustá ves Dolce. Špatnou půdu měly poplužní dvory v Jenči, ve Štokově, v Drahouši a dvory 
Markvarta Chlumčanského ve Skupči, Václava Chlumčanského v Plezomi a Oldřicha Chlumčanského 
v Chotíkově. Velmi špatnou půdu měly poplužní dvory v Újezdě Purkartově a v Maškrově, manský dvůr v 
Čísovicích, dvůr v městečku Volyně a překvapivě dvůr Chlumčanských v městečku Čistá u Rakovníka. Nejhorší 
půdu měl poplužní dvůr v Plešnicích. 
Pouze v případě vsi Drahouš můžeme porovnat údaje Berní ruly a Tereziánského katastru: podle Berní ruly měli 
zdejší poddaní pole pšeničná i žitná, tedy půdu kvalitní i méně kvalitní, v Tereziánském katastru byla půda 
v Drahouši ohodnocena číslem 6, tedy špatná půda. 
Zajímavé je ale, že neúrodnost lokalit nebyla v přímé souvislosti s jejich polohou. Štokov a Drahouš, které ležely 
v nadmořské výšce přes 500 m. n. m., byly ohodnoceny číslem 6, tedy špatná půda, ne ale nejhorší, zatímco 
nejhorší bonitu půdy měla Slatina v nadmořské výšce jen 416 m. n. m. Nejúrodnější statky všechny ležely pod 
hranicí 400 m. n. m., ovšem ani tady nebyla nadmořská výška zárukou úrodnosti. 
Když se podíváme na vývoj jednotlivých statků, pak ze statků synů Viléma z Přestavlk ležel Újezd nade Mží na 
horším průměru půdy a Plešnice na půdě zcela nejhorší. Újezd nade Mží byl záhy ztracen a místo něj získána 
Jeneč také na špatné půdě a posléze manský dvůr v Čísovicích na velmi špatné půdě. Obec Stráž se nepodařilo 
identifikovat, takže bonitu následujícího statku Viléma Chlumčanského a jeho syna Jeronýma neznáme. Plešnice 
byly nahrazeny Předenicemi na stejně špatné půdě a nakonec dvorem v Čisté na velmi špatné půdě a vsí Slatinou 
na půdě zcela nejhorší. Potomci Jana nejstaršího na Slatině a v Čisté se ziskem Drahouše, Plezomi a Štokova 
vrátili na statky se špatnou půdou a ziskem Čemin dokonce na horší průměr půdy. Ke Štokovu navíc byl získán 
poplužní dvůr v Jemnici s průměrnou půdou. Drahouš byl později doplněn a posléze nahrazen Bukovou s velmi 
špatnou půdou, Čeminy dvorem v Chotíkově na špatné půdě. 
Potomci Petra z Přestavlk drželi Božkov se špatnou půdou, který nahradili dvorem v městečku Volyně s velmi 
špatnou púdou, potom dosud neidentifikovaným deskovým statkem Bezděkovem a nakonec snad nějakým 
dvorem v městě Strakonicích s horším prl!měrem půdy. 
Markvart Chlumčanský vyměnil zděděnou ves Chlumčany s prl!měrnou půdou za dvúr v městečku Dobřanech 
s horším prúměrem púdy a nakonec za držbu ve Skupči se špatnou půdou. Jeho synové měli ve třicátých letech 
16. století od kladrubského kláštera pronajato 9 lánú polí s prl!měrnou púdou, ale nedrželi je dlouho. Jiřík měl ve 
čtyřicátých letech 16. století nějaký majetek v Miřovicích s horším průměrem púdy, jeho bratr Zikmund získal 
vesnice Zemětice s horším průměrem půdy, kde byl poplužní dvůr, a později ves Čelákovy se špatnou púdou. Po 
nějakou dobu byla ke statku držena značná část vsi Kbel s horším prl!měrem púdy. Ke statku byl také získán 
poplužní dvúr Maškrov s velmi špatnou púdou a poplužní dvúr v Zeměticích byl nahrazen nově zřízeným 
poplužním dvorem v Bijadlech na velmi špatné púdě. V jejich části pusté vsi Jícharsko byly jen lesy a později 
louky, takže bonitu neznáme a ani není dúležitá. Nějaký čas okolo roku 1603 snad byla ke statku držena část vsi 
Přestavlky s prl!měrnou púdou. Většinu statku ale tvořil horší prl!měr púdy až špatná púda. 
Václav Chlumčanský prodal před rokem 1526 ves Štěpánovice u Klatov s horším prúměrem púdy a vyženil 
vesnice Újezd Purkartův a Makov, obě s velmi špatnou púdou. Ves Makov byla ještě ve třicátých letech 16. 
století prodána. Ke statku patřily i část vsi Horšíce se špatnou púdou, krčma ve vsi Týniště s púdou nejhorší a 
část vsi Letiny se špatnou púdou. Statek byl později rozšířen o vesnice Radkovice s lepším prl!měrem púdy, 
Kucíny s horším prúměrem púdy a část vsi Zelené s velmi špatnou púdou, získaný majetek byl však od Újezda 
zanedlouho oddělen a vytvořen z něj nový statek Radkovice pod Skalou pro mladšího syna Jana Chlumčanského 
na Újezdě Purkartově Jindřicha. K tomuto statku byly dva roky drženy části vsi Jíno s lepším prúměrem půdy a 
Kbel s horším prúměrem púdy. Společně s nimi byla získána další část vsi Zelené, opět s velmi špatnou půdou, 
která byla připojena k již dříve držené části této vesnice. Ani potom se ale nejednalo o celou ves. Když pak bylo 
z finančních důvodú nutné prodat část nově nabytého statečku, prodal Jindřich Kbel a Jíno s kvalitnější púdou, 
zatímco Zelené s méně kvalitní púdou si ponechal. Zde očividně rozhodovala rozloha částí vsí, nikoliv kvalita 
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Původní rentový velkostatek byl založen na poddanských povinnostech, takže 

prvotní snahou všech vrchností bylo získání statků s co největším počtem poddaných. 

Relativní přehled o počtu poddaných nám poskytují berní rejstříky, které však 

nezprostředkovávají úplně přesný obraz skutečnosti. Vrchnosti se totiž snažily pro dosažení 

nižších daní udávat o něco nižší počet poddaných. Poddaným navíc mohl být stejně tak chudý 

chalupník s nepatrným políčkem jako bohatý sedlák na dvoře s poli o výměře několika lánů. 

Berní rejstříky jsou také dochovány jen pro určitá období a nezachycují velikost všech statků. 

Pro řešení tohoto problému lze s jistou opatrností použít údaje z Berní ruly. Chlumčanští měli, 

pokud je známo, v průběhu času poddané ve dvaceti pěti různých vesnicích. 4 Vesnice, které 

byly v majetku Chlumčanských celé, měly 103-452 strychů poddanské půdy. Velikost částí 

vsí však můžeme určit jen někdy. Podle rozlohy poddanské půdy byl největším statkem statek 

Jindřicha Chlumčanského na Radkovicích pod Skalou s více než 850 strychy, zatímco Štokov, 

největší podle počtu poddaných, měl jen okolo 240 strychů půdy. Bezpochyby nejmenším 

statkem s poddanými byla Buková, kde roku 1615 drželi čtyři poddaní dohromady jen 12 

strychů. V berním rejstříku z roku 1615 na něm byli dokonce přiznáni jen dva poddaní. 5 

jejich půdy. Posléze se Jindřichovi podařilo připojit ves Dolní Lukavice s průměrnou půdou. Ke statku 
Radkovice pod Skalou a Lukavice Dolejší tak patřila vůbec nejkvalitnější půda v majetku Chlumčanských: lepší 
průměr půdy v Radkovicích, průměr v Dolní Lukavici, horší průměr v Kucínech, velmi špatná půda v Zeleném, 
k tomu nějaký čas i část Jína s lepším průměrem a část Kbela s horším průměrem půdy. Starší syn Jana 
Chlumčanského na Újezdě Purkartově nějakou dobu ke statku Újezdu držel značná část vsi Kbel s horším 
průměrem půdy, po sedmi letech ji ale musel zase prodat. Statek tak zůstával malý a s nekvalitní půdou 
Viz Lišková, M.: Berní rula 32. Kraj Žatecký I, Praha 1954, s. 326; Petráň,J .: Zemědělská výroba v Čechách 
v druhé polovině I 6. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et historica- monographia 5, 1963, s. 72; 
Cha! u pa, A. a kol.: Tereziánský katastr český I, Praha 1964, s. 41 č. 71/403/28,50, s. 9-1 O č. 604/12, 15, 18,21 ,28, 
s. 10 č. 607/1,6,17,19, s. 13 č. 613/18, s. 17 č. 621/11, s. 20 č. 633/1, s. 21 č. 632/2, s. 22 č. 635/3,636/2,63919, 
s. 23 č. 640/4,7, s. 30 č. 665/2,3, s. 38-39 č. 688/7,8, s. 176 č. 986/19, s. 182-184 č. 1001/1,39, s. 186 č. 
1005/17,25,30, s. 190č.l01711,s.l91 č. 1022/6,s.l94č.l028/l,s.l96č. 1033/10,29,30,s. 198č. 1035/17,s. 
206 č. 1055112, s. 214 č. 1071/1, s. 262 č. 118611, s. 275 č. 121711, s. 282 č. 123711, s. 288 č. 1256/9, s. 312 č. 
1318/10, s. 400 č. 1559117; Burdová, P. a kol.: Tereziánský katastr český 3. Dominikál, Praha 1970, s. 221 č. 

607, s. 223 č. 613s. 230 č. 640, s. 235 č. 665, s. 24 I č. 688, s. 331 č. 100 I, s. 332 č. I 005, s. 337 č. I 028, s. 339 
č.l033,349č.l068,350č.l071,s.412č. 1318 
4 Šlo o tyto lokality, seřazené v abecedním pořadí: Božkov, Buková, Čelákovy, Čeminy, Dolní Lukavice, 
Drahouš, Horšice, Jeneč, Jíno, Kbel, Kucíny, Letiny, Loučim, Makov, Plešnice, Předslav, Přestavlky, 
Radkovice, Slatina, Štokov, Týniště, Újezd nade Mží, Újezd Purkartův, Zelené, Zemětice. 
5 Nejmenší celou vesnicí v majetku Chlumčanských byl Újezd Purkartův s ll usedlostmi o celkové rozloze 
pouhých I 03 strychů, potom Čelákovy s 6 dvory o rozloze 166 strychů, Kucíny se sedmi dvory o rozloze 184 
strychů, Štokov 36 dvorů o rozloze 240 strychů, Zemětice ll dvorů o rozloze 308 strychů, Radkovice u Přeštic s 
19 dvory o celkové rozloze 364 strychů. Plešnice měly 17 dvorů o rozloze 452 strychů a byly očividně největší 
vesnicí v majetku Chlumčanských. Problematické je stanovení velikosti vesnice Jeneč, protože ji Vilém nedržel 
celou. Jednalo se však očividně o maličký stateček, protože celá ves Jeneč měla 17 dvorů o celkové rozloze 
pouhých 54 strychů. V Jemnici u Štokova měli Chlumčanští jen dvě poddanské chalupy na dominikální půdě, 
které nebyly zdaněny a tudíž i zachyceny v Berní rule, ačkoliv z nich byl placen poddanský plat. Ves Jemnice 
měla mimo ně ještě osm běžných poddanských dvorů o 156 stryších, které patřily k panství Planá Ves Slatinu 
tvořilo 13 poddanských dvorů, jejich velikost ale neznáme. Také o velikosti poddanské půdy v Drahouši ve 
vlastnictví Chlumčanských nemůžeme nic říct, protože jim patřila jen část vsi. Drahouš byl rozdělen na dva díly, 
větší díl se čtyřmi dvory dosahoval velikosti 282 strychú, menší tvořily dva dvory neznámé velikosti. Stanovit 
velikost částí vesnic, držených nějakou dobu Chlumčanskými, není obvykle možné, protože většinou byly 
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Velikost poddanských gruntů se velice lišila. Na většině území převládaly střední poddanské 

statky, které v úrodných oblastech dosahovaly velikosti 0,5-1 lánu (30-60 strychů) a 

v oblastech méně úrodných velikosti 3/4 až I ,5 lánu ( 45-90 strychů). V úrodných oblastech 

byl velký podíl velkých statků a někde dokonce převládaly. V méně úrodných krajích byla 

většina poddanských statkú drobných, menších než púllánu (30 strychú). Na všech panstvích 

Chlumčanských bylo jen osm poddanských dvorú větších než 44 strychú a většina gruntú byla 

menší než 3 strychú, což plně odpovídá poloze v méně úrodných oblastech. Dá se tedy říci, že 

u poddaných Chlumčanských se skutečně velké poddanské dvory neobjevovaly, středních 

bylo velmi málo a převládaly malé selské statky. Doplňovalo je značné množství malých 

chalupnických a zahradnických usedlostí, jejichž počet se v podhorských oblastech ještě 

~ l 6 zvysova . 

připojeny k dalším dílům vsí. Výjimku tvoří např. stateček Buková u Poleně se čtyřmi poddanskými dvory o 
nepatrné velikosti 12 strychů, protože u něj bylo v Berní rule poznamenáno, že roku 1615 u něj byli přiznáni jen 
dva poddaní. Podobně zřejmě část vsi Zelené se čtyřmi poddanskými dvory o velikosti 56 strychů u panství 
Lužany patřila původně k statku Újezd Purkaiiův, protože majiteli statku Lužany byla roku 1606 prodána. Také 
velikost újezdecké části Týniště známe přesně. Alej iná situace nastává např. u vesnice Kbel, ve které držel Jiřík 
Chlumčanský a později Jan Boreň Chlumčanský sedm a půl poddanského dvora a Jindřich Chlumčanský 
vlastnil jiný poddanský dvůr. Obě části Kbela v majetku Chlumčanských byly připojeny ke statku Borovy. 
Jenže část Kbela, která patřila k panství Borovy a později spolu s ním přešla k panství Červené Poříčí, měla 
v době vzniku Berní ruly 15 poddanských dvorů o souhrnné výměře 317. Je tedy zřejmé, že k tomuto statku 
patřila nebo byla později připojena ještě další část nebo části vsi Kbel, takže velikost dílů Chlumčanských v této 
vsi určit nemůžeme. 
Celková rozloha poddanského majetku na jednotlivých statcích lze určit jen přibližně, protože ji zvětšovaly 
právě tyto malé části okolních vesnic. Pokud je budeme ignorovat, pak největší statek byl Radkovice pod Skalou 
se 548 strychy, po připojení Dolní Lukavice s 822 strychy. Ve skutečnosti i s částí vsi Zelené o 56 stryších 
dosahoval tento statek velikosti 878 strychů poddanské půdy a v době připojení částí vsí Jína a Kbela měl asi 
900 strychú poddanské púdy. Dále následovaly statky Zemětice (Bijadla) se 474 strychy, který před ztrátou 
Kbela také zcela jistě přesahoval rozlohu 500 strychú, Plešnice se 452 strychy, Újezd nade Mží s 274 strychy, 
Štokov s Jemnicí s 240 strychy, Újezd Purkartův s něco více než 104 strychy, Jeneč s rozlohou menší než 56 
strychú a miniaturní stateček Buková, který měl roku 1615 čtyři poddané se 12 strychy polí. 
Viz Doskočilová, M.: Berní rula 23. Plzeňský kraj I, Praha 1952, s. 218; Doskočil, K.: Berní rula 2. Popis Čech, 
Praha 1954, s. 573, 575, 578, 622, 688; Lišková, M.: Berní rula 32. Kraj Žatecký I, Praha 1954, s. 326; Míka, 
A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 141-142, 144-146, 178-179; Petráň,J.: 
Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et historica
monographia 5, 1963, s. 168; Janáček, J.: České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547 III Praha 1968, s. 77; 
Čadková, I.- Zahradníková, E.: Berní rula 24. Plzeňský kraj 2, Praha 2002, s. 533-534, 537, 552-553, 566-567, 
642; Čadková, I.- Zahradníková, E.: Berní rula 25. Plzeňský kraj 3, Praha 2003, s. 736-737, 754, 779, 832, 858, 
864-865 
6 V Božkově byl jeden selský dvúr o velikosti 62 strychú, čtyři o velikosti 50-60 strychú, další čtyři o velikosti 
30-27 strychú, v Čelákovech jeden o 62 stryších, ostatní 31-15 strychú, v Zeměticích jeden o 61, zbylí 40-18 
strychú, v Přestavlkách jeden o 45 stryších, další 44-15 strychú. V Újezdě nade Mží měli sedláci statky o 39-
17stryších, v Radkovicích, Kucínech a Jemnici o 30, v Zeleném o 21-24, v Újezdě Purkartově o 20-15, 
v Letinech o 16 a ve Štokově o 18-14 stryších. Největší poddanský dvúr v majetku Chlumčanských označený 
jako selský tak měl 62 a nejmenší 14 strychů, většina měla 30 strychů a méně. V Bukové měli poddaní jen po 
třech stryších, byli však všichni označeni jako chalupníci. Velký počet neselských usedlostí je patrný zejména 
v podhorském Štokově. 
Viz Petráň,J.: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et 
historica- monographia 5, 1963, s. 168; Čadková, I.- Zahradníková, E.: Berní rula 24. Plzeňský kraj 2, Praha 
2002, s. 533-534, 537, 556, 566-567, 576; Čadková, I.- Zahradníková, E.: Berní rula 25. Plzeňský kraj 3, Praha 
2003,s. 736,737,754,864-865,994,1039 
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Nejstarší částí poddanských povinností byly naturální dávky. Tyto dávky zachovány 

asi ve 33 %vesnic ze vzorku 1 301 českých vsí. Z nich byly v 16. století nejvýnosnější obilné 

dávky. Výše těchto dávek totiž zůstávala pro poddaného narozdíl od peněžních dávek stále 

stejně vysoká, proto jejich odvádění znamenalo citelné zatížení poddaných. Jejich hodnota 

pro vrchnost neklesala, ale naopak se s rostoucí cenou obilí zvyšovala. Velikost dávek se 

obvykle pohybovala v rozmezí 5-1 O korců všeho obilí a málokdy přesáhla 15 korců. 

Většinou šlo o oves nebo žito, méně ječmen a pšenici. Často se odvádělo několik druhů obilí 

zároveň a občas s nimi byly spojeny i menší odvody hrachu. Obilné dávky se odváděly buď 

ve formě vymláceného obilí, tzv. "ospů", nebo nevymláceného obilí, tzv. "snopů". 7 Ospy 

odváděli poddaní Chlumčanských ze čtyř vsí na třech statcích, tedy z 16,67 % vsí, ve 

kterých Chlumčanští měli nějaké poddané. 8 

Někde bylo jako součást naturálních dávek odváděno konopí nebo z něj již 

zpracovaná koudel. V okolí statků Chlumčanských se konopí odvádělo např. na panství města 

Plzeií. a koudel na panstvích Nepomuk a Zelená Hora.9 Koudel, nazývanou též "předivo", 

odváděli poddaní ze dvou vsí na jediném statku Radkovice, tedy z 8,34 %vsí, ve kterých 

Chlumčanští měli nějaké poddané. 10 

Jinou formou naturálních dávek byly tzv. dávky uznávací (rekogniční), které měly 

malou hodnotu, ale sloužily jako symbol poddanství a proto zpravidla nebyly reluovány na 

plat. Jejich nejčastější formou bylo odvádění slepic a vajec, mohlo ale jít i o jiná domácí 

zvířata (telata, ovce, husy) nebo třeba o sýr. 11 Poddaní Chlumčanských odváděli 

z rekogničních dávek výhradně jen slepice a vejce. Slepice společně s vejci odváděli poddaní 

7 J. Tlapák ve středočeské oblasti zaznamenal odvody obilí v téměř 25 % případů. Většinou šlo o menší dávky, 
na některých panstvích však šlo o odvody srovnatelné s výší platů a někde dokonce obilné dávky platy i 
několikanásobně převýšily nebo byly odváděny namísto platu. Je tedy zřejmé, že na mnohých panstvích 
neproběhla emfyteuse klasickým způsobem. K podobným závěrům dospěl i v oblasti severočeské. Západočeské 
prostředí však žádná podobná práce bohužel nemapuje. 
Viz Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 31, 242-243, 246; Tlapák, J.: K 
otázce významu naturálních dávek v poddanském zatížení v zorném úhlu středočeských pramenů ze 16. a první 
poloviny 17. století, in Pocta Evě Šmilauerové. Sborník k 60. narozeninám PhDr. Evy Šmilauerové, CsC., usp. 
M. Hradilová, Praha 1995, s. 181-184; Tlapák, J.: K otázce skladby poddanského zatížení v zorném úhlu 
některých severočeských pramenů ze 16. století, FHB 19, 1998, s. 179-180; Macek, J.: Jagelonský věk v českých 
zemích (1471-1526) 4. Venkovský lid. Národnostní otázka, Praha 1999, s. 100 
8 Ospy neznámého druhu a velikosti odváděli ze Slatiny a Zemětic. Z Radkovic odvádělo 8 sedláků z ll a z 
Kucín všech šest poddaných po 13 kbelcích ovsa, spolu s platem a odvody slepic, vajec a příze, robotu však 
neměli. Celkem bylo odváděno 184 kbelců ovsa ročně. Je možné, že ospy byly odváděny i ze vsi Zelené na 
tomtéž panství, povinnosti poddaných z něj však zatím neznáme. 
9 Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 36, 242 
10 Z Radkovic odvádělo 8 sedláků z ll a z Kucín všech šest poddaných po 2 přadenech, spolu s platem a odvody 
slepic, vajec a ospů, robotu však neměli. Celkem bylo odváděno 28 přaden ročně. Je možné, že příze byla 
odváděna i ze vsi Zelené na tomtéž panství, povinnosti poddaných z něj však zatím neznáme. 
11 Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 49-50, 242-243; Macek, J.: 
Jagelonský věk v českých zemích (1471-1526) 4. Venkovský lid. Národnostní otázka, Praha 1999, s. 100 
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z šesti vesnic (25 %), jenom slepice poddaní z dalších sedmi vsí (29,17 %). Vejce samostatně 

neodváděli žádní poddaní. Celkem tedy rekogniční dávky odevzdávali poddaní nejméně z 

54,17% vesnic, ve kterých Chlumčanští měli nějaké poddané. Přitom se rekogniční dávky 

odváděli se všech vsí, kde poddaní odevzdávali také ospy nebo koudel. 12 Odváděné slepice a 

vejce jsou považovány především za symboly poddanství, nelze však přehlédnout ani jejich 

praktický význam- zásobování vrchnostenské kuchyně čerstvým drůbežím masem a vejci. 

Při odvodech desítek slepic a stovek vajec je jejich hodnota na malém panství s jednou 

šlechtickou rodinou a nepočetným služebnictvem nezpochybnitelná. 13 

Další poddanskou povinností byla robota, kterou museli vykonávat poddaní ze 34,9 

%vesnic ze vzorku 1 301 vsí. Dělila se na dva základní druhy- "ruční" a "potažní". Ruční 

robota byla nejčastěji využívána při senoseči, někdy jen pro sklízení sena, jinde i otavy. Další 

nejčastější formou byla tzv. "ženní" ("ženná") robota, tedy sklizeň obilí o žních. Většina obilí 

se pracně žnula srpem. Bylo to sice pomalejší a pracnější než kosení kosou, ale nebylo 

potřeba tolik pracovních sil a nehrozilo při něm vydrolení obilného zrna. Někdy byla robota 

užívána i pro sklizeň jiných plodin, např. prosa, konopí, lnu nebo chmele, případně i pro jiné 

práce, jako např. stříhání ovcí nebo nadhánění zvěře při lovu. Obtížnější než "ruční" robota 

byla robota "potažní", ke které museli používat vlastní koňské potahy. Nejčastěji museli 

svážet seno a otavu, méně často i obilí. Na některých statcích měla vrchnost dát při svážení 

sena nebo obilí k dispozici také nějaké vlastní vozy. Někdy poddaní museli orat 

vrchnostenská popluží nebo svážet dřevo. Obvykle se za robotu dávala strava a pivo. 14 

Robotu vykonávali poddaní z deseti vsí ( 41 ,67 %) na statcích Chlumčanských a 

prokazatelně jí byli zproštěni poddaní z devíti vesnic (37,5 %). U zbylých vsí nemáme o 

12 Jenom slepice odváděli poddaní ze Zemětic, Kbela, Předslavi, Horšic, Týniště, Letin a Jína. Slepice i vejce 
odváděli poddaní z Plešnic, ze Slatiny, Štokova, Újezda Purkartova, Radkovic a Kucín. 
V několika případech známe i výši těchto dávek: všech devatenáct poddaných z Plešnic odvádělo 1-8 slepic a 
čtrnáct z nich k tomu ještě 60-120 vajec. Ze vsi Drahouš odváděl jeden poddaný ze dvou dvě slepice ročně. Ze 
Štokova odvádělo 31 poddaných ze 40 po 1-6 slepicích a 5 112- 33 vejcích. Ze vsi Předslavi odváděli tři 
poddaní ze čtyř 1-2 slepice ročně. Ze Kbela odvádělo sedm a půl poddaných Chlumčanských celkem 30 slepic 
ročně. Osm poddaných z Újezda Purkartova z deseti odvádělo ročně 4-8 slepic a 15-50 vajec, krčmář z Týniště a 
tři poddaní ze čtyř z Letin po 6 slepicích ročně. Ve čtyřicátých letech z Horšic jeden poddaný ze čtyř odevzdával 
2 slepice ročně, v sedmdesátých letech už měli Chlumčanští v Horšicích jen jediného poddaného, který 
neodevzdával žádné slepice ani vejce. Na statku Radkovice odvádělo z Radkovic 8 sedláků z ll a z Kucín všech 
šest poddaných po 15 slepicích a 30 vejcích. Z Jína odváděli dva poddaní z pěti po deseti slepicích ročně. 
13 Celkově plynulo ze statku Radkovice 21 O slepic, z Plešnic 84, ze Štokova 75, z panství Újezd Purkartův 72 
slepic, ze Kbela 30, z Jína 20, z Předslavi 5 a z Drahouše 2. Množství odvedených slepic ze Slatiny a Zemětic 
neznáme. Nejvíce vajec bylo z Plešnic (1200), dále ze statku Radkovice (420), ze Štokova (412 112) a z Újezda 
Purkartova (200). Množství odvedených vajec ze Slatiny neznáme. Žádné slepice ani vejce neodváděli poddaní 
Chlumčanských z Bukové a Loučimi. 
14 Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 15-16, 18-20,23, 104-111,233-
235, 246; Tlapák, J .: K otázce skladby poddanského zatížení v zorném úhlu některých severočeských pramenů 
ze 16. století, FHB 19, 1998, s. 179-180; Macek, J.: Jagelonský věk v českých zemích (1471-1526)4. 
Venkovský lid. Národnostní otázka, Praha 1999, s. 100-105 



267 

případném vykonávání roboty dostatečné informace. 15 Z oněch deseti vsí u dvou přesný druh 

vykonávané roboty neznáme a u jedné pouze odvozujeme ze zmínky v prodejní smlouvě, že 

tamní poddaní měli předepsanou robotu při senoseči a při orání a snad i robotu ženní. Ve 

všech dalších vesnicích byla vykonávána robota ženní, ve dvou spolu s ní robota při senoseči 

a v jedné robota při orání. V jedné vesnici museli poddaní ještě trhat konopí, kopat řepu a 

sázet zelí, v další ještě nakládat zelí a zpracovávat len. 16 

V urbářích byly uvedeny tři typy vymezení rozsahu roboty: denní, úkolový a neurčitě 

stanovený. Nejběžněji se vyskytuje první druh, kdy jsou robotní povinnosti určeny vyčíslením 

počtu dní, po který musela dát každá poddanská usedlost k dispozici jednoho pracovníka na 

určitou konkrétní práci. Pouze v 0,5 % vesnic ze vzorku A. Míky se vyskytla robota vyšší než 

18 dní ročně. V 89,3 % vesnic se robota pohybovala mezi 2-12 dny ročně. Druhý typ roboty 

se uplatií.oval zvláště při senoseči a bylo při něm buď vyjmenovány konkrétní louky, které 

jsou dotyční poddaní povinni sklidit, nebo bylo prostě určeno, že se má sklidit všechno 

vrchnostenské seno a otava. To ovšem dávalo vrchnostem možnost robotu libovolně 

rozšiřovat zvyšováním počtu luk. Tento způsob byl ale méně častý než první. Konkrétní výši 

roboty však z žádné varianty úkolového typu roboty určit nemůžeme. Snad se příliš nelišil od 

denní roboty, každopádně šlo pouze o krátkodobé sezónní práce. Nejméně vhodným 

vymezením roboty pro poddané byl třetí typ, při němž bylo jen obecně konstatováno, že mají 

udělat vše, co bude potřeba, případně vše, co se jim ukáže. Naštěstí takovéto stanovení roboty 

bylo zcela výjimečné. Robota mohla být reluována na peněžní plat. Zajeden den roboty se 

zpravidla platilo asi 1-3 gr. č. podle druhu práce, obvykle ale méně, než by činila mzda 

nádeníka. Reluice byla ale dovolována obvykle tam, kde připadalo kvůli nízkému počtu 

poplužních dvorů na jednoho poddaného velmi malé množství práce a to zejména těm 

poddaným, kteří žili daleko od nejbližšího poplužního dvoru na panství. U malých panství 

byla pro poplužní dvůr využitelná všechna předepsaná robota a žádní poddaní nežili příliš 

daleko od poplužního dvora, proto u nich k reluici na plat docházelo znatelně méně, pokud 

vůbec. Výše roboty v druhé polovině 16. století znovu rostla. Nová robota byla zaváděna 

zejména tam, kde byla předtím původní robota zcela reluována a nyní byl její stav zcela 

15 Robotu vykonávali poddaní ze vsí Letiny, Plešnice, Předslav, Radkovice Slatina, Štokov, Týniště, Újezd 
Purkartův, Zelené a Zemětice. Žádnou robotu prokazatelně neměli poddaní Chlumčanských z Božkova, 
Drahouše, Bukové, Loučimi, Horšic, Jenče, Jína, Kbela a Kucín. 
16 V Plešnicích měli povinnost vykonávat ženní robotu, trhat konopí, kopat řepu a sázet zelí. Druh roboty ve 
Slatině neznáme. Poddaní ze Štokova vykonávali robotu potažní i ruční, a to ženní, při senoseči, ornou, při 
nakládání zelí a při zpracování lnu. Druh roboty v Zeměticích neznáme. Poddaní z Předslavi vykonávali jen 
ženní robotu. Poddaní z Újezda Purkartova měli ženní robotu a robotu při senoseči, poddaní z Let in a Týniště jen 
žen ní. Poddaní ze tří vsí na statku Radkovice měli podle kupní smlouvy robotu ,,žen ní, sečnou i varnou", 
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nedostatečný pro potřeby vzrůstajícího režijního hospodaření. Nejednalo se ovšem o svévolné 

zvyšování povinností, ale o protislužby za různé ústupky vrchnosti, např. vzdaní se práva 

odúmrti nebo bezplatné propůjčení polí a luk. Tím se ovšem snižoval příjem vrchnosti 

v jiných oblastech. Nikde ale nebylo možné zvyšovat robotu nad míru obvyklou na okolních 

statcích. 17 Více než 18 dní ročně roboty vymezené počtem dní měli z poddaných 

Chlumčanských jen dva sedláci z jediné vsi ( 4,17 %vsí). Další poddaní Chlumčanských měli 

robotu maximálně 15 a na většině statků nejvýše 1 O dní ročně. N a některých statcích však 

míru robotního zatížení ještě o něco zvyšovala další úkolová robota. 18 Nejvyšší průměrnou 

robotu měli také poddaní ze Štokova - asi 8 dní. Za nimi následovali poddaní z Plešnic se 6,4 

dny, ze statku Újezda Purkartova s 5 a z Předslavi se 4 dny. Naprosto nejnižší průměrnou 

robotu měli poddaní na statku Radkovice- pouhý jeden den ročně. 19 Zajímavý je také přínos 

celkové vykonané roboty pro ekonomiku jednotlivých statků. Největší a snad až nadbytečně 

velký byl v chudé podhorské vsi Štokově, kde přesahoval 300 dnů ročně, významný byl i 

v Plešnicích a Újezdě Purkartově. Naopak poměrně málo roboty bylo odváděno 

v Radkovicích však šlo jen o robotu ženní a v Kucínech nebyla žádná, takže "sečná a varná'' robota musela 
připadat na ves Zelené, u níž neznáme druh ani rozsah poddanských povinností. 
17 Přitom u osmi poddaných ze vzorku byla zjištěna robota ve výši 27-40 dní ročně, ovšem v 16. století již 
reluovaná na plat, v ostatních případech byla zaznamenána robota maximálně 24 dní ročně. I velké grunty jinak 
robotovaly jen 13-18 dní ročně a naprostá většina poddaných jen 2-12 dní ročně. 
Viz Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. I 10, 236-242; Míka, A.: 
Sociálně ekonomická struktura českých zemí před třicetiletou válkou (2. část), SH 23, 1975, s. 49, 69; Macek, 
J.: Jagelonský věk v českých zemích (1471-1526) 4. Venkovský lid. Národnostní otázka, Praha 1999, s. 100, 103 
18 Šlo o Volfa Clema a Hanse Beera ze Štokova, kteří měli robotu 19 1/3 dne a 18 1/2 dne ročně. Ostatní poddaní 
ze Štokova měli méně než 16 dní roboty. Najiných statcích byla maximální míra roboty ještě nižší: na Plešnicích 
a Radkovicích I O dní ročně, na Újezdě devět dní, na Předslavi šest. V Plešnicích a Újezdě však k tomu 
přistupovala ještě úkolová robota, která zvyšovala robotní zatížení poddaných. 
19 V Plešnicích měli poddaní stanovenou robotu všemi způsoby zároveň: všechny hospodyně ze vsi měly 
povinnost zasadit všechno zelí, "co pán poručí", všichni hospodáři měli robotu ve výši 2-1 O dní ročně (průměrně 
6,4 dne na poddaného), patnáct z nich spolu s povinností vytrhat ročně I -2 záhony konopí a vykopat 1-2 záhony 
řepy. Všichni poddaní bez rozdílu měli povinnost vykonat ženní robotu v rozsahu 2-8 dní ročně, čtrnáct z nich 
k tomu vykonávalo ještě i orní robotu vykonávalo jen 14 poddaných, každý dva dni ročně, po jednom dni na jaře 
a jednom na podzim. Místo dne orní roboty bylo možno vykonat tři dny roboty ženní. Při této robotě dostávali 
poddaní oběd, řídkého piva, co mohou vypít, a ještě tři korbele starého piva. Vedle robotních povinností 
odváděli ještě plat, slepice a vejce. Rozsah roboty ve Slatině neznáme. Ve Štokově byla všechna robota 
vyčíslena ve dnech a dosahovala u všech čtyřiceti poddaných výše I den 5/6- I 9 I /3 dne, průměrně ale jen asi 
osmi dní. Všichni tamní poddaní měli povinnost vykonávat ženní robotu ve výši 1-17 dní ročně, k tomu třicet 
dva z nich mělo po jednom dni roboty při senoseči, 1/3- I /2 dne při nakládání zelí a 1/3-112 dne při zpracování 
lnu a dvacet šest z nich ještě vykonávalo 112-1 1/2 dne orní roboty. K tomu odváděli ještě plat, slepice a vejce. 
Rozsah roboty v Zeměticích neznáme. Tři poddaní ze čtyř poddaných z Předslavi vykonávali 4-6 dní roboty 
ročně. Ze vsi Újezd Purkartův osm poddaných z deseti mělo robotu ve výši 4-9 dní ročně, krčmář z Týniště i tři 
poddaní ze čtyř z Let in měli robotu 6 dní ročně, podaní z Horšíc nikdy žádnou. Ze všech I 6 poddaných na statku 
jich vykonávalo 12 žem1í robotu ve výši 4-8 dní a 6 k tomu robotu při senoseči I den. K tomu přistupovala 
úkolová robota: u čtyř ze šesti sedláků z Újezda povinnost svést všechno obilí z popluží a seno i otavu 
z panských luk mimo výše jmenovaných polí a luk a u všech čtyř poddaných z Letin svést všechno seno i otavu 
z louky Trávníčku nad rybníkem. Pouze tři poddaní ze šestnácti na statku neměli žádnou robotu. Z Radkovic 
robotovali jen tři poddaní z dvaceti čtyř po I O dnech ročně, z toho jeden vedle toho odváděl ještě plat a pro zbylé 
dva to byla jediná poddanská povinnost. Šest podaných z Kucín na tomtéž statku nemělo robotu žádnou. 
Průměrná robota tak dosahovala na statku Radkovice jen jeden den ročně. 
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v Radkovicích. O robotě na statcích Slatina a Zemětice bohužel nemáme dostatečné 

informace. 20 

Celkově můžeme říci, že robota na panstvích Chlumčanských se zřejmě nijak 

nevymykala z stavu běžného v českých zemích. Zajímavé je, že zrušena byla zejména na 

malinkých statečcích. Pouze na jednom statku Chlumčanských byla vyžadována robota 

vysoká, ale ani zde nešlo o žádnou výjimku z českých poměrů a robota u žádného poddaného 

nepřesáhla 20 dní roboty ročně. Navíc v tomto případě šlo o chudou podhorskou ves 

s početnými malými dvory, kde vysoká robota kompenzovala poměrné malé platy. Reluice 

roboty by zde zřejmě nebyla ani v zájmu samotných poddaných. V ostatních případech 

zůstala zachována střední míra roboty, která uspokojila požadavky vrchnosti na pomoc při 

provozu poplužního dvora, zejména během žní, a poddané nijak výrazně nezatížila. Nemáme 

žádné informace o tom, že by urbariální robota na statcích Chlumčanských byla jakkoliv 

zvyšována, ať už svévolně či jako náhrada za poskytnutí nějaké výhody, a to ani na statcích, 

kde zcela chyběla. Je ovšem pravdou, že panství zcela bez roboty nebyla držena nijak dlouho 

a že na všech dlouhodobě držených a relativně prosperujících panstvích máme robotu 

d 1 v 21 o ozenou. 

Další formou poddanských dávek byla peněžní renta. Byla doložena ve všech 1 301 

vesnicích ze vzorku a v 49% z nich to byla jediná forma poddanské renty. Na většině panství 

však vedle vesnic, které odváděly výhradně jen plat, byly i vesnice s ostatními druhy 

poddanských povinností. Mezi výjimky z tohoto pravidla ovšem patřily statky velké, střední, 

malé i vyloženě trpasličí, takže velikost statku o zastoupení jednotlivých druhů poddanské 

renty očividně nerozhodovala. Malá panství ale mohla také vzniknout odštěpením okrajových 

částí velkých panství, kde byly všechny poddanské povinnosti převedeny na plat, a nový 

majitel tuto skutečnost už nemohl změnit. 

20 Souhrnný rozsah roboty vymezené ve dnech na statcích Chlumčanských vypadal takto: ze Štokova bylo 
vykonáváno 324 112 dne roboty od 40 poddaných, z Plešnic 122 dní od 19 poddaných, ze statku Újezd Purkartův 
80 dní od 16 poddaných (56 od deseti z Újezda, 6 od jednoho z Týniště, 18 od čtyř z Letin), v Radkovicích 30 
dní od třiceti poddaných a v Předslavi 16 dní roboty od 4 poddaných. V Plešnicích a Újezdě však k tomu 
přistupovala ještě úkolová robota, která zvyšovala robotní zatížení poddaných. 
21 Jistý extrém mezi nimi představoval statek Radkovice, na němž byla robota reluována s výjimkou tří 
chalupníků, z nichž dva byli zproštěni všech ostatních povinností. Suma roboty tak na statku s třiceti poddanými 
činila jen 30 dní ročně! Přitom šlo o velmi prosperující panství v úrodné oblasti. Ke statku bylo ovšem záhy 
přikoupeno panství Dolní Lukavice, u nějž neznáme druh a výši poddanských povinností, takže celkovou výši 
roboty na zvětšeném zboží neznáme. Je nicméně jisté, že většinu prací na poplužním dvoře v Radkovicích 
musela vykonat čeleď nebo námezdní dělníci. K žádným pokusům o nové zvýšení roboty však Jindřich 
Chlumčanský nepřistoupil. Na ostatních statcích byl celkový souhrn roboty dostatečný pro potřeby poplužních 
dvorů. Na Štokově byl dokonce tak obrovský, že se nabízí otázka, na co byl vlastně využíván, zvláště když 
uvážíme malý rozsah tamního poplužního dvora. Zdá se, že většina zemědělských prací tam byla vykonávána 
formou roboty. Snad právě to způsobilo pozoruhodnou ekonomickou stabilitu Štokova v době hospodářské 
krize, které však učinily konec konfiskace a posléze třicetiletá válka. 
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Z jednoho lánu o šedesáti stryších se platilo vrchnosti podle různých podmínek 

hospodaření na statku 9-168 gr. č. Peněžní renta znamenala pro poddané nutnost prodat část 

úrody za nevýhodných podmínek, se zvyšováním ceny obilí se však snižovalo její množství a 

zároveň se otvíral i prostor pro výhodnější ekonomické kalkulace. Ve třicátých letech 

potřeboval průměrný český statek na zaplacení celého poddanského úroku i státní berně 

prodat už maximálně jen 6% úrody. 22 Díky tomu zůstávala koupěschopnost poddaných 

dostatečně veliká pro odbyt vrchnostenských výrobků a s poklesem hodnoty peněz se dále 

zvyšovala. Pro vrchnost naopak výše urbariálních poddanských platů během "cenové 

revoluce" neustále klesala. 

Podstatnou roli hrálo také, v jaké měně byl poddanský úrok vlastně odváděn nebo 

převeden na. Během 15. století totiž došlo k nahrazení platu v groších českých platem 

v míše!'1ských groších Při měnové reformě roku 1469 však byl stanoven poměr českého a 

míšeňského groše 1:2 a všechny platy bylo nařízeno převést na české groše. Namísto platu 60 

gr. míš. tak například mělo být odváděno 60 gr. č. s hodnotou 120 gr. míš., což by poddané 

zatěžovalo dvojnásobnou měrou. Vrchnosti se však o uskutečnění tohoto převodu příliš 

nesnažily. Nařízení bylo znovu zopakováno roku 1485, ale ve skutečnosti začalo být 

zaváděno na některých panstvích teprve v devadesátých letech 15. století a mnohde ještě 

nebylo dokončeno ve dvacátých letech 16. století. Někde k převodu platu na české groše 

došlo dokonce teprve v druhé polovině 16. století. Vrchnosti se ho totiž neodvážily zavádět na 

těch poddanských usedlostech, kde se obávaly neschopnosti zaplacení zdvojnásobené částky. 

Docházelo tak k prolínání poddanského úroku placeného v gr. č. a gr. míš. Často ale byl plat 

na české groše jen přepočten, tedy zachován ve stejné výši a vlastně snížen na polovinu 

původní částky: např. plat 60 gr. č., který se v průběhu 15. století změnil na 60 gr. míš., byl 

převeden na 30 gr. č. Tato varianta byla podle A. Míky častější než prosté nahrazení 

míšeňských grošů českými při stejné výši částky.23 

n A. Kost lán vytvořil modelovou situaci pro předbělohorský statek o velikosti jednoho lánu s platem 128 gr. č. 
ročně. Po sklizení úrody museli poddaní krátce po žních vymlátit část úrody a prodat ji, ačkoliv ceny byly tehdy 
nízké a prodej nevýhodný , aby mohli zaplatit první část poddanské peněžní renty na svatohavelský termín (16. 
10.). Díky zvyšování cen obilovin zejména od třicátých let však na její zaplacení bylo potřeba prodat stále menší 
část úrody. Obilí potřebné na zaplacení svatohavelského úroku představovalo ve třicátých letech představovalo 
jen 2% úrody. Zároveň poddaní přestávali prodávat obilí hned po žních a místo toho na zaplacení 
svatohavelského úroku šetřili peníze z loňské sklizně, prodané výhodněji v zimě či na jaře. I když celková 
peněžní renta představovala zpravidla dvojnásobek svatohavelského úroku a další položky představovala státní 
berně a případně i farářský desátek, pořád nebyla situace poddaných nijak tíživá. Je ovšem nutné si uvědomit, že 
počítá s platem 128 gr. č. z lánu, tedy 2,14 gr. ze strychu. Na dvorech s menším zatížením strychu platem byl 
život poddaných lehčí, na dvorech s větším zatížením však mohlo placení poddanského úroku představovat 
mnohem větší problém. 
23 V Čechách byla 5. 6. 1469 vyhlášena čtyřčlenná mincovní soustava, do níž patřil pražský (český) groš, 
míšeňský groš, peníz a haléř v poměru I :2:7:14. Později byl peníz přejmenován na bílý peníz a haléř na malý 
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Samotný plat bez dalších poddanských povinností byl na statcích Chlumčanských 

odváděn jen ve dvou vesnicích (8,34% vsí). Oba tvořily samostatné příměstské statečky, 

které mohly hrdě nést výše zmíněné přízvisko "trpasličí". Ani jeden z nich však nezůstal 

v držení členů rodu příliš dlouho. Zdá se, že je Chlumčanští s poddanskými povinnostmi 

reluovanými na plat již získali a protože jim tento stav nevyhovoval, zase se jich brzo 

zbavili.24 

Převod platu z grošů míšeňských na groše české nebyl prokazatelně proveden v šesti 

vsích na třech panstvích Chlumčanských. Co bylo příčinou tohoto stavu, není známo, protože 

tyto vsi až na poslední tři nespojovala ani vzájemná blízkost ani osoba majitele. Přitom šlo o 

velké a bohaté vsi, kde by provedení převodu neměl být problém. Na otázku, proč v nich 

k tomu nedošlo, tak zatím nedokážeme odpovědět?5 Na jednom panství máme naopak krásné 

svědectví o provedení tohoto převodu. Přitom byly platy na groše české přepočteny, nikoliv 

převedeny- z platu 30 gr. míš. se tak stal plat 15 gr. č. Oficiálně tak bylo potvrzeno zmenšení 

poddanských platů oproti předhusitské době o polovinu?6 

Nejnižší poddanský plat na panstvích Chlumčanských byl placen v Plešnicích (8 gr. 

č. ročně), nejvyšší naopak na statku Újezdě Purkartově u mlynáře z Letin (12 kop gr. č.) 

V tomto případě šlo ale o ojedinělou výjimku, další nejvyšší plat na tomtéž panství dosahoval 

jen 3 kopy gr. č. Vyšší plat (4 kopy 10 gr. č.) byl odváděn ještě ve vsi Jíně na panství 

Radkovice. V této vsi byly vůbec odváděny velmi vysoké platy a až na odvod deseti slepic u 

jednoho poddaného neměli tamní poddaní žádné další poddanské povinnosti, což ukazuje na 

reluici roboty i naturálních dávek. V jiných vesnicích statku Radkovice ale byly odváděny 

platy v maximální výši 1 kopa 20 gr. č. a vedle nich měli poddaní předepsány i další 

povinnosti, takže Jíno představovalo určitou výjimku. Podobná situace nastala i ve vsi 

Drahouš, kde jeden poddaný také odváděl plat ve výši 4 kop gr. č. Jednalo se o dosti vysoké 

platy, vykompenzované ale snížením nebo úplným zrušením dalších poddanských povinností. 

peníz. Roku 1547 byla zastavena ražba českého groše, ale dosud vyražené mince platily i nadále. Roku 1573 
byla opět zavedena ražba českého groše pod názvem bílý groš. 
Viz Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 24, 33, 63, 84,229-230,251-
252,262-264,270-275, 277; Janáček, J.: České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547 III Praha 1968, s. 77; 
Nemeškal, L.: Vytváření české mincovní struktury v průběhu 16. století, FHB 10, 1986, s. 249-250,255-256, 
258; Kostlán, A.: Cenová revoluce a její odraz v hospodářském vývoji Čech, FHB ll, 1987, s. 180-184; Macek, 
J.: Jagelonský věk v českých zemích (1471-1526) 4. Venkovský lid. Národnostní otázka, Praha 1999, s. 98-99 
24 Jednalo o vsi Jeneč u Prahy a Božkov u Plzně. Zcela mimořádná situace nastala na statečku Buková u Poleně, 
kde žili ve vsí Buková a Loučim čtyři poddaní, kteří však neměli žádné urbariální povinnosti. 
25 Šlo o vesnice Plešnice, Božkov, Kbel, Radkovice, Kucíny a Jíno. U Kbela to máme doloženo u dvorů, které 
patřily k Zeměticím a později k Újezdu Purkartovu, i u dvora, který patřil k Radkovicím. 
26 Jednalo se o Jeneč, kde byl dokončen přechod na groše české mezi lety 1527-37, zřejmě ale ještě před tím, než 
statek získal Vilém Chlumčanský. 
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V tomto ohledu nepředstavovaly v českých poměrech žádnou zvláštní výjimku.27 

Pozoruhodnější je fakt, že mnohé poddanské dvory s vysokými platy nebyly nijak rozlehlé a i 

u menších dvorů docházelo často k překročení nejen průměrného, ale dokonce i údajného 

maximálního zpoplatnění na jeden strych půdy uváděného A. Kostlánem. Na takových 

poddanských usedlostech bylo nutné prodat na zaplacení poddanského úroku a státní berně 

mnohem víc než obvykle uvažovaných 6 %úrody. V tomto ohledu se zdá být potvrzován 

názor J. Petráně, že na malých statcích bylo poddanské zatížení minimálně v poměru výše 

platů a rozlohy zpoplatněné půdy větší než na statcích velkých.28 

Jaký přínos však měla peněžní renta pro samotné vrchnosti? Nejvyšší peněžní příjem 

od poddaných pobírali na Újezdě Purkartově a na sousedních Radkovicích, i když tam víme 

pouze o části poddanské renty. Teprve za nimi následoval Štokov s mnohem vyšším počtem 

poddaných. Velikost nebyla vždy rozhodující, např. z malého Jína plynul vyšší plat než 

z rozlehlých Plešnic. Nejmenší peněžní renta byla odváděna z Jenče, pokud tedy pomineme 

stateček Buková, na něm neměli poddaní urbariální povinnosti vůbec žádné. Výše 

poddanských platů na Újezdě překročila třicet a na Radkovicích dvacet kop gr. č., v ostatních 

27 V Jenči dosahovaly platy velikosti 10-32 gr. č., v Předslavi 15-34 gr. č., v Plešnicích 8-60 gr. č. (16-120 gr. 
míš.), na Radkovicích 16 - I kopa 20 gr. č. (32-2 kopy 40 gr. míš.), na Štokově 12 gr. č. 8 112 den.- I kopa 20 
gr. č. 3 den., v Drahouši I kopa 50 gr.- 4 kopy gr. č., v Jíně 45-4 kopy I O gr. č. (I kopa 26- 8 kop 20 gr. míš.), 
na Újezdě Purkmiově 30- 3 kopy gr. č. mimo ojedinělý plat 12 kop gr. č. u mlynáře z Letin. Výši poddanských 
platů ve Slatině a na Zeměticích neznáme. 
Ve Kbele v části patřící k Zeměticím výši jednotlivých platů neznáme, ze dvora patřícímu k Radkovicím se 
platilo jen I O gr. č. (20 gr. míš.). Pro Božkov neznáme konkrétní platy poddaných Šebestiána Chlumčanského, 
pro orientační stanovení jejich velikosti však můžeme použít urbář z roku 1544, těsně po jejich prodání městu 
Plzni. Urbář je bohužel poškozen a pro Božkov byla zničena část se jmény poplatníků, u osmi se ale zachovaly 
výše jejich ročních platů. V sestupné řadě se jednalo o 5 kop 27 gr. míš. 6 den., 3 kopy ll gr. míš. I den., 2 kopy 
57 gr. míš. 3 den., 2 kopy 54 gr. míš. 4 den., 2 kopy 5 gr. míš. I den., I kopu 57 gr. míš.3 den., 1 kopu 49 gr. 
míš. 5 den. a 1 kopu 45 gr. míš. 5 den. Protože celkový plat ze vsi Božkova dosahoval 25 kop 7 gr. míš. 1 den., 
na zbylé dva grunty zbylo dohromady 3 kopy 17 gr. míš. 6 den. ročního platu. Podle jiných informací víme, že 
statky na Šebestiánově části patřily k největším ve vsi, takže i jejich platy musely být vysoké. Nejvyšší plat ve 
vsi byl 2 kopy 43,5 gr. č. (5 kop 27 gr. míš. 6 den), takže platy z Božkova nepatřily mezi nejvyšší poddanské 
platy na panství Chlumčanských. 
28 Jestliže nejvyšší plat z lánu o 6 stryších v českých zemích měl být 2 kopy 48 gr. č. (168 gr. č.), pak by se 
z jednoho strychu mělo platit 2,8 gr. č. Jenomže největší dvůr v Jíně, z nějž se nepochybně platil onen plat 4 
kopy I O gr. č., měl 71 strychů, takže jeden strych byl zatížen 3,5 gr. č., další dvůr v Jíně o velikosti 55 strychů 
odváděl 3 kopy 6 gr. č., takže zatížení strychu bylo 3,4 gr. č. K vyššímu zatížení strychu platem docházelo ale i u 
nižších platů: tak nejvyšší plat z Újezda byl 140 gr. č., jenže ze dvora, který měl jen 22 strychů! Platové zatížení 
strychu bylo tedy 6,4 gr. č. a nejvyšší plat z Letin 180 gr. č. ze dvora o 16 stryších zatěžoval jeden strych 
dokonce ll ,25 gr. č.! Je tedy zřejmé, že se při určení průměrného zatížení lánu platem pracovalo spíše 
s poddanskými dvory na velkých panstvích a že na malých panstvích bylo zřejmě vyšší, než se obvykle 
předpokládá. 

Je také třeba poznamenat, že lán míval obvykle 60 strychů, ovšem podle úrodnosti půdy mohl mít od 20 do 90 
strychů, takže směrodatnější pro zjištění zatížení dvora poddanskými platy je vymezení ve stryších. To sice 
neumožňuje zjistit rozlohu půdy poddanského dvora, zato poměrně přesně zobrazuje její výnos. Naštěstí 
pro modelovou situaci byla A. Kost lánem určena nejen velikost půdy v lánech, ale i její osev ve stryších, takže je 
možné provádět srovnání se situací na dvorech o jiné velikosti osevu přepočtem najeden strych. 
Viz Čadková, I.- Zahradníková, E.: Berní rula 24. Plzeňský kraj 2, Praha 2002, s. 572; Čadková, I.
Zahradníková, E.: Berní rula 25. Plzei'\ský kraj 3, Praha 2003, s. 737, 994 
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případech představovala spíše přilepšení k dalším přijmům vrchnosti než nějak podstatnou 

položku v ekonomice statku?9 

V urbářích se často setkáme s výrazem pustý grunt nebo poustka. To znamenalo, že 

dotyčný poddanský dvůr neměl osedlého hospodáře. Občas se tak stávalo proto, že byl 

skutečně neobydlený, třeba vinou nějaké živelné pohromy, častěji ale z důvodu, že jeho 

původní hospodář zemřel nebo zběhl a jeho děti byly malé. Většinou však z těchto dvorů byly 

řádně odváděny urbariální povinnosti, protože pole k nim patřící převzali ke svým gruntům 

jiní hospodáři a plnili poddanské povinnosti místo trvalého hospodáře. Na panství 

Chlumčanských tomu tak bylo např. v Újezdě Purkatově, Radkovicích a Kucínech. Vrchnost 

se samozřejmě snažila na takový pustý dvůr najít co nejdříve nového hospodáře, protože 

přicházela minimálně o mimourbariální povinnosti. I u zcela opuštěných a zpustlých dvorů 

usilovala většinou o jejich obnovení a osazení hospodářem. V případě celých zpustlých vsí 

však byl na opuštěné poddanské půdě obvykle vybudován poplužní dvůr nebo jeho půda byla 

připojena k již existujícímu blízkému poplužnímu dvoru?0 

Důležitou částí příjmů vrchnosti od poddaných byly mimořádné poddanské platy a 

roboty, které nebyly uvedeny v urbářích (proto "mimourbariální"). Jednalo se o vyžadování 

finanční "pomoci" ve výši půlročního úroku při křtinách a svatbách, zejména při svatbě 

nejstaršího syna majitele panství, a při neočekávaných finančních potížích majitele panství, 

dále o poplatky za fedrovní a výhostní listy, zavádění cel na hranicích panství, poplatky za 

šenkování cizího piva, právo odúmrti, pokuty za provinění včetně možnosti konfiskace statku 

("pokuty a viny"), užívání sirotčích peněz po dobu nedospělosti sirotků poddaných, 

29 Na Újezdě Purkartově se odvádělo 32 kop 58 gr. č., na Radkovicích 23 kop 47 gr. č. I (47 kop 34 gr. míš.), na 
Štokově 17 kop 26 gr. č., v Jíně (spolu s jedním dvorem ze Kbela) 12 kop 31 gr. č. (25 kop 2 gr. míš.), 
v Plešnicích ll kop 41 gr. č. (23 kop 22 gr. míš.), v Drahouši 5 kop 50 gr. č., ve Kbele 3 kopy 59 gr. č. (7 kop 58 
gr. míš.), v Božkově 3-3,5 kopy gr. č. (6-7 kop gr. míš.), na Předslavi 2 kopy 52,5 gr. č. a v Jenči 1 kopa 17 gr. 
č. Výši souhrnné poddanské renty ve Slatině a na Zeměticích neznáme a ani platu ze vsí Dolní Lukavice a 
Zelené, které dopli'loval příjem ze statku Radkovic, nemáme bohužel žádné informace. 
30 Dva pusté dvory, z nichž byly odváděny všechny poddanské povinnosti, byly v Újezdě Purkartově. 
V Radkovicích bylo jako poustky označeny tři selské dvory a osm dvorů chalupnických a v Kucínech dva selské 
dvory, šlo ale až o stav po vypuknutí třicetileté války. U všech z nich byly vypsány poddanské povinnosti, které 
se však nepočítaly do celkové sumy odváděných povinností na konci urbáře. 
Poustkou se stal mezi lety 1537-1542 jeden dvůr v Božkově a mezi lety 1606-1614 jeden selský dvůr 
v Drahouši. V Týništi držel Jan Borei'l sedm pustých lánových dvořišť se zarostlými poli, o jejichž obnovu 
usiloval a ze kterých byly později nejméně dvě znovu osazeny, v Horšicích další takové dvořiště. Oproti tomu 
řada celých pustých vsí byla považována za cenný majetek, který už neměl být osazen poddanými, ale byl 
využíván k poplužním dvorům- u Chlumčanských šlo o vsi Plezom, Greyt, Buksice, Nedražice, Bijadla, 
Jícharce a Dolce. U Buksic však byla půda zřejmě jen pronajímána poddaným z Božkova a u Jícharců nešlo o 
pole, ale jen o lesy a louky. Zdá se, že v Maškrově na konci 16. století probíhalo usazování poddaných na 
vrchnostenské půdě u poplužního dvora, nemáme o něm ale konkrétnější zprávy. U poplužního dvora v Jemnici 
byly v té době stejným způsobem vytvořeny dvě nové poddanské usedlosti. 
Viz Kostlán, A.: K rozsahu poddanských povinností od 15. do první poloviny 17. století ve světle odhadů a cen 
feudální držby, FHB I O, 1986, s. 215-216 
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povinnou službu sirotků v poplužních dvorech na panství a možnost nařídit poddaným 

placené roboty, za které bylo vypláceno méně než za běžnou námezdní práci, o možnost 

zavedení "přímusů" na předkupní právo vrchnosti u poddanských produktů a na odběr 

vrchnostenských výrobků aj. Nelegálně se mohly příjmy vrchností rozrůst ještě i o zcizené 

sirotčí peníze. Celkově byla tato oblast vrchnostenských příjmů nazývána "panství" a 

v odhadech statků byly "platy s panstvím" oceňovány dvojnásobně než "platy bez 

panství".Tyto mimořádné poddanské povinnosti tedy byly považovány za stejně cenné jako 

urbariální povinnosti. Pro ekonomiku panství byly vždy velice důležité, jejich význam, 

zejména u placených robot a "přímusů" ale podstatně stoupal při rozvíjení režijního 

hospodářství. Pro tuto oblast hospodaření drobné šlechty je velice málo pramenů a 

Chlumčanští bohužel nejsou výjimkou. Prozatím o mimourbariálních povinnostech 

poddaných Chlumčanských není známo téměř nic. 31 

Na panstvích sídlili různí řemeslníci, sloužící nejen potřebám místních poddaných, 

ale i vrchnosti. Vrchnosti proto usazovaní řemeslníků a svých statcích vítala a podporovala. 

Zdaněni a proto i evidováni však byli většinou pouze mlynáři a krčmáři, ostatní řemeslníci jen 

v tom případě, že drželi nějakou půdu. O řadě řemeslníků na panství se tak můžeme dozvědět 

jen z náhodných zmínek.32 Nejvýnosnějším a proto i nejvíce zdaněným řemeslem bylo 

mlynářství. Poddanské mlýny v první polovině 16. století zcela převažovaly a měly jen 1-2 

kola. Byly to v podstatě obyčejné poddanské usedlosti, lišící se jen hospodářskou funkcí. 

Poddanská renta z nich plynula běžným způsobem, ale mlynáři měli stanoveny poddanské 

dávky dost vysoko, protože mlynářství bylo nejvýnosnější řemeslo na vsi. Odměnu za mletí 

brali mlynáři v naturáliích, často byli zatíženi různými dalšími povinnostmi vůči vrchnosti, 

v 'k v o 33 napr. vy rmem vepru. 

Je to téměř neuvěřitelné, ale na všech panstvích Chlumčanských v předbělohorské 

době je prokazatelně doložen jen jediný poddanský mlýn, navíc na panství Újezd Purkartův, 

31 O důležitosti mimourbariálních poddanských povinností i na statcích Chlumčanských svědčí např. důraz 
majitelů statečku Buková na fakt, že měli čtyři poddané, ačkoliv ti neměli předepsány žádné urbariální 
poddanské povinnosti. Také v Jemnici jsou výslovně uváděni poddaní bez jakýchkoliv poddanských povinností. 
Význam těchto poddaných očividně spočíval v "panství" Chlumčanských nad nimi. Víme také o pronajímání 
půdy pusté vsi Buksice poddaným z Božkova a popluží v Kucínech tamním poddaným. Ve všech případech však 
jde jen o náhodné zmínky, které neumožňují celkový náhled na mimourbariální povinnosti Chlumčanských. 
Viz Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 253-258; Kostlán, A.: 
K rozsahu poddanských povinností od 15. do první poloviny 17. století ve světle odhadů a cen feudální držby, 
FHB 10, 1986, s. 205-208,212,214-216, 229; Petráň, J. a kol.: Dějiny Československa do roku 1648, Praha 
1990, s. 490; Macek, J.: Jagelonský věk v českých zemích ( 1471-1526) 4. Venkovský lid. Národnostní otázka, 
Praha 1999, s. I 06-1 07 
32 Např. roku 1545 byl jako svědek předvolán Stanislav Polák, lazebník Zikmunda Chlumčanského. 
Viz DZV 91 P2 
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kde neexistoval mlýn vrchnostenský. Je možné, že podobná situace nastala i na Zeměticích, 

kde přes rozvinuté hospodaření ve vlastní režii a dokonce existenci pivovaru také chyběl 

vrchnostenský mlýn. Nejpravděpodobnějším vysvětlením nezvyklé situace bude zřejmě 

existence poddanského mlýna, o kterém jinak pro neúplnost pramenů nic nevíme. Všechny 

ostatní mlýny na statcích Chlumčanských byly vrchnostenské. Zdá se tedy, že na malých 

panstvích nebyla možná koexistence poddanských a vrchnostenských mlýnů a že poddanské 

mlýny vznikly jen tam, kde vrchnost z nějakého důvodu neměla zájem o provozování svého 

mlýna, byť formou pronájmu poddanskému mlynáři. Onen jediný doložený poddanský mlýn 

na panstvích Chlumčanských ležel v Letinech pod rybníkem. Jeho majitel platil vrchnosti 12 

kop gr. č., nejvyšší poddanský plat na statcích Chlumčanských vůbec. Dále byl povinen, 

stejně jako ostatní poddaní z Letin, svézt seno i otavu z louky Trávníčku nad rybníkem. Žádné 

další povinnosti však neměl- zřejmě byly reluovány na plat. Poddanské mlýny přinášely 

velice slušný bezpracný zisk, přesto se však Chlumčanští očividně domnívali, že provozování 

vrchnostenských mlýnů je výnosnější. 

Důležitým provozem na vesnici byla krčma. Krčma bývala ve středověku obvykle 

jen ve vsích s kostelem, ve velkých vsí s kostelem jich zato mohlo být i několik. Stávala 

většinou poblíž kostela a typologicky se nelišila od ostatních vesnických domů: obytná 

místnost trojdílného stavení, zpravidla poněkud prostornější, sloužila zároveň jako šenkovna. 

Původně se šenkované pivo vařilo přímo při krčmě, nejpozději do 15. století však místní 

výroba piva zanikla a pivo bylo odebíráno z pivovaru v královském nebo poddanském městě 

či městečku, později z vrchnostenského pivovaru. Krčma mohla být poddanská, obecní, 

svobodná, často spojená se svobodnou rychtou, nebo vrchnostenská. Nejobvyklejším typem 

krčem byly krčmy poddanské. Jednalo se o poddanské usedlosti se specializovaným 

provozem. Ke krčmě patřila pole, často byla pronajímána další od pustých usedlostí. 

Hostinský měl povinnost mít v zásobě pivo a čepovat ho, jinak platil pokutu, případně se 

musel vyprodat. Někde bylo do platů z krčmy rovnou započítáno posudné, což se projevilo 

jeho neobvyklou výší, jinde bylo posudné stanoveno poplatkem z každého věrtele. V jiných 

případech byly naopak jen vyčísleny běžné poddanské povinnosti krčmáře bez zmínky o 

posudném. Krčmářství bylo druhé nejvýnosnější řemeslo na vsi. Obecní krčmy byly založeny 

na stejném principu jako krčmy poddanské a také se z nich platil úrok. Svobodné krčmy byly 

v podstatě poddanské krčmy, které byly od poddanského úroku osvobozeny a proto měly pro 

příjem vrchnosti význam jen jako případní odběratelé vrchnostenského piva. 

33 Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 54-55, 142; Procházka, V.: Česká 
poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století, Praha 1963, s. 157 
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Krčmy všech typů však tvořily v druhé polovině 16. století důležitou součást 

hospodaření zvláště malých statků, protože umožňovaly prodej piva z vrchnostenského 

pivovaru poddaným. V krčmě bylo možno snadněji ohlídat původ čepovaného piva než u 

jednotlivých poddaných a navíc bylo možno stanovit krčmáři přirážky na pivo z jiných 

pivovarů, takže pro něj bylo výhodnější čepovat vrchnostenské pivo. Praxe často vypadala 

tak, že krčmář dovážel dražší kvalitní staré pivo z města a levné běžné konzumní pivo 

odebíral vrchnostenského pivovaru. Vrchnost tomu nijak nebránila, protože staré pivo sama 

nevyráběla a jeho dovoz nijak nesnižoval konzum vrchnostenského piva. Dovoz běžného 

konzumního piva z městských pivovarů byl oproti tomu zatížen přirážkou ve prospěch 

vrchnosti, pokud nebyl zcela zakázán a jeho čepování stíháno pokutami, jak máme v řadě 

případů doloženu už od pozdního středověku. Jeho cena se také zvyšovala dovozem na větší 

vzdálenost, zatímco vrchnostenský pivovar se na malých statcích obvykle nacházel nedaleko 

krčmy. Navíc bylo městské pivo samo o sobě dražší kvůli vyšším výrobním nákladům. 

Poddaní se sice přesto mohli rozhodnout neodebírat vrchnostenské pivo a dovážet si ho 

z města, konzumní bílé pivo se ale rychle kazilo a navíc při jeho soukromé konzumaci byli 

připraveni o účast na pospolitosti v krčmě, která dodnes zůstává důležitou součástí života 

(nejen) venkovských mužů. Pokud si zašli za přáteli do hospody,rozhodně nezůstali "sedět na 

sucho" a odebírali vrchnostenské pivo i podřadné kvality. Zejména o svátcích tak krčmy 

všech typů sloužily prospěchu vrchnostenského hospodářství.34 

Poddanská krčma je doložena na čtyřech statcích Chlumčanských. 35 U krčmy 

v Plešnicích byly poddanské povinnosti ve srovnatelné výši s dalšími povinnostmi bez 

zmínky o posudném, v Horšících bylo vedle velmi nízkého platu 20 kop gr. č. ročně vyčísleno 

posudné posudné 2 peníze z každého vyšenkovaného věrtele piva, v Předslavi byl zmíněn jen 

nízký plat 15 gr. č. ročně, naopak krčmář Jan Starý v Draho uši odváděl natolik vysoký plat ( 4 

kopy gr. č.), že v něm posudné zřejmě zahrnuto bylo. I zde stejně jako u mlýnů platilo, že 

poddanská krčma nebyla na panstvích, kde byla doložena krčma výsadní. Jistou výjimku 

představovala ve čtyřicátých letech poddanská krčma v Horšících, která tehdy koexistovala 

s krčmou výsadní. V roce 1577 však už v Horšících byla už jen výsadní krčma, takže 

34 Viz Janáček, J.: Pivovarnictví v českých královských městech 16. století, Praha 1959, s. 56, 60; Míka, A.: 
Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 55-57, 139, 143; Procházka, V.: Česká 
poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století, Praha 1963, s. 159-163; Macek, J.: Jagelonský 
věk v českých zemích (1471-1526) 4. Venkovský lid. Národnostní otázka, Praha 1999, s. 57, 59, 61, 65-66; 
Petráň, J. - Petráňová, L.: Rolník v tradiční evropské kultuře, Praha 2000, s. I 08-1 09; Nodl, M.: Krčmy a 
krčmáři, Ad vitam honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkoví přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, usp. 
Borovský, T.- Jan, L.- Wihoda, M., Brno 2003, s. 563-570; Montanari, M.: Hlad a hojnost. Dějiny stravování 
v Evropě, Praha 2003, s. 121 
35 Poddanské krčmy jsou doloženy v Plešnicích, Drahouši, Předslavi a v Horšících. 
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poddanská zřejmě neobstála v konkurenci s ní a zanikla. Celkově se dá říci, že poddanské 

krčmy na panstvích Chlumčanských nepředstavovaly nijak běžný jev, zřejmě nebyly 

vrchností příliš podporovány a postupně byly vytlačovány vrchnostenskými krčmami.36 

Pozoruhodné je, že za specifický majetek vrchnosti byly počítány i fary. Podací 

k farnímu kostelu samozřejmě znamenalo vždycky možnost ovlivňovat volbu duchovního 

pastýře na panství, ovšem v době předbělohorské sílil zájem o fary neobsazené, s jejichž 

majetkem bylo možné- přirozeně nelegálně- disponovat. Zisk přinášený existencí fary na 

statku tak byl v odhadech oceňován v I. polovině I6. století na I O kop gr. č. a od roku I6I O 

na 50 kop gr. č. Chlumčanští v době předbělohorské drželi kolatury tří celých far a čtyř jejich 

částí. 37 Dochovaný spor Jana Chlumčanského na Újezdě Purkartově s bratry Boršickými stran 

využívání fary v Boršicích dokazuje, že farní majetek byl skutečně zneužíván, a to i 

katolíky.38 

36 Výsadní krčma nemusela být jen krčmou vrchnostenskou, ale i poddanskou svobodnou, ze které neplynula 
žádná poddanská renta, nebo též původní krčmou vrchnostenskou či svobodnou, prodanou do poddanských 
rukou a pokleslou tedy na běžnou krčmu poddanskou. Na statku Újezd Purkartův byly ve čtyřicátých letech dvě 
výsadní krčmy v Újezdě a v Horšících bez zmínek o nějakém platu z nich. Ovšem v roce I 577 byly tyto výsadní 
krčmy v Újezdě a Horšících a navíc i výsadní krčma v Týništi vedeny mezi běžnými poddanskými usedlostmi 
s uvedením jejich poddanských povinností. V roce I 6 I5 se však tyto tři výsadní krčmy opět připomínají v popisu 
vrchnostenského majetku bez jakýchkoliv zmínek o platech. Povinnosti jejich držitelů se v roce I 577 přitom 
velice lišily: krčmář z Horšíc platil pouze nízký plat 40 gr. č., Jan Krčmář z Újezda vedle nízkého platu 30 gr. č. 
ročně odváděl další poddanské povinnosti, stejně jako Janek Krajčíř z Letin, který ale platil jeden z nejvyšších 
platů na panství, 3 kopy gr. č. Letinský krčmář platil narozdíl od zbylých dvou údajně i za svůj poddanský dvůr a 
ještě za další polnosti k němu pronajaté, což by vysvětlovalo jeho značně vyšší plat. Proč však Jan Krčmář 
z Újezda k peněžnímu platu odváděl ještě slepice a vejce a vykonával robotu a krčmář z Horšíc nikoliv? Držitelé 
těchto "výsadních krčem" byli tehdy vedeni mezi běžnými poddanými, jako by byly jen držiteli poddanských 
krčem. Kdyby se jednalo jen o jejich pronájem, mohlo by zařazení těchto platů z nájmu, které patřily mezi tzv. 
platy "běžné", mezi "stálé" urbariální platy přinést v budoucnu při snaze o jejich zvýšení řadu problémů. 
Jediným logickým vysvětlením se zdá být to, že vrchnostenské krčmy byly do poddanských rukou prodány. Je to 
o to podivnější, že na Újezdě byl nedlouho předtím vrchnostenský pivovar, takže odprodej vrchnostenských 
krčem postrádal smysl. Snad šlo o neuvážené rozhodnutí vrchnosti, které bylo později přehodnoceno a krčmy 
byly od poddaných opět vykoupeny. 
37 Chlumčanští mohli využívat fary v Jezné, Loučimi, Bijadlech, Předslavi, Horšících, Letinech a Dolní 
Lukavici. Fara v Plešnicích však byla časem rozdělena mezi majitele panství Újezd nade Mží a Plešnice a u far 
v Loučím i, Předslavi, Horšících a Letinech měli Chlumčanští právo jen ke třetině kolatury. U Předslavi byla 
ostatně situace jen formální, panství bylo prodáno ještě v roce jeho nabytí. 
Viz Kostlán, A.: K rozsahu poddanských povinností od 15. do první poloviny I 7. století ve světle odhadů a cen 
feudální držby, FHB I O, I 986, s. 2 I 4, 233 pozn. 29 
38 Jan žaloval bratry Viléma a Mikuláše Horšické, že "zkazili faru v Horšících a co zbylo po faráři pobral jejich 
člověk, takže již kněz nemá v čem býti", neopravují ani kostel, takže také chátrá a bohoslužby se v něm nekonají, 
takže on i jeho poddaní "téměř co hovada jsou" a "katolicky dobře živi býti nemohou." Jan prosil o to, aby 
Horšičtí museli opravit kostel, znovu postavit faru a vrátit farská pole a louky, aby tam kněz zase mohl bydlet. 
Horšičtí vypovídali, že faru prodali jednomu svému poddanému, protože byla dlouho neobsazená, měli k tomu 
však souhlas kostelníka pana Chlumčanského a že sám Jan Chlumčanský drží farkou louku a nic z ní neplatí, 
kácel v kněžských lesích a dřevo dal paní Markétě Kočovské z Křimic na Přešticích a úroky z farských krav sice 
vybíral, ale nechával si je pro vlastní potřebu. Proti tomu zase poddaní pana Chlumčanského vypovídali, že páni 
Horšičtí na faře už dlouho před tím chovali dobytek, zejména husy, což Horčičtí rezolutně popírali .... Výsledek 
sporu neznáme, fara však obnovena již nebyla. 
Viz ANM sb. H kart. 21 Horšický, kart. 23 Chlumčanský 
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Mnohem podstatnější pro ekonomiku velkostatku než poddanské povinnosti a 

odvody však bylo hospodaření ve vlastní režii. Nejdůležitějším odvětvím režijní výroby 

pozdně feudálního velkostatku v celé střední Evropě byla zemědělská výroba provozovaná v 

poplužních dvorech. Poplužní dvory byly součástí téměř každého statku a mnohde byly 

jediným vrchnostenským režijním podnikem?9 Obvykle vykazovaly jen minimální čistý zisk, 

ale jejich význam nelze podceňovat, protože narozdíl od jiných výrobních odvětví 

neprodukovaly zboží jen pro trh. Sloužily totiž také k zásobování majitele statku, 

jeho rodiny, služebnictva, čeledi i ostatních zaměstnanců velkostatku a poskytovaly krmivo 

po tažný i užitkový dobytek a suroviny pro pivovary, takže vlastně zabezpečovaly chod 

celého režijního podnikání. Poplužní dvůr byl nedílnou součástí šlechtického sídla už od 

středověku, kdy sloužil výhradně k zásobování vrchnosti a její čeledi. Pokud nebyl žádný 

poplužní dvůr v popisu statku uveden, jednalo se obvykle jen o jeho opomenutí ve výčtu 

příslušenství. Na některých drobných zbožích mohl skutečně chybět, ale v tom případě na 

nich jejich majitelé zřejmě nežili a jen si rentou z nich plynoucím vylepšovali své příjmy. To 

se stávalo zvláště tehdy, pokud drobný šlechtic získal malou část velkého panství, která 

původně nebyla koncipována jako samostatný statek. V první polovině 16. století mělo ve 

zkoumaném vzorku více než 740 panství různé velikosti asi 89% jeden poplužní dvůr, asi 9 

%dva dvory a 2% více než dva dvory. 

Zatímco ještě i v první polovině 16. století zůstával obvykle počet poplužních dvorů 

na panství i rozsah jejich polí stejný jako ve středověku a někdy se dokonce ještě snižoval 

pronájmy či rozprodeji půdy poddaným, v druhé polovině 16. století se na velkých dominiích 

rozsah zemědělsky využívané dominikální půdy podstatně zvýšil. V zásadě tím ovšem byla 

vyrovnávána určitá disproporce mezi procentuálním rozsahem dominikální a rustikální půdy 

na velkých a malých panstvích, protože dříve mohla být na panství s tisíci poddanými dvorská 

pole jen o málo větší než na panství s desítkami poddaných.40 

39 Na poplužních dvorech stávala "ratejna" ("čeledník"), velká místnost sloužící k stravování a shromažďování 
čeledi k stravě a k ubytování děveček, v zimě i k práci. Na každých desek kusů krav připadala většinou jedna 
děvečka, takže v ratejně jich přespávalo průměrně tři až pět. Pacholci spali ve chlévech a stájích na provizorních 
palandách. Ve dvoře bylo dále obydlí šafáře, kuchyně, kde šafářka vařila pro čeleď a při žních i pro nádeníky, a 
"mlíčnice" ("lednice", "chládek"), tj. podzemní sklep pro uchování a zpracování mléka, dále stáje pro koně, 
chlévy pro hovězí dobytek, stodoly, sýpky, komory pro uložení koňských postrojů a kůlna na vozy a zemědělské 
nářadí. 
40 A. Míka ve uvedl namátkou rozlohy různých poplužních dvorů z první poloviny 16. století: poplužní dvůr v 
Hřebenech měl 202 strychů, v Kamenném Dvoře 182 strychů, v Mostově 149 strychů, v Kadani 120 strychů, ve 
Waldhofu I 06 strychů, Kuglveit na panství Český Krumlov 75 strychů. Na velkých panstvích jako byly 
samozřejmě poplužní dvory větší, ale také ne všechny: v Kostelci nad Černými lesy 160 a 430 strychů, v 
Poděbradech 217,5 , 238 a 303 strychů, v Dolních Břežanech 270 a 330 strychů. Jednotlivé dvory na velkých 
dominiích tedy v první polovině 16. století neměly příliš vysoký výsevek obilí a rozlohou se nelišily od 
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Nové poplužní dvory na panství mohly přibýt třemi způsoby: buď připojením 

poplužních dvorů, obvykle malých náchlebních, od jiných statků, nebo zřízením nového 

poplužního dvoru na místě několika poddanských poustek či na dosud neobdělávané půdě. Již 

existující poplužní dvůr, ať už patřící ke statku od středověku nebo nově získaný od 

sousedního panství, mohl být rozšiřován připojováním pustých poddanských usedlostí nebo 

výkupem poddanské půdy. Protože většina zemědělsky využitelné půdy už byla využita, 

musel se soustředit zájem vrchností na rustikální půdu. Půda zákupných poddanských gruntů, 

kterých bylo v českých zemích většina, musela být z rukou poddaných vykoupena nebo 

nahrazenajinými pozemky, což bylo pro drobnou šlechtu dosti finančně náročné. 

Nejvýhodnější bylo tedy zabírání dlouhodobých poustek, na jejichž vlastnictví neměl nikdo 

z poddaných nárok a které nemusely být vykupovány. Ideální podmínky pro to nabízely 

pusté vsi. 

I na drobných statečcích mohlo být někdy více poplužních dvorů. Podle J. Petráně se 

ale v tom případě jednalo jen o pozůstatek středověkých poměrů, kdy tyto dvory (zvané též 

"náchlební") sloužily k obživě domácností vladyků na drobných majetcích, nikoliv o známku 

režijního hospodářství. Obživa domácností jejich majitelů zůstala ovšem aktuální záležitostí i 

v době předbělohorské. Dvory na malých statcích podle J. Petráně nepředstavovaly vhodné 

objekty pro podnikání ve vlastní režii, protože oproti dvorům na velkostatcích aristokratů 

měly menší rozsah půdy a chyběly jim odpovídající dvorské budovy i dostatečný inventář. 

Malé statky do 50 poddaných měly poplužní dvory s poplužím většinou o 1-5 lánech, zatímco 

dominia s více než pěti sty poddanými v druhé polovině 16. století poplužní dvory s poplužím 

o průměrné velikosti 7-10 lánů. Jiným způsobem, na konci 16. století obvyklejším, bylo 

udávání velikosti dvorů podle výsevku. Výsevek poplužních dvorů se ale různil, 

na průměrných polích se vysívalo 60 strychů na lán, na výborných ale 72-90 strychů a 

v neúrodných oblastech 20-30 strychů. Udávání velikosti dvorů ve podle výsevku tedy není 

spolehlivým svědectvím o plošné výměře dvorských polí, ale zato více vypovídá o jejich 

výnosu. Podle E. Maura nebylo možné považovány za velké poplužní dvory s výsevkem do 

400 strychů za velké. Na komorních panstvích však bylo ještě v 18 století více než 50 % 

takových dvorů a devět z nich mělo dokonce výsevek méně než 200 strychů. Přitom v době 

pobělohorské se rozloha dvorů zvětšila na možné maximum, takže v době předbělohorské 

mohla být rozloha těchto dvorů ještě menší. Pokud nedošlo ani v té době k jejich zvětšení, 

poplužních dvorů na drobných statcích. Situace se začala měnit až po polovině 16. století, kdy se poplužní dvory 
na velkých dominiích začal zvětšovat, zatímco na malých statcích zůstávaly na původní úrovni. 
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nemohlo se jednat o dvory, na kterých by režijní podnikání nebylo možné.41 Tvrzení, že malé 

poplužní dvory byly pro provozování režijní výroby zcela nevhodné, tedy očividně neobstojí. 

Z pouhé existence více poplužních dvorů v jedné chvíli na jednom malém statku 

nelze nic vyvozovat, protože mohlo jít o nově získané dvory, které následně byly 

rozparcelovány na půdu pronajímanou poddaným nebo zrušeny. Pokud ale tyto dvory 

zůstávaly dlouhodobě v provozu a byly dokonce úmyslně získávány, ačkoliv k nim nepatřily 

žádné poddanské usedlosti, je třeba pravděpodobně přehodnotit stanoviska a připustit 

možnost snahy o jejich plánovitého a efektivního využívání. Větší rozsah vrchnostenské půdy 

umožňoval uživit více služebnictva i čeledi, znamenal možnost prodat (více) obilí do města a 

později případně také možnost pěstovat obilí pro vaření piva ve vrchnostenském pivovaru. 

Více poplužních dvorů na malém statku tak nemuselo být pouze středověkým reliktem nebo 

daní za rozšiřovaní počtu poddaných. Zemědělská výroba na těchto dvorech skutečně 

nepředstavovala žádný prostředek na závratné zbohatnutí, ale dávala šanci na dosažení vyšší 

životní úrovně a postupem času třeba i na mírné zvětšení statku. A drobné zemědělské 

podnikání znamenalo větší šanci na zvýšení životní úrovně než pouhé využívání poddanského 

úroku, jehož hodnota stále klesala. 42 

Poplužní dvůr byl prokazatelně na devíti a pravděpodobně na jedenácti panstvích 

Chlumčanských. Na dvou malých statečcích naopak při jejich popisu výslovně zmíněn 

nebyl.43 Oproti tomu nejméně čtyři Chlumčanští žili po určitou dobu na statečcích, 

41 Na komorních panstvích však ještě v polovině 18. století bylo z celkového počtu 60 poplužních dvorů 5 dvorů 
s méně než 100 strychy, 4 dvory mezi 100-199 strychy, 12 dvorů s 200-299 strychy a 13 dvorů s 300-399 
strychy. Celkem tedy 34, z toho do 200 strychů 9 a do 300 strychů celkem 21. Nelze ovšem zapomínat, že 
dalších 26 dvorů mělo rozlohu dvorské půdy větší, tři dokonce více než I 000 strychů. Kdyby však menší 
poplužní dvory nebyly vhodné k režijnímu podnikání, byly by nepochybně zvětšeny nebo zrušeny. 
42 Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 94-99; Petráň,J.: Zemědělská 
výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et historica -monographia 
5, 1963, s. 105-107, 156, 162, 166, 168-169; Maur, E.: Český komorní velkostatek v 17. století, AUC, 
Philosophica et historica- monographia 59, 1975, s. 19-20,27-28,31, 33-35; Petráň a kol.: Dějiny hmotné 
kultury II(!). Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995, s. 359-361,368,373,376, 380; 
Petráň, J.- Petráňová, L.: Rolník v tradiční evropské kultuře, Praha 2000, s. 120-126; Bůžek, V. a kol.: Věk 
urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha 2002, s. 194 
43 Alespoň jeden poplužní dvůr byl v Jenči, v Plešnicích, Čisté, v Drahouši, v Bukové, ve Štokově, v Bijadlech, 
v Újezdě Purkartově a v Radkovicích pod Skalou. O jejich existenci v Újezdě nade Mží nebo v Předenicích za 
Chlumčanských nemáme informace, pravděpodobně tam ale byly. Naopak prokazatelně chyběly na statečku 
Šebestiána Chlumčanského v Božkově a Buksicích a na statku Oldřicha Chlumčanského v Černínech. V části 
Buksic, která nepatřila Chlumčanským, býval původně poplužní dvůr, ale v první polovině 16. století byl 
pronajatý poddaným. Není také jasné, zda nějaký poplužní dvůr byl ve Slatině. Tam totiž žádný dvůr neexistoval 
v době jeho získání Janem mladším Chlumčanským a protože dosud nebyla nalezena listina o prodeji Slatiny, 
nevíme, zda tam byl Janem vybudován či nikoliv. Protože ale Jan záhy poté získal poplužní dvůr v městečku 
Čistá, možná se o jeho vybudování ani nepokusil. 
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skládajících se jen z poplužního dvora.44 Poplužní dvůr tak byl tak až na ojedinělé výjimky 

skutečně nedílnou součástí života Chlumčanských. 

Zajímavá je také rozloha dvorské půdy na některých statcích Chlumčanských. 

V Újezdě Purkartově měl poplužní dvůr výsevek 240 strychů, v Radkovicích 165 strychů a 3 

věrtele, na Štokově 205 strychú, vysévaných na 3 114 lánu, a v Jemnici jen 98 strychů. 

Velikost polí poplužního dvora v těchto čtyřech odpovídala běžnému průměru dvora z první 

poloviny 16. století. Vzhledem k situaci v druhé polovině 16. století šlo o poměrně malé 

dvory, založené již ve středověku, jejichž velikost se od té doby příliš nezměnila. U dvorů 

sevřených v intravilánu vsí nelze nic takového ani očekávat.45 Na statku Zemětice-Bijadla byl 

poplužní dvúr nově zřízen v Bijadlech, kde mohl využívat 7 lánú pusté poddanské púdy a 

ještě popluží, které od středověku patřilo ke zrušenému poplužnímu dvoru v Zeměticích. 

Bohužel však nevíme, zda byla ve vlastní režii využívána všechna púda nebo zda byla část 

pronajímána poddaným, případně ponechána ladem. Pokud by se na Bijadlech využívala 

všechna vrchnostenská půda, jednalo by se nejen o největší poplužní dvůr na panstvích 

Chlumčanských, ale i o dvůr, který by již velikostí odpovídal mnohým dvorům na velkých 

panstvích. Rozlohu polí u poplužního dvora v Maškrově na tomtéž statku neznáme vůbec.46 

Ani o poplužních dvorech na Dolní Lukavici u panství Radkovice a Krajtu u statku Štokova 

nemáme dostatečně hodnověrné informace.47 

Zvětšení dvorské púdy bylo možné většinou jen buď přikoupením poplužního dvora 

ze sousedního panství, jak tomu bylo u Radkovic a Štokova, nebo založením nového dvora na 

púdě pustých poddanských usedlostí, jako v případě třetího dvora na Štokově.48 

44 Na samotném poplužním dvoře bez poddaných žili např. Vilém v Tisovicích, Oldřich v Chotíkově a Václav na 
Plezomi. I Jan na Drahouši žil původně v takovém svobodném dvoře, ale postupně k němu přikoupil několik 
poddanských dvorů v Drahouši a zřídil vrchnostenský mlýn. 
45 Z roku 1615 máme i zajímavou informaci o zemědělském nářadí na poplužním dvoře v Újezdě: byly tam 
"pluhy s železy dva, těžadla řetízkový dva, váhy vokovaný čtyři, vůz lesní okovaný jeden, žebřiny na vůz jedny, 
d1'evo, což ho ke stavení navezenýho jest, brány, džbery a jiné věci od dřeva, seno, sláma ... řetězy, klíny, 
sekery ... " 
46 Výsevek poplužního dvora v Bijadlech v případě využití všech sedmi lánů můžeme přibližně určit 
následujícím. Podle Berní ruly v Zeměticích měla poddanská půda celkový výsevek 308 strychů. Poddanská 
půda zaujímala 8 lánů, připadalo tedy 38,5 strychu na I lán poddanské půdy. Použitím tohoto koeficientu pro 
sedm lánů vrchnostenské půdy dojdeme k výsevku 269,5 strychů. Nevíme ovšem, zda bylo využíváno všech 
sedm lánú nebo zda naopak nebyla využívána ještě i půda bývalého poplužního dvora v Zeměticích o neznámé 
velikosti. 
Viz DZV 133 J 18' ; Čadková, I.- Zahradníková, E.: Berní rula 25. Plzeňský kraj 3, Praha 2003, s. 864-865 
47 Urbář panství Dolní Lukavice a Řenče z roku 1662 uvádí u dvora výměru 7 3/4 lánu 36 3/4 provazce polí a 2 
louky o celkové velikosti I lán 9 118 provazce. Protože jde o výměru v lánech a ne ve stryších, nemůžeme přímo 
srovnávat s ostatními dvory. Téměř osm lánů je ale hodně a je možné, že dvůr byl zvětšen až po třicetileté válce, 
i když nemůžeme vyloučit, že nejde skutečně o púvodní velikost z doby předbělohorské. 
NA Praha SM L211 (Popis panství Dolní Lukavice a Řenče včetně vloženého urbáře z roku 1662) nefol. ;iz NA 
Praha SM L211 (Popis panství Dolní Lukavice a Řenče včetně vloženého urbáře z roku 1662) nefol. 
48 Na Újezdě Purkartově se pro to nabízely hned dvě příležitosti: jedna na místě bývalého poplužního dvora 
v Horšicích, kde byla i další pustá poddanská púda, druhá na sedmi lánech pusté poddanské púdy v Týništi. Ani 
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Ojediněle se i u Chlumčanských objevovalo více poplužních dvorů na jednom statku 

nebo byly zřizovány dvory nové. První doklad takového stavu máme ze čtyřicátých let ze 

statku Újezd Purkartův s poplužními dvory na Újezdě a v Horšících, bohužel šlo však právě o 

případ nechtěné kumulace dvorů do roku 1577 byl horšický zrušen. Jeho popluží ani nebylo 

rozparcelováno poddaných a zůstalo pusté. Poplužní dvůr v Radkovicích při koupi statku 

Radkovice Janem nejstarším na Újezdě Purkartově nebyl ve smlouvě z roku 1574 uveden, ale 

před tím roku 1568 ano, takže byl zřejmě jen opomenut ve výčtu. V letech 1574-1577 tedy na 

statku Újezd Purkartův znovu byly dva poplužní dvory, poté však byly Radkovice odděleny 

jako samostatný statek. Není vyloučeno, že jen tím radkovický dvůr unikl osudu dvora 

horšického. Do roku 1591 k němu přibyl přikoupením statečku Dolní Lukavice další 

poplužní dvůr. Jindřich Chlumčanský však měl jiný přístup k režijnímu podnikání než jeho 

otec a bratr a oba poplužní dvory zůstaly v provozu až do rozprodeje statku. Zde můžeme říci, 

že jeden dvůr sloužil skutečně jen k základní obživě Jindřicha Chlumčanského, jeho rodiny, 

služebnictva a čeledi, ale druhý dvůr, ačkoliv byl původně získán v rámci zvětšování panství 

s poddanskými grunty, byl cílevědomě využíván ke zvyšování příjmů Jindřicha 

Chlumčanského prostřednictvím režijního podnikání. 

Dalším statkem se dvěma dvory byly Zemětice-Bijadla. Původní nevelký středověký 

poplužní dvůr u tvrze v Zeměticích, získaný spolu se vsí před rokem 1542, byl někdy po roce 

1564 zrušen a místo něj zřízen nový v pusté vsi Bijadlech, kde měl k dispozici sedm lánu 

bývalé poddanské půdy. Šlo očividně o promyšlenou akci, kterou byl dvůr přemístěn ze 

stísňujících podmínek intravilánu Zemětic do volného prostoru v Bijadlech, kde stál už jen 

kostel s neobsazenou farou. Další vrchnostenská půda byla k panství získána před rokem 1546 

příkupem lesů od pusté vsi Jícharce, na jejichž místě byly později založeny louky, a roku 

1548 získáním (pustého?) poplužního dvora Maškrov. S Maškrovem nebyly přikoupeny 

žádné poddanské usedlosti, takže šlo výhradně o cílené získání druhého poplužního dvora 

s rozsáhlým poplužím. Na statku s 15 poddanými byly tedy v letech 1548-1604 provozovány 

dva poplužní dvory, z nichž jeden byl přeložen do vhodnějšího prostředí a druhý zcela 

jedna z těchto možností však nebyla využita pro očividný nezájem o větší provozování dvorového hospodaření 
ve vlastní režii. Ovšem ani na Radkovicích nebyly využity všechny možnosti využití pusté poddanské půdy a 
další dvůr nebyl zřízen ani v pusté vsi Dolcích, která byla od statku odprodána bez snahy o její nějaké využití, 
ani na po pluží po zřejmě zrušeném středověkém poplužním dvoře v Kucínech, které bylo i nadále jen 
pronajímané poddaným. 
Je ale třeba si uvědomit, že v Horšicích, Týništi a dokonce i v Letinech existovaly v druhé části vsí, které 
Chlumčanským nepatřily, cizí poplužní dvory. Je možné, že se Chlumčanští domnívali, že dva poplužní dvory 
v jedné vesnici by byly neúnosné. Zvláště zajímavá situace byla v Týništi, v němž Jan Chlumčanský koupil 
pusté poddanské dvory pravděpodobně právě za účelem zřízení dalšího poplužního dvora, ale kvůli konkurenci 
obnoveného poplužního dvora v příchovické části Týniště na tento záměr nakonec rezignoval. U Újezda tak 
zůstala nevyužitá pustá ves, která panství nepřinášela žádný prospěch. 
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plánovitě získán. Rozvoj režijního hospodaření na tomto malém statečku byl skutečně 

pozoruhodný, jak bude vidět i dále. Není vyloučeno, že tyto převratné změny v hospodaření 

byly ovlivněny zkušenostmi Zikmunda Chlumčanského z jeho působení v úřadu hejtmana na 

Bečově. 

Nejvíc poplužních dvorů bylo ale na nejlidnatějším statku Štokov: jeden poplužní 

dvůr byl od středověku u tvrze ve Štokově, druhý poplužní dvůr v Jemnici byl přikoupen 

Salomenou Chlumčanskou z Hořovic bez poddanských usedlostí a třetí byl nově zřízen v lese 

na místě bývalých poddanských usedlostí v pusté vsi Krajt (Greyt). Situace je o to 

zajímavější, že se jednalo o statek s nepříliš úrodnou půdou v podhorské oblasti, kde bychom 

takovou snahu o provozování režijního hospodaření nečekali.49 

Zájem o režijní dvorové hospodaření tak měl u Chlumčanských různou intenzitu, od 

zjevného nezájmu přes využívání do jisté míry až po snahu o maximální využití každého 

kousku vrchnostenské a pusté poddanské půdy. Je tedy zjevné, že nelze příliš zobecňovat a 

hospodaření každého statku je nutné prozkoumat zvlášť. Zdá se nicméně, že zájem o režijní 

podnikání na poplužních dvorech rostl u drobné šlechty úměrně s velikostí statku a u statečků 

do deseti poddaných se omezoval na nezbytné minimum. Na druhou stranu u 50 

Základem zemědělské výroby na poplužních dvorech bylo pěstování obilí. Nejprve 

sloužilo především pro obživu vrchnosti a její čeledi, větší zájem o pěstování obilí pro trh se 

projevil po polovině 16. století. Obvykle se dodržoval trojpolní systém, tedy jedna třetina polí 

49 DZV 17 K17; DZV 16 F14; MA Plzeň Městské knihy inv. č. 8 sign. Ib9 fol. 116; DZV127 F13; DZV 180 K3, 
K4; DZV 136 M20'; ANM sb. H 23 Chlumčanstí; NA Praha KomS inv. č. 244 (Obeslání výplat) fol. 07, inv. 
č. 69 (Registra zelená obeslaná vejpovědí soudu komorního z let 1585-1607) fol. 547, 550; NA Praha AZK sign. 
71 (Kniha nadání a smluv kláštera chotěšovského století XIV.- XVII.) fo!. 57, 57'; DZV 133 J 18' ; DZV 297 
A25; DZV 150M 10; DZV 306 Kl4'; SOA Plzeň pob. Klatovy VS Planá inv. č. 434 sign. JE 1/3 (Urbář panství 
Planázroku 164l)fol.38-42',54,60, 161'-170, 173 
50 Jedním z měřítek rozvinutosti režijního podnikání na velkostatcích a jediným použitelným pro velkostatky, 
jejich hospodářské účty se nezachovaly, byl poměr výsevku poplužního dvora k počtu poddaných a k 
průměrnému výsevku poddaných najeden poddanský grunt. Na velkostatcích na konci 16. století to bylo 
průměrně 4,5-12,5 strychu dvorské půdy na jednoho poddaného, někde ale i jen 0,35-0,5 strychu na poddaného, 
při současném průměrném výsevku 30-40 strychů na poddanských dvorech. Vždy tedy byla znatelná převaha 
poddanské půdy na velkostatku. Jenomže právě na statcích s malým počtem poddaných byl poměr vrchnostenské 
půdy k poddanské velmi vysoký, takže používání tohoto měřítka by ukazovalo na nesmírnou vyspělost malých 
statků. Na Bijadlech by v případě využívání všech sedmi lánů dosáhla vrchnostenská půda 46 %půdy 
v Bijadlech a Zeměticích a 0,875 lánu na jednoho poddaného, do hry však vstupovalo ještě 6 poddaných 
s celkem 166 strychy poddanské půdy a Maškrov s dvorskou půdou neznámé velikosti, takže celkový poměr 
poddanské a vrchnostenské půdy určit nemůžeme. Lépe jsme informováni na Újezdě, kde na jednoho poddaného 
připadalo 15 strychů dvorské půdy, na Radkovicích u radkovického dvora 5,5 strychu a na Štokově u 
štokovského dvora jen o 5,125 strychu na poddaného. Na panství Štokov byly ovšem ještě dva další dvory a ke 
statku Radkovice bylo připojeno panství Dolní Lukavice s neznámým počtem poddaných a poplužním dvorem 
neznámé velikosti, takže poměr 5,5 strychu na jednoho poddaného platil jen pro situaci do roku 1591. Na druhou 
stranu je i z těch několika příkladů zřejmé, že se velikost poměru snižovala s rostoucím počtem poddaných na 
panství, takže jako nejrozvinutější by se skutečně jevila panství s co nejmenším počtem poddaných. 
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ležela úhorem. Velikost úhoru ale mohla být mnohem menší než jedna třetina a často se 

pohybovala jen okolo 20 % půdy. V úrodných oblastech někdy nebyl úhor zaváděn vůbec. 

Selo se především ozimé žito a pšenice a jarý oves a ječmen, méně i jará pšenice. 

Žito zaujímalo do poloviny 16. století všude a v méně úrodných oblastech i později největší 

plochu polí na většině velkostatků i poddanských statcích, protože bylo nejdůležitější 

chlebovinou vůbec. Vyráběl se z něj tmavý chléb a pečivo. Podle Matthiolliho žitný chléb 

nebyl příjemné chuti, ale v Čechách ho jedl nejen obecný lid jako v jiných zemích, ale i 

,,přednější lidé a znamenitější". Žito mohlo růst i na velmi neúrodných půdách. Hnojilo se jen 

v horách, jinde jeho pěstování nebylo náročné. Druhý a někde i první v pořadí byl oves, který 

byl nenahraditelnou potravou pro vrchnostenské koně. Dále se z něj vařila kaše pro čeleď a 

jeho slámou se krmil dobytek. Mohl se pěstovat i na nejhorších půdách a mimo extrémně 

neúrodné horské oblasti se nemusel hnojit, takže v neúrodných oblastech jeho výsevky 

vzrůstaly. O třetí a čtvrté místo se dělila pšenice a ječmen. Pšenice byla nejnáročnější 

plodinou, sila do nejlepších částí plužiny a pečlivě se hnojila. V neúrodných oblastech se 

mohla pěstovat jen v malé míře nebo vůbec ne a musela se dovážet. Pšenice sloužila na 

výrobu bílé mouky pro bílý chléb, koláče a bílé pečivo a také k výrobě bílého piva. Jakmile 

vznikl na panství pivovar, výsev pšenice se podstatně zvýšil, protože ho bylo potřeba 

zásobovat levnou surovinou. Ječmen byl užíván především k výrobě krup do polévek a 

obilných kaší a pekl se z něj i ječný chléb pro čeleď, zejména v dobách neúrody. Pro krmení 

dobytka se běžně užívala ječná sláma a zrno se užívalo i na výkrm jatečných volů a telat. 

Pokud se na panství vyrábělo ječné pivo, stoupl také výsev ječmene. Ječný slad se také 

vyvážel do zahraničí. Dalšími plodinami, které se občas sily v malém množství pro zpestření 

jídelníčku., byly pohanka a proso, pěstované jako jař, dále bér a rosička krvavá. 

Výnos obilí velice kolísal a v neúrodných letech jen málo přesahoval výsevek. 

Obvykle však v neúrodné půdě, kde se nemohla sít pšenice, dosahoval 1 :2 u žita a o něco více 

(1: 1,25-1 ,27) u ječmene a ovsa. V méně úrodných oblastech to bylo průměrně 1:4-5, ale dobrá 

úroda mohla dosáhnout i 1 :9, v úrodných oblastech průměrně 1 :6 a více. Pro orientační 

stanovení výnosu se dá použít koeficient z Tereziánského katastru, protože úrodnost půdy se 

až do zavedení průmyslových hnojiv nijak výrazně nezměnila. Při úvahách o výnosu obilné 

produkce je dále třeba počítat se čtvrtinou až pětinou úrody pro příští osev a se spotřebou 

majitele statku, jeho rodiny, služebnictva a čeledi. Pro čeleď a služebnictvo se počítalo na 

Viz DZV 80 G29'; SOA Plzeň pob. Klatovy V s Dolní Lukavice, Dodatky kart. I, stará sign. II 261 Qiná stará 
signatura 6a 34), fol. 9; SOA Plzefí pob. Klatovy VS Planá inv. č. 434 sign. IE 1/3 (Urbář panství Planá z roku 
1641) fol. 38-42' 
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jednu osobu 4,4-5,2 strychů ročně, průměrně asi 5,63 strychů žita. U výkonného personálu 

velkostatků včetně šlechtických úředníků byly dávky žita stanoveny průměrně na 5,33-5,5 

strychu a u hejtmanů asi na 5 strychů žita ročně. Dá se tedy předpokládat, že i majitel panství 

z řad drobné šlechty a dospělí členové jeho rodiny měli spotřebu nejméně 5 strychů žita 

ročně. Žitný chléb a pečivo byly doplňovány určitým množstvím "trojího vaření": ječmene, 

pšenice a hrachu. V předbělohorské době se jejich množství udávalo souhrnně, protože se 

jejich poměr měnil podle momentální situace. Pokud se neurodila pšenice, byla nahrazována 

ječmenem a hrachem nebo i zvýšeným přídělem žita a opačně. U výkonného personálu a 

zvláště u šlechtických služebníků byly normové dávky ječmene menší a pšenice větší, 

průměrně 0,92-1 strych ječmene a 0,81-1 strych pšenice ročně. Někdy to bylo doplňováno 

ještě o určité množství jiných obilnin, zejména prosa a pohanky. V každém případě ale 

pšenice a ječmen tvořily vedle žita důležitou součást stravy výkonného personálu panství i 

drobné šlechty a pokud by je nebylo možné vypěstovat na statku, musely by být kupovány. U 

šlechty se ovšem dá předpokládat o něco menší spotřeba obilí ve prospěch masité stravy než u 

čeledi a služebnictva, ale průměrně se snad dá mluvit o asi sedmi stryších všeho obilí na 

osobu ročně. Na statcích s malými poplužními dvory tak byl limitován i počet osob, které 

vrchnostenská pole mohla uživit a po zřízení pivovaru zbývalo obilí na prodej velice málo, 

pokud vůbec nějaké. 51 

Na panstvích Chlumčanských máme dva doklady o podílu úhoru na rozloze polí. Na 

Újezdě Purkartově to bylo 80 strychů z celkově možného výsevku 240 strychů, tedy obvyklá 

třetina půdy. Na Štokově se z možného výsevku 205 strychů osívalo jen 165 strychů, takže 

51 Šlechtická strava v době jagellonské obsahovala málo chleba a moučných jídel, zato hodně kaší. Podle 
kuchařských knih bylo nejčastější složkou pokrmů maso domácích zvířat, zvěřina a ryby. Nejvíce oblíbena byla 
zvěřina, drůbež a vepřové, z ryb, které se konzumovaly v postních dnech jako náhrada masa, zejména štiky a 
mořské ryby. V receptech se ale nezmiňovala příloha a tou asi byl chléb nebo jiné pečivo. Ve šlechtické kuchyni 
se vůbec neužívaly kroupy a jen málo zelí, hrachu, jáhel, sýra, mléka, másla, sádla a domácího ovoce. Celkově 
se mastilo méně než v kuchyni neurozených, zato se hodně sladilo medem i cukrem a také kořenilo. Strava 
drobné šlechty se podle dobových názorů údajně skládala jen z masa, chleba, sádla, slaniny a másla. Nechce se 
ovšem věřit, že by se v jejich kuchyni neužívala zelenina, obilniny, mléčné výrobky či ovoce a sladké pečivo. 
Strava drobné šlechty je ale velice málo prozkoumaná, protože výzkum se soustředil na stravu poddaných, 
měšťanů, šlechtické čeledi a vyšší šlechty. Případných změnám v jídelníčku drobné šlechty v době 
předbělohorské dosud nebyla věnována pozornost. 
Viz Míka, A.: Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu, Praha 1960, s. 86-89, 95; 
Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 24-27,31-32, 101-104; Petráň,].: 
Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et historica
monographia 5, 1963, s. 55-63, 71-73, 86-100; Honc, J.: Roční spotřeba žita a chleba v čeledních dávkách, 
deputátech, výměncích a ve špitálních dávkách v letech 1452-1845, AUC- Ph i!. et Hist. 1, 1971, s. 185-208; 
Janko, J.- Bužgová, E. (ed.): Petr Ondřej Matthioli- Tadeáš Hájek z Hájku: Herbář jinak bylinář, velmi 
užitečný (výbor z textu), Praha 1982, s. 119-135; Macek, 1.: Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) 2. 
Šlechta, Praha 1994, s. 175-180,4. Venkovský lid. Národnostní otázka, Praha 1999, s. 48-55; Hrdlička, 1.: 
Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na raně novověkých dvorech v českých zemích (1550-1560), České 
Budějovice 2000; Matthioli, P. 0.: Herbář nebo bylinář 1, reedice Olomouc 1998, s. 240-245, 250-252, 254-257, 
265-66, 2, reedice Olomouc 1999, s. 820-821 
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úhor tam dosahoval velikosti jen 40 strychů (19,5 %). To bylo na velkostatcích v 16. století 

dosti obvyklé, překvapující ale je, že se nejednalo o statek v úrodné oblasti. Zdá se tedy, že 

snižování velikosti úhoru záleželo spíše na osobě majitele a jeho zkušenosti s hospodařením. 52 

Určité informace o výnosu z poplužních dvorů na panstvích Chlumčanských máme 

jen u Újezda Purkartova a Štokova. Na Újezdě se roku 1577 selo ozimé žito a pšenice a jarý 

ječmen a oves ještě spolu s hrachem a také ještě ,,jiným obilím" neznámého druhu, bohužel 

ale nevíme, v jakém poměru. Část žita bylo uchovávána nevymlácená ve stodolách. Výnos ze 

zdejšího dvora nebyl očividně nijak velký. Podle údajů o úrodnosti půdy z Tereziánského 

katastru se tu získalo jen trojnásobek z výsevku, ze 160 strychů tedy průměrně 480 strychů 

ročně. Z toho se muselo oddělit opět 160 strychů na příští osev a zbylo 320 strychů. Toto 

množství obilí by při průměrné spotřebě 7 strychů obilí na osobu uživilo téměř 46 lidí. Je ale 

třeba uvážit, že značnou část úrody zřejmě tvořily oves pro koně a pšenice pro pivovar, takže 

pro spotřebu vrchnosti a čeledi toho zbylo mnohem méně. Přesnější informace bohužel 
' 53 nemame. 

Jiné nahlédnutí do hospodaření na statcích Chlumčanských nabízí závěť Jindřicha 

Chlumčanského na Radkovicích z roku 1603. Janu Boreňovi se jako odměna za péči o 

Jindřichovy osiřelé dcery a jejich statek mělo z Radkovic odvádět každoročně 40 kbelců 

prosa, 30 kbelců žita, 24 kbelcůječmene a po 4 kbelcích pšenice a hrachu. Celkem tedy mělo 

být odváděno 98 kbelců obilnin a 4 kbelce hrachu. Na první pohled nás zaujme pěstování 

prosa, která zde navíc bylo zřejmě seto v neobvykle velkém množství, ačkoliv obvykle patřilo 

k jen k doplňkovým plodinám na velkostatku. Na Radkovicích se dále pěstovalo žito, ječmen 

a pšenice. Pšenice byla zřejmě určeno jen k výrobě svátečního bílého pečiva, zato ječmene 

52 Je také třeba si uvědomit, že Václav Chlumčanský na Štokově sloužil předtím jako hejtman švamberského 
velkostatku Třebel a díky tomu byl pravděpodobně dobře obeznámen s různými možnostmi zefektivnění 
zemědělské výroby, které mohl použít na vlastním statku. 
53 Z roku 1615 máme ojedinělý doklad o spotřebě šesti bratrů Chlumčanských a jejich služebnictva. Při prodeji 
statku si totiž vymínili část poslední úrody: 40 strychů žita, I O strychů pšenice, l O strychů ječmene, 40 strychů 
ovsa a 2 strychy hrachu, celkem tedy I 02 strychů plodin. Oves a žito z toho zaujímaly po asi 39,22 %, ostatní 
obilniny po 9,8% a hrách asi I ,96 %. Oves sloužil jako krmivo pro koně, zbývalo tedy 60 strychů obilí, což při 
obvyklé míře sedm strychů všeho obilí na osobu vychází na 8,5 dospělých osob ročně. Na Újezdě tehdy žili tři 
dospělí bratři Chlumčanští, kteří si s sebou brali čtyři služebníky, a tři ještě nezletilí bratři. Pokud by se spotřeba 
dítěte brala jako poloviční, dostaneme přesně 8,5 osoby. Zdá se ale, že Chlumčanští na Újezdě používali pšenici 
a ječmen v o něco zvýšené míře než se bere jako obvyklá norma, protože 40 strychů žita představuje minimální 
roční spotřebu osmi dospělých osob, I O strychů pšenice a ječmene ale deseti. V souhrnu by tedy na jednu osobu 
Chlumčanských na Újezdě a jejich služebnictva připadalo I, 18 strychů pšenice a ječmene a 4,7 strychu žita. Ve 
skutečnosti ovšem s největší pravděpodobností bratři Chlumčanští jedli ječmene a zejména pšenice ještě více a 
na služebnictvo zbýval větší podíl žita. Zatímco vyšší podíl pšenice ve šlechtické stravě není nijak překvapující, 
u ječmene to ve šlechtickém prostředí není tak obvyklé. Zřejmě je to specifikum nižší šlechty, pokud ne přímo 
Chlumčanských na Újezdě. Ječmeni se koneckonců přezdívalo evropská rýže a mohl být používán podobným 
způsobem v polévkách, kaších, nákypech i jako příloha. Dva strychy hrachu pak při 8,5 osobách odpovídaly 
přídělu 0,24 strychu na osobu, což bylo zcela obvyklé. 
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bylo odváděno téměř stejně jako žita, což opět svědčí o hojném užívání krup v polévkách a 

obilných kaších. Nevíme ovšem, jak velkou část úrody na Radkovicích tento odvod Janu 

Boreňovi představoval, takže vypočítávání podílu jednotlivých plodin by nemělo smysl. Mezi 

osetými plodinami každého poplužního dvora musel být například zcela nezbytně oves pro 

koně, který v odváděných dávkách chybí, ačkoliv se na Radkovicích nepochybně pěstoval. 

Musíme se tedy spokojit jen s částečnou informací o tom, že na statku Jindřicha 

Chlumčanského vysívalo žito, ječmen, pšenice a také nemalé množství prosa. 

Na Štokově známe situaci mnohem lépe. Na štokovském dvoře se osívalo ročně 165 

strychů půdy, z toho 60 strychů ovsa (36,4 %), 50 strychů žita (30,3 %), 45 strychů ječmene 

(27,3 %), 5 strychů pšenice (3 %), 4 strychy hrachu (2,4 %) a 1 strych lnu (0,6 %). Více než 

třetina úrody tedy sloužila pro koně a přes tři procenta se osívalo jinými plodinami než 

obilím. Obilí se vysévalo jen 100 strychů obilí, z něhož bylo možno dostat podle koeficientu 

z Tereziánského katastru třiapůlkrát tolik úrody, tedy 350 strychů. Z toho se muselo znovu 

100 strychů oddělit pro příští osev a zbylo 250 strychů obilí. Protože však zde byl pivovar, 

který zřejmě spotřeboval většinu ječmene a pšenice, bude lépe, pokud se zaměříme pouze na 

žito jakožto základní chlebovinu. Jeho výnos by při spotřebě 5 strychů na osobu ročně stačil 

na obživu asi 25 osob. Na panství byly ovšem ještě dva další poplužní dvory, takže nějaké 

obilí na prodej zbývat mohlo. 54 

Nejdůležitější doplňkovou plodinou na polích byl hrách. Sil se jako jařina, ale jen 

několik strychů, nebo se pěstoval na úhoru, protože ho mohl v jednom osevním cyklu 

nahradit. Byl obvyklou součástí stravy, ročně se však jednalo se jednalo jen asi o O, 18-0,31 

strychu na osobu. Hrachovina se užívala jako krmení pro dobytek, především pro ovce. Hrách 

se někdy posekal ještě před sklizením lusek, které se z něj očesaly později. Případné přebytky 

hrachových lusek se také zkrmovaly. 55 Jeho podíl ve výsevu známe ve Štokově, kde tvořil 

2,4% osevu. O jeho pěstování víme i na Újezdě Purkartově, v Radkovicích a také v Křakově, 

kde byl zřejmě pěstován jen u pronajatého poddanského dvora. Zdá se, že byl skutečně 

neodmyslitelnou součástí jídelníčku čeledi i drobné šlechty. 56 

54 DZV 80 G29'; SOA Plzefí pob. Klatovy VS Planá inv. č. 434 sign. IE 1/3 (Urbář panství Planá z roku 1641) 
fo!. 38-42'; Chalupa, A. a kol.: Tereziánský katastr český 1, Praha 1964, s. 41 č. 71/4; Chalupa, A. a kol.: 
Tereziánský katastr český 2, Praha 1966, s. 8 č. 603/28,50, s. 9-10 č. 604/12 
55 Míka, A.: Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu, Praha 1960, s. 97-98; 
Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 34, 153; Petráň,].: Zemědělská 
výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et historica- monographia 
5, 1963, s. 63-64, 1 O 1, I 03; Matthioli, P. 0.: Herbář nebo bylinář 1, reedice Olomouc 1998, s. 279-280 
56 Na Újezdě Purkartově se hrách sel jako jařina a byl považován za druh obilí. Před sklizením lusek se posekal 
a svazoval do mandelů. Značná část se uchovávala "nevymlácená" ve stodole. V roce 1615 ho bylo pro osobní 
potřeby majitelů statku a jejích čtyř služebníků vyseto 2 strychy, což při uvažovaných 8,5 osobách (7 dospělých 
a tří dětech) odpovídá přídělu 0,24 strychu na osobu Na Štokově se sily 4 strychy hrachu ročně. V Křakově na 



288 

Z technických plodin se na vrchnostenských dvorech pěstovaly len a konopí. Len 

sloužil pro výrobu plátna pro domácí spotřebu a někdy i zčásti na prodej. Vrchnostenské 

plátno bylo velice levné a často ho vyráběla čeleď nebo poddaní při placené robotě. Lněné 

semínko se využívalo v sirupech proti nachlazení a někde se z něj pekly i koláče nebo sladké 

pečivo s medem a pepřem. Konopí nebylo tak rozšířené jako len, protože vyžadovalo lepší 

půdu a teplejší klima než len a jeho zpracování bylo stejně náročné, ale daly se z něj vyrábět 

jen nejhrubší tkaniny nebo provazy. Ze lnu i konopí se vedle vláken získávala také olejnatá 

semena, z nichž se lisoval olej na do svítidel i k jiným účelům.57 Obě plodiny byly na 

panstvích Chlumčanských zřejmě dost běžné a zdá se dokonce, že len nebo konopí pro 

výrobu tkanin se pěstoval na každém větším statku Chlumčanských, ale většinou jen pro 

domácí spotřebu. Pouze na Štokově šlo o množství, která umožňovala nabídnout lněné plátno 

k prodeji. N Újezdě Purkartově se zase prokazatelně lisoval olej, pravděpodobně lněný. 

Konopí bylo pěstováno nejméně ve třech vsích na dvou statcích Chlumčanských, jen na 

jednom panství však prokazatelně na půdě patřící k poplužnímu dvoru. Ve zbylých ho 

pěstovali poddaní a odváděli vrchnosti jako část poddanských dávek. 58 

jeho pěstování osobně dohlížel a nakonec se kvůli němu i soudil Zikmund Chlumčanský. Hrách se pěstoval i na 
Radkovicích, protože odtud mělo být na Újezd jako poděkování za výchovu dcer Jindřicha Chlumčanského 
odváděny 4 strychy mj. hrachu. 
57 Konopí, pěstovanému pro semena na výrobu oleje, se říkalo "semenec"a často bylo v popisech uváděno 
samostatně vedle textilního konopí. Podle J. Petráně se tak nazýval i len pěstovaný pro semeno, ve všech 
ostatních pramenech se však jako semenec označovalo jen konopí. Podle Matthioliho Herbáře se "semenec" 
používal hojně k jídlu, mimo jiné k přípravě tzv. semenečné polévky, a také jako výborné zimní krmivo pro 
slepice, ale o jeho využití za účelem lisování oleje nemluvil, narozdíl od semena lnu, nazývaném ovšem 
důsledně pouze "semeno lněné". M. Úlehlová-Tilschová naopak zmiňovala konopný olej jako oblíbenější i 
kvalitnější než lněný, zdůrazňovala ale také velký význam semence jako olejnatého semene vhodného pro vaření 
kaší a polévek pro čeleď i šlechtu (včetně např. Adama z Hradce) i jako vysoce kvalitního krmiva drůbeže. Zdá 
se, že semenec sloužil jako oblíbená potravina, kvalitní krmivo i surovina pro výrobu hodnotného oleje. Na 
vaření se přitom používal olej čerstvě vylisovaný, zatímco starší se užíval na svícení. 
Rostlinný olej byl pro katolíky i staroutrakvisty vedle másla jediným povoleným tukem v postní době, luteráni i 
novoutrakvisté, kteří půst nedodržovali, však o něj neměli zájem. Na katolickém Plzeňsku ovšem jeho význam 
zůstal zachován. M. Úlehlová-Tilschová ovšem připomínala, že u jednotlivých tuků hrála roli i jejich specifická 
chuť a vůně a právě konopný olej sloužil k přípravě řady slavnostních pochoutek bez ohledu na to, zda byly 
připravovány v době postu či nikoliv. 
Viz Úlehlová-Tilschová, M.: Česká strava lidová, Praha 1945, s. 161-170; Míka, A.: Nástin vývoje zemědělské 
výroby v českých zemích v epoše feudalismu, Praha 1960, s. 106-112; Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první 
polovině 16. století, Praha 1960, s. 36; Petráň,].: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem 
a 17. století, AUC, Philosophica et historica- monographia 5, 1963, s. 68, I O I; Janko, J.- Bužgová, E. (ed.): 
Petr Ondřej Matthioli- Tadeáš Hájek z Hájku: Herbář jinak bylinář, velmi užitečný (výbor z textu), Praha 1982, 
s. 135, 241; Kadlec, J.: Přehled českých církevních dějin I, Řím 1987, s. 317; Matthioli, P. 0.: Herbář nebo 
bylinář I, reedice Olomouc 1998, s. 266-269, 2, reedice Olomouc 1999, s. 746-747 
58 Na Štokově se vysíval na poli jeden strych lnu a mezi povinnosti poddaných ze statku patřila robota při jeho 
zpracování v celkové výši 16 dnů. Na Plešnicích poddaní při robotě museli vytrhat 20 záhonů (2 493,84 m 
záhonků) konopí a poddaní z Radkovic a Kucín odváděli vrchnosti ročně 28 přaden (59 740,8 m nití) koudele či 
konopné příze. Na Újezdě Purkartově se len a ,.semenec" pěstoval jen menším množství v zahradě spolu 
s hlávkovým zelím. 
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Jinou všeobecně rozšířeným odvětvím rostlinné výroby bylo tehdy pěstování chmele, 

základní suroviny všech druhů piva. Chmel se pěstoval na všech panstvích, kde byl pivovar a 

přírodní podmínky to alespoň trochu umožňovaly. Do pivovarů v neúrodných krajích sel však 

musel dovážet a toho leckdy využívaly jiné vrchnosti v příhodnějších oblastech, které neměly 

vlastní pivovar, k tržní produkci chmele. Na prodej ho nabízely také těm sousedům, kteří sice 

měly vlastní chmelnice, ale nedostatečně veliké pro potřeby jejich pivovarů. K producentům 

nejkvalitnějšího chmele patřily i Rakovnicko a Plzeňsko. Město Klatovy bylo dokonce po 

Praze největším střediskem obchodu s chmelem v českých zemích a exportoval ho do 

Bavorska, především Norimberku. Pěstování chmelu však bylo velice finančně náročné, 

mimo jiné také proto, že k němu bylo potřeba mnoho námezdních sil a chmelnice rodila 

teprve druhý rok po založení. Proto si ho nemohla dovolit všechna panství a zvláště majitelé 

menších panstvích bez pivovaru, kteří neměli dobré podmínky pro obchod s městy či 

zahraničím, případně zajištěný odběr od nějakého sousedního panství, na něj obvykle 

rezignovali. 59 Na panstvích Chlumčanských byl chmel pěstován na všech čtyřech statcích, 

která měla pivovar, a ještě na šosovním dvoře Šebestiána Chlumčanského ve Volyni a na 

statečku Oldřicha Chlumčanského v Černínech. Šebestián tak zřejmě využíval obchodní 

možnosti, které mu nabízela poloha v poddanském městečku- šlo koneckonců o jednu z mála 

možností, jak si mohl drobný šlechtic v městském prostředí při vydělat, aniž by tím ohrozil 

svou čest. O jeho odběratelích však nic nevíme. V Černínech bylo chmelnic dokonce několik, 

ačkoliv tam nebyl nejen pivovar, ale údajně ani poplužní dvůr. Stateček však ležel nedaleko 

Města Touškova a pouhých třináct kilometrů od Plzně, takže se Oldřich opravdu mohl 

rozhodnout díky jeho vhodné poloze zaměřit na obchod s chmelem. Nebyl v tom ale asi moc 

úspěšný, protože Černíny zanedlouho opět prodal. Není vyloučeno, že s chmelem obchodovali 

i jiní Chlumčanští, protože např. na Dolní Lukavici bylo několik chmelnic ještě před tím, než 

tam byl zřízen pivovar, a na Újezdě Purkartově byla chmelnice zase očividně mnohem větší, 

než místní pivovar vyžadoval. Jejich statky koneckonců ležely na Plzeňsku proslulém 

kvalitou chmele a do Klatov, hlavního exportního centra pro obchod s Bavorskem, z nich 

nebylo nijak daleko. Na malých statcích Chlumčanských s výjimkou již zmíněné Volyně a 

59 Míka, A.: Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu, Praha 1960, s. 122-126; 
Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 103; Petráň,].: Zemědělská výroba 
v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et historica- monographia 5, 1963, 
s. 76; Janáček, J.: České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547 1/1 Praha 1968, s. 77; Procházka, Z.: Klatovy 
město. Historicko-turistický průvodce, Domažlice 2000, s. 21 
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Čemin se však chmel vůbec nepěstoval, očividně z důvodů přílišné finanční náročnosti jeho 

produkce. 60 

Dalšími běžně pěstovanými plodinami byly různé druhy zeleniny. Zelinářské 

zahrady údajně nechyběly při žádném feudálním sídle. Nejdůležitějším druhem zeleniny bylo 

zelí, které se užívalo především pro domácí spotřebu. Odpadem a někde i celými hlávkami se 

krmil vrchnostenský dobytek. Zcela běžné byly také mrkev, cibule a různé odrůdy řepy, 

pěstovala se však celá řada nejrůznějších druhů zeleniny. 61 Na zahradách bychom tehdy mohli 

najít také velké množství kořeninových a léčivých bylinek, které se přidávaly do stravy 

6° Chmelnice byly na Štokově, v Čeminech, Bijadlech, Újezdě Purkartově a Dolní Lukavici a také ve Volyni. 
Šebestián Chlumčanský nebyl jediným drobným šlechticem ve Volyni, který držel chmelnici- např. jeho přítel 
Jan Čábuský z Prostého ji tu měl také. Chmelnice na Újezdě byla charakterizována slovy,. ... na kteréž do 
mnoha strychzl chmele bejvá. .. ··. 
61 Dobrý přehled o tehdy pěstovaných druzích zeleniny podává Matthioliho Herbář. Podle něj se v Čechách ze 
zeleniny běžně pěstovaly celer naťový, cibule obecná, množilka, sečka i šalotka, cukrové melouny, čekanka, 
červená řepa, česnek, hořčice černá i bílá, chřest, kapusta hlávková, křen, lebeda, locika (salát) hlávková, 
kadeřavá a okrouhlá, mangold, mrkev (ovšem popisovaná jako "žlutá", narozdíl od "červené" italské karotky), 
okurky, pastiňák, pažitka, petržel kořenová i naťová, pórek, ředkev bílá a černá, řepa kolník, okrouhlice a 
vodnice, špenát, šrucha, štěrbák, tykve obecné a indiánské zvané turecké zelí, zelí hladké, hlavové čili hlavatice 
(hlávkové zelí), kadeřavé (kadeřávek), květné (květák) a řepné (kedluben). Mezi listovou zeleninu byly počítány 
i potočník (dnes sevlák) a řeřicha potoční (dnes potočnice ), které se ale nepěstovaly, nýbrž sbíraly ve volné 
přírodě u potoki:1. Již nepěstovaným druhem salátové zeleniny byl např. zahradní šťovík. Naopakjako v Čechách 
méně známé druhy, které však v současnosti začaly pronikat do zdejších zahrad, byly označeny papriky 
("turecký pepř"), které se pěstovaly v kádích a na zimu přenášely do světnice, vodní melouny ("angurie") a 
"nezdravá jablka" , jejichž pálivá semínka byla označovaná též jako "indiánský pepř" a která byla v Itálii hojně 
pojídaná smažená s pepřem a solí. Podle popisu a vyobrazení šlo o nějaký druh pálivých papriček. Rajská jablka 
("zlatá jablka čili jablka milosti, pomi de oro") byla oproti tomu pěstována téměř ve všech českých zahradách, 
ale jen jako okrasná bylina a případný lék užívaný zevně. Matthioli je považoval za extrémně nevhodná k jídlu a 
velmi odsuzoval obyčej některých ltalůjístje vařená s olejem, pepřem a octem. Zajímavou informací je 
nepochybně to, že se malé okurky již tehdy nakládaly do nálevu se solí a octem a někdy i s koprem a jedly po 
celý rok, podobně jako nakrájená červená řepa naložená v octě s křenem či koriandrem, ze zelených lístečků 
černé hořčice se připravovala pálivá omáčka k masu (lístečky bílé se zase jedly se salátem) a kousky cukrových 
melounů i jejich jádra se nakládaly do medu nebo cukru a jedly jako sladkosti. Běžné bylo také kysané zelí, 
Matthioli ho ale nepovažuje za příliš zdravé, zejména ne v létě. Pažitka se s oblibou používala do omáček 
v průběhu celého roku, protože po seřezání vždycky znovu obrazila. 
Je tedy zřejmé, že nabídka druhů zeleniny příliš nezaostávala za dnešním stavem. Proti současnosti chyběla 
hlavně černý kořen, užívaný tehdy jen jako léčivá rostlina, dále topinambury, růžičková kapusta, lilek, patizon, 
celer bulvový i řapíkový, brokolice, zeleninové papriky a samozřejmě brambory. Nejedla se také rajská jablka, 
sice běžně známá, ale pěstovaná jen pro okrasu, a papriky se v Čechách používaly jen na získání koření, navíc 
pouze pálivého, protože nepálivé odrůdy ještě nebyly vyšlechtěny. Naopak mnoho tehdy běžných zelenin se 
pěstuje dnes jen výjimečně. Složení zeleninové zahrady v době předbělohorské tak záleželo převážně na osobní 
chuti jejího majitele. 
Viz Míka, A.: Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu, Praha 1960, s. 99-101; 
Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 33; Petráň, J.: Zemědělská výroba 
v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et historica- monographia 5, 1963, 
s. 64-67, 119; Matthioli, P. 0.: Herbář nebo bylinář I, reedice Olomouc 1998, s. 288-289, 291- 300, 312-320, 
325-330,334-35,340-341,350-363,370-371,380-387,392-396,406-407,2, reedice Olomouc 1999, s. 567-568, 
623-625, 749-751, 3, reedice Olomouc 2000, s. 910-912, 1136-1146; Macek, J.: Jagelonský věk v českých 
zemích (1471-1526) 4. Venkovský lid. Národnostní otázka, Praha 1999, s. 54-55, 101; Bůžek, V. a kol.: Věk 
urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha 2002, s. 192, 207; Bodlák, J.: Zdraví máme na 
talíři. Léčivé i škodlivé účinky potravin, Praha 2002, s. 22, 25, 34-36, 45, 52, 56-57; Oberbeil, K. -Lentzová, 
Ch.: Léčení ovocem a zeleninou, 2. vydání Praha 2003, s. 76, 80 
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vrchnosti i čeledi pro zvýraznění chuti pokrmů i léčivé účinky. 62 O pěstování zeleniny na 

panstvích Chlumčanských máme jen málo informací. Na Újezdě Purkartově měli roku 

Chlumčanští "zahrady, kde se mrkev, cibule i jiné kuchyňské věci sejí, zahradu, kde se lny ... a 

hlavatice sázejí a zahrádku při tvrzi, kde se všelijaká kořeni od bylin i jiné věci k líkářství 

sázejí". Zelenina se tam tedy pěstovala v jedné samostatné zahradě pro potřeby kuchyně, 

v další rostlo hlávkové zelí vedle lnu a třetí sloužila k produkci koření a léčivých bylin. 

Přesnější informaci o nich však bohužel nemáme. Několik zahrad se připomíná na Újezdě 

také v roce 1615. V téže době existovaly zahrady i na Bijadlech, na ostatních panstvích však 

zmíněny nejsou. Nějaké prostory vyčleněné k pěstování zeleniny však musely být i jinde, 

protože např. díky výčtu robotních povinností víme o pěstování zelí v Plešnicích a na Štokově 

a nějakého druhu řepy na Plešnicích. Všechna zelenina na panstvích Chlumčanských se 

s největší pravděpodobností užívala jen pro domácí spotřebu a byla pěstovaná jen 

v omezeném množství. 63 

62 Bylinky se pěstovaly téměř v každé domácnosti, a to nejen na zahrádkách, ale i za okny v kořenářích nebo 
"střepech". Mezi nejoblíbenější a takřka všudypřítomné patřily bazalka a šalvěj, velmi oblíbené byly šafrán, 
pěstovaný ve zvláštních šafránicích, dále brutnák, dobromysl, kerblík třebule, kmín, kopr, koriandr, libeček, 
máta peprná, polej i kadeřavá, meduňka, pelyněj brotan, outa, rozmarýna, saturejka nebo třeba yzop. Pěstovalo 
se však nesmírné množství léčivých bylin domácích i cizích, někdy dokonce i ty, kterých byla hojnost ve volné 
přírodě. Například mateřídouška na zahradě narostla větší a byla také v případě potřeby hned po ruce. Zelená 
mateřídouška se ovšem v té době používala jako častá přísada k masu nebo rybám. Některé z tehdejších léčivých 
bylin jsou dnes známé jen jako okrasné květiny, např. karafiáty nebo pivoňky. V jiných případech se z tehdejší 
rostliny především okrasné a léčivé stalo dnešní běžné koření, např. u majoránky nebo rozmarýny. O účincích 
rozličných rostlin referovaly obsáhlé bylináře se stovkami popisů, takže si každý majitel zahrady mohl pořídit 
vlastní "zelenou lékárnu" podle vlastního uvážení a případných neduhů celé jeho rodiny. 
Petráň, J.: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et 
historica- monographia 5, 1963, s. 64-67, 119; Matthioli, P. 0.: Herbář nebo bylinář I, reedice Olomouc 1998, 
s. 41-46,362,371,417-420,2, reedice Olomouc 1999, s. 539,544-545,549,553,558-560,562,565,575,577, 
580-582,590-591,621,624,633,642,650,678,719-720,741-744,809-810 
63 Na Újezdě zřejmě také nejvíce pěstovalo hlávkové zelí, když bylo na rozdíl od ostatní vysazováno ve zvláštní 
zahradě. Cibule a mrkev byly očividně považovány za nezbytný základ většiny jídel. Zajímavé je také, že na 
bylinky byla založena zvláštní zahrádka, takže jich asi muselo být slušné množství. Navíc se odlišovalo zelené 
koření od léčivých bylin, které byly pěstovány jako preventivní prostředek proti nemocím a možná i jako pomoc 
při chronických potížích někoho z rodiny Chlumčanských či jejich služebnictva. Na Plešnicích víme jen tolik, že 
všechno pěstované vrchnostenské hlávkové zelí ("hlavatici") bez ohledu na jeho množství musely zasadit 
hospodyně ze vsi. Na Štokově se zelí nakládalo a poddaní přitom museli odvést 20 dní roboty, což ukazuje na 
jeho nemalé množství. Na Plešnicích bylo dále zaseto nejméně 20 záhonů (2 493,84 m záhonků) nějakého druhu 
řepy, které museli poddaní vykopat. Zřejmě se však nejednalo o červenou řepu, příbuznou mangoldu a podle 
Matthioliho správně označovanou jako červený manholt, ani o karotku, která podle Matthioliho nesla také 
odborné označení červená řepa (narozdíl od běžné české mrkve, označované jako žlutá řepa), ale o tehdy běžně 
pěstované řepy kolník, okrouhlici nebo vodnici. Také pod prostým výrazem zelí, užitým na Stokově, se 
nerozumělo jen naše hlávkové zelí, ale i zelí hladké a řepné, dnes už neužívané, dále zelí kadeřavé (dnešní 
kadeřávek) a květné (dnešní brokolice a květák) a kapusta. (Nerozlišování brokolice a květáku může vypadat 
zvláštně, ale květák byl opravdu z brokolice vyšlechtěn a jeho původní odrůdy byly zelené nebo fialové jako u 
brokolice. Dnes na ně občas můžeme narazit jako na raritu k ozvláštnění slavnostní tabule. Bílý květák vznikl až 
později cíleným šlechtěním.) Právě na těchto příkladech můžeme vidět, jak nesmírně se vzdálila současná 
nabídka zeleniny od tehdejší, když mnohé tehdy nejběžnější druhy zeleniny jsou dnes obtížně sehnatelnou 
kuriozitou. 
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Jiným velmi rozvinutým odvětvím rostlinné výroby bylo v Čechách v 16. století 

ovocnářství. Štěpnice byly zakládány při šlechtických sídlech i samostatných poplužních 

dvorech. Sloužily především pro domácí spotřebu, v úrodných oblastech jako např. 

Rakovnicko i pro trh. 64 Na panstvích Chlumčanských byly štěpnice nebo sady doloženy jen 

na šesti statcích. Byly součástí všech větších panství, ležely však jen při šlechtických sídlech a 

sloužily zřejmě pouze k jejich zásobování ovocem. Výjimku představují Černíny, na nichž se 

Oldřich Chlumčanský pravděpodobně pokoušel vedle chmelařství i o produkci ovoce pro trh, 

přičemž se snažil využít blízkosti Města Touškova a Plzně. Jak už bylo řečeno, záměr se mu 

zřejmě nezdařil, protože Černíny zanedlouho prodal. Také na statečku Jeneč měl Vilém 

Chlumčanský v první polovině 16. století několik sadů, ze kterých mohl prodávat ovoce do 

Prahy, i zde však panství poměrně brzy prodal a na novém statku v Tisovicích se již 

ovocnářství nevěnoval. Zdá se tedy, že se Chlumčanští na pěstování ovoce nUak zvlášť 

nezaměřovali. 65 

Dalším zdrojem příjmů vrchnosti byly louky. Bez nich se žádný statek neobešel, 

protože poskytovaly seno pro dobytek na pět zimních měsíců. Jejich význam však v průběhu 

16. století klesal úměrně zvyšováním ceny obilí a tedy i orné půdy: na počátku třicátých let 

16. století měl lán luk stejnou cenu jako lán pole (1 0-20 kop gr. č.) nebo v některých 

případech dokonce i dvakrát vyšší, jeho cena však zůstala i později přibližně stejná, zatímco 

lán orné půdy již v roce 1544byl oceněn na 150 kop gr. č. To vedlo k přeměně luk na pole 

všude tam, kde byla jen trochu úrodnější půda. Vrchnost ale měla i pak většinou luk dostatek, 

64 Míka, A.: Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu, Praha 1960, s. 127-128, 
130-132; Petráň,].: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, 
Philosophica et historica- monographia 5, 1963, s. 74-75; Bůžek, V. a kol.: Věk urozených. Šlechta v českých 
zemích na prahu novověku, Praha 2002, s. 192-193, 207 
65 Štěpnice jsou doloženy na Čeminech, Štokově, Bijadlech, Újezdě Purkartově a v Dolní Lukavici, 
V roce 1577 byla na Újezdě jen jedna štěpnice, lokalizovaná podivným výrazem "v tvrzi". Snad se tím mínilo, že 
těsně k tvrzi přiléhala. Podle jiného popisu ležela nad sádkami za maštalemi. V roce 1615 se při popisu panství 
připomínalo už několik štěpnic. Více štěpnic bylo i u rezidenčního poplužního dvora na Bijadlech a také u tvrze 
v Dolní Lukavici už při jejím přikoupení k Radkovicím. Na druhou stranu na Radkovicích ani na Zeměticích u 
původní tvrze či u poplužního dvora v Maškrově u Bijadel žádné štěpnice zřízeny nebyly. V případě Bijadel není 
žádných pochybností o tom, že štěpnice byly zřízeny teprve Chlumčanskými po vybudování nového 
rezidenčního poplužního dvora. Na Štokově byly štěpnice jen dvě, ovšem "hezké". Ležely mezi tvrzí a ovčínem 
a rostly v nich jabloně, hrušně, třešně, višně a ořechy. 
Nejzajímavější situace byla na Čeminech, kde Oldřich Chlumčanský vlastnil několik štěpnic, ačkoliv tam údajně 
neměl žádnou tvrz ani poplužní dvůr. Situaci ovšem komplikuje to, že Oldřich vlastnil jen část Čem in a navíc 
v nich musel někde bydlet, protože se po nich psal. Je tedy možné, že bydlel na čeminské tvrzi v majetku svých 
příbuzných a jeho štěpnice ležely u poplužního dvora majitele druhé části Čemin. Bydlet mohl samozřejmě i ve 
své polovině čeminského mlýna, to se ale zdá méně pravděpodobné. Bez ohledu na tyto problematické okolnosti 
je nesporné, že hlavní částí Oldřichova majetku v Čeminech byly vedle poddanských dvorů lesy, louky, rybníky, 
štěpnice a chmelnice. Existence několika štěpnic na tak malém statečku znamená s velikou pravděpodobností to, 
že ovoce z nich nabízel na prodej v blízkých městech. 
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leckdy dokonce nadbytek- pak je pronajímala poddaným. 66 Louky byly připomínány na 

téměř všech statcích Chlumčanských a v případě jejich nepřítomnosti se spíše asi jednalo o 

jejich opomenutí při popisu panství. Louky na Buksicích byly zřejmě pronajímané poddaným 

ze sousední vsi Božkov. O jiných pronájmech vrchnostenských luk na panstvích 

Chl v k' h o ' 67 umcans yc mc nev1me. 

Významnou položku v rozpočtu některých statků představovaly příjmy z lesního 

hospodářství. 68 Lesy představovaly lovecké revíry, které umožňovaly zásobování vrchnosti 

zvěřinou a navíc jí poskytly i rozptýlení při honech. Také z nich plynuly poplatky od 

poddaných za umožnění pastvy jejich dobytka v lese. Největší užitek ale přinášelo dřevo, 

66 Sklízely se dvakrát ročně, přede žněmi (senoseč) a v září (otava). Otava měla obvykle oproti senoseči menší 
výnos, tak I :2,4-2,9. 
Viz Petráň, J.: Pohyb poddaného obyvatelstva a jeho osobní právní vztahy v Čechách v době předbělohorské, 
ČsČH 5, 1957, s. 28; Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 41, 99; Petráň, 
J. a kol.: Dějiny Československa do roku 1648, Praha 1990, s. 488; Petráň, J.- Petráňová, L.: Rolník v tradiční 
evropské kultuře, Praha 2000, s. 121 
67 Louky byly součástí panství Tisovice, Plešnice, Drahouš, Černíny, Štokov, Buksice, Volyně, Bijadla (a 
Jícharsko), Představ, Újezd Purkartův, Makov, Radkovice, Dolní Lukavice. V Buksicích nebyly výslovně 
zmíněny v souvislosti s Chlumčanskými, ovšem protože v Buksicích podle jiného popisu byly jen louky 
pronajímané poddaným, není pochyb o tom, co tam Šebestián Chlumčanský vlastnil. Právě v tomto případě 
máme nepřímý důkaz o pronájmu luk poddaným (ze sousedního Božkova), protože Šebestián neměl v Buksicích 
ani Božkově ani poplužní dvůr, ani sídlo a seno z Buksic by tedy nevyužil. Louky nebyly uvedeny na statku 
Jeneč, ale protože na něm byl poplužní dvůr, nějaké louky k němu patřit musely, jinak by nebylo možné získávat 
seno pro krmení dobytka přes zimu a bez dobytka by nebyl hnůj na hnojení polí poplužního dvora. 
O některých statcích máme i přesnější informace. Tak např. k majetku Chlumčanských v Představí patřila jen 
jedna louka, která byla ovšem se zbytkem statku hned odprodána. K loukám na Bijadlech byly přikoupeny ještě 
lesy pusté vsi Jícharsko, které byly postupně vymýceny a proměněny v louky. Na Štokově patřilo ke 
štokovskému poplužnímu dvoru ll strychů luk s výnosem 98 vozů sena a 26 vozů otavy a ke dvoru Krajt patřily 
louky neznámé velikosti. ležící před dvorem i za ním. Ke statku v Újezd Purkartův tyto louky: "pod dvorem 
louka veliká, louka velká nade vsí Oujezdem, kteráž slove Smolíkovská, louka na Skály, louka Trávník nad 
rybníkem Chobotem u vsi Let in, louka v Horši cích, kteráž Trávník s love a leží pod kostelem" a také "pastviště, 
kde se klisny a hříbata pásají". Na statku byly dále ještě louka obecní a kněžská, ke kterým vrchnost neměla 
právo. Nějaké louky náležely také k Makovu a byly odprodány spolu s ním. Na statku Radkovice bylo I O luk o 
celkovém výnosu 55 vozů 3 žebřiny sena: Trávník o výnosu 20 vozů, Pastviště 15, Držpytlovská louka k 
Těchonicům I O, Pod rybníkem 2, Na luhu I, Trávníček u ovčína 2, Palouček za hájky 2, Držpytlovský palouk 2, 
Palouk Macháčkovský I a Palouček V Tisovce o výnosu jen 3 žebřiny sena. Při koupi statku Dolní Lukavice 
nebyly údajně na panství žádné louky, ale při jeho prodeji v roce 1606 byly připomínány louky tři, z čehož jedna 
jménem Pražská v lese Háj byla již lesem porostlá a musela tedy existovat už v době koupení Dolní Lukavice 
Chlumčanskými. Zde můžeme pozorovat opačný proces než u Jícharska: nevyužívané louky bez pravidelného 
kosení postupně ztrácejí ušlechtilejší druhy trav, zarůstají náletovými dřevinami a nakonec se změní v les. Na 
statku Radkovice a Dolní Lukavice muselo být zřejmě značné množství luk, když si Chlumčanští mohli dovolit 
nechat některé z nich zpustnout. 
Viz Ludwig, M.: Naší přírodou měsíc po měsíci, Praha 2005, s. 69-70 
68 Jeden lán lesa byl na počátku třicátých let oceňován průměrně na 5-10 kop gr. č., v poloviční výši než lán polí 
nebo luk. Cena lesa pak zůstala na zhruba stejné výši, zatímco cena orné půdy prudce vzrůstala. Na počátku 17. 
století došlo znovu k jejímu poklesu a byly nově stanoveny pevné ceny různých druhů pozemků v odhadech. 
Roku 161 O byl stanoven odhad lánu lesa v kraji na 50 kop gr. č. a v horách na 30 kop gr. č., lán dominikální orné 
půdy přitom v kraji na I 00 kop gr. č. a v horách na 50 kop gr. č. Ve skutečnosti byla cena těchto pozemků vyšší, 
jejich poměr ale zhruba odpovídá: lesní půda měla tehdy cenu 50% ceny orné půdy v úrodných oblastech a 60 
% v oblastech neúrodných, přičemž horský les měl jen šedesátiprocentní cenu lesa nížinného. Mezi lety 1530-
161 O cena lánu lesa vzrostla asi 5-6 krát. 
Viz Kostlán, A.: K rozsahu poddanských povinností od 15. do první poloviny 17. století ve světle odhadů a cen 
feudální držby, FHB I O, 1986, s. 209-210, 240 
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které bylo potřeba na topení a vaření v šlechtických sídlech a poplužních dvorech, 

v rybníkářství i zejména pivovarnictví. Ceny dřeva navíc v druhé polovině 16. století stále 

stoupaly a stávaly se velmi významnou položkou v nákladech na výrobu piva. Také poddaní 

potřebovali stavební i palivové dříví a kupovali ho od hajných z lesů svých vrchností. Dřevo 

mohlo být dokonce i exportním zbožím, pokud pocházelo z lesů na březích řek, protože od 

druhé poloviny 16. století po něm velice stoupala poptávka ve městech. Někdy však dala 

vrchnost přednost okamžitému zisku před dlouhodobým výnosem a prodávala celé kusy lesa 

bohatším poddaným, kteří z nich pak dodávali dřevo do měst. 69 

Nějaký les byl součástí většiny panství Chlumčanských a ve dvou případech víme i 

o cílevědomém přikupování lesa. 7° Chyběl prokazatelně na Jenči, kde místo něj byly jen 

vrbiny a porostliny. Pravděpodobně se tam jednalo o pozemky vzniklé postupným 

69 Dřevo se tehdy v lese netěžilo podle nějakého plánu, ale podle momentální potřeby a nejlepší přístupnosti. 
Když se nějaká část lesa vymýtila, postoupilo se zase jinam. Potřeba obnovy lesa plánovitou výsadbou byla sice 
teoreticky známá, ovšem v praxi obvykle nerealizovaná. Na místě vymýceného lesa vznikly obvykle 
"porostliny", místa zarostlá náletovými dřevinami a měnící se v houštiny. Při dlouhodobém nevyužívání těchto 
ploch se ale časem zase začínaly měnit v les. 
Viz Janáček, J.: Rudolfinské drahotní řády, Praha 1957, s. 22, 23, 25, 31; Míka, A.: Nástin vývoje zemědělské 
výroby v českých zemích v epoše feudalismu, Praha 1960, s. 136-142; Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první 
polovině 16. století, Praha 1960, s. 53-54, 127-128, 255; Petráň a kol.: Dějiny hmotné kultury II (1). Kultura 
každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995, s. 388-389; Petráň, J.- Petráňová, L.: Rolník v tradiční 
evropské kultuře, Praha 2000, s. 126; Bůžek, V. a kol.: Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu 
novověku, Praha 2002, s. 194, 207 
70 Les byl součástí panství Tisovice, Plešnice, Drahouš, Čeminy, Štokov, Bijadla (a Jícharsko), Újezd Purkartův, 
Makov a Radkovice. Na panství Dolní Lukavice sice nebyl zmíněn les sám o sobě, zato byla výslovně zmíněna 
louka v lese Háj, která byla ''již lesem porostlá". Díky tomu jsme informováni o existenci lesa Háj na statku a 
také o tom, že nevyužívané louky na panství se zase postupně měnily v les. K lesům na statku Bijadla byl před 
rokem 1545 přikoupen samostatný les od pusté vsi Jícharsko, který byl ale do roku 1597 vykácen a přeměněn na 
louky. 
Na Újezdě máme i přesnější popis lesů: ke statku roku 1577 patřily: "les, kde se V Skautěch /?I slove, les Dlouhá, 
vochoz pod Skašovem, vochoz lesů V Jamkách, vochoz lesů, kterýž Chrástská s love pod vsí Týništěm podle 
Skašova, ochoz V Plástkách nad Týništěm, ochoz V Hádkách pod Týništěm, vrch a les, kterýž s love Nevěrná ". 
V roce 1615 jsou připomínány dva "vochozy" lesů nad vsí Týniště, řečené "Za Jarošovým" a "V Pařezí". Jeden 
z nich byl očividně bývalý ochoz .. V Plástkách ", druhý identifikovat nedokážeme. Jména jednotlivých ochozů 
lesa se tedy zřejmě rychle měnila. Název "V Pařezí" svědčí o částečném vykácení tamního lesa, "Za Jarošovým" 
zase naznačuje, že tam nějaké pozemky držel jakýsi poddaný Jaroš. Pravděpodobně jde o známku, že určité kusy 
lesa byly i na Újezdě prodávány nebo pronajímány poddaným. 
K Radkovicím patřil les V Zálesí, ve kterém bylo "dříví březové, dubové a chvojové" a který sahal až k mezím 
vsí Zelené, Horšíce a Příchovice, .. les jedlový a smrkový" nad "starým zámkem" /zříceninou hradu Skála u 
Přeštic/, s ah aj ící až k lesům bratrů Horšických a k hraničnímu potoku. 
Na Štokově bohužel nemáme kupní smlouvu na statek, ale z ojedinělé zmínky víme, že Václav Chlumčanský 
zde měl les řečený Na Krajtu na místě pusté vsi Krajt (Greyt), ve kterém zřídil nový poplužní dvůr. V roce 1606 
přikoupil také do dědičného vlastnictví od císařského panství Tachov kus lesa "při lesích a gruntech Václava 
Chlumčanského" o výměře 7 185,5 provazců, když každý provazec byl 52 loktů pražské míry, "slukami, 
dolinami, pahrbky, hony a lovy na zvěř i potzlčkem na ryby při gruntech svých nedaleko pustého zámku Greyte po 
levé straně stezky vedoucí k městu Marynku .. za 2 51 O kop míš. Za držení lesa však měl povinnost každoročně 
platit ještě 2 kopy 18 gr. míš. Přikoupení lesa zřejmě ukazuje na obchod se dřevem, voženým pravděpodobně do 
blízkého Tachova. Nasvědčuje tomu i značný počet koní na poplužním dvoře a vysoký výsevek ovsa při 
poměrně vysoké potažní robotě. O obchodu Václava Chlumčanského se dřevem však bohužel nic víc nevíme. V 
urbáři panství Tachov z 22. 12. 1607 Václav byl zmíněn jako jeden z majitelů lesů, které sousedí s tachovskými 
lesy. 
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vymýcením původního lesa a zarostlé náletovými dřevinami. Vedle Jenče to máme tento stav 

doložen třeba u poplužního dvora Maškrov na panství Bijadla nebo u dílu vsi Kbel nejprve na 

témže panství a v letech 1579-1586 u panství Újezd Purkartův. Někdy ale Chlumčanští 

projevili větší smysl pro hospodaření a např. na místě vykácených lesů v Jícharsku u týchž 

Bijadla založili louky, které také přičlenili k Maškrovu. Těžko říci, proč podobně nenaložili i 

s dalšími mýtinami na statku, snad ale Jícharsko poskytlo takové množství luk, že pro další by 

už se nenašlo uplatnění. Samo přikoupení Jícharska k Bijadlům svědčí o nedostatků lesních 

ploch na panství, který ale Chlumčanští nedokázali nijak efektivně vyřešit. Jistou omluvou 

pro ně může být, že tomu tam bylo na naprosté většině českých panství, bez ohledu na jejich 

velikost či postavení majitele. 71 Máme také určité doklady o prodeji dřeva nebo celých kusů 

lesa na panství Chlumčanských. Zajímavé je, že mezi kupce patřili i poddaní jiných vrchností, 

a to nejen z blízkých vesnic, ale i městeček. O lesní hospodaření se staral hajný, nazývaný též 

polesný. 72 Většina zpráv o lesech Chlumčanských je prezentuje předevšímjako zásobárny 

dřeva. Existují však i náznaky, že také právo na jejich využití jakožto loveckých revírů bylo 

považováno za důležité a bráněno před pokusy o jeho narušení cizími osobami. 73 

O živočišné výrobě na statcích Chlumčanských i drobné šlechty obecně toho víme 

ještě méně než o výrobě rostlinné. Přesto se však dá z různých roztroušených zmínek sestavit 

určitý obraz. Pokusila jsem postupně sledovat chov jednotlivých hospodářských zvířat na 

71 U Maškrova máme dochovaný popis jeho hranic z doby krátce po jeho ztrátě Chlumčanskými. Cesta po 
hranicích mezi Maškrovem a Lažany vedla mnohde mezi "březovím" nebo "porostlinami". Jsou v něm také 
mimo jiné zmíněny "porostliny"" maškrovské, ležící napravo od pole už na pozemku sousední vsi Lažany. 
Naproti tomuto poli ležela až k silnici do Stodujedna"mýt", která "před lety padesáti'" (asi kolem roku 1560?) 
bývala mýceným lesem. Podobné informace podali poddaní ještě víckrát, v jednom případě mluvili dokonce o 
bývalém velikém "chvojovém" lese a mnohde ještě ukázali staré pařezy. Kdyby tato místa byla hned tehdy 
osázena, mohl být na jejich místě už pěkný vzrostlý háj. Další taková mýtina vznikla údajně před osmi lety, tedy 
kolem roku 1602. Na Maškrově mohlo být takových "porost/in'" a "mýtí"' mnohem více, protože zmiňovány 
byly jen ty, které měly nějaký vztah k maškrovským hranicím. 
72 Ve výše zmíněném popisu hranic Maškrova byly několika případech zmíněny zajímavé detaily lesního 
hospodaření na Maškrově. (O Chlumčanských se tam mluví pod názvem "páni Zemětičtí", tj. zemětická 
vrchnost. Přesídlení Chlumčanských na Bijadla na konci 16. století do povědomí poddaných zdá se příliš 
neproniklo). Tak je tam např. zmíněna jedna "mýt", odkud pan "Jiřík Zemětický" prodával dříví "před lety 
padesáti·· (asi kolem roku 1560?) prostřednictvím /hajného/ Martina Martínka z Maškrova. Jiný poddaný Jan 
Franta z Mantova navíc uvedl, že zmíněné dřevo od "pana Jiříka Zemětického" sám kupoval. 
Další poddaný Ludvík Malý ze Stoda ukazoval jinde na dubový pařez, že za ním je mýt', kterou koupil "před 
osmi lety" [tedy asi roku 1602!] "od nebožtíka Zemětického ·· /Jana Markvarta Chlumčanského?!?/. Též ukázal 
na "chvzlj" u toho pařezu, že to místo koupil "před lety padesáti" jeho bratr Jan Malý ze Stodu "od starého 
nebožtíka Jiříka Zemětického" a po jeho smrti on Ludvík Malý z té .. mýtě"' prodával bez překážky dříví do 
Stod u. Na jiném místě byl veliký "chvojový" les, který Martin Martínek jakožto "ha;ný nebo polesný pánů 
Zemětických ·· prodal "před lety padesáti" panu Hosstovi do Stoda a ten ho vykácel, jak svědčí i pařezy. Máme 
tedy jeden doklad o prodeji dřeva z lesa a tři o prodeji jednotlivých kusů lesa, z toho dva už před dávnou dobou a 
jeden relativně nový. Zdá se, že Chlumčanští preferovali více odprodej celých částí lesa než poraženého dřeva, 
může se však jednat o zkreslený obraz, protože informace máme jen o lese na hranicích Maškrova. 
73 Václav Chlumčanský vedl od roku 1525 do roku 1532 dlouhý spor se svým sousedem Bernardem Barchancem 
z Baršov na Měcholupech, protože v jeho lesích za vsí Makovem 13. 12. 1525 bez povolení lovil zajíce. 
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šlechtických statcích a porovnat je s informacemi o jejich chovu na panstvích 

Chlumčanských. 

Na všech poplužních dvorech byli chováni tažní koně, bezpodmínečně nutní k 

obdělávání polí. Protože ale část polních prací byla vykonána potažní robotou, připadal na 

poplužních dvorech často nižší počet koní na určitou výměru polí než na poddanských 

dvorech. Kde nebyla potažní robota, tam byl i počet koní vyšší. Vedle toho u šlechtických 

sídel chovali jezdecké a kočárové koně a vlastní koně měli například i rožmberští dvořané. 

Kůň byl považován za nejcennější zvíře ze všech, dostávalo se mu zvláštní péče a často se 

mezi ním a jeho pánem vytvářelo hlubší pouto, vyjadřované mimo jiné i láskyplným 

pojmenováním. Vedle jeho nepostradatelnosti na statku a blízkého vztahu lidí k němu hrála 

nemalou roli i jeho cena: okolo roku 1600 to bylo průměrně 35 kop gr. míš., u ušlechtilých 

zvířat ale často mnohonásobně více. 74 O koních máme na panství Chlumčanských zachovány 

jen občasné zmínky. Na Újezdě Purkartově chovali roku 1577 "koně jizdni i tažné" a při 

prodej i statku v roce 1615 bylo u poplužního dvora zanecháno sedm kusů ke dvěma pluhům. 

Najeden pluh se přitom užívali dva koně, takže tři zůstávali nevyužití. Na Újezdě přitom měli 

poddaní mimo jiné povinnost odvézt do stodol všechno seno, otavu i obilí z popluží, takže 

vrchnostenští koně sloužili spíše k orání a svážení dřeva, jak naznačovala i existence jednoho 

"lesního" vozu. Vedle nich tam očividně byli chováni i jezdečtí koně, které si bratři 

Chlumčanští při prodeji odvedli s sebou: z poslední úrody si totiž vymínili nejen obilí pro 

vlastní spotřebu, ale i 40 strychů ovsa. 75 Na Radkovicích byli chováni i kočároví koně, 

protože podle závěti Jindřicha Chlumčanského z roku 1603 měla vdova po něm dostat kočár a 

k němu "čtyři koně kočí hnědý s nádobím". O pěstování ovsa na statku nemáme informace, 

poddaní ze vsí Radkovice a Kucíny však odevzdávali 184 kbelců (asi 141,5 strychu) ovsa. Na 

Štokově bylo ve dvou stájích vybudováno 52 stání pro koně, ačkoliv tamní poddaní měli 

potažní robotu ve výši 21,5 dne, což bylo pro potřeby místních poplužních dvorů více než 

dostačující. Vzhledem k podhorské poloze Stokova však asi koně sloužili hlavně pro svážení 

dřeva. Podle osevního plánu se ovsem pro koně osívalo 60 strychů. Koně ovšem byli běžní i 

74 Míka, A.: Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu, Praha 1960, s. 156-157; 
Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině I 6. století, Praha I 960, s. I 00; Petráň,].: Zemědělská výroba 
v Čechách v druhé polovině I 6. počátkem a I 7. století, AUC, Philosophica et historica- monographia 5, I 963, 
s. 134-135; Úlovec, 1.: Tvrze v Újezdě a Petrovicích, MZK 37,2002, s. 52-53; Bůžek, V. a kol.: Věk urozených. 
Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha 2002, s. 257; Koldinská, M.: Červená chrtice od pana 
Trčky. Šlechtici a jejich zvířata na prahu novověku, Dějiny a současnost 2/2005, r. XXVII, s. 32 
75 Jistou specifičnost ve vztahu bratrů Chlumčanských na Újezdě ke koním oproti jiným zvířatům naznačovalo i 
jejich zvláštní označení- "pohlaví koňské". 



297 

na nejmenších statečcích. 76 
Z ojedinělé zmínky víme, že se v majetku Chlumčanských 

objevili občas i cennější koně, se kterými se čile obchodovalo. 77 

Také chov hovězího dobytka byl všeobecně rozšířen. Alespoň jeden kus drželi i ti 

nejchudší poddaní, takže ani na poplužních dvorech samozřejmě chybět nemohl. Dobytek se 

choval pro mléčné výrobky, maso, hovězí kůže, sádlo, lůj a v neposlední řadě také kvůli 

chlévské mrvě, nezbytné pro hnojení polí.
78 

Obvykle ale šlo jen o nezbytné množství dobytka 

pro zásobování šlechtického sídla. Některé vrchnosti, zejména v v méně úrodných oblastech, 

kde byl dostatek luk a pastvin, však mohly chovat hovězí dobytek na prodej ve větším 

měřítku. Zejména na konci 16. století to bylo velice výhodné, protože po roce 1590 došlo ke 

zvýšení cen dobytčat a následně i masa, kůží, sádla a loje. Těžkými ranami však byly dobytčí 

mory v roce 1590 a zejména pak v letech 1599-1600, které mnohde zničily veškerý hovězí 

dobytek na panství.
79 

Na panství Chlumčanských máme o hovězím dobytku zachováno jen 

76 Například Jan Chlumčanský na Drahouši byl v roce I 592 obviněn z toho, že přijel ráno před úsvitem se 
svým vozem a koňmi na obecní drahoušská pole, pronajatá ale dvěma poddaným, a odvezl odtud 40,5 mandele 
žita srovnaného do stohů, údajně pro potřeby drahoušské obce. Jiným ukazatelem přítomnosti koní jsou maštale, 
kterých bylo několik na poplužním dvoře na Újezdě, v Radkovicích, na Bijadlech i na residenčním poplužním 
dvoře na Bukové. A nakonec nesmíme zapomínat na to, že každý rožmberský dvořan měl svého koně, takže ho 
musel mít i dvořan Petra V oka z Rožmberka Kryštof Chlumčanský. 
77 Někdy před rokem I 583 prodal Adam Chlumčanský Jetřichu Višňovi z Větřního na Pasovařích hnědého koně 
za 40 kop gr. míš., kterého mu Jetřich až do své smrti nezaplatil. Jestliže průměrná cena koně v roce I 600 byla 
35 kop gr. míš., musel být Adamův kůň v osmdesátých letech I 6. století ušlechtilejší zvíře. 
78 Nejdůležitějšími produkty chovu hovězího dobytka byly mléčné výrobky. Dojnost jedné krávy se pohybovala 
kolem I 000 litrů ročně. V nížinách se z nich předpokládal menší užitek než v horách: výnos pěti krav v nížině 
se měl rovnat výnosu čtyř krav v horách. Mléko samotné se neprodávalo a konzumovalo jen minimálně. 
Většinou se nechalo 3-4 dny ustát ve velkých nádobách, z vrchu se sebrala smetana na máslo a zbylé mléko se 
sbíralo na sýr. Roční výnos se počítal asi 25,5 kg másla a 25,5-5 I kg sýra od jedné krávy. Nejdůležitějším 
produktem pro trh bylo máslo, protože po udělení papežského povolení smělo být používáno v jednotlivých 
oblastech v době postu namísto olivového oleje, který byl ve střední Evropě obtížně sehnatelný a velmi drahý. 
Pro české země, Říši i Uhry byl tento dispens udělen již roku I475 papežským legátem. V Čechách ale mnozí 
staroutrakvisté tuto úlevu odmítali a používali místo toho rostlinný olej domácího původu (zejména lněný) a 
luteráni a novoutrakvisté zase i v době postu mastili sádlem a slaninou. Význam másla jako postního tuku tak 
zůstal zachován především v katolických oblastech. Protože ale statky Chlumčanských ležely většinou na 
katolickém Plzeňsku, nabízelo se jim využití i této možnosti. Také sýr byl důležitým tržním, mnohde i exportním 
produktem. Máslo a sýr ale odebírali hlavně měšťané, poddaní byli většinou zcela soběstační a naopak šlechtě 
při prodeji těchto produktl'1 úspěšně konkurovali. Ze syrovátky a podmáslí se dále dělal tvaroh pro čeleď a zbylá 
syrovátka se užívala na vaření polévky pro čeleď a pro výkrm prasat. 
Méně významným užitkem z chovu hovězího dobytka bylo maso. Staré krávy se obvykle používaly na maso pro 
čeleď a nádeníky při žňových pracích, telata se vykrmovala pro potřeby kuchyně nebo se prodávala do města. 
Voli z vlastního chovu se vykrmovali zejména z odpadu mlýnů a pivovarů, často se také skupovali pěti- až 
sedmiletí voli ve městech nebo od poddaných a dokrmovali se. Většinou se voli chovali jen pro spotřebu 
vrchnosti a prodávala se z nich řezníkům jen malá část. Poddaní finančně náročnému prodeji krmných volů 
prakticky nekonkurovali a častěji prodávali jen telata nebo staré krávy, už nevhodné k chovu. Sami dobytek na 
maso pro vlastní spotřebu nechovali vůbec, protože kráva nebo vůl byly pro běžnou poddanskou domácnost 
příliš mnoho masa najednou. Částečný odprodej menšího množství masa z poražených volů poddaným tedy 
mohl pro vrchnost znamenat také jistou možnost nárazového příjmu. Zájem poddaných o hovězí maso však 
nebyl příliš veliký, protože ho nahrazovali snáze dostupným masem vepřovým a drůbežím. Hovězí kůže, sádlo a 
máslo byly důležité, nicméně vedlejší produkty, získávané jen při porážce hovězího dobytka kvůli masu. Šlechta 
se na obchod s nimi nezaměřovala a používala je hlavně pro vlastní potřebu. 
79 Cenový vzestup se týkal nejvíce cen dovážených krmných volů z Uher a Polska, projevil se ale podstatně i na 
ceně domácích jatečných volů a dokonce i krav. Při přepočtu cen na krejcary stála např. kráva v letech 1569-
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několik zmínek. Chován byl prokazatelně na Újezdě Purkartově, Radkovicích a Štokově. Jeho 

chov měl zřejmě největší rozsah na Radkovicích a i na Štokově byl minimálně zčásti určen na 

prodej, přesnější informace o obchodu s ním však nemáme. Oproti tomu na Újezdě měl 

zřejmě klesající úroveň a zatímco roku 1577 se zde ještě vykrmovali nějací voli, v roce 1615 

už zde byl chován jen dobytek pro nejnutnější zásobování šlechtického sídla, v míře zhruba 

srovnatelné s bohatými sedláky.O situaci na malých statečcích bohužel nemáme informace, 

alespoň nějaké krávy tam však být musely, jinak by nebylo možné obdělávání tamní 

vrchnostenské půdy. 80 

Chov ovcí byl perspektivně se rozvíjejícím odvětvím vrchnostenské živočišné 

výroby. Na počátku 16. století bylo v českých zemích šlechtických ovčínů málo, ale postupně 

přibývaly a zvláště od druhé poloviny 16. století rostl počet ovčínů i ovcí v nich. Roku 1603 

už měla většina panství velké ovčíny. 81 Ovce poskytovaly vlnu, mléko, maso a chlévskou 

1580 210-350 krejcarů, roku 1602 ale již 700, roku 1604 dokonce 900 a roku 1612 630 krejcarů. Krmný vůl stál 
v letech 1564-1569 420-443 kr., roku 1571 630 kr., v letech 1588-1592 749-989 kr., roku 1601 již 1750 a roku 
1606 dokonce 2 100 kr. Roku 1611 se potom jeho cena snížila na 1960. I když ceny mohly dosti kolísat podle 
váhy zvířete, zvýšení cen dobytka a tedy i zvýšení výhodnosti jeho chovu je dobře patrné a projevilo se i 
v převodu cen na ekvivalent ve stříbře a zlatě. 
Viz Janáček, J .: Rudolfinské drahotní řády, Praha 1957, s. 8-11, 35, 43, 61; Míka, A.: Nástin vývoje zemědělské 
výroby v českých zemích v epoše feudalismu, Praha 1960, s. 163-167; Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první 
polovině 16. století, Praha 1960, s. 44-45; Petráň,].: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. 
počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et historica- monographia 5, 1963, s. 110-123; Míka, A.: Sociálně 
ekonomická struktura českých zemí před třicetiletou válkou (2. část), SH 23, 1975, s. 62-63; Kadlec, J.: Přehled 
českých církevních dějin I, Řím 1987, s. 317; Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) 2. 
Šlechta, Praha 1994, s. 178; Caras, R. A.: Zvířata, která změnila člověka, Praha 1999, s. 32, 98, I 02; Petráň, J.
Petráňová, L.: Rolník v tradiční evropské kultuře, Praha 2000, s. 126; Bůžek, V. a kol.: Věk urozených. Šlechta 
v českých zemích na prahu novověku, Praha 2002, s. 258; Montanari, M.: Hlad a hojnost. Dějiny stravování 
v Evropě, Praha 2003, s. 114-115 
80 Na Újezdě Purkartově se roku 1577 chovali krávy, krmní voli a telata. V roce 1615 bylo na Újezdě při prodeji 
statku ve dvoře zanecháno jen deset krav a šest telat. Zarážející je nepřítomnost krmných volů a také alespoň 
jednoho plemenného býka a na připouštění krav. Snad byla tato zvířata ještě před prodejem poražena. (O býcích 
se ovšem nemluvilo ani v roce 1577!). Zdá se, že hovězí dobytek byl tehdy chován hlavně pro mléko a telecí 
maso a to jen v míře pro statek nezbytně nutné. 
Zajímavé informace o hospodaření na Radkovicích roku 1603 nám poskytuje závěť Jindřicha Chlumčanského. 
Pozůstalá vdova Anna ze Žákavy měla dostat mimo jiné i "deset krav dojných a deset dobytka hovězího 
jalového, ty aby sobě mohla ze v.'>ech vybrati, který sejí líbiti budou" Jindřichovu bratru Janu Boreňovi se jako 
odměna za péči o Jindřichovy osiřelé dcery a jejich statek mělo odvádět každoročně kopa žejdlíků másla, čtyři 
telata, čtyři skopci a ,Jedno hovado hovězí". Na statku byly tedy chovány krávy, jalovice, telata a vyrábělo se 
máslo. Nevíme ale, zda na panství byli vykrmováni voli, protože u výrazu ,Jedno hovado hovězí" mohlo jít i o 
jalovice nevhodné k chovu. Hovězího dobytka se na Radkovicích muselo chovat mnohem více než na Újezdě, 
jinak by nebylo možno lehce postrádat jednorázově dvacet jedna dospělých kusů hovězího dobytka a čtyři telata 
a každoročně pak jeden dospělý kus a čtyři telata. 
Na štokovském poplužním dvoře se mohlo chovat údajně 60 kusů hovězího dobytka: 30 krav, 20 jalovic a I O 
volů. Při plných stavech hovězího dobytka lze mluvit o částečné produkci na prodej, zřejmě do Tachova, protože 
30 krav poskytne více mléka a I O volů více masa, než potřebuje tříčlenná rodina drobné šlechty, byť i s nějakým 
služebnictvem. Jak bylo řečeno výše, pro mnohem větší rodinu Chlumčanských na Újezdě stačilo jen I O krav a 
místo krmných volů byla používána jen telata. Je možné, že tomu tak bylo i na Štokově a většina krmných volů i 
mléčných výrobků byla určena na prodej. 
81 Ovčíny stávaly zpravidla při dvorech a skládaly se z chléva pro ovce a z komory se síní, které tvořily obydlí 
ovčáckého mistra (ovčáka) a ovčáckého pacholka. Velikost ovčínů se určovala podle ovcí, které v něm bylo 
možno přechovat přes zimu, protože podstatnou část roku se stálo páslo venku a před zimou byla jeho velká část 
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mrvu, velmi bohatou na dusík. 82 V českých zemích se chovala tzv. selská ovce česká, ve 

střední Evropě velmi ceněné plemeno, které se úspěšně vyváželo do zahraničí. Nejlepší 

plemenné ovce byly údajně v Plzeňském kraji. Čistý zisk z chovu ovcí představoval asi 75 % 

hrubého příjmu. Na druhou stanu epidemie ovčího moru mohla zničit celé stádo a zruinovat 

ekonomiku panství, která by byla na chovu ovcí příliš závislá.83 

V první polovině 16. století máme na panstvích Chlumčanských doložen jen jediný 

ovčín a navíc i ten byl posléze zrušen, protože v druhé polovině 16. století už připomínán 

není. Další informaci o ovčínu máme až z roku 1577 a potom jich dále přibývá, až na začátku 

17. století byl téměř na všech statcích. Na spojeném statku Radkovice pod Skalou a Lukavice 

Dolejší byly ovčíny dokonce dva, navíc oba nově vybudované Chlumčanskými. Když ke 

sledování stavu ovcí na panstvích Chlumčanských využijeme i berní rejstříky, zjistíme, že 

v roce 1603 byly ovčíny na pěti ze šesti statků v majetku rodu. Chyběly jen na panství Jana na 

Drahouši a Bukové. To je v rozporu se zápisy v deskách zemských, podle nichž ovčín neměl 

existovat ani na Čeminech. Dá se ale předpokládat, že při majetkovém převodu byl jen 

opomenut ve výčtu, protože v daňových materiálech byl majetek spíše zatajován, ale 

rozhodně ne nadhodnocován. 84 Na každém panství o ovce pečoval jeden ovčácký mistr, 

poražena na maso. Najaře se stádo doplnilo o narozená jehňata a koloběh mohl pokračovat. Na stádo o 300-500 
ovcí stačili jeden ovčácký mistr a jeden ovčácký pacholek, podle jiných informací se do počtu 300-500 kusů 
ovčák dokonce obešel bez pacholka. Přitom výnos z deseti ovcí odpovídal výnosu jedné krávy a na každých 
deset krav byla třeba jedna děvečka. 
82 Ovčí hnůj byl velmi účinným hnojivem, které navíc bylo možné dostat na požadované úseky polí pomocí tzv. 
"vystavování", pasení ovcí na úhoru v určitém ohrazeném úseku, nesměl se ale používat na sladovnický ječmen. 
Nejcennějším produktem z chovu ovcí byla vlna. Ovce se stříhaly dvakrát ročně a z jedné ovce mohlo být 20 dg 
až I kilo vlny při jedné stříži. Za nejlepší vlnu byla pokládána vlna ovcí z Plzeňského kraje. Na Plzeňsku chovali 
ovce pro vlnu i poddaní v množství asi tak I 0-15 kusů na poddanský statek. Příjem za vlnu tvořil obvykle 
podstatnou část výnosu panství. Podle názoru J. Petráně však prodej vlny nebyl příliš finančně lukrativní. 
Z ovčího mléka se vyráběl sýr a také máslo, které však bylo považováno za méně kvalitní a užíváno jen jako 
strava pro čeleď. Dalším důležitým ziskem z chovu ovcí bylo maso. Roku 1575 si pražští řezníci stěžovali, že 
šlechta prodává skopce po 70 gr. č. místo dřívějších 50 kop gr. č. Zvýšení ceny skopců se ale neprojevilo trvale: 
roku 1568 stál skopec 54 kr., roku 1572 70 kr., v letech 1588-1592 46-56 kr. Poté ale došlo ke zvýšení cen: 
v letech 1599-1610 stál jeden skopec 70-96 kr., mezi lety 1612-1618 stál jeden kus 112-147 kr. Zvýšení ceny 
skopců kupodivu pokračovalo ještě i v době, kdy ceny hovězího dobytka již klesaly. 
83 Janáček, 1.: Rudolfinské drahotní řády, Praha 1957, s. ll, 26, 62; Míka, A.: Nástin vývoje zemědělské výroby 
v českých zemích v epoše feudalismu, Praha 1960, s. 169-171, 174; Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první 
polovině 16. století, Praha 1960, s. 47; Petráň,J.: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem 
a 17. století, AUC, Philosophica et historica- monographia 5, 1963, s. 124-129; Janáček, J .: České dějiny. 
Doba předbělohorská 1526-1547 1/1 Praha 1968, s. 76; Míka, A.: Sociálně ekonomická struktura českých zemí 
před třicetiletou válkou (2. část), SH 23, 1975, s. 63; Petráň a kol.: Dějiny hmotné kultury II (I). Kultura 
každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995, s. 376-377; Caras, R. A.: Zvířata, která změnila člověka, 
Praha 1999, s. 32, 66; Hrdlička, J.: Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na raně novověkých dvorech 
v českých zemích (1550-1560), České Budějovice 2000, s. 198; Petráň, J.- Petráňová, L.: Rolník v tradiční 
evropské kultuře, Praha 2000, s. 124, 126; Červená, A. a kol.: Domácí zvířata, Praha 200 I, s. 48; Bůžek, V. a 
kol.: Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha 2002, s. 206 
84 Jinou možností je, že ovčín byl odprodán či zrušen už před prodejem statku nebo si ho Oldřich naopak i po 
prodeji ponechal ve svém vlastnictví. Nepochybuji o tom, že minimálně nějakou dobu Oldřich na Čeminech byl 
majitelem ovčína. 
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obvykle s jedním, v případě Újezdu Purkartova dokonce se dvěma ovčáckými pacholky. Zde 

znovu nastává rozpor s deskovými záznamy, protože Jindřich Chlumčanský měl ovčíny dva, 

ačkoliv přiznával jen jednoho ovčáckého mistra. Vysvětlením může být buď zatajení určitých 

skutečností před berními úředníky nebo to, že na Radkovicích byl ovčín zřízen až po prodeji 

Dolní Lukavice v roce 1606, takže na statku vždy existoval jen jediný. Osobně bych se 

přikláněla spíše k první možnosti. Právě na tomto statku máme roku 1603 doložen chov 

skopců a podle všeho byla nejméně část těchto zvířat určena na prodej. 85 Chov ovcí na panství 

patrně dosahoval značných rozměrů a existence dvou ovčínů by tomu plně odpovídala. 

Otázkou ovšem je, jak byly veliké. Velikost ovčínů známe jen na Újezdě Purkartově a na 

Štokově: v prvním bylo možno roku 1577 přechovat přes zimu tisíc ovcí, v druhém jen šest 

set. To je plně v souladu s poznatkem, že chov ovcí byl více rozvinut v nížinách než 

v podhůří, kde ležel Štokov. I tak šlo o značně velká stáda, protože přes zimu bylo 

přechováváno jen nezbytné minimum ovcí a jejich stavy se každé jaro zmnohonásobily. 

V roce 1615 však byl ovčín už jen na Štokově, opět s jedním ovčáckým mistrem a jedním 

pacholkem. Očividně tedy došlo k prudkému kolapsu v chovu ovcí, spojenému ovšem 

s krachem většiny statků Chlumčanských. Na Štokově však za třicetileté války působili vedle 

ovčáckého mistra i dva pacholci, takže buď došlo ke zvětšení ovčína po roce 1615 nebo ani 

berní přiznání Václava Chlumčanského na Štokově úplně neodpovídalo realitě. Pro nás je 

ovšem důležité, že až na dva nejmenší statečky v rukou jednoho majitele se ovce chovaly na 

všech panstvích Chlumčanských, a to v dosti značné míře, ovšem právě až od druhé poloviny 

16. století nebo od počátku 17. století. Ovce byly chovány zřejmě především pro vlnu, o 

obchodu s ní však bohužel nemáme žádné doklady. 86 Naopak víme o odběru ovčí vlny od 

poddaných Chlumčanských klatovskými překupníky. Roku 1566 odebíral vlnu od 

85 V závěti z roku I 603 Jindřich Chlumčanský určil, že jeho bratr Jan Boreň má mimo jiné za péči o jeho dcery 
čtyři skopce ročně. Skopci jsou vykastrovaní berani vykrmovaní na porážku. Ovce se tehdy chovaly především 
pro vlnu a mléko a na Radkovicích bylo dostatek jiných zvířat chovaných na maso, takže produkce skopového 
buď měla zpestřovat jídelníček vrchnosti nebo šlo o chov pro překupníky z města. Druhou možnost podporuje 
fakt, že u skopců pro Jana Boreně byl na rozdíl od jiných zvířat striktně určen jejich počet, takže prodeji 
nadbytečných kusú nic nebránilo. 
86 Na Plešnicích v roce 1534 musel existovat ovčín, protože k tomu roku je doložen ovčák Jiříka 
Chlumčanského. V podrobných popisech statku ze šedesátých let však už zmiňován nebyl, takže se zřejmě 
jednalo jen o přechodnou záležitost. Ovčíny prokazatelně neexistovaly na panstvích Jeneč, Tisovice, Slatina (při 
jejím získání), Drahouš a Buková. Zatímco v prvních dvou případech to nijak nepřekvapuje, neboť šlo o statky 
z první poloviny I 6. století, Drahouš i Buková byly drženy již na počátku I 7. století. Šlo ovšem o miniaturní 
statečky. Situaci na Slatině dobře neznáme, protože prodejní smlouva nebyla narozdíl od smlouvy kupní 
nalezena, takže nevíme, zda tam Chlumčanští ovčín nevybudovali. Podle zemskodeskových záznamů neměl 
existovat ani na statku Černíny, v berním rejstříku z roku I603 však byl Oldřichem na Černínech přiznán jeden 
mistr a jeden pacholek ovčácký, takže ovčín tam být musel. Ovčíny naopak prokazatelně byly na Štokově (1603-
I637), Bijadlech (!6I4), Újezdě Purkartově (I577-I6I5), Radkovicích (I6I3) a Dolní Lukavici (1606). 
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nejmenovaného kováře ze vsi Kbel, poddaného Jiříka Chlumčanského na Zeměticích, 

postřihač Pavel Vítovic z Klatov. 87 

Kozy byly na velkostatcích i u poddaných zcela výjimečným zvířetem bez 

jakéhokoliv hospodářského významu. Zdá se to dobře pochopitelné při tehdejším rozšíření 

chovu mnohem produktivnějších krav a ovcí, které zároveň dávaly i vlnu a vysoce kvalitní 

hnůj. Kozy oproti tomu dojily málo a neposkytovaly srst ani hodnotný hnůj a jejich maso bylo 

vnímáno jako podřadné. Z jejich kůže se sice po dalším zpracování mohl vyrábět drahý 

kordovan na výrobu luxusní bot a rukavic, řemeslníků, kteří toto umění ovládali, však bylo 

v českých zemích velice málo. I v městském prostředí šlo o výjimečnou záležitost: např. 

v Plzni je zpracování kordovanu doloženo teprve na počátku 17. století. Navíc při 

nenáročnosti chovu koz a nízké poptávce po tak luxusním materiálu si jednotliví řemeslníci 

zřejmě dokázali zajistit dostatek kozích kůží z vlastních zdrojů. Koza tak byla zvířetem 

vhodným jen pro nejchudší poddané, kteří si nemohli dovolit chovat ani ovce. Jenže ani ti 

v době předbělohorské kozy nechovaly. Proč se tedy vůbec o chovu koz zmiňuji? Protože na 

Újezdě Purkartově v roce 1577 kozy chovány byly. V celém kontextu jde o záležitost 

kurióznější, než když později na tomtéž statku Chlumčanští chovali krůty. Neexistoval pro to 

žádný rozumný důvod, nicméně bylo to tak. Pokládám za silně nepravděpodobné, že by 

Chlumčanští na Újezdě chovali kozy pro kůži ke zpracování na svém statku nebo na 

objednávku nějakého městského koželuha či překupníka. Domnívám se, že pravý důvod je 

zřejmě třeba hledat úplně jinde. Kozí mléko bylo v té době považováno za léčivé a navíc 

velmi vhodné pro malé děti, zejména nemocné nebo neduživé. Podle dnešních výzkumů se 

jeho složení velmi podobá složení mateřského mléka a může ho i nahradit nebo být velmi 

nápomocné při odstavení dítěte. Není jasné, zda tento prostředek byl užíván jen výjimečně 

nebo zda šlo o rozšířenější jev, zejména mezi drobnou šlechtou, která měla asi bližší vztah 

k tradičním léčebným metodám než k oficiálním lékařským postupům, v každém případě však 

zřejmě nešlo o nějak výrazněji užitkový chov. Jde zajisté spíše o kuriozitu než o cokoliv 

jiného. Může nám ale sloužit jako upozornění, že je třeba se vyvarovat předčasných závěrů o 

nemožnosti určitých věcí. 88 

87 Protože kovář přislíbenou vlnu neodevzdal, nechal ho Pavel prostřednictvím rychtáře vsadit do vězení 
v Klatovech, odkud byl propuštěn na závazek. Jiřík Chlumčanský žádal klatovskou městskou radu o jeho 
zproštění tohoto závazku, klatovský rychtář mu však vzkázal, že věc je dávno vyřízena. Závazek se týkal jen 
odevzdání vlny Pavlu Vítovic a to bylo také provedeno, takže další šetření v této věci jej iž bezpředmětné. 
Postřihač vlny Pavel Vítovic skutečně v Klatovech žil a v letech 1584-1590 vlastnil městský dům. 
Viz SOkA Klatovy AM Klatovy in v. č. 83 (Kopiář korespondence města Klatov z let 1561-1567) fo!. 9 I; 
Vančura, J.: Dějiny někdejšího královského města Klatov 1-2, Klatovy 1928-29, s. 1238 
88 Jan Boreň měl v té době skutečně maličkou dcerku, pro kterou mohlo být kozí mléko určeno. Bylo by ovšem 
zajímavé zjistit, zda šlo víceméně běžnou akci za účelem preventivního zlepšení zdraví dítěte a třeba i jiných 
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Dalšími běžně chovanými zvířaty na předbělohorských poplužních dvorech byla 

prasata. Vepřové maso lze pokládat za tehdy nejběžnější masitou potravinu, bylo ovšem 

považováno za méně cenné než hovězí. I ti nejchudší poddaní chovali alespoň jednu prasnici, 

která jim poskytovala selata na průběžnou spotřebu, a bohatší sedláci si vykrmovali dospělé 

kusy na zimní "zabíjačku". Poddaní a většinou i měšťané byli tedy v produkci vepřového 

masa plně soběstační a chov prasat byl určen pouze pro domácí spotřebu. Prasata se buď pásla 

od jara do podzimu v lesích v přenosných ohradách a na zimu se většina z nich porazila nebo 

byla vykrmována na krmníku při mlýnech a pivovarech.89 Na panstvích Chlumčanských víme 

o chovu prasat na třech statcích, ve všech případech však byl určen jen k zásobování vrchnosti 

a čeledi vepřovým masem. Někdy mohla být povinnost vykrmovat prasata přenesena i na 

nájemce vrchnostenských mlýnů. Vcelku se dá říci, že chov vepřů nepředstavoval žádnou 

důležitou položku v ekonomice žádného ze statků Chlumčanských.90 

Také chov drůbeže byl všeobecně velice rozšířen, ovšem většinou rovněž jen pro 

domácí spotřebu. Nejběžnějším druhem byly slepice, kterých se na vrchnostenských dvorech 

chovalo velké množství, protože drůbeží maso a vejce tvořily podstatnou část jídelníčku 

šlechty. Část spotřeby slepic i vajec však většinou kryly naturální dávky od poddaných. 

Dalším obvyklým druhem byl husy. Jejich chov byl nákladnější, ale vedle masa poskytovaly i 

peří a sádlo. Obvykle se pásly až do zimy venku, kusy určené na výkrm byly drženy v 

krmníku a krmily se šiškami z ječmene a pšenice. Kachny oproti tomu byly všeobecně jevem 

členů rodiny nebo zda se malá Anička Chlumčanská (či případně někdo jiný z jejího okolí) potýkala s nějakým 
konkrétním zdravotním problémem, na který bylo doporučeno kozí mléko. Na první možnost ukazuje to, že koz 
bylo na Újezdě více a polovinu z nich měl dostat mladší Jindřich Chlumčanský, který zatím žádné děti neměl. 
Viz Míka, A.: Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu, Praha 1960, s. 174; 
Petráň,].: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et 
historica- monographia 5, 1963, s. 131; Bělohlávek, M. a kol.: Dějiny Plzně I. Od počátků do roku 1788, Plzeň 
1965, s. 144; Caras, R. A.: Zvířata, která změnila člověka, Praha 1999, s. 44; Červená, A. a kol.: Domácí zvířata, 
Praha 200 I, s. 53; Bodlák, J .: Zdraví máme na talíři. Léčivé i škodlivé účinky potravin, Praha 2002, s.l38; 
Ochodnický, D.- Poltárský, J.: Ovce, kozy a prasata, Praha 2003, s. 9-10,51-53 
89 Míka, A.: Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu, Praha 1960, s. 175-176, 
178; Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 48-49; Petráň,].: Zemědělská 
výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et historica- monographia 
5, 1963, s. 129-131; Bůžek, V. a kol.: Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha 2002, 
s. 258 
90 Na Újezdě roku 1577 byl chován neznámý počet prasnic, zřejmě kvůli zásobování podsvinčaty, roku 1615 
bylo na poplužním dvoře zanecháno devět prasnic. Ani v jednom případě se přímo nemluvilo o selatech nebo 
kancích. Podle závěti Jindřicha Chlumčanského z roku 1603 se jeho bratru Janu Boreňovi se jako odměna za 
péči o Jindřichovy osiřelé dcery a jejich statek měla odvádět z poplužních dvorů všechna prasata, která se 
nespotřebují. Předpokládal se tedy jejich přebytek. Tímto rozhodnutím však byl zároveň znemožněn jakýkoliv 
jejich prodej, protože všechna nadprodukce musela být odvedena na Újezd. Jestliže ovšem prasata představovala 
zboží špatně prodejné, lze to ji stě pochopit. Vyvstává tu jen otázka, co se s nadbytečnými prasaty dělalo dříve, 
než je začal dostávat Jan Boreň? Dostávala je snad čeleď a oblíbení služebníci jako přilepšení pro své rodiny? 
Na štokovském poplužním dvoře se mohlo chovat údajně 15 prasat. To není mnoho, opravdu jen k zásobování 
vrchnosti a čeledi. Je očividné, že i tachovští měšťané byli v produkci vepřového soběstační. 
Na Plešnicích bylo součástí povinností nájemce Gublovského mlýna vykrmit ročně sedm vepřů na sádlo. 
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velice řídkým, snad proto, že poptávka po jejich mase byla uspokojována lovem kachen 

divokých. Od druhé poloviny 16. století se na některých českých panských dvorech objevily i 

krůty, které se do Evropy dostaly až okolo roku 1524 (podle jiných pramenů ovšem již roku 

1519 nebo dokonce roku 1497) a ve větším počtu začaly být pěstovány až v sedmdesátých 

letech 16. století. Největší oblibě z evropských zemí se údajně těšily v Německu. V českých 

zemích byly nejprve vnímány jako nesmírná vzácnost, do konce 16. století se ale také staly 

běžnou záležitostí. Podle A. Míky se ovšem i pak jednalo spíše o luxusní než o užitkovou 

záležitost. 91 

O chovu drůbeže máme jisté informace jen na dvou panstvích Chlumčanských. Na 

Újezdě Purkartově v roce 1577 a na Radkovicích roku 1603 se chovaly slepice a husy, na 

Újezdě roku 1615 husy chovány nebyly, zato bychom tam našli několik kachen a krůt. V 

jejich případě šlo ale zřejmě jen o snahu zpestřit vrchnostenský jídelníček. Na Újezdě bylo na 

počátku 17. století chováno jen minimální množství drůbeže, které i spolu s úročními 

slepicemi a vejci mohlo stačit sotva pro uspokojení nejnutnějších potřeb vrchnostenské 

kuchyně, na Radkovicích se naopak očekávalo, že kuřata a husy z poplužních dvorů nejen 

stačí uspokojit domácí spotřebu, ale ještě zbudou, a to bez doplněním o úroční slepice, 

kterých byl ostatně mnohem vyšší počet než na Újezdě. Po roce 1603 měla být všechna 

nadbytečná drůbež odváděna na Újezd jako dar Janu Boreňovi. Zůstává ale otázka, co se s 

touto nadbytečnou drůbeží na Radkovicích dělalo předtím, pokud opravdu nemohla být 

prodávána, stejně jako co s ní dělal Jan Boreň, jestliže jeho spotřeba drůbežího masa a vajec 

byla do té doby uspokojována z vlastních zdrojů. 92 

91 Míka, A.: Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu, Praha 1960, s. 179-181; 
Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 49-50; Petráň, J.: Zemědělská 
výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et historica- monographia 
5, 1963, s. 131-132; Petráň a kol.: Dějiny hmotné kultury II (I). Kultura každodenního života od 16. do 18. 
století, Praha 1995, s. 396; Caras, R. A.: Zvířata, která změnila člověka, Praha 1999, s. 205, 208, 218; Červená, 
A. a kol.: Domácí zvířata, Praha 200 I, s. 119, 123; Bůžek, V. a kol.: Věk urozených. Šlechta v českých zemích 
na prahu novověku, Praha 2002, s. 258-259 
92 Na Újezdě roku 1577 byly chovány slepice a husy. V roce 1615 bylo při prodeji tohoto statku zanecháno jen 
deset slepic, šest kachen a čtyři krůty. Potřeby vrchnostenské kuchyně na Újezdě tehdy uspokojovalo spíše 72 
slepic a 200 vajec, každoročně odváděných od podaných. Na Radkovicích podle závěti Jindřicha 
Chlumčanského z roku 1603 se jeho bratrovi Janu Boreňovi jako odměnu za péči o Jindřichovy osiřelé dcery a 
jejich statek měly odvádět z poplužních dvorů všechna kuřata a husy, která se nespotřebují, a také všechny 
úroční slepice a vejce mimo šedesát slepic, které měla dostávat každoročně až do doby svého nového sňatku 
pozůstalá vdova Anna ze Žákavy. Slepic tedy muselo být na Radkovicích značné množství, když bylo možné 
darovat bez problémů všechny úroční slepice (nejméně 210 kusů) a vejce (420 kusů) a na statku zůstalo nejen 
dost slepic na produkci vajec a na maso, ale počítalo se s tím, že nějaká kuřata ještě budou zbývat! Přebytek se 
navíc předpokládal i u hus. 
Dodávání značného množství drůbeže z Radkovic po roce 1603 jistě mohlo ovlivnit stavy drůbeže na Újezdě, 
jenomže mělo ustat, jakmile by se obě dcery Jindřicha Chlumčanského provdaly, což se stalo nejpozději roku 
1611. Na stavy drůbeže při prodej i Újezda o čtyři roky později by to tedy nemělo mít žádný vliv. 
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Rybníkářství prožívalo v Čechách i ve střední Evropě vůbec svůj největší rozkvět již 

od konce 15. století. Rybníky byly zakládány všude tam, kde to jen bylo možné. Mohly ale 

vzniknout jen v místech s málo propustnou půdou (jílem) nebo s vysokou hladinou spodní 

vody, která nebyla vhodná pro pěstování obilí a na kterých většinou předtím byly louky nebo 

lesy.93 

Na většině českých panství byl v první polovině 16. století alespoň jeden rybníček a i 

na mnohých malých statečcích jich existovaly celé soustavy. 94 Půda zatopená rybníkem totiž 

už od středověku poskytovala větší výnos než půda zemědělsky kultivovaná a poté, co byl se 

na konci 15. století zaveden třístupňový chov kaprů, se ziskovost rybničního hospodářství 

ještě zvýšila. 95 Výnosnost chovu ryb byla vysoká, např. město Plzeň pro získání 350 kop (21 

000 kusů) plodu nasazovalo jen 50 kusů matečních kaprů. 96 Stavba rybníka byla ovšem 

poměrně velká investice a zcela bez nákladů nebyla ani údržba.97 Přes všechny tyto výdaje 

93 Pokud rybník přece jen zatopil poddanskou půdu, dostal její majitel jako náhradu jinou půdu stejné velikosti 
nebo o něco větší, případně mu za to byla dána finanční náhrada nebo poskytnuta jiná úleva, např. postoupení 
práva odúmrti. Někdy rybník ovšem znehodnotil okolní poddanskou půdu podmáčením nebo způsobil škody při 
protržení hrází, ale i za to poskytnu! majitel statku poddaným odškodnění. Dokonce některé vrchnosti 
upozorňovaly před začátkem výlovu ty poddané, kteří měli louky u rybníka, aby stačili pokosit trávu. Rybníky 
tedy poddané poškozovaly minimálně, přece se ale dá říci, že nejvíce ze všech odvětví vrchnostenské výroby. 
94 Nové rybníky zřizovali a staré zvětšovali a zdokonalovali i ti nejdrobnější rytíři. Ze vzorku 417 českých 
panství různé velikosti i polohy nemělo na počátku čtyřicátých let 16. století žádný rybník jen 94 statků (22,54 
%), většinou o rozloze jediné vsi nebo menších. Plzeňsko bylo také významným rybníkářským krajem a mezi 
největší podnikatele v tomto oboru patřily v sousedství Chlumčanských kláštery Kladruby a Chotěšov a od roku 
1460 i město Plzeň. Nejrozsáhlejší plochy rybníků byly na Klatovsku, severně od Rokycan, jihozápadně od 
Nýřan, u Boru u Tachova, Jesenice, Plané a Teplé. 
95 Třístupňový chov kaprů byl takto organizován: do malých násadových rybníčků bylo nasazeno několik 
chovných párů. Po vytření byly dospělé ryby vyloveny a v rybníčku vyrůstal jen plod. Asi po roce byl vyloven a 
přenesen do větších rybníků "výtažníků", kde žil asi také jeden rok. Potom byl přenesen do největších rybníků, 
kde za dva až čtyři roky dorostl v lovné kusy. Tento způsob chovu dával mnohem větší výnosy než 
dvoustupl'lový nebo dokonce jednostupňový. 
96 Nejvýnosnější rybníky byly neprůtočné, ovšem většina z nich vznikla právě tak, že se zahradil nějaký menší 
tok, který pak rybníkem protékal. Důležité bylo také nepřekročit určitou hloubku, protože mělké a prohřáté 
rybníky byly mnohem výnosnější než obrovské a hluboké studené nádrže. Největší výnos z českých rybníků tak 
měl Horusický rybník, zbudovaný už Štěpánkem Netolickým, zatímco nejrozsáhlejší český rybník Rožmberk 
Jakuba Krčína z Jelčan byl nejen příliš hluboký, ale navíc i protékaný řekou Lužnicí. I v rybníkářství platilo, že 
méně bývá někdy více. 
97 Po celý rok, nejvíce ovšem na jaře, bylo třeba provádět údržbu rybníků a případné opravy, od jara do podzimu 
je čistit od rákosin, v zimě se musely zase prosekávat díry v ledu a pro zkvalitnění chovu bylo třeba po výlovu 
nechat rybník letnit. Rybník se na podzim vypustil a příští rok se osel ovsem, výjimečně z malé části i 
ječmenem, nebo se nechal zarůst travou, která však neposkytovala kvalitní seno. Často se na něm pásl dobytek. 
Pro rybníky byla nebezpečná velká voda, která mohla protrhnout hráz, zaplavit okolní pozemky a odplavit ryby, 
ale také sucho, které někdy donutilo majitele rybníků kapry vylovit a přemístit do hlubší vodní nádrže. 
O každý větší rybník pečoval samostatný baštýř, který ho mimo jiné hlídal před pytláky a při přívalu otevíral 
výpusti, aby velká voda neprotrhla hráze. Na celé rybniční hospodářství dohlížel nadrybný. Ten také řídil výlov, 
který probíhal nejčastěji v pozdním podzimu. Velké dorostové rybníky se lovily jednou za dva až čtyři roky. 
Vylovené ryby se daly do kádí a zčásti byly hned na hrázi prodány kupcům, zčásti odvezeni do sádek nebo 
haltýřů a prodávány během zimy. Sádky ležely obvykle blízko rybníka, aby ryby převozem neutrpěly, někdy 
hned vedle něj a byly tam jen přenášeny v sítích. K zajištění prací na rybnících se mnohdy využívalo 
mimořádných potažních robot, obvykle ale placených a navíc odměněných stravou a pivem. 
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dosahoval čistý zisk z provozu rybníků téměř 100 % hrubého zisku, nejvíce ze všech odvětví 

vrchnostenské výroby.98 

Na počátku 16. století dosáhla produkce českých kaprů takového rozsahu, že se 

domácí trh zcela nasytil. 99 Jediné východisko z této situace začal představovat vývoz ryb do 

zahraničí. Čeští kapři se vyváželi do Řezna, Norimberku i jiných oblastí Bavorska, alpských 

zemí, Saska, Slezska, Polska i Uher, třebaže i tam bylo vlastní rozvinuté rybníkářství. 100 Ryby 

byly také poměrně lacinou domácí masitou potravinou a hojně se konzumovaly na českém 

venkově i ve městech. Navíc byly postní potravinou. 101 Ceny kaprů zůstávaly po většinu 16. 

98 Konkrétním případem může být hospodaření na statečku Nedanice v roce 1551, kde byl od poddaných vybrán 
úrok 50 gr. č. 3 den. a z místního rybníka vyloveny ryby za ll kop 7 gr. č. 2 den. Situace v Nedanicích sice byla 
poněkud nejasná, protože tyto peníze Jan Gynter z Moren Janu Chlumčanskému na Újezdě u Přeštic a ten z nich 
měl dát a nedal podíl Anežce z Plikenštejna, za což ho žaloval její manžel Jan Humburg z Homberka, přičemž 
nikdo z výše jmenovaných k Nedanicím, které v té době drželi vladykové z Kadova a po nich Janovští z Janovic, 
neměl mít žádný vztah. Obrovský rozdíl mezi výnosem poddanské renty a výnosem z jediného rybníka na 
tomtéž statku je nicméně (bez ohledu na tamní spletité vlastnické poměry) nepopiratelný. 
Viz DZM 85 E9; Míka, A.: Feudální velkostatek v jižních Čechách (XIV.- XVII. století), SH I, 1953, s. 129; 
Míka, A.: České rybníkářství a problematika počátků původní akumulace v českých zemích, ČsČH 2. 1954, s. 
262-270; Míka, A.: K otázce počátků původní akumulace kapitálu v Čechách, ČsČH 5, 1957, s. 632-664; Petráň, 
1.: Pohyb poddaného obyvatelstva a jeho osobní právní vztahy v Čechách v době předbělohorské, ČsČH 5, 1957, 
s. 27-29; Míka, A.: Slavná minulost českého rybníkářství, Praha 1957, s. 13-15, 25-52; Jeršová, M.: Z dějin 
rybárstva a rybníkárstva na Slovensku, Historické Štúdie 3, 1957, s. 157-171; Míka, A.: Nástin vývoje 
zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu, Praha 1960, s. 183, 188, 190, 193-194, 197-200, 208; 
Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 51-53, 113-123, 131, 159-161, 163; 
Petráň, J.: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et 
historica- monographia 5, 1963, s. 135-136, 159, 161; Bělohlávek, M. a kol.: Dějiny Plzně I. Od počátků do 
roku 1788, Plzeň 1965, s. 152-153; Janáček, J.: České dějiny. Doba předbě1ohorská 1526-1547 1/1 Praha 1968, 
s. 76-77,85, 119, 125; Jánský, 1.: Z dob králú dvojího lidu a loupežných rytířú, Praha 1993, s. 30-35; 
Kratochvíl. A. F.: Několik poznámek k počátkům rybníkářství v Čechách a na Moravě, in Janeček, Ma kol..: 
Z historie českých rybníků, Třeboň; 1995, s. 9-15; Šusta, J.: Pět století rybničního hospodářství v Třeboni, 
Třeboň 1995, s. 36-39, 42-56; Petráň a kol.: Dějiny hmotné kultury II (1 ). Kultura každodenního života od 16. 
do 18. století, Praha 1995, s. 387-388; Andreska, J .: Lesk a sláva českého rybářství, Pacov 1997, s. 76, 79-111; 
Kovář, M.: Rybníky na dominiu pánú z Hradce ve druhé polovině 16. století, Opera historica 6, 1998, s. 66-67; 
Petráň, J.- Petráňová, L.: Rolník v tradiční evropské kultuře, Praha 2000, s. 124; Janeček, M. a kol.: Bolevec a 
okolí. Prúvodce. Plzei12001, s. 72-72,221-222, 248-252; Bůžek, V. a kol.: Věk urozených. Šlechta v českých 
zemích na prahu novověku, Praha 2002, s. 194; Lutonský, B.: Lexikon genealoga, Praha 2003, s. 295 
99 K vúl i nadprodukci domácích kaprú se do Čech na počátku 16. století přestaly ve větší míře dovážet mořské 
ryby. Situaci to však nijak neuklidnilo: např. roku 1507 si stěžoval purkrabí na Boru Kryštofovi ze Švamberka, 
že kvúli nadbytku cizích rybníků v kraji nemůže ryby ze svého statku prodat. 
100 Čechy byly proslulé chovem kaprú po celé Evropě. V 16. století prohlásil benátský vyslanec Giovanni 
Michael: "če.5i mají sádky tak plné ryb, že v nich spočívá velká část bohatství tohoto království". 
F. A. Kratochvíl uvádí export do Vídně, Pasova a Štýrského Hradce, J. Andreska do Drážďan, Z. Vašků dokonce 
i na papežský dvúr. Občasný vývoz do Itálie potvrzuje i J. Andreska. Ze západu Čech se kapři vozili především 
do českého Krušnohoří, Saska a Bavorska. Zahraniční export se prováděl výhradně v zimě, kdy kapři lépe 
snášeli cestu. 
101 Ryby byly masitou potravinou, která v době půstu (140-160 dní v roce) nahrazovala konzumaci masa. Mimo 
postní období se ale ryby prakticky nekonzumovaly, dodržoval se zvyk nesměšovat maso a ryby. V českých 
zemích byl půst přísně dodržován i v době pohusitské, proto spotřeba ryb rostla s rústem počtu obyvatel českých 
zemí i střední Evropy vůbec. Kapři tvořily například běžnou součást jídelníčku čeledi. V protestantských zemích 
se však po zavedení reformace přestaly dodržovat postní předpisy. Dovoz sladkovodních ryb do protestantských 
zemí se tak výrazně snížil a omezil se pouze na katolické oblasti. Čeští (staro)utrakvisté půst stále přísně 
dodržovali, ovšem těch oblastech Čech, kam proniklo luteránství, odbyt ryb klesal. Také mnozí novoutrakvisté 
se postupně přiklonili k názoru, že púst není dúležitý. Roku 1570 vydal Maxmilián II. nařízení, že v postních 
dnech se v pražských krčmách smí vařit maximálně 6 chodú a z toho tři musí být z ryb, takže se zdá, že 
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století poměrně stabilní, mezi lety 1590-1610 však došlo ke zvýšení jejich cen o 25-40%. 102 

Nakonec však opět nabídka převážila poptávku a došlo k nasycení i zahraničních trhů. 

Následovalo období stagnace českého rybníkářství. Již existující rybníky ovšem byly stále 

využívány a výnos z chovu kaprů stále většinou představoval druhý nejvýznamnější příjem 
' 103 panstv1. 

konzumace ryb v postu v té době klesala a musela být podporována nařízeními panovníka. Náboženské otázky 
tak mohly být jednou ze závažných příčin stoupání a klesání poptávky po rybách. 
102 V Lounech stál roku 1470 jeden kapr 10 gr. č., roku 1491 6 gr. č. 4 peníze. Cena z roku 1470 mohla být 
ovšem ovlivněna měnovou reformou Jiříka z Poděbrad roku 1469, která způsobila krátkodobé zvýšení ceny 
většiny zboží na dvojnásobek, takže směrodatnější bude zřejmě údaj z roku 1491. V I 6. století došlo 
k podstatnému snížení cen kaprů, snad kvůli jejich množství na trhu při stále vzrůstajícím počtu rybníků. V první 
polovině 16. století a pravděpodobně až do devadesátých let 16. století stál kapr asi 2 gr. č., oproti tomu slepice 
I gr. č. a kopa vajec 2 gr. č. (Máme i konkrétní údaj z Plzeňska: Jan Chlumčanský koupil asi roku 1551 od 
Viléma z Klenové a Janovic na Žinkovech "pzll páta džberu kaprů" za 15 kop gr. míš., když jeden džber kaprů 
stál tři kopy 20 gr. gr. míš.) V Rokycanech zaplatili roku 1576 za velkého kapra na pohoštění 7 gr. míš., roku 
1589 za menšího 5 gr. míš. Mezi lety 1560-1590 stál džber kaprů průměrně asi 180 gr. míš., v Třeboni roku 
1595 stále jen 3 kopy I O gr. míš., ale roku 1607 již 3 kopy 45 gr. míš. Podle J. Šusty představoval džber asi 66 
kg o obvykle 42-56 kusů kaprů ve stáří 5-6 let, podle J. Andresky to bylo přibližně 105 kg. Kopa násadových 
kaprů roku 1595 stála 2 kopy gr. míš., tedy I násadový kapr 2 gr. míš. 
Viz DZV 85 Kll; Míka, A.: Feudální velkostatek v jižních Čechách (XIV.- XVII. století), SH I, 1953, s. 132-
134; Míka, A.: Slavná minulost českého rybníkářství, Praha 1957, s. 34-35, 45; Míka, A.: Poddaný lid v Čechách 
v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 114; Míka, A.: Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích 
v epoše feudalismu, Praha 1960, s. 193, 208; Petráň,].: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. 
počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et historica- monographia 5, 1963, s. I60; Míka, A.: Sociálně 
ekonomická struktura českých zemí před třicetiletou válkou (2. část), SH 23, 1975, s. 41; Vaniš, J.: Ceny 
v Loun ech v 2. polovině 15. století, Hospodářské dějiny 8, 1981, s. 22-23, 85; Kadlec, J.: Přehled českých 
církevních dějin I, Řím 1987, s. 317, 2, Řím 1987, s. 16-21, 29-31, 53; Cironis, P.: Historie města Rokycan I. 
Rokycany od I O. století do třicetileté války, Rokycany 1993, kapitola IV. (Rokycany v době rudolfínské), s. I 76; 
Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích ( 1471-1526) I. Hospodářská základna a královská moc, Praha 
1992, s. 78-83,2. Šlechta, Praha 1994, s. 178, 4. Venkovský lid. Národnostní otázka, Praha 1999, s. 52; 
Kratochvíl. A. F.: Několik poznámek k počátkům rybníkářství v Čechách a na Moravě, in Janeček, M. a kol.: 
Z historie českých rybníků, Třeboň; 1995, s. I5; Vašků, Z.: Doba úpadku českého rybníkářství a hlavní vlny 
rušení rybníků, in Janeček, Ma kol..: Z historie českých rybníků, Třeboň; 1995, s. 20; Šusta, 1.: Pět století 
rybničního hospodářství v Třeboni, Třeboň 1995, s. 55-56; Andreska, 1.: Lesk a sláva českého rybářství, Pacov 
1997, s. 75, 81, I 09; Petráň, J.- Petráňová, L.: Rolník v tradiční evropské kultuře, Praha 2000, s. 126; Hrdlička, 

J.: Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na raně novověkých dvorech v českých zemích (1550-1560), České 
Budějovice 2000, s. 189, 195-197; Montanari, M.: Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě, Praha 2003, s. 
34, 79, 82, 113-114 
103 Podle původních názorů poptávka po českých kaprech až do konce 16. století stále rostla doma i v zahraničí. 
Později však bylo zjištěno, že rybníkářství ve většině českých krajů dospělo k zenitu již před polovinou 16. 
století, kdy byly vhodné pozemky pro rybníky většinou již využity a domácí trh nasycen sladkovodními rybami. 
V druhé polovině 16. století došlo k nové vlně stavby rybníků jen v jižních Čechách, a to pouze na velkých 
dominiích nebo na panstvích s velmi vhodnými podmínkami pro rybníkářství. V jiných oblastech Čech byly 
většinou jen využívány již existující rybníky. (Rybníky mohly ale výjimečně vznikat v druhé polovině 16. století 
i v jiných částech země, např. město Plzeň ještě roku 1567 nechalo postavit velký rybník Drahotín nákladem 170 
kop gr. míš. a dva menší rybníky v Druztové za celkem 127 kop gr. míš. a 90 tolarů.) Výnosnost rybníků navíc 
postupně také klesala, protože stálým užíváním došlo k jejich vyčerpání. Na konci 16. století nakonec přestaly 
nacházet domácí i zahraniční odbytiště i jihočeští kapři. Některé vrchnosti se však i za této situace snažily 
budovat nové rybníky a věc nakonec zašla tak daleko, že muselo být vydáno sněmovní nařízení, zakazující 
budovat nové rybníky bez veřejného schválení. 
Viz Míka, A.: Feudální velkostatek v jižních Čechách (XIV.- XVII. století), SH I, I953, s. 134-135; Míka, A.: 
Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu, Praha 1960, s. 193-194, 208; 
Bělohlávek, M. a kol.: Dějiny Plzně I. Od počátků do roku 1788, Plzeň 1965, s. 153; Míka, A.: Sociálně 
ekonomická struktura českých zemí před třicetiletou válkou (2. část), SH 23, 1975, s. 63-64; Vašků, Z.: Doba 
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Důležitou otázkou je velikost rybníků. Podle A. Míky se vrchnostenské rybníky se 

běžně osazovaly několika stovkami kop kaprů, narozdíl od nevelkých obecních a zcela 

miniaturních poddanských rybníků. 104 

Vrchnosti ale mohly provozovat na svém panství i řemeslnické provozy. 

Nejobvykleji šlo o mlýny, krčmy a pivovary. První vrchnostenské mlýny se objevily na 

počátku století a zájem vrchností o ně zesílil po polovině 16. století, vedle nich se ale 

udržovaly i poddanské. Už v první polovině 16. století podle A. Míky vrchnostenské mlýny 

nechyběly na téměř žádném statku a i na drobných statcích byly často dva. Obvykle byly větší 

než poddanské a měly tři a více mlýnských kol. Mlýny byly obvykle pronajímány mlynářům 

z řad poddaných za značně vysoké platy, někdy místo toho odváděny vysoké naturální dávky 

jako tzv. "výmelné", vedle toho byla krmena vrchnostenská prasata nebo byla prasata přímo 

odváděna jako část dávek. Mlýnů ve vlastní režii bylo nejméně. Mleli pro vrchnost zadarmo, 

úpadku českého rybníkářství a hlavní vlny rušení rybníků, in Janeček, M a kol..: Z historie českých rybníků, 
Třeboň; 1995, s. 20; Andreska, J .: Lesk a sláva českého rybářství, Pacov 1997, s. I 09 
104 Velikost rybníků se určovala podle počtu ryb, které v nich bylo možno chovat. V 15. století se počítal na 
džbery, v 16. století na kopy kusů. V jižních Čechách byly i nejmenší vrchnostenské třecí rybníky určeny pro 2-6 
kop matečných kaprů a větší rybníky pro celé stovky kop kaprů. Naopak obecní rybníky dosahovaly velikosti 
většinou maximálně do 25 kop násady a poddanské jen několik kop, často dokonce jen na dvě kopy. Na 
Plzei1sku byly ale rybníky menší, násad ní měly velikost jen na chov desítek kusů matečních kaprů a ostatní 
rybníky desítek kop, maximálně do 300 kop násady. Město Plzeň např. založilo mezi lety 1460-1500 na svém 
panství osmnáct rybníků, mezi nimi Velký bolevecký rybník, a do roku 1600 se jejich počet zvýšil na třicet, 
převážně ovšem přikoupením rybníků již existujících. V roce 1600 mělo tři třecí rybníky na 50 kusů matečných 
kaprů, 16 rybníků výtažních na 350 kop násady a ll rybníků "kaprových" (na výlov) také na 350 kop násady. 
Největší "Velký bolevecký rybník" (o rozloze přes 57 ha) byl sám na !50 kop násady a používal se výhradně 
jako "kaprový". Jiné zajímavé srovnání představují třeba rybníky na panství Planá, kde 17 kapřích rybníků mělo 
velikost od sto kop do pí:d kopy násady: největší byly na I 00, 90 a 35 kop, nejvíce z nich na I 0-20 kop, menší 
ale také na 5, 2,5, I ,5 a 0,5 kopy násady. Největší výtažníky měly velikost 200, I 00, 50 a 40, 30, 24, 16, 15 a 12 
kop, tři další I O kop, dva 8, čtyři 6, jeden 4, osmnáct 3 a šest dvě kopy. Malé rybníky mohly ovšem sloužit 
příležitostně i jako násad ní. Na 620 kop výtažníků se mělo nasazovat celkem ll O kusů, tedy necelé dvě kopy, 
matečních kaprů, ale součet matečních kaprů ve skutečnosti činil 128 kusů. Možná se ale u oněch ll O kaprů 
jednalo o kusy, které musely být nasazeny a zbylých 18 kusů sloužilo jako rezerva pro případ poškození 
nějakého matečního rybníka. Za možné násadní rybníky bylo označeno I O výtažníků. Jako násadní rybník mohl 
sloužit i největší rybník na 200 kop, pak se do něj nasazovalo 33 matečních kaprů. O velikosti násady matečními 
kapry ale asi rozhodovalo více okolností, protože do rybníku na I 00 kop se nasazovalo 27 kaprů, na 50 kop 21 
kaprů a po 5 kusech bylo nasazeno do rybníčků na 12 i na 6 kop, zatímco jiný rybník na 12 kop měl násadu 7 
kusů .. Menší rybníčky než na 6 kop nebyly kupodivu použity jako násadní. Kapři na výlov se tedy mohly 
pěstovat i ve zcela miniaturních rybníčcích. Výtažníků a násadních bylo dohromady 32 s velikostí od 200 kop do 
2 kop. Velikost rybníka tak vždy nesvědčila o jeho účelu, protože největší rybník na panství byl užíván jako 
výtažník, zatímco nejmenší jako kaprový. Velikost výtažníků byla mnohem větší než kaprových rybníků: 620 
kop k 446,5 kopám. Zdá se tedy, že panství Planá obchodovalo s kapřím plodem. Panství totiž nemuselo mít 
vždy uzavřenou rybniční soustavu, pokud do ní dokázalo vhodně zapojit právě obecní a zejména poddanské 
rybníky. Někde poddaní v rybníčcích pěstovaly násadu, kterou potom prodávali vrchnosti do výtažníků a 
kaprových rybníků. Jindy naopak poddaní kupovali od vrchnosti plod a nechávaly ho dorůst v malých kaprových 
rybnících pro vlastní potřebu, takže kapacita vrchnostenských výtažníků či kaprových rybníků nemusela 
odpovídat kapacitě vrchnostenských třecích rybníků 
Viz SOA Plzeň pob. Klatovy VS Planá inv. č. 434 sign. IE 1/3 (Urbář panství Planá z roku 1641) fal. 62'; Míka, 
A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 52-53; Bělohlávek, M. a kol.: Dějiny 
Plzně I. Od počátků do roku 1788, Plzeň 1965, s. 152-153; Janeček, M. a kol.: Bolevec a okolí. Průvodce, Plzeň 
200 I, s. 72-72, 221-222, 248-252; 
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za mletím jiným se stanovovaly poplatky, ze kterých dostala vrchnost tři čtvrtiny a mlynář 

čtvrtinu. 105 

Také na statcích Chlumčanských byly vrchnostenské mlýny velice časté. Najdeme je 

na sedmi statcích, velkých stejně jako na maličkých. Naproti tomu chyběl na pěti statcích, 

třech velmi malých, dvou ale kupodivu velkých a dokonce i s pivovarem. Mlýn přitom 

představoval velmi důležitý komponent pro výrobu piva. Protože ale v jednom případě víme, 

že roli vrchnostenského mlýna suploval velký poddanský mlýn, zřejmě to tak bylo i v druhém 

případě. V některých případech se Chlumčanští zřejmě přímo podíleli na zřízení 

vrchnostenského mlýna: doloženo to máme v Tisovicícha v Drahouši, kde byly mlýny 

jediným provozem vrchnosti vedle poplužního dvora, a v Radkovicích. Tam je situace 

zajímavější o to, že "náchlební" mlýn na řece byl také na panství Dolní Lukavice, 

přikoupeném záhy k Radkovicím. Je samozřejmě možné, že Jindřich Chlumčanský zřídil na 

Radkovicích svůj "náchlební" mlýn ještě dříve, než získal Dolní Lukavici, není ale 

vyloučeno, že skutečně usiloval o zřízení dvou mlýnů. Dva mlýny byly také na statku 

Štokov. Kuriózní situace nastala na Čeminech, kde Chlumčanští vlastnili jen půl mlýna, či 

spíše polovinu příjmu plynoucího ze mlýna. Podle berního rejstříku z roku 1603 byla na 

Štokově provozována tři mlýnská kola, na Radkovicích a Dolní Lukavici dohromady jen dvě 

a na Čeminech jedno. V případě Čemin šlo zřejmě o dohodu, že jeden ze spolumajitelů 

zaplatil celou berni a druhý mu polovinu částky nahradil. Na Bijadlech, Újezdě Purkartově a 

Drahouši nebylo evidováno žádné mlýnské kolo a tedy ani vrchnostenský mlýn. Na Drahouši 

došlo zřejmě kvůli majetkovým sporům na počátku 17. století ke zpustnutí mlýna, který byl 

roku 1592 označovánjako nově vystavěný, ale roku 1606 užjako pustý. Podle berního 

rejstříku z roku 1615 držel už mlýny jen Václav Chlumčanský na Štokově a Jemnici, který 

naopak zřídil dva nová mlýnská kola, takže jich měl pět. Na Štokově známe i popis jednoho 

z nich: "KaltenmUhle" byl z kamene a krytý šindelem, měl jedno mlýnské kolo a ročně se 

v něm semlelo 19 1/2 strychu. Druhý mlýn tedy buď musel mít čtyři kola nebo musel v roce 

1615 existoval ještě třetí mlýn, který po vypuknutí třicetileté války zpustnu!. Není ale 

vyloučeno, že se Václav skutečně pokusil o přebudování původního mlýna o dvou kolech na 

velký mlýn o čtyřech kolech a vedle něj ponechal v provozu i malý mlýn o jednom kole. 

Kaltenmtihle byl tak malý, že se nabízí otázka, zda nešlo původně o poddanský mlýn, 

odkoupený či zabraný vrchností. Přímé důkazy o takovém jednání Chlumčanských však 

105 Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 54-55, 129-130; Procházka, V.: 
Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století, Praha 1963, s. 157-159; Míka, A.: 
Sociálně ekonomická struktura českých zemí před třicetiletou válkou (2. část), SH 23, 1975, s. 63; Petráň a kol.: 
Dějiny hmotné kultury II (1). Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995, s. 361,380, 382; 
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nemáme a příklad Újezda Purkartova a pravděpodobně i Zemětic ukazuje, že existence 

starších poddanských mlýnů byla obvykle respektovaná a jejich zabírání vrchností nebylo 

běžným jevem ani na malých panstvích. Vrchnosti však mlýny obvykle neprovozovaly ve 

vlastní režii, ale pronajímaly je. Ojedinělý doklad o tom máme z Plešnic, kde nájemce 

náchlebního mlýna řečený Gublovský (Hublovský) pod hradem Bubnem odváděl vrchnosti 

ročně 90 kbelců žita, 5 kbelců bílých otrub a 4 kbelce pšenice a ročně vykrmil sedm 

vrchnostenských vepřů na sádlo. Další doklady o pronájmu či provozování mlýnů ve vlastní 

režii u Chlumčanských bohužel nemáme, dá se však předpokládat, že tomu bylo obdobně i 

jinde. Příjem z vrchnostenských mlýnů měl oproti poddanským tu nespornou výhodu, že 

nájemní smlouvu mohla vrchnost vypovědět a poplatky za pronájem navýšit na základě 

dohody s mlynářem bez ohledu na staré zvyklosti. 106 

Vrchnostenské krčmy byly méně obvyklé než poddanské, od počátku 17. století jich 

však rychle přibývalo, zřejmě jako reakce na rozvoj vrchnostenského pivovarnictví. 

Vrchnostenské krčmy byly jen zřídka kdy provozovány ve vlastní režii, většinou se 

pronajímaly. Jejich význam pro spotřebu vrchnostenského piva byl stejný jako u poddanských 

a navíc je bylo možné zatížit ještě řadou dalších poplatků. "Výsadní krčmy" byly 

pravděpodobně původně součástí zvláštního rychtářského oprávnění jako svobodné krčmy. 

Časem se některých z nich staly poddanskou krčmy nebo byly převzaty vrchností, aniž 

zaniklo původní označení. Jako výsadní krčmy mohly být tedy označovány svobodné krčmy, 

vrchnostenské krčmy provozované ve vlastní režii nebo pronajaté či krčmy prodané do 

poddanských rukou, takže jejich skutečné postavení je nutné vyvodit z kontextu. Nejčastěji se 

tímto výrazem označovaly svobodné krčmy, ze kterých neplynula feudální renta a které 

obvykle nebyly uváděny v urbářích ani popisu vrchnostenského majetku. Pokud výsadní 

krčmy byly uváděny v urbářích mezi poddanskými usedlostmi, jednalo se o poddanské krčmy 

s dosud zachovaným tradičním označením, pokud byly naopak uváděny v deskových 

převodech mezi výčtem vrchnostenského majetku, šlo o krčmy vrchnostenské. 107 

Krčmy, které můžeme důvodně považovat za vrchnostenské, se objevily v jedenácti 

vsích na pěti panstvích, z toho jedna z nich po určitou dobu koexistovala s krčmou 

poddanskou. Ve třech dalších vesnicích místo nich byly poddanské krčmy. Na třech 

106 Vrchnostenský mlýn je doložen na Tisovicích, Plešnicích, Slatině, Draho uši, Čem i nech (zde jen polovina 
patřila Chlumčanským), Štokově, Radkovicích a Dolní Lukavici. Prokazatelně chyběl v Jenči, Božkově, Bukové, 
na Zeměticích (Bijadlech) a na Újezdě Purkatově. 
107 Viz Janáček, J.: Pivovarnictví v českých královských městech 16. století, Praha 1959, s. 56, 60; Míka, A.: 
Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 142-143; Procházka, V.: Česká poddanská 
nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století, Praha 1963, s. 159-163; Petráň a kol.: Dějiny hmotné 
kultury II (I). Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995, s. 361 
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nejmenších statečcích a v jedné vsi na jiném panství naopak krčma úplně chyběla. To ovšem 

mohlo být způsobeno i tím, že Chlumčanští nevlastnili dotyčné vsi celé a nějaké krčmy, ať 

vrchnostenské či poddanské, mohly ležet v části jiného majitele. Větší panství měla 

vrchnostenskou krčmu všechna a obvykle i několik. Na Zeměticích tak byly po dobu, kdy ke 

statku patřil Kbel, krčmy dvě, a po získání Čelákov opět dvě, na Újezdě Purkartově nejdřív 

dvě, později čtyři, i když tamní krčmy pravděpodobně na nějaký čas přešly do poddanské 

držby, a v době připojení Kbela dokonce pět, na Radkovicích po připojení Dolní Lukavice 

byly také dvě, na největším panství Štokov oproti tomu jen jediná. Dá se tedy říci, že na 

každém panství s vrchnostenským pivovarem byla provozována alespoň jedna vrchnostenská 

krčma, většinou však byla jedna v každé vsi na statku. Na druhou stranu v žádné vsi nebyly 

vrchnostenské krčmy dvě a až na dočasný případ Boršic si nikde nekonkurovaly ani krčma 

poddanská a vrchnostenská. Vrchnostenské krčmy na panství Chlumčanských jednoznačně 

převažovaly a poddanské krčmy byly tolerovány jen v případech, kdy nekonkurovaly 

vrchnostenským. Několik vrchnostenských krčem vzniklo na panstvích už před založením 

pivovaru a tedy z jiných důvodů než pro distribuci vrchnostenského piva, jindy naopak víme 

o jejich zřízení Chlumčanskými právě v souvislosti se vznikem pivovaru. Dá se předpokládat, 

že pokud při založení pivovaru na panství nebyla žádná vrchnostenská krčma, došlo k jejímu 

zřízení. Ne úplně jasné je však poměr počtu poddaných k množství krčem na panství: roku 

1577 bylo na Újezdě Purkartově podle urbáře šestnáct poddaných včetně krčmářů a čtyři 

krčmy, po připojení Kbela dvacet čtyři poddaných a pět krčem a na počátku 17. století deset 

poddaných a tři krčmy, zatímco na Bijadlech bylo na počátku 17. století 16 poddaných a dvě 

krčmy, na sousedním statku Radkovice pod Skalou a Lukavice Dolejší dvacet sedm 

poddaných a dvě krčmy a na Štokově bylo třicet tři poddaných a jediná krčma. Panstvím 

s největším počtem krčem tak byl nepochybně Újezd Purkartův, kde existovala krčma nejen 

v každé vesnici s poddanými, ale dokonce i ve vsi údajně až na cizí poplužní dvůr zcela pusté. 

Důvod natolik naddimenzovaného počtu krčem na tomto statku neznáme, byl však udržován 

až do roku 1615, takže nějaký důvod mít musel. Bylo snad pivo z újezdeckého pivovaru 

natolik kvalitní, že do krčem na panství lákalo i cizopanské poddané? Nebo územím panství 

procházela nějaká neznámá obchodní trasa a krčmy tak sloužily skutečně formanům? Na tyto 

otázky zatím zodpovědět nedokážeme. U ostatních panství zřejmě počet krčem odpovídal 

reálné situaci a na Štokově zřejmě byli poddaní natolik chudí a navíc z jedniné, i když veliké 

vsi, že se pro ně nevyplatilo zřizovat další krčmy. O způsobu provozování vrchnostenských 
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krčem Chlumčanských formou nájmu nebo ve vlastní režii vrchnosti nemáme žádné 
' 108 zpravy. 

Po polovině 16. století bylo nejvýnosnějším výrobním odvětvím na většině velkých 

velkostatků pivovarnictví. Výroba piva byla poměrně složitá a sestávala ze dvou základních 

fází: z výroby sladu z obilí a z vlastní výroby piva ze sladu. Právě náročnost výroby piva byla 

zřejmě jedním z důvodů, proč se pivovarnictví na velkostatcích nerozvinulo už dříve. Na 

velkostatcích se v 16. století začalo vařit převážně konzumní pivo, většinou pšeničné, jehož 

výroba nebyla tak náročná jako u kvalitnějších druhů piva, vařených výhradně ve městech. 109 

108 Krčmy uváděné v popisech vrchnostenského majetku bez uvedení poddanského platu, které lze považovat za 
krčmy vrchnostenské, byly v Jenči a ve Kbele. Další takové krčmy s výslovným označením "výsadní" byly 
v Loučimi (u Bukové), Štokově, v Zeměticích, Čelákovech, Újezdě Purkartově, Horšících, Letinech, Týništi, 
Radkovicích a Dolní Lukavici. Roli vrchnostenských krčem přebíraly někdy poddanské krčmy, které, jak už bylo 
řečeno, byly na statcích Chlumčanských prokazatelně v Plešnicích, Drahouši, Předslavi a ve čtyřicátých letech i 
v Horšících. Žádná krčma (vrchnostenská ani poddanská) naopak nebyla v Tisovicích, Božkově a Černínech a 
také ve vsi Kucíny na panství Radkovice. 
U výsadních krčem na panství Újezd Purkartův však zdaleka nebylo jednoznačně jasné, zda jde o krčmy 
vrchnostenské či poddanské. Zatímco v deskových zápisech ze čtyřicátých let 16. století a z roku 1615 jsou 
uvedeny mezi vrchnostenským majetkem, roku 1577 je najdeme naopak mezi majetkem poddanským. Zdá se, že 
se přechodně ocitly v poddanských rukou a potom byly znovu vykoupeny vrchností. Krčma v Týništi byla podle 
všeho zřízena (nebo možná spíše obnovena) nově po roce 1549, pravděpodobně právě Janem Chlumčanským a 
patrně v přímé souvislosti se zřízením pivovaru na Újezdě. Je možné, že byla vytvořena z posledního 
nezpustlého poddanského dvora v jinak pusté vsi Týništi. Záhadou ovšem zůstává, komu vlastně sloužila, pokud 
v Týništi opravdu nežili žádní poddaní. Přesto byla natolik rentabilní, že byla udržována v provozu ještě v roce 
1615. Krčma v Letinech už roku 1615 v majetku Chlumčanských nebyla, ovšem ani jiné zboží v Letinech, takže 
zřejmě byla odprodána i se zbytkem vsi. Krčmy v Újezdě a Horšících byly v provozu již ve čtyřicátých letech, 
dávno před zřízením tamního pivovaru. Také v Dolní Lukavici byla vrchnostenská krčma už v době přikoupení 
k Radkovicím a před založením místního pivovaru. Naopak nově zřízené Chlumčanskými byly krčmy 
v Radkovicích, v Zeměticích a zřejmě i ve výše zmíněném Týništi. Ke statečku Buková patřila jen jedna třetina 
vrchnostenské krčmy v Loučimi a pivovar tam přirozeně žádný nebyl, ovšem ani na okolních panstvích. 
109 Slad vznikal ve sladovně máčením obilných zrn při určité teplotě, které vedlo k jejich naklíčení, a jejich 
následným sušením na hvozdu prostřednictvím sladovníků. Slad se nechal 4-6 týdnů odležet a byl pak odvezen 
šrotýři na rozemletí do mlýna, kde musel být při mletí znovu vlhčen, a poté do pivovaru, kde ho pivovarští mistři 
(sládci) s čeledí v určitém poměru svařili s vodou. Odvar zvaný mladinka se smísil s chmelovým odvarem a 
přidaly se k němu kvasnice. Kvasnice představují velice zajímavou část procesu- jedná se totiž o primitivní 
vřeckovýtrusné houby druhu Saccharomyces cerevisiae. Tyto kvasinky přirozeně žijí na ovoci a rozkládají cukry 
na etanol a kysličník uhličitý. Dříve se předpokládalo, že se u různých druhů alkoholických nápojů (piva, vína, 
sherry, saké aj.) používají různé druhy kvasinek, nyní se ale zjistilo, že všechny jsou pouze kultivary výše 
zmíněného druhu kvasinek, které je navíc možno dále šlechtit pro dosažení požadovaných vlastností. Většina 
kvasinek umírá při dosažení 4-5% alkoholu v nápoji (asi dnešní dvanáctistupňové pivo), takže pro přípravu 
silných piv ("stará" raně novověká piva měla dvojnásobný obsah alkoholu než dnešní piva a některá byla ještě 
silnější) sej iž tehdy muselo užívat speciálně vyšlechtěných kvasinek. Kvasinky se také dělí podle toho, zda 
kvasí při tzv. svrchním nebo spodním kvašení, tedy zda kvasí při povrchu kádě či klesají k jejímu dnu. Většina 
raně novověkých piv kvasila svrchním kvašením, na rozdíl od dnešní situace, kdy většina piv vzniká kvašením 
spodním. Tento způsob se rozšířil od 19. století, ale znám byl už ve středověku, používal se např. při výrobě 
žateckého kvalitního piva zvaného "samec" už v 15. století a zřejmě byl obvyklý při výrobě kvalitních ležáků. 
Svrchní i spodní kvašení se dá použít pro ječné i pšeničné pivo, zdá se ale, že se spodní kvašení používalo jen 
pro stará ječmenná piva, a to zřejmě jen pro některé druhy. Pivo kvašené spodním kvašením bylo trvanlivější, 
jeho výroba byla ale těžší a závisela především na možnosti použití správného kultivaru kvasinek. Různé odrůdy 
pivovarských kvasnic tak "vyráběly" rlizné druhy piva a představovaly tajemství jednotlivých pivovarů. Pokud 
pivovar vyráběl více druhů piva, musel mít i několik druhů kvasinek. Proto bylo pro vrchnost jednodušší vyrábět 
jen konzumní mladé bílé pivo, vyráběné svrchním kvašením, a kvalitnější druhy pro svou potřebu koupit 
z městských pivovarů. Hotové pivo vzniklo kvašením chmelosladového odvaru v sudech ve spilce, po němž se 
kvasnice odstranily a nápoj se nechal vyzrát. Přebytečné namnožené kvasnice se prodávaly a používaly jako 
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Provozování vrchnostenských pivovarů začalo mít větší smysl teprve tehdy, když se koncem 

15. století na vesnici rozšířila konzumace piva jako každodenního nápoje, které tak nahradilo 

dražší medovinu. Pivo se v českých zemích i v Evropě pilo samozřejmě mnohem dříve, 

nejprve se však jednalo o nekvalitní nápoje, připravované doma, později o nápoje vařené 

v klášterech a v královských městech, která získala monopol vaření piva na prodej. Na výrobu 

piva šlechtou a zákazy dovozu obilí jejích poddaných do města si stěžovala města poprvé už 

roku 1456, tedy ještě před masovým rozšířením jeho konzumace, výrazněji po roce 1484. 

V roce 1502 města vytýkala šlechtě a jejím poddaným, že vyrábí slady, obchodují s nimi, vaří 

pivo a zřizují nové krčmy. Šlechta si téhož roku naopak stěžovala na zákazy prodeje 

městského sladu na venkov. Zdálo by se tedy, že výroba piva šlechtou byla rozvinuta již 

v této době. Ve skutečnosti však města nerozlišovala vrchnostenské pivovary od pivovarů 

v poddanských městech a městečkách, kde se právě v této době rozvinula výroba piva ve 

kvasnice do pečiva a chleba, část zdravých kvasinek (tzv. ,jádro") se však promyla vodou a použila na přípravu 
dalšího piva. Pivovar tedy zásoboval i pekárny, před uvařením první várky v nově zřízeném pivovaru se však 
musely sehnat kvasnice z jiného pivovaru, aby se s vařením piva vůbec mohlo začít. 
K výrobě piva ve městech byla tedy zapotřebí dřevo, obilí, chmel a kvasnice, dále sladovna, mlýn, pivovar a 
spilka, z personálu sladovník, který připravoval slad, šrotýř, který ho odvezl do mlýna a přivezl tam dřevo, 
mlynář, který slad umlel, pivovarský mistr (sládek) s čeledí, kteří vařili pivo, a "spěláci" a ostatní pomocná 
čeleď, která dohlížela na kvašení. Slad bylo ovšem možné koupit už hotový, bylo to ale dražší, než si ho nechat 
vyrobit z vlastního obilí. Z pěti strychů pšenice se uvařilo 6 věrtelů mladého bílého piva. 
Na velkostatku se celá výroba až na mletí sladu soustředila pod jednou střechou, většinou v budově vedle 
administrativního sídla velkostatku, na malých panstvích tedy vedle tvrze. Hlavní prostor budovy zabírala 
patrová sladovna, která měla v patře sýpku ("sladovou půdu"), odkud se otvorem v podlaze sesypávalo obilí do 
"humna" v přízemí. Zde se zrno máčelo v kádi a pak rozestíralo na podlahu a zahřívalo průchodem z ohniště ve 
vedlejším "hvozdu". Vyklíčené se při stálém převracení sušilo a pražilo v hvozdu, až vznikl slad, který se vozil 
do mlýna k semletí. Mletý slad se pak dodal do pivovaru, což byla nevelká hala v jedné budově se sladovnou. 
Podle díla Orbis sensualium pictus J. A. Komenského se zde ze sladu a chmele v kotli svařilo pivo, které se 
vylilo "na stoky" (do velké kádě) a po vystydnutí se ve džberech odnášelo do podzemního sklepa pod sladovnou 
(spilky), kde se nalévalo do sudů. 
Piva se rozlišovala podle užitých surovin, v raně novověké Evropě zejména na ovesná, rozšířená zvláště 
v Rakousku a v Čechách zakázaná roku 1550, bílá (pšeničná), ječná a směsná, a podle způsobu výroby na stará 
a mladá. Bílé pivo bylo vařeno především jako mladé, a to jako samostatný druh i jako odvar ze starého bílého 
piva (patoky). Teprve v druhé řadě bylo vařeno bílé pivo staré (hořké). Černé pivo bylo vařeno především jako 
staré (hořké), méně jako mladé, a to jako samostatný druh i odvar. Výroba starých piv, zejména ječného, byla 
technicky náročnější. I ve většině královských měst se vařilo převážně levnější mladé bílé pivo, zatímco na 
výrobu ječného starého piva se specializovaly např. Kadaň, Rakovník a Rokycany. Velkostatek se orientoval 
takřka výhradně na výrobu bílého piva. Mladé bílé pivo bylo určeno k běžnému masovému konzumu, staré pivo 
bylo kvalitnější a dalo se déle skladovat. Za kvalitní bílé pivo bylo považováno pivo hradecké, jinak se mezi 
kvalitní piva řadila piva ječná, jejichž výroba měla podstatně menší rozsah než výroba piv bílých. Za nejlepší 
piva byla považována piva rakovnická a slánská. Žádné pivo produkované velkostatkem nebylo považováno za 
kvalitní, J. Janáček se vyjádřil přímo, že výrobky šlechtického pivovarnictví měly velmi špatnou kvalitu. 
Viz Chodounský, F.: Pivovarství, OSN 19, 1902, s. 818-819; Chodounský, F.: Sladovnictví, OSN 23, 1905, s. 
331; Janáček, J .: Pivovarnictví v českých královských městech 16. století, Praha 1959, s. 6-7, 12, 14, 16, 19-23, 
28; Petráň, J.: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et 
historica- monographia 5, 1963, s. 59; Bělohlávek, M. a kol.: Dějiny Plzně I. Od počátků do roku 1788, Plzeň 
1965, s. 153; Janáček, J.: České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547 1/1 Praha 1968, s. 85; Petráň a kol.: 
Dějiny hmotné kultury II (I). Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995, s. 383-384; Dostál, 
S.- Staňková, L.: Velká kniha o pivu, Praha 1997, s. 15, 35-39; Váňa, J.: Systém a vývoj hub a houbových 
organismů, Praha 200 I, s. 68-71; Verhoef, B.: Velká encyklopedie piva, Praha 2003, s. 22, 36-38, 44-54, 278; 
Houser, P.: Pivo známé i neznámé, 21. století, červenec 2004, s. 69-70 
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značné míře. Vrchnostenské pivovary vznikaly údajně již od počátku 14. století, byly ale 

určeny převážně pro spotřebu vrchnostenské čeledi a bylo jich velice málo. Jedním z nich byl 

třeba rožmberský pivovar v Třeboni, doložený roku 1379. Situace se začala měnit od třicátých 

let 16. století, ale ještě v letech 1541-1543 mělo pivovar jen 13 ze vzorku více než 900 

českých statků. Ke skutečnému rozvoji vrchnostenského pivovarnictví došlo výrazněji až od 

poloviny 16. století s kulminací asi okolo roku 1600. Předpoklad S. Dostála a L. Staňkové, že 

už v polovině 16. století existovalo v českých zemích víc než tisíc vrchnostenských pivovarů, 

se jeví jako silně nadsazený a vystihuje spíše stav na konci 16. století. 110 

110 Vaření ječného i pšeničného piva bylo známo už od starověku, obvykle se ale tehdy neochucovalo chmelem. 
Pivo se ovšem mohlo vyrábět i z jiných surovin, jakými bylo např. proso, čirok, maniok, žito, oves, kukuřice, 
batáty, kokosová šťáva, palmová míza .... Nejčastěji se ale vařilo právě z ječmene nebo pšenice. Nejstarší zmínky 
o vaření obou druhů piv máme z Mezopotámie z doby asi 2800 let př. n. 1., o něco později se různé druhy piva 
vařily i v Egyptě a Palestině, kde se kořenilo směsí řady bylin, do níž se někdy přidával už i chmel. Pivo pili 
Řekové i Římané, kteří ho ale konzumovali méně než jiné alkoholické nápoje a nepovažovali za stejně cenné 
jako víno. Naprosto opačný postoj k pivu a vínu zaujímali Keltové a zvláště Germáni, pro které bylo posvátným 
nápojem. Proto proti němu vedli křesťané nejdříve tvrdý boj, záhy však bylo přijato jako běžný konzumní 
(ovšem neposvátný!) nápoj a hojně se začalo vařit dokonce i v klášterech. Ale i jiné národy běžně vařili ječná i 
pšeničná piva, například Skytové, Makedonci, Finové a pro nás zvláště zajímaví Slované. Ovšem primitivní 
formy piva z nejrůznějších surovin se vařily i u většiny domorodých kmenů afrických i asijských. Užívání 
chmele k okořenění piva se šířilo Evropou během raného středověku od severu. Nejstarší nepochybný doklad o 
něm máme ze šestého století z Finska a v osmém století se užívalo i v Německu. V Čechách máme nejstarší 
doklad o výrobě piva dochován paradoxně z jeho zákazu- na konci desátého století zakázal svatý Vojtěch 
mnichům v Břevnově vařit pivo i víno, protože se v klášteře rozmáhalo opilství. První datovaná zmínka o vaření 
piva v Čechách pochází ze zakládací listiny vyšehradské kapituly z roku I 088, ve které je zmíněn desátek 
chmele pro potřebu vaření piva. Svoboda domácího vaření piva začala být rušena mílovým právem královských 
měst, která se v krátké době stala v podstatě monopolními výrobci piva. 
Vrchnostenské pivo bylo na počátku 16. století v Čechách nápojem robotníků a nádeníků během žní a 
vrchnostenské čeledi, pro kterou se počítalo s asi sedmdesáti litry piva na osobu ročně. Zato česká šlechta pivo 
ještě na počátku 16. století obvykle nepila a ani ho neužívala při přípravě jídla- nahrazovala ho vínem. V první 
polovině 16. století bylo obecně v Evropě považováno za nápoj vesnických poddaných. Jeho průměrná spotřeba 
byla v evropských zemích v raném novověku značně vysoká, nejméně I litr na osobu denně, ale i více než čtyři 
litry- v Anglii např. více než tři litry na osobu včetně dětí. Přitom tehdy už začala být snižována zaváděním 
nových nápojů, čaje a kávy. Jedním z důvodů vysoké spotřeby byl nízký obsah alkoholu v pivu, který 
umožňoval jeho hojnější konzumaci než třeba u vína, které bylo také podstatně dražší. Dalšími příčinami byla 
víra v jeho příznivé zdravotní účinky: bylo dáváno jako posilující prostředek zvláště nemocným, těhotným 
ženám a šestinedělkám a v menším množství i dětem. Důvodem tohoto tvrzení bylo mimo jiné to, že pitná voda 
byla často infikovaná choroboplodnými zárodky, proto bylo bezpečnější ji nahradit jiným nápojem nebo 
dezinfikovat alkoholem, jak tomu bylo u pivních polévek atd. Hojné podlévání jídel pivem či vínem mělo zřejmě 
stejnou příčinu. Pivo také obohacovalo stravu chudých o chybějící kalorie. Navíc představovalo i formu úniku 
z neradostné skutečnosti a zárovei'í posilovalo společenskou soudržnost při rodinných slavnostech a v obecních 
krčmách. 

Viz Janáček, J.: Řemeslná výroba v českých městech v 16. století, Praha 1957, s. 68-71; Janáček, J.: 
Pivovarnictví v českých královských městech 16. století, Praha 1959, s. 8, 51; Míka, A.: Poddaný lid v Čechách 
v první polovině 16. století, Praha 1960, s. 123-127; Petráň, J.: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 
16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et historica- monographia 5, 1963, s. 141-146; Míka, A.: Nástin 
vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu, Praha 1960, s. 123; Macek, J.: Jagellonský věk 
v českých zemích ( 1471-1526) I. Hospodářská základna a královská moc, Praha 1992, s. 91-92, 2. Šlechta, 
Praha 1994, s. 180, 4. Venkovský lid. Národnostní otázka, Praha 1999, s. 56-57; Dostál, S.- Staňková, L.: Velká 
kniha o pivu, Praha 1997, s. 7-14,78,87, 90; Montanari, M.: Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě, Praha 
2003, s. 14-15,25-26,88, IlO, 120-122, 126, 153; Beránek, V .. Když plásty tekly medem. Medařská 
hospodářství, práva, soudnictví, příběhy, Praha 2003, s. 81-83; Houser, P .: Pivo známé i neznámé, 21. století, 
červenec 2004, s. 68-69 
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První pivovar u Chlumčanských byl doložen až 1577. Na statcích, které drželi 

Chlumčanští dříve, není zřejmě možné pivovar očekávat. Prokazatelně nebyl v Jenči před 

rokem 1553, v Tisovicích (Čísovicích) v letech 1557-1559 a v Plešnicích před rokem 1563. 

Také na statcích, kde se pivovary později objevily, v první polovině 16. století prokazatelně 

chyběly: v Újezdě Purkartově v roce 1543 a v Zeměticích a Bijadlech roku 1564. 111 První 

pivovar Chlumčanských tak byl pravděpodobně zřízen na Újezdě Purkartově mezi lety 1543 a 

1577. Jeho součástí byla sladovna při tvrzi, pivovar a "na tom pivovaře pánev měděná dobrá i 

dostatek dřevěného nádobí- kádí, kadeček a sudů a všeho, což k vaření náleží". I roku 1615 

byl tento pivovar se sladovnou, "s pánví měděnou a se vším nádobím pivovarským" v 

provozu. Na Dolní Lukavici byl postaven pivovar se sladovnou a spilkou mezi léty 1596 

(1591 ?) a 1606 a na Bijadlech pivovar se spilkou mezi lety 1564-1615. Na Štokově vznikl 

pivovar na vaření "piv starých i bílých" se železnou pánví, hvozdem, humnem, spilkou, 

"káděmi měsnými i chladícími", sudy, věrteli a ,jiným k tomu přináležejícím nádobím 

pivovarským" a sladovnou před rokem 1634, kdy máme první popis statku. Není ale pochyby 

o tom, že existoval také již v době předbělohorské. 112 Po roce 1577 naproti tomu pivovar 

prokazatelně nebyl na malých statcích Drahouš, Buková a Čeminy. 113 Pivovary tedy byly na 

počátku 17. století na čtyřech ze šesti statků Chlumčanských, a to všech na statcích s více než 

9 poddanými. Na zbylých menších statcích pivovar zřízen nebyl. Statky s šesti a méně 

poddanými očividně už nebyly pro vznik vrchnostenského pivovaru vhodné. Hranice 

velikosti, při kterém bylo ještě možno zřídit pivovar, však rozhodně nemusí být stanovena na 

deset poddaných, není vyloučeno, že jeho provoz byl rentabilní možná i na statku s například 

osmi poddanými. Bylo by potřeba podniknout daleko širší výzkum v této oblasti, aby bylo 

možno stanovit, na kterých statcích lze ještě pivovar očekávat na kterých už nikoli. Starší 

předpoklad, že pivovary mohly existovat jen na statcích s více než dvaceti poddanými, se 

v každém případě ukázal být mylný, a dolní hranice musí ležet mnohem níže. 

Právě ze snahy o zřizování pivovarů i na malých šlechtický statcích je zřejmé, že 

vaření piva bylo velice výnosnou činností výroby. Konkurence poddaných v pivovarnictví 

nebyla veliká a šlechty jí navíc čelila zákazy domácí výroby piva poddanými na svých 

statcích. Ale byl tu jiný konkurent - města. Aby vrchnostenské pivovarnictví bylo úspěšné, 

muselo se nejprve vyrovnat s konkurencí královských měst a jejich měšťanů, jejichž doménou 

111 DZV II 812; OD 64 pag. 322, 364; DZV 57 J21; DZV 6 GIS, GIS'; NA Praha KomS inv. č. 244 (Obeslání 
výplat) fo!. 07; DZV 133 J 19 
112 DZV SO G29; DZV lSS JI5; DZVI27 FI3; DZV 136 MI4; DZV 297 A25; DZV 150 M9'; SOA Plzeň pob. 
Klatovy VS Planá in v. č. 434 sign. JE 1/3 (Urbář z roku 1641) fo!. 3S-42 · 
113 DZV 133 E20; DZV 305 P7; DZVISO H21 
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bylo vaření piva už od středověku. Vítězství vrchnostenských pivovarů nad městskými a 

měšťanskými bylo ale rychlé a snadné. Rozsah výroby piva ve většině královských měst se v 

16. století zvláště v jeho druhé polovině stále snižoval, protože vrchnostenské pivovary 

postupně přebíraly jejich odbytiště. Ta se nakonec mnohde omezila jen na samotná města a 

jejich vlastní poddané. Právě pokles odbytu městských pivovarů v jednotlivých vesnicích je 

nám mnohdy jediným svědectvím o růstu odbytu sousedních vrchnostenských pivovarů. 114 

114 Podle register dědičného posudného uvařila v letech 1576-1579 průměrně královská města Klatovy ll 374 
věrtelů piva ročně, Stříbro 5 220 věrtelů, Domažlice 3 734 věrtelů a Sušice 3 723 věrtelů piva, v roce 1590 
Klatovy 6 604 věrtelů, Stříbro, 4 168 věrtelů, Domažlice 6 478 věrtelů, Sušice 3 330 věrtelů, Rakovník 8 445 
věrtelú (hospodářský rok 1589-1590). Údaje z Plzně a Rokycan nemáme, protože byla od placení dědičného 
posudného osvobozena. Město Tachov bylo v zástavě Lobkoviců a neodvádělo daně mezi královskými městy. Je 
zřejmé, že v Klatovech, Stříbře i Sušici došlo k poklesu výroby piva, zatímco v Domažlicích se překvapivě 
výroba zvýšila na téměř dvojnásobek. Zdá se, že Domažlice narozdíl od ostatních měst, která se specializovala 
na běžné konzumní mladé bílé pivo, produkovaly kvalitní bílé pivo na export do Bavorska. Kvalita jejich piva 
musela být asi vysoká, protože např. roku 1550 si ho pro svou potřebu nechal do Augsburku dovézt císař 
Ferdinand I. Domažlické pivo se dodávalo na jeho dvůr i v Čechách a v Chamu byly pro obchod s ním dále do 
Bavorska zřízeny dokonce zvláštní sklady. I odbyt ve vesnicích v majetku či zástavě Domažlic hrál důležitou 
roli, např. roku 1579 město stanovilo, že obyvatelé chodských vesnic a vesnic pivoňského kláštera smějí odebírat 
pivo pouze z domažlických městských pivovarů. Proto Domažlice nepostihlo ani zřízení pivovaru jejich 
zástavní vrchností po roce 1572 přímo ve městě. Město Klatovy se zase snažilo soustředit se na export do 
Bavorska, očividně ale nebylo tak úspěšné jako Domažlice. Plzeň nebyla zatížena posudným, protože se ale 
specializovala na běžné konzumní mladé bílé pivo, konkurence šlechtických pivovarů jí také znesnadňovala 
odbyt. Nejblíže Plzni vznikly pivovary na rytířských statcích Horomyslice Adama Muchka z Bukova, který roku 
1563 kvůli odstranění konkurence město koupilo, a Křimice Václava Točníka z Křimic, které byly konkurentem 
Plzně po celé 16. století. Je zcela evidentní, že tyto malé pivovary přes blízkost Plzně velice slušně prosperovaly. 
Omezována byla také výroba měšťanů: roku 1497 bylo povoleno každému uvařit ročně 20 várek, roku 1566 jen 
I O várek a roku 1600 6 várek s výjimkou sladovníků a řezníků, kterým zůstalo I O. Roku 1546 bylo v Plzni 
uvařeno 14 577 věrtelů měšťanského piva, před rokem 1600 jen 4 048 věrtelů. Pokles produkce městského 
pivovaru nebyl tak výrazný, z 3 O 19 věrtelů v roce 1546 na 2 323 věrtelů na konci století. Město bylo šlechtou 
vytlačováno z cizích dominikálních trhů, proto se specializovalo na vlastní dominikální trh ve svých 24 
vesnicích. Protože mělo problémy s nákupem obilí pro výrobu sladu od cizích poddaných, začalo od čtyřicátých 
let 16. století budovat vlastní poplužní dvory. Pro poznání situace v Rakovníku můžeme použít údaje o výrobě 
piva v zimních kvartálech: 1567-1568 to bylo I 304 1

/2 vertelů, I582-1583 2 019 I věrtelů, 1583-I584 
překvapivě jen 819 I věrtelů, 1588-1589 2 888I věrtelů, 1589-1590 2 559 věrtelů, I598-1599 2 I73 3 věrtelů, 
1590-1600 12 569 I věrtelú, 1602-1603 3 079 věrtelů. Výroba piva tedy v Rakovníku až na překvapivý propad 
v zimním kvartálu 1583-1584 do let 1588-1589 stále stoupala, pak začala klesat, výrazněji od konce 90. let I6. 
století, ale v době poklesu cen piva v letech I602-1603 se kupodivu zvýšila. Zdá se, že konkurence 
vrchnostenských pivovarů se v Rakovníku, známém svým kvalitním černým pivem, projevila až na konci století 
a všeobecná krize výroby piva naopak rakovnickému pivu pomohla znovuzískat ztracené pozice. 
Ve většině českých královských měst je možno v 16. století pozorovat pokles výroby piva, a to obvykle 
stupňovitě, v několika etapách. První etapu ústupu výrobní kapacity královských měst, která se někde projevila 
už na sklonku 15. století, způsobila konkurence pivovarů poddanských měst a městeček. Např. v poddanském 
městě Horšovský Týn byl pivovar zřízen už roku I406, v městečku Kožlany roku 1472, v městečku Stod roku 
1544, v městě Planá roku 1573, v městě Přešticích 1586, v městečku Staňkov je doložen roku 1602. V městečku 
Čistá např. zřídila pivovar vrchnost (kapitula) už před rokem I 53!, kdy ho předala měšťanům. Poslední etapou 
tohoto úpadku městského pivovarnictví a jeho vyvrcholením bylo všeobecné rozšíření vrchnostenských pivovarů 
v posledních desetiletích 16. století. Tento pokles výroby se týkal především běžného konzumního piva, 
zatímco kvalitní výrobky si udržovaly odbytové pozice i v době všeobecné krize městského pivovarnictví. 
Některá města se v osmdesátých a devadesátých letech 16. století snažila konkurovat vrchnostenskému bílému 
pivu výrobou mladého ječného piva, ale v druhé polovině 90. let začaly mladé ječné pivo produkovat i 
vrchnostenské pivovary a výroba městského piva tak opět poklesla. 
Poměr mezi výrobou v jednotlivých městech udává také tzv. "směrné číslo", určující velikost produkce piva 
vzhledem k velikosti města. Protože při výpočtu směrných čísel ze sedmdesátých let I6. století byl použit 
celkový počet městských domú a u směrných čísel z devadesátých let 16. století počet domů e vnitřním městě, 
ne lze porovnávat údaje pro jedno konkrétní město, ale pouze srovnávat směrná čísla různých měst ve stejném 
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Jaké byly důvody převahy vrchnostenského pivovarnictví nad městským? Pivovary 

většiny královských měst byly od roku 154 7 zatíženy tzv. dědičným posudným, poplatkem 

z každého uvařeného věrtele piva. Ušetřena toho zůstala jen královská města Plzeň, České 

Budějovice a Ústí nad Labem a Rokycany a Rakovník, která se stala královskými městy až 

později. Vedle toho všichni pivovarníci včetně královských měst platili tzv. svolené posudné, 

poplatek za každý věrtel uvařený na prodej. Královská města obvykle přiznávala ke zdanění i 

v tomto případě všechno uvařené pivo vůbec. Majitelé velkostatků ale využívali toho, že pivo 

uvařené pro vlastní potřebu zdaněno nebylo a předstírali, že i většina piva uvařená na prodej 

je jen pro jejich vlastní potřebu. S nárůstem výroby piva na velkostatcích nepřímo úměrně 

klesala výše jejich přiznání. Možnost kontroly produkce pivovarů na velkostatcích výběrčími 

posudného byla velmi malá, každou šlechta považovala za újmu své cti, protože vyjadřuje 

pochybnosti o její důvěryhodnosti. V královských městech byl naproti tomu jen nepatrný 

prostor pro zkreslování produkce městských i měšťanských pivovarů. Většina královských 

měst tedy byla proti šlechtě znevýhodněna hned dvakrát- musela mimo svoleného posudného 

zaplatit ještě dědičné posudné a navíc byla narozdíl od ní nucena uvádět skutečnou výši 

pivovarské produkce pro berní přiznání. Pivovarníkům z pražských měst byly navíc byly ještě 

určovány podhodnocené prodejní ceny piva, které je přímo poškozovaly. Situace v pražských 

městech byla ovšem specifická a pro otázky vaření piva na Plzeňsku není důležitá. 115 

období. Tak v sedmdesátých letech bylo průměrné směrné číslo Stříbra 20, Klatov 17, Sušice 12, Písku ll, 
Domažlic !O a Vodňan 7, u Plzně, Rokycan a Rakovníka ho neznáme. Za průměrné směrné číslo bylo přitom 
považováno číslo 20. V devadesátých letech měl Rakovník směrné číslo 44, Klatovy 26, Stříbro a Domažlice 
19, Písek 16, Sušice 15, Vodňany 14, u Plzně a Rokycan ho opět neznáme. Snížením počtu započítávaných 
domů se směrné číslo všude mimo Stříbra zvýšilo, což svědčí mimo jiné i o tristním poklesu výroby piva ve 
Stříbře. 

Viz Bělohlávek, M.: Hospodářství města Domažlic v první polovině XVI. století, ČSPS 64, 1956, s. 47, 49, 52; 
Janáček, J.: Řemeslná výroba v českých městech v 16. století, Praha 1957, s. 118-119; Janáček, J.: Pivovarnictví 
v českých královských městech 16. století, Praha 1959, s. 22, 24,27-29,38,40-41-43,51,54-65, 68-73;; 
Bělohlávek, M. a kol.: Dějiny Plzně I. Od počátků do roku 1788, Plzeň 1965, s. 153-157; Procházka, Z.: 
Domažlice město. Historicko-turistický průvodce, Domažlice 1993, s. 16; Procházka, Z.- Bukačová, I.- Fák, J. 
- Foud, K.: Severní Plzeňsko I, Domažlice 1996, s. 52; Kuča, K.: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku I, Praha 1996, s. 602, 744-745, 2, Praha 1997, s. 193, 3, Praha 1998, s. 822, 6, Praha 2004, s. 171, 30 I, 
307, 342, 830, 868; Foud, K.- Tomáš, K.: Jižní Plzeňsko I. Historicko-turistický průvodce, Domažlice 1999, s. 
93-94; Procházka, Z.: Klatovy město. Historicko-turistický průvodce, Domažlice 2000, s. 21; Procházka, Z.: 
Plánsko a Tachovsko. Historicko-turistický průvodce, Domažlice 2002, s. 83; Jákl, P.: Encyklopedie pivovarů 
Čech, Moravy a Slezska I. Střední Čechy, Praha 2004, s. 55, 247-248 
115 Ze srovnáváním celkových údajů o svoleném posudném jasně vyplývá, že stavové přiznávali s rostoucí 
výrobou na svých statcích stále menší množství svařeného piva na prodej, takže podíl královských měst na 
svoleném posudném stále rostl, z 39% v letech 1552-1553 na 49 %v letech 1563-1566. Po roce 1567 jsou údaje 
o svoleném posudném zkreslená naprosto očividně a údajný podíl královských měst neustále stoupá. Roku 1590 
by činila např. 88,62 %. Reálný podíl královských měst přitom byl okolo roku 1550 asi 20% a okolo roku 1600 
asi 10-15%. 
Pozoruhodná je situace v Praze, kde se po roce 1547 panovník ničil městské pivovarnictví úředním stanovením 
příliš nízkých cen. Roku 1563 bylo nařízeno určit cenu věrtele bílého piva přirážkou I O gr. č. k ceně strychu 
pšenice, ale i tak každé zvýšení musel schválit arcikníže Ferdinand po důkladném ověřování cen pšenice na 
trzích. To bylo velmi zdlouhavé a poškozovalo pražské pivovarníky. Po odchodu arciknížete do Tyrolska 
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Podle názorů některých autorů pivovary na malých statcích nemohly prosperovat. 

Protože nebylo možné popřít existenci pivovarů na řadě drobných rytířských statků, vytvořila 

se teorie, že vyrobené pivo bylo používáno především pro vlastní potřebu, protože od malého 

počtu poddaných nebylo možno očekávat závratné zisky. J. Janáček ale jasně prokázal, že 

pivovary na malých statcích byly stejně""závažným faktorem pro zmenšování odbytišť piva 

z královských měst jako pivovary velkých panství a že prosperovaly i v těsném sousedství 

královských měst. Úpadek výroby piva v královském městě Lounech byl podle něj dokonce 

způsoben především pivovary malých panství, které se dokázaly přizpůsobit i poptávce po 

ječném pivu. Domníval se navíc, že na většině velkých i malých panství se výroba piva stala 

důležitým či dokonce nejdůležitějším odvětvím režijní výroby. Na příkladu panství Citoliby 

na Lounsku doložil, že na statečku o třech vesnicích se mohly uživit i dva pivovary a statek 

přitom prosperoval natolik, že bylo možno dokoupit ještě vesnici čtvrtou. Přitom na území 

panství byl podstatně omezen odběr lounského bílého piva, ale ne zcela vyloučen, takže 

produkce pivovaru nepokrývala vždy celou poptávku poddaných. Situace na panství zcela 

odpovídala pravidlu, že do konce 16. století bylo poddaným z malých i velkých panství, na 

kterých byl pivovar, dovoleno nakupovat si příležitostně cizí bílé pivo, pokud produkce 

vrchnostenského pivovaru nepokryla plně spotřebu piva na panství. Odběr druhů piva, které 

vrchnostenské pivovary nevyráběly, zejména starého ječného piva, nebyl nijak omezován. 

Výnosnost prodeje vrchnostenského piva musela být natolik vysoká, že vrchnost zatím 

nemusela sahat k mimoekonomickým prostředkům a zcela eliminovat odběr cizího piva 

svými poddanými. To se změnilo na počátku 17. století, kdy se vrchnost začala snažit o 

maximální pokrytí poptávky svých poddaných po pivu. Na druhou stranu bylo např. ještě na 

počátku 17. století citolibské bílé pivo dodáváno nejméně do jedné vesnice, která k panství 

Citoliby nepatřila. Očividně se jednalo o ves z panství, na němž tvrdý režim pro odběr piva 

určoval ceny sám císař, což bylo ještě nepružnější. Např. roku 1569 bylo dovoleno zvýšení ceny věrtele bílého 
piva z 32 gr. č. na 40 gr. č., ačkoliv strych pšenice stál v této době 50 gr. č.! Místodržící o své újmě povolili 
posléze zvýšení ceny věrtele piva na 50 gr. č., i tak ale pražští pivovarníci prodělávali stále I O gr. č. na každém 
věrteli. Císaři se ale zdála cena 50 gr. č. za věrtel příliš vysoká a káral za ni místodržící. Po roce 1567 stoupala 
výrazně cena pšenice, dřeva i jiných nákladů na vaření piva. Roku 1575 si pražští pivovarníci opět stěžovali na 
prodělávání vinou příliš nízké ceny a žádali o její zvýšení, to však bylo zamítnuto. Šlechta se naopak snažila 
v letech 1575-1577 dosáhnout ještě snížení ceny piva. Přitom si pražští pivovarníci stěžovali, že zvýšení cen piva 
způsobuje mimo jiné právě šlechta tím, že skupuje obilí od poddaných a prodává draze Pražanům. Bylo jim 
doporučováno, aby snížili náklady na výrobu piva prostřednictvím snížení platů svých zaměstnanců, což bylo 
v městských podmínkách naprosto nemožné. Naznačuje to ale výši platů pivovarského personálu na 
velkostatcích i snahu šlechty o snížení těchto platů ve městech z prostého důvodu, aby jim neutíkali poddaní 
pracovat do městských pivovarů. Roku 1578 dosáhla snížení ceny pražského piva tím, že díky drahotnímu řádu 
musela být určena cenou pšenice zvýšenou jen o osm gr. č. místo dosavadních deseti. Drahotní řád naštěstí pro 
pražské pivovarníky nebyl dodržován, roku 1579 se přiráželo zase I O gr. č. , roku 1589 16 gr. č., roku 1599 18 
gr. č., roku 1605 již 30 gr. č. 
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nebyl dosud zaveden. V 16. století byla tato praxe zřejmě ještě častější. Co ale vedlo poddané 

k tomu, aby dobrovolně odebírali pivo vlastní nebo dokonce cizí vrchnosti, když žili 

v sousedství městských pivovarů s teoreticky kvalitnějším pivem?116 

Někteří autoři se domnívali, že vrchnost mohla na svých panstvích donutit své 

poddané k odběru piva za libovolně stanovené ceny, tedy že ceny vrchnostenského piva byly 

vyšší než u piva v královských městech. V praxi to tak samozřejmě nefungovalo, už proto, že 

poddaní se mohli účinně bránit odebíráním tohoto piva na úvěr, který pak nespláceli. 

Vrchnost tedy chtě nechtě musela výši cen svého piva přizpůsobit požadavkům poddaných a 

neprodávat ho dráže než ve městech. Ve skutečnosti však bylo vrchnostenské pivo 

Viz Janáček, J.: Rudolfinské drahotní řády, Praha 1957, s. 20-23, 25-30, 33-34, 36; Janáček, J.: Pivovarnictví 
v českých královských městech 16. století, Praha 1959, s. 25, 28, 30-33 

116 Jako modelový příklad může sloužit pivovar v Citolibech na Lounsku, malém vladyckém statku o jedné 
vesnici, který byl zřízen před rokem 1562.Tento stateček se roku 1580 zvětšil o vesnici Brodec a roku 1588 o 
Blšany s nově zřízeným pivovarem, který byl ponechán v provozu. Panství se třemi vesnicemi mělo tedy dva 
pivovary. Ekonomická situace na panství Citoliby nemohla být špatná, protože roku 1605 byla přikoupena čtvrtá 
vesnice, Chlumčany v sousedství Citolib. Může se zdát, že tento příklad nemusí mít obecnou platnost pro 
výnosnost pivovarnictví, protože se jedná o vladycký statek v úrodné oblasti v blízkosti velkého královského 
města, kde dostatečně prosperovaly i malé statečky. Ve skutečnosti však právě hospodářství panství Citoliby 
svědčí o velmi silné důležitosti výroby piva pro ekonomiku malých panství: pokud se majitel tohoto panstvíčka 
rozhodl pro vaření piva v konkurenci městských pivovarů, přestože mohl slušně profitovat z dodávání obilí a 
jiných zemědělských produktů do města, musela být výroba piva i na malém statku mnohem výhodnější než 
pouhý prodej nezpracovaných plodin. Žádné doklady o množství vyrobeného piva a ziskům z něj přirozeně ani u 
tohoto vladyckého statku zachovány nejsou, avšak díky zachovaným lounským pivovarnickým registrům 
můžeme pozorovat výši odebíraného piva z královského města Louny v jednotlivých vesnicích. Do Citolib bylo 
v letech 1581-82 a 1586-1587 odebráno z Loun ročně jen po jednom věrteli bílého piva a 5-14 věrtelích mladého 
ječného piva, v letech 1591-1582 též 24 věrtelů starého ječného piva (výhradně citolibským krčmářem), v letech 
1604-1605 jen I věrtele mladého ječného piva. Ves Brodec neodebírala v osmdesátých letech pivo z Loun 
vůbec. Do Blšan bylo před zřízením pivovaru a připojením k Citolibům bylo v letech 1581-1582 dodáno z Loun 
18 věrtelú z Loun dodáno bílého, 3 věrtele mladého ječného piva a 26 věrtelú starého piva, v letech 1586-1587 
15 věrtelú mladého ječného, 12 věrtelů mladého bílého a 55 věrtelů starého ječného piva. V letech 1604-1605 
však byl do Blšan dodán jen jeden věrtel starého piva. Ves Chlumčany, která sousedila se vsí Citoliby a byla až 
do roku 1605 součástí cizího panství, odebrala v letech 1582-1583 13 věrtelů bílého piva, 5 věrtelů mladého 
ječného piva a 36 věrtelú starého ječného piva, ale v letech 1586-1587 již jen 2 věrtele bílého piva, 3 věrtele 
mladého ječného piva a 54 věrtelů starého ječného piva a v letech 1604-1605 jen I věrtel bílého a 18 věrtelů 
starého ječného piva. Tato čísla svědčí také o tom, že odběr těch druhů piva, které vrchnostenské pivovary 
nevyráběly, nebyl nijak omezován, a že bylo dovoleno nakupovat si příležitostně i cizí bílé pivo, pokud produkce 
vrchnostenského pivovaru nepokryla plně spotřebu piva na panství. V letech 1604-1605 se však situace na 
panství změnila a omezován začal být i odběr ječného piva- pravděpodobně proto, že ho vrchnostenské pivovary 
začaly vyrábět také. Vrchnost se navíc začala snažit zcela pokrýt spotřebu piva svých poddaných a omezit tak i 
příležitostné nákupy piva v Lounech. Nejpozoruhodnější je ovšem situace v Chlumčanech, které do roku 1605 
nepatřily k panství Citoliby, ale očividně z jejich vrchnostenského pivovaru už v letech 1586-1587 odebíraly bílé 
pivo. Relativně vysoký odběr starého ječného piva ještě v letech 1604-1605 narozdíl od ostatních vsí panství 
Citoliby svědčí o tom, že čísla o odběru pochází buď úplně či z větší části z doby před připojením Chlumčan 
k Citolibúm nebo z doby, kdy zde citolibská vrchnost zatím nedokázala prosadit stejný režim jako u ostatních vsí 
na svém panství. Mimo staré pivo však toho roku odebrali jen I věrtel bílého piva. To opět svědčí o jejich 
nezávislosti na nařízeních citolibské vrchnosti, protože odběr cizího bílého piva byl v ostatních vsích zcela 
znemožněn, zároveií ale o dobrovolném odběru většiny bílého i mladého ječného piva z vrchnostenských 
pivovarů panství Citoliby. 
Viz Janáček, J.: Řemeslná výroba v českých městech v 16. století, Praha 1957, s. 143; Janáček, J.: 
Viz Janáček, J .: Řemeslná výroba v českých městech v 16. století, Praha 1957, s. 143; Janáček, J .: Pivovarnictví 
v českých královských městech 16. století, Praha 1959, s. 60-61,64, 74; Bůžek, V. a kol.: Věk urozených, 
Praha 2002, s. 206-207 
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pravděpodobně mnohem levnější než městské. Protože vrchnosti, jak už bylo řečeno, 

nemusely platit dědičné posudné a úspěšně dokázaly prostřednictvím nepravdivých údajů o 

množství piva uvařeného na prodej snižovat výši svoleného posudného, mohly si dovolit 

prodávat pivo za podstatně nižší ceny než královská města. Stejnou možnost ovšem měla i 

poddanská města a městečka, která tak byla vrchnostenským pivovarům rovnocennými 

partnery. Ale jen zdánlivě. Mnohem podstatnější roli než dědičné i svolené posudné totiž u 

ceny piva hrály výrobní náklady, které byly u vrchnostenských pivovarů mnohem nižší. 

Vrchnosti mohly využít předkupních práv na pšenici svých poddaných a také svých práv vůči 

poddaným a přinutit je k vykonávání nucené námezdní práce (placené roboty), za kterou jim 

platily o něco méně než jiným nádeníkům. Díky tomu získaly levnější pšenici (případně 

ječmen) i chmel a navíc také levnější pracovní sílu pro práci v pivovarech, zejména 

nekvalifikovanou. Pokud měly na panstvích vrchnostenské mlýny, nemusely platit za semletí 

sladu. Také dřevo z vrchnostenských lesů představovalo nezanedbatelnou položku. Přitom 

postupem doby rostla výše cen ostatních nákladů mimo pšenici: roku 1533 byl poměr ceny 

pšenice ku ostatním surovinám a úkonům v rámci nákladů na výrobu piva 501: 181, roku 

1578 už 360: 445. Nejpodstatnější však byl podle mínění současníků v ceně pracovní síly ve 

městech a na velkostatcích. Protože prakticky všechny suroviny i úkony při výrobě piva si 

vrchnosti dokázaly obstarat levněji, v souhrnu získávaly mnohem levnější produkt než 

v královských i poddanských městech. Pokud zajistily u svého piva alespoň běžnou konzumní 

kvalitu, bylo pro poddané z okolních vsí bez ohledu na příslušnost k jednotlivým panstvím 

ekonomiky mnohem výhodnější odebírat levné bílé pivo z vrchnostenských pivovarů. Mimo 

jiné tak ušetřili i náklady na dopravu z města. Cena piva sice neustále stoupala, ale odběr piva 

poddanými se také stále zvyšoval. Životní úroveň poddaných totiž stále rostla a umožňovala 

zvyšování konzumu piva i přes stálý nárůst výše jeho ceny. 117 

Větší problém začala postupně představovat konkurence vrchnostenských pivovarů 

v okolí sídel Chlumčanských. Podle A. Míky od konce 16. století téměř nebylo panství bez 

vrchnostenského pivovaru. Pokud vrchnostenské pivovary dvou sousedních panství vyráběly 

přibližně stejné drahé pivo, nastupoval tvrdý konkurenční boj mimoekonomickými 

prostředky. Vrchnosti i malých panství měly možnost zakázat svým poddaným odběr cizích 

117 K velkému zvýšení ceny piva došlo zejména v letech 1567-1573 s maximem v letech 1571-1572. I když pak 
ceny poklesly, zůstaly na vyšší úrovni než dříve: např. nejnižší ceny piva v Praze po roce 1570 byly o 13 %vyšší 
než v roce 1560. Na výši odběru se to však nijak neprojevilo, spíše naopak. 
Viz Rudolfinské drahotní řády, Praha 1957, s. 8, 22-25, 30-31; Janáček, 1.: Pivovarnictví v českých královských 
městech 16. století, Praha 1959, s. 72-73; Petráň, 1.: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. 
počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et historica- monographia 5, 1963, s. 175-176; Petráň, 1. -
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piv těch druhů, které zároveň vyráběly i jejich pivovary. Nejdříve se jednalo jen o bílé pivo, 

později mnohde i o mladé ječné pivo. Vaření ječného piva se šířilo od 16. století zejména na 

velkostatcích ve vyšších polohách a v západní polovině Čech. Vaření drahého starého 

ječného piva, používaného poddanými pro slavnostnější příležitosti, se obecně rozšířilo až po 

třicetileté válce, ale díky příkladu pivovaru Václava Chlumčanského na Štokově se zdá, že se 

začalo vařit už v době předbělohorské. V roce 1634 totiž ve své závěti Salomena 

Chlumčanská z Hradiště na Štokově a Jemnici uvedla ve výčtu svého majetku mj. též pivovar 

na vaření .,piv starých i bílých". K zavedení vaření starého piva na Štokově mohlo 

samozřejmě dojít až po vypuknutí třicetileté války, pravděpodobně k němu však došlo už na 

počátku 17. století jako reakce na prudké snížení cen bílého piva a cen obilí vůbec. Na staré 

ječné pivo bylo sice potřeba o polovinu více ječmene než k výrobě stejného množství 

mladého ječného piva a minimálně dvojnásobné množství ječmene než pšenice k výrobě 

mladého bílého piva (2:1,5: 1), ječmen ale byl levnější než pšenice a staré ječné pivo dražší 

než mladé bílé pivo, takže se výroba tohoto piva pořád vyplácela. Jeho odběr podléhal také 

mnohem méně výkyvům a představoval v podstatě jistý zisk. Kvalita starého ječného piva se 

zlepšovala přidáním určitého množství pšenice, které mohlo dosahovat až čtvrtiny objemu 

použitého obilí. Staré ječné pivo přitom bylo asi dvakrát tak silné než jsou dnešní běžné druhy 

p1va. 

Na malá panství však pravděpodobně měl konkurenční boj vrchnostenských 

pivovarů na přelomu 16. a 17. století mnohem tvrdší dopad než na pivovary velkých panství 

z prostého důvodu, že před utužením podmínek odběru piva poddanými jednotlivých 

vrchností mohly pivovary těchto panství díky lacinosti svého piva dodávat své produkty do 

sousedních vsí za hranice svého panství, zatímco po něm už nemohly prorazit na sousední 

panství ani výrazně levnějším pivem a zůstaly omezeny pouze na poddané své vrchnosti. 

Omezenost spotřeby piva na malých panstvích tak zřejmě zasáhla majitele těchto panství až o 

něco později než se předpokládalo a významně se projevila až po nasycení trhu pivem. Pokud 

na malých panstvích vzniklo díky příznivé odbytové situaci několik pivovarů, mohla náhlá 

ztráta jejich odbytišť za hranicemi panství zasadit ekonomice těchto panství těžkou ránu, 

zejména pokud náklady na stavbu těchto pivovarů byly s vyhlídkou na brzkou návratnost 

hrazeny úvěrem. Nicméně i na těch nejmenších panstvíčkách si mohla jejich vrchnost zajistit 

odběr vrchnostenského piva svými poddanými. Taková spotřeba zajisté na zbohatnutí jejich 

vrchnosti nestačila, nicméně zajišťovala stálý příjem, který s největší pravděpodobností vždy 

Petráňová, L.: Rolník v tradiční evropské kultuře, Praha 2000, s. 126; Bůžek, V. a kol.: Věk urozených, Praha 
2002, s. 220-221 
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převyšoval příjem z renty. 118 Průměrná spotřeba piva v jedné větší vesnici činila minimálně 

50 věrtelů starého a mladého piva ročně, které stále představovaly slušnou položku 

v ekonomice malého statku. 119 

Pro pivovary Chlumčanských se bohužel nedochovaly žádné prameny, ze kterých by 

bylo možné zjistit rozsah výroby a odbytu a výslednou bilanci jejich pivovarů. Víme pouze, 

že pivovary se objevily na všech statcích s více než devíti přiznanými poddanými a na 

žádném s nižším počtem poddaných. Víme také, že žádný pivovar Chlumčanských není 

doložen v první polovině 16. století a naopak u většiny z nich je prokazatelné, že tehdy ještě 

neexistovaly. Zdá se tedy, že všechny pivovary Chlumčanských vznikly až v době 

pivovarnického boomu v Čechách a že nesloužily jen pro domácí spotřebu, ale vyráběly i 

pivo minimálně na prodej vlastním poddaným. Statky Chlumčanských neležely v oblastech, 

kde by se mohlo uplatnit prodávání piva formanům nebo plavcům, zmiňované 1. Petráněm, 

takže tento důvod pro jejich zřízení můžeme vyloučit. Prodej piva poddaným z okolních 

statků, které pivovar ještě neměly, však vyloučit nemůžeme. V této souvislosti lze uvažovat o 

tom, že pivovar na Újezdě Purkartově byl možná vybudován až poté, co k němu byly získány 

Radkovice. Ty ale byly zanedlouho opět odděleny jako samostatný statek pro mladšího syna a 

pivovar na Újezdě už zůstal, i když šlo o panstvíčko s pouhými deseti přiznanými poddanými, 

pro které samo o sobě by pivovar zřizován nebyl. Pivovar ale mohl pokračovat v zásobování 

Radkovic i nadále na základě nějaké dnes nezachované smlouvy mezi oběma bratry, protože 

na Radkovicích pivovar zřízen nebyl. K jeho postavení došlo až po připojení dalšího panství 

118 V okolí Slatiny a Čisté byly doloženy vrchnostenské pivovary na Hřebečníkách po roce 1500, na Petrovicích 
roku !51 O, na Krakovci roku 1530, na Chříči roku 1567, ve Všesulově roku 1592, v Šípech roku 1604. V okolí 
Tisovic vznikl pivovar na Mníšku pod Brdy Jana Vratislava z Mitrovic už roku 1520. Dalšími pivovary v okolí 
středočeských sídel Chlumčanských, u kterých ale neznáme dobu jejich zřízení, byly Soseň, Tytry, Všetaty, 
Slabec, Sen, Pšovlky ... U Mníšku to byla například Řiťka. Vrchnostenský pivovar v městečku Merklíně, které 
přímo sousedilo se dvorem Bijadla v majetku Chlumčanských, na kterém byl také pivovar, je doložen roku 1595. 
Viz DZV !50 MI O; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 8. Rakovnicko a Slánsku, Praha 
1891, s. III, 114 ; Kočka, V.: Dějiny politického okresu Kralovického 1, Kralovice 1930 s. 422, 434; Janáček, 
J.: Pivovarnictví v českých královských městech 16. století, Praha 1959, s. 61, 72; Míka, A.: Nástin vývoje 
zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu, Praha 1960, s. 123; Petráň, J.: Zemědělská výroba 
v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et historica- monographia 5, 1963, 
s. 58-60, 194-197; Maur, E.: Zemědělská výroba na pobělohorském komorním velkostatku v Čechách, Prameny 
a studie 33, 1990, s. 99-105 ; Jákl, P.: Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska I. Střední Čechy, Praha 
2004, s. 80, 133, 185, 223, 363 
Foud, K.- Tomáš, K.: Jižní Plzeňsko I. Historicko-turistický průvodce, Domažlice 1999, s. 78 
119 Výnosnost vaření piva dokazuje i žádost dvou skelmistrů z Královského Hvozdu, Andrease Preisslera 
z Javorné a Georga Gerla ze Svaté Kateřiny, o povolení postavit roku 1617 v Královském Hvozdu dva pivovary. 
Gerl chtěl zásobovat horní a Preissler dolní část Královského Hvozdu. V oblasti Královského Hvozdu přitom 
byly vrchnostenské pivovary na velkostatku Bystřice a Děšenice. Skel mistři museli považovat vaření piva pro 
volný trh za opravdu výnosné, když ho chtěli provozovat vedle své sklářské výroby a provozování mlynářství.! 
Povolení od České komory však nedostali. 
Viz Blau, 1.: Geschichte der kUnischen Freibauern im Bohmerwalde, Plzeň 1932, s. 268-271; Janáček, J.: 
Pivovarnictví v českých královských městech 16. století, Praha 1959, s. 57 
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Dolejší Lukavice. Je ovšem také možné, že zatímco teorie o důvodech pro zřízení pivovaru na 

Újezdě je správná, teorie o nezřízení pivovaru na Radkovicích nikoliv a Jindřich 

Chlumčanský prostě pivovar na svém panství zřídil teprve tehdy, když dosáhlo jisté 

minimální velikosti, bez jakékoliv souvislosti s Újezdem. Na základě současných dostupných 

informací to nemúžeme říci s jistotou. Jisté je nicméně to, že pivovary byly zřizovány i 

menších statcích, než se dosud přepokládalo, určitá minimální velikost panství však hrála 

důležitou úlohu. Pivovary rozhodně nebyly součástí všech statků, což dokazuje, že nebyly 

zamýšleny jako provozy pro vlastní potřebu majitelú, ale že se kalkulovalo s jejich odbytem u 

poddaných na vlastním a zřejmě i na okolních panstvích bez pivovaru, která stále existovala, i 

když jich postupně ubývalo. Důvodem ke zřizování těchto pivovarů byla rozhodně naděje na 

zvýšení zisku. Z nevelkého počtu dochovaných pramenú bohužel nemúžeme určit, nakolik 

byly jejich naděje oprávněné. Pomoci si snad můžeme jistou logickou úvahou: pokud by 

pivovary byly ztrátové, byly by postupně rušeny a nebyly by zakládány na dalších malých 

panstvích, kde předtím neexistovaly. Z pramenů ale víme, že pivovary byly udržovány v 

chodu nepřetržitě od svého zřízení až do třicetileté války a při poškození opět opravovány a že 

počet pivovarú na malých panstvích postupně neustále narůstal až do počátku 17. století. 

Provoz pivovarú byl očividně natolik rentabilní, že jejich zřízení bylo považováno za 

přitažlivé i v případě, že pivovary byly na všech okolních panstvíčkách, a že nebyly zrušeny 

ani po vzniku odbytové krize na počátku 17. století. Konkrétní informace o situaci pivovarů 

Chlumčanských však nemáme a na jejich výnosnost múžeme usuzovat jen z celkové 

prosperity jednotlivých statků. 

Nejstabilnějším způsobem výdělku majitelú drobných statkú bylo úvěrové podnikání. 

Půjčování peněz bylo původně doménou židovských lichvářú, ale už roku 1485 a potom i ve 

Vladislavském zřízení zemském bylo poskytování úvěru legalizováno při úroku 1 O %. Židé 

přitom mohli užívat úrokovou sazbu až 35 %. Ke značnému nárústu úvěrových operací došlo 

po vydání tzv. "nového nařízení" ze 30. 4. 1543, kdy byla snížena úroková sazba z 1 O na 6 %. 

Ke snížení úrokové sazby došlo zřejmě také na nátlak dlužníkú z řad velmožú, pořád ale 

zústávala vyšší než úroková sazba v Německu, která dosahovalajen 5 %. Roku 1549 bylo 

navíc uzákoněno, že úvěrové smlouvy poskytnuté před rokem 1543 mají stále zachovávat 

púvodní úrokovou sazbu 1 O % a mohou být prodlužovány libovolně dlouho. Požadování vyšší 

úrokové než stanovené zákonem bylo považováno za lichvu a bylo trestáno prohlášením 

lichváře za psance. V druhé polovině 16. století byla zdokonalena závazná úvěrová pravidla, 
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byly zavedeny a jednotné formuláře dluhopisů a kvitancí a jako pevné termíny splátek 

stanoveny 23. duben a 16. říjen každého roku. 120 

Už od 15. století náležela většina věřitelů k příslušníkům rytířského stavu a v 16. 

století tento trend pokračoval i nadále. Většina věřitelů velmožů ( 40-60 %) pocházela z řad 

nižší šlechty, a to převážně z drobných (80 %) a středních (20 %) statků. Úvěrovému 

podnikání se nejvíce věnovali rytíři, kteří měli méně než 100 poddaných. Nejobvyklejší bylo 

přirozeně půjčovat peníze šlechticům ze stejného kraje, ve kterém dotyčný věřitel žil. 

Nemuselo se ale vždy jednat o obchodní kalkul, ale jen o projev klintelismu mezi drobnou 

šlechtou a velmoži: patron očekával, že mu klient poskytne nevelký dlouhodobý úvěr, který 

bude podle potřeby prolongován. Protože klient potřeboval patronovu ochranu a přízeň, 

přistupoval obvykle na tento úzus i v případě velmi nejisté finanční situace patrona. 

Odmítnutí půjčky nebo jejího prodloužení bylo v naprosté většině případů způsobeno 

nedostatkem finanční hotovosti a tíživou hospodářskou situací věřitele z řad nižší šlechty, 

nikoliv jeho pragmatickým myšlením. Ke zrušení úvěru a případnému soudnímu postihu 

obvykle nebylo přikročeno ani v případě ztráty platební schopnosti, znemožňující placení 

úroků nebo splacení dluhu, který přímo ohrožoval existenční základnu rodiny drobného 

šlechtice. 121 

V. Bůžek rozdělil vypracoval typologii rytířských věřitelů podle toho, jak nakládali 

s úrokovými penězi. Nejobvyklejším a nejjednodušším typem byli tzv. "rytíři- rentieři", kteří 

úrokové peníze používali víceméně pouze k zvyšování svého životního standardu. 122 Tento 

základní typ se vyskytoval už v době jagellonské. Tehdy se ale objevovala především jeho 

120 Janáček, J.: České dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547 1/1 Praha 1968, s. 100; Urfus, V.: Právo, úvěr a 
lichva v minulosti, Brno 1975, s. 73-75, 77-78, 87-88, 145 -146; Tomas, J.: Některé problémy ekonomických 
s mocenských vztahů mezi stavy v českých zemích v 15. a 16. století, FHB 6, 1984, s. ll 0-112, 114, 119; 
Ledvinka, V.: Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách (finanční hospodaření pánů 
z Hradce 1560-1596), Praha 1985, s. 25-31; Kostlán, A.: K rozsahu poddanských povinností od 15. do první 
poloviny 17. století ve světle odhadů a cen feudální držby, FHB I O, 1986, s. 217; Malý, K.: Trestní právo 
v Čechách v 15.- 16. století, 2. vydání Praha 1989, s. 155; Bůžek, V.: Úvěrové podnikání nižší šlechty 
v předbělohorských Čechách, Praha 1989, s. 16; Petráň, J. a kol.: Dějiny Československa do roku 1648, Praha 
1990, s. 488-490; Petráň a kol.: Dějiny hmotné kultury II (I). Kultura každodenního života od 16. do 18. století, 
Praha 1995, s. 361; Petráň, J. -Petráňová, L.: Rolník v tradiční evropské kultuře, Praha 2000, s. 126-127 
121 Tomas, J.: Některé problémy ekonomických s mocenských vztahů mezi stavy v českých zemích v 15. a 16. 
století, FHB 6, 1984, s. 113-115, 117-120; Bůžek, V.: Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských 
Čechách, Praha 1989, s. 43-45, 54; Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských 
Čech, Praha 1996, s. 31, 34-35; Búžek, V.- Hrdlička, J. a kol.: Dvory velmožli s erbem rliže. Všední a sváteční 
dny posledních Rožmberkú a pánů z Hradce, Praha 1997, s. 22; Bůžek, V.: "Svatý Jiří za humny jest" (Úvěr 
v myšlení rytířských klientů předbělohorské doby), Studia comeniana et historica 29, 1999, č. 62, s. 37-39, 41-
44; Mať a, P.: Svět české aristokracie ( 1500-1700), Praha 2004, s. 222-223, 669 
122 Tomas, 1.: Některé problémy ekonomických s mocenských vztahl! mezi stavy v českých zemích v 15. a 16. 
století, FHB 6, 1984, s. 119-120; Bližek, V.: Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských Čechách, 
Praha 1989, s. 48, 76; Búžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 
1996, s. 31-32 
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specifická varianta: pobírání úroku z peněz za prodej vlastního statku. Někteří rytíři byli 

přinuceni svými bohatšími sousedy prodat statek, za který jim však nebyla vyplacena 

hotovost, nýbrž jim byl poskytován každoroční úrok. Kupci tak nemuseli vydat hotové peníze 

a prodejcům bylo umožněno žít alespoň z úroku. Protože ale výše úroku často přesahovala 

původní výnosy z jejich statku, uchylovali se rytíři k tomuto kroku nezřídka dobrovolně. 

Tento způsob přetrvával i v 16. století jako nejjednodušší forma úvěrového podnikání. Míra 

úroku byla roku 1543 snížena právě proto, aby se zamezilo takovémuto prodávání celkem 

výnosných statků s vidinou bezpracného zisku. Do této doby bylo pro dosažení ročního zisku 

jedné kopy grošů nutno investovat 1 O kop grošů, po roce 1543 již asi 17 kop grošů. Přesto 

tato varianta úvěrového podnikání nebyla zcela vymýcena. Např. Vilém Chlumčanský na 

Jenči prodal roku 1553, tedy deset let po snížení úrokové míry, statek Jeneč Volfovi 

z Vřesovic za 650 kop gr. č., které si hned nechal zapsat a žil z úroku 39 kop gr.č. ročně. 

Vedle toho se sice pokoušel o vlastní hospodaření na služebném manství v Tisovicích, ovšem 

asi bez valného výsledku, protože ho po sedmi letech prodal a dále žil pravděpodobně jen 

z renty. Viléma tedy můžeme zařadit do nejstaršího podtypu kategorie rytíř- rentiér: mezi 

rytíře žijící z úrokových peněz, získaných prodejem vlastního statku. 123 Pravděpodobně 

stejného druhu bylo úvěrové podnikání Šebestiána Chlumčanského. Ten totiž roku 1542 

prodal dědictví po otci v Božkově a Buksicích za 185 kop gr. č., koupil si šosovní dům ve 

Volyni a v roce 1557 udal jako svůj jediný zdanitelný majetek jistinu na 250 kop gr. č., ze 

které mu plynul úrok 6 %, tedy 15 kop gr. č. ročně. 124 

Pokročilejším typem "rytíře- rentiéra" byl věřitel, který poskytoval pro zvýšení své 

životní úrovně drobné úvěry okolním velmožům i sousedům z řad nižší šlechty. Věřitelé často 

půjčovali částky do 200 kop gr. č. na dlouhodobý úvěr (i přes 20 let). U úředníků a dvořanů 

velmožů z rytířského stavu se služné podílelo v druhé polovině 16. století a počátkem 17. 

století jen asi 20-30 % na celkovém ročním příjmu, většina jejich zisku plynula právě 

123 Tomas, J.: Některé problémy ekonomických s mocenských vztahů mezi stavy v českých zemích v 15. a 16. 
století, FHB 6, 1984, s. 112-114, 118-119; Kostlán, A.: K rozsahu poddanských povinností od 15. do první 
poloviny 17. století ve světle odhadů a cen feudální držby, FHB I O, 1986, s. 217-218; Macek, J .: Jagellonský 
věk v českých zemích (1471-1526) 2. Šlechta, Praha 1994, s. 73, 101-102; DZV ll Bl2 
124 O jeho dlužnících víme málo, např. před 23. 4. 1544 půjčil Janovi Mal ovci z Pacova na Nihošovicích u 
Volyně 50 kop gr. č., které mu ale Jan Malovec ve sjednaném termínu nevrátil. Z časového horizontu této půjčky 
vyplývá, že Šebestián začal půjčovat peníze záhy po prodej i statku v Božkově a Buksicích, případně ještě před 
ním. Částka vložená do úvěrového podnikání v roce 1557 ale převyšovala částku získanou prodejem statku 
v Božkově a Buksicích a navíc Šebestián vydal další peníze za koupi šosovního domu ve Volyni. Jeho úvěrový 
kapitál tedy musel pocházet i z jiných zdrojů než jen z prodeje statku v Božkově a Buksicích. 
Viz ANM sb. H; DZV 4 Hl6; Teplý, F.: Dějiny města Volyně a okolí, Písek 1938, s. 148, !58, 161, 163; 
Placht, 0.: Odhad majetku stavů Království českého z r. 1557, VKSČN 1946-1947, Praha 1947, kap. 4, s. 79 č. 
ll O; NA Praha KomS in v. č. 55 (Registra modrá půhonná obeslání soudu komorního z let 1542-1544) fo I. 199' 
(1 16'); 
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z úvěrových operací. I po opuštění služby jejich úvěr přetrvával. Dá se dokonce říci, že 

úřednická a dvorská služba naprosté většiny nižší šlechty byla spojena s poskytováním úvěru. 

Nejintenzivnější byla jejich úvěrová činnost právě v době odchodu ze služby a dokonce ti 

úředníci a dvořané, kteří ho velmožům neposkytli během své činné služby, činili tak při 

odchodu ze služby nebo krátce poté. Z úroků pak žila celá rodina bývalého úředníka nebo 

dvořana. Úroky však nemohly být jediným zdrojem příjmů těchto rodin, protože po smrti 

dotyčného věřitele často žádala jeho vdova a sirotci urychlené splacení dluhu, aby rodina 

měla z čeho žít. Ostatně úrok ve výši několika kop grošů na živobytí celé rodiny skutečně 

stačit nemohl. Dvořan Petra V oka z Rožmberka Kryštof Chlumčanský pobíral za službu na 

rožmberském dvoře na Vimperku a později Bechyni v letech 1562-1574 služné, které podle 

dokladu z roku 1570 činilo 40 kop gr. míš. ročně. Petru Vokovi z Rožmberka Kryštof poskytl 

úvěr až v roce 1575, pravděpodobně při příležitosti svého odchodu ze služby, a to nepatrnou 

částku 300 kop gr. míš. (150 kop gr. č.), z níž plynul roční úrok pouhých 18 kop gr. míš. (9 

kop gr. č.) Výše úroku odpovídala peněžní rentě z menší vesnice, na živobytí by sama o sobě 

však rozhodně nestačila. Zřejmě proto v roce 1579 žádala jeho sestra Lidmila provdaná 

Přepyskájménem svých bratrů Adama, Zdeňka a Jarolíma o vyrovnání tohoto dluhu. 

Vrchnostenští úředníci obvykle zprostředkovali úvěrové podnikání svým příbuzným, 

takže se na něm podílelo více členů jednotlivých rytířských rodů. Kryštof navíc zřejmě 

opravdu zprostředkoval úvěrové podnikání svému příbuznému, Janu Chlumčanskému na 

Újezdě Purkartově. Ačkoliv Jan nesídlil v jižních Čechách, ale na Plzeňsku, půjčil Petru 

Vokovi z Rožmberka nemalou částku. V roce 1570 od něj přijal pololetní svatohavelský úrok 

90 kop gr. míš., takže celková jím zapůjčená částka činila 3 000 kop gr. míš. (I 500 kop gr. 

č.). Zachoval se také Janův dopis z 2. 10. 1569, kterým žádal svého "strejce" Kryštofa 

Chlumčanského jakožto služebníka Petra V oka z Rožmberka, aby vysvětlil svému pánovi, že 

mu teď opravdu půjčit nemůže. On mu již napsal vlastnoruční dopis, ale raději prosil ještě 

Kryštofa o zprostředkování, aby mu to Petr V ok, "neráčil zazlívat". 125 I manželka Jana 

125 Jak už bylo řečeno, odmítnutí půjčky drobnou šlechtou velmoži bylo zásadně způsobeno momentálním 
naprostým nedostatkem finanční hotovosti, nikoliv neochotou peníze půjčit. Odmítnutí bylo obvykle podrobně 
zdůvodněno ve zdvořile koncipovaném osobním listu, který zřejmě Jan Chlumčanský také opravdu vyhotovil. Je 
škoda, že se tento dopis nezachoval, protože bychom se z něj zajisté dozvěděli řadu zajímavých detailů o tehdejší 
situaci Jana Chlumčanského. Častou příčinou odmítnutí půjčky bylo předchozí poskytnutí nebo přislíbení půjčky 
jiné osobě, ale také třeba koupě nějaké nemovitosti. Jan někdy v té době přikoupil statek Radkovice pod Skalou, 
takže důvodem jeho odmítnutí mohla být i tato transakce. V listu bylo obvykle také uvedeno, kdo jiný z okolní 
nižší šlechty by mohl požadovaný obnos půjčit. 
Viz SOA Třeboi1 CR- registratura Chlumčanský (nesign.); Bůžek, V.: Úvěrové podnikání nižší šlechty 
v předbělohorských Čechách, Praha 1989, s. 62-63,73-74, 117-120; Petráň, J. a kol.: Dějiny Československa do 
roku 1648, Praha 1990, s. 489; Bůžek, V.: Nižší šlechta v předbělohorských Čechách (Prameny, metody, stav a 
perspektiva bádání), ČČH 91, 1993, č. I, s. 48-49, 51; Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře 
předbělohorských Čech, Praha 1996, s. 35-37; Bůžek, V.- Hrdlička, J. a kol.: Dvory velmožů s erbem růže. 
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Chlumčanského na Újezdě Anna ze Lhoty půjčovala peníze. Již jako vdova půjčila dvěma 

nejmenovaným osobám 400 kop gr. č. Jeden dlužní úpis v hodnotě 200 kop gr. č. od ní dostal 

mladší syn Jindřich, druhý si Anna ponechala do konce života a pak každý ze synů měl užívat 

1 . ' 126 po ovmu vynosu. 

Jinou skupinu rytířských věřitelů představovali "rytíři- lichváři", kteří úvěrové 

peníze vkládali do dalších úvěrových operací. Z nich se postupně vyvinuli "rytíři - lichváři a 

podnikatelé", jejichž základním znakem bylo, že půjčovali peníze velmožům ve velmi vážné 

finanční situaci. Ti po určité době nemohli splácet ani úroky z půjčených částek a proto od 

nich rytíři přebírali do zástavy a později i do vlastní držby některé z jejich statků. Na takto 

získaných statcích v některých případech rozšiřovali "rytíři - lichváři a podnikatelé" vlastní 

režijní výrobu při současně pokračujícím obchodu s penězi. Tímto způsobem většina z nich 

dále bohatla. Věřitelé tohoto typu obvykle nebyli spjati se svými klienty úředními pouty. 

Mnozí z nich začínali s nevelkou finanční částkou, kterou zdědili nebo vyženili a která 

neustálým vkládáním do stále nových úvěrových operací nabývala značné velikosti. Z rodu 

Chlumčanských lze do této kategorie zařadit Jana mladšího Chlumčanského na Plešnicích a 

později na Slatině a Čisté. Jan získal prodejem Plešnic větší množství peněz a pustil se do 

úvěrového podnikání. Jan půjčil například Johance z Kolovrat, manželce Jana staršího 

z Lobkovic, 700 kop gr. č. pod úrok, za něž mu nakonec postoupila ves Slatinu. V ní potom 

sídlil až do roku 1584. 127 Jiné jeho úvěry máme doloženy ze soudních sporů. Drobných úvěrů 

měl zřejmě celou řadu a snad i své předcházející sídlo, ves Předenice, získal tímto způsobem 

do zástavy. 128 O podobné podnikání se asi pokoušel i bratr Jana Boreně Jindřich na 

Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha 1997, s. 22;; Bůžek, V.: "Svatý Jiří za 
humny jest" (Úvěr v myšlení rytířských klientů předbělohorské doby), Studia comeniana et historica 29, 1999, č. 
62,s. 38 
126 DZV 80 G29 
127 DZV 90 L9'; Bůžek, V.: Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských Čechách, Praha 1989, s. 77, 82-
83, 85, 97 -I 00, I 18-1 19, 121-1232; Petráň, J. a kol.: Dějiny Československa do roku 1648, Praha 1990, s. 489-
490; Bůžek, V.: Nižší šlechta v předbělohorských Čechách (Prameny, metody, stav a perspektiva bádání), ČČH 
91, 1993, č. I, s. 49, 52; Bůžek, V.- Hrdlička, J. a kol.: Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny 
posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha 1997, s. 23-24; Bůžek, V.: "Svatý Jiří za humny jest" (Úvěr 
v myšlení rytířských klientů předbělohorské doby), Studia comeniana et historica 29, 1999, č. 62, s. 38; Maťa, 
P.: Svět české aristokracie ( 1500-1700), Praha 2004, s. 223 
128 Hynek Netonický z Nebílov na Netonicích pohnal 20. 1. 1571 Jana mladšího Chlumčanského k soudu 
k soudu, protože ho "vysoce na jeho cti nařekl" dopisem z 27. I O. 1570, daným na Slatině, mj. frázemi "pročež 
bych se toho na Vás nenadál, abyste mi tak často lhářem pro peníze bvli" a "abyste mně nešlechetné a zrádné 
nade mnou o peníze učinilt'', k čemuž se Jan přiznal cedulí řezanou. Zvýše uvedené formulace vyplývá, že Jan 
byl Hynkovým věřitelem a Hynek mu peníze nevracel, nevíme ale, o jakou částku šlo. Před rokem 1586 půjčil 
53 kopy gr. č. Adamovi Korbelovi z Bukové a v Milíčově. Adam nedlouho poté zemřel a do jeho majetku 
v Milíčově se uvázal Šebestián Lažanský z Bukové, takže Jan 17. I O. 1586 požadoval splacení dluhu po něm. 
K soudu Nejvyššího purkrabství 15. 12. 1586 se však z neznámého důvodu nedostavil, takže ztratil při a 
Šebestián Lažanský po něm požadoval náhradu "škod outratních a nákladních". 
Viz DZM 156 F25; DZV 68 G6; Kočka, V.: Dějiny politického okresu Kralovického I, Kralovice 1930 s. 409; 
Malý, K.: Trestní právo v Čechách v 15.- 16. století, 2. vydání Praha 1989, s. 193; 
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Radkovicích pod Skalou. Roku 1588 získal jako náhradu dluhu do zástavy od Jana z Roupova 

na Roupově a N ezdicích poddanské dvory ve vsích Kbel, Jíno a Zelené. Přecenil však zřejmě 

své možnosti, protože v roce 1590 musel přenechat dvory ve Kbele a Jíně Adamu Šicovi 

z Drahenic za 61 O kop gr. míš. a ponechal si jen poddanské dvory ve vsi Zelené. Jindřich však 

úvěrového podnikání nezanechal a znovu se mu podařilo získat do zástavy nemovitý majetek. 

Už 2. 8. 1599 se Jindřich uvázal v dědictví Adama z Klenového na Přestavlcích Přestavlky, 

Lažany, Oplot a Katovice, protože nezaplatil zbytek púvodně pújčené dlužné částky 2 000 

kop gr. míš., pojištěné na listu hlavním s pečetěmi Adama z Klenového a Václava 

Chlumčanského na Plezomech jakožto svědka, ve výši 1 000 kop gr. míš. a zároveň neuhradil 

úroky z celé sumy 2 000 kop gr. míš. od 24. 4. 1596 až do 24. 4. 1599, které činily 360 kop 

gr. míš. 129 Statek Adama z Klenového v majetku Jindřicha nezůstal, jeho část však byla 

v berním rejstříku z roku 1603 Přestavlky přiznána jiným členem rodu, Janem Markvartem na 

Bijadlech, který se zřejmě také věnoval stejnému typu úvěrového podnikání. Posléze však 

Přestavlky připadly dalšímu věřiteli Adama z Klenového, Jiříkovi z Klenového. 130 

Je si ale třeba uvědomit, že se výnosnost úvěrového podnikání pro nižší šlechtu 

postupně snižovala. Mezi lety 1500 a 1600 klesla hodnota peněz přibližně na třetinu a navíc 

roku 1543 došlo ke snížení úroku z 1 O na 6 %. Roku 1500 bylo možné z 500 kop gr. č. získat 

50 kop gr. č., roku 1600 již jen 30 kop gr. č., které navíc měly hodnotu jen 1 O kop gr. č. 

z roku 1500. Za těchto podmínek život z úrokových peněz neskýtal zrovna slibné vyhlídky. 

Zdá se, že úrok mohl sloužit pouze ke zvyšování životní úrovně daného rytíře, nikoliv k jeho 

obživě. Navíc poskytnutí úvěru dlužníkovi, který nebyl schopen splácen úrokové peníze ani 

splatit v případě nutnosti, jakou byla osobní finanční krize věřitele nebo smrt živitele rodiny, 

ohrožovala samu existenční podstatu rodiny drobného šlechtice. Za těchto okolností se úvěr 

namísto přínosu stával zátěží. 

Podle nejnovějších výzkumú však mělo poskytování úvěru drobnou šlechtou 

okolním velmožům vedle ekonomického ještě řadu dalších aspektú: sloužilo zejména jako 

běžný prostředek každodenní komunikace klienta s jeho patronem, služba patronovi a nástroj 

ke zvyšování jeho osobní prestiže vúči okolní drobné šlechtě, která neměla úvěrové vztahy 

129 DZV 168 H29; DZM 74 Nl4 
130 Úsměvné vyprávění o této jinak nepříjemné situaci Adama z Klenového je zaznamenáno v hraniční knize 
panství chotěšovského kláštera. Poddaný Ludvík Malý ze Stoda roku 1610 vyprávěl zajímavou historku o místě 
na hranicích mezi katastry Maškrova, patřícího k Bijadlům, a Lažan, patřících k Přestavlkům: když se Jiřík 
z Klenového uvázal v Přestavlky a Lažany, "pan Adam z Klenového nebožtík chtěje něco od svrškův sobě 
bezpečně zachovati, na Maškrov toho něco odvést, tu zelený pece tři stohy složiti dal, tak aby jako na cizí grunty 
na to právo nebožtík pan Jiřík z Klenového nemohl ... ". 
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s dotyčným velmožem, i vůči patronovi, protože v úvěrových vztazích s ním vystupovala 

zdánlivě jako rovnocenný partner. Hlavní přínos drobného úvěru nižší šlechty vůči velmožům 

tak byl v rovině sociální, nikoliv ekonomické. Tohle všechno ovšem neplatí pro vztah věřitelů 

k dlužníkům z řad nižší šlechty. Zde se ekonomické zřetele uplatňovaly mnohonásobně více a 

obava z případné soudní dohry celé záležitosti byla mnohem menší. Ale i tam zřejmě 

nastupovaly jisté ohledy, zejména pokud se jednalo o příbuzné. 131 

Většina drobné šlechty ovšem vystupovala v úloze konzumentů úvěru (dlužníků). 

Úvěr zčásti posiloval finanční hospodaření velkostatku a umožňoval rozšiřování rozsahu 

režijního podnikání, zároveií. ale v podobě úroků odčerpával značnou část peněžního důchodu. 

Nesprávný odhad ekonomicky únosné míry proniknutí úvěru do hospodářství ve vztahu 

k výnosu panství a hodnotě vlastního majetku vedlo k finanční krizi a s ní spojené poptávce 

po novém úvěru. Finanční krize často končila částečným či úplným výprodejem statků. 132 

Jan mladší na Plešnicích měl řadu drobných dluhů, ale nezdá, že by byly hlavním 

důvodem prodeje Plešnic bratrům Jiřímu a Josefovi Úlickým z Plešnic, protože na tomto 

statku při prodeji nebyl zapsán žádný dluh. 133 I statky Jeneč a potom i Čeminy byly prodány 

zcela bez dluhů, pravděpodobně kvůli své nerentabilitě. 134 Jan na Drahouši, Adam na Bukové, 

Jan Markvart na Bijadlech a Alžběta Březská z Přestavlk také měli drobné dluhy. 135 Na 

přelomu století se ale situace změnila a tři statky musely být prodány z důvodů neúnosného 

Viz Marat, F. (ed.): Soupis poplatnictva 14 krajův v Království českém z roku 1603, VKČSN, tř. filosof.- hist.
jazykozpytná, roč. 1898, Praha 1899, č. 1, s. 61; MA Plzeň in v. č. 498 sign. 7e78 (Kopiář zápisů o majetku 
kláštera chotěšovského z let 1571-1760), fol. 6, 6'; 
131 Tomas, J.: Některé problémy ekonomických s mocenských vztahů mezi stavy v českých zemích v 15. a 16. 
století, FHB 6, 1984, s. 119;; Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, 
Praha 1996, s. 34-35; Bůžek, V.: "Svatý Jiří za humny jest" (Úvěr v myšlení rytířských klientů předbělohorské 
doby), Studia comeniana et historica 29, 1999, č. 62, s. 37-39, 43-44 
132 Bůžek, V.: Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských Čechách, Praha 1989, s. 23, 39 
133 Jan Chlumčanský na Plešnicích roku 1556 dlužil Jakubovi Černínovi z Chudenic a v Líšťanech 3,5 kopy gr. 
č., roku 1557 Lidmile Kočovské 85 kop gr. č. 
Viz PAS; DZM 156 F25 
134 DZV 57 J 22; DZV 180 H 21 
135 Jan Chlumčanský na Draho uši měl roku 1599 bezúročný dluh I O kop gr. míš. u Matyáše Glaczmana 
z Hauenburku a na ten čas v městě Jesenici a 70 kop gr. míš. s nezaplaceným pololetním úrokem od sv. Havla 
1598 do sv. Jiří I 599 ve výši 2 kop 6 gr. míš. u Judyt Glaczmanové z Čabelic. Oba dluhy musel podle nálezu 
soudu nejvyššího purkrabství z 12. 5. 1600 zaplatit i s škodami nákladními a outratními 2 x 1 kopa 31 gr. míš.. 
Jan Chlumčanský na Drahouši ale nerespektoval rozhodnutí soudu, proto ho Matyáš roku 1600 poháněl z 
"nedostiučinění nálezu "tohoto soudu. 
U Jana Bunsona z Bunsonu, ingrosátora desek zemských větších, pražského měšťana a nově přijatého člena 
stavu rytířského, měl v roce 1609 Jan Markvart na Bijadlech dluh 150 kop gr. míš. plus 13 kop 30 gr. míš. 
zadrženého úroku.za tři pololetí, Adam Chlumčanský na Bukové roku 1613 dluh 14 kop gr. míš. a dcera 
Jindřicha Chlumčanského Alžběta Březská z Přestavlk téhož roku dluh 45 kop gr. míš., který udělala ještě před 
svým sňatkem. 
Viz DZV I 74 H9', HI O, N 1; Vančura, J.: Dějiny někdejšího královského města Klatov 1-2, Klatovy I 928-29, s. 
948,961, 1338' 
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zadlužení. 136 Nejprve došlo ke krachu na panství Radkovice pod Skalou a Lukavice Dolejší, 

kvůli níž musel být v roce 1606 odprodána Dolejší Lukavice za 14 500 kop gr. míš. Zadlužení 

zde dosáhlo 54,1 %hodnoty celého statku. Ovšem zdejší situace byla dosti specifická, protože 

většinu dluhu tvořilo obvěnění a obdarování druhé manželky majitele statku a věno jeho starší 

dcery. Dluhy jiným osobám ovlivnily finanční krizi statku jen minimálně. 137 

Následoval odprodej statku Újezd Purkartův. Panství bylo prodáno za 14 000 kop 

s dluhy na něm váznoucími 4 400 kop míš. (31 ,43 %ceny statku). Situace na něm tedy nebyla 

ještě kritická, ale početní synové Jana Boreně, z větší části nezletilí, ji nebyli schopni 

zvládnout a uspokojit naléhající věřitele. 138 Ještě horší to ale bylo na Bijadlech: šlo o zápisný 

statek, takže jeho tržní cena byla velice nízká. Pomocí falešné listiny o dřívějším vyplacení 

ze zástavy bylo dosaženo jeho prodeje jako dědičného statku za mnohonásobně vyšší částku. 

Přestože za něj bylo získáno 16 500 kop gr. míš., vázlo na něm ll 100 kop gr. míš. dluhu, což 

představovalo zadlužení 67,27% ceny statku. 139 

Nyní se podíváme na věřitele dlužníků z rodu Chlumčanských. U dětí Jindřicha na 

Radkovicích a Jana Boreně na Újezdě Purkartově šlo převážně o příbuzné. Synové Jiřího na 

136 Kritickou hranici zadlužení představovalo teprve 40% ceny statku. Některé statky se ovšem prodávaly až při 
zadlužením vyšším než 70% hodnoty statku. V jiných případech působilo naopak už zadlužení ve výši I 0-20% 
ceny statku ztrátu schopnosti aktivně investovat kapitál a někdy bylo též řešeno prodejem části statku. 
Viz Ledvinka, V.: Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách (Finanční hospodaření 
pánů z Hradce 1560-1596), Praha 1985, s. 132; Bůžek, V.: Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských 
Čechách, Praha 1989, s. 35, 40-42 
137 Největší část zadlužení představoval dar otce dědiček Jindřicha Chlumčanského své druhé manželce Anně ze 
Žákavy 8 250 kop gr. míš. (56,9% ceny Dolní Lukavice), 3 750 kop gr. míš. obvěnění Anny ze Žákavy (25,9 
%), 2 000 kop gr. míš. věno starší z dcer Kateřiny Říčanské z Přestavlk (13,8 %) a 500 kop gr. míš. dluh vůči 
neznámé osobě či osobám (3,5% ceny Dolní Lukavice). Dluhy mimo daru Anně ze Žákavy činily 6 250 kop gr. 
míš., tedy 43, I %ceny Dolní Lukavice a 23,3% hodnoty celého statku. Situace by tedy bez příliš štědrého 
odkazu Jindřicha Chlumčanského jeho druhé manželce byla ještě zvládnutelná. Také výše věna Kateřiny 
z Přestavlk mohla být stanovena podstatně níže, už proto, že věno druhé dcery mělo být ve stejné hodnotě jako 
prvorozené, jenže Jindřichův velkorysý dar Anně ze Žákavy zřejmě poněkud zdvihl laťku stran finančních 
požadavkú Kateřinina manžela Petra Říčanského. Jindřich také pravděpodobně bral ohled na to, že nemá mužské 
potomky a statek v majetku jeho dcer stejně přejde do držení jiných rodú. Zajištění jeho mladé druhé ženy pro 
něj proto představovalo větší prioritu než udržení panství a vysoké věno jeho dcer navíc poskytovalo jistotu na 
jejich vysoké obvěnění a dobré zaopatření. S prodejem Dolejší Lukavice na úhradu jeho daru své druhé ženě 
Jindřich ostatně počítalj iž ve své závěti. Dcery Jindřicha Chlumčanského stejně neměly zájem ani o udržení 
ostatního nezadluženého dědictví po otci, takže by k prodeji statku Dolejší Lukavice došlo tak jako tak. Statek 
byl navíc prodán manželu starší z dcer, Petru Říčanskému. Petr sice Dolejší Lukavici později také prodal, ale ne 
kvúli dluhúm, nýbrž proto, aby získal hotovost na koupi výnosnějšího statku Osek u Rokycan. 
Zajímavé na tom je, že určité zadlužení statku existovalo už před tím, ale finanční stabilitu panství nijak 
nenarušilo. Např. v roce 1590 si Jindřich vypůjčil od Adama Šice z Drahenic 610 kop gr. míš., za které mu musel 
od roku 1591 přenechat poddanské dvory ve Kbele a Jíně. Tyto dvory směly být vyplaceny teprve poté, co 
Jindřich Adamovi zaplatí vedle toho i svůj předcházející dluh I 090 kop gr. míš. V době Jindřichovy smrti však 
byl už jeho dluh splacen, případně z něj zbývalo jen oněch výše zmíněných nespecifikovaných 500 kop gr. míš. 
Viz DZV 132 Cl; DZV 136 Ml4; DZV 180 K3; DZV 168 H29 
138 DZV J88JJ5 
139 Kdyby Chlumčanští prodali statek jako zápisný, získali by za něj jen I 400 kop gr. míš., tedy asi jen 12,6 % 
jejich dluhu. Skutečná cena Zemětic s Bijadly byla pr-itom mnohonásobně vyšší. To představovalo patrně hlavní 
důvod ke spáchání hrdelního zločinu, kterým vydávání zápisného statku za svobodný bezesporu bylo. 
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Zeměticích sice také měli dluhy u svých příbuzných, úvěr jim však poskytli i dva příslušníci 

panského stavu z okolí.Je tedy zřejmé, že aristokraté vystupovali nejen jako dlužníci rytířů, 

ale v některých případech i jako věřitelé. 140 

Mezi příčiny zadlužení šlechty v této době V. Bůžek uvádí neúměrné rozšiřování 

režijní výroby nebo náklady na reprezentaci, často spjaté s působením v nějakém úřadu. U 

synů Jiřího na Zeměticích přichází v úvahu spíše první možnost. Režijní výroba na jejich 

statku byla vysoce rozvinutá a krach jejich statku časově odpovídá hospodářské krizi na 

počátku 17. století. U Jana Boreně a jeho synů bylo způsobilo problémy především jeho 

manko 2 885 kop míš. udělané při výkonu úřadu výběrčího posudného. Pozoruhodnou věcí je 

fakt, že osobní prestiž získaná působením v úřední službě zdánlivě oddalovala finanční 

bankrot zadluženého feudála, docházelo k němu ale zpravidla po jeho smrti. Přesně to se stalo 

v případě Jana Boreně. Druhou otázkou ovšem, je co dovedlo Jana Boreně ke zpronevěře. On 

sám odpovídal přímo, že snaha o dostatečnou reprezentaci. Pod tím zřejmě rozuměl nejen 

okázalé vystupování v Praze i Plzeňském kraji, ale i renesanční přestavbu své tvrze na Újezdě 

Purkartově a podnikání zahraničních cest, které samo o sobě bylo častým důvodem zadlužení 

nižší šlechty. Krize na statku jeho bratra Jindřicha na radkovicích nastala z podobných 

důvodů, i když šlo až o posmrtné gesto. Jeho mladá druhá žena i dcery byly finančně 

Viz DZV 297 A25; DZV 133 Jl9 
140 Z věřitelů dcer Jindřicha na Radkovicích víme pouze o jejich nevlastní matce Anně ze Žákavy a o manželu 
Kateřiny z Přestavlk Petru Říčanském. Mimo to na statku Dolní Lukavice vázla ještě pohledávka neznámého 
původu 500 kop gr. míš., možná vůči rytíři z nedalekého okolí Adamu Šicovi z Drahenic, od kterého si Jindřich 
půjčoval dříve. Na úhradu všech těchto dluhů si sestry Kateřina a Alžběta z Přestavlk půjčili peníze od manžela 
Kateřiny Petra Říčanského a jako náhradu za to na něj převedly statek Dolní Lukavici. U synů Jana Boreně 
jednalo o vdovu po něm Markétu Chlumčanskou z Janovic, jeho dceru Dorotu z Přestavlk, neteř Jana Boreně 
Alžbětu Březskou z Přestavlk na Radkovicích a dcery jeho "strejny" Voršily Rejcnštejnové z Přestavlk Anežku 
Veskou z Rejcnštejna a Annu Broumovou z Rejcnštejna. U Markéty z Janovic se jednalo o její obvěnění a dar 
jejího manžela v celkové hodnotě I 200 kop gr. míš. a dále o nesplacenou půjčku I 00 kop gr. míš., u Doroty z 
Přestavlk asi o dar jejího strýce Jindřicha Chlumčanského na Radkovicích, který jí měl být vyplacen při jejím 
sňatku. Dorota, která je označována jako paní Chlumčanská, se zřejmě provdala za nějakého jiného příslušníka 
rodu, ale svatební dar jejího strýce ji vyplacen nebyl, nebo ho naopak dobrovolně poskytla svému otci či svým 
bratrům. Pohledávky ostatních příbuzných byly očividně půjčky poskytnuté Janu Boreňovi na zaplacení jeho 
manka z vykonávání úřadu výběrčího posudného a s hospodářskou situací statku přímo nesouvisely. 
U synů Jiřího na Zeměticích byl největším věřitelem Vilém starší z Lobkovic na Horšovském Týně s 5 000 kop 
gr. míš., pak jejich švagrová Anna z Vidršperku s 3 000 kop gr. míš., švagr Jindřich Žákavec na Jivjanech s 2 
I 00 kop gr. míš. a Jiří Bořivoj z Říčan na Merklíně s I 000 kop gr. míš. Jiří Bořivoj byl švagrem dcery Jindřicha 
Chlumčanského Kateřiny, s Chlumčanskými na Zeměticích však přímé příbuzenské vztahy neměl a jeho vztah 
k nim byl zřejmě jen ekonomického rázu. Je zřejmě zajímavým příkladem chudého příslušníka vyššího stavu, 
který se také snažil zvýšit svou životní úroveň úvěrovým podnikáním. Podstatnější však byla role Viléma 
staršího z Lobkovic, významného západočeského aristokrata, jehož doména přímo sousedila se zbožím 
Chlumčanských ve vesnici Křakov. Zadlužený statek však nakonec nebyl připojen k jeho dominiu. Novým 
majitelem Bijadel se stal totiž právě švagr Chlumčanských Jindřich Žákavec na Jivjanech. 
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zabezpečeny způsobem natolik královským, že to znemožňovalo udržení statku v jeho 
o d ' h 141 puvo mm rozsa u. 

III. 2. S. Závěrečné shrnutí o majetku a hospodaření Chlumčanských 
z Přestavlk 

V případě Chlumčanských z Přestavlk zcela odpovídají zjištění učiněná na základě 

berních rejstříků a trhových smluv. Majetek rodu postupně narůstal, i když bohatství 

jednotlivců se zvětšováním počtu příslušníků rodu nijak zvlášt' nezvětšovalo. Přesto však 

nedocházelo po celé šestnácté století k chudnutí a někteří členové rodu se mohli domoci i 

celkem slušného jmění. Tato situace se však prudce změnilna počátku 17. století, před 

vypuknutím třicetileté války, kdy došlo k masivnímu úpadku téměř všech příslušníků rodu. 

Ten odpovídá nastupující hospodářské krizi, která tvrdě postihla režijní hospodaření. 

Při podrobnějším pohledu na režijní hospodářství Chlumčanských z Přestavlk bylo 

zjištěno, že jeho množství naprosto neodpovídá předpokládané míře u drobného rytířského 

rodu v nepříliš úrodném kraji- vysoce ji převyšuje. A to ve všech odvětvích včetně 

pivovarnictví a rybníkářství. Podle obecně uznávaných teorií by přitom mělo docházet už 

během šestnáctého století k pauperizaci rodu, ve skutečnosti se však jeho celkový majetek až 

do hospodářské krize na počátku sedmnáctého století, která ho téměř zničila, neustále rostl. 

Zdá se tedy, že minimálně v některých oblastech Čech tyto teze nemají obecnou platnost. 

Přitom nebyl zjištěn žádný výrazný rozdíl mezi rytíři sídlícími v blízkosti velkých měst a 

ostatními a Chlumčanští se ani nesnažili se do jejich blízkosti stěhovat. Také se nepotvrdilo, 

že by tato drobná šlechta sídlila jen v oblastech nepřístupných nebo neúrodných. Stejně tak 

není známo, že by docházelo k pokusům o navyšování poddanských povinností nebo naopak 

k masivnímu převádění naturálních dávek na peněžitou rentu -lišilo se to případ od případu, 

k žádným mimořádným případům však nedocházelo. Jako pravdivý se ovšem ukázal jeden 

předpoklad: poddanská peněžní renta odváděná z jednotky půdy u Chlumčanských 

převyšovala obecně uváděnou míru, jejich poddaní byli tedy zatíženi více než na velkých 

dominiích. 

Na formulování nějakých obecnějších závěrů však budeme muset počkat, až bude 

vypracováno více podobných mikrosond a jejich výsledky bude možné srovnat. 

141 
DZV 188 J 15; DZV 297 A25; Bůžek, V.: Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských Čechách, 

Praha 1989, s. 15, 39-40; Bůžek, V.: "Svatý Jiří za humny jest" (Úvěr v myšlení rytířských klientů 
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předbělohorské doby), Studia comeniana et historica 29, 1999, č. 62, s. 35 
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III.3. Společenské styky a životní kultura Chlumčanských 

Jak bylo řečeno v předcházející kapitole, snažili se příslušníci rodu Chlumčanských 

z Přestavlk v raném novověku o dosažení co největšího zisku. Nečinili tak přirozeně 

samoúčelně, ale pro předpokládané zvyšování své společenské prestiže a životní úrovně. 

Životní styl může být ovlivněn také osobními zálibami a schopnostmi, přesto je však nutné 

mít pro dosažení určitého životního standartu jisté finanční zabezpečení. 

Podívejme se tedy nejdříve na společenské postavení Chlumčanských z Přestavlk 

Základní jednotkou společnosti je rodina, takže jako primární ukazatel sociálního zařazení 

Chlumčanských můžeme brát volbu jejich životních partnerů. Manželství uzavírali 

Chlumčanští především s příslušníky a příslušnicemi rytířských rodů, usazených v okolí jejich 

sídeL Výjimku z tohoto pravidla představoval sňatek Jana na Újezdě Purkartově (u Přeštic) 

s dcerou Davida Boreně na Mikovicích u Kralup v severních Čechách a sňatek dcery 

Jindřicha na Radkovicích Kateřiny s příslušníkem vyšší šlechty Petrem mladším Říčanským. 1 

1 Chlumčanští byli v době předbělohorské spřízněni s Benedy z Nečtin (Jan Beneda na Vilémově a Přemyšlení, 
manžel dcery Jana Boreně na Újezdě Purkartově Alžběty), Boreni ze Lhoty (Anna, dcera Davida Boreně na 
Míkovicích, manželka Jana na Újezdě Purkartově), Bořt'kovskými z Košmberka (Bohunka, dcera Viléma na 
Předslavi a Boříkovech, manželka Jiříka na Zeměticích), Bhzskými z Ploskovic (Oldřich na Mačicích, první 
manžel dcery Jindřicha na Radkovicích a Lukavicic Dolejší Alžběty), Henikary z Eberka (Adam na 
Štěnovicích, manžel dcery Jana Boreně na Újezdě Purkartově Judity), Hořčicemii z Prostého (Jan na Mačicích, 
druhý manžel dcery Jindřicha na Radkovicích a Lukavicic Dolejší Alžběty), Hradišťskými z Hořovic 
(Salomena, dcera Jana Hradišťského na Hradišti u Blovic, Vlčtejně a Nebílovech, manželka Václava na 
Štokově), Janovskými z Janovic (Markéta, dcera Vladislava Janovského na Sohostově, později v Dobřanech a 
Soběkurech, druhá žena Jana Boreně na Újezdě Purkartově, Anna, neznámého původu, žena Jana Jindřicha v 
Trpístech), z Jíchu (Kateřina, neznámého původu, manželka Kryštofa na Bijadlech), Kalenicemi z Kalenic 
(manžel neznámého jména dcery Jana Boreně na Újezdě Purkartově "Elisabeth", zřejmě Elišky), Kapouny ze 
Smiřic (Anna, dcera Petra Kapouna na Litní u Berouna, manželka Jana na Újezdě Hlubově), Levharty 
z Vidžína (Markéta, neznámého původu, žena Markvarta ve Skupči), Lukavskými z Řeneč (Kateřina, dcera 
Viléma Lukavského na Lukavici Dolejší, první manželka Jindřicha na Radkovicích pod Skalou a Lukavici 
Dolejší), z Pibru (Markéta, dcera manžela Johanky ze Skuhrova neznámého jména, manželka Viléma na Jenči), 
Podmokelskými z Prostiboře (Markéta, neznámého původu, možná dcera Jivana Podmokelského z Prostiboře 
na Černínech, žena Oldřich na Černínech), Portnary z Kugelhofu (Anna, dcera Žibřida a v Nezabudidích, 
manželka Jindřicha na Skatině, Salomena Chlumčanská z Kuglhofu v Bděněvsi, neznámého původu, manželka 
neurčeného příslušníka rodu Chlumčanských), Přepyskými z Rychmburka (manžel neznámého jména Lidmily 
Přepyské z Přestavlk na Rudolci), Příchovskými z Příchovic (Václav Příchovský, manžel dcery Jana Boreně na 
Újezdě Purkartově Anny), z Reicnštejna (Václav z Reicnštejna, manžel Voršily z Přestavlk, neznámého 
původu), Říčanskými z Říčan (Petr mladší v Merklíně, později Lukavici Dolejší a Oseku, manžel Kateřiny, 
dcery Jindřicha na Radkovicích a Lukavicic Dolejší), Steblenci z Drahkova (Anna, dcera Jana Steblence na 
Újezdě, manželka Václava na Újezdě Purkartově), Úlickými z Plešnic (Jan Úlický, manžel Žofie, dcery Jiříka na 
Zeměticích, Salomena, neznámého původu, žena Jana na Plešnicích, ze stejného rodu podle erbu na náhrobku 
pocházela i manželka neznámého jména jeho syna Jana staršího a v Čisté), Vamberskými z Rohatec (Markéta, 
neznámého původu, žena Markvarta na Bezděkově), Varlejchy z Bubna (Voršila, neznámého původu, žena 
Šebestiána ve Volyni), Vidršperkáry z Vidršperka (Anna, neznámého původu, manželka Jana Markvarta na 
Maškrově, podruhé provdaná za Jana Jindřicha v Trpístech), Vikbarty ze Šanova (Jan Víkhart na Skupči, 
manžel dcery neznámého jména Markvarta na Chlumčanech, potom v Dobřanech a Skupči), Vlasatými 
z Domaslavi (Dorota, dcera Šebestiána Vlasatého na Drslavicích, později Bukové u Poleně), Vlčky z Příčiny 
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Manželství bylo uzavíráno častěji z rozumových důvodů než z lásky. U žen se 

očekávalo, že se provdají za manžela sobě rovného rodem i majetkovým postavením, 

případně i urozenějšího nebo bohatšího. Platilo totiž, že žena se sňatkem dostává na 

společenskou úroveň svého muže, takže sňatek s členem nižšího stavu by pro ni znamenal 

společenský pokles. Urozená chudá nevěsta se nato ovšem nemohla vždy ohlížet, pokud se jí 

nabízel sňatek velmi finančně výhodný. Muži si nejčastěji hledali nevěstu podle majetkových 

měřítek a bez nejmenších potíží se oženili s nevěstou z nižší společenské vrstvy, pokud měla 

bohaté věno. Největší poptávka byla po dívkách, které neměly žádného bratra, protože pouze 

ty stávaly dědičkami (části) statku jejich rodičů. Sňatek členů panského stavu s příslušnice 

stavu rytířského tak nebyl výjimkou, zatímco opačné případy byly velice řídké. Tento 

pragmatický přístup chudších ženichů z panských rodů k bohatým rytířským dcerám je ale 

novinkou doby předbělohorské, ještě na počátku 16. století bylo něco takového nemyslitelné. 

Na druhou stranu sňatek šlechtice s neurozenou ženou, ať už poddanou nebo měšťankou, a 

naopak nepřicházel ani v době předbělohorské ze společenského hlediska v žádném případě 

v úvahu, a to ani u šlechty žijící v městském prostředí. 

Příčinou sňatku Kateřiny, dcery Jindřicha na Radkovicích a Lukavici Dolejší, 

s členem panského rodu Petrem, synem Oldřicha Říčanského na Pňovanech a Merklíně, byly 

očividně příznivé majetkové poměry jejího otce. Petr měl ještě sedm dalších bratrů a v roce 

1603 vlastnil pouze finanční hotovost, vyplacenou mu otcem jako podíl na dědictví. Kateřina 

byla dědička poloviny statku svého otce a momentálně měla značné finanční potíže kvůli 

vyplacení své ovdovělé nevlastní matky Anny Chlumčanské ze Žákovy. Petr v podstatě 

převzetím vyplácení úroků vdově získal statek Dolní Lukavici, Kateřina se zbavila finančních 

starostí a navíc se svým sňatkem stala příslušnicí panského stavu. Jednalo se tedy o 

oboustranně výhodný svazek. 2 

(Kryštof Vlček, manžel Lidmily, dcery Jiříka na Plešnicích), Žákavci ze Žákavy (Jindřich Žákavec na 
Ji\janech, manžel Markéty, dcery Jiříka na Zeměticích, Justina, dcera Jana Žákavce na Jivjanech, první 
manželka Jana Boreně na Újezdě Purkartově, Anna, dcera Jindřicha Žákavce na Jh-janech, druhá manželka 
Jindřicha na Radkovicích pod Skalou a Lukavici Dolejší). Spřízněných rodů bylo ve skutečnosti více: neznáme 
manželky Kryštofa na Bubně, Jiříka na Plešnicích, Zikmunda na Zeměticích a Jindřicha na Drahouši. kteří byli 
zela jistě ženatí, protože měli potomky. Další mužští příslušníci rodu ženatí být mohli. O manželech členek rodu 
víme velice málo, ostatně jako i o jejich existenci. Prameny k poznání životních partnerů a partnerek členek a 
členů rodu Chlumčanských jsou uvedeny v genealogické části této práce. 
Dále viz Pánek, J.: Život na šlechtickém sídle v předbělohorské době, in Život na šlechtickém sídle v 16.- 18. 
století, uspořádala L. Bobková, Ústí nad Labem 1992, s. 17 
2 Petr mladší Říčanský z Říčan byl roku 1603 zdaněn jen "z peněz", pravděpodobně z peněz získaných 
vyplacenimjeho části dědictví. Jeho otec Oldřich na Pňovanech a Merklině přiznal tehdy 143 poddaných, šlo ale 
o společný majetek s jeho dalšími 7 syny. V roce 1606 koupil Petr od manželky a švagrové statek Dolní 
Lukavice, oficiálně za 14 500 kop gr. míš., což byla odhadní cena statku. Ve skutečnosti z této ceny bylo 
odepsáno 2 000 kop gr. míš. jako věno Kateřiny a dalších 12 000 kop míš. představovalo pohledávky Anny 
Chlumčanské ze Žákovy, nevlastni matky Kateřiny. Petr vlastnil určitou finanční částku jako kompenzaci za díl 
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Jinou překvapivou výjimkou byl sňatek Jana na Újezdě Purkartově s dcerou Davida 

Boreně ze Lhoty na Mikovicích ve Slánském kraji Annou. Jak již bylo řečeno, Anna 

pocházela ze vzdálených Mikovic u Kralup nad Vltavou, takže není jasný ani způsob jejich 

seznámení. David Boreň byl navíc mnohem zámožnější než Jan Chlumčanský, zastával úřad 

krajského hejtmana Slánského kraje a úspěšně se prosazoval v úvěrovém podnikání. Tento 

sňatek tedy zvýšil prestiž Jana Chlumčanského, pro Annu ze Lhoty však znamenal podstatné 

snížení životní úrovně a ničím ji neobohatil. Možná jejich vztah představuje doklad citového 

pouta mezi nimi. 3 

svého dědictví v Merklíně, kterou pravděpodobně nechal Anně ze Žákovy zapsat. Anna Chlumčanská ze Žákovy 
tedy přijímala jen úroky ze sumy 12 000 kop gr. míš. Petr tedy získal statek Dolní Lukavíce pouze za úroky ze 
svého dědictví v Merklíně. Okamžitě po prodeji s ním začal disponovat a prodal dvě louky, ležící na gruntech 
Přibíka z Klenové, a svou část vsi Zelené za celkem 900 kop gr. míš. v hotovosti. V roce 1615 Dolní Lukavíci 
prodal a koupil si statek Osek u Rokycan, kde již roku 1615 přiznával 25 poddaných, 2 pacholky ovčácké a mlýn 
o 1 kole. Na zakoupení Oseka si mj. 16. 10. 1615 půjčil od bratrance své ženy Davida Chlumčanského na Újezdě 
Purkartově 1 000 kop gr. míš. 
Viz NA Praha SM C 215/R25 sv. 2; DZV 180 K3, K4, KS; Sedláček, A.: Rozvržení sbírek a berní r.l615 ... , 
Praha 1869, s. 49 č. 22; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 9. Domažlicko a Klatovsko, 
Praha 1893, s. 178; Marat, F. (ed.): Soupis poplatnictva 14 krajův v Království českém z roku 1603, VKČSN, tř. 
filosof.- hist.- jazykozpytná, roč. 1898, Praha 1899, č. 1, s. 55; Macek, 1.: Jagellonský věk v českých zemích 
(1471-1526) 2. Šlechta, Praha 1994, s. 129-130; Petráň a kol.: Dějiny hmotné kultury II (1). Kultura 
každodemúho života od 16. do 18. století, Praha 1995, s. 178; Janáček, J.: Ženy české renesance, 3. vyd. Praha 
1996, s. 22-23; Vorel, P.: Aristokratické svatby v Čechách a na Moravě jako prostředek společenské komunikace 
a stavovské diplomacie, Opera historica 8, 2000, s. 198, 200; Francek, J.: Zločin a sex v českých dějinách. 
Manželské spory a sexuální kriminalita v raném novověku, Praha 2000, s. 16, 20-21; Koldinská, M.: 
Každodennost renesančního aristokrata, Praha 200 1, s. 3 2; Bůžek, V.: Muž, žena a děti v aristokratické rodině na 
prahu novověku, in Lenderová, M. a kol.: Eva nejen v ráji. žena v Čechách od středověku do 19. století, Praha 
2002, s.46, 49-53; Bůžek, V. a kol.: Věk urozených, Praha 2002, s. 309; Maťa, P.: Svět české aristokracie (1500-
1700), Praha 2004, s. 610 
3 David Boreň byl nejstarší ze osmi synů královského prokurátora Jana na Mikovicích. Při dělení dědictví po otci 
dostal jen část vsi Zeměchy, ale záhy skoupil díly ostatních bratrů. Pro účast na stavovském povstání v letech 
1546-1547 byl3. 8. 1547 souzen a za trest byl jeho původně dědičný statek Mikovice změněn na manství, ale už 
na podzim roku 1547 byl plně rehabilitován, zřejmě na zákrok vlivných přátel, a Mikovíce se opět staly 
dědičným statkem. Majetek Davída Boreně zřejmě v průběhu času neustále stoupal, v roce 1564 si koupil statek 
Roztoky u Prahy a přestavěl místní tvrz v renesanční zámek. V roce 1579 nezaplatil druhý díl zemské berně ve 
výši 9 kop 20 gr. č. Pokud by oba díly zemské berně byly stejně vysoké, znamenalo by to podle berního výměru 
20 gr. č. za každého poddanského dvora, že tehdy přiznával28 poddaných. Ve větrné noci z pátku 23. na sobotu 
24. listopadu 1590 byl spolu se svými syny Janem a VáclaveJil na zámku v Rozkokách přepaden a oloupen 
skupinou asi dvě stě lupičů (podle výpovědi jednoho ze zločinců ale jen asi čtyřiceti). Bitím byl donucen vydat 
jim peníze a klenoty. Přesná uloupená částka nebyla nejprve známa, ale truhlu s penězi muselo nést osm osob, 
takže škoda byla odhadována na dvacet až padesát tisíc. Později bylo upřesněno, že šlo o více než dvacet tři tisíc 
kop gr. míš. Přepadení bylo ohlášeno v Praze již v sobotu 24. ll. 1590 a písař nejvyššího purkrabství Jakub 
Menšík z Menštějna o něm ještě téhož dne poslal zprávu Vilému z Rožmberka. Připad vzbudil v Čechách velkou 
pozornost, mj. také proto, že tlupa loupila i dále: na rytíře Jana Hýzrleho v Cholupicích u Zbraslaví, na Újezdec 
(Sibřinu?) u Kunratic k paní Johance Chodourové z Vrábí, na drobné šlechtické statečky u Onoklas, do Snitiček 
u Zlíchova k tamnímu krčmáři a snad i jinam. V noci ze soboty 1. 12. na nedělí 2. 12. 1590 chtěli zaútočit na 
Petrovíce u Uhříněvsi Jiříka Homutjha z Harasova, ale k útoku již naštěstí nedošlo. Včtšína z pachatelů byla 
nedlouho po činu dopadena: jeden z darebáků byl postřelen úředníkem pana Boreně už v noci při přepadení, jiný 
byl v noci z 30. ll. na 1. 12. zajištěn hradčanským a malostranským rychtářem v Jinočanech a u něj byl nalezen 
jeho podíl z kořisti asi tři sta kop gr. míš., téže noci bylo staroměstským rychtářem v krčmě v Nuslích zajato asi 
třicet mladých lupičů. Výslechem jednoho z tehdy zajatých zločinců byly získány údaje o pobytu asi padesáti 
dalších a 5. 12. 1590 je už měli pod zámkem. Zbytek loupežnické tlupy uprchl na Moravu. Vůdce darebáků 
Vašek řečený Flundra byl dostižen až 25. 1. 1591 v Kutné Hoře a stejně jako ostatní chycení lupiči popraven. 
Dačický z Heslova poznamenal ve svých pamětech o Davídu Boreňoví ze Lhoty toto: "P. David Boryně, člověk 
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Zajímavý pohled do soukromí manželského života nám podává poslední vůle 

Jindřicha na Radkovicích pod Skalou a Dolejší Lukavici: Jindřich se 16. 2. 1603 oženil s již 

bohatý, přitom náramně skoupý a skrbný, vydrancován a ob loupen jest 11590/ v sídle svém od zlodějů tajných 
a nepovědomých, jenž že i v larvách byli pro ne poznání jich; k tomu od nich i ze prán a stlučen, že sotva živ 
zůstal. Řeč byla, že se jemu stalo od pacholků robotných, s nimiž a čeládkou ukrutně nakládaje, za mzdu jejich 
platiti nechtěl. " K tomuto výkladu se kloní i J. Fracek, podle něhož za útokem stáli nespokojení poddaní Davida 
Boreně, kteří nedostali svou mzdu. Proto se spojili s kriminálními živly a vzali tvrz v Rozkokách útokem. Jistý 
sociální aspekt asi přepadení mělo, protože lupiči mimo peněz hledali i ,,šaty, Ieo/ čeládce své pobral". 
Nejednalo se však o vzpouru poddaných, protože např. lupiči dobře izolovali zámek od vesníce, aby jim poddaní 
nemohli přijít na pomoc. Marek Bydžovský z Florentina tvrdil, že ,,někteří z nich souc povědomi mostu, kterak 
se spouští, otevřeli sobě, zmocnivše se předně čeládky a ji uzavíravše, potom udeřili na starého pána, který leže 
v komoře sám jediný ... "Mezi pachateli mohly být osoby, které na Rozkokách dříve sloužily a proto znaly 
spouštěcí mechanismus mostu, ale jeho současná čeleď aní jeho poddaní sedláci se k přepadení očividně 
nepřidali. Podle jiných zpráv se jednalo o tzv. ,,Martínky"- čeledi, propuštěné kolem sv. Martina ze služby. 
V devadesátých letech 16. století se tito lidé každoročně na podzim ztahovali do měst, propíjeli svůj plat a tropili 
různé výtržnosti. David Boreň byl při přepadení málem ubit k smrti, utrpěl při útoku vážná poranění, a dočasně 
(?)oslepl, ještě 5. 12. 1590 o něm psal Jiřík Homuth z Harasova, že "až posavad nic nevidí". David Boreň 
možná na následky bití při přepadení zemřel, protože roku 1591 byl v městě Lounech lámán kolem Šťastný 
z Turska za účast na vraždě Davida Boreně ze Lhoty. Podle V. V. Tomka David Boreň zemřel na následky 
zlého potlučení. Spolu se svou manželkou byl pohřben do kostela v levém Hradci, kde jsou dodnes vidět jejich 
náhrobní kameny. David Boreň nepochybně nesmírně ovlivnil staršího syna Jana Chlumčanského, Jana, který si 
ke svému jménu připojil přídomek "Boreň". 
Pro porovnání majetkové úrovně Chlumčanských s jejich tchány či švagry můžeme využít berní rejstříky. Tak 
Jan starší na Újezdě Purkartově přiznával v roce 1557 i s majetkem své ženy 675 kop gr. č. vlastního majetku a 
116 kop gr. č. majetku poddaných, zatímco jeho tchán David Boreň ze Lhoty na Mikovicích 1 500 kop gr. č. 
vlastního majetku a 338 kop gr. č. majetku poddaných, tedy zhruba třikrát tolik. Výši Annina věna neznáme, její 
obvěnění však bylo stanoveno na 500 kop gr. č .. ( 1 000 kop gr. míš. ). Obvěnění jiných manželek členů rodu v té 
době činilo maximálně polovinu této částky, takže i věno muselo být na rodové poměry neobvykle vysoké. 
Pokud by se jednalo o obvěnění stanovené podle platných zákonů, činilo by věno 200 kop gr. č., v praxi však 
někdy bylo zapisováno obvěnění dokonce jen ve výši věna. Majetkový nepoměr mezi Janem Chlumčanským a 
Davidem Boreněm zvláště vyníkne, pokud uvážíme, že zapsané obvěnění v roce 1557 činilo 74% společného 
vlastního majetku Jana a jeho manželky. 
Viz DZV 132 Cl; DZV 8 A25'; DZV 80 G29; SokA Louny sign. I C 27 fol. 36'; NA Praha Wunschwitzova 
genealogické sbírka inv. č. 87 (Boreň ze Lhoty); 
(barevné fotografie náhrobků Davida Boreně a jeho manželky z roku 2004 ); Balbín, B.: Miscelanea Historica 
regni Bohemiae, Dec. 2, Lib. 2, Pragae 1687, II tab. 37 (Boreňové ze Lhoty); Rezek, A. (ed.): Paměti Mikuláše 
Dačického z Heslova 1, Praha 1880, s. 172; Sedláček, A: Boryně (Boreň) ze Lhoty, in OSN 4, Praha 1891, s. 
420-421; Sedláček,A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 8. Rakovnicko a Slánsko, Praha 1891, s. 256-
257, 304-305; Winter, Z.: Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku 2, Praha 1892, s. 162; 
Tomek, V. V.: Dějepis města Prahy 12. (1547-1608), Praha 1901, s. 342; Kapras, J.: Manželské právo majetkové 
dle českého práva zemského, VKCSN 1908, kap. 5, s. 32-33; ; Placht, 0.: Odhad majetku stavů Království 
českého z r. 1557, VKSČN 1946-1947, Praha 1947, kap. 4, s. 71 č. 79, s. 95 č. 8; Petráň, J.: Poddaný lid 
v čechách na prahu třicetileté války, Praha 1964, s. 221; Kolár, J.: Zločin v Roztokách, r. 1590 a české 
kronikářství, Muzeum a současnost 1, 1978, s. 99-111; Janáček, J.: české dějiny. Doba předbělohorská 112 
(1526-1547), Praha 1984, s. 305, 324; Ledvinka, V.: Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku 
v předbělohorských čechách (finanční hospodaření pánů z Hradce 1560-1596), Praha 1985, s. 30-31; Kolár, J. 
(ed.): Marek Bydžovský z Florentina: Svět za tří českých králů. Výbor z kronikářských zápisů o letech 1526-
1596, Praha 1987, s. 216; Holec, F. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v čechách, na Moravě a ve Slezsku 7. 
Praha a okolí, Praha 1988, s. 158-159; Roedl,B.: Šlechta a hrdelní soudnictví v Lounech, in Život na šlechtickém 
sídle v XVI. -XVIII. století, Ústi nad Labem 1992, s. 79; Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a 
kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996, s. 35, 172; Úlovec J.: Rejstřik dlužníků berně z roku 1579, 
Táborský archiv 7, 1995-1996, s. 134, 170; Bůžek, V.: "Svatý Jiří za humny jest" (Úvěr v myšlení rytířských 
klientů předbělohorské doby), Studia comeniana et historica 29, 1999, č. 62, s. 39-42; Kolektiv: Kronika 
českých zemí, Praha 1999, s. 288; Vorel, P.: Aristokratické svatby v Čechách a na Moravě jako prostředek 
společenské komunikace a stavovské diplomacie, Opera historica 8, 2000, s. 201; Král, P.: Zena a smrt v 16. a 
17. století, in Lenderová, M. a kol.: Eva nejen v ráji. žena v Čechách od středověku do 19. století, Praha 2002, s. 
111-112; Francek, J.: Dějiny loupežnictva. Zloději, loupežníci, lupiči, pytláci a žháři v českých dějinách, Praha 
2002, s. 169-172, 356; 
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zmiňovanou Annou, dcerou Jindřicha Žákavce na Jivjanech, který byl bývalým švagrem jeho 

bratra Jana Boreně na Újezdě Purkartově. Anna byla ve věku jeho dcer z prvního manželství. 

Jindřichovi na Radkovicích a Dolejší Lukavici byla dána za ženu svým otcem na Jindřichovu 

"snažnou žádost". Termín konání svatby byl určen na tradiční dobu uzavírání sňatků, 

masopust. Anna dostala přislíbeno od otce slušně vysoké věno 1 500 kop gr. míš., jehož 

vyplacení ovšem ještě v době pořízení závěti nebylo provedeno. Jindřich jí za to zapsal 

obvěnění v obvyklé výši dvaapůlnásobku jejího věna, tedy 3 750 kop gr. míš. Zanedlouho po 

svatbě ale onemocněl a churavěl až do své smrti nedlouho poté. Anna se o něj pečlivě starala 

"téměř až nad možnost svou", takže jí za její manželskou lásku nechal zapsat neuvěřitelně 

vysokou částku 8 250 kop gr. míš., spolu s obvěněním celkem 12 000 kop gr. míš. Po jeho 

smrti jeho dcery ji nařkly z falšování závěti, případně z oklamání umírajícího otce. Úředníci 

desek zemských však nic takového neshledali a Anna spor vyhrála. 4 

Manželství však nemuselo být sjednáno jen dohodou s rodiči nevěsty. Vdova po Janu 

Markvartovi Chlumčanském Anna z Vidršperku se chtěla podruhé provdat za Jindřicha Sádla 

z Kladrubec na Kokovicích, ale pro jejich vzdálené příbuzenství jim 3. 9. 1615 nebylo dáno 

povolení k sňatku. Annu už měl vyhlédnutou jiný ženich: příbuzný jejího manžela Jan 

Jindřich Chlumčanský, vdovec po Anně z Janovic. Anna s ním snad nějakou dobu koketovala, 

ale pak ho odmítla. On ji za to 10. 6. 1616 pohnal na soud pro porušení slibu manželského. Na 

stání 22. 6. 1616 se Anna nedostavila, proto jí bylo téhož dne psáno, že svůj spor prohrála. 

Mohla se ale ještě 27. 7. 1616 dostavit na konzistoř k dalšímu jednání. Není jasné, zda to 

Anna ještě udělala, nakonec se ale v každém případě vzdala a stala se Jindřichovou druhou 

4 Výše věna dosahovala obvykle několika desítek až stovek kop gr. miš. v závislosti na zámožnosti rodičů 
nevěsty a ženicha. Vyšší věno měly ty dívky, které neměly sestry nebo jich měly malý počet. Zemské právo totiž 
nařizovalo, že všechny sestry mají právo na stejné věno jako ta, která se vdala první, takže při větším počtu dcer 
v rodině se velké věno nedalo předpokládat. Např. otec Albrechta z Valdštejna Vilém, příslušník panského stavu, 
dal svým dcerám věno jen 1 000 kop gr. míš. Kateřina, dcera Jindřicha Chlumčanského na Radkovicích a 
nevlastní dcera Anny ze Žákavy měla, jak už bylo zmíněno, věno ve výši 2 000 kop gr. miš., což představovalo 
obrovské obvěnění 4 500 kop gr. míš. To zároveň znamenalo, že i věno její sestry Alžběty bude muset mít 
stejnou velikost. Vysoká věna více dcer mohlo znamenat pro jejich rodiče těžko řešitelnou zátěž stejně jako pro 
dědice statku vysoké obvěnění vdovy, zvláště pokud to byla nevlastní matka. 
DZV 132 Cl; Kapras, J.: Manželské právo majetkové dle českého práva zemského, VKČSN 1908, kap. 5, s. 32;; 
Bůžek, V.: "A tak jsem tam dlouho zdržován byl...". Čas v životě předbělohorských rytířů, Dějiny a současnost 
93/3, s. 30; Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) 2. Šlechta, Praha 1994, s. 135; Petráň, J. a 
kol.: Dějiny hmotné kultury II (1). Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995, s. 201-203; 
Vorel, P.: Aristokratické svatby v Čechách a na Moravě jako prostředek společenské komunikace a stavovské 
diplomacie, Opera historica 8, 2000, s. 201; Francek, J.: Zločin a sex v českých dějinách. Manželské spory a 
sexuální kriminalita v raném novověku, Praha 2000, s. 16,21; Král, P.: žena a smrt v 16. a 17. století, in 
Lenderová, M. a kol.: Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století, Praha 2002, s. 111-114; 
Bůžek, V. a kol.: Věk urozených, Praha 2002, s. 318-319, 323-324 
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manželkou. Přinesla mu 3 000 kop gr. míš. věna, které Jan Jindřich po její smrti zapsal jako 

obvěnění své třetí manželce, rovněž vdově. 5 

Pozoruhodným důkazem o rodinných vztazích jedné větve rodu Chlumčanských je 

náhrobník Adama Boreně ze Lhoty v kostele ve Vícově u Přeštic. Adam byl syn královského 

prokurátora Jana Boreně ze Lhoty na Mikovicích, tedy bratrem Davida Boreně ze Lhoty na 

Mikovicích a Roztokách. Při dělení otcovského statku dostal svůj díl vyplacen v hotovosti a 

není známo, že by si koupil nějaký statek. Zemřel v pátek před květnou nedělí roku 1566 a byl 

pohroen ve Vícově u Přeštic, nedaleko sídla manžela své neteře Anny, Jana Chlumčanského 

na Újezdě Purkartově. Může to být důkaz toho, že se Anna Chlumčanská ze Lhoty rozhodla 

postarat o svého strýce Adama, protože šlechtici si brali na svá sídla staré či nemajetné 

příbuzné. Protože se ale v berním rejstříku roku 1603 objevil blíže neidentifikovaný Jan 

Boreň ze Lhoty jako majitel neznámého panství s dvaceti poddanými, nelze tento závěr 

stanovit s jistotou. Adam mohl vlastnit nějaké malinké panstvíčko v okolí Přeštic a rodinu své 

neteře nemusel zatěžovat. Onen neznámý Jan Boreň ze Lhoty ale vůbec nemusel být Adamův 

příbuzný nebo se mohlo jednat o staršího syna Davida Boreně ze Lhoty na Mikovicích a 

Roztokách, jehož majetek sice z největší části byl ve Slánském kraji, ale mohl také vlastnit 

nějaké panství na Plzeňsku. Protože se věnoval úvěrovému podnikání, mohl nějaké panství 

krátkodobě získat jako zástavu nebo splátku dluhu. V berním rejstříku z roku 1615 již žádný 

Boreň ze Lhoty se sídlem v Plzeňském kraji uveden není. Ať již to bylo jakkoliv, Adam 

přesídlil na Plzeňsko zcela kvůli své neteři. Je také pozoruhodné, že na jeho náhrobku není 

uveden název žádného jeho sídla a sám Adam byl přes svůj dospělý věk identifikován jako 

syn Jana Boreně ze Lhoty na Mikovicích, královského prokurátora. Tento náhrobní nápis by 

odpovídal spíše dítěti, maximálně mladému muži, který stále žije na statku svého otce. 

Královský prokurátor Jan Boreň ze Lhoty však zemřel nejpozději roku 1541, tedy o dvacet pět 

let dříve než Adam. Tento fakt opět naznačuje, že Adam byl osobou závislou na péči 

5 Sňatek spolu neměli uzavřít ještě pravnuci a pravnučky sourozenců a vdovy a vdovci po nich. Ovšem na 
požádání byl z tohoto pravidla obvykle udělován dispens. Nem jasné, proč ho Anna nedostala. Po prohraném 
sporu o slib manželstvi mohla být žalovaná strana donucena ke sňatku, pokud ale měla vyhlédnutou jinou partii, 
obvykle raději uzavřena zamýšlený sňatek před rozhodnutím sporu. Musela pak zaplatit pokutu, ale vyhnula se 
tak nucenému sňatku. Anna se ale zřejmě neodvážila riskovat ještě sňatek bez dispense a jiného nápadníka, který 
by jí umožnil vyhnout se sňatku s Jindříchem, zřejmě neměla. 
Viz NASM C5/ll, 16; Tischer, F.: Dopisy konzistoře podobojí 1609-1619, Praha 1917-1925, s. 325-326 č. 1082, 
s. 386 č. 1256, s. 388 č. 1264; Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) 2. Šlechta, Praha 1994, 
s. 135, 4. Venkovský lid. Národnostní otázka, Praha 1999, s. 90-91; Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury II 
(1). Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995, s. 152; Francek, J.: Zločin a sex v českých 
dějinách. Manželské spory a sexuálm kriminalita v raném novověku, Praha 2000, s. 62-67 
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ostatních, vzhledem k místu pohřbu pravděpodobně na své neteři Anna a jejím manželu 

Janovi Chlumčanském na Újezdě Purkartově.6 

Důležitou oblast života každého raně novověkého šlechtice tvořily vztahy s ,pány a 

přáteli". Mezi ně patřili pokrevní příbuzní z otcovy strany, dále tchánové, tchyně, švagři a 

švagrové, osoby spjaté s dotyčným prokázaným kmotrovstvím, blízcí i vzdálení přátelé a 

nakonec i sousedé. Tento okruh osob se zúčastňoval křtin, svateb i pohřbů, pomáhal při 

provádění různých právních aktů, sjednával mu kontakty s jinými osobami, radil při hledání 

manželky a v případě potřeby mohl pomoci vyřešit problémové situace. Právě díky této jejich 

činnosti můžeme alespoň částečně rekonstruovat společenské styky příslušníků rodu 

Chlumčanských. 7 

"Páni a přátelé" vystupovali v rolích svědků, případně ,,smlouvců" při převodech, 

koupích i prodejích pozemkového majetku, uzavíráních svatebních smluv i pořizování závětí. 

Při těchto aktech bylo častěji využíváno nepříbuzné části "pánů a přátel", kteří v nebyli 

osobně v případu zaangažováni, takže byla větší naděje na jejich klidný přístup k věci. Ke 

stanovení okruhu "pánů a přátel" rodu Chlumčanských je možno využít trhové smlouvy a 

závěti jednotlivých členů rodu.8 Zanedbatelným pramenem však nejsou ani majetkové 

6 Hostaš, K.- Vaněk, F.: Soupis památek uměleckých a historických v politickém okresu Pteštickérn, Praha 
1907, s. 101; Sedláček,A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 8. Rakovxůcko a Slánsko, Praha 1891, s. 
257; Sedláček, A: Boryně (Boreň) ze Lhoty, in OSN 4, Praha 1891, s. 420-421; Balbín, B.: Miscelanea Historica 
regni Boherniae, Dec. 2, Lib. 2, Pragae 1687, II tab. 37 (Boreňové ze Lhoty); NA Praha Wunschwitzova 
genealogické sbírka inv. č. 87 (Boreň ze Lhoty); Janáček, J.: Ženy české renesance, 3. vyd. Praha 1996, s. 45; 
Marat, F.: Soupis poplatnictva 14 krajův v Království českém z roku 1603, VKČSN, tř. filosof.- hist.
~azykozpytná, roč. 1898, Praha 1899, kap. 1, s. 60 
Bůžek, V: "Páni a přátelé" v myšlení a každodenním životě české a moravské šlechty na prahu novověku, 
ČČH 100,2002, s. 229-264; Vybíral, Z.: Rezidence a dvůr pánů z Ludanic ve druhé polovině 16. století, Opera 
historica 7, České Budějovice 1999, s. 404 
8 Svědky při prodeji pustého dvora v Těchodělích Janem Chlumčanskýrnna Újezdě /Hlubově/ 19. 7. 1536 byli 
Oldřich Čichálovec z Čichálova a v Lipně, Jiři Chlumčanský na Plešnicích, Jiři Kokořovec z Kokořova a Jan 
Dohalský z Tamztzl na Dolanech; Svědky při prodeji Plešnic Janem mladším Chlumčanským na Plešnicích 
Bratrům Jiříku a Jozefu Úlickým 29. 7. 1563 byli VolfTrautenbergíř ze Tří Dvorů, Jiřík Chřínovec z Chřínova, 
Mikuláš Hošťálek z Hojnestu, Zikmund Kfelíř ze Zakšova, Jiřík Strojetický ze Strojetic ajan Vikhart ze šanova. 
Svědky při dělení dědictví po otci mezi bratry Jana Boreně na Újezdu Purkartově a Jindřicha na Radkovicích 16. 
6. 1577 byli KryštofLoubský z Lub a na Řenčích a Mikuláš Horšický z Horšíc a na Horšících. Svědky prodeje 
části Kbela Janem Markvartern Chlumčanským a jeho nezletilýrni bratry Janu Boreňovi Chlumčanskému roku 
1579 byli Jindřich starší Žákavec ze Žákavy na Jivjanech a Adam Klenovský z Klenového a Janovic na 
Ptestavlcích u Pteštic. Svědky prodeje této části Kbela Janem Boreňern Chlumčanským Adamu Šicovi 
z Drahenic na Poříčí v roce 1586 byli Kryštof z Roupova na Vildštýně a Poříčí, hejtman kraje Plzeňského, a 
KrysštofLoubský z Lub na Řenčích a Zálužanech. Svědkem smlouvy o půjčce Jindřicha Chlumčanského na 
Radkovicích u Adama Šice z Drahenic na Poříčí v roce 1590 byli Heralt nejstarší Kavka z Říčan na Švihově a 
Novérn Hradě a Andreas Strojetický ve mlýně Fryštejně. Svědky přijetí poručenství Oldřicha Chlumčanského na 
Černínech nad statkem svých dětí v roce 1599 byli Jan Chlumčanský na Drahouši a Mikuláš Bromu z Mířetic na 
Lipně. Svědky prodeje kusu řeky Jindřichovi Chlumčanskému Petrem Lukavským z Řeneč na Lukavici Hořejší 
z roku 1601 byli Fridrich Globnar z Globic v Hradci a Václav Příchovský z Příchovic na Lužanech. Svědky 
závěti Jindřicha na Radkovicích a Dolejší Lukavici v roce 1603 byli Dobeš Humprecht Vlček z Příčiny a na 
Újezdě (neznámo kterém), Mikuláš Vratislav z Mitrovic a na Chlurnčanech u Pteštic a Václav Příchovský 
z Příchovic a na Lužanech u Pteštic. Svědky smlouvy o Drahouš Jana Chlumčanského na Bukové se Zdislavern 
a Voršílou Oudrčskýrni z roku 1606 byli Václav Chotek na Žihli a Oldřich Chlumčanský. Svědky smlouvy 
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převody a poslední pořízení příslušníků jiných šlechtických rodů, kde v roli svědků vystupují 

naopak jednotliví Chlumčanští. Tato část pramenů je však zatím poměrně málo prozkoumaná, 

zejména kvůli tomu, že jmenný rejstřík k deskách zemským větším sahá pouze do roku 1562.9 

Ne vždy také trhové smlouvy přinášejí údaje o přítomnosti svědků: někdy byl dotyčný 

majetkový převod proveden prostřednictvím zvláštní komise určené k prodeji sirotčího statku, 

jindy dokonce prostřednictvím advokáta. 10 

Dále "páni a přátelé" vystupovali v úloze poručníků. Jako poručníci se častěji 

uplatňovali pokrevní příbuzní, kteří měli hájit čest rodu. Nejvíce se jednalo o manželky, 

bratry, případně syny, potom o další příslušníky rodu Chlumčanských. Pokud se poručníky 

Kryštofa a Zikmunda Chlumčanského s Jindřichem Žákavcem na Jh-janech o statek Bijadla z roku 
pravděpodobně 1614 byli Mikuláš Broum z Miřetic na Lipně a Dolanech, KryštofVidršperkár z Vidršperku na 
Kamenici Dolejší a Václav Lev Žákavec ze Žákavy na Srbicích. 
Viz NAPraha AZK inv. č. 2481 sign. RKP 40 pag. 425; DZV 57 J21'; DZV 80 G29; DZV 167 A24'; DZV 168 
H27, H29; DZV 129 Al5; DZV 175 M26'; DZV 132 Cl; DZV 179 06; DZV297 A25; Král, P.: Mezi životem 
a smrti. Testamenty české šlechty 1550-1650, České Budějovice 2001, s. 70 
9 V roce 1536 působil Zikmund Chlumčanský, toho času hejtman na Bečově, spolu se Smilem Nebílovským 
z Drahobuze jako smlouvce při prodeji dvoru v Hliném Mikulášem Košťátkem z Hojnestu a na Vlkýši Hansi 
Pflugovi z Rabštejna a na Bečově. ; Roku 1546 dělal Zikmund Chlumčanský a v Zeměticích spolu s Volfem 
z Roupova na Roupově a Jiříkem Harantem z Polžic a v Kloušově svědka při smlouvě Václava Pětipeského 
z Krásného Dvora s Bohuslavem Vidršperkárem o ves Ptenín s tvrzí.; Šebestián Chlumčanský ve Volyni byl 
spolu s Davidem Chrástským z Chrástu uveden roku 1558 jako "přítel" (vedle jiných osob označených jako 
"prostředky od stran volené") ve smlouvě bratrů Frydrycha a Kryštofa Chrástských z Chrástu na Třebomyslicích 
s Adamem Boubínským z Újezda o statek Třebomyslice u Horažďovic. ; Jan Chlumčanský na Újezdě Purkartově 
byl v roce 1558 spolu s Jáchymem Fremutem ze Stropčic na Běhařově a Janem Lukavským z Řeneč na Lukavici 
Hořejší svědkem cedulí dílčích na statek Borovy u Přeštic Kateřiny Perštejnarové z Pernštejna a Anny Kocové 
z Perštejna, sestry a dcery zemřelého Václava Perštejnara z Perštejna na Borovech. ; Šebestián Chlumčanský ve 
Volyni dělal svědka při právních pořízeních nejrůznějších volyňských měšt'anů, tito lidé se na něj ovšem 
pravděpodobně obraceli pouze jako na příslušníka rytířského stavu usedlého ve městě, nikoliv jako na svého 
přítele. Bližší styky udržoval spíše s ostatními šlechtici usedlými ve Volyni či okolí, kteří spolu s ním tyto právní 
akty pečetili: roku 1554 Jan Dubský z Třebomyslic, 1555 Jindřich Buzický z Buzic, 1556 Petr Hájek z Robčic, 
1557 Fridrich Saska z Vacovic, 1560 Jan Dubský z Třebomyslic, 1562 Bohuslav Ojíř z Očedělic, purkrabí 
strakonický.; Jan Boryně Chlumčanský na Oujezdě byl27. 7. 1583 spolu s Dětlebem Kocem z Dobrše na 
Volšovech a Janem Kanickým zb Čachrova na Vlčím svědkem závěti Frozíny Varlejchové z Klenového a 
Janovic a ve Kbele, sestry Adama a Pfibíka z Klenového na Přestavlcích a Žinkovech a vdovy po zemřelém 
Kryštofu Varlejchovi a ve Kbele.; Jan Boreň Chlumčanský na Oujezdě byll600 spolu s Janem z Klenového a 
Janovic na Žinkovech a Žitině, nejvyšším písařem, Henrichem Strojetickým na Tlučné a Cebivě a Adamem 
Sádlem z ,Kladrubec a v Úlicích svědkem při prodeji sta~ Plešnice bratry Šťastným, Janem, Jindřichem a 
Brikcím Ulickými z Plešnic jejich "strejci" Janu Jozefovi Ulickému z Plešnic na Ulicích a Netonicích. 
Viz DZV 43 A20'; DZV 47 Cl 1'; DZV 53 F30, Hl?, N3; SOkA Strakonice AM Volyně sign. 34 pag. 18, 22, 
55, 419, sign. 55 pag. 166-167, 193; DZV 22 B21'; NA Praha AZK sign. RKP 39 pag. 12; Burdová, P.: Rejstříky 
k deskám zemským 1. Obnovené vklady po požáru desek 1541, Praha 1981, 2. Vklady desek zemských větších 
z let 1543-1562, Praha 1986 
10 Při prodeji Dolní Lukavice dcerami Jindřicha na Radkovicích a Lukavici Dolejší v roce 1606 působila komise 
ve složení Vilém starší z Lobkovic na Horšovském Týně, JMC kráječ a hejtman Plzeňského kraje, a Jan 
Klenovský z Klenového a Janovic na Žinkovech a Žitíně, nejvyšší písař zemský, roku 1615 při prodeji Újezdu u 
Pteštic synů Jana Boreně na Újezdě Purkartově komise ve složení Jan Klenovský z Klenové a Janovic na 
Žižkovech a Žitině, nejvyšší písař zemský, Purkhart Točník z Křimic a na Křimicích a Prostiboři, podkomoří 
království Českého, Jan nejstarší Vidršperkár na Tejnici, JMC rada, Mikuláš Broum z Mítetic a na Lipně a 
Oldřich Chlumčanský na Chotíkově (jeden z poručníků bratrů Chlumčanských). Koupi Dolní Lukavice 
Jindřichem Chlumčanským na Radkovicích v roce 1596 prováděl advokát Jan Pacovský z Libína. Jan Pacovský 
byl měšťan Starého Města pražského a erb spolu s přídomkem "z Libína" získal roku 1587. 
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stali i nepokrevní "páni a přátelé" rodu Chlumčanských, měli většinou nějaký velmi blízký 

vztah k rodině svých svěřenců: byli to obvykle jejich švagři, zeťové či alespoň kmotři. 11 

Velmi závažné bylo působení "pánů a přátel" v roli rukojmích. Úloha ručitelů 

s sebou totiž přinášela jisté riziko: pokud dotyčná osoba, jejímiž rukojmími byli, nebyla 

dostatečně solventní nebo čestná, její věřitel uplatňoval svůj nárok na majetku ručitelů. To je 

mohlo existenčně zcela zničit. Ručitelé se v tom případě domáhali svých práv soudně, stále se 

ale snažili využít "dobrého přátelství" k smírnému vyřešení celého případu. Ručiteli se ale 

mohla stát drobná šlechta ne zcela dobrovolně- v rámci klientských vztahů k nějakému 

příslušníku mocného panského rodu. 12 

U členů drobného rytířského rodu, kterým Chlumčanští z Přestavlk bezpochyby byli, 

docházelo často k uzavírání oboustranně výhodných přátelských vazeb s některým 

z velmožských rodů, nazývanému obecně "klientelismus". Patroni ochraňovali sirotky a 

vdovy svých klientů, přimlouvali se za ně při projednávání jejich záležitostí na soudech, 

půjčovali jim v případě potřeby své lékaře, posílali jim dary při významných rodinných 

událostech (svatbách, křtinách), přijímali jejich dcery do svých fraucimorů a syny do pážecích 

služby nebo jim zprostředkovali službu na jiných dvorech a pomáhali jim při dosažení 

krajských, zemských či dvorských úřadů. Podle J. Petráně by závislý šlechtic nemohl 

Viz DZV 180 K3; DZV 188 115; DZV 127 Fl3; Mysliveček, M.: Erbovník aneb kniha o znacích a osudech rodů 
žijících v Čechách a na Moravě 2, Praha 1997, s. 125 
11 Poručníky synů Jana z Přestavlk na Sulislavi Petra a Šebestiána v Božkově a Buksicích byli 17. 5. 1532 
Václav Chlumčanský na Újezdě (Purkartově) a Jiřík Chlumčanský na Plešnicích. Poručníky osiřelých dcer 
Jindřicha na Radkovicích a Dolejší Lukavici v roce 1603 byli Jindřichův bratr Jan Boreň Chlumčanský, jeho 
pokrevní příbuzný z otcovy strany Oldřich Chlumčanský na Černínech a zeť Jindřichova bratra Jana Boreně 
Václav Příchovský z Příchovic a na Lužanech. 
Viz Bůžek, V.: "Páni a přátelé" v myšlení a každodenním životě české a moravské šlechty na prahu novověku, 
ČČH 100, 2002, s. 252; Král, P.: Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty 1550-1650, České Budějovice 
2001, s. 44-48, 69-70; PAS; NA Praha KomS inv. č. 58 (Obeslání k svědomí k stranným přem z let 1522-1532) 
fol. 100'; 132 Cl; 
12 Zikmund Chlumčanský a v Zeměticích byl před rokem 1544 spolu s Jindřichem Švihovským na Rábí, Petrem 
z Roupova na Bělé a Petrem Rohovcem Příchovským na Skočicích rukojmím pánů Volfa, Adama a Kryštofa 
z Roupova při prodeji vsi Libákovice Filipu ze Strachovic a v Žitině. Ves ale náležela původně vyšehradské 
kapitule, která ji chtěla vyplatit, takže kupec 24. 8. 1544 pohnal rukojmí k soudu .. ; Rukojmími obvěnění panny 
Anny Kapounové ze Smiřic v její svatební smlouvě s Janem Chlumčanským na Újezdu Hlubově byli Oldřich 
Říčanský na Pňovanech, Volf Krajíř z Krajku na Točníku, Jiřík Chlumčanský z Přestavlk na Plešnících, Petr 
Voselský z Dlouhé Vsi na Voselci, Silvestr Mlázovský z Těšnice, Simeon Vikhart ze Šanova, Hans Gerorg 
z Reicnštejna na Novém Sedlišti. Protože po smrti Jana Chlumčanského otáleli blíže neurčení poručníci jeho 
syna Jana s vyplacením jejího obvěnění ve výši 100 kop gr. č., pohnal 18. 4. 1544 její bratr Václav Kapoun ze 
Smiřic na Litni u Berouna tyto rukojmí na 28. 4. 1544 na komorní soud.; Rukojmími obvěnění panny Anny 
Portnarové z Kuglhofu v její svatební smlouvě s Jindřichem Chlumčanským a v Čisté z 25. ll. 1573 byli 
Kryštof Jindřich Krakovský z Kolovrat na Všesulově a Krakovci, Jindřichův otec Jan mladší Chlumčanský a ve 
Slatině, Jan Chotek na Skřiváni, Jiří Chotek v Týtřích, Šebestián Lažanský na Chříči, Šebestián Doupovský 
z Doupova, Ludvík Plot z Konařin a bratři Jan Kryštof a Smil Pernklové ze Šenreutu. Anna je po smrti svého 
manžela 28. 4. 1578 žalovala pro vyplacení svého obvěnění ve výši 250 kop gr. č. 
Viz Bůžek, V.: "Páni a přátelé" v myšlení a každodenním životě české a moravské šlechty na prahu novověku, 
ČČH 100, 2002, s. 257; NA Praha KomS inv. č. 55 (Registra modrá půhonná obeslání k soudu komornímu z let 
1542-1544) fol. 197 (114), 234 (LlO); DZM 78 H7 
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uskutečnit své osobní ambice ve vojsku, v patrimoniálních úřadech i ve dvorských, zemských 

a krajských úřadech jako např. v úřadu výběrčího posudného bez protekce členů aristokratické 

elity. Klienti patronům naopak posílali zdvořilostní listy, ve kterých je zvali na svatby, křtiny 

či prostě jen na návštěvu, posílali jim dárky a politicky je podporovali, což mělo malou váhu 

u jednotlivých klientů, ale při množství stovek osob to mělo již znatelnější efekt. Klienti také 

tvořili důležitou kulisu při různých slavnostních příležitostech, tuto službu však pro své 

patrony vykonávali s netajenou radostí, protože jim umožňovala se těchto slavností účastnit. 

Problematičtějšími stránkami vztahu patrona a klienta byly úvěr a ručení. 

Poskytování nevelkého úvěru drobnou šlechtou okolním velmožům bylo dříve posuzováno 

především z ekonomických hledisek. Podle nejnovějších výzkumů však bylo zvýšení 

životního standartu prostřednictvím těchto úvěrů jen jedním z aspektů celé záležitosti. 

Poskytování těchto úvěru vnímala klientská šlechta také jako jednu z běžných forem 

každodenní komunikace s patrony v rovině "dobrého přátelství", jako službu svému 

patronovi, a také jako prostředek ke zvýšení společenské prestiže vůči svým patronům, jejichž 

rovnocenným partnerem v úvěrovém vztahu se tím zdánlivě stávala, i vůči jiné okolní drobné 

šlechtě, která tento úvěrový vztah s patrony nenavázala. Odmítnutí poskytnutí úvěru bylo 

vždy jednoznačně způsobeno nedostatkem peněz na hotovosti, nikoliv neochotou půjčit. 

Klient se za ně obvykle omlouval ve zdvořile koncipovaném osobním listě, ve kterém 

podrobně vysvětlil příčiny této situace, obvykle tak, aby se zdálo, že za to vinu nenese on, ale 

někdo jiný. Často se totiž stávalo, že peníze už půjčil nebo slíbil půjčit jiné osobě, jindy 

koupil nějaký statek nebo se sám ocitl ve finanční krizi. Zároveň nabízel zprostředkování 

úvěru i jiného drobného šlechtice, který by byl schopen a ochoten finanční hotovost 

poskytnout. Jinou otázkou ale bylo, že se klient místo splacení úvěru dočkal žádosti o jeho 

prodloužení. Pokud s tím souhlasil, prohloubilo to osobní vazby mezi ním a patronem. 

K tomuto rozhodnutí dospěl klient zejména ve chvíli, kdy potřeboval pomoc svého patrona 

v nějaké konkrétní záležitosti, například při přijetí syna do pážecích služeb nebo při vedení 

nějakého soudního sporu. Pokud ale klient pomoc patrona právě nepotřeboval a navíc mu 

kvůli nevrácení finanční hotovosti hrozila vlastní platební neschopnost, žádal razantně o 

okamžité vrácení peněz, byt' často se slibem poskytnutí dalších půjček v budoucnu a někdy 

hrozil i soudním stíháním rukojmích úvěru. Reagoval tak zejména, pokud sám musel zaplatit 

dluhy svým věřitelům, slíbil půjčil vrácené peníze někomu jinému a teď není schopen dostát 

svému slovu, což ohrožuje jeho čest, nebo měl rozjednanou výhodnou koupi nějaké 

nemovitosti. Také po smrti věřitele se jeho vdova a sirotci domáhali vrácení peněz jakožto 

prostředků na vlastní živobytí. Úrok z úvěru tedy očividně nebyl dostatečně veliký, aby uživil 
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rodinu po smrti jejího živitele. Ale někdy se dostávali urození dlužníci do takové situace, 

která jim neumožňovala vyplácet ani úrokové peníze, což mohlo ohrožovat samu existenční 

podstatu rodiny drobného šlechtice, pokud příjem z úroků představoval značnou část jejích 

příjmů. Pragmatické vztahy však ani tehdy nepřevládaly, protože rozhodující byl ohled na 

vazby mezi klientem a patronem, skrývané obvykle pod zástěrku "dobrého přátelství". 

Jednání se většinou i v těchto případech omezilo na zoufalé dopisy dlužníkovi a nepřerostlo 

v pohnání k soudu. 

Ještě závažnějším problémem bylo ručení klientů za jiné úvěry svého patrona. 

Zatímco proti poskytování úvěrů neměli klienti žádné námitky, protože jim přinášelo jistý 

zisk, ručitelství přinášelo rizika ztráty veškerého majetku i cti. Odměnou za ně bylo při 

zachování platební schopnosti jejich patrona také zvyšování společenské prestiže drobné 

šlechty, to ale často nebylo vnímáno jako dostatečná satisfakce. Klienti odmítali rukojemství 

nejčastěji pro své předchozí špatné zkušenosti. ;Aby se vyhnuli nátlaku, uzavírali veřejný 

závazek, že už nikomu ručit nebudou, a postarali se o všeobecnou známost tohoto svého 

rozhodnutí. Patroni však možné odmítnutí klientů v této záležitosti někdy obcházeli uvedením 

jména klientského ručitele bez jeho souhlasu, což postiženého mohlo dovést až k ohrožení 

klientských vztahů hrozbou soudem pro toto jednání. Patroni to nesli velice nelibě a pokládali 

veškeré obavy o ztrátu své platební schopnosti za zcela plané. Pokud ale došlo k bankrotu 

patrona, byli jeho klientští rukojmí pohnáni před soud a mohl jim být konfiskován majetek, 

ohrožena jejich čest nebo dokonce mohli být uvrženi i do vězení pro dlužníky. Odtud často 

psali zoufalé dopisy svému patronovi, který přitom svými dluhy vše zavinil, o pomoc. Zákon 

umožňoval rukojmím svého patrona také pohnat k soudu, obvykle se pro tento prostředek ale 

nerozhodli, přestože by vyřešil jejich problémy. Dobré klientské vztahy k patronovi 

v budoucnu jim připadaly důležitější než řešení současné situace. Právě tyto situace ukazují 

nesmírnou hloubku klientských vazeb nižší šlechty ke svým patronům. 

Nejlépe jsou prozkoumány klientské vztahy drobné jihočeské šlechty 

k Rožmberkům. Většina příslušníků rodu Chlumčanských ale nežila v bezprostřední blízkosti 

rožmberského dominia. Dá se spíše předpokládat vznik klientských vazeb k západočeským 

velmožům, Lobkovicům, Roupovským z Roupova, Švihovským z Rýzmberka aj. Zde ale 

narážíme na problém: zatímco vztah mocných Rožmberků nebo třeba Pernštejnů s okolní 

drobnou šlechtou je dosti jednoznačný a snadno vymezitelný, na Plzeňsku zdaleka nebyla 

situace tak jednoduchá. Není totiž zatím jasné, zda každý drobný šlechtic, který žil v blízkosti 

dominia příslušníka panského rodu, byl jeho klientem. Zikmund Chlumčanský a v Křakově 

měl kupříkladu na počátku 17. století drobný majetek přímo uprostřed držav jednoho 
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z nejbohatších západočeských velmožů Viléma z Lobkovic na Horšovském Týně, ale když 

uhodil pro krádež hrachu jeho poddaného, ačkoliv byl za to ochoten poskytnout finanční 

náhradu, Vilém ho pohnal k soudu. To příliš nesvědčí o klientských vztazích Zikmunda 

Chlumčanského k Vilému z Lobkovic. Vyvstávají i další otázky: mohl mít drobný šlechtic víc 

patronů? Byl každý dospělý příslušník panského rodu, který měl samostatné panství, 

patronem nějaké drobné šlechty? Mohl být patronem drobné šlechty i bohatý rytíř? Musel mít 

šlechtic dominium nějaké určité velikosti, případně zastávat nějaké úřady, aby se mohl stát 

něčím patronem? Byl patronem drobného šlechtice každý člen panského rodu, který ním 

navázal vztahy "dobrého přátelství" nebo komu sloužil jako ručitel? Teprve po zodpovězení 

těchto otázek budeme moci určit klientské vazby Chlumčanských. 

Další otázkou je, zda mohli mít Chlumčanští klientské vztahy s Rožmberky. Styky 

Chlumčanských s Rožmberky máme totiž doloženy, nejvíce přirozeně u Kryštofa 

Chlumčanského, který byl dvořanem Petra V oka, ale i u Jana na Újezdě Purkartově u Přeštic. 

Ale dá se hovořit o klientských vazbách k nějakému velmoži u osoby, která byla ve službách 

onoho velmože? Byl úředník nebo dvořan klientem svého patrona i po dobu své služby nebo 

jen před ní a po ní? A pokud nebyl klientem velmože před ní, stával se jím po jejím vypršení, 

i když sídlil značně daleko od jeho dominia? Pokud by tomu tak bylo, měly by údaje o službě 

nižší šlechty na lokální úrovni daleko větší vypovídací hodnotu, než se původně 

předpokládalo. Celá problematika není plně zpracována, ale zdá se, že rožmberští služebníci 

z řad nižší šlechty se chovali naprosto stejně jako rožmberští klienti. Je snad tedy možno říci, 

rožmberští služebníci byli po dobu své služby rožmberskými klienty a zůstali jimi 

pravděpodobně i nadále, pokud se usídlili v blízkosti rožmberského dominia. Není ale jisté, 

zda toto zjištěná má všeobecnou platnost na celém území českých zemí. 

Jestliže služba na lokální úrovni byla zároveň důkazem klientských vazeb daného 

úředníka nebo dvořana k jeho zaměstnavateli, pak byl rožmberským klientem jednoznačně 

Kryštof Chlumčanský. Kryštof se v době své služby prokazatelně účastnil rožmberských 

zábav a slavností. Po odchodu ze služby půjčil Petru Vokovi z Rožmberka nevelkou částku, 

jejíž splacení ale po jeho smrti důrazně vyžadovali jeho sourozenci. Možná je to důkaz jejich 

nelehké životní situace, možná to ale svědčí o tom, že se za rožmberské klienty nepovažovali 

a neměli tedy potřebu brát na Petra V oka ohled. Problematické je, že o celé záležitosti nevíme 

více včetně toho, kde vlastně Kryštof se svými sourozenci sídlil. Možná žili v blízkosti 

rožmberského dominia a představovali zástupce typické jihočeské klientské šlechty. Dokud se 

neobjeví nějaké další prameny o těchto osobách, nemůžeme nijak rozhodnout. Kryštof se 

každopádně choval jako typický rožmberský služebník z okolní klientské nižší šlechty. 
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Nevíme zatím, zda se lišilo chování rožmberských služebníků z řad klientské šlechty od těch, 

kteří nebyli zároveň rožmberskými klienty. Na rozřešení tohoto problému si tedy budeme 

muset ještě počkat. 

Ale jako rožmberský klient se choval i jiný člen rodu: Jan nejstarší Chlumčanský 

z Přestavlk a na Újezdě Purkartově psal2. 10. 1569 Kryštofovi jako ,,svému milému panu 

strejci", že Petru Vokovi z Rožmberka v současné době půjčit nemůže. Prosil tedy Kryštofa, 

aby to Petru Vokovi jako jeho služebník nějakým šetrným způsobem vysvětlil. Věřitelem 

Petra V oka však Jan bezpochyby byl, protože následujícího roku od Petra V oka přijal 

pololetní úrok 90 kop grošů. To odpovídá poskytnutému úvěru 3 000 kop gr. míš. Tento dluh 

byl ale do roku 1577, kdy Jan zemřel a jeho pohledávky přejali jeho synové, už splacen. Jan 

žil poměrně daleko od rožmberského dominia a jeho klientský vztah k Rožmberkům rozhodně 

nebyl očekáván. Jan se stal věřitelem Petra V oka, ale v částce, která převyšovala obvyklé 

nevelké obnosy zapůjčené rožmberskými klienty. Nicméně někteří klienti půjčovali částky 

ještě daleko vyšší, takže se nejednalo o nic výjimečného. Finanční přínos z této půjčky byl 

nezanedbatelný a mohl být sám o sobě motivem k poskytnutí úvěru. Vztahy s Rožmberky 

mohly být navázány přes Kryštofa Chlumčanského, nelze ovšem přehlédnout, že i Janův 

švagr Jan Boreň ze Lhoty půjčoval, ovšem v pozdější době, Petru Vokovi a jeho tchán David 

Boreň ze Lhoty na Mikovicích udržoval styky s Vratislavem z Pernštejna. Ale omlouvání se 

Jana Chlumčanského za svou neschopnost půjčit, dokonce dvojnásobné, a očividné Janovy 

obavy ze ztráty přízně Petra V oka svědčí o něčem jiném. Zde ale ve hře mohl být právě v této 

době ještě jeden závažný faktor, a to přímluva za přijetí Janova staršího syna Jana Boreně do 

pážecích služeb. Jan Boreň totiž roku 1570 vyjel poprvé do ciziny, a to nikoliv nedaleko za 

hranice, ale do vzdáleného Špýru, kde se tehdy konal říšský sněm a svatba dcery císaře 

Maxmiliána II. Alžběty s francouzským králem. Obou akcí se účastnila řada českých šlechticů. 

Janu Borevňovi bylo asi osm až deset let a zcela jistě nebyl jedním z pozvaných, ale cesty se 

účastnil jako něčí páže. Do ciziny pak takto v krátké době vyjel ještě několikrát, např. ke 

dvoru bavorského vévody v Mnichově nebo ke dvoru arcivévody Ferdinanda Tyrolského 

v Insbrucku a Ambrasu. Úpěnlivá snaha jeho otce o udržení dobrých vztahů s Petrem V okem 

z Rožmberka pouhý rok před první cestou Jana Boreně do ciziny měla s pážecí službou jeho 

syna očividnou souvislost. Mohlo se ale také jednat jen o účelový krátkodobý vztah, který 

pominul, jakmile bylo splněno daného cíle. Tyto krátkodobé účelové vztahy představují další 

zajímavou oblast, která by si zasloužila důkladnější prozkoumání. 13 

13 Pánové z Perštejna udržovali klientské styky s příslušníky asi 190 a Rožmberkové asi 270 rytířských rodů. 
Podle jiného pramene Rožmberkové udržovali styky s přibližně 320 rytířskými rodinami. U příslušníků 170 
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Dalším ukazatelem sociálního zařazení členů rodu Chlumčanských do soudobé 

společnosti bylo vnímání důležitosti jednotlivých členů rodu různými velmoži, státními 

úředníky nebo členy královského dvora. V sedmdesátých letech 16. století byl za nejvážnější 

osobu z rodu Chlumčanských považován Jiřík na Zeměticích, který byl11. 1. 1577 zván 

rytířských rodů se dají vysledovat klientské vazby a asi 120 rytířů z devadesáti rodů bylo v rožmberských 
službách. 
Kryštof Chlumčanský se v roce 1573 zapsal na Bechyni do pokutních register Petra V oka. Podstoupil tedy tamní 
rituál s vypitím určitého množství vína a nedokázal ho vypít najednou, takže byl povinen celou záležitost 
absolvovat znovu. Své pocity pak zvěčnil do výše zmíněných pokutních register. Učinil tak, stejně jako všichni 
ostatní autoři citací z těchto register, již v alkoholovém opojení. Jeho půvabný příspěvek k literatuře doby 
předbělohorské zněl takto. ,,Frejířem jsem, k tomu se znám, kdekolivěk počnu milovati, všudy pytlem mám. Pil 
sem pokutu." Kryštof po svém odchodu ze služby v roce 1574 půjčil23. 10. 1575 Petru Vokovi z Rožmberka 
150 kop gr. rníš. Po jeho smrti v roce 1579 se tuto částku snažila na Petru Vokovi z Rožmberka a na Bechyni 
vymoci Kryštofova sestra, Lidmila Přepyská z Přestavlk a Chlumčan na Rudolci, jako zmocněnec svých bratrů 
Adama a Zdeňka a na místě dalšího bratra Jarolíma. 
K jiným možným klientským vztahům Chlumčanských: Zdeněk Lev z Rožmitálu 1. 8. 1531 požádal o odložení 
své záležitosti až do jejího zprostředkování Janem Horčicí a Václavem Chlumčanským. Václav mohl být 
klientem nebo přímo služebníkem Zdeňka Lva z Rožmitálu, ačkoliv nežil v bezprostřední blízkosti jeho statků. 
Zikmund Chlumčanský a v Zemětiích zase před 24. 8. 1544 ručil bratrům Volfu, Adamovi a Kryštofovi 
z Roupova na Roupově, sídlícím v jeho blízkosti. a musel pak nést následné soudní stíhání. Snad byl jejich 
klientem. 
V roce 1603 byl nejbohatším velmožem Plzeňského kraje Jiřík Petr ze Švarnberka na Švarnberce, Bezdružicíchj 
a Střebli, v jehož službách byl jako hejtman na Střebli Václav Chlumčanský na Plezomech a později Štokově, se 
744 poddanými, Vilém z Lobkovic na Týně Horšovském a čečovicích, na jehož državách se nacházel Křakov, 
se 733 poddanými, markraběnka z Brandcnburku na Toužimi, jejíž majetkové přiznání bylo omylem zařazeno 
mezi rytířská, se 608 poddanými, Fridrich Šlik na Plané a Šenhofě, soused Václava Chlumčanského na 
Plezomech a později Štokově, s 577 poddanými. Dalším nejbohatším šlechticem byl rytíř Diviš Markvart 
z Hrádku na Bělé se 465 poddanými. Významnějšími příslušníky panského stavu v Plzeňsku byli ještě Jiří 
Ernreich ze Švarnberka na Boru, Zvíkově a Kestřanech se 386 poddanými, Ladislav ze Štemberka na Zelené 
Hoře se 375 a jeho sestra Marie ze Štemberka se 227 poddanými , Kryštof Šlik na Fsalknově a Doupově se 371 
poddanými a Henrych Lorenc z Gutštejna na Hostouni a SviŽně s 238 podddanými. Na Přešticko zasahoval 
vedle vlivu Stemberků také vliv chudších příslušníků panského stavu: Oldřicha z Říčan na Pňovanech a 
Merklíně, souseda Chlumčanských na Bijadlech a otce Petra z Říčan, manžela Kateřiny z Přestavlk, dcery 
Jindřicha Chlumčanského na Radkovicích a Lukavici Dolejší, se 143 poddanými, Johanky Švihovské 
z Rýzmberka na Přešticích s 97 poddanými a Jana z Roupova na Roupově s 89 poddanými. Toho ale postihl 
finanční bankrot a roku 1607 musel Roupov prodat. 
Viz SOA Třeboň CR- z Rožmberka sign. 17 (Pokutní registra Petra V oka z Rožmberka 1573-1576) f. 6, 
Chlumčanští (nesign.); DZV 80 G29'; NK Oddělení rukopisů a starých tisků inv. č. 265 sign. XVII F 35 
(Vincence a S. Wilhelrno, bosáka u sv. Václava, Sborník výpisků o rodinách českých) pag. 9-11; AČ ll, s. 82;; 
NA Praha KomS inv. č. 55 (Registra modrá půhonná obeslání k soudu komornímu z let 1542-1544) fol. 234 
(LlO); Seydler, K. V.: Jan Chlumčanský z Přestavlk, ČČM 45, 1871, s. 95-96; Sedláček, A: Hrady, zámky a 
tvrze království Českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 99-101; Marat, F. (ed.): Soupis poplatníctva 
14 krajův v Království českém z roku 1603, VKČSN, tř. filosof. - hist.- jazykozpytná, roč. 1898, Praha 1899, 
č. 1, s. 55, 60; Bělohlávek, M. a kolektiv : Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Západní 
Čechy, Praha 1985, s. 211, 294-295; Bůžek, V.: Mezi dvorem, rezidenčním městem a rytířskou tvrzí 
(Domácnosti rytířů, měšťanů a církevních hodnostářů v rožmberských službách), Opera historica 3, 1993, s. 288-
291; Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury II (1). Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 
1995, s. 127; Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996, s. 
34-35, 37-40, 47-55, 177-178; Bůžek, V.- Hrdlička, J. a kol.: Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční 
dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, s. 22-23, 6567-70, 114-118; Bůžek, V.: "Svatý Jiří za humny jest" 
(Úvěr v myšlení rytířských klientů předbělohorské doby), Studia comeniana et historica 29, 1999, č. 62, s. 37-45; 
Bůžek, V.: Pijácké zábavy na dvorech renesančních velmožů (Arnbras-Bechyně), Opera historica 8, 2000, s. 
137-161; Koldinská, M.: Každodennost renesančního aristokrata, Praha 2001, s. 91; Bůžek, V.: Muž, žena a děti 
v aristokratické rodině na prahu novověku, in Lenderová, M. a kol.: Eva nejen v ráji. žena v Čechách od 
středověku do 19. století, Praha 2002, s.48; Bůžek, V.: "Pání a přátelé" v myšlení a každodenním životě české a 
moravské šlechty na prahu novověku, ČČH 100, 2002, s. 255-257 
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Rudolfem II. na pohřeb císaře Maxmiliána 5. 2. 1577 jako jediný ze všech členů rodu. 14 

V roce 1600 bylo zase poselství o udělení práva bezcelního obchodu městu Plzni doručeno 

osobně pouze Jindřichu Chlumčanskému na Dolejší Lukavici, který byl v té době nejbohatším 

členem rodu, a jeho bratru Janu Boreňovi na Újezdě Purkartově, tehdy jedinému krajskému 

úředníkovi mezi členy rodu. 15 

Specifickou formou společenských styků. byly také soudní spory. Také z nich je 

možné dozvědět se mnoho o společenských stycích Chlumčanských, ať už v pozitivní či 

negativní formě, mimo to ale také o jejich povaze, způsobu života (někdy spíše i o jejich 

nekulturnosti) a právním povědomí. Jsou i mimovolným svědectvím o cestách členů rodu do 

Prahy, protože půhon nebo žádost o vydání obeslání musely být podány osobně, stejně jako 

vydání svědectví, a pokud by se jedna ze stran nedostavila do Prahy na přelíčení, ztrácela při. 

Pokud se tak nestalo, můžeme si být jisti, že se účastníci soudního jednání řádně zúčastnili. 

Dá se předpokládat, že svůj nucený pobyt v Praze využili i na prohlídku města a soukromé 

nákupy u pražských kupců. Vlastně tak prostřednictvím soudních sporů docházelo ke 

zvyšování kulturního rozhledu nižší šlechty. Soudní spory tedy celkově představují 

významnou možnost nahlédnout do soukromí nejen nižší šlechty. 16 

Soudní spory drobné šlechty podle J. Petráně nejčastěji zaměstnávaly zemské soudní 

úřady, což on chápe jako svědectví o nevalné morálce této šlechtické vrstvy. Převaha sporů 

drobné šlechty byla ale způsobeno hlavně tím, že této šlechty bylo v českých zemích nejvíc. 

Závěry také může zkreslovat fakt, že soudní spory jsou často jediným pramenem nebo jedním 

z mála pramenů o drobné nižší šlechtě a byly tedy u jednotlivců více vytěženy (zejména A 

Sedláčkem) než u příslušníků bohaté a mocné vyšší šlechty. Zádná analytická studie o častosti 

vedení soudních pří jednotlivými osobami v závislosti na jejich stavu a majetku nebyla 

ovšem zatím zřejmě provedena. Bylo by zajisté zajímavé zjistit, zda se drobná šlechta např. s 

maximálně padesáti poddanými soudila častěji než šlechta s více než dvěma sty poddanými a 

zda se členové chudých panských rodů soudili méně často než příslušníci stejně zámožných 

14 Maxmilián ll. zemřel v průběhu zasedání říšského sněmu v Řezně 12. 10. 1576. Jeho tělo bylo převezeno do 
Lince, odkud se koncem ledna vydal pohřební průvod do Čech. Směřoval přes Český Krumlov a České 
Budějovice do Prahy, kam dorazil6. 2. 1577. Vlastní pohřeb se v Praze konal22. 3. 1577. Jiří na Zeměticích byl 
tedy zván do pohřebního průvodu z Lince do Prahy, podle data 5. 2. 1577 zřejmě na jeho závěrečnou část 
spojenou s vjezdem do Prahy. 
Viz SČ 5, s. 45; Kolár, J. (ed.): Marek Bydžovský z Florentina: Svět za tří českých králů. Výbor z kronikářských 
zápisů o letech 1526-15%, Praha 1987, s. 168; Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury II (1). Kultura 
každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995, s. 214; Kolektiv: Kronika Českých zemí, Praha 1999, s. 
283-284 
15 Strnad, J.: Rejstřík kraje Plzeňského z roku 1600, VKSČN 1900, kap. 14, s. 9 č. 34, 40 
16 Malý, K.: Trestní právo v Čechách v 15.- 16. století, 2. vydání Praha 1989, s. 230-231; Macek, J.: 
Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) 2. Šlechta, Praha 1994, s. 114-117, 123-127; Bůžek, V.: Nižší 
šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996, s. 89, 97-98, 122-123 
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nižších rodů. Závažné by také bylo, zda by se objevovali před soudem častěji jako žalobci či 

obžalovaní, případně při jakém druhu trestných činů. Také ne vždy však záleželo rozhodnutí, 

zda se soudit, jen na žalobcích. Jak bude řečeno dále, např. nesouzení se pro urážku na cti 

mělo za následek ztrátu cti a stavovských výhod, poručníci museli hájit práva svých svěřenců 

a vrchnosti práva svých poddaných. Ti nemohli podávat žalobu sami o sobě, ale jen 

prostřednictvím svého pána. Pokud by jim jejich pán nevyhověl, nebyl by považován za 

dostatečného ochránce, což by významně poškozovalo jeho pověst. Je ale nepopiratelné, že na 

majetkových sporech včetně bránění se krádežím a poškozování majetku měla nezámožná 

šlechta větší zájem než majitelé velkých dominií. 17 

Nejčastějším důvodem ke stanutí před soudem bylo pravděpodobně předvolání 

k soudu za účelem vydání svědectví ve sporu někoho jiného nebo postavení svých poddaných 

jako svědků. 18 Obvykle nevíme, o jakou záležitost vlastně šlo. Právě v těchto případech se dá 

17 Petráň,J.: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et 
historica- monographia 5, 1963, s. 152 
18 Od poloviny 15. století mohla každá ze stran pohnat k soudu třetí osobu, aby vydala sama svědectví nebo 
předvedla své poddané, kteří mají svědectví vydat, případně předložila nějaké dokumenty, které má v osobním 
vlastnictví, jako důkazní materiál. Tento půhon neměl povahu soudního předvolání a vznikal jím právní poměr 
mezi stranou a pohnanou osobou, která byla po půhonu povinna straně vyhovět a dokonce svědčit i v případě, že 
o celé záležitosti nic nevěděla. Pokud by to neučinila, mohla být žalována o náhradu způsobené škody. Výše 
pokuty byla určena již v půhonu jako "pokuta nesvědčení", ale již v 16. století ji mohl soud snížit, pokud by se 
mu vzhledem k předmětu sporu zdála přiliš vysoká. Navíc od roku 1564 musela strana dokázat, že nesvědčenírn 
skutečně utrpěla škodu. Svědek ale mohl být k výpovědi donucen i jinak. Pokud se po půhonu nedostavil nebo 
odmítl svědčit, mohla od roku 1497 strana požádat soud o jeho "dohnání" úředním předvoláním, zvaným od 16. 
století "důhon". Toto předvoláni mělo již povahu úředního aktu, ale také v něm byla stanovena pokuta za 
nesvědčení pouze v tom případě, když ji bude požadovat poškozená strana. Soud sám za neposlušnost svědka 
nemohl ani po důhonu udělit žádníé sankce. Výjimku tvořily spory o čest, o hrdlo a o nemovitý majetek, v nichž 
docházelo v případě nedostavení se svědka k odročení soudu. V těchto případech byl svědek povinen svědčit a 
soud měl dokonce povinnost ho k němu trestem donutit. V průběhu 16. století se navíc prosadila praxe, že se 
pokuta za nesvědčení platila teprve po nedostavení se k soudu po důhonu. Roku 1541 bylo stanoveno, že kdo by 
neposkytl svědectví na zemském soudu do dvou týdnů od dodání půhonu, má zaplatit pokutu stanovenou 
v půhonu. Roku 1549 to bylo rozšířeno i na půhony na předvení poddaných jako svědků a předložení potřebných 
dokumentů, a to u všech soudů. Roku 1564 bylo ale stanoveno, že pokud by svědek neposkytl svědectví do dvou 
týdnů po důhonu, má se strana obrátit na soud a ten má svědka k vydání svědectví nějakým způsobem donutit. 
Svědectví muselo být osobní, pouze v případě, že by hrozilo nebezpěčí úmrtí svědka, mohlo být pořízeno 
písemné svědectví za přítomnosti dvou šlechtických osob dobré pověsti. Toto svědectví však platilo pouze 
v případě, že svědek před započetím soudního přelíčení zemřel. V opačném případě se svědek musel dostavit na 
soud, kde mu jeho písemné svědectví bylo přečtěno a on musel přísahat na jeho pravdivost. Poddaní a služebníci 
ale museli svědčit osobně vždy. Svědky nemohli být psanci a zločinci, ti, kdo se dříve dopustili křívé přísahy, a 
osoby nezletilé. Svědčit ncmohly také osoby, které mohly mít zájem na výsledku sporu: jeden z manželů ve 
sporu, kde byl druhý z manželů stranou, členové nedilu ve sporu, který se týkal nedílného statku. Nepřípustné 
bylo také svědectví úředníků o věcech, které vyslechli během soudního řízení. Svědectví se také mohlo stát 
nevěrohodným, pokud bylo zjištěno, že dotyčný svědek byl podplacen, zastrašován, choval k nějaké ze stran 
osobní nenávist nebo k ní naopak měl velmi blízký vztah, že mění své výpovědi nebo že si prtiřečí s jným 
svědkem. Lhůta pro doručení půhonu pro předložení dokumentů byla stanovena na dva týdny před začátkem 
přelíčení, lhůta pro doručení půhonů v ostatních dvou případech nebyla stanovena a úředníci soudu ji měli 
v konkrétních případech stanovit vždy tak, aby se svědkové stačili dostavit včas k soudu. Strana měla povinnost 
sdělit svědkovi, jaké svědomí po něm požaduje, v praxi nejčastěji "cedulí", připojenou k půhonu. Usnesení 
zemského sněmu z roku 1543 ale konstatovalo, že to strana často dělá až po důhonu, což způsobuje značné 
problémy, a stanovilo, že pokud tato "cedule" nebude poskytnuta hned po půhonu, svědek nebude povinen 
svědčit. Roku 1549 byl tento požadavek ještě zpřísněn a "cedule" musela být přiložena hned k půhonu. 
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Poddaným a služebníkům muselo být před složením přísahy řečeno, jaké svědectví mají vydat, a k tomu jim 
měla být vydána "cedule" ve stejném znění, od roku 1564 stačila jedna z obou variant, v případě vystavení 
"cedule" jim ale její text musel být také přečten. Svědectví bylo poskytováno tak, že svědek měl nejprve složit 
přísahu, že řekne v dané :záležitosti pravdu. Odmítnutí přísahy znamenalo odmítnutí svědectví. Pokud by se ale 
strany dohodly, mohlo být svědectví také poskytnuto bez přísahy ústně přímo na soudním přelíčení, mělo ovšem 
mnohem menší váhu. Šlechtici přísahali ve stoje se zdviženýma dvěma prsty pravé ruky, měšťané a poddaní 
v kleče a dva prsty pokládali na kříž. Po složení přísahy byl již styky stran se svědky nepřípustné a svědek se 
navíc nesměl stýkat ani s dalšími svědky, kteří dosud nevypovídali. Každý svědek musel být vyslechnut zvlášť a 
pokud jeho svědectví požadovalo více osob, musel být pro každou vyslechnut znovu a opět složit přísahu. Do 
roku 1585 směl být vyslechnut pouze písařem, který zapisoval jeho výpověď', bez přítomnosti jiných osob, 
potom měli být pří výslechu přítomni dva menší úředníci, od roku 1586 stačila přítomnost jen jednoho. Písař měl 
doslova zapsat v)'Povčď svědka a nic na ní neměnit ani ho nijak neovlivňovat. Po skončeni výslechu měl písař 
svědku přečíst zápis a opravit ho podle případných přípomínek svědka. Když svědek znění :zápisu schválil, byl 
výslech považován za skončený a svědek byl propuštěn. Pokud chtěl svědek svou výpověď' později doplnit nebo 
opravit, musel znovu složit přísahu a písař sepsat nový :zápis. Od roku 1585 měli písaří na zemském, komorním, 
purkrabském soudu i na městských soudech zjistit věk svědka, zda byl informován o tom, co má dosvědčit a zda 
nebyl zastrašován, ovlivňován či podplacen. Výslech poddaných a měšťanů byl upraven Svatováclavskou 
smlouvou: pokud by vrchnost pohnaná o svědectví poddaného měla na svém panství "hrazené město", mohla ho 
dát poddaného vyslechnout písařem tohoto města, jinak musel být vyslechnut úředníky příslušného soudu. Pokud 
by ale vrchnost sama potřebovala svědectví svého poddaného, musel být vyslechnut buď písařem desek 
zemských nebo písařem královského města či města jiné vrchnosti, a to v přítomnosti dvou nebo tří šlechtických 
osob. Od roku 1530 musela dát strana, která vedla poddané jako svědky, odpůrci nejméně týden předem vědět, 
kde je bude vyslýchat, aby se jejich výslechu mohla zúčastnit buď osobně nebo v zastoupení. Chudým 
pod~·m bylo placeno za vydání svědectví od roku 1497 na zemském soudu a od roku 1501 i na komorním 
soudu 2 gr. č. 711 míli cesty. Roku 1530 to bylo rozšířeno i na nádeníky z královských i šlechtických 
poddanských měst a v roce 1549 všeobecně na všechny poddané. Roku 1530 bylo stanoveno jako povinnost 
složit peníze, potřebné k zaplacení cestovného, již při podání půhonu u komorničího starosty nebo u příslušného 
orgánu jiného soudu, jinak nebyl straně vydán půhon a svědkové nebyli povinni svědčit. Pokud se svědkové 
dostavili k soudu, aniž by pro ně bylo připraveno cestovné, musel jim ho uhradit výše zmíněný soudní orgán. I 
v případě, že pohnaný poddaný nebyl vyslechnut z viny strany, která ho pohnala, měl nárok na zaplacení 
cestovného. Pokud ale strana vedla současně více sporů a pohnala k nim všem téhož svědka, měla mu cestovné 
zaplatitjenjednou. Duchovní museli svědčit osobně v případech, které se týkaly cti, hrdla nebo statku, jinak 
mohli duchovní šlechtického původu svědčit od roku 1549 písemně pod přísahou na své kněžství, duchovní 
nešlechtického původu před církevními úřady, před děkanem nebo jinými nadřízenými. Pro komorní soud byla 
udělena roku 1501 výjimka, aby svědci mohli být vyslechnuti v místě svého bydliště dvěma zachovalými 
šlechtickými osobami, které měli svědků uložit přísahu, po jednom je vyslechnout bez přítomnosti strany, která 
svědky vedla, svědectví sepsat, zapečetěné je odeslat na soud a jeho obsah udržet v tajnosti. Roku 1549 však tato 
výjimka již neplatila. Svědek měl svědčit pouze o tom, co sám osobně viděl. Svědectví o tom, co slyšel od jiných 
nebo o tom, co je v dotyčné obci všeobecně známo, nebylo uznáno za plnohodnotné svědectví, ale bylo kladeno 
na roveň svědectví bez přísahy. Křivé svědectví všech svědků se trestalo smrtí. Žalobce ale musel dokázat, že 
svědectví bylo skutečně křivé, jinak zaplatit pokutu a svědek byl "opatřen na cti". Do doby prokázání faktu, zda 
svědek skutečně svědčil křivě, bylo soudní jednání přerušeno. Pokud by strana ovlivnila svědka, aby vydal 
falešnou výpověď', měla být také potrestána. Protokoly o výslechu svědků se zapisovaly do kníh. Po sepsání 
protokolu musela být kniha zavřena a nikdo včetně písaře do ní již nesměl nahlížet. Obsah svědectví měl zůstat 
tajný až do soudního přelíčeni. O publikaci svědectví rozhodovala strana, která svědka vedla, nesměla ale znát 
jeho obsah, protože jinak by dala publikovat pouze ta svědectví, která by pro ni byla výhodná. Za prozrazení 
obsahu svědeckých výpovědí byl od roku 1497 trest smrti. Navíc musely být výpovědi svědků uloženy ve truhle 
se třemi :zámky, od níž měli po jednom klíči tři různí úředníci. Pokud měl odpůrce strany, která svědky vedla, 
námitky proti osobě svědka, obsahu jeho svědectví nebo obsahu předložených dokumentů, mohl je uplatnit až po 
publikaci svědectví před soudem. Svědek od roku 1518 nebyl povinen prokazovat obsah svého svědectví, a to 
ani vůči straně, která ho předvolala. Jestliže strana neuplatnila proti svědectví svědka, kterého vedla její odpůrce, 
žádné námitky, byl obsah výpovědi považován za nesporný. Po publikaci výpovědí svědků strany nemohljižjejí 
odpůrce vést své případné další svědky. Pokud by došlo ke zdvižení půhonu, mohla být na žádost strany 
výpovědi svědků uschovány a po jeho obnovení použity znova. U žijících svědků ovšem musela být svědectví 
"obnovena", zatímco svědectví již zemřelých svědků byla přijata v původním znění. Po skončení soudního 
procesu byly svědecké výpovědi zničeny, po roce 1564 byly uschovány i nadále v případě, že si to některá ze 
stran přála. Obsah výpovědí svědků z doby předbělohorské je tedy do dnešních dnů zachován ve velmi malém 
měřítku. 
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předpokládat, že Chlumčanští vydávali svědectví ve prospěch svých "pánů a přátel", takže 

jsou velmi vhodné pro poznání jejich společenských styků. 19 I v těchto případech ovšem byli 

povoláváni půhonem se stanovenou pokutou pro nesvědčení, protože tím bylo dodáno 

důvěryhodnosti jejich svědectví a zároveň byli chráněni před neodůvodněným osočováním 

stran pravdivosti jejich výpovědí i náležitosti jejich chování. 20 

Z řady jiných zmínek vyplývá pouze, kdo se s kým soudil, ale předmět sporu není 

zatím jasný. I tady se dozvídáme především o sociálních kontaktech Chlumčanských, byť 

negativní formou. Pokud byli v těchto případech předvoláváni svědci, obvykle se jednalo opět 

o "pány a přátele" Chlumčanských.21 

Viz Markov, J.: Kapitoly z dějin českého zemského soudního řízení XII.- XVII. století, Praha 1967, s. 199-205, 
209-212, 214-215,217, 219-229,234-235 
19 Václav Chlumčanský na Újezdě Purkartově a Jiřík Chlumčanský na Plešnicích byli 17. 5. 1532 pohnáni Janem 
Šťáhlavským z Doupova a v Ouňovicích, aby postavili jako svědky v jeho sporu s Václavem Kladrubským 
z Buksic Matouše Hajného, Jana Rybu a Jíru Trksu z Božkova, "lidi, kterýchžjsú v poručenství po někdy Janovi 
Sulis/avském ".Mimo nč Jan Šťáhlavský poháněl jako svědky ještě Jana Snopoušovského na Snopoušovech a 
několik plzeňských měšťanů.; Václav Chlumčanský na Újezdě Purkartově byll6. 9. 1533 svědkem v mezním 
sporu mezi Linhartem Rendlem z Úšavy na Lhotce a Vilémem K.feléřem ze Zakšova na Starém Sedlišti, 
týkajícím se toho, komu patří potok, jez, rybníček, mlýn, les, louky a cesty v Kumpolci. Václav byl jako svědek 
povolán proto, že v Kumpolci dříve vlastnil několik selských dvorů, které prodal někdy po roce 1509 Vilému 
Kfeléřovi ze Zakšova. Nyní měl dosvědčit, zda měl právo i na sporné pozemky.; Jáchym Fremut ze Stropčic 
pohnal v roce 1533 Václava Chlumčanského na Újczdč Purkatově, aby postavil své poddané z Letin Štěpána a 
Karhanajako svědky v jeho sporu s bratry Vilémem a Vladislavem Loubskými ze Lub.; V roce 1534 poháněl 
Jáchym Fremut ze Stropčic Václava Chlumčanského na Újezdě Purkatově jako svědka proti Vaňkovi Jinakovi ze 
Lhoty, poddanému kláštera chotěšovského. Chotěšovský klášter totiž Jáchyma Fremuta obvinil z bezdůvodného 
obvinění Vaňka z účasti na loupežném přepadení Fremutovajiž zesnulého otce, které provedli opovědníci Jan 
Heřman a jeho syn Oldřich Janovští z Janovic. Fremut nakonec soud prohrál, protože Oldřich Janovský 
vypověděl, že s nimi Vaněk tehdy nebyl. Případ Janovských a jejich kompliců byl navíc ukončen uzavřením 
jejich smlouvy s králem; Anna z Winklfelsu, manželka Kašpara Belfrýda ze Žebnice, pohnala roku 1545 
Zikmunda Chlumčanského, aby postavil svého lazebníka Stanislava Poláka proti Janovi Kanickému mladšimu 
z ť':achrova. Ten ji totiž obvinil, že podvádí svého manžela a že své dítě nemá s ním, ale s Divišem ť':emínem, 
čímž se dotkl její poctivosti.; Vilém Chlumčanský a v Jenči měl svědčit roku 15 51 Petru Boreňovi ze Lhoty na 
Nezabylicích proti Jindřichovi Plánskému ze Žeberka, JMC hejtmanu Menšího města pražského.; Hynek 
z Chřínova a na Bukové pohnal roku 1552 Jiříka Chlumčanského a v Zeměticích, aby postavil svého poddaného 
Kašpara ze Zemětic proti Anně Vidršperkarové z Merklína na Pteníně.; V roce 1583 byl Václav Chlumčanský 
/na Plezomi/ poháněn Janem Bošínským na Jemnici jako svědek proti Lidmile Roupovské z Vartemberka na 
Roupově /manželce Jana Nezdického z Roupova na Roupově a Nezdicích/.; 
Viz NA Praha KomS inv. č. 58 (Obeslání k svědomí k stranným přem z let 1522-32) fol. 100'; AČ 30, s. 16-19; 
NA Praha KomS inv. č. 27- 1. část (Registra půhonů k svědomí soudu komorního z let 1532-34) fol. 15', 32', 
NA Praha KomS inv. č. 154 (Registra žlutá damašková nová vejpovědí soudu komorního z let 1534-1536) fol. 
24'-25; Kreuz, P.: Postavení a působnost komorního soudu v soustavě českého zemského trestního soudnictví 
doby předbělohorské v letech 1526-1547, Praha 2000, s. 257-258; DZM 91 Pl', P2, P15; DZM 85 H35, D20'; 
DZM 94 FlO 
20 Svědectví osob, které svědčily bez půhonu, bylo považováno za podezřelé, zejména jednalo-li se o přátele 
nebo nepřátele některé ze stran. Svědek, který byl pohnán k soudu (nikoliv tedy ten, který svědčil dobrovolně!), 
byl chráněn proti neodůvodněnému osočování a mohl za něj žalobce pohnat za urážku na cti. 
Viz Markov, J.: Kapitoly z dějin českého zemského soudního řízení XII.- XVII. století, Praha 1967, s. 212, 215; 
21 Jan Chlumčanský na Purkartově Újezdě pohnal29. 8. 1549 Heralta Kavku z Říčan na Štěkni, aby postavil 
svého poddaného Pavla Červenku z Radkovic pod Skalou jako svědka v Janově sporu s poddanými Jana 
Horšického Václavem Sládkem a Janem Klobásou z Horšíc.; Vilém Chlumčanský byl 14. 7. 1559 obeslán 
Jiříkem Bobrovcem z Bobrova ze škod nákladních a outratních 5 kop gr. č. podle nálezu menšího soudu 
zemského, protže nestál ve při v klášteře na hradě pražském.; Jan mladší Chlumčanský a v Slatině dal23. 4. 
1569 plnou moc Bartoloměji Rypalovi z Ryfnberku, aby na jeho místě složil "náležitou sumu peněz podle nálezu 
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Nejvíce se samozřejmě dozvídáme ze soudních pří, u kterých známe podstatu sporu. 
Podstatná část soudní sporů Chlumčanských patří mezi civilněprávní případy.22 Chlumčanští 
žalovali a byli žalováni pro nevracení půjčených peněz. 23 Mohlo se také jednat o nezaplacení 
za nějakou věc, např. za ryby nebo o koně.24 Někdy není přesně znám předmět sporu, ale 

o škody outratní a nákladní, učiněného podle starého práva v klášteře sv. Jiří na Hradě pražském" ve prospěch 
vší obce města Stříbra a nechal si na ni vystavit kvitanci. Jan tedy prohrál nějaký spor s městem Stříbrem, 
v jehož blízkosti byl jeho původní statek Plešnice. V klášteře sv. Jiří se od roku 1564 konaly přísahy svědků a 
jejich neúčast znamenala ztrátu pře, pro kterou je strana mohla pohnat o zaplacení vzniklé škody, ale jednalo se o 
novou záležitost, růkoliv o "staré právo". Není tedy zatím jasné, o co šlo.; Jan Chlumčanský na Drahouši pohnal 
roku 1599 Fridricha Mašťovského z Kolovrat.; Anna Chlumčanská z Janovic (manželka Jana Jindřicha 
Chlumčanského a v Trpístech) se roku 1600 přiznala k půhonu na Jana Pernkla ze Šenreitu.; ŽOfie Úlická 
z Přestavlk na Plešnicích se roku 1600 přiznala k půhonu na Markétu Lehomskou z Kladrubec na Hradišti.; 
Zikmund Chlumčanský a v Křakově se roku 1600 přiznal k půhonu na Kryštofa Vidršperkára a na Kloušově.; 
Anna Vlčková z Řeneč a ve vsi Hradci se přiznala 4. 10. 1612 k půhonu na Jindřicha Chlumčanského a na 
Bukové k soudu zemskému postnímu (od 27. 2. 1613). Téhož dne se k témuž přiznal i Dobeš Humprecht Vlček 
z Příčiny ve vsi Hradci na místě svého syna Kryštofa Vlčka z Příčiny. 
Viz NA Praha KomS inv. č. 28 fol. 133 (Fl1 '); DZM 135 D37'; DZV 59 Dl8; Markov, J.: Kapitoly z dějin 
českého zemského soudního řízení XII.- XVII. století, Praha 1%7, s. 124-125; DZM 74 ClO, Ml2, 03', 05'; 
DZV 36 C23 
22 Mezi ně patřilo např. spory o dluhy, nedodržení smlouvy, nesplnění slibu, nenavrácení, nevydání či 
neoprávněné přivlastnění si cizích movitých věcí (koní, dobytka, peněz na hotovosti, klenotů, šatů, obilí aj.), 
nevydání svěřené včci, neprovedení vkladu nebo provedení neoprávněného vkladu do desek zemských, 
rukojemství, poručrůctví, nedílnost statků, věno a výbavu, spory dědické a majetkové spory mezi manžely. 
Viz Kreuz, P.: Postavení a působnost komorního soudu v soustavě českého zemského trestního soudrůctví doby 
předbělohorské v letech 1526-1547, Praha 2000, s. 89, 110-111 
23 Šebestián Chlumčanský poháněl23. 4. 1544 Jana Malovce z Pacova na Nihošovicích u Volyně pro nevrácení 
50 kop gr. č.; Jan Chlumčanský na Slatině a v Čisté pohnal17. 10. 1586 k soudu Šebestiána Lažanského 
z Bukové na Milíčově k soudu Nejvyššího purkrabství jakožto držitele statku po zemřelém Adamu Korbelovi 
z Bukové ve vsi Milíčově. Adam Korbel dlužil Janovi 53 kop gr. č., proto tyto peníze měly být Janovy z 
Korbelovy pozůstalosti uhrazeny. Na vyhlášení půhonu 15. 12. 1586 se ale Jan nedostavil, proto ztratil při a 
Sebestián ho chtěl pohnat ze škod outratních a nákladních.; Jindřich Chlumčanský na Lukavici Dolejší a na 
Radkovicích pod zámkem Skalou poháněl roku 1599 Adama z Klenového a Janovic pro nezaplacení úroků 
z půjčené sumy 2 000 kop gr. míš. od 23. 4. 1596 do roku 1599 ve výši 360 kop gr. míš. a zároveň nevrácení 
zbytku dlužné částky ve výši 1 000 kop gr. míš. Soud nejvyššího purkrabství rozhodl v jeho prospěch, ale Adam 
nezaplatil a Jindřich se proto 2. 8. 1600 uvázal v jeho statek Přestavlky. Dne 8. 8. 1600 se potom přiznal 
k půhonu na Adama pro "nedostiučinění nálezu nejvyššího purkrabství pražského".; 
Jindřich Chlumčanský /na Radkovicích/ byl poháněn v roce 1588 pro dluh 14 kop 3 gr. míš. klatovským kupcem 
Janem Koškou z Libušína.; Jan Chlumčanský na Drahouši byl9. 6. 1599 poháněn pro neplacení bezúročného 
dluhu 10 kop gr. míš. u Matyáše Glaczmana z Hauenburku a v na ten čas v městě Jesenici a dluhu 70 kop gr. 
míš. s nezaplaceným pololetním úrokem od sv. Havla 1598 do sv. Jiří 1599 ve výši 2 kop 6 gr. rníš. u Judyt 
Glaczmanové z Čabelic. Oba dluhy musel podle nálezu soudu nejvyššího purkrabství z 12. 5. 1600 zaplatit i 
s škodami nákladními a outratnírni 2 x 1 kopa 31 gr. míš. Jan Chlumčanský na Drahouši ale nerespektoval 
rozhodnutí soudu, proto ho Matyáš roku 1600 poháněl z" nedostiučinění nálezu "tohoto soudu. ; Jan Markvart na 
Bijadlech byl poháněn v roce 1609 ingrosátorem desek zemských větších a hofrychtéřem královských měst 
věnných, pražským měšťanem a nově přijatým členem stavu rytířského Janem Bunsonem z Bunsonu, pro dluh 
150 kop gr. míš. a 13 kop 30 gr. míš. zadrženého úroku.za tří pololetí, Adam Chlumčanský na Bukové byl roku 
1613 týmž poháněn pro dluh 14 kop gr. míš. a dcera Jindřicha Chlumčanského Alžběta Březská z Přestavlk 
téhož roku pro dluh 45 kop gr. míš., který udělala ještě před svým sňatkem.;. 
Viz NA Praha KomS inv. č. 55 (Registra modrá půhonná obeslání soudu komorního z let 1542-1544) fol. 199' 
(Jl6'); DZV 68 G6; DZM 74 H9', HlO, M30, Nl, Nl4; Vančura, J.: Dějiny někdejšího královského města 
Klatov l-2, Klatovy 1928-29, s. 948, 961, 1338'; Kočka, V.: Dějiny politického okresu Kralo\'ického 1, 
Kralovice 1930 s. 409; Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 
1996, s. 103-104 
24 Adam Chlumčanský pohnal roku 1583 Adama Višně z Větřního na Pasovařích u Českého Krumlova jakožto 
držitele statku po Jetříchu Višňoví, který mu byl dlužen 40 kop gr. míš. za koně; 
Šebestián Chlumčanský byl pohnán 6. 12. 1536 Jiříkem Kalerůcem z Kalerůc na Škvořeticích pro 1 kopu 3 gr. č. 
zajeden džber kaprů, které slíbil zaplatit 16. 10. 1536, ale dosud tak neučirůl.; Jan Chlumčanský na Plešrůcích 
byl roku 1552 pohnán Vilémem z Klenového a Janovic na Žinkovech kvůli dluhu 15 kop gr. míš. za čtyři a půl 
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z jeho souzení soudem nejvyššího purkrabství pražského vyplývá, že se jednalo o spor pro 
dluhy. 25 Někdy šlo o ,fobrání" konkrétní věci, která měla být vrácena nebo její hodnota 
uhrazena v penězích. 2 Jindy se jednalo o nevydání svěřené věci. 27 Méně časté byly spory o 
nemovitý majetek. Jednalo se buď o vlastnictví celého statku nebo o právo užívat určité 
pozemky. 28 Někdy mohlo však jít i o nepravdivé uvedení finančních podmínek při 
majetkovém převodu. 29 Některé případy se týkaly církevních záležitostí, např. znemožnění 

džberu kaprů, každý po 3 kopách 20 gr. míš.; Jan Jindřich Chlumčanský byl Jindřichem Žákavcem poháněn roku 
1596 pro dluh 38 kop gr. míš. za hnědého koně.; 
Viz DZM 94 A19; ; NA Praha KomS inv. č. 52 (Registra půhonů i obeslání před nejvyššího hofmistra 
komorního soudu z let 1536-1539) fol. 47'(B9); DZM 85 Kll; NA Praha KomS inv. č. 18 fol. P4' 
25 Jan mladší Chlumčanský pohnal23. 6. 1568 k soudu nejvyššího purkrabství pražského Václava Brouma 
z Mířenic v Těchodělích, Jíříka Malesického z Poutnova, Viléma Podmokelského a Michala Točníka z Křimic 
na Vejprnicích. Pravděpodobně šlo o rukojmí neznámé osoby, která Janovi Chlumčanskému dlužila peníze.; Jan 
mladší Chlumčanský pohnal roku 1569 stejně jako Vilém Lukavský z Řeneč na Dolejší Lukavici Jana 
Lukavského z Řeneč a na Dolejší Lukavici. Buď Jan Chlumčanský a Vilém Lukavský byli rukojmimi Jana 
Lukavského vůči jiné osobě nebo jim oběma dlužil peníze.; Kryštof Chlumčanský roku 1615 pohnal z blíže 
neznámých důvodů Adama Merklínského na Racovech k soudu nejvyššího purkrabství pražského, kde spor 
vyhrál, ale Adam to nerespektoval, proto ho Kryštof poháněl z "ne dostiučinění nálezu "tohoto soudu. 
Viz NP inv. č. 20 (Registra komornická soudu nejvyššího purkrabství z let 1569-1576) fol. A2', B2, B4; DZM 
57 A24 
26 Václav Chlumčanský na Plezomech, hejtman na Třebli, poháněl roku 1595 Michala Behema z Behemsteinu 
pro pobrání 15 korců ovsa. 
Markvart Chlumčanský byl roku 1528 poháněn klatovským kupcem Janem Nykodemem ze Šentálu pro dluh 12 
kop 15 gr. č. za věci krámské, které pobral, když vdával dceru za Jana Vikharta ze šanova na Skupči.; 
Viz NA Praha KomS inv. č. 18 fol. Jl3 ';Vančura, J.: Dějiny někdejšího královského města Klatov 1-2, Klatovy 
1928-29, s. 705; 
27 Jan Chlumčanský na Újezdě /Purkartově/ byl poháněn roku 1551 Janem Hamburgeru z Homberka kvůli ll 
kopám 7 gr. č. za ryby z rybníka ncdanického a 50 gr. č. úroku ze vsi Ncdanicc, které přijal z poručení od Jana 
Gyntera z Moren a které má zaplatit manželce Jana Humberga Anežce z Plikenštejna.; 
VizDZM85E9 
28 Roku 1542 v pondělí po neděli Judica Hynek a Petr Chřínovci z Chřínova na Merklíně na místě svých lidí 
z městečka Merklína Jana Vančury, Petra Pekaře, Tomáše Křikavy, Víta Beptáka, Řehoře Čížka, Jakuba 
Řezníka, Stanislava Kitenského, Pavla Bastle a Petra Brozana obeslali podal Zikmunda Chlumčanského z toho, 
že se vkládá těm lidem z Merklína v jejich dědiny, louky a lesy a dal se v orání a seti dědin, kteréž slovou 
Bijadla. V úterý po sv. Bonifáci podal Zikmund Chlumčanský suplikaci na bratry Hynka a Petra Chřínovce 
z Chřínova na Merklíně a jejich lidi. Měl sice podat obeslání, ale bylo mu to uznáno a oni byli zvání na stání 
v pondělí po sv. Vítu. 
Hynek Chřínovec pohnal10. 12. 1547 ve sporu se Zikmundem Chlumčanským jako svědka Václava 
Pětipeského z Krásného Dvora. ; 
Zikmund Chlumčanský vedl roku 1546 spor s Annou Andělkou z R)'tebna na Hostivici, který se zřejmě týkal 
práva na jeho vlastnictví zápisného statku Zemětice. Poháněla ho, aby předložil majestát krále Ferdinanda, který 
dal zemřelému Václavovi Chlumčanskému na výplatu vsi Zemětic, spolu s "dobrou vůlí" téhož Václava, v níž 
Václav Zikmundovi ten majestát postoupil, a aby postavil svého poddaného Jíříka Randu ze Zemětic. Dále proti 
němu poháněla svědky Hynka a Petra Chřinovce z Chřinova, kteří měli mimo osobního svědectví také postavit 
své poddané Jana Kunše a Jakuba Kostníka, a Bohuslava Vidršperkára a jeho manželku Annu Vidršperkárovou 
z Merklína.; 
Jan nejstarší Chlumčanský /na Slatině/ vedl spor s chotěšovským klášterem o nějaké pozemky, které údajně měly 
patřit Janovi. Ke sporu se 27. 7. 1579 vyjádřil i arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice v tom smyslu, že pokud 
má Jan nějaké platné nároky, máje prokázat. 
Viz NA Praha KomS inv. č. 55 (Registra modrá půhonná obeslání soudu komorního z let 1542-1544) fol. 57 
(Bl5), 84 (D2); NA Praha KomS inv. č. 28 (Půhonové k svědomí před 1M královskou 1538-1562) fol. 96'(06'); 
DZM 91 P5, P6'; NAAPA 1 inv. č. 298 fol. 36; Křečková, J.- Nevímová, P.: Přehled pramenů chotěšovského 
kláštera ve Státním ústředním archivu v Praze, MZK 28,2003, s. 214 
29 Vilém Chlumčanský a na Jenči poháněl roku 1539 Johanku ze Skuhrova za to, že mu při prodeji svého dvora 
v Jenči zatajila, že se z něj platí 3,5 kopy gr. č. ročně klášteru na Slovanech. Zatím mu už vznikl dluh 7 kop gr. 
č., za což ho pohnal opat kláštera k soudu. Vilém požadoval, aby ho Johanku zastoupila v dluhu i veškerém 
placení toho platu. 
Viz DZM 1 X3' 
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užívání hřbitova nebo nedosazení faráře na blízkou faru. 30 Důvodem k pohnání k soudu mohla 
být dokonce i pouhá změna v titulatuře. 31 

I trestněprávní případy nám ukazují společenské styky a právní povědomí 

Chlumčanských z Přestavlk. K. Malý rozdělil trestné činy do několika skupin, které pak 

přejali i další autoři. 32 První skupinou byly delikty proti ideologickým základům státu. 

Mezi ně patřila urážka panovníka, soudu nebo soudců, zemského úřadu, zemských nebo 

městských úředníků, fyzické napadení soudců nebo úředníků, zneužití úřední nebo 

soudcovské pravomoci, křivé svědectví, kacířství, rouhání, čarodějnictví. V letech 1526-1618 

se, pokud je známo, žádný člen rodu Chlumčanských tohoto typu trestného činu nedopustil. 33 

Druhou skupinou byly delikty proti právnímu řádu, bezpečnosti a veřejnému 

pořádku. Sem patřila především pomoc zločincům a jejich přechovávání, opomenutí tzv. 

"vyzdvihovování povalečů", nepovolené veřejné nošení střelných zbraní, dále tzv. odboj, moc 

a výtržnost. 34 Protože delikt moci a výtržnosti měl mimo aspektů deliktu proti právu a 

30 Jan Chlumčanský a ve Slatině pohnal roku 1573 Viléma Svitáka z Landštejna na Krašově, protože 3. 6. 1571 
zabránil pohřbít jeho zemřelého pacholka Kryštofa na hřbitov u sousedního kostela v Milíčově, ačkoliv jeho 
kolátorem byl Vilémův přlbuzný Jan Mladota ze Solopysk na Brloze. Vilém se údajně navíc považoval za 
dědičného pána Milíčova a nařídil, že se žádní mrtví ze Slatiny v Milíčově pochovávat nesmějí. 
Viz DZM 108 C97 
31 Jan Chlumčanský a v Čisté pohnal roku 1570 Radslava Vchynského z Vchynic, že se dříve psal Dlask a Nyní 
Vchynský. 
Viz Kočka, V.: Dějiny politického okresu Rakovnického, Rakovník 1936, s. 500 
32 Viz Malý, K.: Trestní právo v čechách v 15.- 16. století, 2. vydání Praha 1989, s. 16, 253-261; Kreuz, P.: 
Postavení a působnost komorního soudu v soustavě českého zemského trestního soudnictví doby předbělohorské 
v letech 1526-1547, Praha 2000, s. 120-121 
33 Malý, K.: Trestní právo v Čechách v 15.- 16. století, 2. vydání Praha 1989, s. 56; Kreuz, P.: Postavení a 
působnost komorního soudu v soustavě českého zemského trestního soudnictví doby předbělohorské v letech 
1526-1547, Praha 2000, S. 121-134 
34 "Vyzdvihováním povalečů" bylo zajištění nepracujících osob bez pána na svém panství a jejich roční 
bezplatné nucené zaměstnávání, a to i přes případné protesty jejich skutečné vrchnosti. Pokud byl někdo na 
povaleče na svém panství upozorněn a nevyzdvihl je, vystavoval se postihu. "Odbojem" bylo nevydání 
prosouzeného statku po dodání tzv. "obranného listu", od roku 1530 i odpor proti zabírání dobytka na zaplacení 
dluhů a od roku 1549 také každé protivení se králi. Odboj byl považován především za protivení se autoritě 
panovníka a soudu. Trestem byl nejprve trest smrti a konfiskace majetku, po roce 1530 byl trest smrti nahrazen 
vypovězením ze země. Odpor proti obrannému listu však mohl být žalobcem klasifikován také jako moc a 
trestán byl podle vůle žalobce, takže když chtěl pouhou nápravu stavu bez dalšího trestání, soud jeho přání 
respektoval. "Mocí" bylo nejprve jen násilné se zmocnění něčího celého statku, žhářství, opověď a stání na stráži 
s úmyslem zabít protivníka, od roku 1549 se dělilo na dvě skupiny rozdilné závažnosti: v první bylo násilné se 
zmocnění něčího celého statku, žhářství, hrozba žhářstvím a uvěznění protivníka, v druhé stání na stráži 
s úmyslem zabít, zranit nebo zajmout protivníka, zmocnění se cizích rybníků a vymáhání poplatků od cizích 
poddaných. V praxi se pod druhou skupinu moci počítalo také tzv. "lání pro peníze" jiným než přesně určeným 
způsobem, vypuštění cizích rybníků, zajeti poddaných na cizích pozemcích, a to cizích i vlastních. Mocí bylo 
především braní spravedlnosti do vlastních rukou a ten, kdo ho použil, ztrácel i spravedlivý nárok. Některé 
z těchto trestných činů měly v podstatě charakter buď deliktů proti feudálnímu vlastnictví nebo deliktu proti 
zdraví a životu, u jiných vystupoval více charakter obecného ohrožení jako např. u žhářství. Za delikty z první 
skupiny byli obvinění bez soudu zatčeni krajskými hejtmany a hrozil jim trest smrti, konfiskace majetku, věčná 
ztráta cti a případné prohlášení psanceiD, za delikty z druhé skupiny se úředně obesílalo před zemský soud a 
v případě usvědčení hrozil prostý trest smrti. Pokud žalobce nedokázal svou obžalobu, musel obviněnému 
nahradit škodu, zaplatit pokutu 50 kop gr. č. a odsedět si 14 dní vězení ve věži. Také opověď zůstala trestnou, i 
když už se neřadila pod delikt moci, a byla trestána prohlášením za psance. Chlumčanští se opovědi ovšem 
dopustili naposledy roku 1496. Dále sem K. Malý zařadil delikt "výtržnosti", který byl v českém zemské právu 
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veřejnému pořádku obvykle také aspekty deliktů proti feudálnímu vlastnictví nebo deliktů 

proti zdraví a životu, budu řadit takového případy podle tohoto jejich charakteru buď mezi 

majetkové delikty nebo mezi delikty proti zdraví a životu?5 V této skupině ponechávám 

pouze případy, kdy se nedá mluvit ani o aspektech deliktů proti feudálnímu vlastnictví nebo 

deliktů proti zdraví a životu. Takovým případem byla např. žaloba Zikmunda Chlumčanského 

na Mikuláše Sobětického za nezajištění psanců Martina Tkadlece a jeho bratra Marka?6 Za 

jiný takový případ se dá považovat žaloba Jana Chlumčanského na plzeňského měšťana 

Beneše Bečváře kvůli nošení ručnice. 37 

ustanoven teprve roku 1549 a kam patřily tyto trestné činy: tzv. "výboj", tj. vpád na cizí grunty s úmyslem 
způsobení škody, rušení výkonu držby pozemků, zranění někoho či pouhé vytasení zbraně, stržení z koně, zbití 
posla a úřední osoby "ůbec a násilí proti straně v soudním sporu. Až na dvě poslední kategorie trestných činů 
měly tyto činy charakter buď deliktů proti feudálnímu vlastnictví nebo deliktu proti zdraví a životu a pojednáme 
o nich v dalších skupinách. Výboj byl trestný i bez způsobení jakékoliv škody, protože byl kladen důraz na 
porušeni práv vlastníka, takže tato jeho forma by také víceméně patřila do skupiny deliktů proti veřejnému 
pořádku 

Malý, K.: Trestní právo v Čechách v 15.- 16. století, 2. vydání Praha 1989, s. 83-117, 121-122; K.reuz, P.: 
Postavení a působnost komorního soudu v soustavě českého zemského trestního soudnictví doby předbělohorské 
v letech 1526-1547, Praha 2000, s. 134-166; Francek, J.: Dějiny loupežnictva. Zloději, loupežníci, lupiči, pytláci 
a žháři v českých dějinách, Praha 2002, s. 43-44; PAS 
35 K. Malý řešil tento problém tak, že všechny formy moci a výtržnosti zahrnul mezi delikty proti právnímu řádu, 
bezpečnosti a veřejnému pořádku a ty z nich, které měly také charakter deliktů proti feudálnímu vlastnictví nebo 
deliktů proti zdraví a životu, zahrnul podruhé do příslušných skupin. P. K.reuz se snažil každý případ, řešený na 
komorním soudu v letech 15 26-154 7 zařadit jednoznačně, takže u každé moci či výtržnosti zvažoval, který 
aspekt v tom konkrétním případě převládl. Docházelo tak ale k řazení velice podobných případů do různých 
skupin. Někdy zaujal zcela odlišný názor než K. Malý: např. žhářství bylo P. K.reuzem považováno za 
majetkový delikt, přestože K. Malý ho pro jeho charakter veřejného ohroženi celé obce řadil jednoznačně pouze 
mezi delikty proti právnímu řádu, bezpečnosti a veřejnému pořádku a mezi majetkovými delikty ho vůbec 
neuváděl. Aspekt zdůraznění K. Malým je zde bezpochyby převažující, ovšem z pohledu poškozeného je 
žhářství zcela jistě deliktem proti jeho vlastnictví a možná i deliktem proti jeho zdraví a životu, pokud mu 
hrozilo nebezpečí uhoření. Protože jednotlivé případy sleduji z pohledu šlechtických účastníků soudních sporů, 
pominu hledisko právního řádu a veřejného pořádku a budu v těchto sporných případech sledovat pouze škody 
na majetku, zdraví a životě jednotlivých osob. 
Viz Malý, K.: Trestní právo v Čechách v 15.- 16. století, 2. vydání Praha 1989, s. 83-86, 92-93, 96-102, 120-
122,169; K.reuz, P.: Postavení a působnost komorního soudu v soustavě českého zemského trestního soudnictví 
doby předbělohorskév letech 1526-1547, Praha 2000, s. 113, 134-137, 145-147, 166-170,173, 188,223 
36 Zikmund Chlumčanský /v Zeměticích/ obvinil prostřednictvím suplikace ke králi Mikuláše Sobětického ze 
Sobětic, že s ním jednal o výhostech pro Martina Tkalce a jeho bratra Marka, ačkoliv věděl, že jsou to "zhoubci 
zemští", které má podle královského mandátu každý okamžitě předat právu, a nezadržel je, ačkoliv je měl u sebe 
v domě. Zikmund, který nevěděl, že jsou to psanci, je v rámci jednání o výhosty pustil do svého statku, který mu 
zapálili a ze sklepa ukradli "okolo sedmnáct set kop". Za nějakou dobu poté znovu v noci vnikli do jeho statku, 
zbili Zikmunda do bezvědomí a sebrali mu všechny zbylé peníze. Nezabili ho jen proto, že ho považovali za 
mrtvého. Zikmund vinil Mikuláše, že kdyby nechal pachatele uvěznit, nic z toho by se nestalo. Na soudu však 
nedovedl prokázat, že by Mikuláš věděl o tom, že Martin Tkadlec a jeho bratr Marek jsou psanci. Soud proto 18. 
4. 1550 rozhodl o nevině Mikuláše Sobětického a "opatřil ho na cti". 
Viz NK Praha Oddělení rukopisů a starých tisků inv. č. 36 sign. XVII A35 (Nálezové soudu dvorského, 
zemského a komorního ze 16. století- Nálezové soudu komorního léta 1550 pří Svátosti) /fol. 118' -119'/ 
(foliována každá desátá stránka); Winter, Z.: Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku 2, 
Praha 1892, s. 174; 
Malý, K.: Trestní právo v Čechách v 15.- 16. století, 2. vydání Praha 1989, s. 102-106; K.reuz, P.: Postavení a 
působnost komorního soudu v soustavě českého zemského trestního soudnictví doby předbělohorské v letech 
1526-1547, Praha 2000, s. 156; 
37 

Nošení ručnice s výjimkou nutnosti "pro ochranu" příslušníků jednotlivých stavů bylo od 16. 10. 1524 
trestáno pokutou 100 kop gr. č. pro šlechtice či měšťana nebo 10 kop gr. č. pro poddaného, náhradním trestem 
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Třetí skupinou byly delikty proti feudálnímu vlastnictví (majetkové delikty). 

Patřily sem některé případy již zmíněné moci, zejména zmocnění se celého statku, od roku 

1549 i zmocnění se cizích rybníků a jejich vypuštění, žhářství, vymáhání poplatků od cizích 

poddaných nebo zajetí poddaných na cizích pozemcích. Dále sem patřily některé druhy 

"\fÝ1:rŽnosti"_;_ tzv. "výboj" čili vpád na cizí grunty s úmyslem způsobení škody a rušení 

výkonu držby pozemků. Výtržnost však ještě ve Vladislavském zřízení zemském nebyla 

zmíněna a trestné činy proti feudálnímu vlastnictví byly nazývány ~" . Po roce 1549 začal 

tento pojem označovat jen méně závažné formy majetkové trestné činnosti. Dalším častým 

trestným činem z této skupiny bylo pytláctví ("rušení práva myslivosti"). Důležité bylo, zda 

vlastník pozemku lov někomu výslovně zakázal nebo jen nepovolil, protože v prvním případě 

dosahovala výše pokuty 50 kop gr. č., v druhém pouze 3 kopy gr. č. Pokud někdo neprokázal 

své vyslovení zápovědi, ačkoliv žádal pokutu 50 kop gr. č., prohrál při a nedostal nic. Dalšími 

trestnými činy z této skupiny byly "faleš" v různých podobách, dále lichva, "partity" 

("sedlání"), krádež a loupež, od roku 1564 "zaviněný úpadek" a také mj. přijetí uprchlého 

poddaného nebo služebníka. 38 Chlumčanští se setkali s deliktem označeným jako moc ve 

bylo v obou případech vězení 6 měsíců. Za nevydání provinílého poddaného nebo nezaplacení pokuty 10 kop gr. 
č. byla navíc trestána vrchnost pokutou 50 kop gr. č. Pokuta ve všech případech případala tomu, kdo provinilce 
zažaloval. Tento delikt byl na komorním soudu projednáván v letech 1526-1547 v 50 případech, což 
představovalo 13,16% veškeré jeho agendy. Z toho ve 24 případech byla žalovaná strana shledána vinnou, ve 20 
případech nevinnou a v 6 případech došlo ke zrušení obeslání či půhonu. Podle A. Míky a po něm E. Maura se 
zákaz nošení ručnic od roku 1541 vztahoval jen na poddané a v této podobě byl přejat do zemského zřízení 
z roku 1549. 
Jan Chlumčanský žaloval roku 1536 plzeňského měšťana Beneše Bečváře pro nošení ručnice a požadoval za to 
zaplacení pokuty l 00 kop gr. č. Motivem jeho jednání byl oči\·idně získání značně vysoké pokuty a žalovaného 
plzeňského měšťana s největší pravděpodobností vůbec neznal. Beneš ale prokázal, že zkoušel funkčnost ručnice 
z nařízení městské rady (,,z rozkázání jich Plzeňských purgmistra a rady, ručnice sobě ty ča.sy pokoušeje, při 
cíl.<;tatu jest vystřeloval") pro případ branné povinnosti, jaká byla nařízena např. zemským sněmem roku 1534. 
Byl proto osvobozen a Jan níc nezískal. 
Viz NA Praha KomS inv. č. 154 (Registra žlutá damašková nová vejpovědí soudu komorního z let 1534-1536) 
fol 324-325' (Q3), 347 (R4); Míka, A.: Poddaný lid v Čechách v pnní polovině 16. století, Praha 1960, s. 205-
206; Maur, E.: Poddanská otázka v předbělohorských Čechách, FHB ll, 1987, s. 136; Malý, K.: Trestní právo 
v Čechách v 15. - 16. století, 2. vydání Praha 1989, s. 114-117; Kreuz, P.: Postavení a působnost komorního 
soudu v soustavě českého zemského trestního soudníctví doby předbělohorské v letech 1526-1547, Praha 2000, 
s. 160-164; Francek, J.: Dějiny loupežníctva. Zloději, loupežníci, lupiči, pytláci a žháři v českých dějinách, Praha 
2002,s.69, 79 
38 Od moci se tento druh výtržnosti lišil tím, že šlo o odnětí nebo bránění v užívání jen části statku, nikoliv statku 
celého, a že se nejednalo o rybníky. Mohlo jít o pole, louky, lesy, poddanské dvory, řeky a potoky, pobrání obilí 
či sena, těžbu rudy na cizím pozemku. Jako výtržnost mohlo být označen i únos poddaného, což se ale 
označovalo také jako "moc". Zřejmě se jednalo spíše o jeho únos z pozemků, které ncpatřily jeho vrchnosti. 
Jako pych se označovalo např. posekání louky, kácení dřeva, lovení ryb, odvedení vody či zasypání strouhy, 
zatopení pozemků rybníkem, ježdění přes zákaz po cizích pozemcích i hnaní přes něj dobytek bez zaplacení 
náhrady 1 kopu gr. č. za každý kus. V podstatě šlo o vše, co přípomínalo méně závažné formy "y)tržnosti", ale 
nebylo specifikováno jako výtržnost. V mnoha případech bylo těžké rozhodnout, zda šlo o výtržnost či o pych, 
rozhodující snad bylo, zda obviněný sledoval spíše způsobení škody poškozenému a nebo se snažil o vlastní 
obohacení. Za výtržnost povolávalo k soudu obeslání, za pych jen půhon. P)-1láctví bylo velice častým trestným 
činem. Za lov s ručnicí se stejně jako za lov na královských pozemcích platila pokuta 100 kop gr. č. Poddaní 
platili pokutu jen 1 kopu gr. č., k tomu jím byl ale vyměřen týden vězení a konfiskována jejich kořist, od roku 
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formě pohrůžky žhářstvím dokonce od svých nejbližších příbuzných?9 Výtržnosti byly 

poměrně časté, zejména ve sporech Jana Chlumčanského na Slatině s Šebestiánem 

Lažanským na Chříči. 40 Známe i případ obvinění z pytláctví. 41 

1530 je za lov v královských lesích místo toho čekal tělesný trest, který neměl poškodit jejich zdraví. Roku 1549 
jim byl trest všeobecně modifikován na prostých 14 dní vězení. V letech 1530-1549 byla za lov na cizím 
pozemku bez výslovného zákazu v době od Květné neděle do 1. 9. zvýšena pokuta na 10 kop gr. č. u příslušníků 
stavů a na 2 kopy gr. č. nebo na 4 týdny vězení u poddaných. "Falší" byl neoprávněný zápis nemovitosti do 
desek zemských, ať už šlo o neplatný majetkový převod nebo prostý vklad, dále vědomý vklad zápisného statku. 
Trestné bylo i vědomé přijetí takového neoprávněného vkladu, ale po třech letech a 18 nedělích mu to bylo 
promlčeno. Dalším typem falše bylo falšování dlužních úpisů, závěti, fedrovních listů, mincí, vědomé šíření 
falešných mincí a předstirání dluhu na již zadluženém majetku jako ochrana před exekucí skutečným vlastníkem. 
Trestem za faleš bylo upálení za živa, pokud král neudělil milost. Lichvou bylo požadování úroků větších než 10 
%, od roku 1543 než 6 %. ,,Partity" ("sedlání") bylo půjčování neúměrně vysoko oceněných věcí nebo půjčování 
peněz na nejisté finanční operace. Krádež a loupež bylo rozlišována již od roku 1549, při loupeži bylo použito 
násilí a docházelo k ní obvykle na cestách. "Zaviněným úpadkem" bylo vědomé zadlužení se nad hodnotu 
statku, netýkalo se neočekávané insolventnosti, která byla od roku 1549 řešena pobytem ve šlechtickém 
dlužnickém vězení. To se nacházelo v Černé věži Pražského hradu, zatimeo vězení pro trestné činy šlechty bylo 
v Daliborce. 
Viz Malý, K.: Trestní právo v Čechách v 15. -16. stolcti, 2. vydání Praha 1989, s. 120-164; Kreuz, P.: Postavení 
a působnost komorního soudu v soustavě českého zemského trestního soudníctví doby předbělohorské v letech 
1526-1547, Praha 2000, s. 167-206; Francek, J.: Dějiny loupežnictva. Zloději, loupežníci, lupiči, pytláci a žháři 
v českých dějinách, Praha 2002, s. 24, 32-59, 90-91, 68-85 
39 Jan Chlumčanský pohnal8. 8. 1534 Markétu z Píbru, ženu svého bratra Viléma Chlumčanského, že když se 
28. 3. 1534 uvázal obranným listem ve společný statek svůj a Vilémův, Markéta řekla: ,,Můžeš tak dělati, že 
všecko popelem lehne". Markéta tvrdila, že nemluvila o Janově statku, ale o svém, a ten může klidně i zapálit. 
Jan sice oponoval, že Markéta "neseděla na svém v statku svém, ale jeho ", takže mluvila o jeho statku, ale soud 
dal za pravdu Markétině verzi a osvobodil ji. Jan Markétu nežaloval konkrétně z trestného činu moci, ale pouze 
pro to, co řekla na jeho adresu, aniž by se pokoušel její jednání nějak právně zařadit. Pohrůžka žhářstvím ovšem 
byla mezi druhy moci konkrétně jmenována až roku 1549, do té doby se za moc považovalo pouze žhářství jako 
takové. Od roku 1549 byla i pohrůžka žhářstvím považována za natolik nebezpečnou záležitost, že její pachatelé 
měli b)1 bez soudu uvězněni krajskými hejtmany a hrozil jim trest smrti, konfiskace majetku a věčná ztráta cti, 
v případě nedostavení se k soudu prohlášení za psance. Markéta tedy měla štěsti, že svá neuvážená slova 
nevyt'kla po roce 1549. Je ovšem otázka, zda by Jan rozhodl v takovém připadě vystavit svou švagrovou 
takovému postihu.; Jan mladší Chlumčanský byl 5. 8. 1567 obviněn listem Jiříka mladšího Markvarta z Hrádku 
na Řenčích, že "nad jeholidmi moc provozoval". Jan si toto obvinění nechal potvrdit cedulí řezanou a pohnal 28. 
9. 1567 Jiříka z "nářku moci". 
Viz NA Praha KomS inv. č. 154 (Registra žlutá damašková nová vejpovědí soudu komorního z let 1534-1536) 
fol. 33 -33' (AlO); DZM 6 Bl2; Kreuz, P.: Postavení a působnost komorního soudu v soustavě českého 
zemského trestního soudníctví doby předbělohorské v letech 1526-1547, Praha 2000, s. 176; Malý, K.: Trestní 
právo v Čechách v 15.- 16. stoleti, 2. vydání Praha 1989, s. 85-86; 
40 Jan mladší Chlumčanský ve Slatině byl ll. 9. 1571 obeslán Janem Mladotou ze Solopysk na Brloze na místě 
jeho poddaného Matouše Uhra, mlynáře z mlýna pode vsí Milíčovem, z výtržnosti na 14. ll. 1571, protože 4. 4. 
1571 poddaní Jana Chlumčanského Jan Hetlík a Martin Míčan ze Slatiny "břek na též říčce /Javornicil 
starodávný na škodu téhož Matouše Uhra mlynáře sou obořili a rozmetali" s vědomím Jana Chlumčanského, 
který se k tomu přiznal. Jan ale 23. 4. 1572 obeslal Viléma Svitáka z Landštejna na Krašově na 27. 8. 1572, "aby 
ho v tom obeslání na komorní soud zastoupil", protože už 13. ll. 1570 poslal Vilému Svitákovi ceduli řezanou, 
aby přiměl svého poddaného Matouše Uhra (jehož pánem se stal nyní postoupením od panství Krašov Jan 
Mladota ze Solopysk) k předložení veškerých listin, které se vztahují na" tok vody, kteráž jde přes grunty jeho 
Jana mladšího Chlumčanského a lidi poddaných jeho k mlejnu a na břek v gruntech jeho Jana mladšího 
Chlumčanského, kudiž táž voda jde", což Sviták neudělal "pravic, že tim on ani poddaný jeho povinen není ", 
dále o mlynáři Uhrovi i o poddaných z Milíčova mluvil jako o svých poddaných a navíc "jeho Jana mladšího 
Chlumčanského z pokut napomenul i též grunty milíčovské zapověděl", ačkoliv "mu byli cizí", protože (grunty i 
poddaní) patřili Janu Mladotovi ze Solopysk. I poddaným ze Slatiny zakázal chodit po mílíčovských cestách. 
Navíc roku 1571 Vilém Sviták se svými poddanými a lidmi z Milíčova u Strhaného mlýna zajal čtyři klisny 
Kunráta a dvě klisny Jana rychtáře ze Slatiny. odvedl je do Milíčova a poddaní za ně museli zaplatit "zárožné".; 
Jan nejstarší Chlumčanský na Slatině a v městečku Čistá byl27. 8. 1580 obeslán Šebestiánen Lažanským na 
Chříči a Dubňanech na místě svého poddaného, mlynáře Jana Uhra z mlýna pode vsí Milíčovem, z výtržnosti, 
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Čtvrtou skupinou byly delikty proti zdraví a životu. Jednalo se o ublížení na zdraví, 

většinou formou zbití nebo zranění, považované také za druh výtržnosti, ale též formou 

neoprávněného podrobení tortuře, uvěznění či vykonání mrzačícího trestu.42 V případě 

protože jeho poddaní ze vsi Slatina Havel Vrabce se synem Václavem, Vít Němec, Martin Nopl, Jan Hetlek, Petr 
Peterka, Martin Míčan a Pavel Němec s Janovým vědomím rozkopali 26. 5. 1580 jez nad mlýnem Uhrovským, 
kterým se tam voda vede. Mlynář Jan Uher vyšel přitom ven a postřelil Peterku ze Slatiny. Potom 26. 6. 1580 
poddaní ze Slatiny přišli ozbrojení na milíčovské louky Mlýniště a Kouty a popásli je koňmi. Sedláci z Milíčova 
spolu s rychtářem, na ně přišli vyzbrojení ručnicemi, kordy a oštěpy, čtyřikrát na ně vystřelili a některé z nich 
zranili. Poddaní ze slatiny ale přichystali další akci: Martin Míčan, Petr Peterka a Havel Vrabec 15. 6. 1580 
znovu rozkovali jez u Uhrovského mlýna. Jan Šebestiánovi potvrdil, že se tak v obou případech stalo s jeho 
vědomím a souhlasem.; Jan Chlumčanský na Drahouši byl roku 1592 poháněn Ctiborem Tiburcím Žd'árským ze 
Žd'áru hned ze čtyřnásobné výtržnosti. Jednak postavil na potoce ve vsi Drahouši, které drželi s Ctiborem 
Tiburcím každý část, bez dovolení hráz, aby mohl vést vodu na S\'Ůj mlýn, čímž zatopil i část pozemků 
drahoušské obce, jednak pobral 26. 8. 1592 na úsvitu se svou čeledí a některými poddanými třem poddaným 
Ctibora Tiburcího, Jiříkovi Malému, Jiříkovi Kadeřávkovi a Janovi Srchovi dohromady 40,5 mandele 
sklizeného a do stohů srovnaného žita v celkové ceně 50 kop gr. č. z polí pronajatých od drahoušské obce a 
odvezl je na vozech s koňmi neznámo kam. Zaplatit náhradu škody přitom odmítl s odůvodněním, že obilí 
uschoval pro potřeby drahoušské obce. 
Viz NA Praha KomS inv. č. 64 (Registra bílá obeslání z v}tržností soudu komorního z let 1567-1583) fol. El3 
(ll8'), F6'(132); DZM 78 Bl2; Praha KomS inv. č. 17 (Registra černá půhonná ku přem soudu komorního z let 
1589-1593) fol. V7-Vl2; Kočka, V.: Dějiny politického okresu Kralovického 1, Kralovice 1930 s. 408, 409; 
41 Václav Chlumčanský vedl od roku 1525 do roku 1532 dlouhý spor se S\''ÝJO sousedem Bernardem Barchancem 
z Baršov na Měcholupech, protože v jeho lesích za vsí Makovem 13. 12. 1525 bez povolení lovil zajíce. V letech 
1526-1532 obě strany poháněli před soud řadu svědků, většinou svých poddaných nebo poddaných okolních 
šlechticů. ze vsí Makov, Měcholupy, Velké Petrovice, Petrovičky, Nedanice a Rtin. Václav také ukazoval zápis 
z desek zemských, kterým na něj Jan Steblenec Makov převedl a ve kterém nebylo o povinnosti dovolovat lov 
v lesích u Makova sousedům žádná zmínka. Soud nejprve 16. 8. 1532 rozhodl, že Václav neprokázal, že by 
Bernard na Václavových pozemcích lovil, takže jeho žalobu zamítl. Nakonec ale vynesl 13. ll. 1533 
šalamounský rozsudek: protože Bernard na Václavových pozemcích lovil bez dovolení, ovšem prokázal, že jeho 
předkové i on dříve v těch lesích svobodně lovili, nemusel Václavovi platit žádnou pokutu, ale více již bez 
Václavova povolení na jeho pozemcích nesměl lovit. Tím vlastně rozhodl ve Václavův neprospěch, protože 
právo zakázat lov cizím osobám na vlastním pozemku bylo obecně respektované. Zdá se, že se Bernardovi 
podařilo přesvědčit soud o svém dřívějším právu lovit v lesích u Makova a Václav se nakonec ještě musel bránit 
jeho nárokům. Další spory o právo lovu v makovských lesích už Václav s Bernardem neměl. Bernard byl ovšem 
zajímavou osobností, v roce 1533 se po smrti své první manželky Barbory z Nedvídkova oženil s Markétou ze 
Žihobec. Roku 1536 prodal Měcholupy, takže již nebyl sousedem Václava Chlumčanského, a na šest let si 
pronajal panství Poběžovice. Protože jeho manželka mu byla nevěrná s Mikulášem Mířkovským ze Stropčic, 
uvěznil ji na svém sídle a chtěl mučit její služebné. Proto byl předvolán roku 1539 před soud, spor ale vyhrál. 
Nakonec za povstání v roce 1546-1547 pod nátlakem přijal místo ve výboru "osoby od stavů zřízené" a po jeho 
porážce byl22. 8. 1547 jedním z exemplárně popravených. Za vinu mu mimo působení ve výboru kladli i šíření 
pomluv o moravském zemském hejtmanu Václavu z Ludanic, popraven byl však především proto, že byl, stejně 
jako ostatní popravení, vhodným obětním z malého statečku, kterého se nikdo nemě1 zájem zastat 
Viz AČ 33, s. 542-543; NA Praha KomS inv. č. 26 fol. G8',Gl8, H2, H4, K4, Kl4, Kl6', K17; NA Praha 
KomS inv. č. 179 (Registra červená nálezová soudu komorního z let 1527-1533) fol. Dl4', Hl6' -Hl9; Sedláček, 
A: Hrady, zámky a tvrze království Českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 88-89, 153, 167; 
Vančura, J.: Dějiny někdejšího královského města Klatov 1-1, Klatovy 1927, s. 356-357; Janáček, J.: České 
dějiny. Doba předbě1ohorská 1/2 (1526-1547), Praha 1984, s. 256, 303, 305-306, 325; Kreuz, P.: Postavení a 
působnost komorního soudu v soustavě českého zemského trestního soudnictví doby předbě1ohorské v letech 
1526-1547, Praha 2000, s. 175; AČ 33, s. 542-543; Úlovec, J.: Tvrze v Újezdě a Petrovicích, MZK 37,2002, s. 
52· 
42 Ublížení na zdraví ve Vladislavské zřízení zemské ještě bylo považováno za soukromou záležitost, od roku 
1549 bylo řazeno pod výtržnost. Žalováno bylo na základě soukromé žaloby, ale už formou obeslání, příslušný 
pro něj byl zemský nebo komorní soud. Za neodůvodněné nařčení platil žalobce pokutu 10 kop gr. č. 
Rozlišovaly se "rány suché", při kterých netekla krev, "okrvavení", při němž došlo ke krvácení, které ale nebylo 
způsobeno sečnými ani bodn)wi zbraněmi (většinou krvácení z nosu nebo úst) a "zranění", tedy sečné nebo 
bodné rány. Dále bylo za výtržnost s následkem ublížení na zdraví považováno vytasení zbraně s úmyslem 
zranit, stržení z koně a zbití posla. Poranění bylo dokazováno dvěma svědky nebo jedním svědkem a přísahou 



358 

Chlumčanských se jednalo pouze o ublížení na zdraví formou zbití nebo zranění. 43 Zabití a 

žalobce. Když poddaný zranil šlechtice, byl předvolán před zemský nebo komorní soud. Když šlechtic zranil 
cizího poddaného, nemohl se s ním soukromě vyrovnat, ale musel poskytnout odškodnění jeho vrchnosti. Pokud 
došlo k ublížení na zdraví mezi poddanými různých vrchností, řešil se tento spor na komorním soudu 
v zastoupení jejich vrchností. Pro vynesení rozsudku byla důležitá otázka tzv. "počátku" čili kdo začal spor, ve 
kterém ke zranění došlo. 
Viz Malý, K.: Trestní právo v Čechách v 15.-16. století, 2. vydání Praha 1989, s. 169, 172-173, 177; Kreuz, P.: 
Postavení a působnost komorního soudu v soustavě českého zemského trestního soudnictví doby předbělohorské 
v letech 1526-1547, Praha 2000, s. 219-230; 
43 Anna z Drahkova, manželka Václava Chlumčanského na Újezdě Purkartově, obeslala 22. 1. 1532 Jáchyma 
Fremuta ze Stropčic z toho, "kterak by on přijel na tvrz Újezd jeho Václava Chlumčanského a koněm se obracel 
v téže tvrzi a hejbal a jsa z toho napomenut od též Anny, kdež Jindřicha syna jejího koněm udeřil, aby toho 
nechal, i též Annu koněm porazil jest též, že jest hned padla a omdlela a tudy znamenitě na jejím zdraví 
uškor.eno aposavad na zdraví svém nebezpečnost má", na soud 17. 6. 1532.; Jiřík Chlumčanský na Plešnících 
pohnal roku 1534 Šebestiána Úlického, protože zranil jeho ovčáka Honzla. Šebestián lovil s jestřábem a přitom 
projížděl mezi ovcemi, které Honzl pásl. Doprovázel ho jeho pes, který přitom uchvátil jednu ovci. Když ji 
nechtěl pustit, ovčák na něj pustil svého věžníka, což Šebestiána rozlítilo a začal do Honzla sekat jako smyslů 
zbavený, dokud se ovčákovi nepodařilo utéct.; Jan mladší Chlumčanský obeslal 3. 2. 1571 Šebestiána 
Lažanského z Bukové na Chříči z výtržnosti na komorní soud 2. 5. 1571, protože 6. 1. 1571 "na silnici svobodné 
JM císařské nade vsí Vřeskem /Břeskernl jeda od Kožlan na saních, vyskočivši on šebestián Lažanský, tu kordu 
braně své dobyl a k němu Janovi mladšímu Chlumčanskému s touž braní dobytou přiběhši naň, jest sekal a jej 
škodně v pravou ruku bodnou ranou uanil a zamordovati chtěl".; Jan mladší Chlumčanský a ve Slatině byl 
obeslán 3. 12. 1572 Šebestiánem Lažanským na Chříči na místě jeho poddaného Jiříka Kováře ze vsi Chříče z 
výtržnosti, protože Jan v neděli 28. 10. 1571 Jiříka v městečku Kožlanech v domě Jiříka Krejčího "ranami pěstí 
zbil i vokrvavil".; Jindřich Chlumčanský a v městečku Čistá obeslal 9. 3. 1575 Albrechta Krakovského 
z Kolovrat na Všesulově na komorní soud 15. 4. 1575, protože v neděli 24. 10. 1574 ve Všesulově před 
chalupou Jakuba Ševce "k svádě a nevů/i zoumyslnou příčinu jemu Jindřichu Chlumčanskému řečí dal, a potom 
sklenicí jeho hodně uhodivše i jinak suchými ranami zbil".; Jan nejstarší Chlumčanský v Čisté byl obeslán roku 
1583 Janem Týřovským na Hřebečnících z výtržnosti, protože zbil v městečku Čistá jeho poddaného, Kunráta, 
jinak Kyncla, bečváře z Kožlan, až mu tekla krev z úst i z nosu.; Kryštof Chlumčanský žaloval Jana Horšického 
roku 1593 u komorního soudu ze zranění. Stalo se to takto: Kryštof 13. 7. 1592 obědval s přáteli v Hartmanově 
Touškově ve dvoře Jindřicha Běšína. Při mytí rukou po jídle zavadil ručníkem o skleníci piva Václava 
Kanického z čachrova a porazil ji tím, takže polil stůl, Kanického i Jana Horšického. Omlouval se jim, ale oní 
jeho omlm-11 nepřijali a počkali na něj venku. Jan mu nejprve vyčítal zníčené šaty a urážel ho: "aby tě hrom 
zabil, nemilý z kurvy synu". Potom ho napadl kordem a ošklivě poranil na hlavě.; Brzy nato měl Kryštof s Janem 
Horšickým další konflikt: Žofie Klenovská z Polžic a v Přestavlkách, manželka Adama z Klenového a Janovic 
na Přestavlkách učiníla 15. 9. 1593 výpověď, ženíc neví a nemůže m dosvědčit o sporu mezi Janem Horšickým 
na Horšících a Kryštofem Chlumčanským z Přestavlk, ve kterém byl Kryštof v přtbytku Adama Klenovského 
v Přestavlkách ve čtvrtek 22. 10. 1592 zraněn a žaluje Jana Horšického.; Jindřich Chlumčanský na Radkoviích 
pod Skalou a Lukavici Dolejší obdržel 8. 3. 1593 list svého švagra Buriana Příchovského, hejtmana 
chotěšovského kláštera, s žádostí o předání jeho poddaného Jana z Dolní Lukavice, syna "starýho N ohovce", 
k soudu kvůli obvinění z výtržnosti. Napadl totiž 5. 3. 1593 údajně na pozemcích chotěšovského kláštera 
Matouše Košaře z Dobřan, poddaného chotěšovského kláštera, a dokonce ho ,,sel.yrou v hlavu udeřil a škodně 
zranil". Jindřich zatím nebyl předvoláván před soud, ale pouze žádán o vydání svého provinílého poddaného. 
Pokud poslechl, záležitost nebyla projednávána před zemským nebo komorním soudem jako spor mezi 
Jindřichem a chotěšovským klášterem, ale pouze před hrdelním soudem jako záležitost viny poddaného. Případ 
mohl být projednáván buď na hrdelnim soudě na panství chotěšovského kláštera v městečku Dobřanech nebo pro 
něj ustanoven tzv. hraniční soud. Pokud by neu~slechl žádosti Buriana Příchovského, byl by pohnán před soud.; 
Ziknnmd Chlumčanský byl pohnán Vilémem stariim zLo kovic na Horšovském Týně roku 1611 k soudu pro okrvavení a 
zhanění jeho noddaného Šimona Kopa z Křakova. Stalo se to takto: Zikmund Chlumčanský který vlastnil nějaké pozemky ve vsi 
Křakov u Horiovskér;o-T-;.na, v roce 1611 phstihl Šimona Kopa, jak mu trhá hrách. I když přistižený sedlák tvrdil, že si natrhal jen Jm.~ Zikmund ho nazval ,je/mou" a udeřil 
ho třikrát oštěpem přes obličej, až mu tekla krev. Šimon na to khčei:"Jájsem svému milostivému pánu po tři léta věrně slouiil, nikdy mne neupral ary mě perete! To má 

pán milj věděti!'. To Zikmundovi znepokojilo a n.dal jiného z křakovských sedláků: . .Medle, řekni jemu, ať na mne svému pánu nežaluje, já mu chci deset bílých, aneb 

dokonce tolar na zpropití dáti!'" Na mimosoudní vyrovnání se zraněným cizím poddaným ale neměl podle zákona právo a 
vše se muselo řešit s jeho vrchností, tedy Vilémem stariim z Lobkovic na Horšovském Týně. 
Viz NA Praha KomS inv. č. 253- I. část (Registra zelená obeslání ... před soud hejtmanský z let 1529-1534) fol. 
D7 ·; N A Praha KomS inv. č. 64 (Registra bílá obeslání z výtržností soudu komorního z let 156 7-1583) fol. D 17, 
E20'(126), 110'(200); MA Plzeň inv. č. 498 sign. 7e78 (Kopiář zápisů o majetku kláštera chotěšovského z let 
1571-1760), fol. 34; SokA Rakovník Pozůstalost V. Kočky rkp. inv. č. ll (Místopis městečka Čistá), nefol., č. 
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vraždy byly přirozeně méně obvyklé. Mohlo se jednat o smrt způsobenou následkem bití, o 

smrt zapříčiněnou pobytem ve vězení, o otravu, o zabití při hádce sečnou či bodnou zbraní, o 

pokus o vraždu, většinou v afektu, či o skutečně plánovanou vraždu.44 Obětí vraždy 

v předbělohorské době stali čtyři příslušníci rodu Chlumčanských: syn na Jana na Sulislavi 

Petr roku 1541 a jeho vnuk Karel roku 1572, pravnuk Jiříka na Plešnicích Kryštof v roce 1593 

a pravnuk Václava na Újezdě Purkartově Jindřich roku 1617. Vraždou tak byli postiženi 

členové tří z pěti větví rodu. Naproti tomu dva příslušníci rodu Chlumčanských se sami stali 

9/88: ANM sb. H kart. 23- Chlumčanští; ANM sb. H kart. 28- Klenovští; PAS; Sedláček, A: Hrady, zámky a 
tvrze království Českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 99-101, 247-248; Sedláček, A.: Hrady, 
zámky a tvrze královsM českého 13. Plzeňsko a Loketsko, Praha 1905, s. 161; Kočka, V.: Dějiny politického 
okresu Kralovického 1, Kralovice 1930 s. 434, 490; Holý, Z.: Chlumčany a jejich obyvatelé, Chlumčany 1999, 
S. 270; 
44 I v případech zabití musel obvinění prokázat, že se jednalo o nutnou obranu, jinak byl odsouzen. Příčinou 
sporu ("počátkem") mohl být políček, zatahání za vousy, pohrůžka. I při prokázaném "počátku" oběti 
následoval ale "pro velikost skutku" trest vězení ("páni berou XY ve svou kázeň"). Beztrestným zabitím bylo 
zabiti manželky nebo dcery přístižené s milencem, psance, opovědníka, nočního zloděje a zloděje, který se přoi 
dopadení bránil se zbraní v ruce. Zabitím mohla být i smrt následkem bití nebo věznění. Již Vladislavské zřízení 
rozlišovalo zabiti od vraždy ("mordu"). Vražda musela být stíhána z povinnosti úřední a vrah nemohl být na 
rozdíl od pachatele zabiti propuštěn na kauci. Rozhodující byla iníciativa příbuzných oběti, ti mohli přístoupit 
k mimosoudní dohodě (tzv. "smlouva o hlavu") nebo podat obeslání. Za neuposlechnutí obeslání hrozila 
konfiskace majetku. Mimosoudní narovnání zprostředkovali ubrmani a po jeho akceptování již nemohlo být 
zabití nebo vražda žalována. Jeho součásti byla finanční náhrada. Soudci doporučovali přistoupit na takovou 
dohodu během soudního procesu i po něm, protože výkon trestu byl také závislý na vůli žalobce. I poprava tak 
mohla být na poslední chvíli nahrazena finančním odškodněním, jehož výše závisela na žalobci. Tak roku 1549 
byla např. stanovena na 200 zlatých rýnských. Za vraždu stavovské osoby šlechticem finanční náhrada přijata 
být mohla, za vraždu poddaného ale musela, pokud se nejednalo o tzv. "nešlechetnost". Za tu čekal i šlechtice 
trest smrti (např. roku 1560 Henrycha Voračického z Paběnic za noční vpád do cizí vsi a vraždu jednoho 
z tamních sedláků). Jinak se za ni platilo 300 kop gr. č., z nichž dostala vrchnost 100 kop gr. č. a rodina oběti 
200 kop gr. č., pokud ji neměl, vrchnost 150 kop gr. č. a přibuzní oběti 150 gr. č. Pokud by vrchnost pozůstalým 
tyto peníze nevyplatila, měli právo si najít novou vrchnost, která by jim je vymohla. Za zabiti poddaného mohl 
pohnat jen jeho pán, ne jiný poddaný. Vražda šlechtice měšťanem se zásadně trestala smrti, ale mimosoudní 
vyrovnání bylo také tolerováno. Za vyhýbání se soudu pro vraždu následovala konfiskace majetku ve prospěch 
příbuzných oběti i pachatele a trest smrti stětím bez možnosti uzavření mimosoudní dohody. Už před jeho 
vykonáním, zatímco se pachatel vraždy ukrýval, byla jeho manželka pokládána za vdovu a děti za sirotky. 
Naopak pokud se obviněný soudu zúčastnil, nebyl mu ani v případě odsouzení k smrti majetek konfiskován. 
V případě vraždy se ukládalo před přelíčením zajišťovací vězení, z něhož bylo možné propuštění na závazek, 
pokud obžalovaný nebyl již dříve stíhán. Délka zajišt'ovacího vězení pro poddané v královských městech byla 
omezena na 14 dní, pokud do té doby nebyla podána žaloba, byl vězeň propuštěn. Vězení také mohlo být trestem 
za vraždu namísto trestu smrti- jeho délku určoval také žalobce. Vraždy řešil výhradně zemský soud, jemuž byly 
případně předávány od jiných soudů. Pokud byl ale z vraždy obviněn poddaný, byl souzen u své vrchnosti, 
pokud měla právo popravy, jinak musel být předán do nejbližšího královského či poddanského města s právem 
popravy. Vrchnost byla v každém případě takového poddaného postavit před nějaký hrdelní soud. Procesní 
oprávnění k podání žaloby pro vraždu měly tyto osoby: otec (u dítěte), syn, bratr, strýc, synovec. Pouze u sirotka 
či v připadě delší nepřítornnosti blízkých mužských příbuzných mohla žalovat i matka, ale pokud měla ještě další 
nezletilé děti, musela podat žalobu ijejichjménem. 
Viz Malý, K.: Trestní právo v Čechách v 15.- 16. století, 2. vydání Praha 1989, s. 159, 179-180, 183-185, 187-
195, 198-200; Soukup, L.: Poddaní a jejich právní postavení v zemských zřízeních doby předbělohorské 
v Čechách, in Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500-1619), Praha 
2001, s. 243-244; Kreuz, P.: Postavení a působnost komorního soudu v soustavě českého zemského trestního 
soudnictví doby předbělohorské v letech 1526-1547, Praha 2000, s. 207-219; Burdová, P.: Poddaní v zápisech 
desek zemských, in Pocta Elišce Čáňové. Sborník k životnímu jubileu, Praha 2003, s. 25 
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pachateli vraždy: Adam, bratr dvořana Petra V oka, v roce 1574, a Adam na Bukové, syn Jana 

na Drahouši a Bukové, synovec zavražděného Kryštofa, v roce 1618. 45 

45 Petr Chlumčanský, syn Jana z Přestavlk a na Sulislavi, byl roku 1541 v Plzni zabit bratry Albrechtem, Jiříkem 
a Joštem Tejřovskými z Einzidle. Jeho bratr Šebestián je 21. ll. 1541 žaloval pro jeho vraždu a tak se rozpoutal 
dlouhý soudní spor, v němž Šebestián Chlumčanský poháněl4. 12. 1541 jako svědky Smila Nebílovského 
z Drahobuzi, Markvarta Lukavského z Řeneč, plzeňského měšťana Václava Rochlovce, staroměstského měšťana 
a kráječe sukna Jana Štěpánka (Štěpána) a jeho syna Prokopa, také kráječe sukna, soukeníka z Berouna Pavla 
přímým Srnce, Barthana jinak Bartoše, Kašpara Bernáška z Žebnice, Petra Lukavského z Řeneč a v Dolejší 
Lukavici a Vojtěcha z Vřesovic a roku 1542 ještě Arnošta Pemkla ze Šenreythu. Bratři Tejřovští z Einzidle 
naproti tomu poháněli ke stání na 29. 9. 1542 jako svědka pannu Mandalenu z Řeneč na Dolejší Lukavici, 
Mandalenu z Hrádku na Hořejší Lukavici a Markvarta Lukavského z Řencč na Hořejší Lukavici. Při prvním 
stání 6. 3. 1542 Jošt vypověděl, že omylem považoval Petra Chlumčanského za jakéhosi Mácu, sáhl mu k bradě 
a Petr hned mu dal políček, až ho krev polila, a chytil se za tesák. Jošt se podle svého názoru musel bránit a volal 
na nepřítornné bratry. Přibčhl mu pomáhat i jejich pacholek, protože bránit své pány byla jeho povinnost. 
Pacholek Mikuláš byl pro účast na vraždě Plzeňskými ihned uvězněn a seděl v městském vězení v Plzni, proto 
Tejřovští žádali o jeho propuštění a 2. 6. 1542 jim v tom bylo vyhověno. Další stání se mělo konat 2. 6. 1542, ale 
protože v té dobč nebyli k dispozici komorníci pro doručování půhonů kvůli berní, bylo odloženo až 1. 10.1542, 
ve skutečnosti se ale konalo 29. 9. 1542. Bratři Tajřovští opakovali svou verzi o své nevině ,,nebožtík příčinu dal 
a když s ním požertovali, domnívajíce se jeho jiným člověkem, jim známým býti. A on počátek jest učinil, on jemu 
Tajřovskému poliček dal, až mu krev z oust i z nosu tekla" Rozsudek byl vynesen 1. 6. 1543. V opisu ve sborníku 
nálezů zemského soudu z ní takto ,,A poněvadž se to z svědků dostatečně našlo a vyhledalo,že on Jošt Tajřovský 
skutek počátkem učinil a z té příčiny jest hrdlo ztratil, a poněvadž oni Jiřík a Albrecht přiběhši a viděvše, že 
bratr jich žádného násilí netrpí, k tomu se přičinili a jeho nebožtíka také bili, z té příčiny Jich lvfilosti je v svou 
kázeň bráti musí." A Vavroušková uvádijiné znění rozsudku, zapsané v deskách zemských: "Jošt Tajřovský 
počátek udělal a potom i skutek. .. on Jošt jest hrdlo propadl a Jich Milosti jej do kázně své bráti ráčí. A poněvadž 
bratři Albrecht a Jiřík. .. honěním jeho Petra i jinak nápomocní jemu Joštovi byli jsou, z té příčiny Jich Milosti je 
Albrechta a Jiříka v trestání své bráti ráčí. "Pacholek Mikuláš nebyl potrestán. 
Případ zmiňuje i K. Malý jako příklad toho, že za "počátek" vraždy mohlo být považováno i zatahání za vousy. 
Jako vrah je u něj však označován Albrecht Tajčovský /sic!/ a osoba, se kterou si spletli bratři Tejřovšti, jako 
Mača. Doplňuje líčení události o několik detailů: Vražda se stala večer a předcházelo jí to, že budoucí vrah vzal 
Petra za bradu se slovy: "Můj milý Mačo, kdež se tu vzal?" Chlumčanský však řekl: "Co mně za bradu chytáš, 
však já žádný Mača nejsem!" a dal mu políček. 
Potomci Jana z Přestavlk na Sulislavi však byli stíhání neštěstím ještě více: Šebestiánův syn Karel Chlumčanský, 
byl ve čtvrtek 14. 8. 1572 zabit v Klatovech Erhartem Rohrerem z Hochstatu a jeho synem Janem Mauricem. 
Z Karlovy vraždy je žalovali jeho bratři Jan a Martkvart Chlumčanští na Bezděkově 7. 10. 1572. Kryštof 
Chlumčanský, syn Jana staršího na Slatině a v Čisté, byl probodnut kordem ve středu 28. 4. 1593 večer před 
krčmou ve vsi Trnová u Tachova, která patřila bratrům Janovi Václavovi a Janovi Šebestiánovi Kečům 
z Kečova, Kryštofem Reinhartem Lcšvicem z Lešvic. Kryštofovi bratří Jan, Václav a Oldřích Chlumčanští 
obeslali vraha teprve 19. ll. 1595. Jindřich Chlumčanský, syn Jana Boreně na Újezdě Purkartově, byl 
probodnut kordem 1. 5. 1617 v Přešticích před domem Jana Špolce Petrem Karlem z Klenové. Jeho bratří David 
a Jiří na místě nezletilých Vladislava a Karla ho poháněli za jeho vraždu 26. 8. 1617. k soudu. Jako svědky 
v této při poháněli Jiřího Kundráta Lukavského z Řeneč a na Hořejší Lukavici, který měl také jako svědka 
postavit svého čeledína Jana Turka, dále Matěje Vajfuesa, poddaného Bořka Příchovského, a řadu poddaných 
Fridricha Švihovského z Rýzmberka na !'J"alžovech, Neprachovech a Přešticích: Kateřinu Uzdáiku a potom 
Marjánu Zelenkovou, Jana Lízala, Jana Spolce, Annu Spolcovou, Annu Počtlerku, Voršílu Uzdářku, zedníka 
Pavla Krkavce, všechny z poddanského městečka Přeštice. Petr Karel z Klenové poháněl 26. ll. 1617 jako 
svědky Lízala, Jana Špolce a jeho ženu Kateřinu, jeho děvečku Marjánu a Markétu, manželku Jana Zelenky 
Markétu, poddané Fridricha Švihovského z města Přeštic, a Jana Turka a lazebníka Jakuba Helbicha, poddané 
Jiřího Kundráta Lukavského. Bratři Chlumčanští poháněli jako svědky 18. 3. 1618 Václava z Klenového a 
z Janovic a na Blatnici a Františka Lahodného, faráře ze vsi Nešice, 6. 2. 1619 Jana Kanického z Čachrova a na 
Vlčím a 17. 2. 1619 Mikuláše Nebílovského z Drahobuze a na Polyni. S postupujícím časem se zvětšovaly i 
pokuty za nedostavení se svědků: z 500 kop gr. č. na 1 000 kop gr. č. a posléze na 5 000 kop gr. č. Výsledek této 
soudní pře nebyl osud nalezen, pravděpodobně došlo buď k mimosoudnímu narovnání nebo vrah zatím zemřel. 
Podle dílčí cedule statků po zemřelém Fridrichu Švihovském z 10. 1. 1630 víme, že dům Jana Zelenky ležel 
vedle domu "JM páně, ve kterém se pivo panský šenkuje" a 39 domů od něj (29 domů od domu pana Jiříka 
Lukavského) ležel dům Jana Špolce, od nějž bylo na druhou stranu 19 domů k domu pana Smíla Janovského a 
22 domů k městským lázním. Chlumčanským tehdy ve městě žádný dům nepatříl, ve městě tehdy vlastnili dům 
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Další skupinu tvořily delikty proti osobním právům příslušníků stavů. Do této 

kategorie patřily tři podskupiny trestných činů: delikty proti osobní svobodě, delikty proti cti 

a nakonec delikty proti manželství a delikty pohlavní. Do první podskupiny patřilo 

neoprávněné zadržení a věznění, vynucení nějakého závazku: rukojemství, slibu na čest a 

víru, přijetí člověčenství. Do druhé podskupiny patřily delikty proti cti. Jednalo se velice 

závažné otázky, protože ztráta cti znamenala právní diskvalifikaci: ztrátu práva vystupovat 

jako procesní strana či svědek, nabývat statky, vstupovat do manželství aj. Znamenalo to 

vlastně vyloučení ze společnosti. Ke ztrátě cti mohlo dojít soudním výrokem, porušením 

závazku "pod ctí a vírou", a především nevyvrácenou urážkou. Kdo nedokázal obhájit svou 

čest, ztrácel ji, pokud ji ale obhájil, ztrácel ji nactiutrhač. Proto byly spory o čest velice časté. 

Urážkou na cti ale byly jen některé výroky, jiné byly označovány jako "zhanění" ("slova 

hanlivá") a jejich právní důsledky měly menší intenzitu. Kdo chybně poháněl z urážky na cti 

při zhanění a opačně nebo nevypsal konkrétní "slova hanlivá", prohrál při. Delikty proti cti 

byly obvykle páchány osobami, které se dobře znaly, proto vypovídají mnoho o vztazích mezi 

jednotlivými šlechtici. Docházelo k nim ovšem i mezi vzájemně mezi šlechtici a měšťany 

nebo dokonce poddanými. 46 I Chlumčanští měli s urážkami na cti své zkušenosti.47 

jen výše zmínění Jiřík Lukavský a Smil Janovský. Je pravděpodobné, že ostatní drobná šlechta žila ve městě v 
nájmu. 
Někdy se naopak ocitli v rolích vrahů příslušníci rodu Chlumčanských z Přestavlk. (Jan) Adam Chlumčanský, 
bratr rožmberského dvořana Kryštofa Chlumčanského, byl poháněn bratry Oldřichem, Vilémem a Janem 
Malovci z Malovic na Horkách, Štipoklasech a Trhovém Štěpánově za to, že zabil v sobotu 15. 7. 1574 před 
domem Mělnických na Příkopech v Novém Městě pražském jejich bratra Zdeňka mladšího Malovce z Malovic. 
Proti poháněl Adam proti nim řadu svědků, hlavně měšťanů Starého Města pražského. Mezi nimi byli i 
Bartoloměj Modař, obyvatel domu U Kotlářů Na příkopech na Novém Městě pražském, a Marta Mělnická 
z Písnice, kteří měli svědčit ještě 7. 3. 1578. Výsledek sporu neznáme, (Jan) Adam ale prokazatelně ještě roku 
1583, takže zcela jistě nebyl pro tuto vraždu popraven. 
Vraždy se ale dopustil ještě jeden příslušník rodu Chlumčanských z Přestavlk, shodou okolností také Adam, syn 
Jindřicha na Drahouši a Bukové. V roce 1618 zabil Viléma Brourna z Mířenic. 
Viz DZM 1 A25, S3, Vll, V13 '; NK Oddělení rukopisů a starých tisků inv. č. 108 sign. XVII C 30 (Nálezové 
soudu zemského a komorního z let 1487-1582) fol. 32; Winter, Z.: Kulturní obraz českých měst. Život veřejný 
v XV. a XVI. věku 2, Praha 1892, s. 787; Vavroušková, A: Desky zemské Království českého, řada 1, sv. 1. 
Kvatern běžný černý 1541-1542, Praha 1941, s. 117-118 č. 246; Malý, K.: Trestní právo v Čechách v 15.- 16. 
století, 2. vydání Praha 1989, s. 25, 179-199, 189; DZM 32 HlO'; DZM 122M2; Profous, A: Místní jména 
v Čechách 4, Praha 1957, s. 381 č. 7; DZM 14 B6; DZM 52 K24, L15; DZM 53 Cl2, F11; DZM 32 Hl8; DZM 
46 D27; DZM 94 Al9; DZM 92 AlO, A40; DZM 14 B8; SOA Plzeň pob. Klatovy Vs Dolní Lukavice, Dodatky 
kart. 1, stará sign.II 261 (jiná 6a 34), fol. 10'-ll'(Jan Špolc na fol. ll); Říčák, E.V.: Dějiny města Přeštíc, Praha 
1864, s. 27;; Foud, K.- Karel, T.: Jižní Plzeňsko 1. Historicko- turistický průvodce, Domažlice 1999, s. 94; 

46 Uvěznění šlechtice pro výkupné ještě ve Vladislavském zřízení zemském nebylo trestné, pachatel jen musel 
vězně propustit bez výkupného, případně výkupné vrátit a nahradit způsobené škody. Od roku 1549 to již trestné 
bylo, ale trest se ponechával na vůli soudců. Většina neoprávněně vězněných byli většinou poddaní, méně 
měšťané a šlechtici jen výjimečně Poddaný mohl být svou vrchností uvězněn legálně bez jakékoliv příčiny, 
uvěznění jinou "Tchností byl již trestný čin. Jeho vrchnost měla nárok na jeho propuštění a náhradu způsobených 
škod, ale nesměla brát právo do svých rukou, nýbrž se obracet na krajské hejtmany. V opačném případě by její 
nárok propadnul. Rukojemstvím byli zavazováni většinou měšťané, méně pak poddaní, slibem pode ctí a víru 
hlavně šlechtici, ale i erbovníci a duchovní. Ke slibu člověčenství (poddanství) mohli být nuceni poddaní jiné 
vrchnosti, které si pachatel chtěl přivlastnit, ale i svobodníci a nižší šlechtici, kteří se tak měli stát poddanými. 

-
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Ve Vladislavském zřízem byl za urážku zakotven trest 14 dní vězení a odprošení uraženého, což potvrdilo i 
zřízení zemské z roku 1549. Urážky nebyly vypočítány, ale jako příklad bylo uvedeno nařčení z lichvy, falšování 
dlužillch úpisů a z "chlapství". Z toho se nařčený musel vyvést tak, že si nechal hofmistrem či jiným úředillkem 
prokázat své šlechtictví. Nactiutrhač byl následně označen za lháře, což ho snížilo na cti. Roku 1530 začaly být 
rozlišovány urážky na cti, které byly taxativně vymezeny, a ostatm zhanění. Urážkami na cti byla tyto výrazy: 
zrádce, bezectný, podvodník, úkladillk, nevyvedený psanec, falešník, zloděj, zkurvysyn, panchart, kurva. 
Urážkou na cti byl též půhon pro různé trestné činy, proto neprávem obžalovaný mohl po uznání své neviny 
žalovat žalobce pro urážku na cti. V praxi bylo za urážku na cti považován také nepravdivý výrok, že někdo je 
lepší nebo stejně dobrý než někdo jiný, že podporoval zločince. Za urážku na cti bylo považováno i "lání pro 
peníze" jinou formou než "lhář pro peníze", případně "nešlechetně a zrádně nade mnou učinil o peníze", pro 
nápravu však stačila omluva. Ztrátu cti přinášelo opovědnictví, soudní postih za nactiutrhání někoho pro honění 
zločinců nebo pro nedodržení vynuceného závazku a také jmenovité tázání se na konkrétního šlechtice při 
útrpném výslechu nějakého zločince .. Nevyvrácené nařčení z "chlapství" znamenalo ztrátu šlechtictví. Původně 
se pří o čest musely účastnit obě strany osobně, od roku 1530 mohly rmt poručníky, ale vyhlášem rozsudku se 
musely účastnit osobně i nadále. Obviněný z urážky na cti byl předvoláván obesláním a v případě nedostavení se 
před soud byl prohlášen za odbojníka právu. Spor o čest bylo možno vyřešit i mimosoudní dohodou, která byla i 
doporučována soudem, protože tím byla čest nařčeného očištěna, aniž by byl nactiutrhač potrestán vězením a 
snížením na cti. V případě soudního rozsudku utrpěla totiž vždy jedna ze stran újmu na cti. Až do vynesení 
nálezu byly ale obě strany považovány za "na cti zachovalé". Pokud žalobce zemřel před vynesením rozsudku, 
čest obžalovaného nebyla dotčena. Synové žalobce ovšem mohli proces znovu obnovit. Od roku 1549 bylo 
zavedeno, že se žalobce nejprve má obrátit na žalovaného s cedulí řezanou, zda se zná k vytčené urážce. Pokud 
se k ní přiznal nebo do 14 dnů neodpověděl, mohl být na něj podán půhon. Teprve pokud by se po něm 
nedostavil k soudu, posílalo se obeslání. Kdo by někomu sdělil, že ho někdo jiný urazil, a nedokázal to, sám 
mohl b}1 poháněn pro nářek na cti, a to i v případě smrti údajně uraženého. V případě vzájemné urážky, včetně 
urážky během soudního řízení, byly obě strany opatřeny na cti, ale potrestány pro obtěžování soudu. Za 
neplatnou byla považována urážka pronesená v hněvu nebo v žertu a také urážka vrchnosti vůči poddaným a 
čeledi, manžela vůči manželce a otce vůči dětem. "Zhanění" byly urážky menší intenzity, specifikované poprvé 
roku 1530. Jednalo se o všechny urážky, které nebyly urážkami na cti. Platila se za ně pokuta 20 kop gr. č. a 
náhrada škody, pokud ale nebyla prokázána, nahrazoval obžalovanému škody žalobce. Za zhanění bylo 
považováno také obvinčm šlechtického služebníka jeho bývalým pánem poté, co mu byl již vystaven "list 
zachovací". Za zhanění místo za urážku na cti byly někdy považovány nedovolené formy "lání pro peníze". Před 
půhonem bylo také nutné se ujistit, zda se žalovaný ke zhanění zná, vzájemné zhanění se také rušilo, ale první 
zhaněná strana musela dokázat nepravdivost zhaněm. Pokud obě zhanění byla nepravdivá, byly potrestány obě 
strany. Zhaněni v žertu nebylo trestné, pokud pachatel po napomenutí přestal. Pokud pokračoval v hanění dále, 
bylo to již považováno za trestný čin. Pokud poddaný urazil cizí vrchnost, musel za to on nebo jeho vrchnost 
zaplatit pokutu 20 kop gr, č. Obvykle ale šlechtic poddaného nežaloval, protože v procesu mohla být 
zpochybněna jeho čest. I urážka poddaného cizím šlechticem mohla být trestná, pokud by to žalovala jeho 
vrclmost. 
Viz Malý, K.: Trestní právo v Čechách v 15.- 16. století, 2. vydání Praha 1989, s. 202-205, 207-211,213-215, 
218-227, 230; Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) 2. Šlechta, Praha 1994, s. 123-127; 
Kreuz, P.: Postavem a působnost komorního soudu v soustavě českého zemského trestního soudnictví doby 
rředbělohorské v letech 1526-1547, Praha 2000, s. 230-259 

7 Anna Fremutová ze Stropčic pohnala Václava Chlumčanského a na Újezdě, aby postavil k soudu Voršilu 
z Letin, manželku Štěpána z Letin, pro slova: "ry nešlechetná a zrádná kobylo, pro tebe se nešlechetné a neřádné 
věci dějí" a "však dobrá nebudeš, jako též i tvá mátě nebyla".; Vilém Chlumčanský a v Jenči pohnal6. 2. 1537 
Pavla, faráře z městečka Unhošť ze slov hanlivých, protože mu "před dobrými lidmi lotry dával" on je těrm 
slovy ,,na své poctivosti rysoce zhaněn" .. ; Hynek Netonický z Nebílov na Netonicích pohnal 20. 1. 1571 Jana 
mladšího Chlumčanského k soudu k soudu, protože ho "vysoce na jeho cti nařekl" dopisem z 27. 10. 1570, 
daným na Slatině, mj. frázemi ,.pročež bych se toho na Vás nenadál, abyste mi tak často lhářem pro peníze bylf' 
a "abyste mně nešlechetně a zrádně nade mnou o peníze učinili", k čemuž se Jan přiznal cedulí řezanou.;Tobiáš 
Nejedlý z Vysočan pohnal Jana mladšího Chlumčanského na Slatině a Čistý na soud 21. 5. 1578 z nátku na cti, 
protože Jan "po přísudku nejvyššího purkrabího pražského na něj učiněného a zarykače zatčen jsouc obeslal 
Tobiáše z neřádného zatčeni před úřad nejvyššího purkrabího, že tu věc ryvázal a zaplatil a že ho Tobiáš neměl 
právo dát zatknout, čímž se dotkl cti Tobiáše". Tobiáš Nejedlý z Vysoké byl ctihodný pražský měšťan, který 
ovšem ve svém domě v Pasířské ulici provozoval veřejný dům vyšší úrovně, kam chodili i zahraniční 
aristokraté.; Jan Chlumčanský pohnal roku 1581 před komorní soud Šebestiána Lažanského z Bukové ze 
?.hanění, protože mu 25. I. 1581 v Kralovicích v domě Jiříka Velvarského řekl tváří v tvář, že v hrdlo lže.; David 
Chlumčanský byll9. ll. 1616 poháněn Petrem Karlem z Klenového a Janovic a v městě Přešticích ze slov 
hanlivých, protože 23. 8. 1616 " v městě Přešticích v domě a příbytku Jana Špolce, měštěnina téhož města 
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Poslední podskupinou byly delikty proti manželství a delikty pohlavní. Mezi ně 

patřilo hlavně cizoložství, smilstvo, bigamie, únos manželky, kuplířství, nedodržení slibu 

manželského a týrání manželky. Tyto případy většinou u šlechty řešily církevní soudy. 
48 

U 

Chlumčanských víme zatím pouze o jediném případu z této oblasti: Anna z Vidršperku, 

ovdovělá Chlumčanská, byla 10. 6. 1616 obžalována Janem Jindřichem Chlumčanským z 

nedodržení slibu manželského a nakonec donucena ke sňatku s ním. Tento případ však má 

podle mne spíše civilněprávní charakter. V každém případě vypovídá dosti jednoznačně o 

charakteru Jana Jindřicha Chlumčanského, kterému očividně šlo hlavně o značně vysoké věno 

nevěsty a neváhal pro jeho dosažení použít všechny dostupné prostředky. Ve své podstatě by 

tento spor měl náležet spíše mezi spory o majetek, protože se v něm ale jednalo (také) o 

manželské soužití, byl nakonec zařazen do odpovídající kategorie.49 

V souhrnu se dá říci, že Chlumčanští se velmi hojně účastnili soudních sporů 

civilních i trestněprávních ze všech možných kategorií, a to jako žalobci, obžalovaní, ale 

především jako svědkové. Nelze říci, že by něco výrazně převažovalo. Tento materiál může 

hodně vypovědět o mentalitě jednotlivých šlechticů, protože lze krásně vypozorovat, kdo byl 

notorický sudič a kdo se naopak sporům vyhýbal, jak jen nejvíce to šlo. Nějaké obecné 

výsledky však bude možné vyvozovat teprve tehdy, až vznikne více prací podobného 

Přeštic k témuž Petru Karlovi z Klenového mezi jinou řečí z úst v uši promluvil: Nejsi než hundsjfutt, což se na 
česko vykládá o psí puška, kterýmžto nectn:vm slovem, totiž hundsfutt, jest on David Chlumčanský jej ... nic 
vysoce, však nemírně, na jeho dobré cti zhaněl". 
Viz NA Praha KomS inv. č. 10 (Registra půhonná černá soudu komorního z let 1530-1533) fol. A6'; NA Praha 
KomS inv. č. 52 (Registra půhonů i obeslání před nejvyššího hofmístra komorního soudu z let 1536-1539) fol. 
69'(C11); DZM 156 F25; SokA Rakovník OF V. Kočka rkp. inv. č. ll (Místopis městečka Čistá), nefol., č. 9/88; 
; DZM 92 M9; NA Praha KomS inv. č. 23 (Registra rudá půhonná soudu komorního ke přem z let 1615-1617) 
fol.; Pešek, J.: Prostituce- zejména pak v Čechách, in Bassermann, L.: Nejstarší řemeslo světa, Praha 1993, s. 
319 
48 Cizoložství, smílstvo a únos manželky byly také obsílány před komorní soud, ale např. v letech 1526-1547 se 
na něm projednával jediný případ cizoložství společně se smílstvem, kuplířstvím a únosem manželky, únos 
manřelky představoval vedle toho další samostatný případ. V jednom případě se tam projednávalo i týrání 
manželky. Je tedy očividné, že naprostou většinu těchto případů buse nutné hledat v aktech konzistorních soudů. 
Hodně se v této oblasti uplatňovalo zvykové právo. Tak např. muž měl právo nevěrnou manželku i s mílencem 
zabít, mohl ji ale odpustit a jen jí zrušit zapsané obvěnění. Za únos (odvedení) manželky mílencem čekalo 
pachatele vězení a náhrada škody. Dívka, která by o svatbě nebyla pannou, ztrácela nárok na dědictví a věno. 
Nejčastější m typem deliktu bylo ovšem porušení slibu manželského, které se mělo řešit před konzistomím 
soudem. Dívky sledovaly žalobou navrácení dobré pověsti, pokud se pod slibem manželství nechaly svést, 
v některých případech se také chtěly sňatkem obohatit. Obohacení sňatkem bylo také naprosto převažujícím 
důvodem žalob mužů pro tento kriminální dclíkt. ženy byly pro tento delikt žalovány častěji než muži, podle Z. 
Wintera asi v poměru 2:3. 
Viz Malý, K.: Trestní právo v Čechách v 15.- 16. století, 2. vydání Praha 1989, s. 231-232, 234, 238, 241, 243-
244; Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury ll (1). Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 
1995, s. 204-205; Kreuz, P.: Postavení a působnost komorního soudu v soustavě českého zemského trestního 
soudnictví doby předbělohorské v letech 1526-1547, Praha 2000, s. 259-261; Winter, Z.: Život církevní 
v Čechách 1, Praha 1895, s. 394; Francek, J.: Zločin a sex v českých dějinách. Manželské spory a sexuální 
krimínalita v raném novověku, Praha 2000, s. 62-67, 92-129 
49 NASM C5/ll, 16; Tischer, F.: Dopisy konzistoře podobojí 1609-1619, Praha 1917-1925, s. 386 č. 1256, s. 
388 č. 1264 
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zaměření, které bude možné srovnávat. Zatím jde o pouhý soubor údajů (u nichž navíc ještě 

nemůžeme zajistit, zda se podařilo opravdu zajistit všechny existující), který je k dispozici pro 

další zpracování. Pro jednotlivé osoby či rodiny však může mít mnohem větší význam a 

pomáhá dokreslovat jejich povahu. 

Dalším ukazatelem společenského postavení bylo zastávání úřadů na lokální, krajské, 

či zemské úrovni. Největší šanci na úřednickou kariéru jim poskytovala lokální úroveň. 

Kolem dominií velmožů se totiž vytvořila v druhé polovině 16. stol. početná vrstva nižší 

šlechty, majitelů panství s maximálně 100 poddanými, uplatňující se v úřednické či dvorské 

službě. V první polovině 16. století bylo působení nižší šlechty ve vrchnostenských úřadech 

nepříliš rozšířené a po roce 1600 ji v úřadech začalo nahrazovat měšťanstvo. Rytíři sloužili 

jako regenti, hejtmani a purkrabí nebo působili v kontrolních a revizních či dvorských 

úřadech. O zprostředkování své služby ve vrchnostenských úřadech žádali obvykle velmože 

ze svého sousedství, se kterými měli klientské vazby či přátelské styky. Postupem doby se i 

nezámožní vladykové mohli propracovat z drobného hospodářského úředníka na hejtmana 

nebo regenta velkého dominia. Za svou službu byli odměňováni služným peněžním i 

naturálním, poskytováním stravy, dary a proplácením služebních cest. Obohacovali se též 

korupcí a zpronevěrou, která sice byla postihovaná, ale ne vždy vrchností postižitelná. Méně 

známou skutečností je, že po dobu své služby podléhal po celé 16. století i šlechtický 

služebník moci svého pána včetně možnosti uvěznění a hrdelního trestu v případě závažného 

provinění. Šlechtic také po dobu své služby nesměl v případě svého eventuálního zajetí sám 

jednat o výkupné a pokud zabil cizího poddaného, byl narozdíl od svobodného šlechtice 

neprodleně uvězněn. O skončení služby musel služebník žádat po vypršení smluvní doby, pán 

ho ale mohl propustit okamžitě. Skončení služby bylo potvrzováno tzv. "odpuštěním listem", 

ovšem s výjimkou těch, kteří prováděli vyúčtování, ti ho z neznámého důvodu dostat neměli. 

Službu některým z velmožů si volili převážně méně zámožní členové rodu: Zikmund 

na Zeměticích sloužil roku 1536 jako hejtman panství Bečov Hanse Pluha z Rabštejna a na 

Bečově, Kryštof Chlumčanský v letech 1562-1574 jako dvořan Petra V oka z Rožmberka a 

snad nějakou dobu i jako purkrabí na panství Želeč, Václav na Plezomech v letech 1594-95 

jako hejtman statku Třebel u Plané, který patřil synům Jáchyma ze Švamberka. Úřady těchto 

členů rodu byly celkem prestižní: hejtmani stáli v čele politické, soudní a hospodářské správy 

jednotlivých panství, dohlíželi na opravy sídla a provoz výsadních krčem. Jejich nadřízeným 

byl jen majitel dominia a případně regent. Purkrabí odpovídali nejprve za hrad a jeho čeleď, 

ve druhé polovině 16. století však převzali i odpovědnost za zemědělskou výrobu a správu 
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nemovitého majetku a stali se zástupci hejtmanů. Purkrabí přicházeli přímo do styku 

s poddanými, protože organizovali robotu. Na velkých panstvích měl k ruce i podpurkrabího, 

na menších panstvích však úřad purkrabího splynul s hejtmanským. Všichni úředníci 

pracovali denně mnoho hodin, někdy i po setmění. V rámci své služby také museli stále a 

časově velmi náročně cestovat, cesty jim ale byly propláceny. Své kanceláře měli v sídle 

vrchnosti, na vlastním sídle si ale také budovali své vlastní kanceláře. Šlo většinou o jednu 

místnost se zamřížovanými okny a bytelnými dveřmi se zámky, kde měli stůl, hodiny a 

almary a truhly na uchovávání hospodářských register, dluhopisů, korespondence a peněz na 

hotovosti. 

Pojem "dvořan" zase označoval čestného hodnostáře dvora. Dvůr si ale mohlo dovolit 

jen několik nejvýše mocensky a společensky nejvýše postavených a dobře situovaných 

velmožů, jako byly Pernštejnové, pánové z Hradce, Rožmberkové, Švamberkové a 

Lobkovicové. Míst ve dvorských úřadech tedy nebylo tolik jako míst úředníků patrimoniální 

správy. Funkce dvořanů byla převážně reprezentativní. Často byli také pověřováni 

diplomatickými i jinými osobními úkoly při kontaktech s jinými šlechtici, obchodníky i 

umělci. Na sídle svého pána nemuseli být přítomní trvale, byli tam však obvykle svoláváni při 

slavnostech, při příjezdech významných návštěv a také při cestách v rámci země i za její 

hranice. Kryštof Chlumčanský byl výslovně zmíněn právě jako účastník cesty Petra V oka do 

Frankfurtu nad Mohanem. Na rozdíl od úředníků dostávali pravidelně vysoké služné, ale 

neměli možnost obohacovat se zpronevěrami, které byli prokázány např. i u hejtmanů, a 

služební cesty jim až na výjimky nebyly propláceny. Zato jim byly poskytovány příspěvky na 

reprezentaci svého zaměstnavatele: např. rožmberští dvořané dostávali každoročně služební 

šaty černé barvy z nějaké kvalitní látky a pokud se ženili, byla jim poskytnuta látka na 

svatební šaty nebo jim byly svatební šaty přímo ušity. Dvořané během pobytu u dvora svého 

pána byli většinou součástí jeho domácnosti, zatímco vrchnostenští úředníci v čele s hejtmany 

obvykle nikoliv. Vrchnostenští úředníci i dvořané mohli žít v koupeném nebo pronajatém 

domě v poddanském městě, kde sídlil jejich pán nebo správa dotyčného velkostatku, jehož 

byli zaměstnanci. 'Pokud žili ve městě jen z příjmů od zaměstnavatele, případně doplněném o 

výnosy z renty, a neměli žádný venkovský statek, zařídili svůj dům s nejvyšším možným 

luxusem, který převyšoval úroveň ostatních měšťanů i stejně bohaté venkovské šlechty. Na 

druhou stranu však byli mnohem zranitelnější vůči inflačním zvratům a eventuální platební 

neschopnosti svých dlužníků. 50 

50 Zikmund Chlumčanský měl podle M. Koláře sloužit jako hejtman na Bečově ještě roku 1549, ale při 
obnoveném vkladu smlouvy z roku 1536 Kašparem Pflugem (Pluhem) z Rabštejna v roce 1543 je "smlouvce" 
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Neprovdané příslušnice rodu mohly sloužit i ve fraucimorech manželek velmožů 

z Plzeňska a snad i z jiných oblastí Čech. 51 Pobyt členek rodu Chlumčanských v různých 

Zikmund Chlumčanský nazýván "toho času hejtman na Bečově". Dá se tedy předpokládat, že jako bečovský 
hejtman sloužil v době před získáním Zemětic. Bečov byl Kašparu Pluhovi konfiskován za účast ve stavovském 
povstání z let 1546-1547 už 23. 7. 1547 a fakticky zabaven zřejmě 1. 8. 1547. V roce 1549 patřil Bečov už 
příslušníku vítězné strany Jindříchu z Plavna a Zikmund by asi musel být velice schopným úředníkem, aby ho 
nový majitel ponechal ve svých službách. Kašpar Šlik odešel do Lokte, kde zemřel roku 1585. Kryštof 
Chlumčanský měl být podle M. Koláře v roce 1567 purkrabím na rožmberském statku Želeč, ale nikde 
v pramenech se tento údaj zatím nepodařilo nalézt. Na Želči byl působili jako purkrabí v roce 1565 Kryštof 
Herich a v letech 1570-71 Volf Chanovský, jméno purkrabího v roce 1567 není známo. Působení Kryštofa 
Chlumčanského ve službách Petra V oka z Rožmberka známe převážně z Březinova životopisu Petra V oka 
Kryštofovi věnoval Březan přesně tři věty: "I 1562/Ve Frankfortě s Jeho Milostí panem Petrem V okem mezi 
jinými byl také jeden dvořenin Kryštof Chlumčanský ... .115701 KryštofChlumčanský, dvořenin a služebníkJM 
pana Petra V oka, jměl ročně služby 40 kop ... 115741 KryštofChlumčans!.ý toho roku z počátku odstoupiti od 
služby pana Petra V oka měl, na pozůstalou službu mu zápis učiněn." Potom se ještě v archivu v Třeboni 
dochoval dopis Jana nejstaršího Chlumčanského na Újezdě Purkartově z roku 1568, kde oslovuje svého 
,,strejce " Kryštofa jako služebníka Petra V oka, dlužní úpis Petra V oka Kryštofovi na 150 kop gr. míš. z roku 
1575 a dopis Lidmily Přepyské z Přestavlk Petru Vokovi na Bechyni stran splacení dluhu 150 kop gr. míš. po 
jejím zemřelém bratru Kryštofovi z roku 1579. O úřední kariéře Zikmunda na Zeměticích a Václava na Plezomi 
víme pouze z jejich titulatury v zápisech v deskách zemských a registrech komorního soudu. U Václava 
Chlumčanského na Plezomech jsem se původně domnívala, že sloužil jako hejtman statku Střeble (Štrobl, 
Strobl) u Přimdy, ve kterém byl roku 1591 "dvůr nově vystavěný Štrobl s hutí sklennou" Václava ml. purkrabího 
z Donína. Jednalo se však o statek Třebel (dříve občas nazývaný i Střeble) u Plané, který patřil Švamberkům. Po 
rozdělení otcovského dědictví se Jiřík Petr ze Švamberka na Švamberku, Bezdružicích a Střebli se 744 
poddanými stal nejbohatším šlechticem Plzeňského kraje. 
Viz DZV 43 A20'; SOA Třeboň CR- Chlumčanští; DZM 73 F20; NA Praha KomS inv. č. 18 fol. 113; Kolář, 
M.: Chlumčanský z Přestavlk, OSN 12, Praha 1897, s. 247; Marat, F. (ed.): Soupis poplatnictva 14 krajův v 
Království českém z roku 1603, VKČSN, tř. filosof. - hist.- jazykozpytná, roč. 1898, Praha 1899, č. 1, s. 55; 
Urfus, V.: Právní postavení námezdních pracovníků u nás v 16. až 18. století, PHS 2, 1956, s. 213, 217-218; 
Profous, A.: Místní jména v Čechách 4, Praha 1957, s. 194-195, 355; Barborová, E.: Purkrabí rožmberských 
hradů a panství, JHS 39, 1970, s. 213-221; Barborová, E.: Správa na panství Petra Voka z Rožmberka v letech 
1565-1592, Archivum Trebonense 1971, s. 5; Cironisová, E.: Vývoj správy rožmberských panství ve 13.-17. 
století, SAP 31, 1981, s. 105-178; Janáček, J.: České dějiny. Doba předbělohorská 1/2 (1526-1547), Praha 1984, 
s. 324-326; Pánek, J. (ed.): Březan, V.: Životy posledních Rožmberků 2, Praha 1988, s. 388, 411, 428; Bůžek, 
V. - Bůžková, H.: Režijní podnikání šlechty v předbělohorských Čechách (Prameny k hospodářským dějinám ve 
výuce dějepisu), Společenské vědy ve škole 45, 1988-89, č. 5, s. 138-140; Petráň, J. a kol.: Dějiny 
Československa do roku 1648, Praha 1990, s. 571; Bůžek, V.: Městské domácnosti úředníků a dvořanů 
posledních Rožmberků, in Pocta Josefu Petráňovi, usp. Z. Beneš, E. Maur, aJ. Pánek, Praha 1991, s. 301-325; 
Procházka, Z.-Úlovec, J.: Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov 2, Tachov 1990, s. 151-152, 3, Tachov 1991, s. 
233; Pánek, J.: Život na šlechtickém sídle v předbělohorské době, in Život na šlechtickém sídle v 16.- 18. 
století, uspořádala L. Bobková, Ústí nad Labem 1992, s. 16; Stejskal, A.: Finanční zpronevěry a jejich funkce 
v politické a kulturní reprezentaci vrchnostenské byrokracie v Čechách na přelomu 16. a 17. století, in Život na 
šlechtickém sídle v 16.- 18. století, usp. L. Bobková, Ústí nad Labem 1992, s. 84-85; Bůžek, V.: Nižší šlechta 
v předbělohorských Čechách (Prameny, metody, stav a perspektiva bádání), ČČH 91, 1993, č. 1, s. 43-45; 
Bůžek, V.: "A tak jsem tam dlouho zdržován byl...". čas v životě předbělohorských rytířů, Dějiny a současnost 
93/3, s. 26-27, 30; Petráň a kol.: Dějiny hmotné kultury ll (1). Kultura každodenního života od 16. do 18. století, 
Praha 1995, s. 185, 187-189, 207, 362-363; Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře 
předbělohorských Čech, Praha 1996, s. 26-46, 171-172; Stejskal, A.: Cesty rožmberských úředníků 1589-1611, 
in Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 205; Bůžek, V. -Hrdlička, J. a kol. :Dvory 
velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha 1997, s. 60-61, 63, 
113, 116; Kubeš, J.: Švamberský dvůr v Třeboni v letech 1611/1612-1620, Opera historica 7, 1999, s. 453; 
Úlovec, J.: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Praha 2000, s. 282; Francek, J.: Zločin a sex v českých dějinách. 
Manželské spory a sexuální kriminalita v raném novověku, Praha 2000, s. 26, 35-36; Bůžek, V.: Věk urozených, 
Praha 2002, s. 199-200, 204; Hajná, M.: Kterak se tělesného hříchu uvarovati. Svatby dívek v rožmberském 
fraucimoru koncem předbělohorské doby, Dějiny a současnost 2003, č. 4, s. 24-25 
51 

Fraucimor byl obvykle malý dvůr mladých neprovdaných šlechtických i neurozených dívek, který tvořil 
společnost nějaké provdané šlechtičny, řidčeji ovdovělého pána. Ve fraucimoru ale mohly být někdy i vdané 
ženy nebo staré panny. Nejokázalejší fraucimor v českých zemích měla samozřejmě císařovna, protože v něm 
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měly povinnost pobývat dívky z předních českých i moravských panských rodů. Fraucimory bývaly na sídlech 
většiny členů panských rodů, byly ale i nedílnou součástí domácností rytířské elity a objevovaly se občas i na 
dvorech méně zámožných rytířů. Poslední z nich bývaly složeny jen z nevelkého počtu mladých příslušnic 
méně zámožných a současně politicky málo významných rodů, které dělaly společnost paní domu. Rytíři, jejichž 
manželky měly fraucimor, bývali zváni na různé události spolu s ním. Protože přítomnost fraucimoru na 
některých slavnostech zvyšovala lesk jednotlivých účastníků, rytíři, jejichž manželky fraucimor neměly, často 
žádali o zapůjčení "fraucimorských panen". 
Místo ve fraucimoru mohly mít dívky zajištěné od raného dětství, pokud byla jejich kmotrou paní fraucimoru. 
Bylo totiž zvykem, že vznešená kmotra slibovala svým kmotřenkám při křtinách místo ve svém fraucimoru. 
Jinak se do fraucimorů členek panských rodů dostávaly dívky na žádost svých rodičů, kteří měli k paní 
fraucimoru či jejímu manželovi nějaký vztah- byli jejich (bývalýmí) úředníky a dvořany, klienty či přáteli. 
Dívky byly po dobu své služby součástí domácností svých pánů a paních, žily v jejich sídlech a stravovaly se na 
jejich náklady. Chudším dívkám jejich paní přispívaly i na důstojné oblečeni a šperky. Dívky z fraucimoru byly 
povinny svou paní doprovázet na cestách i do společnosti, vedle toho jí však byly povinny sloužit i prací, 
především šitím a vyšíváním. Odpracovávaly si tak náklady na své vydržování a zároveň se učily ručním pracím, 
obvykle od profesionálních švadlen. Dcerky chudých rytířů klesaly často až na úroveň lepších služek. Z důvodů 
své morální ochrany žily také ve značně stísněných podmínkách: o každou postel se dělily dvě dívky a v každé 
fraucimorské ložnici spalo několik dívek, a to i na těch nejpřepychovějších sídlech. Vedle toho si však dívky 
mohly ušít řadu věcí do vlastní výbavy. Ve fraucimoru se naučily i společenskému chování, zpěvu a tanci, 
vedení domácnosti, vaření, bylinkářství i různým formám léčení. Důležité také bylo, že se chudé rytířské dcerky 
seznámily s bohatším a kulturnějším prostředím, než jaké mohly poznat ve svých domovech. Dívky z panských 
rodů mohly naproti tomu mohly z fraucimoru manželek velmožů přejít do fraucimoru císařovny a stát se 
dvomímí dámami. Zvyšovala se také jejich šance na nalezení ženicha, protože fraucimor sloužil mimo jiné jako 
aktuální nabídka "voln)'ch nevěst". Zatímco s dívkamí z bohatých panských rodin se mohli oženit nejurozenější 
aristokraté, u rytířských dcerek byl ženichem zpravidla úředník nebo dvořan zámeckého pána, výjimečně i 
nějaký zámecký host. Ženicha pro dívky z fraucimoru mohl se svolením jejich rodičů vybrat i pán či paní 
fraucimoru. Některé dívky ženicha ale nemusely najít vůbec. Ve fraucimoru na dvoře Petra V oka z Rožmberka 
se z 53 žen, které tam postupně pobývaly v letech 1595-1611 vdalo 23, z toho dvě za zámecké hosty, čtyři za 
úředníky, čtyři za zámecké služebníky a devět za významné měšťany. Když si dívka našla ženicha, vystrojil jí 
pán sídla na vlastní náklady svatbu v reprezentačních prostotách své rezidence a daroval jí výbavu včetně nádobí 
a truhel na šaty, svatební šaty nebo látku na ně v ceně 50-350 kop gr. míš. u horního a 30-50 kop gr. míš. u 
dolního fraucimoru a dále obnos ,,na výpravu od dvora" čili na cestu do ženichova sídla. Petr z Rožmberka 
poskytoval dívkám z fraucimoru i věno a pokud byl ženichem rožmberský dvořan, nechal ušít svatební šaty i 
jemu. Nevěstu vydávala ženichovi obvykle sama paní fraucimoru. Ani po svatbě nemusela mladá žena opustit 
zámeckou rezidenci, přestávala však být členkou užšího fraucimoru a získávala nějakou funkci, např, správkyně 
zámeckého vybavení nebo panských pokojů. Potom jedla u společné tabule s fraucimorem a dostávala látku na 
šaty stejně jako jiní členové dvora, ale nespala již ve fraucimorském pokoji, nýbrž se svým manželem v jeho 
bytě a do služby pouze docházela. Mohlo se dokonce stát, že členkamí téhož fraucimoru byla zároveň matka i 
dcera. To se ale týkalo spíše měšťanek, pro členky rytířského stavu tato eventualita připadala v úvahu pouze 
v případě, že její manžel byl také dvořanem v rezidenci. Někdy se členkou fraucimoru mohla stát i manželka 
dvořana, která před svým sňatkem ve fraucimoru nepobývala. Paní fraucimoru i její manžel se často stávali 
kmotry dětí bývalých příslušnic svého fraucimoru a přijímali do fraucimoru i jejich dospívající dcery. Pokud 
paní fraucimoru zemřela, šlechtické dívky se obvykle rozešly do svých domovů. Ovdovělí pánové (např. Petr 
V ok z Rožmberka, Jan Jiří ze Švamberka) si někdy fraucimor ponechávali. V tom případě z něj však odešly 
dívky z panských rodů a většina dívek z rytířských rodů a byly postupně nahrazovány neurozenýmí ženami. 
Fraucimor se obvykle dělil na tzv. "horní (přednější)", ve kterém byly šlechtičny a někdy i několik dalších 
vybraných dívek a v jehož čele stála hofmistryně, a "dolní"řízený "starostou", kam patřily služebnice, manželky 
a dcery služebníků nebo i některých dvořanů. U ovdovělých pánů docházelo obvykle k jeho redukci a spojení 
obou jeho částí. Ve fraucimoru Petra z Rožmberka byly v roce 1609 tři příslušnice rytířského stavu a 10 
neurozených žen. Ve horním fraucimoru manželky Jana Jiřího ze Švamberka na Třeboni žily čtyři členky 
panských a dvě rytířských rodů, po její smrti v roce 1616 na Orlíku ve fraucimoru Jana Jiřího ze Švamberka dvě 
příslušnice rytířského stavu a l O neurozených žen. V horním fraucimoru ženy Petra ze Švamberka čtyři 
šlechtičny neznámých jmen, v dolním fraucimoru 17 neurozených žen. • 
Viz Bůžek, V.: Domácnosti nižší šlechty v předbělohorských Cechách (Pokus o typologii), in Zivot na 
šlechtickém sídle v 16.- 18. století, usp. L. Bobková, Ústí nad Labem 1992, s. 48; Pánek, J.: Život na 
šlechtickém sídle v předbělohorské době, in Život na šlechtickém sídle v 16.- 18. století, usp. L. Bobková, Ústí 
nad Labem 1992, s. 14; ; Bůžek, V.: Mezi dvorem, rezidenčním městem a rytířskou tvrzí (Domácností rytířů, 
měšťanů a církevních hodnostářů v rožmberských službách), Opera historica 3, 1993, s. 292; Petráň, J. a kol.: 
Dějiny hmotné kultury II (1). Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995, s. 119, 187-188, 
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fraucimorech byl asi poměrně častý, doloženo máme však zatím pouze to, že sestry Jana 

mladšího Chlumčanského na Plešnicích Dorota a Veronika působily v roce 1558 ve 

fraucimorech blíže neurčených paní Švamberkové a paní Berkové. Švamberkové byli 

typickou západočeskou šlechtou, žádní Berkové z Dubé však na Plzeňsku nesídlili a jejich 

panství se rozkládala převážně v severních Čechách. Nabízí se možnost, že Veronika 

Chlumčanská se nějakým způsobem dostala na šlechtický dvůr poměrně značně vzdálený od 

jejího domova. Bylo by také zajímavé zjistit, zda jejich třetí sestra, Lidmila, která byla v té 

době již provdána za Kryštofa Vlčka z Příčiny, byla také členkou některého z těchto 

fraucimorů a zda se seznámila se svým manželem právě tam. 52 

Ve službách velmožů mohli působit i mladí šlechtičtí chlapci jako pážata. Mohl to být 

předstupeň jejich regulérní dvořanské služby, obvykle se však jednalo především o součást 

jejich výchovy. Proto také nebyli nijak honorováni. Stejně jako dívky z fraucimorů však ve 

prospěch svých pánů vykonávali řadu prací. 53 

191, 199; Janáček, 1.: ženy české renesance, 3. vyd. Praha 1996, s. 77-85; Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém 
systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996, s. 151-152, 155, 161, 179; Bůžek, V.- Hrdlička, J. a 
kol.: Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha 1997, s. 
75; Hrdlička, J.: Adam II. z Hradce a jeho dvůr, Opera historica 6. Poslední páni z Hradce, České Budějovice 
1998, s. s. 137; Kopička, P.: Dvůr Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic ve dvacátých a třicátých letech 17. 
století, Opera historica 7, 1999, s. 477-481; Kubeš, J.: Švamberský dvůr v Třeboni v letech 1611/1612-1620, 
Opera historica 7, 1999, s. 456-457; Vybíral, Z.: Rezidence a dvůr pánů z Ludanic ve druhé polovině 16. století, 
Opera historica 7, 1999, s. 404; Peleška, M.: Zvyky a obřady renesanční šlechty, bakalářská práce, obhájená na 
katedře politologie a sociologie Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni roku 2000, s. 33-34; 
Francek, 1.: Zločin a sex v českých dějinách. Manželské spory a sexuální kriminalita v raném novověku, Praha 
2000. s. 26-27; Bastl. B.: Das osterreichische Frauenzimmer. Zur Rolle der Frau in hO:fischen Fest- und Hofleben 
von 15. bis 17. Jahrhundert, Opera historica 8, 2000, s. 79-105; VoreL P.: Aristokratické svatby v Čechách a na 
Moravě jako prostředek společenské komunikace a stavovské diplomacie, Opera historica 8, 2000, s. 199-200; 
Hajná, M.: Rožmberský fraucimor. Ženský živel na aristokratickém dvoře koncem předbělohorské doby, 
Jihočeský sborník historický 69-70, 2000-2001, s. 5-27; Bůžek, V. a kol.: Věk urozených, Praha 2002, s. 203, 
298; Bůžek, V.: Muž, žena a děti v aristokratické rodině na prahu novověku, in Lenderová, M. a kol.: Eva nejen 
v ráji. žena v Čechách od středověku do 19. století, Praha 2002, s. 59; Hajná, M.: Kterak se tělesného hříchu 
uvarovati. Svatby dívek v rožmberském fraucimoru koncem předbělohorské doby, Dějiny a současnost 2003, č. 
4, S. 23-26 
52 Petr Chřínovec z Chřínova na Merklíně v roce 1558 ustanovil ve své závěti, že pokud by jeho dcera Káče 
zemřela, mají statek zdědit bratři Oldřich, Smil a Jindřich Janovští a vyplatit z něj 500 kop gr. míš. Janovi 
Chlumčanskému na Plešnicích, 2 000 kop gr. míš. jeho synům, až dorostou, 75 kop gr. míš. sestře Lídě, 
manželce pana Kryštofa Vlčka, a po 100 kopách gr. rníš. jejich sestrám Dorotě, "která je při paní 
Švamberkový", a Veronice, "která je při paní Berkový". V Plzeňském kraji v roce 1557 žili Adam ze 
Švamberka na Přimdě a V olši, Petr ze Švamberka na Ronšperku, Jáchym ze Švamberka na Kunšvartě, Zdeněk 
Švamberka na Střcbli, Hendrych mladší ze Švamberka na Přimdě a Bartoloměj ze Švamberka na Boru, ale žádný 
Berka z Dubé. 
Viz DZV 13 L29'; Placht, 0.: Odhad majetku stavů Království českého z r. 1557, VKSČN 1946-1947, Praha 
1947, kap. 4, s. 68-69 č. 2, 8, 17, 18, 19, 27; 
53 Pážecí služba spočívala především v tom, že pážata držela v týdenních turnusech službu v pánově předpokoji, 
kde tlumočila jeho přání lokajům a ohlašovala méně významné návštěvy, které provázela ke dveřím přijímacího 
pokoje a po skončení audience k východu z předpokoje. Pokud návštěvník musel na přijetí čekat, muselo ho páže 
bavit. Významnější návštěvy ohlašoval a doprovázel komorník, který také dohlížel na službu pážete. Jiným 
úkolem, ve kterém se pážata po týdnu střídala, bylo porcování jídel v tabulnici a jejich servírování pánu. Pážata, 
která právě neplnila žádný z těchto úkolů, přinášela pážeti v úloze kráječe mísy s jídlem k porcování, kladla na 
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Dále se rytíři uplatňovali na krajské úrovni politické správy. Působili jako krajští 

hejtmani, berníci, mustrherrové a výběrčí posudného. Úřad krajských berníků je ale doložen 

naposledy roku 1556, potom berně vybírali krajští hejtmani až do roku 1595, kdy byl opět 

obnoven. Jeho držitelé se na rozdíl od ostatních krajských úřadů střídali takřka každoročně, 

takže se jednalo v kariéře jednotlivých šlechticů o velice krátkodobou záležitost. Krajští 

hejtmani, výběrčí posudného a berníci úřadovali na svých rezidencích, a to nepravidelně, 

podle aktuálních potřeb. Krajské úřady poskytovaly možnost značného obohacení, ani ne tak 

nevelkým služným, které dostávali pouze výběrčí posudného a vojenští důstojníci, jako 

korupcí a u výběrčích posudného a berníků také zpronevěrou. Většinou se však nejednalo o 

trvalé zbohatnutí, protože zpronevěřené peníze museli zase nahradit. Jejich dočasné držení 

však přinášelo možnost zvýšení svého politického vlivu mezi krajskou šlechtou. V rámci kraje 

tím přinášely krajské úřady značnou prestiž. Politický vliv krajských úředníků byl ale menší 

než vliv úředníků a dvořanů na dominiích velmožů. 

V prostředí drobné nižší šlechty představovaly krajské úřady jedinou možnost alespoň 

krátkodobě se podílet na výkonu moci. Pro zámožnější rytíře, kteří vlastnili panství s alespoň 

100 podanými, mohly naopak znamenat odrazový můstek k zemským úřadům. Někteří 

šlechtici ale chápali účast na krajské správě nepříjemné břemeno. Nejčastěji se v krajských 

úřadech objevovali vlastníci dominií s 51-200 poddanými, kteří se také snažili v těchto 

úřadech dlouhodobě udržet. Majitelé statků s více než 200 poddanými je zastávali jen 

výjimečně a pouze krátkodobě jako východisko k dalšímu postupu. 

Podle obecných názorů nebyla nejdrobnější šlechta s majetkem do 20 poddaných 

nebyla v zásadě do krajské správy zapojena. Ono "v zásadě" je ale nutno zdůraznit, protože 

ves skutečnosti byl minimálně krátkodobý výkon krajských funkcí umožněn i držitelům 

panství této velikosti. Majetek této výše totiž vlastnilo přes 15 % krajských hejtmanů a 19 % 

krajských berníků. Údaje o majetku výběrčích posudného nejsou dostatečně, údajně mezi 

nimi ale převládali vlastníci statků s více než 100 poddanými. 54 Z rodu Chlumčanských 

stůl pokrmy, které se neporcovaly, odnášela prázdné mísy a zbytky pokrmů, přisouvala hostům stoličky, aby si 
mohla sednout k tabuli, a pomáhala jim při vstávání od stolu odsouvámm sedadel. 
Viz Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury II (1). Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 
1995, s. 118-119, 187-188, 231; Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, 
Praha 1996, s. 54, 177-178; Francek, J.: Zločin a sex v českých dějinách. Manželské spory a sexuální kriminalita 
v raném novověku, Praha 2000, s. 21 
54 Přiklad pověřovacího listu krajským hejtmanem přináší J. Pánek. 
Viz SČ 5, s. 453; SČ 11-2, s. 108; Petráň, J. a kol.: Dějiny Československa do roku 1648, Praha 1990, s. 567; 
Pánek, 1.: Spiknutí rybmkářů proti Petru Vokovi z Rožmberka v roce 1569, in Pocta Josefu Petráňovi, usp. Z. 
Beneš, E. Maur a J. Pánek, Praha 1991, s. 280-281; Pánek, 1.: Život na šlechtickém sídle v předbě1ohorské době, 
in Život na šlechtickém sídle v 16.- 18. století, usp. L. Bobková, Ústí nad Labem 1992, s. 16; Bůžek, V.: Nižší 
šlechta v předbělohorských Čechách (Prameny, metody, stav a perspektiva bádání), ČČH 91, 1993, č. 1, s. 45; 
Bůžek, V.: "A tak jsem tam dlouho zdržován byl...". Čas v životě předbělohorských rytířů, Dějiny a současnost 
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z Přestavlk zastávali krajské úřady výhradně členové jedné rodiny: Václav na Újezdě 

Purkartově byl v roce 1529 krajským berníkem a jeho vnuk Jan Boreň na Újezdě Purkartově 

zastával v letech 1593-1601 úřad výběrčího posudného v kraji Plzeňském. Majetek Václava 

Chlumčanského neznáme, ale celé jeho jmění zdědil syn Jan na Újezdě Purkartově, který i po 

výhodném sňatku přiznával roku 1557 jen 116 kop gr. č. majetku poddaných (všeho majetku 

791 kop gr. č.), tedy v přepočtu asi sedm poddaných. Václav tedy jasně patřil mezi oněch 

necelých 20% berníků s nejmenším majetkem. Jeho vnuk Jan Boreň, který se o majetek 

svého otce musel podělit ještě s mladším bratrem, zastával nejprestižnější krajský úřad 

výběrčího posudného, ačkoliv přiznával roku 1603 pouze 10 poddaných. To svědčí o tom, že i 

nesmírně vlivný úřad výběrčího posudného mohla zastávat majetkově nejdrobnější šlechta. Je 

také zajímavé, že nejbohatší příslušníci rodu, bratr Jana Boreně Jindřich na Radkovicích, 

jejich otec Jan na Újezdě Purkartově i vzdálený příbuzný Václav Štokově, žádné úřady 

nevykonávali. Jedinými držiteli krajských úřadů z rodu Chlumčanských tak byly osoby, které 

na to "v zásadě" neměly nárok. 55 

Nyní se podrobněji podíváme na působení Jana Boreně na Újezdě Purkartově v úřadu 

krajského výběrčího posudného. Krajští výběrčí posudného byly vybíráni z nižší šlechty 

usedlé v daném kraji, od roku 1583 je jmenoval i platil král a také jen jemu skládali přísahu. 

Velmi často v úřadu výběrčího vytrvali více než deset let. Často zastávali zároveň úřad 

krajského hejtmana nebo berníka. Úřad výběrčího posudného byl jedním z mála placených 

krajských úřadů -výše platu po roce 1581 činila 50 kop gr. č. Jak už bylo řečeno, jednalo se o 

nejvlivnější krajský úřad. Úkolem výběrčích posudného bylo vybírat tzv. "svolené posudné", 

poplatek z každého sudu uvařeného na prodej. Od roku 1570 měli každého čtvrt roku pobývat 

v krajském městě po dobu jednoho týdne, přijímat od vrchností vyúčtování, na základě 

pivních register všech jednotlivých pivovarů v kraji (městských, měšťanských, šlechtických i 

církevních) určit výši jejich posudného, stanovený obnos vybrat, řádně zapsat do posudných 

register a osobně odevzdat v Praze královskému rentmistrovi. Vyúčtování měl od roku 1589 

odevzdat do 3 týdnů od konce kvartálu, tedy čtrnáct dní po skončení úřadování v krajském 

městě. Při vybírání posudného mu měli pomáhat purkmistr a konšelé krajského města, někdy 

93/3, s. 26-30; Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury II (1). Kultura každodenm'ho života od 16. do 18. století, 
Praha 1995, s. 207; Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996, 
s. 63-88 
55 O Václavu Chlumčanském na Újezdě Purkartově psal druhý berník kraje Plzeňského Jiří Heitold 2. ll. 1529, 
že odjel se zemskou hotovostí ke Znojmu a ještě se nevrátil. 
Viz SUA Praha SM C 5/14 (korespondence mezi Janem Boreněm Chlumčanským a Českou komorou z let 1593-
1610); Marat, F. (ed.): Soupis poplatnictva 14 krajův v Království českém z roku 1603, VKČSN, tř. filosof.
hist.- jazykozpytná, roč. 1898, Praha 1899, č. 1, s. 58, 59, 62; Pešák, V.: Berně v čechách r. 1528-1529, 
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byl ustanoven i jeho pomocník z řad měšťanů. Od roku 1582 si měli dlužníky vyžádat 

zatýkací listy. Sankcí za nepředložení pivních register, uvedení nepravdivých údajů nebo 

nezaplacení stanoveného posudného vrchnostmi byla pokuta ve stejné výši jako skutečná 

hodnota jejich posudného. Chování výběrčích ovlivňoval stálý tlak nejvyšších úředníků České 

komory a v mnoha případech i samotného císaře. Prvotní přátelskou náklonnost mezi 

výběrčím posudného a jeho nadřízenými přecházela po čase v trvalé výtky na liknavost, 

nesvědomitost, nepořádné a neúplné vedení posudných rejstříků a hlavně na pozdní odvádění 

vybraných peněz. Ve zvláště vyhrocených případech se nejvyšší představitelé komory uchýlili 

dokonce i k hrozbě zabavení osobního majetku nespolehlivého výběrčího. Před soudním 

stíháním však výběrčí posudného chránila protekce velmožů daného kraje, kterým se výběrčí 

odměňovali dočasným odložením jejich plateb za prodané pivo nebo udáváním nepravdivě 

nízké produkce jejich pivovarů. Mohli tak zadržovat vybrané peníze beztrestně i několik 

desítek let. Případ Jana Boreně Chlumčanského odpovídá nastíněnému schématu naprosto 

dokonale. 56 

Z dochované korespondence Jana Boreně Chlumčanského s Českou komorou a ze 

expedičních protokolů vyplývá, že 21. 6. 1593 byl předchozí výběrčí posudného Jan starší 

Horčice informován o svém zproštění z této funkce a o jmenování Jana Boreně 

Chlumčanského na Újezdě jeho nástupcem. Dále mu bylo nařízeno poslat Janu Boreňovi, 

instrukci pro tuto funkci, kterou má dosud u sebe. Jan Boreň byl o svém jmenování zpraven 

mandátem Rudolfa II. a v dopise České komory z 28. 6. téhož roku mu byly upřesněny jeho 

povinnosti: každého čtvrt roku měl vybírat svolené posudné od všech šlechticů i měšťanů 

královských měst usedlých v kraji ze všeho piva uvařeného na prodej. Výši svoleného 

posudného stanovoval zemský sněm, od roku 1583 to bylo stabilně 6 grošů českých z každého 

sudu piva. Jan Boreň měl také v popisu práce vymáhání nedoplatků z předchozích let, 

zjišťování neplatičů a sdělování jejich jmen České komoře. Přitom mu bylo nařizováno 

SAMY 10, 1937, s. 154; Placht, 0.: Odhad majetku stavů Království českého z r. 1557, VKSČN 1946-1947, 
Praha 1947, kap. 4, s. 71 č. 79; 
56 

Tzv. "svolené posudné" byl poplatek z každého sudu uvařeného kýmkoliv na prodej. Jeho výši povoloval 
zemský sněm. Lišilo se od "dědičného posudného", které platila města jako pokutu od roku 154 7 jako pokutu 
za svou účast v povstání, a to z každého uvařeného varu bez ohledu na to, zda je určeno k prodeji nebo k přímé 
spotřebě. Plat výběrčí posudného se přibližoval platům zemských úředníků: nejvyšší písař pobíral 65 kop gr. č., 
místopísař desek zemských 50-65 kop gr. č. a okolo 30 kop gr. č. u ostatních menších úředníků. Platy úředníků 
České kanceláře byly mnohem vyšší, u místokancléře až 200-400 kop gr. č. Platy všech těchto úředníků však 
byly zvyšovány poplatky za jednotlivé úkony, které výběrčí nepobírali. 
Viz Janáček, J.: Pivovarnictví v českých královských městech 16. stoletL Praha 1959; SČ ll- 2, s. 65-67, 108-
109, 145- 147; Petráň, J. a kol.: Dějiny Československa do roku 1648, Praha 1990, s. 563; Bůžek V.: "A tak 
jsem tam dlouho zdržován byl...". čas v životě předbělohorských rytířů, Dějiny a současnost 93/3, s. 27-28; 
Kolektiv: Kronika Českých zemí, Praha 1999, s. 284; Bůžek, V.: Rytíři renesačních Cech, Praha 1995, s. 65n; 
Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996, s. 75-78, 90, 102 
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poznamenat i jejich výmluvy, případně i objektivní důvody, proč jednotlivé osoby nemohou 

posudné zaplatit. Všechny vybrané peníze byl povinen hned po vybrání odvést do Prahy 

rentmistrovi České komory. Bližší informace mu měla poskytnout instrukce Jeho Milosti 

císařské, kterou by měl v nejbližší době obdržet od předcházejícího výběrčího posudného. Do 

svého úřadu byl uveden v červenci 1593. Jeho plat v té době činil 50 kop gr. míš. a také mu 

měly být propláceny cesty do Prahy, ovšem jen v té nejnutnější míře. 57 Ve skutečnosti jeho 

plat zřejmě pouze pokrýval výlohy na výkon této funkce, protože jednotliví poplatníci se sice 

k zaplacení posudného měli dostavit do krajského města, ale pokud to neučinili, musel za 

nimi do jejich sídel na území celého Plzeňského kraje, a to i opakovaně. 

O jeho vlastní práci se zachovalo málo zpráv: v říjnu roku 1593 mu bylo Českou 

komorou nařízeno vybrat posudné od města Rokycany a naposledy přijmout posudné od 

města Klatovy ve staré minci, příště ale nepřijímat platbu jinak než v tolarech. V lednu 1594 

mu bylo doporučeno, aby dlužné posudné od města Rokycan přijal formou dlužního úpisu, za 

který jim měl vydat potvrzení. V listopadu roku 1593 a v květnu roku 1594 bylo všem 

výběrčím posudného nařízeno poslat vybrané peníze do Prahy. Z období mezi srpnem 1594 a 

lednem 1598 se expediční protokoly České komory nezachovaly, takže o jeho působení 

v úřadu výběrčího posudného v té době nevíme nic. V září roku 1598 bylo jmenovitě Janu 

Boreňovi Chlumčanskému nařízeno, aby vybral a odvedl posudné, což by mohlo svědčit o 

tom, že již v té době měl nějaké potíže s odevzdáváním vybíraných peněz. Toho roku však na 

Plzeňsku řádil velký mor, který ochromoval život v kraji. Jen v Plzni údajně zemřelo na 

morovou nákazu 1 300-1 600 lidí. Mor se následujícího roku přesunul do ostatních částí Čech, 

takže pak byly problémy zase s cestami do Prahy. V květnu, srpnu a říjnu roku 1599 bylo opět 

nařizováno všem výběrčím posudného poslat vybranou hotovost do Prahy. Jan Boreň měl ale 

mimo to v březnu roku 1599 odvést do Prahy zbytek svého "restu posudného ". V říjnu téhož 

roku bylo znovu jmenovitě Janu Boreňovi připomínáno, že má poslat vybrané posudné do 

Prahy a v listopadu roku 1599 mu bylo nařízeno, aby "zvyupomínal všechny resty toho 

57 Výši nákladů potřebných pro jeho pobyt v Plzni a cesty do Prahy neznáme. Pražský pobyt byl nepochybně 
nákladnou záležitostí. Velkou roli při tom hrálo, zda v Praze přespával a pokud ano, zda měl možnost přespat u 
nějakého spřáteleného šlechtice nebo zda byl odkázán na nocleh v pražských krčmách. Pro srovnání: šestidenní 
pobyt Adama II. z Hradce s asi devítičlenným doprovodem ve dnech 30. 9.- 5. 10. 1577 stáll2 kop 29 gr. č., 
šestidenní pobyt dvou úředníků Adama ll. z Hradce ve dnech 9. 10.- 14. 10. 1578 stál4 kopy 30 gr. č., 
dvaadvacetidenní pobyt týchž osob ve dnech 14. ll.- 5. 12. 1578 stáll3 kop 42 gr. č., osmnáctidenní pob)1 
jednoho úředníka Adama II. z Hradce s blíže neurčeným doprovodem ve dnech 27. 5. -13. 6. 1578 stállO kop 
16 gr. č. Adam II. z Hradce i jeho úředníci přitom bydleli v pražském domě pánů z Hradce a zajedno jídlo pro 
úředníky i služebníky (maso, chléb, pivo) se počítalo 3 gr. č. 3 den. Ubytování a stravování v hostinci bylo 
mnohem nákladnější, tak za jedenáctidenní pobyt blíže neurčeného počtu čeledi z doprovodu Adama II. z Hradce 
v hospodě Matěje Hostounského na Koňském trhu se zaplatilo 24 kop 9 gr. č. 3,5 den. 
Viz Ledvinka, V.: Dům pánů z Hradce pod Stupni (Příspěvek k poznání geneze a funkcí renesančního 
šlechtického paláce v Praze), FHB 10, 1986, s. 281-282, 306 pozn. 24 
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posudného zvoleného". V březnu, květnu a říjnu roku 1600 bylo zase nařizováno odvedení 

peněz všem výběrčím posudného. Zdá se, že už v roce 1600 se objevily určité pochybnosti o 

kvalitě jeho práce: 10. 5. 1600 odpověděli purkmistr a konšelé města Rokycan České komoře, 

že Janu Boreňovi Chlumčanskému odvedli za období mezi 21. ll. 1592 a 1. 5. 1600 celkem 

3 619 kop gr. míš. jako posudné. V té době Jan Boreň zřejmě v Rokycanech nějakou dobu 

osobně pobýval, protože v účetním roce 1599-1600 Rokycanští vyúčtovali náklad na 

pohoštění ,pana výběrčího" u hostinského Jiříka Šimonovic na 1 kopu 22 gr. míš. Vzhledem 

k tomu, že Rokycany platily pouze "svolené posudné", jehož výběrčím byl právě Jan Boreň, 

nemohlo jít o jinou osobu. Přesnou dobu jeho pobytu ale neznáme. V červnu roku 1600 byl 

Jan Boreň znovu upomínán pro neodvedení peněz. V září roku 1600 mu bylo nařízeno, aby 

zatknut Jana z Roupova, pokud nezaplatí posudné do svátku sv. Havla. 

V roce 1601 se situace kolem působení Jana Boreně v úřadu výběrčího posudného 

v kraji Plzeňském stála poněkud nejasnou. V lednu roku 1601 bylo Janu Boreňovi nařizováno, 

aby nahlásil jména "restantníků posudného zatčených". V červnu téhož roku mu bylo 

poručeno, aby "rest posudný od sebe odvedl". Zdá se tedy, že nejméně v lednu roku 1601 

ještě úřad výběrčího posudného zastával, červnový zápis o jeho setrvávání v úřadě již svědčit 

nemusí. V expedičních protokolech však nebyl zaznamenán dopis Janu Boreňovi o jeho 

zproštění z funkce výběrčího. V dopisu z 8. 10. 1601 se Jan Boreň ptal, zda bude opět 

jmenován výběrčím posudného v kraji Plzeňském. Slyšel o tom povídat, ale protože o tom nic 

nevěděl a ani o tom nebyl zpraven prostřednictvím posla nebo dopisem České komory či 

císařským mandátem, jak býval dříve, neujal se tohoto úřadu. Protože však již nastal "druhý 

kvartál svatohavelský", žádal o zaslání zvláštního posla s instrukcemi, "co by v té příčině 

činiti měl". Úředníci České komory na jeho žádost 10. 10. 1601 připsali: ,,Psáti mu, aby to 

předešlým způsobem řídil". Zřejmě tak byl znovu potvrzen ve své funkci. Tomu nasvědčuje i 

to, že ještě v únoru roku 1602 mu bylo připomínáno, "jak by se k některým osobám pro 

zadrželé posudné chovati měl". Někdy v průběhu první poloviny roku 1602 však byl z úřadu 

definitivně odvolán. Podle vlastních slov strávil v úřadu výběrčího posudného ,přes devět let 

pořád zběhlých". Jeho nástupcem v úřadu výběrčího posudného se stal zřejmě plzeňský 

erbovní měšťan a dvořan Rudolfa II. Šebestián Pechovský z Turnštejna a Palatýnu. 

Při "složení počtu" v kanceláři rentmistrského úřadu byly odhaleny značné 

nesrovnalosti v jeho účtech. Výše manka byla stanovena na 1442 kop 55 gr. č. (2 885 kop 50 

gr. míš., úředníci České komory později psali jen o 2 884 kopách gr. míš.). Pro zaplacení 

svého "restu" byl upomínán v červnu a následně i v září roku 1602, kdy bylo zaplacení dluhu 

stanoveno na dva termíny: 16. 10. 1602 a 24. 4. 1603. Protože však nebyl schopen zaplatit 



374 

v prvním termínu ani část dlužné částky, byla celá platba přesunuta na druhý termín. Jan 

Boreň neměl na zaplacení dluhu peníze, slíbil tedy prodat svůj statek Újezd Purkartův. Na 

nutnost zaplacení o svátku sv. Jiří byl Jan Boreň upozorňován pro jistotu již v březnu 1603, 

ovšem bezvýsledně. Jan Boreň dopisem z 21. 4. 1603 prosil zase o odložení platby, protože na 

svůj statek doposud nesehnal kupce. Protože se však o vývoji celého případu nechal24. 4. 

1603 informovat sám císař, Česká komora 29. 4. 1603 odklad zamítla: "!jakkoliv bychom 

vám v té příčině rádi to pohodlí učinili, však že JMC na ten čas velkým a nevyhnutelným 

vydáním (jakž vám pak i jednomu každému vůbec dobře vědomie) obtížen býti ráčí, tak že 

netoliko důchodov Jeho Milosti k tomu stačiti nemohou, ale i nemalou sumu při obyvatelech 

tohoto království anticypirovati sme museli a JMC na tu sumu již dokonce zbezpečiti se ráčil. 

Prolož ne mohouce vám proti jistému JMC vyměření žádné další lhůty dávati, zvláště, že se 

takových peněz každodenně velmi pilně potřebuje, jménem a na místě JMC vás dále 

napomínáme, abyste zanechajíc dalších takových vejmluv, které vám dále nikoliv postačiti 

ne mohou, takové peníze ihned do úřadu rentmistrovského odvedli ... " Nakonec se ale Česká 

komora rozhodla skutečně nějakou dobu počkat a o zaplacení žádala znovu až 26. 9. 1603. 

Tentokrát již hrozila potrestáním: " ... že by ... na vás o takový rest jinším prostředkem 

nastoupeno bylo, tak že byste skrze to nemalých škod i outrat pocejtiti museli. Však nejsouc 

vždy těžkosti vaší tak kvapem žádostiví, vám ještě toto psaní výstražné činíc, jménem a na 

místě JMC vás dále napomínáme ... pokudž se toho /zaplacení restu ve stanoveném termínu/ 

nestane a vy s tím na JMC škodu vždy dále odkládati budete, o tom vězte a na to se ubezpečte, 

že beze všeho již ušetření na vás o takový rest nastoupeno a toho všeho i škodami, kderéž by 

pro t vzešly, jinším víc opravdovějším způsobem dobýváno bude. Nebo poněvadž JMC co 

dvěmi vydáními obyvatelův tohoto království věřitelům svým netoliko v sumách hlavních,ale i 

také v ourocích plátce býti musí, i ráčí naproti tomu to/i kéž to chtíti jměti, jakž i slušně a 

spravedlivě jest, aby obyvatelé tohoto království, čím kdo JMC povinovánjest, tolikéž zcela a 

zouplna zaplatil." Termín zaplacení byl stanoven na 16. 10. 1603. Jan Boreň však tehdy 

nezaplatil a Česká komora kupodivu slibované sankce neuplatnila. Dokonce čekala na 

zaplacení celý rok bez upomínek. Je možné, že ji Jan Boreň přesvědčil nějakým 

nedochovaným listem, vyloučena není ani možnost, že se za něj přimluvila nějaká vlivná 

osoba. Další psaní České komory následovalo až 13. 12. 1604. Česká komora ho nechala 

doručit po komorním poslovi do vlastních rukou Jana Boreně. Znovu v něm opakovala, že 

,)M neráčí spokojen býti. A poněvadž se na ten čas k mnohým JMC vydáním peněz pilně 

potřebuje, nám také toho přehlížeti nesluší, aby takový rest na nemalou JMC škodu dáleji za 

vámi zůstávajíc měl, jakž pak sobě již nejednou od JM poručeno máme, abychom na to pozor 
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dali ... Nebo pokudž se toho nestane, museli bychom již na jiné cesty pomysliti, kdy by takový 

rest i s škodami na to vzešlými od vás k zaplacení přijíti mohl. Což by mohlo než se škodou 

vaší býti.Ale nesmejšlíme, abyste k tomu přijíti, dopustiti a sami zoumyslně své škody žádostiv 

býtijměli. "Jan Boreň měl zaplatit nejdéle do dvou týdnů od datumu psaní, tedy do 27. 12. 

1604. Nezaplatil ani tentokrát. Česká komora opět nevyužila možnost uložení nějakého 

trestního postihu a místo toho hledala nějaký způsob, jak nepříjemnou situaci vyřešit 

pokojným způsobem. Podle zápisu v expedičních protokolech nabídla Česká komora 14. 2. 

1605 Janu Boreňovi možnost půjčky 2 000 kop míš. od Karla Kokořovce z Kokořova na 

Štáhlavech. Jan Boreň tuto nabídku uvítal, s Kokořovcem se sešel a osobně s ním jednal o 

půjčce. Napsal také "obšírnou suplikaci" radům České komory, která se pravděpodobně 

týkala žádosti o písemné doporučení jeho půjčky a kterou osobně odnesl do kanceláře České 

komory v Praze. Česká komora ale na supliku Jana Boreně neodpověděla a Karel Kokořovec 

zatím zemřel. Jan Boreň byl dále upomínán v dubnu a říjnu roku 1606, v březnu (podle Jana 

Boreně 15. 1. 1607) a květnu roku 1607 a v dubnu 1608. V prvním dopisu z roku 1607 bylo 

stanoveno datum zaplacení stanoveno na 4 neděle od datumu dopisu. Na tento nedochovaný 

dopis České komory odpověděl Jan Boreň 2. 4. 1607 rozsáhlým dopisem. Uváděl, že 

" .. ./zaplacení/ by jistě věrně hrubě rád učinil, kdby toliko možnost tra při mně byla, nebo že 

se až posavad to ode mne nestalo, jiná příčina není, než že jsem statečku svého prodati 

nemohl, žádný ode mne v slušnosti koupiti nechce, než každý vida takovou mou těžkost a že 

jsem tím restem Jeho Milosti povinen, chtěl by mne ustáti, tak abych jměníčko své odpolo 

darma dal. Což kdyby pro dítky mé nebylo, osoby své ani v tom bych nic nelitoval, toliko aby 

Jeho Milost císařská ráčil se mnou spokojen býti. Neb se Boha dokládám. že mi se ta starost, 

kterouž o spravení toho restu dnem i nocí mám. téměř smrti rovná." Hořce konstatoval: ,,Při 

Vašich Milostech, jako bych k tomu prodeji, jak jste toho v psaní jednom doložiti ráčili, 

nehrubě pospíchal, v tom domnění zůstávám". Jako vyřešení celé situace navrhoval komisní 

prodej svého statku "což by však beze škody větší pro dítky mé, mně i jim býti mohlo, 

komužkoliv a zač by spravedlivě stál. " Připomínal, že případ mohl být vyřešen už před dvěma 

roky, kdy jednal s Karlem Kokořovcem, ale Česká komora tehdy půjčku nezprostředkovala 

dostatečně rychle a Kokořovec zatím zemřel. Nyní byl ochoten přistoupit k jakémukoliv 

řešení, které by mu bylo nabídnuto, zvláště kdyby nějakým způsobem "stateček ten dítkám 

svým zachovati mohl". 

Zajímavé je jeho líčení důvodů, proč vlastně jeho rest vlastně vznikl: "Za jakýma pak 

příčinama po těch devíti letech pořád zběhlých, jsouc Jeho Milosti vejběrčím posudného v 

kraji Plzeňském, takový rest jsem zůstal a kterak sem po ta všeckna léta nemohl při té službě 
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skrovné v té Praze pro chudobu a nemožnost mou ni jakž práv býti. a tomu zadost činiti, v tom 

milostivého Vašich milostí opatření a z té povinnosti časného propuštění množstvíkrát 

vyhledával, a užíti toho nemohl, až jsem se tím právě zavedl, jest to všeckno Vašim Milostem 

ode mne prve nejednou obšírně oznámeno." Toto jeho tvrzení odpovídá formulaci z jeho listu 

z 21. 4. 1603: "Jakož jsem na milostivé poručení Jich Milosti císařské krále a pána mého 

nejmilostivějšího, přes devět let pořád zběhlých k milostivému Jeho Milosti zalíbení vejběrčím 

posudného v kraji Plzeňském zůstával a v té práci potom všecken čas (toťpak sám Pán Bůh 

mi) se věrně a upřímně a spravedlivě choval, dobré Jeho Milosti vedle své povinnosti a 

nejvyšší možnosti rozmnožoval, však že jsem po učiněném se mnou v puchhalterii počtu Jeho 

Milosti jeden tisíc čtyři sta čtyřicet dvě kopy padesát pět grošův restu (pro skrovnost služby, 

nepasírování žádných outrat, nemožnosti a nedostatky mé veliké i jiné příčiny, častokrát 

Vašim milostem v mých ponížených suplikacích a psaních přednášené) pozůstal. "Jan Boreň 

se tedy domníval, že jeho rest vznikl především kvůli jeho malému platu a také pro přílišné 

pracovní náklady, zejména na pobyt v Praze, které mu nebyly hrazeny. Ale nebyla to jediná 

příčina jeho zadlužení:" Také mou nepilností a nerozšafností aby v tom, co sjíti mělo, 

nemohlo se z počtů mejch, po ten všecken čas a na takové sumě více vyhledati, než toliko 15 

gr. č. aneb půl kopy míšeňských, až i to také k restu mému přičteno jest." Bylo by jistě 

zajímavé vědět, jak se podle něj odlišovalo manko způsobené jeho "nepilností a 

ne rozšafností" od manka způsobeného neproplácením nákladů na výkon úřadu. Šlo v druhém 

případě o vědomé a evidované, dokonce snad i úředníkům České komory ohlašované, 

zneužívání vybraných peněz? Byl si tedy Jan Boreň při skládání počtu v kanceláři rentmistra 

České komory vědom toho, že bude chybět 1442 kop 40 gr. č. a tato částka byla k jeho 

překvapení po ověření účtů zvýšena ještě o 15 gr. č.? Nebo se jedná jen o pozdní omlouvání 

svých činů, které s reálnou situací nemělo nic společného? V každém případě Jan Boreň 

považoval postup vůči své osobě za nespravedlivý: "Pak mám-li já, nebohý člověk, skrz to 

dokonce téměř o všecken stateček svůj přijíti, s dítek svých žebrákův nadělati, a ještě k tomu 

Oakž mi se to často od Vašich Milostí psaním předpovídá) s posměškem potkati, před Bohem 

žeťjsem toho nikdá nezasloužil. " 

Kdy přesně Jan Boreň zaplatil, nevíme. Bylo to někdy v roce 1609, protože 

v listopadu tohoto roku mu president České komory poskytl neoficiální potvrzení zaplacení 

"restu jeho posudného". Peníze získal půjčkou od svých příbuzných: 2 000 kop gr. míš. od 

dcery svého bratra Jindřicha na Radkovicích Alžběty Březské a po 500 kopách gr. míš. od 

dcer své "strejny" Voršily Rejcnštejnové z Přestavlk Anežky Veské z Rejcnštejna a Anny 

Broumové z Rejcnštejna, celkem tedy 3 000 kop gr. míš. Tato částka přesahovala výši jeho 
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restu o pouhých 14 kop 1 O gr. míš. a jednalo se zřejmě o mírné zaokrouhlení směrem nahoru 

pro snadnější vracení peněz. Pozoruhodné jsou na dlouhém vymáhání "restu posudného" Jana 

Boreně tři věci: proč mu neposkytl půjčku jeho bohatý bratr Jindřich na Radkovicích a 

Lukavici Dolejší, který v době zjištění jeho manka ještě žil, proč mu příbuzní půjčili až roku 

1609 a ne někdy dříve a konečně, proč přes veškeré výhružky České komory proti němu 

nebyla použita žádná represivní opatření. Nejpravděpodobnějším vysvětlením poslední otázky 

bude asi to, že nad ním držel ochrannou ruku nějaký mocný ochránce z Plzeňského kraje, 

kterému předtím vycházel vstříc snižováním výše posudného nebo odklady jeho plateb. 

Nejspíše šlo o nějakého bohatého příslušníka panského rodu, možná některého ze Šternberků. 

V případě Jana Boreně se mohlo také jednat o dva nejvyšší úředníky zemské z rytířského 

stavu: o Jana Klenovského z Klenové na Žinkovech, nejvyššího písaře v letech 1597-1618, 

který byl spolu s ním svědkem při prodeji Plešnic v roce 1600, případně i o Purkarta Točníka 

z Křimic na Křimicích, podkomořího královských měst v letech 1603-1618. Taková protekce 

nebyla nijak neobvyklá: dědeček Jana Boreně David Boreň ze Lhoty na Mikovicích byl 

výběrčím posudného v kraji Slánském roku 1572. Za jediný rok působení v úřadě udělal 

manko 72 kop 44,5 gr. č., které vymáhala Česká komora dokonce ještě na jeho synech roku 

1605. Finanční zpronevěry byly věcí naprosto obvyklou ve všech úřadech, kde se pracovalo 

s penězi. Byly zaznamenány např. u téměř všech rožmberských komorních, důchodních, 

pivovarních a truhelních písařů a pražských hospodářů, dopouštěli se jich i hejtmani 

rožmberských panství. Jednou z jejich častých forem bylo právě zadržování už vybraného 

posudného, jinými způsoby bylo sčítání částek ve zlatých rýnských, jako by to byly groše 

míšeňské, vykazování neexistujících výdajů, případně i celé vymyšlené účty. Získané peníze 

byly vyššími úředníky vrchnostenské správy využívány k reprezentaci a tvořily dokonce 

nezbytný předpoklad k aktivnímu politickému a kulturnímu vystupování úředníků 

aristokratických dominií i jiných úřadů. Postih za defraudaci představoval obvykle jen 

zaplacení zpronevěřené částky, která se obvykle již po několika letech působení v úřadě 

vyšplhala řádově do několika desítek tisíc kop gr. míš. Vyrovnání defraudované částky se 

často protáhlo na léta. Pokud ale defraudant zemřel před doplacením částky, byl jeho 

rodinným příslušníkům zabaven majetek bez ohledu na jeho skutečnou cenu. Zpronevěra Jana 

Boreně tedy nebyla nijak vysoká a postih ve formě vynucení jejího vyrovnání, 

vymáhanéhořadu let a postihující nakonec jeho pozůstalé, nebyl ničím výjimečný. 

Oficiální kvitanci měl Jan Boreň dostat nedlouho po zaplacení, ale 5. 5. 1610 a znovu 

13. 8. 1610 prosil Jan Boreň Českou komoru o vystavení kvitance na už dávno zaplacený dluh 

z obavy, aby zatím nezemřel a nezpůsobil problémy svým dědicům. Uváděl přitom, že nechce 
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přece nic víc, než co bylo poskytnuto i jiným výběrčím posudného. Česká komora obdržela 

druhé psaní už 14. 8. 1610 a vznesla dotaz na "pana puchhaltera", proč se kvitance nevydává. 

Ten odpověděl přípisem z 27. 8. 1610, že už je hotová, ale stále "v podpisu zůstává". Janu 

Boreňovi snad kvitance byla vydána krátce nato, protože v letech 1610-160 ll se jeho jméno 

v expedičních protokolech České komory již neobjevuje. Protože ale nesplatil nový dluh 3 

000 kop gr. míš., který způsobil půjčkou pro zaplacení "restu posudného", jeho děti musely 

po jeho smrti v roce 1615 statek Újezd Purkartův stejně prodat, navíc už bez podpory svého 

otce jako nezletilí sirotci. 58 

Do zemských ani dvorských úřadů se nikomu z rodu Chlumčanských proniknout 

nepodařilo. Není se ale čemu divit, protože na proniknutí do těchto úřadů měli jako drobná 

šlechta velice malou šanci. Zemští a dvorští úředníci totiž museli v Praze trávit většinu roku a 

pobyt v hlavním městě byl velice nákladný. Obecným pravidlem pro obsazování těchto úřadů 

58 Působení Jana Boreně ve fukci výběrčího posudného v kraji Plzeňském máme doloženo i jinak- v roce 1600 
se tak hrdě tituloval, když působil jako svědek při prodeji statku Plešnice Šťastným, Janem, Jindřichem a 
Brikcím Úlickými z Plešnic jejich "strejci" Janu Jozefovi Úlickému z Plešnic na Úlicích a Netonicích. šebestián 
Pechovský z Turnštejna a Palatýnu byl ve funkci výběrčího posudného kraje Plzeňského doložen 7. 4.- 15. 8. 
1606. Pravděpodobně v této funkci působil již dříve, hned po odchodu Jana Boreně Chlumčanského. 
První dopis České komory z roku 1607 byl podle dopisu Jana Boreně z 2. 4. 1607 datován "v pondělí po neděli 
postní Reminiscere ",tedy 15. 1. 1607, ale v expedičních protokolech žádný takový dopis zaznamenán není. Je 
tam ovšem poznamenáno odeslání dopisu Janu Boreňovi Chlumčanskému v břemu 1607. Buď se tedy Jan Boreň 
zmýlil v datu dopisu, na který odpovídal, nebo se dopis z 15. 1. 1607 pozdržel v kanceláři České komory a byl 
odeslán až v břemu. Jan Boreň, který obdržel jistotu na 1000 kop gr. č. v září 1611 a na dalších 500 kop v říjnu 
1611, byl zřejmě příbumý Jana Bomě Chlumčanského na Újezdě Purkartově Jan Boreň ze Lhoty. Jednalo se 
totiž až o podzim roku 1611 a Jan Borcň Chlumčanský by jistě mezitím svou žádost movu urgoval, Jan Boreň 
na Újezdě Purkartově veden vždy jako Boreň (Borň, Boryně) Chlumčanský a navíc se jednalo o ,jistotu", tedy o 
poskytnuti úvěru Janem Boreněm, nikoliv o kvitanci za zaplacený dluh. Jan Boreň Chlumčanský ve své situaci 
jistě neměl prostředky na poskytnutí úvěru, zatímco jeho děd David Boreň ze Lhoty se svými syny Janem a 
Václavem se zabývali půjčováním peněz celkem běžně. Roku 1608 např. půjčil Václav Boreň ze Lhoty na 
Roztokách císaři Rudolfu ll. 2 000 kop gr. míš. 
Viz NA Praha SM C 5/14 (korespondence mezi Janem Boreněm Chlumčansk}m a Českou komorou z let 
1593-1610); NA Praha KK sign. 338 (expediční protokoly České komory z let 1592-1594, nefol.): Rok 1593: 
červen č. 56, 85, červenec č. 77, říjen č. 17, 79, listopad č. 58, Rok 1594: leden č. 28, květen č. 46, sign. 339 
(expediční protokoly z let 1598-1600): Rok 1598: pag. 62 září č. 21, Rok 1599: pag. 19 březen č. 101, pag. 29 
květen č. 6, pag. 57 srpen č. 150, pag. 63, 65, 66, 67 říjen č. 12, 37, 57, 78, pag. 70 listopad č. 13, Rok 1600: pag. 
15 březen č. %, pag. 25 květen č. 3, pag. 32 červen č. 26, pag. 50 září č. 65, pag. 54 říjen č. 64, sign. 340 
(expediční protokoly z let 1601-1603): Rok 1601: fol. 1 leden č. 14, fol. 30 červen č. 18, Rok 1602: fol. 9 únor 
č. 91, fol. 32 červen č. 74, fol. 54 září č. 78, Rok 1603: fol. 14 březen č. 54, fol. 23 duben č. 134, fol. 60 září č. 
176, sign. 341 (expediční protokoly z let 1604-1607): Rok 1604: fol. 71 prosinec č. 69, Rok 1605: fol. 7 únor č. 
27, Rok 1606 fol. 17 duben č. 129, fol. 41 říjen č. 23, Rok 1607: fol. I 1' březen č. 103, fol. 24 květen č. 91, sign. 
342 (expediční protokoly z let 1608-1611): Rok 1608: fol. 23 duben č. 108, Rok 1609: fol. 49'listopad č. 60, Rok 
1611: fol. 24'září č. 52, fol. 34 říjen č. 123; NA Praha AZK sign. RKP 39 pag. 12; NA Praha SM B51/40, 42; 
DZV 188 115; PAS; SOA Třeboň CR- Broum z Miřetic; SČ 5, s. 453; SČ 10, s. 70; SČ 11-2, s. 108, 478; 
Stejskal, A: Finanční zpronevěry a jejich funkce v politické a kulturní reprezentaci vrchnostenské byrokracie 
v Čechách na přelomu 16. a 17. století, in Život na šlechtickém sídle v 16.- 18. století, usp. L. Bobková, Ústí 
nad Labem 1992, s. 82-93; Cironis, P.: Historie města Rokycan 1. Rokycany od 10. století do třicetileté války, 
Rokycany 1993, kap. 4 (Rokycany v době rudolfinské), s. 157; Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a 
kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996, s. 40,45-46,75-78, 85-88, 144, 181; Kolektiv: Dějiny obyvatelstva 
v českých zemích, 2. vyd. Praha 1998, s. 90; Bůžek, V.: "Svatý Jiří za humny jest" (Úvěr v myšlení rytířských 
klientů předbělohorské doby), Studia comeniana et historica 29, 1999, č. 62, s. 39-42; Wondrák, E.: Dějiny moru 
v českých zemích, Praha 1999, s. 29-40, 56-57; Kolektiv: Kronika Českých zemí, Praha 1999, s. 284 
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proto bylo, že z drobné šlechty je zastávali ti rytíři, kteří měli statky v blízkosti Prahy a 

v okolních krajích nebo žili přímo v Praze. Ze vzdálenějších krajů, jakým bylo i Plzeňsko, 

obsazovali zemské úřady bohatší rytíři, kteří měli nejméně 100 poddaných. Jediní dva rytíři 

z Plzeňska, kteří na přelomu 16. a 17. století působili v zemské správě, přiznali roku 1603 

více než 100 poddaných. Pokud by tedy Chlumčanští chtěli působit na zemské úrovni, museli 

by zakoupit drobný statek v blízkosti Prahy nebo se přímo usadit v Praze. V úvahu by tak 

připadal pouze Vilém Chlumčanský na Jenči, později v Čísovicích, a jeho potomci. Šance na 

získání těchto úřadů zvyšovalo právnické vzdělání, praxe v (neplaceném) úřadu krajského 

hejtmana nebo ve vrchnostenských úřadech nějakého z velmožů. Vilém ani jeho syn Jeroným 

pravděpodobně žádnou z těchto podmínek nesplňovali. O jejich osudech však víme velice 

málo, takže nemůžeme vynášet žádné soudy. Obsazení dvorských úřadů známe zatím pouze 

pro léta 1599-1606. I zde platilo, že drobná šlechta ve dvorských úřadech pocházela ze statků 

z okolí Prahy, rytíři ze vzdálenějších sídel byli bohatší. Nezanedbatelnou roli zde hrála 

protekce patronů drobné šlechty, někdy vymáhaná nátlakem prostřednictvím poskytnutí či 

prodloužení úvěru. Do dvorských úřadů pronikali také synové zemských úředníků. Jednalo se 

o úřady velice prestižní, ve kterých je doloženo mezi lety 1599-1606 jen patnáct osob ze stavu 

rytířského. Většinou se navíc jednalo o mladé šlechtice. Není tedy vyloučeno, že některý člen 

rodu mohl přece jen jako dvořan císařského dvora po nějakou dobu ve svém mládí před 

rokem 1599 nebo po roce 1606 působit. 59 

Jinou možnost uplatnění ve státních službách představovala kariéra vojáka. Na 

krajské úrovni působili od roku 1547 krajští mustrherrové. Řada drobných šlechticů ze statků 

s méně než 50 poddanými působila ve druhé polovině 16. století v císařských protitureckých 

oddílech. Zvláště mladší synové početných rodin chudých rozvětvených rytířských rodů, 

spatřovali ve vojenské kariéře zdroj trvalé obživy nebo vítaný nástup k úřednické kariéře 

v zemské správě či při císařském dvoře. To se ale dařilo rytířům, kteří měli statky s více než 

200 poddanými, zatímco ti, neměli téměř žádný nemovitý majetek, se starali spíše o to, aby si 

mohli založit nevelké prosperující hospodářství a založit a uživit rodinu. Stanovené platy jim 

ale byly vypláceny velice liknavě a navíc často museli hradit svým vojákům část žoldu, aby se 

vojsko udrželo alespoň částečně bojeschopné. Proplacení těchto pohledávek se pak vleklo po 

59 Jan Klenovský z Klenového a Janovic na .Žinkovech přiznal roku 1603 219 poddaných a Purkart Točník 
z Křimic na Křimicích 13 9 poddaných. 
Viz Marat, F. (ed.): Soupis poplatnictva 14 krajův v Království českém z roku 1603, VKČSN, tř. filosof.- hist.
jazykozpytná, roč. 1898, Praha 1899, č. 1, s. 59, 61; Petráň, J. a kol.: Dějiny Československa do roku 1648, 
Praha 1990, s. 566-567; Bůžek, V.: "A tak jsem tam dlouho zdržován byl...". čas v životě předbělohorských 
rytířů, Dějiny a současnost 93/3, s. 26-29; Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře 
předbělohorských Čech, Praha 1996, s. 89-122 
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léta. Navíc museli své statky nechat v péči manželek nebo mladších sourozenců a po návratu 

z války je nacházeli zanedbané. Efektivita jejich působení ve vojenských službách byla tedy 

velice pochybná. Drobná šlechta zastávala zejména místa plukovníků a rytmistrů jízdy, 

hejtmanů (velitelů praporců pěchoty), lajtenantů Gejich zástupců) a fenrychů (velitelů praporů 

pěchoty), velitelů šancknechtů (zákopnických pluků) a proviantmistrů. V době vyhlášení 

zemských hotovostí tito důstojníci přecházeli do služeb jednotlivých zemí. 

Nevíme o tom, že by se v rodu Chlumčanských někdo stal profesionálním vojákem, 

několikrát jim však byla nabízena důstojnická hodnost při zemských hotovostech. Václavu na 

Újezdě Purkartově byl29. 4. 1538 nabídnut úřad hejtmana. Podobná nabídka byla učiněna 22. 

8. 1594 Janovi na Drahouši: mohl se stát hejtmanem nad pěti sta muži zemské hotovosti ve 

válce proti Turkům. Důstojnická místa v zemské hotovosti byla obvykle nabízena mužům, 

kteří již měli nějaké zkušenosti z války s Turky. Může tato nabídka být důkaz pro to, že Jan 

skutečně již dříve proti Turkům bojoval? Jan Chlumčanský na Drahouši v každém případě 

nakonec velení nepřijal a tažení zemské hotovosti se vůbec nezúčastnil. 

Mustruňk zemské hotovosti, které se měli všichni šlechtici povinnost osobně účastnit, 

začal u Znojma 7. 9. 1594. Ale účast příslušníků rodu Chlumčanských byla více než 

sporadická. Mezi jízdou Plzeňského kraje byl 15. 9. 1594 jen Jan Markvart Chlumčanský na 

Bijadlech. V desátém praporci třetího pluku pěchoty pod vedením Bohuchvala Ruta 21. 9. 

1594 byli také dva muži vyslaní Jindřichem Chlumčanským /na Radkovicích/ a 1 muž 

vyslaný Janem Chlumčanským /Janem Markvartem na Bijadlech, Janem Boreněm na Újezdě 

Purkartově či Janem mladším na Drahouši?/. Ve vojsku proti Turkům táhl roku 1594 údajně i 

Jaroš Chlumčanský, pravděpodobně bratr v té době již zemřelého rožmberského dvořana 

Kryštofa Chlumčanského. Zemské hotovosti se tedy osobně zúčastnili jen dva členové rodu a 

jiní dva poslali alespoň materiální pomoc. Vojsko o síle 15 500 pěších a 2 000 jízdních 

vytáhlo na cestu k Vídni a pak do Uher 26. 9. 1594, ale když se Turci koncem října stáhli na 

jih, bylo 3. ll. 1594 rozpuštěno, aniž zasáhlo do boje. 

Naopak v roce 1608 víme jen o těch členech rodu Chlumčanských, kteří se snažili 

vymluvit z povinnosti účastnit se zemské hotovosti: listem ze 27. 5. 1608 se pro údajnou 

nemoc omluvil Jan Markvart na Bijadlech, 28. 5. 1608 dopisem napsaným v Plzni Oldřich, 

který místo sebe poslal Jindřicha Chlumčanského, pravděpodobně syna jeho bratra Jana na 

Drahouši a Bukové, a 2. 6. 1608 Václav na Štokově. Dlužno říci, že se stejně chovali jako 

valná část ostatní nižší šlechty. Většina rytířů se totiž zdráhala účastnit se jakýchkoliv forem 

válečného dění pod záminkami zdravotních, rodinných a finančních potíží a často vyhledávala 
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ochranu před nutností tažení do boje u velmožů, kteří byli jejími zaměstnavateli, patrony či 

l w d 60 a espon souse y. 

Nižší šlechta se až na výjimky nevěnovala žádné politické činnosti mimo působení 

v úřadech na lokální, krajské úrovni a zemské úrovni a případnou účast ve vojenských 

službách. Např. jednání zemských sněmů se většina nižší šlechty včetně krajských hejtmanů 

z ekonomických důvodů nezúčastňovala a přenechávala rozhodování o osudech země 

příslušníkům panského stavu. V krizových situacích však přece projevila zájem o politické 

dění a snažila se něm také podílet. Jedním z těchto případů bylo podepsání se asi 70% rytířů 

na ,,Přátelském snešeni stavů českých", formální předlohy pro jednání budoucího zemského 

sněmu z března 1547. Tento text obsahoval řadu výtek vůči panovnické politice v Čechách i 

požadavky na změny v organizaci země. Podpisem vyjádřilo svůj souhlas v době od 22. 3. 

1547 do 22. 4. 1547 mimo všech královských měst také 1749 příslušníků české šlechty, z toho 

168 členů panského stavu. Podpisem dával signatář souhlas k odvedení jisté finanční částky, 

jejíž výše byla závislá na velikosti jeho majetku. Mezi signatáři chyběli především vlastníci 

statků v ceně do několika set kop, protože nevelká výše příspěvku nemotivovala aktivisty 

odboje k zaměření agitační činnosti na tuto méně majetnou vrstvu. Je tedy jasné, že členové 

rodu Chlumčanských svým případným podpisem "Přátelského snešení" dávali najevo 

nepochybnou svou politickou vůli, tím více, že se tím dobrovolně zavazovali k zaplacení 

určité finanční částky. Podepsali se 4 členové rodu: Zikmund, Vilém, Šebestián a Jan. Až na 

posledního z nich je dokážeme spolehlivě určit, ačkoliv v seznamu signatářů až na výjimky 

nebyly uváděny domicily. Problém nastává u Jana, protože ti v této době žili dva: Jan na 

Újezdě Purkartově a na Plešnicích. Nepodepsal naopak Zikmundův bratr Jiřík a v Miřivicích, 

jehož finanční situace v té době byla značně neradostná. Možná tedy na vyjádření politické a 

zároveň finanční podpory vzbouřeným stavům neměl dostatečné prostředky. Z blízkých 

příbuzných Chlumčanských podepsal tchán Jiříka Vilém Boříkovský z Košmberka, švagr 

Jiříka a Zikmunda na Zeměticích Jan Vikhart ze Šanova na Skupči, tchán Jana na Újezdě 

Purkartově David Boreň ze Lhoty na Mikovicích, švagr Viléma na Jenči bratr manželky jeho 

zesnulého bratra Jana na Újezdě Hlubově) Václav Kapoun ze Smiřic na Litně a Šebestián 

Úlický z Plešnic, blízký příbuzný ("strýc") manželky Jana na Plešnicích. Podpisy a pečeti 

byly přidávány k hromadným listům na schůzkách na českých hradech a tvrzích. Z okolní 

60 PAS; SČ 1, s. 454 č. 9; SČ 8, s. 694, 717-718; Líva, V.: Prameny k českým vojenským dějinám. Regesta 
fondu Militare Archivu ministerstva vnitra Republiky československé v Praze, 2, Praha 1938, s. 77, 362; Pánek, 
J.: Podíl předbělohorského českého státu na obraně střední Evropy proti osmanské expanzi, ČsČH 37, 1989, s. 
72-76; Petráň, J. a kol.: Dějiny Československa do roku 1648, Praha 1990, s. 532, 550; Bůžek, V.: Nižší šlechta 
v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996, s. 78-85 
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šlechty podepsali např. Adam z Roupova na Roupově, Břetislav, Jindřich a Jan Půta Švihovští 

z Rýzmberka nebo Adam ze Štemberka na Zelené Hoře.61 

Dalším důležité vodítko pro poznání kultury členů rodu Chlumčanských představuje 

jejich životní styl a kulturní úroveň jejich domácností. V. Bůžek rozčlenil domácnosti nižší 

šlechty do tří typů. Základní kritérium pro rozlišení nespočívalo přitom výlučně ve velikosti a 

stavební dispozici sídla ani v kvantitě umělecky ztvárněných předmětů z drahých kovů a 

kamenů, určených k dekoraci domácností a jejich obyvatelů, ale jejich umělecké provedení. 

Dalšími hledisky bylo potom jejich eventuální sběratelství, složení librářů a obrazových 

galerií, pořádání hostin a jiných zábav, literární a kulturní a hudební mecenát a podnikání 

zahraničních cest. Třetí typ tvořily domácnosti nevelké hrstky příslušníků elity rytířského 

stavu, kteři v podstatě dosahovali životní úrovně velmožů, takže v případě členů rodu 

Chlumčanských je o něm zbytečné mluvit. Zbývají tedy pouze první a druhý typ domácností. 

První typ tvořily domácnosti rytířů s méně než 100 poddanými, kteří nezastávali 

žádné úřady, případně pouze nejnižší správní úřady na dominiích velmožů nebo krátkodobě 

úřad krajského hejtmana. Každodenní život této nejpočetnější rytířské vrstvy připomínal 

životní styl dobře prosperujícího selského statku. Inventář zemědělského nářadí přibližoval 

tuto skupinu středně bohatým sedlákům, 62 vybavení interiéru s jedním či dvěma kusy 

stříbrných nebo pozlacených klenotů (koflíků, konviček, prstenů nebo růženců) se blížili 

bohatým sedlákům či středně bohatým měšťanům, kteří se živili méně výnosnými řemesly. 

Ke slavnostním příležitostem nosili členové těchto rytířských rodin oděvy z levnějších 

kvalitních suken, zejména aksamitu, zdobené vyšíváním nebo stříbrnými knoflíky. Vzhledem 

exteriéru se však domácnosti rytířů první skupiny lišily od měšťanských domácností, protože 

ty nabývaly v poslední třetině 16. století renesanční ráz, zatímco rytířské tvrze si uchovávaly 

středověkou podobu. Rodina rytíře žila v jedné místnosti, další dvě až tři komory a síně 

sloužily jako skladiště zemědělského náčiní. Okolo tvrzí se rozprostíraly nevelké oplocené 

61 Roztomilou náhodou je na ilustračním fotu části seznamu signatářů, doprovázejícímu článek J. Pánka o 
"Přátelském snešení", zachycen podpis Viléma Chlumčanského z Přestavlk. 
Viz Janáček, J.: České dějiny. Doba předbělohorská l/2 (1526-1547), Praha 1984, s. 215-298; Petráň, J. a kol.: 
Dějiny Československa do roku 1648, Praha 1990, s. 573; Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a 
kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996, s. 117; Pánek, J.: "Přátelské snešení stavův českých" z března 1547 
a jeho signatáři, in Vorel, P. (ed.): Stavovský odboj roku 1547, Pardubice-Praha 1999, s. 81-124, obr. str. 95 
62 Podle J. Petráně měli v době předbělohorské střední rolníci (se statky o velikosti 0,5-1 lán v úrodných 
oblastech) jeden pluh a jeden potah, velcí rolníci pluhy a potahy dva a zcela výjimečně i tři. Obdobný poměr byl 
i u bran a vozů. Pokud by inventář zemědělského nářadí u prvního typu domácnosti odpovídal středním rolníků, 
byl by v něm jeden pluh, jedny brány a jeden vůz. Na jeden lán připadalo méně koní než na poddanském dvoře, 
pokud mohl majitel počítat s robotou. Na malých statečcích s minimem poddaných či úplně bez nich nebo tam, 
kde poddaní neměli robotu, počet koní odpovídal selským statkům. Střední rolníci měli dva tažné koně, mohli 
jich chovat ale i víc, pokud si mohli přivydělat povoznictvím. 
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zahrady na pěstování léčivých rostlin, cibule, zelí, kapusty, mrkve a česneku a otevřené 

štěpnice s domácími druhy ovocných stromů. Řada těchto rytířů v truhličkách skrývala i 

dluhopisy vůči velmožům i jiné drobné šlechtě, jednalo se však většinou jen o desítky kop gr. 

č. 

Domácnosti druhého typu měli rytíři (a také erbovní měšťané), kteří zastávali uvnitř 

správního systému panských dominií vyšší a společensky prestižnější administrativní funkce, 

někteří movitější krajští hejtmani a zvláště výběrčí posudného a krajští berníci a politicky 

neangažovaní šlechtici s více než 100 podd7anými. Na konci 16. století žili v renesančně 

upravených tvrzích nebo městských domech. V městských domech se usazovali zejména 

rytíři, kteří žili z úvěru rentiérským způsobem. Ve svých domech se obklopovali maximálním 

luxusem, byli ale velice zranitelní cenovými výkyvy a jejich životní styl mohl za nepříznivých 

okolností velice rychle poklesnout. Na tvrzi rodina šlechtice obývala už několik světnic, které 

od hospodářského zázemí oddělovaly komory pro služebnictvo a nejrůznější skladiště. Na 

jejich sídlech mohly být i kašny nebo malé vodní lázně. Na některých tvrzích se před koncem 

16. století objevily malé kaple či domácí oltáře. Na tvrzích vyšších vrchnostenských a 

krajských úředníků byly již po polovině 16. století, znatelněji od poslední třetiny 16. století, 

budovány vlastní kanceláře. Jednalo se obvykle o jednu místnost se zamřížovanými okny a 

bytelnými dveřmi s masivními zámky. Takové zámky byly i na truhlách a almarách, v nichž 

se uchovávala řada rozličných hospodářských register, dluhopisů, korespondence a peněz na 

hotovosti. Další nezbytnou součástí byl velký psací stůl a závěsné hodiny. Někdy byly na 

tvrzi ještě další "kancelářky" pro pomocný personál. Výše postavení vrchnostenští úředníci 

měli své kanceláře přímo v sídlech panských rezidencí, přesto část neodkladné administrativy 

vyřizovali v kancelářích přímo ve svých domácnostech. Krajští úředníci žádné "oficiální" 

kanceláře neměli a vše museli vyřizovat ve svých tvrzích. Tlak na vznik vlastní kanceláře u 

nich tedy musel být ještě větší než u vrchnostenských úředníků, přesto však u nich byla 

budována v menší míře. Někdy to vedlo i k neschopnosti vykázat účetně nadřízeným evidenci 

státních příjmů. Zařízení jejich interiérů se přibližovalo interiérům nejvyšších špiček 

měšťanstva, kvantitou drahocenných předmětů ze zlata a stříbra (pasů, prstenů, náramků, 

náhrdelníků, spon do vlasů, přezek, umělecky ztvárněných hodinek) je však daleko 

překonávali. Součástí jejich sídel byli i knihovny, obrazové galerie, sbírky map nebo jiných 

předmětů. Někdy finančně podporovali vydání určitých knižních titulů. Svým dětem 

dopřávali humanistické vzdělání u soukromích učitelů, na zahraničních univerzitách nebo na 

Viz Petráň,J.: Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. počátkem a 17. století, AUC, Philosophica et 
historica- monographia 5, 1%3, s. 25-27, 38-39,43-47 
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domácích i zahraničních velmožských dvorech. Občas se ale vyskytovaly atypické 

domácnosti některých rytířů, kteří např. vyvíjeli rozsáhlou literární činnost, ale nijak 

nezvelebovali zařízení svých domácností ani exteriér svých sídel a ani neprovozovali literární 

mecenát.63 

Ke kterému typu patřily domácnosti Chlumčanských z Přestavlk? Na první pohled by 

se zdálo, že většina z nich musela náležet k prvnímu typu. Nikdo z rodu neměl přes 100 

poddaných, takže výjimku mohli tvořit pouze domácnosti vyšších vrchnostenských a 

případně i krajských úředníků: Zikmunda Chlumčanského jako hejtmana na Bečově Hanse 

Pfluga z Rabštejna, Václava Chlumčanského na Plezomech jako hejtmana švamberského 

statku Třebel, Kryštofa Chlumčanského jako dvořana Petra V oka z Rožmberka, Václava 

Chlumčanského na Újezdě Purkartově jakožto krajského bemíka a Jana Boreně 

Chlumčanského na Újezdě Purkartově jako výběrčího posudného v kraji Plzeňském. U 

Vaclava a Jana Boreně to ovšem není jisté, protože tento stupeň zastávali jen někteří movitější 

krajští úředníci a ani jeden z nich mezi bohatší úředníky nepatřil. Nejvyšší kulturní úroveň z 

nich by měla mít Kryštofova domácnost, protože nevíme o žádném jeho sídle a je 

pravděpodobné, že žil v městském domě. Jenomže nemáme v ruce žádný pramen, který by 

jakkoliv potvrzoval, že Kryštof skutečně nějaký dům vlastnil. Dvořané mohli žít i přímo 

v sídle svého pána, kde jim byly vyhrazeny "byty", sestávající z jedné světnice a jedné 

komory jako ložnice. Nepokládám ani za spolehlivě doložené, že městské domácnosti 

rožmberských služebníků z řad nižší šlechty skutečně ve všech případech patřily do druhého 

typu rytířských domácností.64 Ale vnucují se i další pochybnosti: domácnost Zikmunda v roce 

63 Bůžek, V.: Městské domácnosti úředníků a dvořanů posledních Rožmberků, in Pocta Josefu Petráňovi, usp. Z. 
Beneš, E. Maur, aJ. Pánek, Praha 1991, s. 301-325; Bůžek, V.: Domácnosti nižší šlechty v předbělohorských 
Čechách (Pokus o typologii), in Život na šlechtickém sídle v 16.- 18. století, usp. L. Bobková, Ústí nad Labem 
1992, s. 44-49, 51: Bůžek, V.: Mezi dvorem, rezidenčním městem a rytířskou tvrzí (Domácnosti rytířů, měšťanů 
a církevních hodnostářů v rožmberských službách), Opera historica 3, 1993, s. 288-292; Bůžek, V.: "A tak jsem 
tam dlouho zdržován byl...". čas v životě předbělohorských rytířů, Dějiny a současnost 93/3, s. 27; Bůžek, V.: 
Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996, s. 88, 143-157 
64 Městské domácnosti rožmberských služebníků popsal podrobně V. Bůžek, ale ze zkoumaného souboru 
pozůstalostních inventářů a kšaftů 24 osob byli jen dva (nejmenovaní) příslušníci rytířského stavu. Navíc o jejich 
domácnostech nebylo pojednáno zvlášť a ani nebylo jasně řečeno, zda oba vůbec patřili k výše zmíněnému 
druhému typu rytířských domácností. Ze vzorku totiž 20 %patřilo do nižší skupiny domácností -podle typologie 
měšťanských domácností do kategorie Bl, zatímco druhý typ domácností odpovídal skupině C. Přitom by bylo 
velice zajímavé porovnat jejich domácnosti s domácnostmi zvláště erbovních měšťanů v rožmberských službách. 
Bylo by také zajímavé zjistit, jaké procento rytířů v rožmberských službách žilo ve městech ve vlastních domech 
a kolik v nájmu nebo na tvrzích v okolí. 
Viz DZV 43 A20'; SOA Třeboň CR- Chlumčanští; DZM 73 F20; NA Praha KomS inv. č. 18 fol. Jl3; SUA 
Praha SM C 5/14 (korespondence mezi Janem Boreněm Chlumčanským a Českou komorou z let 1593-1610); 
Pešák, V.: Berně v Čechách r. 1528-1529, SAMY 10, 1937, s. 154; Pánek, J. (ed.): Březan, V.: Životy 
posledních Rožmberků 2, Praha 1988, s. 388, 411, 428; Bůžek, V.: Městské domácnosti úředníků a dvořanů 
posledních Rožmberků, in Pocta Josefu Petráňovi, usp. Z. Beneš, E. Maur, aJ. Pánek, Praha 1991, s. 301-325; 
Petráň a kol.: Dějiny hmotné kultury II (1). Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995, s. 
230 
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1536 jistě neměla stejnou úroveň jako Václava na Plezomech na konci 16. století. Nevíme, jak 

dlouho oba hejtmani zastávali svou funkci, u obou to ale zcela jistě byla přechodná záležitost, 

protože Zikmund potom získal Zemětice a Václav Štokov. Stačilo několik let služby na 

dosažení potřebné kulturní úrovně? Udržovala se tato úroveň, i když dotyční již žádný úřad 

nezastávali? Na to zatím bohužel nedokážeme odpovědět. 

Je ale jasné, že mezi prvním a druhým typem domácností musela existovat řada 

přechodných fází. První stupeň odpovídá spíše životnímu stylu drobném šlechty s několika 

poddanými než s několika desítkami poddaných. To dosvědčuje i výzkum P. Čorneje: na 

panství Lobkovice Jana Sekyrky ze Sedčic se třemi vesnicemi a 31 poddanými bylo zařízení 

světnice nejbohatšího sedláka (rychtáře) oceněno na 50 kop gr. č., na tvrzi na 900 kop gr. č., 

tedy osmnáctkrát více. 65 Je tedy třeba si uvědomit, že v jednotlivých případech hrály při 

vybavení domácností velkou roli majetkové i intelektuální poměry vlastníka rytířské 

domácnosti. Bylo by ostatně podivné, kdyby pán řady poddaných žil na stejné úrovni jako 

oni. Přinejmenším měl větší pole u dvora, nemusel platit nikomu poddanské dávky a po 

určitou dobu ani berně, měl příjem z poddanských dávek a mohl mít další z úvěrového 

podnikání, rybníků, vaření piva, chovu ovcí. .. Vše si mohl dovolit ve větším rozsahu než jeho 

poddaní. bylo by tedy opravdu divné, kdyby nežil na vyšší úrovni než jeho poddaní. 66 Stejně 

tak se mi zdá zvláštní, že by se inventář zemědělského nářadí rytíře s poplužím o velikosti tří 

nebo pěti lánů shodoval s inventářem nářadí středně bohatého sedláka, který měl maximálně 

lán. Proč ne s inventářem nářadí bohatého sedláka? Nebo se počítalo s nářadím robotníků a 

nádeníků? Bylo tedy u rytířů, kteří měli na svých panstvích vyšší robotu, méně zemědělského 

nářadí a naopak? Nicméně to vše jsou úvahy v teoretické rovině. Jejich oprávněnost může 

prokázat jen aplikace na konkrétní příklady členů rodu Chlumčanských. Za základní kritérium 

prvního typu domácností můžeme vzít vlastnictví maximálně dvou zlatých či pozlacených 

předmětů a život v jedné světnici s několika komorami na zemědělské nářadí na pozdně 

gotické tvrzi. 67 Žádný inventář majetku jakékoliv rodiny z rodu Chlumčanských z Přestavlk, 

65 Čornej, P.: K otázce životního stylu nižší šlechty před Bílou horou, Stfedočeský sborník historický 15, 1980, 
s. 125, 137 
66 J. Petráň předpokládal, že domácnosti drobných šlechticů se podobaly domácnostem měšťanské honorace, 
zvláště městských erbovníků, nikoliv stfedně bohatých měšťanů. Na jiném místě však poznamenal, že život na 
menších tvrzích a v městských domech drobné šlechty se mnoho netišil od života na farách nebo v panských 
mlýnech. 
Viz Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury II (1). Kultura každodenního života od 16. do 18. stoleti, Praha 
1995, s. 185 
67 Bůžek, V.: Domácnosti nižší šlechty v předbělohorských Čechách (Pokus o typologii), in Život na šlechtickém 
sídle v 16.- 18. století, usp. L. Bobková, Ústí nad Labem 1992, s. 44-45; Bůžek, V.: Mezi dvorem, rezidenčním 
městem a rytířskou tvrzí (Domácnosti rytířů, měšťanů a církevních hodnostářů v rožmberských službách), Opera 
historica 3, 1993, s. 291: Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 
1996, s. 145-146 
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ze kterého bychom mohli usoudit na celkovou úroveň její domácnosti, se nezachoval. Musíme 

se tedy spokojit s dílčími prameny. 

Nejprve se podíváme na zastoupení zlatých a pozlacených předmětů v domácnostech 

členů rodu Chlumčanských z Přestavlk. Poprvé se o drahocenných předmětech v majetku 

Chlumčanských dozvídáme roku 1564, kdy si manželka Jana mladšího Chlumčanského na 

Plešnicích, který taktéž nezastával žádný úřad, nechala udělat dva zlaté pečetní prsteny 

(,,sekryty") u Daniela, zlatníka z města Klatov. Jedná se ovšem jen o ojedinělou zmínku, která 

na utvoření si obrazu o kulturní úrovni jejich domácnosti nestačí.68 Při dělení statku po Janu 

Chlumčanském na Újezdu Purkartově v roce 1577 byl uveden i jeho veliký zlatý řetěz 

z mnoha zlatých uherských, který měla u sebe vdova po něm Anna ze Lhoty. Její synové Jan 

Boreň a Jindřich Chlumčanští rozhodli, že ho má užívat až do své smrti, pak ho prodají a 

získané peníze si rozdělí rovným dílem. Anna měla v té době ještě jiný takoyý řetěz, který jí 

odkázal bratr jejího otce Davida Boreně ze Lhoty, Zdislav Boreň. Není vyloučeno, že to tehdy 

byly jediné dva klenoty na újezdecké tvrzi a že jeho domácnost skutečně patřila do prvního 

typu rytířských domácností. 69 Ale situace se měla brzy změnit. Do domácnosti mladšího syna 

Jana Chlumčanského na Újezdu Purkartově Jindřicha na Radkovicích můžeme 

68 Jan mladší Chlumčanský :l.ádal 26. 10. 1564 o vrácení zlata, které zlatník Daníel od jeho ženy přijal, protože se 
práce nUIÍosně protahovala. Když klatovská městská rada kvůli tomu zlatníka Daníela obeslala, omlouval se, že 
"jest již porozdělal a ne málo práce na to vynaložil, ale pro jisté své zaneprázdnění toho dokonati nemohl ", ale 
do dvou týdnů odevzdá hotovou práci. Jan se rozhodl počkat, ale po skončení termínu znovu urgoval vrácení 
svého zlata. Klatovská městská rada psala 27. 3. 1565 Janovi, že zlatník odjel do Plzně, kde leží nemocen. Jeho 
věřitelé zatím zapečetili v jeho nepřitomností jeho majetek, o ktery se chtěli rozdělit, proto byl Jan vybízen, aby 
přijel osobně do Klatov k jednání o svých pohledávkách. Ale 5. 4. 1565 psala městská rada Janovi znovu, 
protože zlatník přijel do Klatov, ačkoliv byl ještě nemocen, s přírnluvným dopisem od císaře pro uklidnění 
věřitelů. Pro svou ncmoc stále jcštč ncmohl přijít jednat s věřiteli na radnici, proto bylo jednání odloženo na 
pondělí 9. 4. 1565. Městská rada vybídla Jana, aby se v tomto termínu také přihlásil o svá práva. O průběhu 
tohoto jednání nevime zatím níc, zlatník však Jana pravděpodobně přesvědčil o dalším odložení termínu předání 
prstenů. V srpnu 1565 však byl již mrtev a věřitelé si rozebírali jeho stateček. Před smrtí se měl vyjádřit o tom, 
že prsteny paní Chlumčanské dal do zástavy pražskému kramáři Fachtínovi, takže Jan žádal klatovskou 
městskou radu, aby napsali "do Prahy k ouřadu", aby mu byly vydány, protože za ně chce zaplatit. Městská rada 
odpověděla Janovi 27. 9. 1565, že ony dva "sekryty" jeho manželky použil zlatník Daníci v Praze skutečně jako 
zástavu, oní však neví, u koho jsou teď. V truhlice s Daníelovými věcmi se našly ,,nějací grošíkové v papírku 
obalení", které podle nápisu na nich patři panu Chlumčanskému, má se tedy dostavit do Klatov k jejich převzetí. 
Pokud by našli ještě něco z jeho majetku, rádi mu to vydají také. 
"Sekryty" byly velké ozdobné pečetní prsteny. Bývaly zlaté, zlaté se stříbrným pečetidlem i jen mosazné a 
vlastníla je většina šlechty i měšťanů. V tomto případě šlo o dva zlaté pečetní prsteny Salomeny Chlumčanské 
z Plešnic, není ale jasné, proč si Salomcna Chlumčanská nechala dělat sekryty dva - snad pro sebe a pro manžela 
nebo pro nějaké své dítě. 
Viz SOkA Klatovy AM Klatovy inv. č. 83 (kopiářkorespondence města Klatov z let 1561-1567) fol. 55, 65', 66, 
76; Dějiny kroje v zemích českých 2. Od počátku století XV. až po dobu bělohorské bitvy, Praha 1893, s. 526; 
Vančura, J.: Dějiny někdejšího královského města Klatov 1-2, Klatovy 1928-29, s. 1325-1326; Winter, Z.: 
69 Řetězy z mincí, zvláště uherských dukátů, pověšené na šňůře či řetězu byly velmi oblíbenou ozdobou. 
K mincím se přitom přidělávaly ouška, provrtávaly se nebo se přehnuly na polovinu a navlékaly na šňůru 
"vohnuté". 
Viz DZV 80 G29'; Winter, Z.: Dějiny kroje v zemích českých 2. Od počátku století XV. až po dobu bělohorské 
bitvy, Praha 1893, s. 539 
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prostřednictvím jeho závěti z roku 1603 nahlédnout trochu více. 70 I on pokračoval v tradici 

nošení mincí jako ozdoby- svému tchánovi Jindřichu Žákavcovi na Jivjanech odkázal ,.groš 

svůj zlatej knížecí, který sám nosíval na hrdle". Manželce Anně Chlumčanské ze Žákavy 

daroval zlatou "mediji" s diamanty a rubíny, kterou nosil na klobouce, zlatý prsten s pěti 

diamanty "dobrými", zlatý prsten, který mu darovala při svatbě, a dva jeho zlaté 

"orumpanty ", další zlatý prsten s blíže neurčeným kamenem odkázal svým dvěma dcerám. 

Dále svým švagrovým Kateřině a Justině ze Žákavy dovolil vybrat si z dalších jeho zlatých 

prstenů, ,,který by se jim líbil" a Evě ze Žákavy daroval zlatou ,;záponu s papouškem". Ženě 

svého bratra Jana Boreně odkázal maličké pozlacené hodinky, které také sám nosil na hrdle. 

Všechny ostatní své klenoty odkázal dcerám, které si je měly rozdělit rovným dílem. 

V majetku Jindřicha Chlumčanského tedy bylo nejméně 5 prstenů, spíše ale více, dva zlaté 

náramky, zlatá mince jako přívěsek, zlatá ozdoba klobouku s diamanty a rubíny, zlatá spona 

k náhrdelníku s plastickým dekorem, pozlacené hodinky na hrdlo a další nevyjmenované 

šperky. Těchto neuvedených šperků muselo být zajisté hodně, jinak by jeho dcery, navíc 

dosud neprovdané, zřejmě proti bohatým odkazům příbuzným protestovaly. Na každou dceru 

je nutné počítat alespoň se třemi dalšími šperky. Celkem tedy v domácnosti Jindřicha 

Chlumčanského bylo nejméně 17 šperků, možná ale mnohem více. Prsteny s kamenem však 

byly jen dva, jinak by kámen odkazovaný dcerám nemohl nazvat jen ,.prsten s kamenem". 

Také to, že ho výslovně odkázal dcerám, které přitom měly nárok na všechny nevyjmenované 

šperky, naznačuje, že vedle diamantového kamene to byl jediný jiný prsten s kamenem. 

Prsteny s drahými kameny byly mnohem cennější než prsteny bez kamene: zlatý prsten bez 

kamene stál asi 1 kopu gr. míš., prsten s diamantem nebo rubínem nejméně čtyřikrát tolik, 

mohl ale dosahovat i více než třicetinásobku. Prsten s pěti diamanty "dobrými", tedy ne těmi 

nejmenšími, musel mít značnou hodnotu.71 To však nebyly jediné předměty z drahého kovu 

70 V závětech nejsou sice vyjmenovány všechny předměty v domácnosti, a to ani předměty cenné, ale jsou tam 
zachyceny zpravidla všechny, ke kterých měl testátor nějaký vztah. Jako příklad závěti, v níž je citový vztah 
odkazovatele k některým předmětům z jeho majetku obzvlášť dobře patrný, byla P. Králem vybrána právě závěť 
Jindřicha Chlumčanského, konkrétně úryvek o jeho rapíru. 
Viz DZV 132 Cl; Král, P.: Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty 1550-1650, České Budějovice 2001, 
s. 64 
71 Jednotlivé mince (často i velmi staré- z doby Karla IV. i starší, někdy vysloveně řečené "pohanské") 
pověšené na šňůře či řetězu byly velmi oblíbenou ozdobou. Bylo mi zajímavé zjistit, co myslel Jindřich 
Chlumčanský výrazem "groš knížecí". "Medije", "medaje" byly ozdoby ženských i mužských klobouků, 
obyčejně z kovu, nejvíce ze zlata, ale mohly být i kostěné a pozlacené nebo skleněné. Podle Z. Wintra se jednalo 
o "rohaté plíšky, na nichž to ono vyryto nebo plasticky povydáno. Z těch medijí obyčejně číhalo péro". Zdobení 
šperků diamanty, satiry a rubíny bylo velmi oblíbené a také nákladné. Malý diamant stál 3 kopy gr. míš., velký 
až 24 kop gr. míš. U rubínů se hodnotila jejich barva, nesměly být příliš bledé ani tmavé, jínak jejich cena 
klesala. Nekvalitní rubíny stály 3 kopy gr. míš., kvalitní až 6 kop gr. míš. Zlaté prsteny byly v 16. století velmi 
oblíbeným šperkem, i v bohatších řemeslnických domácnostech se našly alespoň čtyři a šlechta jich mívala často 
desítky. Byly to prsteny pečetní, zásnubní, svatební, které dávala nevěsta ženichovi, pamětní a samozřejmě také 
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v domácnosti Jindřicha Chlumčanského. Nejcennějším nádobím v jeho domácnosti byly 

stříbrné ,.koflíky" a lžíce od Adama Bártovic, zlatníka města Klatov. Klatovští zlatníci byli 

očividně u rodu Chlumčanských poměrně oblíbeni, protože, jak již bylo řečeno, se roku 1564 

sloužící jen k ozdobě. Prsten bez kamene mohl být zdoben nápisem, vyrytým obrazem nebo plastickým 
motivem. Svatební prsten mohl být také bez kamene s vyrytým textem nebo v něm mohly být i zasazené 
kameny, nejčastější typ byl ale tzv. "ruka v ruku" s plasticky vyvedenýma spojenýma ručkami, který se nechal 
rozpojit na dva tenké krou7Jcy. Rozpojitelné ovšem mohly být i jiné typy prstenů. V 1. pol. 16. stol. stával zlatý 
prsten bez kamene kolem 6 kop gr. míš., ale koncem 16. stol. stál se snížily ceny zlata a prsten bez kamene stál 
jen asi 1 kopu gr. míš. Do prstenu byl nejčastěji zasazován diamant, buď jeden větší či až pět menších. Prsten 
z diamantem byl oceněn roku 1591 na 30 kop gr. míš. Do prstenu se zasazovaly vedle diamantu nejrůznější 
kameny: safíry, rubíny, smaragdy, opály, perly, granáty, tyrkysy, chrysolity, beryly, malachity, hyacinty, ale také 
křišťály, citríny, ametysty, karmeoly, kočičí oka ... Kamenem ve zlatém prstenu tedy mohlo být takřka cokoliv a 
navíc ne vždy byl majitel prstene schopen druh kamene určit. "Aurumpant", "orumpant", "ormpant" (z něm. 
Armband) byl název pro nárnmek, který byl v 16. století nejobvyklejší ozdobou ruky. Nejčastěji se vyráběl ze 
zlatého kroužkovaného pletiva, mohl být ale zdoben i drahými kameny, perlami, korálem nebo plastickými erby. 
Šlo o poměrně nákladnou záležitost, roku 1571 stál 9 kop kop gr. míš. Český název pro náramek byl "zápona", 
toto slovo ale mohlo také znamenat spínadlo u náhrdelníku, spínadlo u živůtku nebo sukně a přesková ozdoba 
klobouku. Není jasné, co vlastně přesně byla ona "zápona s papouškem", nejspíš ale spínadlo k náhrdelníku 
zdobené plastickým dekorem. U těchto "zápon" se totiž často objevují spojení jako "zápona s pelikánem" nebo 
"zápona s ptáky". Hodinky, nošené na hrdle považoval P. Král za "kuriózní předmět, charakteristický hlavně pro 
svět manýrismu". Hodinky, nošené vedle nejrůznějších přívěsků na hrdle na masivních litých řetězech, byly ale 
od 16. století vnímány jako šperk vhodný pro muže i ženy. Bývaly obvykle zlaté nebo pozlacené, mohly být ale i 
z mosazi, bronzu nebo dokonce i železa a místo skla mohly mít i perly. Vždy byly zdobené a mohly mít i 
zvláštní tvary, např. jablka nebo knížky. Často byly uváděny v závětech pražských měšťanů (14% případů), 
roku 1598 měl např. malostranský bradýř Michal Purkmeyster z Weysenstejna mezi klenoty "hodinky maličký 
pozlacený na hrdle k nošení" a roku 1610 staroměstský soukeník 1: J. Prunar "troje hodinky ukazující na hrdle 
k nošení". Roku 1587 si je mj. nechala v Praze opravit paní Vchynská. Jejich cena se na přelomu 16. a 17. století 
pohybovala podle ceny materiálu a klenotnícké práce od 5 kop gr. míš. výše, exkluzivní kusy mohly stát i přes 
100 kop gr. míš. V Čechách jsou hodinky na krk doloženy od roku 1565 a od roku 1600 jich výrazně přibývá. 
Výroba osobních hodinek je ve střední Evropě doložena nejméně od roku 1512, kdy norimberský hodinář Petr 
Henlein zhotovoval maličké kapesní hodinky. Přívěskové hodinky se začaly vyrábět nedlouho poté, např. roku 
1534 pravděpodobně zhotovil pražský hodinář Jakub Čech patery přívěskové hodinky pro královnu Annu. 
V Německu se staly natolik běžné, že se roku 1565 stalo jejich zhotovení součásti mistrovské zkoušky hodinářů. 
Ve 2. polovině 16. století došlo k miniaturizaci přívěskových hodinek, takže je mohli nosit jako vkusný šperk 
muži i ženy, aniž by byli zatěžováni jejich váhou. Hlavními centry výroby přívěskových hodinek byly 
Norimberk a po roce 1550 i Blois ve Francii, další proslulé dílny se nacházely např. v Paříži a Augsburku. 
Vyráběly se ovšem i v Praze, kde mezi lety 1526-1620 působilo 56 hodinářů, často německého původu. Hodináři 
byli usazeni i v jiných českých městech, na Plzeňsku např. v Plzní, kde působil mezi lety 1560-1588Wolf 
Khitnpaum a několik dalších hodinářských mistrů po roce 1602. V Klatovech naproti v době předbělohorské 
nepracoval žádný. Vazby rytířů z Plzeňska k hodinářům v Plzni jsou doložené, např. v letech 1551-1552 
spravoval plzeňský hodinář Henzl malé hodinky Janu Vikhartovi ze Šanova na Skupči, nemůžeme ale zatím 
přesvědčivě doložit, zda se jednalo o hodinky kapesní či přívěskové, které byly zřejmě náročnější na výrobu a 
blížily se i výzdobou spíše klenotníckým dílům. Nejproslulejší přivěskové hodinky byly jihoněmeckého původu 
a později také od hodinářských mistrů působících na dvoře Rudolfa II., např. Konráda Steffenauera, ale méně 
luxusní typy od hodinářů z Prahy či jiných českých měst byly dostupné i nížší šlechtě a měšťanstvu. 
Viz DZV 80 G29'; DZV 132 Cl; Winter, Z.: Dějiny kroje v zemích českých 2. Od počátku století XV. až po 
dobu bělohorské bitvy, Praha 1893, s. 389, 401, 426, 428, 525-536, 537, 540, 544; Lábek, L.: Hodináři ve staré 
Plzní, Plzeň 1919, s. 9-10; Michal, S.: Hodiny. Od gnómu k atomovým hodinám, Praha 1987, s. 188-189; Bůžek, 
V.: "A tak jsem tam dlouho zdržován byl...". čas v životě předbělohorských rytířů, Dějiny a současnost 93/3, s. 
30; Pešek, J.: Hora ruit -hodiny v pražských interiérech okolo roku 1600, in Husitství -reformace - renesance 
3. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, usp. J. Pánek, M. Polívka a N. Rejchrtová Praha 1994, s. 871-
883; Bůžek, V. - Hrdlička, J. a kol.: Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků 
a pánů z Hradce, Praha 1997, s. 148-149, 285; Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury II (2). Kultura 
každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1997, s. 905; Neudertová, M.: "Item ve velkém fraucimoře před 
lusthausem se nachází ... " Příspěvek ke studiu inventářů pozdně renesančních residencí v severozápadních 
Čechách, Opera historica 7, 1999, s. 194; Král, P.: Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty 1550-1650, 
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obrátila Salomena Chlumčanská z Plešnic na klatovského zlatníka Daniela. Koflíky byly 

nejméně čtyři, jinak by se nemohlo mluvit o koflících pro každou z dcer. Lžíce obvykle 

tvořily sady po 12 kusech, ale soubor už samozřejmě nemusel být kompletní. 72 

Dále Jindřich Chlumčanský odkázal svému švagru Janu Jiřímu Žákavci svůj stříbrný 

~ s "khenkem" spolu s tulichem a černým rapírem, který "sám nejvíce užíval a v noci při 

loži svém míval, věříc, že ho více než co jiného chovati bude a sobě vážit tak mnoho, jako by 

stříbrem či zlatem byl". Nůž "se stříbrem" odkázal bratru Janu Boreňovi, "všelijaké zbraně, 

které se při boku nosívají", jeho pěti nezletilým synům. 73 V nepatrné míře můžeme 

nahlédnout i do šatníku Jindřicha Chlumčanského: své tchyni Markétě Žákavcové z Přestavlk 

odkázal svůj "mantlík" (plášť bez rukávů) černý karmazínový černou tupltykytou podšitý". 

Bratru Janu Boreňovi daroval všechny vydělané liščí kůže, "co jich ve svém domě má". 

Nezletilým synům Jana Boreně odkázal také "rušnice všeckny, krátký i dlouhý, klobouky, 

čepice, což se jich najde". Ze zmínky o ,,mediji, kterou nosíval na klobouce" je patrné, že 

klobouk sám nosil. Všechny ostatní své "šaty chodicí" odkázal manželce?4 

České Budějovice 2001, s. 65; Michal, S.: Hodinářství a hodináři v českých zemích, Praha 2002, s. 46, 58, 93, 
97-98, 111, 117, 172-173; 
72 Stříbrné, často pozlacené "koflíky" a soubory stříbrných lžic, obojí obvykle zdobené erby, se ukládaly 
v aristokratických sídlech v tzv. "Stříbrnicích". Na sídle Jindřícha Chlumčanského "stříbmici" evidentně 
nepotřebovali a těch několik kusů stříbrného nádobí vystavovali pravděpodobně v příborníku v jídelně jako 
nejreprezentativnější součást jídelního náčiní. Adam Bártovic (Bártů) byl synem Jana Bártovic (+ 1584), 
klatovského měšťana a mezi lety 1551-1576 několikrát i konšela. Adam se roku 1580 oženil s dcerou Štěpána 
Pekaře Markétou Kozolupkou a dostal od otce dům Hostačovský v Klatovech, který roku 1587 vyměnil za nově 
vystavěný dům Konvosovský s doplatkem 380 kop gr. míš.V letech 1615-1616 byl konšelem. Zemtel mezi lety 
1617-1628 a jeho dědičkou byla jediná dcera Eva, provdaná za Baltazara Naypara z města Norimberka. 
Viz Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury ll (1). Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 
1995, s. 267; Vančura, J.: Dějiny někdejšího královského města Klatov 1-2, Klatovy 1928-29, s. 544,602, 636, 
662, 1101-1102, 1106; 
73 "Khenk" byl řemen řemen přišitý k opasku zavěšení zbraně. Pásy i khenky bývaly kožené nebo aksamitové, 
často sthbrem "štepované" nebo "prolamované", u pásu bývala obvykle sthbrná přezka. Pás s khenkem 
Jindřicha Chlumčanského tedy pravděpodobně nebyl celý sthbrný, ale pouze vykládaný sthbrem. Na khenku 
šlechticů vždy visela nějaká sečná nebo bodná zbraň: meče, šavle, kordy, rapíry, tesáky, tulichy a dýky. Tulich 
byla krátká bodná zbraň. Adam z Veleslavína uváděl, že dýka je vlastně široký tulich nebo také krátký tesák za 
pasem. Tulich by podle toho byl užší než dýka a kratší než tesák. Tulichy mívaly obvykle při jílci malý 
miskovitý košík. Kord byl lehčí sečnou zbraní než meč a nejhonosnější zbraní vůbec, rapír byl už spíše zbraní 
bodnou a byl ze všech zbraní nejtenčí a nejlehčí. Podle P. Klučiny se pod názvem rapír skrýval prostě lehký meč, 
užívaný k civilnímu šatu, bez ohledu na jeho délku. U kordu i rapíru se vyvinula celá řada druhů se zvláštními 
názvy. Nůž nosili na opasku jen prostí lidé, pravděpodobně oním "nožem" byla míněna nějaká dýka nebo tesák. 
Zvláště tesáky byly často nazývány "se sthbrem". Obyčejný rapír stál koncem 16. století 1-4 kopy gr. míš., 
"tesáčky" 30 gr. míš., ovšem stříbrem vykládaný tesák byl jistě dražší. 
Viz DZV 13 2 CI; Winter, Z.: Dějiny kroje v zemích českých 2. Od počátku století XV. až po dobu bělohorské 
bitvy, Praha 1893, s. 274, 519-520, 610-614; Král, P.: Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty 1550-
1650, České Budějovice 2001, s. 64; Klučina, P.: Zbroj a zbraně. Evropa 6.- 17. století, Praha 2004, s. 590-592, 
597-600; Wagner, E.: Zbraně sečné a bodné, Praha 2004, s. 25 

74 Karmazín byla drahá těžká hedvábná látka, dovážená z Itálie nebo Španělska, tupltykyta byla lehčí hedvábná 
látka, cennější než taft. (Podle slovníčku na konci kolektivního díla o dvorech velmožů s erbem růže však 
karmazín je jemná hedvábná tkanina a tykyta lehká hedvábná tkanina s plátěnou vazbou, tupltykyta definována 
tam není.) Ceny známe ze 60. let 16. století: v Praze v roce 1563 stál loket karmazínu 50 gr. č., v roce 1568loket 
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Mezi drahocenné předměty mohly být počítány i knihy. Jindřich Chlumčanský 

odkázal bratru Janu Boreňovi všechny své knihy "kromě dvojích, stříbrem okované větší 

řečené Zahrádka duše, ty ať zůstanou Kateřině, dceři mé, a druhý maličký žalmový 

v červeném aksamitu, ty Alžbětě, dceři mé". Očividně pro něj tedy bylo mimo obsahu knihy i 

důležité i její řemeslné ztvárnění. Je škoda, že nevíme, co patřilo mezi ony "všechny knihy", 

odkázané Janu Boreňovi, zcela přesvědčivě však tento výrok svědčí o existenci knihovny 

v domácnostzi Jindřicha Chlumčanského. Další luxusní věcí v sídle Jindřicha Chlumčanského 

byl "vůz kožmi obitý s oblouky rozvěracími, barchanem podšitý"a k němu čtyři hnědé koně, 

který odkázal své manželce. 75 

Ze závěti Jindřicha Chlumčanského na Radkovicích a Dolejší Lukavici jasně 

vyplývá, že jeho domácnost patřila do druhého typu, ačkoliv Jindřich nezastával žádný úřad a 

přiznával jen 27 poddaných. Z jeho majetku se přesunuli do majetku rodiny jeho bratra Jana 

Boreně maličké pozlacené hodinky k nošení na hrdle, nůž se stříbrem, celá jeho knihovna 

mimo dvou knih, liščí kůže a řada oblečení, které nás už tolik nezajímá. Vybavení domácnosti 

Jana Boreně bohužel neznáme. 

tykyty 18 gr. núš. a cena tupltykyty byla až trojnásobně vyšší, tedy kolem 20 gr. č. za loket. V roce 1595 byl na 
zemském sněmu přijat zákaz dovozu karmazínu a dalších drahých látek (zlatohlavu, stříbrohlavu, aksamitu aj.), 
opakovaný ještě v letech 1601 a 1602, neměl ale asi moc velký efekt. Ostatně obdobný postoj k dovozu drahých 
látek byl přijat již na řiském sněmu roku 1548. Tupltykytu i karmazín užívali na své oděvy i páni z Hradce a 
Rožmberkové. 
Mantlíkem byl označován krátký pláštík bez rukávů, převzatý z francouzské i španělské módy. Podle Z. Wintra 
se jednalo o ženský oděv a jeho mužskou variantu nazývá "španělský plášt'" nebo "španělská kápě (kápička"), 
název mantlík se ale užíval i pro mužské pláštíky. Ceny soukenných pláštíků se v 70. letech 16. století 
pohybovaly podle bohatosti zdobení mezi 3-12 kopami gr. č., karmazínový tupltykytou podšitý musel být 
podstatně dražší, takže se jednalo o velmi cenný kus oděvu. Z liščí kůže se šily kožichy zejména pro šlechtické 
dětí a mládež nebo se jí podšívaly šuby a soukenné i šamlatové (z velbloudí srstí) kožichy. Liščí kůže byla vedle 
kůže králičí a jehněčí nejobvyklejším druhem podšívky a soukenný kožich liškami podšitý stál roku 1598 
v Praze 16 kop gr. míš. Význam slova "rušníce" se mi dosud nepodařilo zjistit Klobouky se hojně užívaly od 
60. let 16. století a kolem roku 1600 už u šlechty téměř zatlačili všechny ostatní pokrývky hlavy. Mohly být 
z hedvábných látek, aksamitu, bobroviny, vlny a cvilinku (látky z lněné a bavlněné příze). Vždy byly něčím 
zdobené: peřím, šňůrami, stuhami, šátky ("facality"), "rouškovými šmuky", květinami živými u umělými, 
"záponami", "medyemi" ... 
Viz DZV 132 Cl; Winter, Z.: Dějiny kroje v zemích českých 2. Od počátku století XV. až po dobu bělohorské 
bitvy, Praha 1893, s. 24, 116,324,360-361,364-365,367,410,453,422-428, 470-472; Bůžek, V. -Hrdlička, J. 
a kol.: Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha 1997, 
s. 131, 133, 135, 138, 286, 288; Dillmen, R. van: Kultura a každodenní život v ranémnovověku (16.-18. století) 
1. Dům a jeho lidé, Praha 1999, s. 80, 271;; 
75 

Aksamit byla sametová látka. Barchan byla bavlněná látka na lněné osnově, užívaná u nás již od 14. století. Na 
výrobu barchantu se dokonce specializovalo řemeslo barchaníků. Byla to běžná látka s nesmírným množstvím 
růmých variant, základním rozdělením byl "prostý" barchan (jako v tomto případě) a tuplbarchan. Loket 
barchanu stál roku 1559 v Náchodě 3 gr. č. 2 den., v Jindřichově Hradci 1564 5 gr. č., zatímco loket plátna 3 gr. 
č. Byl tedy téměř dvakrát tak drahý jako plátno, ale nemohl se srovnávat s dováženými látkami. Krytý kočár se 
spřežením byl tradiční odkaz vdově, který zabraňoval její sociální izolaci po ovdovění. Byla to jedna 
z nejčastější položek, kterou odkazoval testátor v 2. polovině 16. století a na počátku 17. století své ženě. 
Viz DZV 132 Cl; Winter, Z.: Dějiny kroje v zemích českých 2. Od počátku století XV. až po dobu bělohorské 
bitvy, Praha 1893, s. 115, 359-360, 364;; Král, P.: Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty 1550-1650, 
České Budějovice 2001, s. 50, 67 
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Zajímavou záležitostí je také počet komínů, který ukazuje na výstavnost sídel 

jednotlivých rodin. Na přelomu 15. a 16. století byly v českých zemích masově na šlechtická 

sídla zaváděna kachlová kamna, která odváděla kouř pomocí komínu a umožňovala tak pobyt 

v teplém nezačouzeném prostředí. Ještě na počátku 16. století nebyla zdaleka samozřejmostí 

na všech šlechtických sídlech, ale do konce 16. století byla zřejmě všeobecně zavedena. 

V podstatě se mohlo jednat o dva způsoby, z nichž první byl rozšířený od pozdního 

středověku a užíval se i později v malých tvrzích, v městských domech a výstavných selských 

statcích. Užívalo se nepřímé vytápění kachlových kamen v pokojích, do kterých se přikládalo 

ze sousední místnosti, většinou hospodářské kuchyně. V tom případě dým vystupoval volně 

do prostoru kuchyně menším otvorem nad otvorem pro přikládání a stoupal do dymníkovitého 

ústí širokého komína. V těchto stavbách se užíval většinou jen jeden vytápěcí uzel, napojený 

na hospodářskou kuchyni, takže i komín byl jen jeden, zvaný černý či dymníkový. V druhé 

polovině 16. století se ale nejprve v rozlehlejších stavbách, jako byly zámky či kláštery, začal 

používat složitější systém- vytápění obytných pokojů bez vazby na hospodářskou kuchyni. U 

kachlových kamen v jednotlivých místnostech byly zřizovány samostatné přikládací prostory, 

malé místnůstky přístupné z chodby, do kterých vedl komín od kamen. Tyto komíny byly 

stále ještě široké (průlezné), ale už uzavřené do místnosti. Jedny přikládací prostory často 

sloužily pro obsluhu kamen ve dvou sousedních pokojích, takže jeden komín odváděl kouř ze 

dvou kamen. Bylo také možné odvádět jedním komínem i kouř ze dvou místností nad sebou 

nebo dokonce i oba zmíněné způsoby zkombinovat, takže jediný komín odvádět kouř ze čtyř 

kamen. Vedle toho ovšem měla obvykle svůj komín i nadále hospodářská kuchyně. 

Protože komíny byly na konci 16. století zatíženy daní podle jejich počtu, dalo by se 

předpokládat, že počet přiznaných komínů snižován na co nejmenší míru. Očividně tomu tak 

ale vždy nebylo. Někteří bohatí šlechtici skutečně uvažovali velmi pragmaticky a snažili se 

maximálně ušetřit, jiní, často i nemajetní, však nikoliv. Tak se mohlo stát, že majitelé velkých 

statků s rozlehlými výstavnými sídly přiznávali méně komínů než jejich o mnoho chudší 

sousedé. Vysoký počet přiznaných komínů snad mohl znamenat také záměr prezentovat svůj 

majetek a hrdě se přiznat k výstavnosti sídla, a to i u nezámožných rytířů. Možná ovšem šlo i 

o to, že chudší šlechta neznala nebo si nemohla dovolit zhotovení komplikovaných spojení 

topných systémů, při nichž by jeden komín odváděl kouř ze dvou nebo čtyř a snad i více 

komínů, takže každý jejich komín představoval odvod kouře jen z jedněch kamen. Vyšší 

počet komínů na drobném šlechtickém sídle znamená v každém případě, že dotyčný šlechtic 

užíval na pokročilejší topný systém. Jeden komín odváděl vždy kouř z hospodářské kuchyně. 

Pokud na poplužním dvoře existovala další hospodářská kuchyně pro čeleď, měla samozřejmě 
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vlastní komín. Na odděleném poplužním dvoře se taková kuchyně dá předpokládat, protože 

zároveň zajišťovala v zimě vytápění čeledníku, obydlí šafáře aj. Oproti tomu pivovar 

překvapivě neměl žádné komíny, ale jen nezdaněné "párníky". Ostatní přiznané komíny 

znamenaly existenci nejméně stejného počtu kachlových kamen na šlechtickém sídle. 76 

Z pohledu počtu komínů bylo mezi sídly Chlumčanských nejpřepychovější sídlo Jana Boreně 

na Újezdě Purkartově (10 pod.) se sedmi komíny a Oldřich na Černínech (6 pod.) se čtyřmi 

komíny, teprve za nimi stála sídla nejbohatších členů rodu- Václava na Štokově a Jemnici 

s manželkou Salomenou (32 pod.) dohromady se třemi a Jindřicha na Dolejší Lukavici a 

Radkovicích (27 pod.) se_dvěma komíny. Jan Markvart na Bijadlech a Přestavlcích (15 pod.) 

přiznal pouze jediný komín a Jan na Drahouši (6 pod.) dokonce žádný. Poslední údaj se ale 

nezná být příliš věrohodný. 77 

V Plzeňském kraji bylo z rytířského statku přiznáno nejvíce 41 komínů, nikoliv ale 

vlastníkem některého ze tří největších panství v kraji s více než 300 poddanými. Ti přiznali 

jen přiznávali 19, 29 a 18 komínů. Čtyřicet jedna až osm komínů přiznali vlastníci panství s 

608-57 poddanými. Nás nejvíce zajímá skupina osob, které přiznaly 7 komínů, protože jejím 

členem byl i Jan Boreň Chlumčanský. Bylo to osm osob, které vlastnily panství se 101-10 

poddanými, přičemž nejchudším členem této skupiny byl právě Jan Boreň Chlumčanský. Čtyři 

osoby z této skupiny vlastnily statky s 101-62 poddanými, čtyři s 29-10 poddanými. Jan 

Boreň tak přiznával maximální počet komínů, které si mohl jako vlastník statku s méně než 

50 poddanými dovolit. Pro srovnání, ve skupině se šesti přiznanými komíny bylo uvedeno 18 

osob se 131-25 poddanými, takže Jan Boreň byl celkově nejchudším zástupcem obou 

skupin. 78 I mezi vlastníky panství s více než stem poddanými se ale objevily lidé, které 

76 Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) 2. Šlechta, Praha 1994, s. 147-148, 152; Škabrada, 
J- Ebel, M.: Principy proměny vytápěcích systémů v 19. století, Dějiny staveb 2001, Plzeň 2001, s. 173-174; 
Hazlbauer, Z.: Vývoj stavební podoby a funkce kachlových kamen ve středověku a raném novověku, in Svorník 
112003, s. 157-159, 165; Škabrada, J.: Konstrukce historických staveb, Praha 2003, s. 266-267 
77 Marat, F. (ed.): Soupis poplatnictva 14 krajův v Království českém z roku 1603, VKČSN, tř. filosof.- hist.
jazykozpytná, roč. 1898, Praha 1899, č. 1, s. 58, 59, 61, 62 
78 Sedm komínů přiznal roku 1603 Smil Nebílovský na Ježovech (101 poddaných), Jan mladší Vidršperkár 
z Vidršperku na Mutěníně (80 pod.), Jiří Trautenbergr na Noketndorflasu (66 pod.), Václav Lev Žákavec (62 
pod.), Jan Kryštof Štensdorfer ze Štensdorfu na Mechovým (29 pod.), Vojtěch Zádubský na Hunčicích (26 pod.), 
Václav Zádubský na Chrančovicích (16 pod.), Jan Boreň Chlumčanský na Újezdě (10 pod.). Ze skupiny majitelů 
šesti komínů uvedu pouze osoby s více než padesáti a méně než třiceti poddanými: Marie Salomena 
Lamingarova na Svatém Kříži (131 pod.), Jobst Adam Širtingar ze Širtynku na Chodové Plané ( 116 pod.), 
Václav mladší Koc z Dobrše na Chotiměři a Lštění (108 pod.), Bohuslav Gryspek na Nečtinech (104 pod.), Jan 
Vilém Kfelíř na Starém Sedlišti (96 pod.), Jindřich Běšín z Běšin na Běšinech (72 pod.), Albrecht Šic z Drahenic 
na Suché a Poříčí (61 pod.), Zikmund z Kadova na Malonicích (29 pod), Václav Henykar z Eberka na 
Nahošicích (25 pod.), Jan Kočovský z Kočova na Ostračíně (25 pod.). Přitom majetkově byla tato kategorie 
rozvrstvena takto: 25-30 pod. 3 osoby, 31-40 poddaných 6 osob, 41-50 poddaných dvě osoby, 51-80 poddaných 
dvě osoby, 81-100 poddaných jedna osoba a 1 O 1-131 čtyři osoby. 
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přiznávaly pět nebo méně komínů. 79 I z počtu komínů je tedy jasné, že se Jan Boreň snažil 

vytvořit sídlo neúměrné svým finančním možnostem. 

Zajímavou oblast představuje také pořizování předmětů, které netvořily součást 

domácností členů rodu(: tak např. Oldřich na Černínech se podílel roku 1596 spolu s bratry 

Karlem a Janem Černíny z Chudenic na Líšťanech a Vlachově Březí, Kryštofem Broumem 

z Mířetic a na Lipně a Kateřinou Černínovou z Podmokel a Prostiboře na objednání cínové 

zdobené křtitelnice pro farní kostel v Líšťanech od pražského mistra Bartoloměje z Cimperka. 

Podobných objednávek bylo zajisté mnohem více, my však bohužel zatím o žádné další 

nevíme. Jinou věcí, kterou si nechala pořídit většina členů rodu, byly náhrobníky. Přestože 

náhrobky šlechty byly před nepřízní počasí chráněny lépe než náhrobky příslušníků jiných 

stavů, protože pro ně byl vyhrazen pohřeb přímo v prostoru kostela, z náhrobníků 

Chlumčanských se zachoval pouze náhrobník Jana staršího Chlumčanského a v Čistý z roku 

1590, který můžeme najít v kostele v Milíčově na hranicích okresů Plzeň-sever a Rakovník. 

Údajně existoval i další náhrobník s erbem Chlumčanských v kostele v nedalekém městečku 

Čistá, který zřejmě patřil příslušníku stejné rodiny jako onen z Milíčova. Jiný náhrobník, 

patřící Janu Boreňovi na Újezdě Purkartově, býval prý v kostele ve Vícově u Přeštic. 80 

Důležitou roli při pohledu na svět hrálo přirozeně vzdělání. Základem vzdělání 

českých šlechtických dětí obou pohlaví byla výuka cizích jazyků, především němčiny, 

doplněné od asi pěti let o základy čtení a psaní, později i matematiky a od deseti až dvanácti 

let logiky a rétoriky. 81 Doba mezi šestým a dvanáctým rokem byla zasvěcena základnímu 

školnímu vzdělávání. Podle R. Diilmena však ještě i v raném novověku zdaleka ne všichni 

79 Mezi majiteli statků s více než stem poddanými přiznali pčt kominů Karel Kokořovec z Kokořova na 
Štáhlavech a Žluticích (244 pod.) a Václav starší Karel ze Svárova na Voseku (118 pod.), čtyři kominy Kryštof 
Hendrych Cedvicer z Cedvic na Kynžvartě (280 pod.), Ferdinand Gryspek z Gryspachu na Mirošově a 
Královicích (254 pod.), Linhart Markvart z Hrádku na Trpístech (134 pod.), sirotci Gryspekové na Nečtinech a 
Kuřivodách, zastupovaní poručníky Ferdinandem a Blažejem Gryspeky (113 pod.), tři kominy bratři Jindřich 
Albrecht, Jobst Kryštof a Fabian Mulcové z Waldy (107 pod.), dva kominy Petr Tobiáš Karel ze Svárova na 
Hradišti (120 pod.). 
80 Podle J. Sommera nechal Jan "Chučinský" z Přestavlk dokonce nově vystavět celý chrám v Milíčově. Podle 
V. Kočky tuto přestavbu ale uskutečnil Šebestián Lažanský z Bukové na Chříči, letitý protivník Jana nejstaršího 
Chlumčanského na Slatině a v Čistý ve sporech o práva milíčovské fary. 
Viz SokA Rakovník OF Václav Kočka inv.č.ll (místopis městečka Čistá), 15 (místopisná kartotéka- hesla 
Čistá, Chlumčanský; Schaller, J.: Topographie des Konigreich Bohmen, Praha 1785, s. 147; Sommer, J.: 
Konigreich Bohmen 13. Rakonitzer Kreis, Praha 1845, s. 24 č. 9; Podlaha, A.: Posvátná místa Království 
českého 2. Vikariáty Berounský, Bystřický a Plzeňský, Praha 1908, s. 294; Kamper, J.- Wirth, Z.: Soupis 
památek uměleckých a historických v pol. okr. Stříbrském, Praha 1908, s. 152-153, obr. č. 96; Podlaha, A.: 
Soupis památek uměleckých a historických v pol. okr. Kralovickém, Praha 1912, s. 137; Čepický, M.: Horšicko 
v kronikách a vyprávění, Horšice 2000, s. 32; Úlovec, J.: Tvrz a zámek v Líšťanech, Západočeský sborník 
historický 8, 2003, s. 41 
81 Jan Chlumčanský na Újezdě Hlubově roku 1536 sestavil německy psanou listinu na prodej pustého dvora. Je 
tedy zřejmé, že ovládal němčinu. Ve všech ostatních případech komunikoval česky, takže se pravděpodobně 
nejednalo o následek jeho germanizace, ale o vstřícnost vůči adresátovi. 
Viz NA Praha AZK inv. č. 2481 sign. RKP 40 pag. 424-425 
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šlechtici uměli číst a psát. Zatímco děti majetnější šlechty vzdělávali soukromí preceptoři a 

někde pro ně vznikly i soukromé zámecké školy, u méně zámožné šlechty chodily děti do 

městských, farních či klášterních škol. Preceptory si ale údajně opatřovaly jen nečetné 

šlechtické rodiny, zatímco výuka ostatní šlechtické mládeže často spočívala jen v privátní 

výuce trivia, kterou obstaral místní duchovní. Kolem dvanáctého roku se výchova začala lišit 

podle pohlaví: u dívek se soustředila na společenskou výchovu, konverzaci v cizích jazycích, 

hudební výchovu včetně tance, výtvarnou výchovu, vyšívání, péče o květiny aj., zatímco 

chlapci začali být připravováni pro veřejnou činnost hospodáře, politika, dvořana nebo 

vojáka. Doba mezi dvanáctým a osmnáctým rokem byla dobou středoškolských studií, pážecí 

dvorské výchovy a kavalírských cest. Středoškolské vzdělání mohli synové méně bohaté 

šlechty získat na školách gymnaziálního typu. Tradiční typ vzdělání nabízelo v Čechách 90 

městských partikulárních škol. Pro Chlumčanské šlo nejspíše o proslulou plzeňskou latinskou 

městskou školu, která patřila v 16. století k nejkvalitnějším v zemi svými učebnicemi i tím, že 

její učitelé měli nejméně titul bakaláře, obvykle však magistra a aktivně se účastnili 

literárního života. Výuka probíhala v hezké pozdně gotické budově školy z konce 15. století, 

která nicméně byla v druhé polovině 16. století považována za příliš malou a proto byla místo 

ní v letech 1591-1592 postavena rozlehlá školní budova, mimo Prahu zřejmě největší a 

nejmodernější v českých zemích. Škola navíc s výjimkou období asi let 1550-1575 byla 

striktně katolická. Ve výše zmíněném období, kdy na ní s největší pravděpodobností studoval 

Jan Boreň Chlumčanský, byli učitelé dosazováni rektorem UK z řad absolventů univerzity, na 

přelomu sedmdesátých a osmdesátých let po odtržení se od dohledu univerzity škola sice 

prožila krizi, projevující se snížením kvality výuky, ale rychle zase obnovila svůj statut a 

učitele začal dosazovat pro změnu rektor pražské jezuitské univerzity v Klementinu z řad 

absolventů této školy. V Tomto období na ní zřejmě získal základní vzdělání syn Jana Boreně 

David Chlumčanský. Novým elementem předbělohorského období byla jezuitská gymnázia, 

kam byli přijímáni bez námitek i nekatolíci, kteří se na nich nemuseli účastnit katolické 

katecheze. V Plzni se dlouhou dobu uvažovalo o zřízení jezuitského gymnázia a moderní 

budova z let 1591-1592 byla původně považována za budoucí sídlo jezuitské koleje, jezuitům 

se však přes svou rozlehlost nezdála být dostatečně velká a proto v Plzni kolej nezřídili, ale 

převzali nad plzeňskou školou svůj dohled a posílali na ni učit své absolventy. Nejslavnější 

jezuitské gymnázium v Čechách bylo při pražské klementinské koleji. Do jeho působnosti 

spadala v západních Čechách oblast, ohraničená Plzní, Žinkovy, Klatovy, Horšovským 

Týnem, Tachovem a Teplou, ve které ležela většina statků Chlumčanských. V roce 1582 do 

Plzně klementinské gymnázium dokonce na dva měsíce přesídlilo na útěku před morem, další 
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vlna moru v Plzni však tuto epizodu rychle ukončila. Díky této události ale nepochybně 

klementinské gymnázium vstoupilo do povědomí plzeňské šlechty jako kvalitní vzdělávací 

ústav. V devadesátých letech se sepjetí Plzně s Klementinem stalo těsnější a není zřejmě 

náhodou, že David Chlumčanský přešel na počátku 17. století studovat do Klementina. 

Zřejmě bylo jeho otci doporučeno, aby nadanému chlapci dopřál kvalitnější vzdělání, než mu 

mohla poskytnout plzeňská městská škola. Školní etapa vzdělání mladého šlechtice končila 

kolem šestnáctého roku a byla u bohatší šlechty uzavírána kavalírskou cestou, během níž 

urozený mladík navštívil nějaké zahraniční university, města s bohatými kulturními tradicemi 

i panovnické a aristokratické dvory. Nejčastěji se jednalo o cesty o Německa nebo Itálie a 

návštěva univerzit zpravidla nekončila dosažením univerzitního gradu, ale jen zběžnou 

orientací v určité problematice. Návštěva Říma jakožto místa prolínání antiky, renesance a 

baroka i sídla papežského dvora byla cílem každého šlechtického mladíka, který si mohl 

dovolit nákladný pobyt, bez ohledu na jeho konfesi. Kavalírská cesta však byla velmi 

nákladná a zůstávala omezena spíše na potomky aristokratické elity. 82 

Za důstojné vzdělání pro chudší šlechtice byla také považována pážecí služba na 

některém z aristokratických dvorů od věku deseti až dvanácti let, většině nižší šlechty se ho 

však nepodařilo dosáhnout. Během pážecí služby se mladý šlechtic naučil zpravidla 

společenskému chování, tanci, míčovým hrám, šermu, jízdě na koni, vojenským a loveckým 

zábavám ("běhání v kroužku", střelba do terčů, štvanice atd.), základům latiny a i živých 

cizích jazyků, především italštiny, španělštiny a francouzštiny, a zdokonalil se v německé 

82 Už v době jagellonské se rozšířila gramotnost i mezi drobnou šlechtou. Mladí vladykové se učili v městských i 
církevních školách, u soukromých učitelů i pobytem ve službě na dvorech vyšší šlechty domácí i zahraniční. 
Členové předních panských rodů už tehdy posílali syny pravidelně na univerzitní studia a ještě častěji na cizí 
knížecí dvory. Po roce 1550 obliba krátkodobého pobytu mladých bohatých šlechticů na zahraničních 
univerzitách ještě stoupla. Pro chudší nadané mladíky, kteří si pobyt na zahraniční univerzitě nemohli 
z finančních důvodů dovolit, se nabízela cesta učitele bohatých šlechticů. Vybrané univerzity pak mohl 
navštěvovat spolu s nimi. 
Viz Hejnic, J.: Plzeňská latinská škola v období humanismu (1450-1620), MZK 14, 1978, s. 126, 128-130; 
Hejnic, J.: Latinská škola v Plzni a její postaveni v Čechách (13.- 18. století), Praha 1979, s. 14-35, 38-39, 42-
53, 56-57; Petráň, J. a kol.: Dějiny Československa do roku 1648, Praha 1990, s. 497, 517-520; Čornejová, J.: 
Jezuité v Čechách, in Pocta Josefu Petráňovi, usp. Z. Beneš, E. Maur aJ. Pánek, Praha 1991, s. 349; Pánek, J.: 
Život na šlechtickém sídle v předbělohorské době, in Život na šlechtickém sídle v 16.- 18. století, usp. L. 
Bobková, Ústí nad Labem 1992, s. 14-15; Koldinská, M.: Šlechtické školy v předbělohorských Čechách, in 
Život na šlechtickém sídle v 16.- 18. století, usp. L. Bobková, Ústí nad Labem 1992, s. 217-222; Petráň, J. a 
kol.: Dějiny hmotné kultury II (1). Kultura každodenního žívota od 16. do 18. století, Praha 1995, s. 117-122, 
127, 156, 158-159, 193-199; Heiss, G.: Bildungsreisen osterreichischer Adeliger in der friihen Neuzeit, in Cesty 
a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 256; Dillmen, R van: Kultura a každodenní život 
v raném novověku (16.-18. století) 1. Dům a jeho lidé, Praha 1999, s. 117, 126; Macek, J.: Jagellonský věk 
v českých zemích (1471-1526) 2. Šlechta, Praha 1994, s. 200-203;; Bůžek, V.: Knihovny aristokratů na česko
moravsko-rakouském pomezí koncem 16. a v první polovině 17. století, in K vý?Jrumu zámeckých, měšťanských 
a církevních knihoven., usp. J. Radimská, České Budějovice 2000, s. 95-97; Francek, J.: Zločin a sex v českých 
dějinách. Manželské spory a sexuální kriminalita v raném novověku, Praha 2000, s. 21; Koldinská, M.: 
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konverzaci. O jeho výchovu pečovali vychovatelé (preceptoři), najatí jeho pánem. Mohl také 

využívat knihovnu svého pána a rozšířit si tak literární znalosti. Jeho duchovní život rozvíjel 

kaplan a dvorský kazatel. Pokud se jeho pán musel vydat na cesty, mohl ho vzít s sebou a dát 

mu tak jedinečnou příležitost poznat cizí země. Tento pobyt v cizině mu pak suploval 

podniknutí vlastní kavalírské cesty. Nezanedbatelnou zkušeností bylo i podřízení se přísné 

kázni a určitým pracovním povinnostem. 83 

Ukončením školního vzdělání, případně pážecí služby, však vlastně jen začínala 

nová etapa samostatného celoživotního vzdělávání. Nižší šlechta, která chtěla působit 

v patrimoniálních úřadech dominií velmožů nebo ve státních úřadech, podstupovala 

instruktivní profesionální zdokonalování praktika v oblasti technické, ekonomické, sociální 

politické praxe. Tuto kvalifikaci nebylo možno získat na univerzitách, ačkoliv např. pražská 

univerzita na konci 16. století do svého rozvrhu zařadila také přednášky z práva a 

matematiky. Úředníci z řad nižší šlechty byly tedy odkázáni na vzdělání poskytnuté 

městskými partikulárními školami, doplněné o praktické odborné znalosti zpřístupněné 

tiskem. Od druhé třetiny 16. století vycházely totiž v českých zemích česky nebo německy 

psané praktické příručky rozhojňující látku základních škol, cenově dostupné širokým 

vrstvám včetně středního měšťanstva .. Řada podobné literatury se také dovážela ze zahraničí, 

především z Německa. Nejčastěji šlo o populární výklady kupeckých počtů a konverzační 

příručky k učení cizích jazyků. Tyto publikace byly výslovně určeny mj. pro ,písaře, 

ouředníky a hejtmany". Jinou pozoruhodnou publikací byla ekonomická příručka Mikuláše 

Černobýla "Zpráva jednomu každému pánu velmi užitečná, kterak statek svůj i úředníky své 

své říditi, spravovati a k nim dohlédati mé/' z roku 1587. Vedle této vzdělávací literatury pro 

širokou veřejnost vycházela i specializovaná odborná literatura pro politiky, ekonomy, 

právníky a učence v technických, přírodních a jiných vědách, která se stávala důležitou 

součástí knihoven různých odborníků z řad nižší šlechty. Nejrozšířenější z nich v knihovnách 

šlechtických úředníků byla literatura právnická. Úředníci ale měli často po dobu služby 

k dispozici i knihovnu svého zaměstnavatele. Ale i politicky neangažovaní šlechtici se 

vzdělávali prostřednictvím literatury. V jejich knihovnách nechyběly spisy náboženské, 

Každodennost renesančního aristokrata, Praha 2001, s. 46-50; Evans, R. J. W.: Vznik habsburské monarchie 
1550-1700, Praha 2003, s. 35 
83 Pokud byl kmotrem šlechtického chlapce velmož, který si vydržoval dvůr, sliboval mu při křtinách, že až 
doroste potřebného věku, přijme ho mezi svá pážata Klienti velmožů se snažili prosadit své syny do pážecích 
služeb různým vycházemm vstříc svým patronům, např. i prodlužovámm nevýhodných půjček. 
Viz Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury II (1). Kultura každodeniÚho života od 16. do 18. století, Praha 
1995, s. 118-119, 187-188, 191, 231; Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbě1ohorských 
Čech, Praha 1996, s. 54, 177-178; Bůžek, V.: "Svatý Jiří za hunmy jest" (Úvěr v myšlem rytířských klientů 
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politicko-publicistické, dějepisné, zeměpisné (kosmografické) i cestopisné spolu s mapami a 

atlasy a samozřejmě praktické příručky (pro ruzné obory zemědělské výroby jako chov ovcí, 

rybníkářství nebo ovocnářství, dále pro pivovarnictví, lékařské a porodnické příručky, herbáře 

aj.) a beletrie. Základním šiřitelem odborného vzdělávání se tak stal knihtisk. 84 

Informace o vzdělávání máme bohužel jen u dvou členů rodu Jana Boreně na Újezdě 

Purkartově a jeho druhorozeného syna Davida. Jan Boreň musel mít solidní vzdělání, když 

dokázal po devět let zastával úřad krajského výběrčího posudného. Předpokládalo to dobrou 

znalost matematiky a jeho korespondence svědčí o literárním talentu, který se ostatně projevil 

i napsáním dnes ztraceného cestopisu. Roku 1587 se Jan Boreň zapsal ke studiu na univerzitě 

v Sieně. Tento čin však zřejmě nebyl ani tak motivován láskou ke vzdělání jako spíše faktem, 

že v té době pobýval v Itálii a univerzitním studentům tam byly poskytovány výrazné slevy. 

Pokud je nám známo na žádnou jinou univerzitu, stejně jako jakýkoliv jiný člen rodu 

Chlumčanských z Přestavlk, se nezapsal. 85 Aby na univerzitu mohl být přijat, musel umět 

předbělohorské doby), Studia comeniana et historica 29, 1999, č. 62, s. 41-42; Francek, J.: Zločin a sex 
v českých dějinách. Manželské spory a sexuální kriminalita v raném novověku, Praha 2000, s. 21 
84 V přístupu ke šlechtickým knihovnám raného novověku bylo v současnosti vymezeno deset základních 
sledovatelných témat: 1. pojetí knihovny jako součásti a výrazu životního stylu šlechtice a jeho rodiny, zejména 
vzhledem k jeho veřejnému působení 2. vlivy na utváření skladby knihovny -výchova, vzdělání, cestování, 
sociální kontakty 3. hmotná kultura knihovních prostor 4. způsob získávání knižních titulů a jejich finanční 
náročnost 5. sledování pozůstalostí jiných osob v knihovně 6. studium kulturního transferu knih do podzámčí 7. 
sledování zastoupení určitých titulů v knihovnách pro sledování "šíření ideí" 8. zastoupení cizojazyčných titulů 
jako doklad znalosti cizích jazyků 9. "dějiny čtenářských zážitků" z poznámek v k knihách a v korespondenci či 
denících 10. vytvoření obrazu dobových čtenářů pomocí syntézy výsledků předchozího bádání 
Viz Petráň, J. a kol.: Dějiny Československa do roku 1648, Praha 1990, s. 517, 521-526; Bůžek, V.: Domácnosti 
nižší šlechty v předbělohorských Čechách (Pokus o typologii), in Život na šlechtickém sídle v 16.- 18. století, 
usp. L. Bobková, Ústí nad Labem 1992, s. 49; Bůžek, V.: Literární mecenát nižší šlechty v předbělohorských 
Čechách, in Husitství- reformace- renesance 3. Sborník k 60. narozeninám Františka Smahela, usp. J. Pánek, 
M. Polívka a N. Rejchrtová Praha 1994, s. 833; Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury II (1). Kultura 
každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995, s. 122-127, 131, 133-136, 146-147; Bůžek, V.: Nižší 
šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996, s. 154; Bůžek, V.: Knihovny 
aristokratů na česko-moravsko-rakouském pomezí koncem 16. a v první polm-ině 17. století, in K výzkumu 
zámeckých, měšťanských a církevních knihoven, usp. J. Radimská, České Budějovice 2000, s. 98-99 
85 Žádný člen rodu Chlumčanských nestudoval na Univerzitě Karlově v letech 1560-1582, z nichž máme 
seznamy univerzitních studentů. Pravdou ovšem je, že na ní tehdy nestudoval žádný šlechtic, nepočítáme-li 
nobilitované měšťany, a velmi málo studentů pocházelo z katolických oblasti Čech. Úroveň pražské univerzity 
tehdy nebyla příliš vysoká a vyrovnala se jí i řada českých městských partikulárních škol. Cílem studia na této 
univerzitě nebylo obvykle získání gradu, ale jen rozšíření životních obzorů a nabyti životních zkušenosti. Již 
krátkodobé navštěvování univerzity dávalo právo považovat se za "literáty". Někteří studenti již po krátkém 
pobytu na pražské univerzitě navštívili rovněž krátkodobě některou zahraniční univerzitu, kde se také snažili o 
dosažení gradu jen ve zcela výjimečných případech. V řadě případů se po krátkém pobytu na pražské univerzitě 
vraceli opět na nějakou městskou partikulární školu. 
Jméno Jana Boreně je uvedeno v obou pracích o českých studentech v Sieně. Literaturu k zahraniční akademické 
peregrinaci české šlechty do roku 1975 uvádí M. Melanová a M. Svatoš, později je uvedena zejména v článku 
M. Svatoše ve sborníku Cesty a cestování v životě společnosti. Obecnou prací je vedle této statě i článek J. Peška 
aD. šamana, který se ale věnuje studijním cestám don zahraničí až od roku 15% a navíc nebere ohled na cesty 
do Itálie. Většina prací na téma akademické peregrinacc v ranném novověku je víceméně soupisová, já zde 
uvádím ty, které jsem prošla. Zápis na universitě nebyl obvyklou věcí u nižší šlechty ani v Rakousku, tak G. 
Heiss uvádí, že v roce 1580 prošlo imatrikulací na universitě příbližně 10% dolnorakouských rytířů a roku 1620 
asi 20%. U příslušníků panského stavu byl podíl imatrikulovaných větší, ale ani tady to nebylo pravidlem. 
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dobře latinsky, jiná podmínka pro zápis na universitě však nebyla. Jeho předcházejícím 

vzděláním mohlo být studium na některé partikulární, farní či soukromé škole, výchova u 

vzdělaného preceptora nebo dokonce i jen výuka jeho rodičů, pokud by ovládali latinu. 86 O 

Janu Boreňovi víme, že nestudoval na klementinském gymnáziu. Pokud se nespokojil 

s domácí výchovou, dala se u něj jakožto katolíka dá předpokládat návštěva katolické 

plzeňské městské školy. Jeho učiteli mohli být také katoličtí faráři z okolí Újezda u Přeštic, 

např. z Přeštic nebo Dnešic. Syn Jana Boreně David nejméně v letech 1603-1606 navštěvoval 

klementinské jezuitské gymnázium. V roce 1603 podstoupil slavnostní imatrikulaci, která se 

zpravidla prováděla až po roce studia, u šlechtických synků však mohla být na žádost jejich 

rodičů provedena hned po nástupu do školy. Studenti urozeného původu často vydrželi jen půl 

roku a jejich studium se počítalo jako pouhé doplnění zkušeností. David však byl ve škole 

ještě v roce 1606, kdy jeho oslavná báseň na spolužáky byla považována za natolik kvalitní, 

že byla otištěna ve sborníku studentských prací. Přitom život na klementinském gymnáziu byl 

Viz Kalista, Z.: Češi v Sieně 1574-1646, ČČH 33, 1927, s. 117-127; Svatoš, M.: Studenti z českých zemí na 
universitě v Sieně (1573-1738), Zprávy AUK 4, 1982, s. 35, 37; Melanová, M.- Svatoš, M.: Bibliografie 
k dějinám pražské university, Praha 1975, s. 91-95; Kukánová, Z.: Čeští studenti na vídeňské univerzitě od 70. 
let 16. století do Bílé hory, in Hojda, Z.- Pešek, J. - Zilynská, B. (usp.): Seminář a jeho hosté. Sborník prací k 
60. naroteninám doc. dr. Rostislava Nového, Praha 1992, s. 171-180; Svatoš, M.: Akademická peregrinace a 
cesty za vzděláním, in Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 241- 250; Pešek, J.
Šaman, D.: Studenti z Čech na zahraničních universitách v předbělohorském čtvrtstoletí, Ústecký sborník 
historický 1983, s. 178; Šimák, J.V.:Studenti z Čech, Moravy a Slezska na německých universitách v 15-16. 
století, ČČM 79, 1905, s. 290-297,419-424, ČČM 80, 1906, s. 118-123, 300-305, 510-539; Černá, M.: Studenti 
ze zemí českých na universitě v Orleansu a na některých jiných francouzských universitách, ČČH 40, 1934, s. 
360-361; Svatoš, M.: Studenti z českách zemí na universitě v Perugii, Zprávy AUK 2, 1977, s. 89-105; Pešek, J. 
-Svatoš, M.: Sociální důsledky akademická peregrinace v českých zemích druhé poloviny 16. století, in Pocta 
Josefu Petráňovi, usp. Z. Beneš, E. Maur aJ. Pánek, Praha 1991, s. 234-235; Gmiterek, H.: Studenti te zemí 
české koruny na Samojské akademii, FHB 18, 1997, s. 167-172; Heiss, G.: Bildungsreisen osterreichischer 
Adeliger in der frtihen Neuzeit, in Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 257; Evans, 
R. J. W.: Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003, s. 36-37,43 
86 Děkuji M. Svatošovi za upozornění na to, že universitní student potřeboval k přijetí na zahraniční universitu i 
v raném novověku pouze to, co ve středověku: gramotnost, znalost latiny, věk alespoň 14let, pokud nebyla 
udělena výslovná výjimka s poznámkou v matrice, že beán nebyl připuštěn k imatrikulační přísaze "propter 
aetatem", a dostatečnou hotovost na zaplacení imatrikulačního poplatku. Dostatečnou přípravou na universitní 
studium tak byla i farní škola nebo domácí výchova. Také G. Heiss pro rakouské prostředí jako přípravu na 
universitu uvádí jezuitskou akademii, šlechtickou školu nebo domácí učitele. Za obvyklou přípravu pak pokládá 
znalost čtení a psaní, latiny, živých jazyků, rétoriky a matematiky. I v rakouském prostředí bylo obvyklé, že na 
universitě se 7apisovali šlechtici ve věku 12 nebo deset let, u nichž byl nedostatečný věk vysloveně poznamenán. 
Dále viz Pešek, J.- Svatoš, M.: Sociální důsledky akademická peregrinace v českých zemích druhé poloviny 16. 
století, in Pocta Josefu Petráňovi, usp. Z. Beneš, E. Maur aJ. Pánek, Praha 1991, s. 234-235; Svatoš, M.: 
Akademická peregrinace a cesty za vzděláním, in Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, 
s. 242, 244; Heiss, G.: Bildungsreisen osterreichischer Adeliger in der frtihen Neuzeit, in Cesty a cestování 
v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 255, 259; Bůžek, V. -Hrdlička, J. a kol.: Dvory velmožů s erbem 
růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha 1997, s. 7 4--77; Bůžek, V.: Muž, 
žena a děti v aristokratické rodině na prahu novověku, in Lenderová, M. a kol.: Eva nejen v ráji. žena v Čechách 
od středověku do 19. století, Praha 2002, s. 59-60; Svatoš, M.: Vzdělanec- učenec- profesor, in Člověk českého 
středověku, usp. M. Nodl a F. Šmahel, Praha 2002, s. 274-276 
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dosti tvrdý a pro mladého šlechtice jistě omezující. 87 Na studiu Davida Chlumčanského jsou 

pozoruhodné dvě věci: byl jen druhorozeným synem Jana Boreně, takže rozhodnutí poslat ho 

do Prahy na studie muselo být založeno na ohledu na jeho přirozený talent. David byl navíc 

vyslán do Prahy v době, kdy řešil jeho otec problémy se zaplacením svého manka v úřadu 

výběrčího posudného. Studium na klementinském gymnáziu mělo prvotřídní kvalitu a bylo 

zdarma, život v Praze ovšem jistě levný nebyl. 88 Přesto Jan Boreň dokázal svého syna 

podporovat při studiu nejméně čtyři roky. 

Žádný člen rodu se prokazatelně nepodílel na literárním mecenátu, literárně činní 

však byli dva členové rodu. Byli to právě ti dva, kteří měli kvalitní vzdělání: David na Újezdě 

Purkartově sepsal latinskou oslavnou báseň a jeho otec Jan Boreň český cestopis nebo 

cestovní deník. 89 

87 O životě na klementinském gymnáziu píše K. Bobková. Její práce se sice týká mladšího období, ale studijní 
řád gymnázia byl naposledy změněn roku 1599, takže se dá použít pro rámcový přehled o způsobu studia. Celé 
studium trvalo šest let. Podmínkou ph jetí byla znalost čtení a psaní a věk alespoň osm let. Obvyklý věk 
návštěvníků prvního ročníku byl deset až dvanáct let, velmi výjimečně i více než čtrnáct let. Davidovi bylo roku 
1603 nejméně devět let, protože jeho mladší bratr se narodil pfibližně roku 1595. Nejspíše mu ale bylo tak kolem 
dvanácti let. Začátek i konec školního roku se v jednotlivých třídách lišil, nejmladší začínali již 18. 10., nejstarší 
až 3. nebo 4. ll. Nejstarší končili školní rok již asi 7. 9., nejmladší až 27. 9. V gymnáziu se vstávalo již ve čtyfi 
hodiny ráno a uléhalo v devět hodin navečer, oběd byl obvykle v jedenáct hodín a večeře v půl sedmé večer. 
Studium bylo rozčleněno do dvou bloků po dvou a půl hodinách, pro nejvyšší třídu po dvou hodinách, celkem 
tedy pět nebo čtyh hodiny denně. Vyučovalo se od sedmi hodin do půl desáté a od půl druhé do čtyř, u 
nejstarších žáků začínala výuka ráno i odpoledne o půl hodiny později. Po škole následovalo opakování a 
každodenní domácí úkoly. Kratší výuka probíhala i ve dnech odpočinku dvakrát týdně a ve většině svátků, úplné 
volno bylo velmi výjimečně. Žáci měli podle věku volno th až šest týdnů na podzim a potom ještě od odpoledne 
24. 12. do 28. 12. a od odpoledne Popeleční středy do následujícího úterý. 
Viz Strahovská knihovna v Praze sign. AA Vll 54 přív. 20- 5 ff č. 8 (konvolut latinských básní absolventů 
klementinského gymnázia nazvaný Donaria z roku 1606); Truc, M.(ed.): Album Academiae Pragensis Societatis 
lesu 1573-1617, Praha 1968, s. 75, XIII-XV; Hejnic, 1.: Plzeňská latinská škola v období humanismu (1450-
1620), MZK 14, 1978, s. 111 nn.; Koldinská, M.: Šlechtické školy v předbělohorských Čechách, in Život na 
šlechtickém sídle v 16.- 18. století, usp. L. Bobková, Ústí nad Labem 1992, s. 218; Bobková, K.: Každodenní 
život jezuitského gymnázia. Klementinum ve 20. letech 18. století, AUC- HUCP 39, 1999, s. 65-91 
88 G. Heiss uvádí, že vzdělání prvorozených synů rakouské šlechty bylo zaměřeno spíše na studium, zejména 
právnické, kvůli očekávání úřední kariéry či správy panství, zatímco mladší synové byli vzdělávání spíše "ve 
šlechtických ctnostech", aby udělali kariéru u dvora. Obecná platnost této teorie se ale dále zkoumá. K tomuto 
názoru se pro české poměry phklání i V. Bůžek. 
Viz Heiss, G.: Bildungsreisen osterreichischer Adeliger in der fiiihen Neuzeit, in Cesty a cestování v životě 
společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 257; Bůžek, V.: Napovědět císaři. Vídeň očima české a moravské šlechty 
v době vlády Ferdinanda 1., Dějiny a současnost 25, 2003, č. 6, s. 28 
89 Podle V. Bůžka se literárního mecenátu v předbělohorských Čechách účastnilo téměř 150 osob z 82 dvou 
rytířských rodů. Jednalo se především o osoby zastávající nějaký úřad, z majetkového hlediska i osoby s méně 
než tficeti poddanými. Žádný člen rodu Chlumčanských z Přestavlk však mezi ně nepatřil. Ve druhém dílu 
Rukověti humanistického básnictví je v hesle o Davídu Chlumčanském poznamenáno, že oslavnou báseň napsal 
jako ,,posluchač na jezuitské univerzitě". Tuto možnost samozřejmě nemůžeme vyloučit, nevíme ale o tom, že 
by Davíd dosáhl bakalářského gradu. 
Viz Strahovská knihovna v Praze sign. AA Vll 54 přív. 20- 5 ff č. 8 (konvolut latinských básní absolventů 
klementinského gymnázia nazvaný Donaria z roku 1606); NK Oddělení rukopisů a starých tisků inv. č. 265 
sign. XVII F 35 (Vincence a S. Wilhelmo, bosáka u sv. Václava, Sborník výpisků o rodinách českých) pag. 9-11; 
Seydler, K. V.: Jan Chlumčanský z Přestavlk, ČČM 45, 1871, s. 95-96; Truhlář, 1. a kol.: Rukověť 
humanistického básnictví, 2, Praha 1966, s. 385-386; Bůžek, V.: Literární mecenát nižší šlechty 
v předbělohorských Čechách, in Husitství- reformace- renesance 3. Sborník k 60. narozeninám Františka 
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Ve výboru oslavných básní patnácti žáků klementinského gymnázia na počest 

jednadvaceti právě graduovaných bakalářů zvaného Donaria z roku 1606 byla otištěna také 

báseň Davida Chlumčanského oslavující bakaláře Eliáše Alberta Kolbia a Zikmunda Fischera: 

Eliae Alberto Kolbio Silesio et Sigismundo Fischero Ubio 

Laurea prima Sophi vobis donatur, inire /Prima quibus Sophiae limina, eura 

fuit./Spero quidem cum Sol istum compleverit orbem,/ Maiori Sophiae vos in honore fore I 

Laurea vos Sophiae cinget suprema: quid ultra?/ Doctorum vobis nomen et omen erit. 

David Chlumczansky de Przestawlk 

Ve volném překladu znamená asi toto: 

Slezanu Eliášovi Albertu Kolbiovi a Němci z Porýní Zikmundu Fischerovi 

Vám dán je Moudra vavřín první I Mohli jste projít první branou Moudrosti. I 

Já doufám však, že až Slunce dráhu svou završí, I Moudrost zajisté větší budete míti. I A 

ověnčí vás vavřín největší: Co říci dále? I Získáte titul doktorský. 90 

Skládání latinských básní se v době renesance věnovalo v Čechách mnoho tisíc osob, 

jejichž díla obvykle nedosahují dobré umělecké úrovně. Poslední velká vlna latinského 

básnictví začala na konci 16. století a trvala až do roku 1620. Převažovaly příležitostné básně, 

věnované rozličným osobám (přátelům či mecenášům) a reagující na různé příležitosti: 

narozeniny, sňatky, narození dětí, úmrtí blízkých osob, vydání se na cestu ... Báseň Davida 

Chlumčanského plně odpovídá této skupině. David se skládaní latinských básní naučil 

v rámci výuky latiny na gymnáziu. Každý student klementinského gymnázia v průběhu studia 

složil desítky známkovaných básní na určené téma, které se do dnešních dnů většinou 

nedochovaly. Zvláštní příležitostí však bylo skládání blahopřejných básní ke příležitosti 

promocí, z nichž nejlepší byly otiskovány ve sborníčcích k těmto promocím. Jejich souvislá 

řada pro Klementinum je dochována od roku 1581. Básně bývaly v hexametrech a měly 

Šmahela, usp. J. Pánek, M. Polívka a N. Rejchrtová Praha 1994, s. 831-843; Bůžek, V.: Nižší šlechta 
v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996, s. 130, 133-139 
90 Za pomoc s překladem této básně děkuji M. Tejčkovi ze SOkA Klatovy. 
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celkem stereotypní obsah, např. že příští bakaláři nebo mistři jsou věnčeni vavříny atd.Báseň 

Davida Chlumčanského je pak hezkou typickou ukázkou básní tohoto druhu.91 

Literární výtvor Jana Boreně se ztratil, takže nemůžeme ani určit, zda se vlastně 

jednalo o cestopis nebo o cestovní deník. Cestovní deník zachycoval relativně okamžitě 

zážitky z cest a měl soukromý charakter, zatímco cestopis byl sepsán v odstupu několika let 

s úmyslem pozdější publikace. Pokud by se u díla Jana Boreně jednalo o cestovní deník, 

musely by to být vzhledem k časovému rozsahu jednotlivých cest spíše cestovní deníky. Nebo 

snad jeho majitel používal stejnou knihu pro všechny cesty takříkajíc "na pokračování"? 

Otázkou také zůstává, zda si vedl cestovní deník již při svých prvních cestách v dětském 

věku. Není ovšem vyloučeno, že mu tehdy bylo nařízeno psaní deníku jako stylistický úkol a 

při dalších cestách se v něm rozhodl pokračovat. Mohlo se také jednat o cestopisnou reportáž 

typu Příhod Václava Vratislava z Mitrovic, kterou Jan Boreň napsal na konci svého života. 

Mohl se také pokusit se vytvořit humanistický cestopis typu díla Kryštofa Haranta z Polžic a 

Bezdružic a do svého díla zahrnout i tištěné cestopisy a kosmografie jiných autorů, přestože to 

není příliš pravděpodobné. Jiný typ cestopisu je u člověka v postavení Jana Boreně zcela 

nepravděpodobný a navíc ani nebyl tehdy v českých zemích obvyklý. Dokud ale literární dílo 

Jana Boreně nebude nalezeno, nemůžeme definitivně rozhodnout, zda se jednalo o cestovní 

deník či cestopis, případně o jaký druh cestopisu šlo. Pokud to byl opravdu cestopis, jako 

podklad pro jeho vyhotovení zřejmě sloužil jeho původní cestovní deník či deníky, takže 

s jeho Gejich) existencí můžeme počítat téměř stoprocentně. 

Do dnešní doby ale zůstala zachována pouze krátká sumarizace všech jeho cest. 

Taková sumarizace očividně nebyla součástí žádného cestovního deníku. V něm by byly totiž 

uvedeny zápisy podobného typu, ale pro jednotlivé dny či jiné kratší časové úseky, nikoliv 

pro celé cesty. Tato forma již nasvědčuje určitému zpracování. Pro svou heslovitost ale 

nemohla být součástí vlastního cestopisu, takže pravděpodobně pochází spíše z úvodu k němu 

91 O skládání básní klementinskými gymnazisty v době o něco pozdější, která se ale zřejmě ničím nelišila od 
počátku 17. století, informuje dosti podrobně K. Bobková. Schopnost vlastní literární tvorby šlechticů byla 
vysoce oceňována, a to dokonce i aristokratickou elitou. 
Viz Strahovská knihovna v Praze sign. AA VII 54 přív. 20- 5 ff č. 8 (konvolut latinských básní absolventů 
klementinského gymnázia nazvaný Donaria z roku 1606); Truhlář, J. a kol.: Rukověť humanistického básnictví 
1, Praha 1966, s. 306, 314, 2, Praha 1966, s. 385-386; Businská, H.- Martinek, J.: Renesanční poezie, Praha 
1975, pag. X-XI; Svobodný, P.: Renesanční humanismus v Čechách a na Moravě, Společenské vědy ve škole 
40, 1983-84, č. 2, s. 43, 45; Kopecký, M.: Český humanismus, Praha 1988, s. 159, 197, 228-229; Petráň, J. a 
kol.: Dějiny Československa do roku 1648, Praha 1990, s. 521; Bobková, K.: Každodenní život jezuitského 
gymnázia. Klementinum ve 20. letech 18. století, AUC- HUCP 39, 1999, s. 81; Bůžek, V.: Knihovny aristokratů 
na česko-moravsko-rakouském pomezí koncem 16. a v J?rvní polovině 17. století, in K výzkumu zámeckých, 
měšťanských a církevních knihoven, usp. J. Radimská, Ceské Budějovice 2000, s. 93; Beránek, K.: Triumf 
jezuitských bakalářů v Praze roku 1602, in Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny 
České republiky č. 17/2001-2002, s. 218 
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nebo z nějakých pamětí. Každá ze dvanácti cest byla charakterizována jednou větou a 

obsahovala tyto údaje: letopočet výpravy, její cíl, zda se trasa návratu lišila od trasy vedoucí 

k cíli a počet ujetých mil. Určení délky jednotlivých cest zřejmě pocházelo z původních 

cestovních deníků: šlo totiž o typický údaj, který si denně do svých deníků poznamenávali i 

např. Petr V ok z Rožmberka, Jeroným Šlik nebo Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Prvních pět 

vět navíc ještě obsahovalo údaje o relativním věku autora, následujících sedm oproti tomu 

uvádělo cestovní náklady na jednotlivé cesty v kopách grošů míšeňských. Poslední dvě cesty 

byly charakterizovány šířeji a v poslední větě dokonce byl použit i náznak vztahu autora 

k popisu cesty-" .. . pro velikou a nenadálou drahotu ... " Struktura vět se opakovala a v 

podstatě se omezovala pouze na informační popis bez literárních ambicí. 

,,První jízdou, léta 1570, ještě jsouc pachole, do Heydelbergu a Špeyru a zase 

domův, avšak jinou cestou, sjel sem 133 mil. Druhou jízdou léta 1573, též v pacholectví, do 

Tyrolu a Inspruku, sjel sem tam i zas domů, tolikéžjinou stranou, 100 mil. Třetí jízdou téhož 

léta 15 7 3, do Mnichova i zase domů, také jinou stranou, 72 míle. Čtvrtou jízdou léta 157 4, 

také ještě téměř v pacholectví, podruhé do Tyrole až domů, též jinou cestou sjel sem 100 mil. 

Pátou jízdou léta 1575,již v mládenectví, do města Normberka a zas domův, sjel sem 44 míle. 

Šístou jízdou léta 1587, do Říma a zemí vlaských, sjel sem tam i zase domův 352 míle, tou 

cestou utratil jsem 300 kop gr. míš. Sedmou jízdou léta 1593, do města Řezna i zas domův, 

sjel sem 34 míle. Osmou jízdou léta 1595, do města Vratislavě i zas domův, však jinou cestou, 

sjel sem 91 míli, utratil sem do 50 kop gr. Devátou jízdou léta 1597, kterou jsem učinil do 

Polských zemí a Prus, do Krakova a Gdanska, sjel sem tam i zas jako kolem 264 míle, tou 

cestou utratil sem 200 kop gr. m. Desátou jízdou léta 1602, kterou jsem učinil do Uherské 

země až na Ostřehom a zase domův sjel sem 158 mil a utratil sem 100 k. g. m. Jedenáctou 

jízdou léta 1605, kterou jsem učinil do zemí půlnočních, do Hamburku, Lubeku a Bremu a zas 

zpátkem do zemí horních až do Štraspurku a odtud domův, sjel sem 289 mil a utratil sem na té 

cestě 308 k. g. m. Dvanáctou jízdou léta 1610, kterou sem učinil do některých měst v Říši 

ležících, jako nejprve z domu do Prahy, odtud do Hba, Hufu, Jeny, Weymaru, Eif.furtu, Gothy, 

Aysenachu, Fuldy, Pamberku, Forchheimu, Normberku, Amberku a zas do Čech domův, sjel 

sem vůkol111 mil a utratil sem na té cestě pro velikou a nenadálou drahotu více než 

půldruhého sta kop míšenských. " 

K tomuto textu připsala jiná ruka: ,,Léta 1587 Jan Boreií Chlumčanský v Přestavlk a 

na Oujezdě, již toho léta ženatý, maje i dítky, cestu před sebe vzal do Itálie; měl pak 

v tovaryšstvu ctihodného kněze Adama z Vinaře, toho času faráře na Branných při horách 

Krkonošských, který potom byl kanovníkem kostela Pražského a děkanem karlštejnským, a 
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Vincencia, gvardiána kláštera bosáckého z města Plzně, z stavu panského pana Voldřicha 

Felixa z Lobkovic, pana Václava Švihovskýho z Ryzemberka, syna pana Ferdinanda 

Švihovskýho, který potom oblíbiv sobě řád jezuitský duchovním člověkem učiněn jest, z stavu 

rytířského jednoho Slezáka jménem Voldřicha, služebníka téhož pana z Lobkovic, pana 

Václava Čejku z Olbramovic, syna pana Jana Čejky, který byl v Němčicích, i některé ze stavu 

městského, takže bylo devět koní a deset osob. Druhou jízdu před se vzal léta 1597 

k půlnočním krajinám versus mare Balthicum." Na konci opisu bylo potom uvedeno: ,,NB. 

Všechny ty cesty obšírně od něho českým jazykem rypsány. Knihu tu má uroz. a st. rytíř Jan 

Váci. Dubský z Vitiněvsi a na Pičíně, který toho Jana Borně Chlumčanskýho vnučku Lidmilu 

za manželku měl. " Pořizovatel opisu tak očividně měl před sebou také celý cestopis nebo 

cestovní deník Jana Boreně, nikoliv pouze ono shrnutí jeho cest. Z cestopisu ho zaujaly jen 

cesty z let 1587 a 1597, které patřily k nejdelším, bližší údaje o cestě však uvedl pouze u cesty 

z roku 1587. Protože však přejal pouze fakta o oné cestě a necitoval ani část původního 

cestopisu, nemůžeme soudit nic o literárních kvalitách výše zmíněného cestovního deníku či 

cestopisu Jana Boreně. 92 Z přípisku nicméně vyplývá, že kniha byla na zámku v Pičíně ještě 

92 České cestopisy z 2. poloviny 16. století a prvních dvou desetiletí 17. století člení E. Petrů do čtyř typů: na 
cestovní zprá:Č, které se nevěnují vlastní cestě a zachycují jen vlastní pruběh jednání v cizině (relace Ceských 
bratrů Matěje ervenky a Jana Blahoslava), na naukoyý cestopis, který používá maximálně okleštěný popis 
vlastní cesty jen jako rámec pro zeměpisný popis určité oblasti (v Čechách tento typ zastupuje jen překlad díla J. 
Léryho Historie o plavení se do Ameriky z roku 1590), na humanistický cestopis, kde jsou nauková a cestopisná 
složka víceméně v rovnováze (nejvíce naukový z nich je cestopis Bedřicha z Donína, méně Kryštofa Haranta 
z Polžic a Bezdružic, nejméně Oldřicha Prefáta z Vlkanova) a konečně cestopisnou reportá~ která se soustředila 
téměř výhradně na zpracování zážitků z cesty (cestopis Václava Vratislava z Mitrovic). Novým typem byly 
Přlběhy Jindřicha Hýzrleho z Chodů, které stály na pomezí cestopisu, memoárové literatury a historické 
literatury faktu typu Bartoloměje Paprockého .. T. Rataj se své knize o obrazu Turka v české raně novověké 
literatuře věnoval cestopisům, které popisovaly cesty do území Osmanské říše. Rozdělil je na dva typy podle 
účelu cest: diplomatické (neoficiální cestopis Václava Vratislava z Mitrovic a německy nebo latinsky psané 
polooficiální cestopisy Stephana Gerlacha o misi z let 1573-1578 a Salomona Schweiggera o misi z let 1578-
1581) a poutnické (mezi lety 1550-1620 to byly jen cestopisy Oldřicha Prefáta z Vlkanova a Kryštofa Haranta 
z Polžic a Bezdružic). Oba typy ale přinášely shodně tolik reálií o každodenním životě cestovatelů i oblasti, 
kterou cesta vedla, že je od sebe odlišovalo především ideové zaměření cestopisu - a to u Jana Boreně neznáme. 
Poutnické i polooficiální diplomatické cestopisy byly obvykle vydávány tiskem a přinášely naučné ilustrace, 
které často kreslili malíři přímo se účastnící poselstva nebo si je cestovatelé objednali ještě v pruběhu cesty 
(např. Oldřich Prefát z Vlkanova u benátského malíře Dominika de la Greche). Do cestovních deníků se ilustrace 
pochopitelně nepořizovaly. Je pravděpodobné, že pokud by v literárním díle nějaké ilustrace byly, zmínil by se o 
tom autor přepisu sumarizace, takže je v díle Jana Boreně můžeme vyloučit. "Zmenšený cestopis" 
diplomatického typu z mise z let 1584-85, redukovaný jen na soupis osob v legaci a na nejzajímavější příhody, 
vydal Hans Lowenklau ve svém dile, přeloženém roku 1594 do češtiny pod názvem Kronika nová o národě 
Tureckém. To vede k otázce, z jakého díla byla převzata ona sumarizace cest Jana Boreně a zda se skutečně 
jednalo o část úvodu k cestopisu nebo naopak o úryvek z jiného literárního díla, např. rodových pamětí. 
Cestovní deníky z českých zemí doby přcdbělohorské se zachovaly pravděpodobně jen dva: cestovní deník Petra 
V oka z Rožmberka z let 1562-1563 a cestovní deník Ladislava Velena ze žerotína z let 1589-1594. Zážitky 
z cest do zahraničí mohly být také včleněny do "necestovního" deníku, jako je tomu v deníku Jeronýma Šlika, 
Karla staršího ze žerotína, Matyáše Borbonia, Zdeňka Brtnického z Valdštejna a Zdeňka Vojtěcha Popela z 
Lobkovic. Zápisy v cestovních denících obsahovaly údaje o místě zápisu, každodenním počtu ujetých mil, 
počasí, společenských stycích a každodenních finančních výdajích. Jeronym Šlik si do něj zapisoval i své sny, 
dobu vstávání a podrobný pruběh celého dne. I v jiných se často objevují informace o náboženské aktivitě 
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po 9. 7. 1684, kdy zemřela dcera Vladislava Chlumčanského na Trhových Dušníkách Lidmila 

Dubská z Přestavlk a Chlumčan.V roce 1871 byl však již cestopis nezvěstný a nebyl nalezen 

dodnes.93 

Sumarizace jeho cest nám ale poskytuje dostatek faktů, abychom mohli stanovit, 

které země a jejich oblasti při svých cestách preferoval. Částečně nám umožňuje i poznat, 

jakým způsobem své cesty podnikal. Tím se dostáváme k další oblasti kulturního života, 

kterou bylo cestování. J. Pánek považuje za cestování vykonání nejméně několikadenní cesty, 

která počítala s návratem a měla stanovený jistý program. 

V životech příslušníků drobné nižší šlechty, mezi něž patřili i Chlumčanští, však 

hrály důležitou roli i cesty kratší. Nejčastějšími cestami drobné šlechty, která nezastávala 

žádné úřady, byly cesty z rodinných důvodů: na křty, svatby a pohřby. Tyto rodinné události 

(zpovědích, mších aj.) a zdravotním stavu. Cestovní deník dovoloval trvalé uchování zážitků z cest a sloužil i 
jako důkaz zcestovalosti. Umožňoval navíc i případné zpracování cestovních dojmů uměleckým způsobem. 
Text sumarizace cest Jana Boreně byl pod názvem "Krátký obsah cest Jana Boreně Chlumčanského z Přetavlk, 
jenž v letech 1570-1610 vykonal a jazykem českým obšírně popsal" přepsán do rukopisu "Sborník výpisků o 
rodinách českých" , pořízeného Vincencem a S. Wilhelmo, augustiniánem z kláštera sv. Václava na Novém 
Městě pražském. Tento augustián do svého rukopisu přepsal cokoliv, co jen vzbudilo jeho zájem: výpisy z desek 
zemských trhových i půhonných, z materiálů Ceské kanceláře i genealogických materiálů a mj. též recept na 
přípravu zadělávaného puškvorce. V Národní knihovně je uchováváno jeho rukopisů několik, jeden z nich (sign. 
XVII Gl6) je datován rokem 1697. Nevíme, zjakého pramene pořídil opis poznámek o cestách Jana Boreně. 
Tyto poznámky jsou psány v první osobě, takže je pravděpodobně odněkud doslovně opsal. 
Velice blízké stylu zápisků Jana Boreně jsou ale kalendářové zápisky o služebních cestách nějakého 
rožmberského úřednika, které V. Bůžek otiskl ve své práce o nižší šlechtě na s. 44. Do kalendáře na volnou 
stránku totiž neznámá osoba zapsala: "2. Ujel sem z Prahy at do Míšku 3 míle. 3. Na Suchý Důl má se jeti 3 míle. 
4. Na Lnáře 5 mil. 7. Do Klatov 3 mile. JO. do Šťáhlav z Klatov. ll. Do Žebráku 4 míle.l2. Do Prahy 5 mil." 
Viz NK Oddělení rukopisů a starých tisků inv. č. 265 sign. XVII F 35 (Vincence a S. Wilhelmo, bosáka u sv. 
Václava, Sborník výpisků o rodinách českých) pag. 9-11; Seydler, K. V.: Jan Chlumčanský z Přestavlk, ČČM 
45, 1871, s. 95-96; Truhlář, J.: Katalog českých rukopisů c. k. veřejné a univerzitní knihovny pražské, Praha 
1906, s. 104-105; Racek, J.: KryštofHarantzPolžicaBezdružicajeho doba 2, Brno 1972, s. 22-24,30-31,3, 
Brno 1973, s. 41-56; Kopecký, M.: Český humanismus, Praha 1988, s. 207-215; Petráň, J. a kol.: Dějiny 
Československa do roku 1648, Praha 1990, s. 523-524; Petrů, E.: Staročeský cestopis z hlediska genologického, 
otištěno ve výboru z jeho prací Vzdálené hlasy, Praha 1996, s. 233-245; Mať a, P.: Nejstarší české a moravské 
deniky, FHB 18, 1997, s. 100, 102-103, 110-111; Ryantová, M.: Proměny lobkovické rezidence na Vysokém 
Chlumci v 16. a 17. století, Opera historica 7, Ceské Budějovice 1999, s. 233 
Rataj, T.: České země ve stínu půlměsíce, Praha 2002, s. 86-89, 109-122; 
93 Určitou naději na případné nalezení ztraceného cestopisu mohla představovat snaha o soupis všech sterých 
rukopisů v muzeích, hradech a zámcích, která probíhá v současné době. Byl již například vyhotoven soupis 
rukopisů, uložených v Západočeském muzeu v Plzni, generální soupis rukopisů z let 1600-1800 obsáhl muzea ve 
městech začínajících písmeny A-J... Ztracený cestopis ani žádný jiný rukopis napsaný či patřící někomu z rodu 
Chlumčanských (s výjimkou rukopisů z majetku poslcdniho žijícího člena rodu Václava Chlumčanského z 
počátku 19. století) však zatím nebyl nalezen. 
Viz PAS (datum jejího úmrtí převzal A Sedláček údajně z matriky příbramské); NK Oddělení rukopisů a starých 
tisků inv. č. 265 sign. XVII F 35 (Vincence a S. Wilhelmo, bosáka u sv. Václava, Sborník výpisků o rodinách 
českých) pag. 9-11; Seydler, K. V.: Jan Chlumčanský z Přestavlk, ČČM 45, 1871, s. 95-96; Tošnerová, M.: 
Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Svazek 1. Rukopisné fondy zámeckých, hradních a 
palácových knihoven, Praha 1995; Tošnerová, M.- Brodský, P.: Průvodce po rukopisných fondech v České 
republice. Svazek 2. Rukopisné fondy archivů v České republice, Praha 1998; Mašek, P.: Zámecké knihovny v 
zemích Koruny české, in K výzkumu zámeckých, měšt'anských a církevních knihoven, usp. J. Radimská, České 
Budějovice 2000, s. 43-52; Linda, J. a kol.: Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách 
U1,2 (a-f, h-j), Praha 2003; Linda, J.: Soupis rukopisů Západočeského muzea v Plzni, Plzeň 2004 
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obvykle svedly dohromady rozptýlené členy rodiny: na svatby svých sester přijížděly na 

návštěvu do domu rodičů provdané dcery se svými manžely i synové, kteří již žili na vlastním 

sídle, na svatby synů a bratrů se zase jezdilo do sídel jejich vyvolených. Prokazatelná účast je 

přirozeně u ženicha a nevěsty. Nejběžnější rodinné svazky se uzavíraly v nejbližším 

sousedství, takže nebylo nutno jezdit nikam daleko- např. otec druhé ženy Jana Boreně 

Chlumčanského Vladislav Janovský sídlil v době sňatku na Soběkurech nedaleko Janova 

Újezda u Přeštic a otec první ženy jeho bratra Jindřicha Chlumčanského Vilém Lukavský 

z Řeneč na Dolní Lukavici nedaleko Jindřichových Radkovic. Někdy ale cesta za nevěstou 

vedla do vzdálenějších končin Plzeňského kraje nebo úplně mimo kraj. Tak například víme, 

že bratři Jan Boreň a Jindřich Chlumčanští z Újezda a Dolní Lukavice u Přeštic si oba přivezli 

nevěsty z Jivjan u Holýšova, vzdálených necelých čtyřicet kilometrů. Dá se předpokládat, že 

na Jivjany jezdili častěji, jednak oba jako účastníci svatby toho druhého, jednak na svatby 

svých švagrových, na křty a pohřby a snad také i jen na návštěvu. Při těchto cestách žádala 

nižší šlechta své příbuzné a známé o možnost přespání v jejich sídlech, ležících v trase cesty. 

Žádný list se žádostí o poskytnutí ubytování nemáme, ale dá se předpokládat, že Jan Boreň a 

Jindřich Chlumčanští využívali pohostinství svých příbuzných na Zeměticích, eventuelně 

Maškrově nebo Bijadlech, které všechny tvořily součást jednoho statečku a ležely přímo na 

trase cesty. Je to tím pravděpodobnější, že manželkou Jindřicha Žákavce, bratra ženy Jana 

Boreně Justiny ze Žákavy a otce Jindřichovy manželky Anny ze Žákavy, byla sestra Jiříka 

Chlumčanského na Zeměticích, takže příbuzenství bylo hned dvojnásobné. Ještě delší cesty 

ovšem podnikli někteří jiní členové rodu: Jan na Újezdě Hlubově (nade Mží) si jel pro nevěstu 

do Litně u Berouna, vzdálené osmdesát kilometrů, jeho bratr Vilém pro nevěstu musel z téhož 

statku do Jenče u Unhoště, vzdálené devadesát kilometrů. Nevěsta Jana na Újezdě Purkartově 

(u Přeštic) pocházela z Mikovic u Kralup nad Vltavou, vzdálených od Janova bydliště sto 

osmnáct kilometrů. Na svatby, křty a pohr'by příbuzných jezdili pravděpodobně i ti členové 

rodu, kteří se odstěhovali často dosti daleko od svých původních sídel, např. Šebestián do 

Volyně v jižních Čechách. Navíc se šlechta neúčastnila těchto událostí jen u vlastních 

příbuzných ze strany své a svého životního partnera či partnerky, ale i dalších známých, 

zvláště "pánů a přátel".94 Tuto skupinu lidí ale šlechtici nenavštěvovali jen při těchto 

94 DZV 5 D4'; NA Praha Wunschwitzova genealogické sbírka inv. č. 87 (Boreň ze Lhoty), 453 (Chlumčanský 
z Přestavlk); NADobřenského genealogická sbírka inv. č. 3% (Chlumčanský z Přestavlk); ; Balbín, B.: 
Miscelanea Historica regni Bohemiae, Dec. 2, Lib. 2, Pragae 1687, I tab. 40 (Henikarové ze Seeberka), II tab. 
19 (Žákavci ze Žákavy), tab. 37 (Boreňové ze Lhoty), tab. 40 (Janovští z Janovic), III tab. 10 (Žákavci ze 
Žákavy - pokračování); Neudertová, M.: Cestování nižší šlechty v předbělohorských Čechách, in Cesty a 
cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 211-212; Vorel, P.: Mezi Augsburkem a Komárnem 
(Cestování Jaroslava z Pernštejna v Podunají v polovině 16. století, in Cesty a cestování v životě společnosti, 
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příležitostech, ale také např. jako svědci při uzavírání jejich smluv. Zatímco u předchozích 

případů tyto jejich cestovní aktivity spíše předpokládáme a jistotu máme víceméně pouze u 

cest ženichů za nevěstami, zde již může jejich pobyt doložit právě z trhových smluv, kde 

figurovali jako svědkové. 95 

Nejobvyklejší delší cestou na území Království českého byla ale jistě cesta do Prahy 

jakožto správního centra. Do Prahy jezdili šlechtici na úřad desek zemských, aby tam nechali 

vložit smlouvy o majetkových převodech a závětích, nebo byli povoláváni na komorní nebo 

zemský soud jako svědkové nebo obžalovaní, případně i sami někoho žalovat. Doloženy 

máme např. cesty Chlumčanských na úřad desek zemských: roku 1590 tam bratři Jan 

Markvart. Kryštof a Zikmund Chlumčanští spolu s Janem Boreňem Chlumčanským vložili 

trhovou smlouvu na ves Kbel z roku 1579, v roce 1592 Jan Boreň Chlumčanský spolu 

s Adamem Šicem z Drahenic vložili do desek zemských smlouvu na stejnou ves z roku 1586, 

Jan Boreň roku 1605 obvěnění své manželky. Smlouvu do desek zemských mohla vložit ale i 

jen jedna strana: např. smlouvu o postoupení částí vsí Jíno a Kbel Jindřichem Chlumčanským 

na Radkovicích Adamu Šicovi z Drahenic vložil do desek zemských roku 1592 jen Adam Šic. 

O jiných pobytech Chlumčanských v Praze svědčí jejich soudní spory. 96 

Ti členové rodu, kteří zastávali nějaké úřady, mohli mít cestování zakotveno jako 

součást své pracovní povinnosti. Tak tomu bylo např. u Kryštofa Chlumčanského, dvořana 

Petra V oka z Rožmberka. Z jeho cest víme ovšem konkrétně jen o cestě do Frankfurtu nad 

Mohanem roku 1562. Dá se ale předpokládat, že při své službě v letech 1562-1574 

doprovázel svého pána na většině jeho delších cest po území Čech. I vrchnostenští úředníci 

museli v rámci své služby podnikat časté a časově náročné služební cesty. Ty jim ale byly 

propláceny.97 Také v krajských úřadech bylo vyžadováno cestování. Např. Jan Boreň 

Chlumčanský měl jakožto výběrčí posudného povinnost čtyřikrát ročně dojet do Plzně vybrat 

posudné a potom ho odvézt do Prahy. Vedle toho ovšem řešil problémy s dlužníky 

Ústí nad Labem 1997, s. 193; Král, P.: Pohřební slavnosti jako prostředek a nústo komunikace raně novověké 
společnosti, Opera historica 8, 2000, s. 315-332 
95 Např. Jan Chlumčanský na Újezdě Purkartově byl v roce 1558 svědkem dělení statku Borovy u Přeštic. Další 
informace o těchto aktivitách Chlumčanských jsou v pasáži o působení Chlumčanských v rolích "pánů a přátel", 
nelze je však rozhodně považovat za vyčerpávající. Pro stanovení podrobného itineráře Chlumčanských by bylo 
nutné podniknout velmi náročný výzkum v deskách zemských. 
Viz DZV 53 Hl?, N3 
96 DZV 167 A24'; DZV 168 H27, H29; Macek, 1.: Jagellonský věk v českých zenúch (1471-1526) 2. Šlechta, 
Praha 1994, s. 116; Vorel, P.: Mezi Augsburkem a Komárnem (Cestování Jaroslava z Pernštejna v Podunají 
v polovině 16. století, in Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 193 
97 Bůžek, V.: "A tak jsem tam dlouho zdržován byl. .. ". Čas v životě předbělohorských rytířů, Dějiny a 
současnost 93/3, s. 27; Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 
1996, s. 42-45; Stejskal, A.: Cesty rožmberských úředníků 1589-1611, in Cesty a cestování v životě společnosti, 
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posudného, např. s Janem z Roupova na Roupově a Nezdicích, s městy Klatovy a Rokycany a 

jistě i s mnoha dalšími. Jeho plat 50 kop gr. č. byl určen především na hrazení těchto 

cestovních výloh, což si ale pravděpodobně dostatečně neuvědomoval. Jiným "cestovatel 

z povinnosti úřední" byl jeho dědeček Václav Chlumčanský, který na podzim roku 1529 

v roli berníka za Plzeňský kraj odjel se zemskou hotovostí ke Znojmu.98 

Daleko méně obvyklé byly ovšem cesty do ciziny. Pravidelný zájem o krátkodobé i 

dlouhodobé zahraniční cesty poznávacího, vzdělávacího i kulturně hospodářského významu 

projevovali příslušníci rytířské elity, mezi tu ale nikdo z rodu Chlumčanských zcela jistě 

nepatřil. Dalo by se naopak předpokládat, že vzhledem k jejich hospodářské situaci není nutné 

se touto otázkou u drobné nižší šlechty není nutné zabývat. Přesto tomu tak není a cizinu 

navštívilo dokonce několik členů rodu Chlumčanských: bratr Jiříka na Zeměticích Kryštof 

Chlumčanský před rokem 1563 Litvu, dvořan Petra V oka z Rožmberka Kryštof Chlumčanský 

roku 1562 Frankfurt nad Mohanem, Jan Boreň Chlumčanský Újezdě Purkartově v letech 

1570-1610 Rakousko, Německo, Polsko, Uhry a Francii, Jan Markvart Chlumčanský na 

Bijadlech a Jaroš Chlumčanský roku 1594 Uhry a Jan Chlumčanský na Drahouši snad před 

rokem 1594 také Uhry.99 Zcela jistě nejznámějším cestovatelem z rodu Chlumčanských byl 

Jan Boreň na Újezdě Purkartově, který se díky svým cestám stal pravděpodobně 

nejznámějším členem rodu Chlumčanských z Přestavlk. Je zmiňován ve většina prací o 

cestování české šlechty v raném novověku, aniž by se ale někdo jeho cestám podrobněji 

věnoval. Cestování ostatních členů rodu Chlumčanských nebyla dosud věnována pozornost 

~'d '100 za na. 

Ústí nad Labem 1997, s. 205; Bůžek, V.- Hrdlička, J. a kol.: Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční 
dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha 1997, s. 66 
98 Neudertová, M.: Cestování nižší šlechty v předbělohorských Čechách, in Cesty a cestování v životě 
společností, Ústí nad Labem 1997, s. 210-211; Ledvinka, V.: Úřední cesty a pobyty českých nejvyšších kancléřů 
v 2 pol. 16. stol., in Cesty a cestování v životě společností, Ústí nad Labem 1997, s. 174-175, 181; Volf, M.: 
Nástin správy českých berní, in SČ ll- 2 (r. 1605), Praha 1949, s. 107; NA Praha SM C 5/14 (korespondence 
mezi Janem Boreněm Chlumčanským a Českou komorou z let 1593-1610); NA Praha KK sign. 338 (expediční 
protokoly České komory z let 1592-1594, nefol.): Rok 1593: říjenč. 17, 79, Rok 1594: leden č. 28, sign. 339 
(expediční protokoly z let 1598-1600): Rok 1600: pag. 50 září č. 65; Pešák, V.: Berně v Čechách r. 1528-1529, 
SAMV 10, 1937, s. 154 
99 SUA SM C5/10; PAS; NK Odděleni rukopisů a starých tisků inv. č. 265 sign. XVII F 35 (Vincence a S. 
Wilhelmo, bosáka u sv. Václava, Sborník výpisků o rodinách českých) fol. 9-11; Líva, V.: Prameny k českým 
vojenským dějinám. Regesta fondu Militare Archivu ministerstva vnitra Republiky československé v Praze, 2, 
Praha 1938, s. 77; Pánek, J.: (ed.): Březan, V.: Životy posledních Rožmberků, 2, Praha 1988, s. 388; SČ 8, s. 
694; Pánek, J.: Podil předbělohorského českého státu na obraně střední Evropy proti osmanské expanzi, ČsČH 
37, 1989, s. 72-76; Petráň, J. a kol.: Dějiny Československa do roku 1648, Praha 1990, s. 520; Pánek, J.: 
Poslední Rožmberk. Životní.příběh Petra Voka, Praha 1996, s. 54; Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému 
a kultuře předbělohorských Cech, Praha 1996, s. 157; 
HJO J. Pánek charakterizoval Jana Boreně Chlumčanského takto: ,.,Na dolním stupni společenského žebříčku stál 
nezámožný příslušník rytířského stavu Jan Boreň Chlumčanský, který se v letech 15 70-16 JO vydal jedenáctkrát 
[sic!] za hranice českého státu, častěji asi v doprovodu bohatšíchfoudálů; naprostá většina jeho cest se 
odbývala v naznačeném geografickém okruhu [tj. užší středoevropské oblasti}." 
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Pokusíme se nejprve o obecné zhodnocení zahraničních cest Chlumčanských. J. 

Pánek rozdělil zahraniční cesty do čtyř okruhů podle jejich geografického horizontu: 

1) cesty do pohraničí 

2) cesty do užší středoevropské oblasti, vymezené na západě Štrasburkem, na 

východě Krakovem, na severu Berlínem a na jihu Insbruckem 

3) cesty do širší evropské oblasti, vymezené Londýnem, Římem a Varšavou, včetně 

cest do hansovních měst na Baltu a v Severním moři, do Litvy, Španělska a Istanbulu 

4) cesty na okraj Evropy- do jižní Itálie, Malty, severní Evropy a Ruska. 

Zatímco cesty z první kategorie můžeme postihnout jen velice obtížně, do druhé 

kategorie patřila většina cest podniknutá českou šlechtou. Tyto cesty trvaly několik dnů až 

týdnů a směřovaly např. do Vídně, Insbrucku, Norimberku, Řezna, Mnichova, Amberku, 

Heidelbergu, Krakova, Frankfurtu nad Mohanem, Štrasburku, Bratislavy, Drážďan aj. Do této 

kategorie patřila cesta Kryštofa Chlumčanského do Frankfurtu, prvních pět cest Jana Boreně 

a jeho sedmá, osmá, desátá a dvanáctá cesta a cesty Jana Markvarta, Jaroše a Jana na 

Drahouši do Uher. Cesta třetí kategorie vedla nejčastěji do severní a střední Itálie až po Řím, 

do Francie, Švýcarska, Nizozemí nebo do jihovýchodní Anglie až po Londýn. Tyto oblasti 

navštívila většina zámožných mladých šlechticů v rámci tzv. kavalírské cesty. Jan Boreň 

navštívil i tuto oblast Evropy, protože roku 1587 podnikl cestu do Itálie. Do tohoto 

geografického horizontu se ovšem počítaly také cesty na sever od Berlína a do hansovních 

měst na Baltu a v Severním moři, kam směřovaly devátá a jedenáctá cesta Jana Boreně, a 

cesta do Litvy, kterou navštívil bratr Jiříka na Zeměticích Kryštof Chlumčanský. Pokud Jan 

Boreň při své cestě do Itálie nenavštívil také jižní Itálii, o čemž zatím nemáme žádné důkazy, 

pak žádný příslušník rodu Chlumčanských nepodnikl cestu čtvrté kategorie Celkem tedy o 

cestách první kategorie u Chlumčanských nevíme nic, cesty druhé kategorie podnikli 

prokazatelně čtyři členové rodu Chlumčanských, z toho jedna osoba devět cest, ostatní jen po 

jedné. Cestu třetí kategorie podnikli dva členové rodu, z toho jedna osoba tři cesty, cestu 

čtvrté kategorie pravděpodobně žádný člen rodu Chlumčanských nepodnikl. U cest Jana 

Boreně máme udanou i jejich délku cest: jeho pátá a sedmá cesta měřily méně než 50 mil ( 44 

mil čili asi 493,9 km a 34 mil čili 381,6 km), jeho druhá, třetí, čtvrtá a osmá cesta 51-100 mil 

(100 mil čili 1 122,5 km, 72 mil čili 808,2 km, 100 mil čili 1 122,5 km a 91 mil čili 1 021,5 

Viz Chlumčanský, Jan Boreň z Přestavlk, in Komenského slovník naučný 5, Praha 1938, s. 454; Kunský, 1.: 
Čeští cestovatelé I, Praha 1961, s. 161-163; Pánek, 1.: Čeští cestovatelé v renesanční Evropě, ČČH 88, 1990, č. 
5, s. 677; Bůžek, V.: Rytíři renesančních Čech, Praha 1995, s. 93; Holý, Z.: Chlumčany a jejich obyvatelé, 
Chlumčany 1999, s 271; Foud, K.- Tomáš, K.: Jižní Plzeňsko l. Historicko-turistický průvodce, Domažlice 
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km), jeho první, desátá a dvanáctá cesta 101-200 mil (133 mil čili 1492,9 km, 158 mil čili 1 

7773, 5 km a 111 mil čili 1 245,95 km) a jeho šestá, devátá a jedenáctá cesta nad 200 mil (352 

mil čili 3 951,1 km, 264 mil čili 2 963,3 km a 289 mil čili asi 3 244 km). Cesty nad dvě stě 

mil tedy odpovídají cestám do širší evropské oblasti. Délku cest dalších Chlumčanských však 

bohužel neznáme. 

J. Pánek stanovil dále šest základních typů cest: obchodní, politické, vojenské, 

náboženské, studijní umělecké a konečně cesty kavalírské, spojené také s univerzitním 

vzděláním, které v sobě ale směšovaly několik předcházejících typů. Později stanovil tuto 

typologii mírně pozměnil a vymezil cesty s převažujícími záměry hospodářskými 

(obchodními nebo finančními), politickými a diplomatickými, vojenskými, studijními, 

uměleckými nebo náboženskými. Upustil tedy od jednoznačného určení účelu jednotlivých 

cest. Tato typologie cest se však týkala obecně cestování všech vrstev obyvatel. 101 Cestování 

šlechty vymezil jako zcela specifický fenomén. Cesty šlechticů do zahraničí byly vždy do 

jisté míry cestami za vzděláním a každá cesta obsahovala různé aspekty jednotlivých typů. 

Každá cesta byla komerční záležitostí a šlechtic se na ní učil hospodaření s financemi a 

seznamoval se s bankami. Na cestách navazoval diplomatické kontakty pro vlastní potřebu a 

také se seznamoval s politickou situací v jím navštívených státech. Poznával zahraniční 

fortifikace, nové zbraně, v případě pobytu v Uhrách se v něm vytvářelo vědomí sounáležitosti 

s Uhry v boji proti Turkům a zároveň se posilovala jeho prozápadní orientace. Cestování také 

podporovalo konfesionalizaci příslušníků jednotlivých náboženských vyznání. Návštěva 

poutních míst během cesty s jiným než poutním účelem byla obvyklou záležitostí, pro 

katolíky zvláště do Říma a Loreta. Každá z cest do zahraničí sloužila také jako výrazný 

inspirační zdroj pro stavební i mecenáškou činnost jednotlivých šlechticů a vůbec pro poznání 

renesančního životního stylu.Inspirující pro českou šlechtu bylo nejenom prostředí italských a 

francouzských velkých měst aristokratických residencí, ale také prostředí měst a residencí 

rakouských a německých. Určení konkrétních typů u cest české šlechty je tedy do značné 

míry pouze pomocnou abstrakcí. 102 Pro českého urozeného pána byla téměř každá cesta do 

1999, s. 134; Úlovec, J.: Tvrze v Újezdě a Petrovicích, MZK 37, 2002, s. 54; Kreuz, P.: Minulostí 
Západočeského kraje 37, 2002 (recenze), ArchiVIÚ časopis 53, 2003, č. 3, s. 214 
101 NK Oddělení rukopisů a starých tisků inv. č. 265 sign. XVII F 35 (Vincence a S. Wilhelmo, bosáka u sv. 
Václava, Sborník výpisků o rodinách českých) fol. 9-11; Pánek, J.: Čeští cestovatelé v renesanční Evropě, ČČH 
88, 1990, č. 5, s. 677-8; Pánek, J.: Cestovátújako modernizační činitel středověké a raně novověké společnosti 
(Problémy a úkoly českého výzkumu), in Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 14, 16-
21; Pánek, J.: Cestování jako nástroj vzdělávátú šlechty, Documenta pragensia ll, 1993, s. 50 
102 Také M. Svatoš zastává názor, že cesta do zahraničí byla sama o sobě prostředkem vzdělání. Z. Hojda uvádí, 
že kavalírské cesty v sobě integrovaly funkci vzdělávací, poutní, společensky iniciační a turistickou. I. G. Heiss 
uvádí jako hlaVIÚ funkci cesty do ciziny u rakouských šlechticů poznání architektury, umění, přírody, ale také 
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zahraničí především "cestou", výpravou za poznáním a dobrodružstvím. Poněkud odlišný 

smysl měla pravděpodobně jen náboženská pouť. Její náboženský účel ale na rozdíl od 

středověku, kdy bylo cílem poutníka navštívit během jedné cesty co nejvíce poutních míst a 

jakýkoliv jiný rys cesty byl potlačen, nebránil aktivnímu poznávání života v daných zemích. 

Rozhodující zde byl smysl, cíl poutě, nikoliv již její průběh. Tak mohli Bedřich z Donína, 

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a další cestovatelé v cestopisech ze svých poutních cest 

zachytit běžný život i zajímavé události, nikterak nesouvisející se záměrem jejich cesty. 

Vodítko pro odlišení poutní cesty se zastávkami světského charakteru od cesty se světským 

charakterem se zastávkami na poutních místech bylo velmi jednoduché a spočívalo 

v zásadním rozlišení mezi "cestou", která byla především výpravou za poznáním, a "poutí", 

jejíž cíl byl náboženský. Cesta žádného člena rodu však nebyla nazývána poutí. 103 

Z cest šlechticů byl ale vyčleňován jeden zvláštní typ, tzv. kavalírská cesta. Jednalo o 

podtyp studijní cesty (cesty za vzděláním). V českém prostředí se její podoba ustálila po 

polovině 16. století. 104 Kavalírská cesta završovala jednu životní etapu. Mladí muži na ní 

zbraní a opevňovací techniky, nových potravin jako např. kávy, poznání politických poměrů i způsobů 
hospodaření. 

Viz Pánek, J.: Cestování jako nástroj vzdělávání šlechty, Documenta pragensia ll, 1993, s. 50-54; Svatoš, M.: 
Akademická peregrinace a cesty za vzděláním, , in Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 
1997, s. 245, 248; Hojda, Z.: Zastavení nad novým soupisem italik od Jaroslavy Kašparové a nad literaturou 
k česko-italským vztahům vůbec. FHB 15, 1991, s.484; Heiss, G.: Bildungsreisen osterreichischer Adeliger in 
der friihen Neuzeit, in Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 252-253; 
103 Za objasnění podstaty vnímání "cesty" a '?poutě" raně novověkým šlechticem děkuji M. Svatošovi. 
Dále viz Binková, S.- Polišenský, J.(edd.): Ceská touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, 
Praha 1989, s. 88-126; Ekertová, J. -Bobková, K.: Cesta do Itálie očima Bedřicha z Donína a Petra Velcursia, in 
Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 293-300; Bláhová, M: Možnosti a formy 
cestování ve středověkých Cechách a jejich odraz v soudobé historiografii, in Cesty a cestování v životě 
společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 52; Rataj, T.: České země ve stínu půlměsíce, Praha 2002, s. 109-122; 
Ohler, N.: Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha 2002, s. 29, 49, 51, 72; Evans, R. J. W.: Vznik 
habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003, s. 37 
104 Členové předních českých a moravských panských rodů už v době jagellonské posílali syny pravidelně na 
univerzitní studia a ještě častěji na cizí knížecí dvory. Tyto cesty však zatím nejsou považovány za kavalírské 
cesty. Z. Hojda v roce 1586 rozčlenil dobu kavalírských cest na tři období: přípravné v letech 1570-1590, 
vrcholné v letech 1590-171 O a období doznívání v letech 1710-17 40. Přitom první období charakterizuje 
především zvýšenou šlechtickou peregrinací. V roce 1991 již mluví o tom, že fenomén kavalírské cesty se zrodil 
zhruba od poslední čtvrtiny 16. století. V německém prostředí se podoba kavalírských cest ustálila asi okolo roku 
1580. Také v Rakousku se v 16. století objevil tento fenomén, podle G. Heisse již něco před polovinou 16. století 
(např. v závěti Wolfganga ze Stubenbergu). 
M. Ryantová považuje kavalírské cesty za podtyp cest studijních. Z. Hojda ji charakterizuje nejprve jako 
"svébytný typ cesty za vzděláním, zaměřené hlavně na osvojení určitých společenských dovednosti a výrazně se 
odlišující od studentské peregrinace humanistického typu", dále jako "specifický, ne pouze mezíuniverzitní, typ 
peregrinace", který není možné "vytrhovat z dějin studentských peregrinací". Od studentských peregrinací se liší 
především tím, že se důraz přenáší ze skutečného studia na vzdělávací funkci cestování jako takového. Později ji 
Z. Hojda označuje jako "stavovsky specifickou cestu za vzděláním". M Svatoš kavalírskou cestu nepovažuje za 
"klasickou" cestu za vzděláním, protože šlechtě šlo jen zřídka o získání akademické průpravy, považuji ji ale za 
obecně vzdělávací záležitost. 
Viz Hojda, Z.: "Kavalírské cesty" v 17. století a zájem české šlechty o Itálii, in Itálie, Čechy a střední Evropa, 
Praha 1986, s. 218-220; Hojda, Z.: Zastavení nad novým soupisem italik od Jaroslavy Kašparové a nad 
literaturou k česko-italským vztahům vůbec, FHB 15, 1991, s.484; Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích 
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dokončovali své vzdělání a po svém návratu většinou přebírali statek a zakládali rodinu. 

Vydávali se na ni v doprovodu preceptora a hofmistra, někdy také ještě jedním dalším 

služebníkem, jindy naopak byl preceptor a hofmistr jen jedna osoba. Někdy cestoval mladý 

šlechtic sám, většinou se ale na cestu vydávaly sourozenecké dvojice či skupinky přátel 

podobného stáří. Délka kavalírské cesty se pohybovala od několik měsíců až několik let. 105 

Obvyklou součástí kavalírské cesty byla návštěva některé zahraniční university či akademie. 

Důvodem této návštěvy mohlo být skutečné studium po dobu jednoho či dvou semestrů, 

výjimečně i delší, jindy naopak jen v délce několika dnů. Zde se ovšem objevuje jistá 

nejednotnost v terminologii: někdy je za kavalírskou cestu považována pouze skutečné 

"cestování", zatímco doba studia na zahraniční universitě je považována za studijní pobyt. 

Cestování západní Evropou mohlo následovat bezprostředně po ukončení univerzitního studia 

nebo se student mohl vrátit domů a na kavalírskou cestu vyrazit třeba až za několik let, 

případně mohlo kratší studium vyplňovat zastávky na kavalírské cestě. Kavalírská cesta navíc 

mohla být i přerušena návratem domů z rodinných důvodů a po opětovném návratu mohlo být 

pokračováno ve studiu na téže nebo i jiné universitě. Jindy zápis na universitě neznamenal 

touhu po studiu, ale jen snahu o získání různých universitních výhod, případně, slovy M. 

Koldinské, o "nalezení záchytného bodu v cizí zemi" a "pevnější zakotvení v cizím 

prostředí". 106 Kavalírské cesty byly podnikány zpravidla mezi šestnáctým a dvacátým rokem 

(1471-1526) 2. Šlechta, Praha 1994, s. 2201-202; Stannek, A: "Kleider machen Grafen" im Spiegel der 
Familienkorrespondenz und der Reisenkostenabrechnung der Grafen von Dernath, 1688-1689, in Cesty a 
cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 280, 291; Heiss, G.: Bildungsreisen osterreichischer 
Adeliger in der friihen Neuzeit, in Cesty a cestováni v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 252, 256-257, 
268; Ryantová, M: Proměny lobkovické rezidence na Vysokém Chlumci v 16. a 17. století, Opera historica 7, 
České Budějovice 1999, s. 233;; Svatoš, M.: Akademická peregrinace a cesty za vzdělánim, in Cesty a 
cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 245, 248; 
105 Podobně tomu bylo také u rakouské šlechty. Na cestu se tam podle G. Heisse vydávaly skupinky dvou až tří 
mladých šlechticů přibližně stejného stáři, často phlmzných, pod dozorem vychovatele nebo hofmistra. Co se 
týče délky kavalírských cest, bylo pět let podle Z. Hojdy již nezvykle dlouho. Ale byly i delší kavalírské cesty, 
pokud do nich počítáme i studijní pobyty na universitách: např. zahraniční pobyt Karla staršího ze žerotína, 
ovšem přerušen}· cestou domů pro vyřízení pozůstalosti po otci, trval téměř deset let. 
Viz Pánek, J.: Čeští cestovatelé v renesanční Evropě, ČCH 88, 1990, č. 5, s. 661-682; Koldinská, M: 
Každodennost renesančního aristokrata, Praha 2001, s. 10-11, 49-51, 83, 106-107, 118-122, 156; Bůžek, V.: Věk 
urozených, Praha 2002, s. 269, 298-99, 302, 304; Hojda, Z.: "Kavalírské cesty" v 17. století a zájem české 
šlechty o Itálii, in Itálie, Čechy a střední Evropa, Praha 1986, s. 222; Hojda, Z. - Kašparová, J.: Bohemia- Italia. 
Češi ve Vlaších a Vlaši v Praze 1600-2000, Katalog výstavy konané v Praze 18. 5.-15. 6. 2000, s. 42-44;; Král, 
P.: Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty 1550-1650, České Budějovice 2001, s. 77-81; Heiss, G.: 
Bildungsreisen osterreichischer Adeliger in der fuihen Neuzeit, in Cesty a cestováni v životě společnosti, Ústí 
nad Labem 1997, s. 254-55; Hojda, Z.: Z katolického exilu do západní Evropy. "Velká cesta" Jiřího Adama 
z Martiníc v letech 1620-1625, in Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 302; Bůžek, 
V.: Muž, žena a děti v aristokratické rodině na prahu novověku, in Lenderová, M. a kol.: Eva nejen v ráji. Žena 
v Čechách od středověku do 19. století, Praha 2002, s. 59 
106 Imatrikulovaní studenti university po zaplacení nevelkého imatrikulačního poplatku nemuseli platit žádné 
nústní poplatky a daně, spadali pod jurisdikci university, která byla podstatně núrnější než městská a navíc se 
těšili právní ochraně i během cesty do následujícího universitního města. Na druhou stranu za absenci na 
přednáškách hrozilo vyloučení, takže pokud pobyt v universitním městě trval déle než několik dnů, bylo nutné 
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života, i když někdy se na ně vydávaly i děti ve věku dvanáct až čtrnáct let, ve výjimečných 

případech snad i v deseti letech. Jindy naopak vyjížděli šlechtičtí mladíci na cestu i ve stáří 

více než dvacet let. V těchto případech bylo převzetí majetku posunuto z dvacátého roku na 

dvacet čtyři let. 107 První cesta do zahraničí však nemusela být cestou kavalírskou, mohla jí 

předcházet cesta do zahraničí s rodiči, poručníky nebo cesta podniknutá v rámci pážecí 

služby. 108 Někdy se ale objevují i jiné definice kavalírské cesty. 109 

alespoň některé přednášky navštěvovat. Dokončení studia však bylo velmi vzácné, tak např. Češi imatrikulovaní 
na universitě v Sieně dosáhli universitního gradu jen ve 2 %případů. I u rakouských šlechticů mohl zápis 
znamenat jak studium ukončené doktorátem, tak i pouhý průjezd universitním městem. Po imatrikulaci na 
universitě často také následovalo soukromé studium v universitních městech. I v rakouském prostředí byla 
rozlišována studijní a kavalírská cesta podle toho, zda stálo v popředí studium nebo návštěvy šlechtických dvorů. 
Kavalírská cesta ale také obvykle zahrnovala studium či alespoň zápis na některé universitě, i když propozicích 
na zahraníční cestu o tom nebylo ani slova. Zdá se nicméně, že rakouská nižší šlechta se více zaměřovala na 
studium a vyšší šlechta spíše na návštěvu dvorů. 
Kavalírská cesta byla přerušena např. u Karla staršího ze Žerotína, který v roce 1582 přerušil studia v Ženevě, 
aby přev7..al po smrti svého otce rodinný majetek, a pak se opět vrátil do ženevy. Bedřich z Donína působil 
v mládí tři roky ve Vídní, pravděpodobně jako páže arcivévody Arnošta, odkud vyjížděl na cesty po Rakousku a 
Uhrách a navštívil i hraníci s Tureckem u Rábu, potom dva roky studoval v Ingolstadtu, z něhož vyjížděl v letech 
1592-1593 na cesty po Bavorsku. Z Ingolstadtu vyjel s bratrem Vladislavem otcem Václavem z Donína cestu do 
Itálie v letech 1593-1594, čímž bylo jeho vzděláni dokončeno. Z. Hojda užívá při popisu cesty Jiřího Adama 
z Martinic v letech 1620-1625 výraz "studijní a kavalírská cesta", který zahrnuje tři roky studia v Lovaní a dva 
roky cest po Pyrenejském a Apenínském poloostrově. Po skončení studií mluví Z. Hojda o "spíše kavalírském, 
tj. soolečensko-turistickém rázu" této cesty. Jiří Adam se potom zapsal na university ještě několikrát: 37. 7. 1624 
v Sieně, odkud ale zároveň navštěvoval Florencii a odjell6. 10. 1624, dále se z prestižních důvodů nechal zapsat 
v Bologni, kterou jen projížděl, a 4. 5. 1625 v Padově, odkud navštěvoval Benátky. Z Benátek ale odjel již 10. 5. 
1625 a přes lnsbruck se vrátil do Čech. 
Viz Koldinská, M.: Každodennost renesančního aristokrata, Praha 2001, s. 10, 50; Svatoš, M.: Akademická 
peregrinace a cesty za vzděláním,, in Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 245; 
Hojda, Z.: "Kavalírské cesty" v 17. století a zájem české šlechty o Itálii, in Itálie, Čechy a střední Evropa, Praha 
1986, s. 221-225; Hojda, Z.: Zastavení nad nov)m soupisem italik od Jaroslavy Kašparové a nad literaturou 
k česko-italským vztahům vůbec, FHB 15, 1991, s.484; Heiss, G.: Bildungsreisen osterreichischer Adeliger in 
der frtihen Neuzeit, in Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 256-258; Ekertová, J.
Bobková, K.: Cesta do Itálie očima Bedřicha z Donína a Petra Velcursia, in Cesty a cestování v životě 
společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 294-295; Hojda, Z.: Z katolického exilu do západní Evropy. "Velká cesta" 
Jiřího Adama z Martinic v letech 1620-1625, in Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 
302: Bůžek, V.: Muž, žena a děti v aristokratické rodině na prahu novověku, in Lenderová, M. a kol.: Eva nejen 
v ráji. žena v Čechách od středověku do 19. století, Praha 2002, s.46, 49-53 
107 Mikuláš Střela z Rokyc v roce 1592 ve své závěti ustanovil, že jeho syn má vyjet ze země na učení ve věku 
deseti či dvanácti let. Jeroným Čejka z Olbramovic stejně v roce 1609 rozhodl, že jeho syn se má vydat do 
zahraníčí ve třinácti letech, ale zůstat tam má až do dvaceti let, Jindřich Kunata Dobřenský z Dobřeníc roku 1617 
stanovil začátek kavalírské cesty svého syna na jeho třináct či čtrnáct let. Melchior z Redernu se zapsal na 
uníversitě v Heidelbergu roku 1570 ve věku 15 let, roku 1572 byl v Paříži, pak pokračoval do Itálie. Syn 
Václava Ludvíkovského Bezdružického z Kolovrat měl podle otcovy závěti z roku 1601 vyjet na cesty ve 
dvaceti letech. Lev Vilém z Kounic nastoupil na svou kavalírskou cestu v letech 1635-1636 ve dvaadvaceti 
letech. Podle G. Heisse se rakouská šlechta vydávala na kavalírskou cestu obvykle ve věku 12-20 let, Wolfgang 
ze Stubenbergu ji pro své syny plánoval na dobu od 16 do 22 let 
Viz Král, P.: Mezi životem a smrti. Testamenty české šlechty 1550-1650, České Budějovice 2001, s. 77-81; 
Šimák, J.V.:Studenti z Čech, Moravy a Slezska na německých universitách v 15-16. století, ČČM 1905, s. 295; 
Smetana, J.: Náhrobníky renesančních cestovatelů v severních Čechách, in Cesty a cestování v životě 
společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 222; Heiss, G.: Bildungsreisen osterreichischer Adeliger in der frtihen 
Neuzeit, in Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 252, 256, 268; 
108 Jáchym z Hradce byl roku 1533 poslán do Vídně jako páže královny Anny ve věku šesti let a setrval tam více 
než deset let. Václav Eusebius z Lobkovic vyjel do zahraníčí poprvé v devíti letech. Jel v doprovodu matky za 
otcem do Vídně. Jindřich Hýzrle z Chodů se stal pážetem u Vratislava z Perštejna ve svých jedenácti letech a od 
roku 1589, kdy mu bylo čtrnáct let, působil jako páže arcivévody Arnošta ve Vídní. Lev Vilém z Kounic vyjel 
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Kavalírská cesta je někdy pokládaná za nezbytnou součást života mladých 

šlechticů. 110 Protože ale nebyla právě levnou záležitostí, mohli si ji dovolit jen bohatší 

do zahraničí poprvé v roce 1630, kdy doprovázel svého ochránce kardinála Dietrichštejna do Itálie, zatímco svou 
kavalírskou cestu podnikl až v letech 1635-1636. Adam ll. z Hradce se před absolvováním svých "kavalírských 
cest" zúčastnil jako osmnáctiletý v letech 1567-1568 tažení proti Turkům v Uhrách. 
Viz Ledvinka, V.: Úřední cesty a pobyty českých nejvyšších kancléřů v 2 pol. 16. stol., in Cesty a cestování 
v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 176-177; Marek, P.: Matka a syn (Polyxena Lobkovská 
z Pernštejna a Václav Eusebius z Lobkovic), in Česko-slovenská historická ročenka 2001, Brno 2001, s. 195-
201; Koldinská, M.: Každodennost renesančního aristokrata, Praha 2001, s. 49-50; Bůžek, V.: Věk urozených, 
Praha 2002, s. 269, 298-99, 302, 304; 
109 M. Ryantová mluví o studijních G.kavalírských ")cestách a studijních pobytech v mládí Zdeňka Vojtěcha 
Popela z Lobkovic: v šestnácti letech roku 1584 a znovu v letech 1585-1588 pobýval v Itálii a v letech 1589-90 
ve Španělsku. M. Ryantová odlišuje cesty kavalírské od cest diplomatických, které začal podnikat ve službách 
císaře pouhé dva roky po skončení cest kavalírských: v roce 1591 byl Zdeněk Vojtěch jmenován dvorským 
radou a císař začal využívat jeho služby k diplomatickým poselstvům: 1592 do Insbrucku, 1594 do Říše, 1596 
přes Itálň do Francie a Španělska. Později v životopise Polyxeny z Pernštejna uvedla, že" ... v pozdějších letech 
mnozí další čeští a moravští šlechtici, kteří ve svém mládí absolvovali tzv. kavalírské studijní cesty po celé 
Evropě, přičemž směřovali podle konfosijního zaměření buď do Itálie, nebo na německé univerzity. V době mládí 
Vratislava z Pernštejna /40. -50. léta 16. století/ byly však takové cesty spíše výjimkou." V. Ledvinka psal o 
"řadě kavalírských (poznávacích) cest" u Jáchyma z Hradce i jeho syna Adama II. z Hradce. Jáchym je 
absolvoval v době své pážecí služby v družině arciknížat Maxmiliána a Ferdinanda ve 40. letech 16. století, 
Adam II. v doprovodu arciknížat Rudolfa a Matyáše, v jejichž pážecí družině byl vychován, v letech 1569-1573. 
Už roku 1570 ve věku jednadvaceti let byl ale jmenován arciknížecím komorníkem a hejtmanem Bechyňského 
kraje a roku 1571 se zasnoubil s Kateřinou z Komfortu, kterou si v roce 1574 vzal. Z kavalírských cest se navíc 
vracel v zimních měsících domů, aby oslavil s matkou a sestrami Vánoce a vyzvedl si další peníze. Později V. 
Ledvinka upřesnil, že Jáchym z Hradce absolvoval "kavalírské cesty" jako komorník a společník (či spolužák) 
arciknížat. U Adama II. pak zmínil jen "kratší i delší cesty a pobyty" v Nizozemí aj. v témže článku ale mluví o 
"kavalírských cestách a studiích" Viléma Slavaty z Chlumu a Košmberka do Itálie, na které byl vyslán 
hradeckým strýcem I Adamem II. z Hradce/. Ve stati V. Bůžka aj. Hrdličky z téhož sborníku se u Jáchyma 
z Hradce i Adama II z Hradce mluví pouze o "kavalírské cestě" v jednotném čísle. I M. Koldinská podstatě 
připouští možnost více kavalírských cest: nazývá tak cestu Viléma Slavaty do Francie roku 1599, kde chtěl 
v Paříži studovat práva. V té době mu bylo již 27le!, ženatý ovšem ještě nebyl. Jeho první kavalírská cesta trvala 
čtyři roky a vedla do Itálie. Také P. Maťa mluví o této druhé cestě Viléma Slavaty po západní Evropě jako o 
cestě kavalírské, specifikuje ji jako dvouletou v letech 1598-1600. Jeho první cestu do Itálie v letech 1593-1596 
však nazývá "studijní pobyt" Dokonce i článek o druhé cestě do Itálie Bedřicha z DoDÍlli!, kterou on sám vnímal 
jako pouť a kterou podnikl po smrti své ženy Isoldy z Martinic v letech 1607-1608 ve věku 3 3 let, byl zařazen do 
oddílu sborníku nazvaného Ccstv za vzděláním a cesty kavalírské. Někdy je jedna zahraniční cesta řazena 
různými autory do různých kategorií, např. cesta Petra V oka z Rožmberka do Říše, Německa a Anglie v letech 
152-1563 byla J. Hrdličkou považována za kavalírskou cestu, jíž Petr V ok završil své vzdělání, ačkoliv měla 
politický účel. 
VizPánek, 1.: Spiknutí rybníkářů proti Petru Vokovi z Rožmberka v roce 1569, in Pocta Josefu Petráňovi, usp. Z. 
Beneš, E. Maur aJ. Pánek, Praha 1991, s. 245; Bůžek, V.- Hrdlička, J. a kol.: Dvory velmožů s erbem růže. 
Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha 1997, s. 76-77; Ekertová, J.- Bobková, 
K.: Cesta do Itálie očima Bedřicha z Donína a Petra Velcursia, in Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí 
nad Labem 1997, s. 293-300; Ledvinka, V.: Úřední cesty a pobyty českých nejvyšších kancléřů v 2 pol. 16. stol., 
in Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 17 6-177; Bůžek, V. - Hrdlička, 1.: Rodinný 
život pánů z Hradce ve světle jejich korespondence, in Opera historica 6, 1998, s. 159; Maťa, P.: Zrození 
tradice.(Slavatovské vyústění rožmberského a hradeckého odkazu), in Opera historica 6, 1998, s. 516-517; 
Ledvinka, V.: Adam II. z Hradce a poslední pání z Hradce v ekonomice, kultuře a politice 16. století, in Opera 
historica 6, 1998, s. 16; Ryantová, M.: Proměny lobkm,ické rezidence na Vysokém Chlumci v 16. a 17. století, 
Opera historica 7, 1999, s. 233; Koldinská, M.: Každodennost renesančního aristokrata, Praha 2001, s. ll, 156; 
Ryantová, M.: Polyxena z Lobkovic, in Lenderová, M. a kol.: Eva nejen v ráji. žena v čechách od středověku do 
19. století, Praha 2002, s. 69 
110 Např. M. Koldinská tvrdí: "Období výchovy a vzdělávání v životě mladého šlechtice symbolicky uzavírala 
kavalírská cesta ... Ať už však urozený mladík získal či nezískal podobnou zkušenost jako Adam Slavata či 
Jindřich Hýzrle, čekalo na něj posléze absolvování kavalírské cesty ... Zejména od druhé poloviny 16. století 
kavalírské cesty zakotvi~y v povědomi české aristokracie jako navýsost žádoucí součást životního cyklu 
urozeného muže ... "Jinde ale připouští, že kavalírská cesta nemusela být bezpodmínečně nutná: ,,Potomkovi 
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příslušníci panského i rytířského stavu. Méně zámožní šlechtici byli rádi, pokud se jim 

podařilo dostat svého syna na některý z aristokratických dvorů jako páže a on mohl později se 

svým pánem navštívit cizinu. Pro Jana Boreně Chlumčanského by absolvování "řádné" 

kavalírské cesty z finančních důvodů nemělo přicházet v úvahu. Podívejme se ale na jeho 

cesty blíže. 111 

Cesty Jana Boreně můžeme poměrně dobře roztřídit podle jeho věku během nich. Ve 

svých zápiscích totiž sám udal, že roku 1574 dosáhl hranice pacholectví. Pokud používal 

některá z obvyklých členění lidského života v té době, myslel pacholectvím období mezi 

šestým a dvanáctým nebo sedmým a čtrnáctým rokem. Při první cestě do zahraničí v roce 

1570 mu bylo osm nebo deset let. Pravděpodobnější je druhý údaj, protože osmileté dítě by 

snad do ciziny posíláno nebylo. Mezi třináctým, případně jedenáctým, a patnáctým, 

eventuelně třináctým, rokem podnikl svou druhou až pátou cestu. Při šesté cestě mu bylo 

dvacet sedm (dvacet pět) let, byl už nejméně 9let ženatý, měl několik dětí a jeho (nejstarší) 

dceři Anně bylo tehdy 8 let. Při jeho poslední dvanácté cestě mu bylo padesát (čtyřicet osm) 

let. Prvních pět cest podnikl před dosažením dospělosti, dalších sedm až v dospělém věku a 

jako otec rodiny. 112 

Jeho první cesta v roce 1570 vedla do Heidelbergu a Špýru. V obou městech byly 

prestižní univerzity, ovšem nekatolické a Jan Boreň byl katolík. Navíc se vrátil domů ještě 

téhož roku, zatímco u tak mladičkých cestovatelů se předpokládalo delší setrvání na studiích. 

Ve Špýru se roku 1570 konala velká senzace: ve dnech 22. 5.- ll. 12. 1570 zde zasedal 

říšský sněm. Sněmu se účastnil i císař Maxmilián II., který vyjel z Prahy 1. 6. 1570 a 13. 7. 

1570 již přednesl ve Špýru svoji proposici. Spolu s ním cestovaly i jeho děti: Rudolfa Václav, 

kteří směřovali ke strýci Filipu II. do Španělska, Anna, která se v Praze 4. 5. 1570 "per 

procurationem" provdala za španělského krále a nyní za ním jela do Španělska, a Alžběta, 

urozeného rodu se dostalo více či méně kvalitního vzdělání, završeného zpravidla takzvanou kavalírskou cestou 
do ciziny." 
Viz Koldinská, M.: Každodennost renesančního aristokrata, Praha 2001, s. 10, 49-51; 
111 V. Bůžek uvádí, že mladí členové panských rodů se snažili použít krátkodobou službu u vídeňského dvora 
Ferdinanda I. jako odrazový můstek pro svou kariéru a zároveň i prostředek vlastního vzdělání ve dvorských 
způsobech, bčhem pobytu mohli dokonce i navštěvovat vídeňskou universitu. Spolu s nimi přijížděla i jejich 
pážata, kterým se tak dostávalo zprostředkovaného poznání dvorského prostředí. Pánem Jana Boreně tak 
nemusel být jen velmož pozvaný Ferdinandem Tyrolským na nějakou slavnost, ale i mladý šlechtic, který sám 
sloužil u jeho dvora. V tomto případě by se ovšem muselo jednat o opakovaný pobyt, protože Jan Boreň tam 
pobýval dvakrát. 
Viz Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury II (1). Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 
1995, s. 118-119, 231; Bůžek, V.: Napovědět císaři. Vídeň očima české a moravské šlechty v době vlády 
Ferdinanda I., Dějiny a současnost 25, 2003, č. 6, s. 28-29 
112 NK Oddělení rukopisů a starých tisků inv. č. 265 sign. XVII F 35 (Vincence a S. Wilhelmo, bosáka u sv. 
Václava, Sborník výpisků o rodinách českých) fol. 10-ll; Petráň, J. a kol.: Dějiny hmotné kultury II (1). Kultura 
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která se tu měla provdat za francouzského krále Karla IX. Sňatek Alžběty s francouzským 

králem, kterého zastupoval Maxmiliánův bratr, arcikníže Ferdinand II. Tyrolský, se konal2. 

10. 1570 (podle M. Bydžovského 22. 10.). Na Alžbětinu svatbu přijelo zvláštní české 

poselstvo, které zčásti pokračovala do Francie, zčásti do Španělska a zčásti se vrátilo domů. 

V tomto poselstvu byli např. Adam II. z Hradce a Menhart Lev z Hradce. Nelze samozřejmě 

zcela vyloučit, že Jan Boreň mohl cestovat v doprovodu svého otce nebo svého dědečka, 

Davida Boreně ze Lhoty na Mikovicích a Roztokách, pokud by byli účastníky poselstva. Je 

ale málo pravděpodobné, že by na tak slavnostní a nákladnou akci byli pozváni příslušníci tak 

drobné šlechty, kteří nezastávali žádné zemské nebo dvorské úřady. Mnohem 

pravděpodobněji se Jan Boreň poselstva účastnil jako páže nějakého ze (západo)českých 

velmožů.Bohužel se zatím nepodařilo identifikovat, o jakou osobu by mohlo jít. 113 

Dva roky nato Jan Boreň navštívil Tyrolsko, konkrétně Insbruck, kde v Hotburgu 

sídlil dvůr bývalého místodržitele českých zemí, již zmíněného Ferdinanda ll Tyrolského. 

Arcivévoda pobýval často také na zámečku Ambras, který je leží v bezprostřední blízkosti 

města a je dnes jeho součástí. Jan Boreň mluvil jen o Insbrucku, takže nevíme, zda navštívil 

také Ambras. Jan Boreň ale mohl Ambras považovat za součást Insbrucku nebo si jméno 

zámečku prostě nemusel pamatovat a nazýval ho podle sousedního známějšího města, které 

bylo současně také dalším sídlem arcivévody. V každém případě zjevně navštívil dvůr 

Ferdinanda II. Tyrolského. Arcivévoda měl totiž mezi českou šlechtou řadu přátel a tak 

návštěva Tyrolska zcela nezbytně zahrnovala i zastávku na jeho dvoře. Šlechtic, který přijel 

na jeho dvůr, musel navštívit i Ambras, kde byl podroben jistému specifickému rituálu: měl 

najednou vypít přesně odměřené množství vína. Komu se to nepodařilo, musel po určité době 

vypít stejné množství vína znovu. Po úspěšném zvládnutí této zkoušky se mohl zapsat do 

pijáckých knih ("Trinkbiicher"). Do Trinkbiicher se hosté zapisovali opakovaně, takže lze 

každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995, s. 148-150, 158-159; Bůžek, V a koL: Věk urozených, 
Praha 2002, s. 269-270 
113 Anna pokračovala rovnou do Španělska, kde se 24. ll. v Segovii konala její skutečná svatba s Filipem II. Ti 
čeští šlechtici, kteří doprovázeli Annu a mladé arcivévody, tedy odcestovali ze Špýru ještě před konáním 
Alžbětiny svatby, zatímco doprovod Alžběty a císaře se svatebního obřadu zúčastnil. Doprovod české šlechty na 
královské svatby nebyl ničím ncobvyklým, např. Jáchym z Hradce roku 1553 provázel spolu s arciknížetem 
Maxmiliánem a řadou jiných šlechticů Kateřínu Mantovskou na její svatbu s polským králem Zikmundem II. 
Alžběta se po svém brzkém ovdovění roku 1574 vrátila do Rakouska. Spolu s bratrem Rudolfem dorazila 24. 12. 
1576 do Prahy, kde pak pobývala do roku 1581 a znovu v roce 1588. Zemřela roku 1592. 
Viz Dostál, J.: "Princesse de Boheme" a její cesta na francouzský trůn, in Od pravěku k dnešku, Praha 1930, s. 
414-427; Pánek, l (ed.): Březan, V: Životy posledních Rožmberků 1, Praha 1985, s. 222; Kolár, J. (ed.): Marek 
Bydžovský z Florentina: Svět za tří českých králů. Výbor z kronikářských zápisů o letech 1526-15%, Praha 
1987, s. 128, 163; Janáček, R.: Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987, s. 43;; Ledvinka, V.: Úřední cesty a pobyty 
českých nejvyšších kancléřů v 2 pol. 16. stol., in Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 
176; Hrdlička: Adam lL z Hradce a jeho dvůr, Opera historica 6, 1998, s. 130,; Bůžek, V- Hrdlička, l: 
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sledovat frekvenci návštěv jednotlivých osob. Žádný Chlumčanský se do nich nikdy 

nezapsal. To jednak svědčí o mládí a pravděpodobně i o podřízeném postavení Jana Boreně, 

který nedostal možnost se rituálu účastnit, ačkoliv na dvoře Ferdinanda Tyrolského 

prokazatelně pobýval, jednak o tom, že necestoval se svým otcem ani jiným příslušníkem 

rodu Chlumčanských. Zápisy bohužel nepotvrdily, že by v té době navštívil dvůr Ferdinanda 

Tyrolského nějaký příslušník rodu Popelů z Lobkovic nebo Švihovských, kteří sídlili 

v západních Čechách. 

Na dvoře Ferdinanda Tyrolského působil určitou dobu i bratr dědečka Jan Boreně, 

Zdislav Boreň ze Lhoty, který byl podle A. Sedláčka Ferdinandovým šenkem. V soupisech 

dvořanů Ferdinanda Tyrolského z roku 1551 a také v soupisech po roce 1585 však Zdislav 

Boreň není uveden. Bližší vztah k Ferdinandu Tyrolskému ovšem prokazatelně měl v letech 

1549-1567, kdy se zúčastňoval různých turnajů a slavností, naposledy i na Ambrasu. Později 

se ale již do Trinkbiicher nezapsal a s největší pravděpodobně v té době na dvoře Ferdinanda 

Tyrolského už nepobýval. Nemohl být tedy iniciátorem pobytu Jana Boreně v Tyrolsku. 

Tyrolský pobyt Jana Boreně tak musela zprostředkovat jiná osoba, kterou se bohužel zatím 

nepodařilo identifikovat. Do Tyrolska se Jan Boreň vrátil ještě i příští rok. 114 Mezitím ale 

Rodinný život pánů z Hradce ve světle jejich korespondence, in Opera historica 6. Poslední páni z Hradce, 1998, 
s. 156; Kolektiv: Kronika Českých zemí, Praha 1999, s. 283; 
114 V letech 1567-1574 se zapsali do Trinkbiicher tito Lobkovicové: 1567 Jiří Popel z Lobkovic a Kryštof Popel 
z Lobkovic, 1572 Adam Havel Popel z Lobkovic, 1573 Adam Hasištejnský z Lobkovic, 1574 nejmenovaný 
Popel z Lobkovic (křestní jméno nebylo uvedeno) a Jiří Hasištejnský z Lobkovic. Ze Švihovských se nezapsal 
nikdo. Podle J. Racka se Adam z Lobkovic zapsal už roku 1572 a roku 1573 se zapsal jen Kryštof z Vlkanova, 
roku 1574 velké množství českých šlechticů, mezi nimi i Jan Popel z Lobkovic, Jan ze Šternberka, Petr 
Kokořovec z Kokořova a mnozi další. Vilém Popel z Lobkovic se zapsal až v letech 1588 a 1594. 
Ve vídeňské knize turnajů arcivévody Ferdinanda Tyrolského z let 1548-1559 je Zdislav Boreň uveden jako 
účastník několika turnajů: 23. 4. 1549 v Praze před Královskou zahradou, 30. 5. 1549 ve Vladislavském sále 
Pražského hradu, 2. 5. 1557 v Praze na třetím nádvoří Pražského hradu. Roku 1560 zřejmě v 
průvodu arciknížete Ferdinanda navštívil slavnosti ve Vídni, pořádané od začátku července do konce srpna 
arcivévodou Maxmiliánem na počest jeho otce Ferdinanda I. a jeho švagra Albrechta V. Bavorského. Dále byl 
17. 1. 1562 a 14. 2. 1562 byl pozván prostřednictvím osobního listu arciknížetem, aby se zúčastnil turnaje na 
Pražském hradě a 25. 9. 1562 po něm Ferdinand Tyrolský chtěl, aby mu poslal raky. V roce 1567 se Zdislav 
zapsal do Trinkbiicher. Není však možno říci, zda v té době byl dvořanem Ferdinanda Tyrolského nebo jen jeho 
hostem. Z pozdější doby o Zdislavu Boreňovi nemáme žádné zprávy. 
Citované dopisy Ferdinanda Tyrolského Zdislavu Boreňovi ze Lhoty jsou uloženy v Tiroler Landesarchiv 
Innsbruck ve sbírce Ferdinandea kart. 9, 10. 
Za poskytnutí údajů z této korespondence i z Trinkbiicher děkuji V. Bůžkovi. 
Viz Sedláček, A: Boryně (Boreň) ze Lhoty, in OSN 4, Praha 1891, s. 420-421; Racek, J.: Kryštof Harant z Polžic 
a Bezdružic ajeho doba 2, Brno 1972, s. 15-20,92-93 pozn. 25, 3, Brno 1973, s. 17-28; Pánek, J.: Der Adel im 
Turnierbuch Erzherzog Ferdinands II. von Tirol, FHB 16, 1993, s. 71-96; Veber, V. a kol. Dějiny Rakouska, 
Praha 2002, s. 251-252; Bůžek, V.: Pijácké zábavy na dvorech renesančních velmožů (Ambras- Bechyně), 
Opera historica 8, 2000, s. 137; Bůžek, V.: Ferdinand II. Tyrolský a česká šlechta (K otázce integračních procesů 
v habsburské monarchii, ČCH 98, 2000, s. 268-269, 284; Bůžek, V.: Napovědět císaři. Vídeň očima české a 
moravské šlechty v době vlády Ferdinanda 1., Dějiny a současnost 25, 2003, č. 6, s. 25; Bůžek, V.- Pálffy, G.: 
Integrace šlechty z českých a uherských zemí ke dvoru Ferdinanda 1., ČČH 101, 2003, s. č. 3, s. 555-557, 576-
577 
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navštívil ještě Mnichov, kde sídlil bavorský vévoda Albrecht Velkomyslný (1550-1579), 

manžel sestry císaře Maxmiliána ll Anny. 

Všechno nepochybně nasvědčuje tomu, že Jan Boreň své první čtyři cesty podnikl 

jako páže neznámého člena dosud neidentifikovaného panského rodu. Tomuto názoru 

odpovídá i to, že u svých prvních pěti cest neznal Jan Boreň výši cestovních nákladů, ačkoliv 

délku trasy zmapovanou měl. Pokud by cestoval sám nebo v doprovodu nejbližších 

příbuzných, nebyl by pro něj problém si je zjistit. Od svého bývalého pána je ovšem mohl 

vyzvědět jen velmi obtížně, zvláště pokud byly započítávány do celkových nákladů na cestu. 

Jeho rodiče skutečně nemohla z finančních důvodů vyslat ani svého prvorozeného syna na 

kavalírskou cestu, ale podařilo se jim ho umístit do výhodné služby, kde bez jejich finančního 

zatížení mohl poznat cizinu a doplnit si tak vzdělání. Žádnou z jeho cest tedy není možné 

považovat za "řádnou" kavalírskou cestu, její funkci obecně vzdělávacího prostředku, který 

formoval názory mladého šlechtice, však plnila každá z těchto cest. 

Roku 1575 Jan Boreň navštívil Norimberk. Norimberk byl svobodné říšské město, 

které s Čechami udržovalo poměrně hojné styky prostřednictvím radních poslů. Zatím však 

byly prozkoumány pouze prameny z let 1581-1600, takže jeho kontakty s Čechami v roce 

1575 nejsou známy. Je nicméně jisté, že v letech 1581-1600 neudržovali příslušníci rodu 

Chlumčanských s městskou radou v Norimberku žádný vztah. Cesta z Norimberka do Plzně 

jezdci s doprovodem vozů trvala v letech 1580-1599 průměrně pouhých pět dní. Jan Boreň 

však Norimberk navštívil podruhé a naposledy až roku 1610.115 

Potom se Jan Boreň vrátil domů, oženil se s Justinou ze Žákavy a převzal své 

dědictví po otci. Jan Boreň ale po cestách do ciziny toužit nepřestal a když se mu pak naskytla 

možnost účastnit se nějaké v dospělém věku, s radostí se této příležitosti chopil. Následující 

cestu do zahraničí podnikl o 12let později, roku 1587, kdy se vydal na cestu do Říma. Byla 

to vůbec nejdelší cesta, kterou kdy podniknu!, o délce téměř čtyř tisíc kilometrů (352 mil). 

Tato cesta měla všechny znaky kavalírské cesty, vyjel na ní však až jako otec rodiny 

v sedmadvaceti, případně pětadvaceti letech. O klasickou kavalírskou cestu se tedy jednat 

nemohlo, protože jeho základní vzdělání neuzavírala, ale pouze doplňovala. Navíc se 

pravděpodobně nejednalo o cestu, jejíž cíl by stanovil Jan Boreň, ačkoliv si cestovní náklady 

alespoň zčásti hradil sám. Na cestě údajně utratil 300 kop gr. míš. Buď se jednalo o přibližnou 

částku, protože přesné náklady Jan Boreň vyčíslené neměl, nebo o přesně stanovený 

115 Bůžek, V.: Zpravodajské cesty Norimberčanů do rudolfinských Čech, in Cesty a cestování v životě 
společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 185; Bůžek, V.: Říšské město Norimberk a české země v předbělohorské 
době, FHB 18, 1997, s. 19-70 



418 

příspěvek do společného rozpočtu celé skupiny cestovatelů. 116 Tato cesta je jediná, u níž 

známe složení doprovodu Jana Boreně. Cestoval spolu s devíti dalšími osobami, z nichž byly 

dvě stavu panského, dvě stavu rytířského, dvě stavu duchovního a tři stavu městského. 

Měšťané asi sloužili jako služebníci a nejsou jmenováni. Zajímavé je také, že na deset osob 

připadalo jen devět koní. Protože pěší účastník cesty by zdržoval ostatní, musel očividně sedět 

na něčím koni. 117 

Z příslušníků panského stavu se cesty účastnili Oldřich Felix z Lobkovic na Kosti a 

Václav Švihovský, syn Ferdinanda Švihovského na Dobříši. 118 Z rytířského stavu byli 

účastníky cesty Václav Čejka z Olbramovic, syn Jana Čejky na Němčicích a blíže neznámý 

slezský rytíř jakožto služebník Oldřicha Felixe z Lobkovic. Dále s nimi cestoval ještě 

katolický kněz Adam z Vinoře, humanista a pozdější kanovník metropolitní kapituly, a 

kvardián františkánského kláštera v Plzni Vincencius. 119 Na zpáteční cestě navštívili Sienu a 

116 Cesta proběhla v prvrú polovině roku 1587. Hlavním cílem cesty byl Řím. Nevíme, zda Jan Boreň se svými 
společníky cestoval ještě dále na jih, jak to udělal např. roku 1608 Bedřich z Donína, který navštívil i Neapol. 
Koncem jara byl Jan Boreň každopádně již na zpátečně cestě z Říma: 26. 5. 1587 byl v Sieně a 9. 6. 1587 
v Benátkách. Jeho společník Oldřich Felix z Lobkovic byl každopádně už 3. 9. 1587 doma na Blatné, kde 
pečoval o sirotky po Janu hraběti z Rozdražova, svěřené mu do poručnictví roku 1584. Jeho manželka Anna 
Lobkovická z Hradce v dopise z tohoto dne vyřizovala jeho pozdrav Adamu II. z Hradce spolu s jeho omluvou, 
že teď za ním na Hlubokou nepřijede, protože Anna je nemocná a Oldřich Felix ji nechce opustit, ale napraví to 
co nejdříve. J. Kubeš se domnivá, že spolu s Annou Lobkovickou z Hradce byl už v druhé polovině srpna roku 
1587 na návštěvě u Viléma z Rožmberka na Ceském Krumlově a Kratochvíli, kde propukla Annina nemoc. 
Cesta by tak musela skončit nejpozději kolem poloviny roku 1587. 
Viz Kubeš, J. Rodinné vztahy pánů z Hradce a Rožmberků v předbělohorském století,, in Opera historica 6. 
Poslední páni z Hradce, České Budějovice 1998, s. 283, 300-301; 
117 NK Oddělení rukopisů a starých tisků inv. č. 265 sign. XVII F 35 (Vincence a S. Wilhelmo, bosáka u sv. 
Václava, Sborník výpisků o rodinách českých) p. 9-11; 
118 Oldřich Felix z Lobkovic byl podle berního příznání roku 1603 devátým nejbohatším šlechticem v Čechách. 
Spolu se svým bratrancem Kryštofem, synem Jana Popela na Horšovském Týně a Tachově, působil jako dvořan 
arcivévodů Rudolfa a Arnošta v letech 1562 a 1575. Už roku 1579 se oženil s Annou z Hradce, dcerou Jáchyma 
z Hradce. Jan Boreň neměl k Oldřichu Felixovi z Lobkovic nijak zvlášť blízký vztah, jeho jméno např. chybělo 
na seznamu rytířů, pozvaných roku 1604 na pohřeb Oldřicha Felixe. Na pohřeb přitom byli zváni zemští a 
dvorští úředníci, často jen formálně, dále přátelé, klienti, sousedé a dokonce i věřitelé. 
Václav Švihovský podle rodových pamětí zemřel8. 1. 1610 v Horažďovicích ve věku 42letjako jezuita bývalý 
rektor University Karlovy, takže se narodil asi roku 1567 a v době cesty do Itálie mu bylo 20 let. Byl synem 
Ferdinanda Švihovského na Dobřiši, který se údajně podle A. Sedláčka i F. Teplého měl cesty do Říma roku 
1587 také účastnit, ale mezi členy výpravy nebyl uveden. 
Viz Sedláček, A.: Švihovský z Rýzmberka, in OSN 24, Praha 1906, s. 883; Teplý, F.: Kniha o Švihově a okolí, 
Přeštícc 1927, s. 92-93; Ledvinka, V.: Rozmach feudálního velkostatku, jeho strukturální proměny a role 
v ekonomice českých zemí v předbělohorském období, FHB ll, 1987, s. 121; Bůžek, V. -Hrdlička, J. a kol.: 
Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha 1997, s. 8, 
128; Král, P.: Pohřby posledních pánů z Hradec, Opera historica 6, 1998, 465-476; Král, P.: Pohřební slavnosti 
jako prostředek a místo komunikace raně novověké společností, Opera historica 8, 2000, s. 321 
119 Účast kněze na zahraniční cestě nebyla až tak neobvyklá. Např. prvrú i druhé cesty Bedřicha z Donína do 
Itálie se účastnil jezuita Petr Velcursius, v letech 1593-1594 jako preceptor, 1607-1608 jako duchovní učitel.. O 
kvardiánu Vincenciovi se mi zatím bohužel nepodařilo zjistit nic bližšího, protože v kronice frantíškánského 
kláštera v Plzni z roku 1745 jsou jména kvardiánů uváděna až od roku 1611 a dějiny kláštera dokonce až od roku 
1622. 
Viz MA Plzeň Strojopisný český překlad latinské kroniky františkánského kláštera v Plzni z roku 17 4 5 fol. 51, 
95; Ekertová, J.- Bobková, K.: Cesta do Itálie očima Bedřicha z Donína a Petra Velcursia, in Cesty a cestování 
v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 294-295 
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Benátky. Na universitu v Sieně zapsal26. 5. 1587, ale 9. 6. 1587 už byl v Benátkách, takže 

mu zcela jistě nešlo o studium na sienské universitě. Jan Boreň si odnesl nezapomenutelný 

zážitek ze svého prvního setkání s mořem v Benátkách, který se pokusil zachytit i výtvarně do 

památníku svého nového přítele Oldřicha Zahrádeckého ze Zahrádek. 120 Ve Svatém městě se 

mohl seznámit s nejrůznějšími lákadly velkoměstského života. 121 

120 Památníky čili "štambuchy" se v Evropě objevily kolem poloviny 16. století. Do Čech je přinesli šlechtičtí 
studenti na zahraničních univerzitách a ve šlechtickém prostředí rychle zdomácněly, záhy poté je ale začaly 
používat i nešlechtičtí studenti, univerzitní mistii, umělci aj. Nejstarší český štambuch pochází z let 1566-1567, 
koncem 16. století bylo uživání památníků běžné ve všech vrstvách obyvatelstva. Památníky měly co nejmenší 
rozměr, aby je majitel mohl nosit všude s sebou. Často se jednalo o knihy s předtištěnými obrysy erbů, aby do 
nich mohly být snadno domalovány. Erby byly obvyklou součásti zápisů v památnících, pokud je pořizovaly 
osoby šlechtického původu nebo erbovníci. Erb mohl namalovat sám autor zápisu nebo ho nechat namalovat 
některým ze specializovaných malířů erbů, kterých bylo cestovatelům k dispozici velké množství. Většina zápisů 
zachovávala tento stereotyp: uprostřed stránky erb, nad ním průpověď či heslo majitele erbu, často vepsané do 
stuhy, dole podpis s věnováním a datem. Tomuto schématu plně odpovídá i zápis Jana Boreně, ale průpověď 
není nesena stuhou, rok je uveden nad průpovědí, zatímco den a měsíc spolu s místem zápisu dole a vedle 
podpisu není věnování, které zápis vůbec neobsahuje. Text průpovědi zní: "Staň se vuole Boží ve všem". To 
zcela odpovídá duchu ostatních průpovědi a hesel, z nichž n~méně 50 % se dovolává Boha a odevzdání se do 
Boží vůle je vůbec nejčastějším motivem, a to u katolíků i protestantů. Zdá se, že se jednalo o určité schéma, 
užívané bez hlubšího záměru. Velké množství zápisů bylo doplněno obrázky různé umělecké úrovně, převážně 
kreslených podle nějaké předlohy, kterou mohly být malby ze sbírek emblemat, z děl klasických autorů nebo z 
populárně naučných knih. Jan Boreň také namaloval, případně nechal namalovat, do památníku Oldřicha 
Zahrádeckého obrázek: loď na mořské hladině. Jedná se o půvabnou naivní malbičku, na kterou byly použity jen 
tři barvy: modrofialová na rozbouřené moře, hnědá na lod' se stožáry a lodními koši a černá na ráhna a obrys 
vlajek na stožárech. Plachty ani jakékoliv lidské postavy znázorněny nebyly a pokus o perspektivu skončil 
nepříliš podařeně. Malby v památnících návštěvníků Benátek včetně štambuchu Oldřicha Zahrádeckého ze 
Zahrádek byly často inspirovány obrazy z knihy, kterou J. H. Plumb ji popsal jako" upomínkovou knihu obrazů 
benátského života, kterou si v 16. století zakoupil francouzský manželský pár na svatební cestě a která tehdy 
vyšla v Benátkách". Reprodukoval z ní 6 pestrobarevných obrazů, které většinou zachycují figurální výjevy, 
v jednom případě i dóžecí lod' Bucintore. Kniha je podle Plumba uložena v Yale University Library, Rare Books. 
Výše zmíněné obrazy byly ale mnohem složitější i barevnější než obraz Jana Boreně a ačkoliv obrázky malované 
podle této předlohy dosahovaly údajně velmi různé umělecké hodnoty, očividně se jednalo o poněkud vyšší 
kvalitu než u Jana Boreně. Zdá se tedy, že Jan Boreň svůj obrázek zhotovil sám a nepoužil při tom jako předlohu 
onu knihu obrazů z benátského života. Pravděpodobně ovšem nějakou o něco jednodušší předlohu použil a bylo 
by velice zajímavé ji najít. Jinou knihou s rytinami, užívanou (nejen) návštěvníky Benátek, byl tisk s vevá74tlými 
rytinami, uložený v Herzog Anton Museum Braunschweig pod sign. Nr 9059, 105, popsaný v katalogu sbírky 
rytin výše zmíněného muzea. Bohužel jsem neměla možnost se s ním seznámit. 
Žádný památník nikoho z rodu Chlumčanských z Přestavlk zatím nebyl objeven a nebyl nalezen ani žádný jiný 
zápis jakéhokoliv jiného člena rodu Chlumčanských do cizího památníku. Nebyl nalezen ani zápis Jana Boreně 
v památníku Šebestiána Pechovského z Turnštejna a Palatinu, plzeňského erbovního měšt'ana, oblíbence Rudolfa 
II. a následovníka Jana Boreně v úřadu výběrčího posudného v kraji Plzeňském. V jeho památníku je přitom řada 
zápisů šlechty z Plzeňského kraje i z jiných českých krajů, často doplněné půvabnými černobílými i barevnými 
obrázky, např. i výběrčího posudného v kraji Boleslavském Buriana Šlechty ze Všehrd. Protože byl ale tento 
památník dochován pouze torzovitě a většina zápisů pochází z let 1580-1590 a 1608, není vyloučeno, že zápis 
Jana Boreně v tomto památníku skutečně původně byl a později došlo k jeho zničení. 
V Sieně se spolu s Janem Boreněm zapsal téhož dne na univerzitu Maxmilián z Pernštejna Jednalo se o syna 
Vratislava z Pernštejna a bratra Polyxeny z Pernštejna, která se krátce před tím ll. 1. 1587 provdala za Viléma 
z Rožmberka. Maxmilián byl určen pro duchovní dráhu, ale zemřel už roku 1593 ve věku osmnácti let. V roce 
1587 mu tedy bylo jen dvanáct let. 
Viz Strahovská knihovna v Praze sign. DG IV 18 (památník Oldřicha Zahrádeckého ze Zahrádek z let 1589-
1591) fol. 116-116'; MA Plzeň Sbírka rukopisů inv. č. 8422 sign. 4e114 (Zlomek památníku Šebestiána 
Pechovského z Tumštejna z let 1580-1608) fol. 1 l'; Plumb, J. H.: Renesance, Praha 1969, s. 286-287; Hertlová, 
B.: Úvod do problematiky památníků raného novověku, AUC, Phil. Et Hist. 5, 1975, Z pomocných věd 
historických 3, s. 117-144; Heusinger, Ch. von: v Herzog Anton Museum Braunschweig. Die 
Handzeichnungssarnmlung. Geschichte und Bestand. Katalog zur Tafelband, Braunschweig 1997, s. 251; 
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Později podnikal krátké cesty do zahraničí: v roce 1593 navštívil Řezno, roku 1595 

Vratislav. 122 Potom se vydal na několik delších cest, možná jako společník mladých šlechticů: 

v roce 1597 do Polska a Prus. 123 V roce 1602 se pustil do Uher až k Ostřihomi. Otázkou 

ovšem je, co přesně mínil Jan Boreň výrazem "až na Ostřehom". Nemusí to totiž znamenat, 

že by do Ostřihomi vstoupil, ale jen to, že se dostal do její blízkosti. Ostřihom byla pohraniční 

pevnost na Dunaji v západní části Uher, považovaná za bránu na Slovensko. V roce 1602 se 

v její blízkosti neodehrávaly žádné válečné operace, boje zuřily jinde. Latentní možnost 

ohrožení ovšem trvala neustále. Turecké hranice v době příměří mohly být skutečně výletním 

cílem, např. roku 159 navštívil Bedřich z Donína hranici s Tureckem, která tehdy ležela u 

Rábu. Pravděpodobnější je ale možnost, že tam Jan Boreň jel ze služebních důvodů. Protože 

do boje u ní zasáhnout nemohl, jednalo se asi spíše o předání nějakého poselství vojenským 

velitelům nebo odvoz peněz na výplaty vojáků apod. Dokud ale nenajdeme nějaké další 

prameny, nebudeme moci cestu Jana Boreně do Uher vysvětlit. 124 

Ryantová, M.: Vzdělanostní úroveň raně novověkých šlechtičen ve světle štambuchů, in Česko-slovenská 
historická ročenka 2001, Brno 2001, s. 187-193; Koldinská, M.: Každodennost renesančního aristokrata, Praha 
200 1, s. 121; Bůžek, V.: Muž, žena a děti v aristokratické rodině na prahu novověku, in Lenderová, M. a kol.: 
Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století, Praha 2002, s.47-48; Ryantová, M.: Polyxena z 
Lobkovic, in Lenderová, M. a kol.: Eva nejen v ráji. žena v Čechách od středověku do 19. století, Praha 2002, s. 
69, 72-73; Ryantová, M.: Odraz dvorského prostředí ve šlechtických památnících raného novověku, in Šlechta 
v habsburské monarchii a císařský dvůr 1526-1740 (Opera historica 10), 2003, s. 356-359, 362, 366-367; Evans, 
R. J. W.: Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003, s. 38 

121 Jedno z pověstných lákadel představovaly proslulé římské kurtizány. Zlatý věk římských kurtizán byl už 
nicméně pryč a papežové na ně uvalovaly stále další a další omezení. Od roku 1550 nesměly používat kočár a 
krátce před návštěvou Jana Boreně v roce 1585 jim Sixtus V. zakázal mj. večerní pohyb po městě, návštěvu mší, 
bydlení na hlavních ulicích a v okolí kostelů a přijímání ženatých ?ákazníků, kterým v té době Jan Boreň 
nepochybně byl. Je ovšem otázka, zda by i jako svobodný chtěl právě v Římě utrácet peníze za kurtizány, i když 
se jednalo o nejluxusnější prostitutky v tehdejší Evropě. 
Viz Kurrel- Runtschreiner, M.: Kurtizány v Římě 16. století, Dějiny a současnost 1993/2, s. 16-19; Petráň, J. a 
kol.: Dějiny hmotné kultury II (1). Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995, s. 204-205; 
Ringdal, N. 1.: Nejtěžší povolání světa. Kapitoly z dějin prostituce, Brno 2000, s. 175, 179-182; Bůžek, V.: 
Muž, žena a děti v aristokratické rodině na prahu novověku, in Lenderová, M. a kol.: Eva nejen v ráji. Žena 
v Čechách od středověku do 19. století, Praha 2002, s. 47-48 
122 V Řezně se konal v květnu 1594 říšský sněm, jehož se účastnil i císař Maxmilián ll. Cestoval přes Rokycany 
a Plzeň, kde se zdržel tři dny a opustil ji 13. 5. 1594. 
Janáček, R.: Rudolf ll. A jeho doba, Praha 1987, s. 321; Cironis, P.: Historie města Rokycan 1. Rokycany od 10. 
století do třicetileté války, Rokycany 1993, s. 134-135 
123 

124 Ostřihom byla původně sídlo arcibiskupa a kapituly a také poutní místo, neboť zde je hrob sv. Štěpána. 
V letech 1543-1595 a 1605-1683 ji drželi Turci a sídlil zde dokonce turecký místodržitel. Po jejím obsazení 
Turky byla proti ní postavena nová pevnost Nové Zámky, kapitula se přesunula do Trnavy, arcibiskup do 
Bratislavy a poutě zbožných poutníků ustaly. Císařská vojska pod vedením Karla z Mansfeldu Ostřihom dobyla 
2. 9. 1595 a udělala z ní pohraniční pevnost. Znovu byla tureckým vojskem obléhána roku 1599. V roce 1600 
byla část válečné berně určena na úhradu za opevnění Ostřihomi. Téhož roku získala Ostřihom i nového velitele 
-Adolfa z Althanu. V roce 1602 se válka přenesla do jiných částí Uher, císařští dobyli a zase ztratili město 
Stoličný Bělehrad, počátkem října získali Pešť a začali obléhat Budín, vzdálené necelých 50 km severozápadně 
od Ostřihomi. Turci Ostřihom znovu dobyli již 2. 10. 1605. 
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V roce 1605 zamířil k Severnímu moři, kde navštívil Hamburk, Liibeck a Brémy, a 

do Alsaska, a konečně roku 161 O do Durynska, Bádenska, Wiirtemberska a Bavorska. 125 

Za své zahraniční cesty Jan Boreň vydal asi 1 100 kop gr. míš. Je dosti 

pravděpodobné, že na cesty do zahraničí byla použita. manko část ze zpronevěřených 2 885 

kop 50 gr. míš., o které připravil Českou komoru při výkonu funkce výběrčího posudného. 

Nejméně cesty z let 1605 podnikl v době, kdy již byl v tíživé situace kvůli svému manku, což 

svědčí o jeho neuvěřitelné lehkomyslnosti. 126 

Z jeho příkladu nepochybně vyplývá, že i mezi drobnou a nezámožnou šlechtou se 

vyskytli namísto spořivých šetřílků značně velkorysí kavalíři, kteří si užívali života ve všech 

ohledech bez ohledu na to, jak to postihne je samotné a především pak jejich blízké. 

Co tedy říci závěrem? Chlumčanští si až na výjimky vybírali životní partnery ze 

svého společenského okruhu. Zastávali úřady na lokální a měně často i krajské úrovni, byli 

literárně činní a minimálně tři osoby z rodu se účastnily zahraničních cest. Většina rodu byla 

katolického vyznání, ne však bez výjimky. Bohatší členové rodu dosahovali stupně 2 životní 

úrovně podle Bůžkova členění domácností nižší šlechty a jejich sídla byla vybavena řadou 

luxusních předmětů. Celkově můžeme říci, že životní i kulturní úroveň Chlumčanských 

z Přestavlk se oproti předcházejícímu středověkému období značně zvýšila. Je tedy zřejmé, že 

výzkum kulturních a sociálních dějin nižší šlechty je rozhodně zajímavou oblastí historie a 

zaslouží si daleko větší pozornost, než mu byla zatím věnována. 

Viz Janáček, R.: Rudolf ll. A jeho doba, Praha 1987, s. 323,370, 385; Tomášek, R. a kol.: Maďarsko, Praha 
1988, s. 132-133;; Měšťánek, T.: Poměry na Moravě na přelomu 16. a 17. století v období válek tureckých a 
povstání Štčpána Bočkaje, Uherské Hradíštč 1997, s. 26, 52, 54-56; Kolektiv: Kronika Českých zemí, Praha 
1999, s. 2 91; Ekertová, J. - Bobková, K.: Cesta do Itálie očima Bedřicha z Donína a Petra Velcursia, in Cesty a 
cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1997, s. 295; Kováč, D.: Dějiny Slovenska, Praha 1998, s. 61-62; 
Kontler, L.: Dějiny Maďarska, Praha 200 I, s. 146; Ohler, N.: Náboženské poutě ve středověku a novověku, 
Praha 2002, s. 31 
125 Ve Štrasburku byla slavná městská škola, na kterou hojně na určitou dobu přecházeli studenti různých 
univerzit. 
Viz Pešek, J. - Svatoš, M.: Sociální důsledky akademická peregrinace v českých zemích druhé poloviny 16. 
století, in Pocta Josefu Petráňovi, usp. Z. Beneš, E. Maur aJ. Pánek, Praha 1991, s. 235 
126 NK rkp. XVII F 35 p. 9-11; NASM C5/14 
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IV. CHLUMČANŠTÍ Z PŘESTAVLK 

VE VÍRU TŘICETILETÉ VÁLKY A PO NÍ 

IV.l. Stavovské povstání, konfiskace a emigrace 

Česká šlechta, která se účastnila stavovského povstání, byla diferencována 

majetkově, politicky i nábožensky. Protože řada členů rodu Chlumčanských z Přestavlk se 

stavovského povstání účastnila, bude vhodné si toto rozdělení přiblížit. 

Počet účastníků stavovského povstání neznáme přesně, ale dá se vyvodit z počtu 

těch, které vítězná habsburská strana z účasti na povstání žalovala. Z počtu 1 394 šlechticů, 

obžalovaných u exekuční, konfiskační nebo transakční komise, bylo 1 221 rytířů, tedy 

87,59%. Z nich vlastnilo deskový majetek 1 131 osob (81,13 %). Na Plzeňsku bylo mezi 

171 šlechtici obviněných z účasti na stavovském povstání 156 rytířů, tedy 91,2 %. Jejich 

počet byl však pravděpodobně ještě vyšší, protože u těch osob, které byly nemajetné, měly 

nevytčený majetek nebo měly majetek pouze v penězích, nemáme určeno, ze kterého kraje 

pocházely. I bez nich činil podíl obžalovaných rytířů z Plzeňského kraje na počtu 

obžalovaných rytířů 12,77 %, což způsobovala zejména velká rozloha kraje. 1 Podle J. 

Vacka z účasti na stavovském povstání bylo obviněno 85 % držitelů rytířských statků na 

Plzeňsku. 2 Podíl účastníků povstání mezi držiteli rytířských deskových statků v celé zemi 

není znám. 

Tabulka č.l Podll rytiřů na celkovém počtu obžalovaných šlechticů v Čechách a Plzeňském kraji 

Kategorie Čechy Plzeňský kraj 

Podíl rytířů mezi obžalovanými 87,59 91,2 

šlechtici v % 

V době stavovského povstání máme doloženo nejméně 10 dospělých osob ze 7 

rodin z rodu Chlumčanských z Přestavlk: byli to syn Jiřího na Zeměticích Zikmund, 

1 Nemajetných bylo 52, 171 osob mělo nevytčený majetek, 20 osob mělo majetek pouze v penězích. 
Viz Čornej, P.: Vliv pobělohorských konfiskací na skladbu feudábú třídy, AUC-Plúlosoplúca et lústorica 1, 

1976, s. 167,190 
2 Vacek, J.: Skladba šlechtické společnosti Plzeňského kraje v první polovině 17. století 2, MZK 20, 1984, s. 
108-109 
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synové Jana Boreně na Újezdě Purkartově David a Jiří, synové Jana na Drahouši a Bukové 

Adam, Jindřich a Václav, jeho bratr Oldřich na Chotíkově s dospívajícím synem 

Kryštofem a syn jeho dalšího bratra Jindřicha Jan Jindřich, dále Václav na Štokově na 

místě svého údajného nezletilého bratra Vladislava a blíže neznámý J. K. A. Chlumčanský, 

který pobýval 1629 v emigraci v Žitavě. 3 Politické názory a náboženské přesvědčení žen 

z rodu Chlumčanských se řídilo výhradně názory jejich mužů, otců či bratrů, případně 

poručníků, proto jsem ženy mezi zástupce rodu Chlumčanských nezařadila a uvádím pouze 

ilustrativně náboženské přesvědčení dcer Jindřicha na Dolejší Lukavici Kateřiny a Alžběty 

a několika dalších členek rodu v příslušné pasáži o náboženství. Devět z deseti dospělých 

příslušníků rodu Chlumčanských ze šesti rodin, tedy 90 % členů rodu, bylo obviněno 

z účasti na stavovském povstání! Přitom dva z nich, Oldřich na Chotíkově a Václav na 

Štokově, poslali do stavovského vojska své nezletilé příbuzné. Jediným členem rodu, který 

nebyl obžalován, byl blíže neznámý J. K. A. Chlumčanský, který později emigroval do 

Žitavy a byl tedy s největší pravděpodobností nekatolík, zatímco všichni katoličtí členové 

rodu se povstání zúčastnili. 

Mezi účastníky povstání převažovali podle berního rejstříku z roku 1615 

příslušníci majetkové kategorie A (61,2% obžalovaných), následovala kategorie B (16,9% 

obžalovaných), potom kategorie C (2, 1 % obžalovaných) a kategorie D (0,9% 

obžalovaných). Stavovského povstání se také účastnili jednotlivci, jejichž jmění 

nedosahovalo výše 20 tis. kop gr. míš., a byli proto řazeni mezi nemajetné nebo spočívalo 

pouze v peněžní hotovosti. U většiny těchto případů dosahoval jejich majetek pouze 

několik set kop gr. míš. Kategorie nemajetných tvoří pouze 4 %, ovšem podstatně by 

vzrostla, kdybychom přesně znali poměry osob, u kterých není majetek vytýčen (13,2 %). 

Větší angažovanost v povstání přitom prokazovali šlechtici, spadající do majetkové 

kategorie B-D, zatímco míra provinění drobné šlechty byla většinou nepatrná a často 

spočívala v pouhém uposlechnutí výnosů stavovské vlády. Po defenestraci a zvolení 

3 Další synové Jana Boreně na Újezdě Purkartově Vladislav a Karel byli tehdy nezletilí, jejich starší bratři 
Rulant a Jindřich už nebyli naživu. Oldřichovu synovi Kryštofovi bylo roku 1618 údajně pouze 17 let. Bratr 
Václava na Štokově Vladislav údajně dosáhl zletilosti až roku 1625. Protože zletilost byla v Čechách 
uzákoněna na 20 let u chlapců už v zemském zřízení z roku 1549 a potvrzena následujícími zemskými 
zřízeními včetně Obnoveného zřízení zemského, muselo by mu roku 1618 být 13 let, takže by ve vojsku 
mohl sloužit jen jako páže. Otázkou ovšem zůstává, zda obvinění šlechtici před vyšetřovací komisí udávali 
opravdu pravdivé údaje. J.K. Chlumčanský snad byl totožný s Karlem Janem Chlumčanským, který 1645 
poskytl svědectví paní Kateřině Marii Sendražické rozené Třídvorské z Votína o její nemajetnosti. 
Viz Kapras, J.: O zletilosti dle českého práva, Brno s.d.; Klímová, H.: Soupis poddaných podle 
víry.Berounsko, Praha 1995, s. 84-85; NASM C 215/R25 sv.2; DZM 14 B 6; SM C 215-1/4/2 č. 133, f. 70; 
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direktoria i v období po nastoupení Fridricha Falckého na trůn nebyla totiž zejména 

vojenská služba jen záležitostí soukromého rozhodování, ale povinností stanovenou 

vyhlášením zemské hotovosti. Podobně bylo povinností odvádět berně stavovské vládě a 

plnit další nařízení podle stavovských propozic a příkazů krále Fridricha i přístup ke 

konfederaci a přísaha na novou ústavu. Neuposlechnutí těchto nařízení zadávalo příčinu 

k podezření z neloajálnosti stavovské vládě. 

Tabulka č. 2. Složení obžalovaných pro účast ve stavovském povstání dle majetkových poměrů 

Majetková kategorie Počet % 

Ncnu~jetní 56 4,0 

Nevytčený majetek 184 13,2 

M'\ictck pouze v pcnčzích 23 1,7 

Kategorie J\ 853 61,2 

Kategorie B 236 16,9 

Kategorie C 29 2,1 

Kategorie O 13 0,9 

Celkem 1394 100 

Všichni členové rodu Chlumčanských, jak už víme, patřili roku 1615 buď do 

majetkové kategorie A, nebo mezi nemajetné, případně mezi osoby mající majetek pouze 

v penězích.4 Podle materiálů konfiskační komise byli Chlumčanští mimo Václava staršího 

na Štokově a bratrů Adama Jindřicha a Václava mladšího řazeni mezi osoby "s 

nevytčeným majetkem". 5 Můžeme dát zapravdu závěrům P. Čorneje, že osoby 

SM C 215-C 1/4/2 č. 134; Holinová, A.: Povzdechy českých exulantů z roku 1629-1631, ČČ M 1909, s. 141; 
ANM sb. H kart. 50 Sendražický ze Sendražic 
4 Václav na Štokově měl 30 poddaných, Jindřich (s bratry Adamem a Václavem) na Bukové 2 poddané, 
Oldřich žil na poplužním dvoře v Chotíkově (nebo ve Lhotce u Janovic), Jan Jindřich asi na statku jeho 
druhé manželky Anny z Vidršperka Bolkově u Merklína, Zikmund a synové Jana Boreně na Újezdě 
Purkartově David a Jiří prodali své statky a zřejmě měli majetek jen v penězích. M. Doskočilová 

z neznámých důvodů předpokládá, že na statku Lhotka (dnes Horní Lhota u Janovic) vedle Viléma Kouska 
ze Sobětiček, který zde roku 1615 přiznával I O poddaných, držel svobodný dvůr a faru Oldřich Chlumčanský 
z Přestavlk. Při prodeji Újezdu Purkartova v roce 1615 ale vystupoval jako svědek Oldřich Chlumčanský na 
Chotíkově. 

Viz Sedláček, A: Rozvržení sbírek a berní r.l615 ... , Praha 1869, s. 51 č. 40, 55 č. 137, 145; DZV 297 D25; 
NASM S 15114; NASM C5/ll; DZV 188 115; Doskočilová, M.:Berní rula 23. Kraj Plzeňský I, Praha 1953, s. 
58 
5 Bílek tyto bratry mylně popsal jako Jindřicha, Václava a Zikmunda Chlumčanské. J. Vacek ve své práci o 
konfiskacích na Plzeňsku mezi šlechtu Plzeňského kraje řadil pouze příslušníky rodu Chlumčanských 
s pozemkovým majetkem. 
Viz Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách I, Praha 1882, s. 205-206; Vacek, J.: Skladba šlechtické 
společnosti Plzeňského kraje v první polovině 17. století 2, MZK 20, 1984, s. I 04 
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s nevytčeným majetkem nevlastnily žádný deskový statek a nebyly ani nijak zvláště 

bohaté. Oldřich získal 1605 prodejem statku Černíny 7 800 kop gr. míš., z čehož po 

zaplacení dluhů zbylo 5 070 kop gr. míš., které však nepatřily jemu, ale jeho nezletilým 

dětem Kryštofovi a Benigně. Zikmund mezi lety 1609-1615 získal z prodeje statku Bijadel 

2 700 kop gr. míš., David 1 050 kop míš. a Jiří 1 300 kop míš. prodejem Újezdu 

Purkartova. O majetku Jana Jindřicha mnoho nevíme, ale roku 1616 se svou druhou 

manželkou Annou z Vidršperku vyženil 3 000 kop gr. míš.6 Přitom všichni výše jmenovaní 

alespoň z části peněz pobírali úrok: Jan Jindřich z celé sumy 3 000 kop 180 kop gr. míš. 

ročně, David z 1 000 kop gr. míš. 60 gr. míš. ročně, Jiří z 250 kop gr. míš. 15 kop gr. 

míš. ročně, Zikmund z 2 200 kop gr. míš. 132 kop gr. míš., Oldřich původně z celé částky 

5 070 kop gr. míš. 304 kop 12 gr., ale později asi použil ještě část svého kapitálu na koupi 

nového poplužního dvora v Chotíkově, takže výše jeho úroků v roce 1618 byla 

pravděpodobně nižší.7 

Zajímavá Je otázka náboženského vyznání členů rodu v době povstání: 

Chlumčanští jsou tradičně pokládáni za katolický rod, ale přitom se povstání 

v překvapující míře účastnili. Pro vyřešení tohoto problému můžeme použít v podstatě dva 

prameny, a to materiály exekuční, konfiskační nebo transakční komise včetně složek, 

vztahujících se k jiným příbuzným rodům, v našem případě Příchovským a Říčanským, a 

materiály rekatolizační komise pro Plzeňsko, Prácheňsko a Bechyňsko z roku 1628, 

vydané V. Oehmem. 8 V konfiskačních materiálech máme zaznamenáno náboženství pouze 

u těch, kteří podepsali konfederaci nebo konvertovali ke katolictví. Zcela máme 

náboženskou situaci v rodu zmapovánu teprve k roku 1628, nicméně vcelku můžeme 

vyvodit platné závěry i z těch informací, které máme k dispozici. Katolíky byli roku 1618 

synové Jana Boreně na Újezdě David a Jiří, syn Jiřího na Zeměticích Zikmund a syn 

Jindřicha na Drahouši Jan Jindřich a v Bolkově. Václav na Štokově byl sice roku 1628 již 

katolíkem, ale pravděpodobně ke katolictví přestoupil teprve po bitvě na Bílé hoře. Bratři 

Adam, Jindřich a Václav na Bukové byli nekatolíky. Jindřich a Václav jimi zůstali až do 

roku 1628, kdy se rozhodli ke konverzi. Adam však byl podle Beckovského zajat Plzeňany 

u Dobřan, uvězněn v Plzni, přesvědčen ke konverzi a nakonec se podílel při obraně Plzně 

roku 1618. Od té doby byl tedy Adam, na rozdíl od svých bratrů, katolíkem, ale žil spolu 

6 DZV 180 H21; DZV 297 025; DZV 188 J 15; NASM C5/ll 
7 NASM C215/P25; NASM C5/ll; NASM C215/R25 sv. 2; DZV 188 J 15; DZV 180 H 21 
8 NASM C215/CI/4, /CI/8, /CI5, /P25, /R25; Oehm, V.: Protokol reformační komise v krajích Bechyňském, 
Prácheňském a Plzeňském 1628, VKSČN 1897 
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se svými bratry v nedílu i nadále. Také Oldřich byl nekatolík a konvertoval až roku 1628. I 

u emigranta J. K. A. Chlumčanského můžeme předpokládat, že v době stavovského 

povstání nebyl katolíkem. Jeho jméno však v seznamech z roku 1628 není uvedeno, buď 

proto, že emigroval již dříve nebo protože se před reformační komisi dostavil v jiném kraji, 

než zachycuje soupis vydaný V. Oehmem. Bližní informace o něm nám tak bohužel chybí 

Máme zprávy i o vyznání některých členek rodu, převážně ovšem neprovdaných a 

genealogicky nezařazených. Dá se říci, že u svobodných dívek se vyznání řídilo vyznáním 

jejich otců, poručníků nebo sourozenců, u nichž žily, u vdaných jejich manželů. Nemáme 

totiž žádné zprávy o tom, že by některé členky rodu odmítaly konvertovat nebo naopak 

nutili své blízké ke konverzi. Vliv okolí byl přitom větší než jejich původní rodiny: dcera 

katolíka Jindřicha Chlumčanského na Radkovicích Kateřina Říčanská narozdíl od své 

sestry Alžběty Žeberkové byla nekatolička a konvertovala až roku 1628, nekatoličkou byla 

i dcera katolíka Jana Boreně Anna Příchovská, obě v souhlasu s vyznáním svých manželů. 

Anna se svým mužem a dětmi odešla do emigrace, spolu se svou sestrou Justinou, která 

přitom jako katolička nebyla vedena. Vdova po katolíku Janu Boreňovi Markéta 

Chlumčanská z Janovic byla katolička a manželka Jindřicha na Bukové Polexina 

Chlumčanská z Poutnova nekatolička. která konvertovala spolu se svým manželem roku 

1628. Náboženské vyznání členek rodu tedy odráželo vyznání jejich okolí a neukazovalo 

jejich osobní stanovisko. Protože ho navíc až na výjimky neznáme u vdaných žen, 

rozhodla jsem se ho pominout a počít jen s náboženských vyznáním mužských členů rodu.9 

V době stavovského povstání byla v rodu Chlumčanských z Přestavlk tedy tato 

situace: čtyři dospělí muži ze tří rodin, po Adamově konverzi pět ze čtyř rodin, byly 

katolíky, dalších pět, původně šest, dospělých členů rodu ze tří rodin bylo nekatolíky. Po 

Adamově přestupu ke katolictví byla katolíky přesně polovina dospělých členů rodu 

Chlumčanských. Václav starší na Štokově potom konvertoval ke katolictví a dospělosti 

dosáhli Oldřichúv syn Kryštof a syn Jana Boreně Vladislav, kteří se hlásili 

k nekatolickému vyznání, zatímco katolík Jiří roku 1626 zemřel. Poměr se tedy změnil na 

sedm nekatolíkú ze čtyř rodin ku šesti katolíkúm z pěti rodin. Hrozba emigrace však roku 

1628 rychle přinutila většinu členú rodu ke konverzi. Z rodu Chlumčanských emigroval do 

ciziny jen blíže neznámý J. K. A. Chlumčanský do Žitavy, kde se 20. 12. 1629 zapsal do 

9 DZM 169 A15, C4; NASM C215/Cl/8 č.60,162, 230, 234; Rezek, A. (ed.): Beckovský: Poselkyně příběhů 
českých 2-2, , Praha 1879, s. 114;0ehm, V.: Protokol reformační komise v krajích Bechyňském, 

Prácheňském a Plzeňském 1628, VKSČN 1897, s. 23, 27-28; Holinová, A.: Povzdechy českých exulantů 
z roku 1629-1631, ČČ M 1909, s. 141 
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památníku Jiřího Mladoty ze Solopysk. 10 Do emigrace měl údajně odejít i syn Jana Boreně 

na Újezdě Purkartově David Chlumčanský, ale nikde v pramenech jsem pro to nenalezla 

důkazy. David v Čechách pobýval ještě roku 1628 a opět 1636, kdy sídlil v Hůrkách u 

Manětína. K emigraci se oficiálně nepřihlásil a protože byl katolík, neměl pro ani žádný 

důvod. 11 Prokazatelně tedy šest členů rodu Chlumčanských bylo roku 1628 katolíky, pět 

jich konvertovalo a emigroval jediný příslušník rodu Chlumčanských z Přestavlk. Do 

emigrace však odešly i dvě jiné členky rodu. 12 

Tabulka č.3a Náboženské vyznání dospělých členů rodu Chlumčanských z Přestavlk roku 1628 
(v protilchlých políčkách členové téže rodiny) 

KATOLICI NEKA TOLICI (k= konvertité, e =emigranti) 

Václav st. na Stokově Vladislav, hejtman na Březnici k 

Synové Jana Borcně David a Vladislav 
( i vdova po Janu Boretiovi na Újczdě Purkartovč 

Markéta Chlumč. z Janovic) 

Zikmund v Mutěníně 

Adam (konvertovaljiž 1618) Václav ml. zdržující se na Boru u pana Svamberka k 
Jindřich s manž. Polexynou ovdovělou Štampachovou z Poutnova k. 

Jan Jindřich 

10 J.Vacek tvrdí, že do emigrace odešel Karel Chlumčanský z Chlumčan na Čemínech, ale žádnou takovou 
osobu jsem v materiálech rekatolizační komise nenalezla a Čemíny Oldřich prodal 1605. Není přirozeně 
vyloučeno, že Karel Chlumčanský mohl držet jen část Čemin nebo je po roce 1615 (v berním rejstříku z toho 
roku totiž není uveden) koupit nebo vyženit, ale zdá se mi to podivné. Pokud by Karel Chlumčanský na 
Čemínech opravdu existoval a nebyl totožný s J. K. A. Chlumčanským, jednalo by se o dalšího emigranta 
z rodu Chlumčanských. Opis památníku Jiřího Mladoty ze Solopysk z let 1629-1634 je uložen ve Strahovské 
knihovně. 

Viz Strahovská knihovna sign. DFIV 47 (Opis památníku Jiřího Mladoty ze Solopysk z let 1629-1634); 
Holinová, A.: Povzdechy českých exulantů zroku 1629-1631, ČČ M 1909, s. 141; Vacek, J.: Skladba 
šlechtické společnosti Plzeňského kraje v první polovině 17. století 2, MZK 21, 1985, s. 151 
11 Rezek píše, že "pod ochranou Saské invase dva emigrantští .šlechtici, Krištof Cabelický ze Soutic a David 
Chlumčanský z Přestavlk, hleděli lid selský zorganizovati v pevné sbory, kteréž by vojsku Saskému byly 
nápomocny. 
Viz NASM C215/P25, C215/R25 sv.2; Rezek, A.: Dějiny saského vpádu do Čech a návrat emigrace, Praha 
1888, s.73; Oehm, V.: Protokol reformační komise v krajích Bechyňském, Prácheňském a Plzeňském 1628, 
VKSČN 1897, s. 27-28 
12 Do emigrace odešly dcery Jana Boreně Chlumčanského na Újezdě Purkartově Justina a její sestra Anna 
s manželem Václavem Příchovským na Lužanech a dětmi Jindřichem Markvartem, Zdeňkem Fridrichem, 
Mandalenou Justinou, Alžbětou Markétou a Johannou do Hofu ve Vogtlandu. Rozhodujícím důvodem pro 
odchod Anny do exilu byla emigrace jejího manžela a dětí. Justina zřejmě žila u sestry a odchod ze země jí 
připadal vhodnější než živoření s bratry a nevlastní matkou Markétou Chlumčanskou z Janovic. 
Justina zemřela 9. I. 1629 ve věku 39 let. Na náhrobku byla údajně označena jako manželka neznámého 
Václava Chlumčanského ("Justina geb. Chlumczansky Wenceslai Zprzeslawik von Pschesřawelck und 
Ch/umczan "), zatímco její současník Jan Jiří Harant o ní ve svých pamětech z emigrace tvrdil, že zemřela 
jako panna. Anna zemřela v pátek 13. 4. 1632 ve dvě hodiny odpoledne ve věku 55 let, 21 týdnů a dva dny a 
pochována byla ve středu 18. 4. 1632 v hofském klášteře v kůru, zanechávajíc po sobě naživu dva syny a tři 
dcery. Její manžel Václav Příchovský zemřel v Hofu ve stáří "73 léta bez devíti neděl" a byl zde pohřben 28. 
10. 1647, do jeho hrobky byla 13. 4. 1660 pohřbena i jeho neprovdaná dcera Alžběta Markyta Příchovská 
ve věku 52 let 39 neděl. Jejich další dcera se už v Hofu provdala 7. 12. 1628 za Jana Karla Černína 
zChudenica25.9. 1629sejimzdenarodiladceraa 13.4.1631 syn. 
Viz Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách I, Praha 1882, s. 446; Oehm, V.: Protokol reformační komise 
v krajích Bechyňském, Prácheňském a Plzeňském 1628,VKSČN 1897, s. 26; Menčík, F.: Paměti Jana Jiřího 
Haranta z Polžic a Bezdružic, Praha 1897, s. 58, 39-149; Teplý, F.: Čeští exulanti v Hofu, ČČsRSČ 2, 1930, 
s. 16-18 
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Oldřich, hejtman na Roupově, se synem Kryštofem k 

J. K. A - e. 

Protože značná část Chlumčanských z Přestavlk byla katolíky, je zajímavý podíl 

katolíků mezi obžalovanými šlechtici. Z celkového počtu 1 394 obžalovaných to bylo 220 

osob (15,9 %), přičemž u rytířů byl poměr ještě vyšší: 200 osob z 1 221 obžalovaných 

rytířů (16, 1 % ). Největší procento katolíků se provinilo proti císaři v krajích Podbrdském 

(37,5 %), Plzeňském (35,7 %) a Prácheňském (21,5 %), přičemž další vysoké procento 

bylo mezi obžalovanými, které nemůžeme zařadit do žádného kraje, protože udávali 

nevytčený majetek (26,2 %), měli majetek pouze v penězích (13 %) nebo byli nemajetní 

(10,7 %). Největší procento obžalovaných katolíků mělo jen drobný majetek a konfederaci 

podepsalo jen ze strachu před stavovskými orgány, ale zároveň se krylo pro každý případ 

prohlášení, že zůstávají věrni katolickému náboženství. 

Při určování míry provinění se příslušníků rodu Chlumčanských bude vhodné 

rozebrat vinu každého člena rodu, který se povstání zúčastnil, zvlášť. O nejméně 

provinilých členech rodu podává dostatečnou informaci Bílek: " ... David, Jan Jindřich, Jiří 

a Zikmund Chlumčanští z Přestavlk a Chlumčan, katolíci, podepsali přísahu stavů 

odbojných, týkající se konfederace s jinými zeměmi učiněné a zavržení krále Ferdinanda 

II., ale vyhradili sobě, co by bylo proti náboženství katolickému. 13 Mezi tyto osoby řadí ale 

i Adama, který se sice dopustil jmenovaných činů, ale jeho případ byl složitější a úzce 

souvisel s osudy jeho bratrů Jindřicha a Václava mladšího. Adam podle zjištění transakční 

komise "vedl do stavovského vojska 13 koní Viléma staršího Pope/a z Lobkovic14 a poslal 

blahopřejný dopis k volbě Fridricha Falckého králem, podepsal konfederaci a spojil se 

s rebely", stejných provinění se dopustil i jeho bratr Jindřich, Václav mladší byl pouze 

poznamenán mezi těmi, kteří se před transakční komisi ještě nedostavili a nebyl z ničeho 

konkrétního obviněn. 15 Adam se dalších akcí stavovského vojska neúčastnil, protože podle 

Beckovského "byl zajat u Dobřan plzeňskými ozbrojenci, odveden do Plzně, kde 

konvertoval a podílel se při obraně Plzně roku 1618". 16 Smyl tak zčásti svou vinu i svého 

bratra, přesto jim ale dlouho hrozil trest. Bratři se hájili, že byli do stavovského vojska 

13 Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách 1, Praha 1882, s. 205 
14 Vilém z Lobkovic na Horšovském Týně se stal jedním ze třiceti stavovských direktorů. 

Viz Vacek, J.: Skladba šlechtické společnosti Plzeňského kraje v první polovině 17. století 2, MZK 20, 
1984, s. 93-94, I 00 
15 SM C 2145- C 1/4/2 č. 82, f. 52, 68', 116', 117', 125, 126 
16 Beckovský: Poselkyně 2-2, ed. A. Rezek, Praha 1879, s.114 
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"posláni za jiné", což ale mohla být výmluva. Jindřich Chlumčanský byl transakční komisí 

považován za "těžkého delikventa", s větší vinou než starší bratr, ale jeho provinění nebylo 

přesně specifikováno a možná spíše jen neměl polehčující okolnosti, které hrály roli u 

Adama. Všichni tito bratři byli nakonec osvobozeni a Adam jen musel roku 1629 složit 

pokutu 20 zl. na zřízení šlechtického katolického konviktu, collegium nobilium. U Bílka 

jsou nazýváni "Jindřich, Václav a Sikmund", a říká o nich pouze, že "podepsali 

konfederaci a účastnili se vojenského tažení ve stavovském vojsku ". 17 

O dalších dvou provinilcích, Oldřichovi a Kryštofovi, tvrdí Bílek, že "Oldřich 

Chlumčanský z Přestavlk a Chlumčan účastnil se s bratrem svým Václavem vzpoury tím, že 

bratra svého Krištofa s dvěma koni a jedním pěším k vojsku stavovskému vypravil." 

V materiálech transakční komise je zmiňován ale jen Kryštof, nikoliv Oldřich. 18 

Podle expedičních protokolů kanceláře stavovských direktorů z doby stavovského povstání 

byl Oldřich v září roku 1619 jmenován rytmistrem kraje Plzeňského. Již předtím v červnu 

roku 1619 se Oldřich podílel na obraně města Sušice na Prácheňsku. 19 Právě jeho se 

zřejmě týká zmínka Pavla Skály ze Zhoře "k čemuž /městu Vimperku/ jak přitáhl 

/Mansfeld/ 23. d. /října 16191 večer, přirazilo se k němu ještě více jízdy, totiž ... též šest 

rytmistrů s krajskou jízdou, totiž Berbistorj,' Chlumčanský, Rozenhán, Magersdorj,' Peš a 

Bešvic."20 Oldřich ale ani při nejlepší vůli nemohl poslat do stavovského vojska bratra 

Kryštofa, protože ten byl zavražděn již roku 1593. Jedná se očividně o jeho syna 

Kryštofa. 21 O Kryštofovi Chlumčanském z Přestavlk bylo v materiálech transakční komise 

uvedeno, že vedl v roce 1618 do stavovského vojska "na místě svých bratrů Oldřicha a 

Václava" dva koně a pacholka, ale bylo mu tehdy jen 17 let, "nerozuměl tomu" a také ho 

"otec donutil". Oldřich měl s Markétou Podmokelskou z Prostiboře jen dvě děti, Kryštofa a 

Benignu, ale roku 1628 se připomíná jeho další dcera Kateřina, takže se patrně znovu 

oženil a měl další děti, mezi nimiž mohl být i Oldřich a Václav. Kryštofovo mládí je 

17 Nedorozumění vzniklo možná ze zmatků v samotných materiálech komise: Adam byl rozepisován 
dvakrát, u zmíněných bratrů se také na jednom místě mluví o čtyřech bratrech Chlumčanských na statečku 
Buková, kteří ale nejsou jmenovaní - a bratři Adam a Jindřich měli jediného dalšího bratra, Václava 
mladšího, zatímco jediným připomínaným Zikmundem v té době byl syn Jiřího na Zeměticích, který se 
provinil pouze podepsáním konfederace. 
Viz Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách 1, Praha 1882, s. 205-206; SM C 2145- C 1/4/2 č. 82, f. 52, 68', 
116', 117', 125, 126 
18 NASM C215 C 1/4, C215 C 15; Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách 1, Praha 1882, s. 206; Kořán, J. -
Rezek, A.: Česko-Moravská kronika. Kniha 5, Praha 1891, s. 433 
19 Prokeš, J.: Protokol vyšlé korespondence kanceláře českých direktorů z let 1618 a 1619, SAMY 7, 1934, s. 
123 č.1709, s. 129 č. 1867, s. 138 č. 2003 
20 Tieftrunk, K.: Pavla Skály ze Zhoře Historie česká, 3, Praha 1867, s 367 
21 DZM 122M2 
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ostatně dostatečnou zárukou toho, že se nemohlo jednat o bratra Oldřicha, jehož otec 

zemřel nejpozději roku 1595. Naproti tomu se u rytmistra Oldřicha Chlumčanského 

nemohlo jednat o Kryštofova bratra, protože Kryštof byl přece poslán "na místě svých 

bratrů Oldřicha a Václava", zatímco Oldřich sám ve stavovském vojsku aktivně bojoval. 

V každém případě se Oldřich z rodu Chlumčanských za stavovského povstání nejvíce 

provinil a také za to byl náležitě potrestán konfiskací všeho majetku, ale u Kryštofa bylo 

uznáno, že byl k účasti na povstání donucen, a byl nakonec osvobozen. 

Dalšími členy rodu, kteří se povstání zúčastnili, byli Václav starší na Štokově a 

jeho údajný bratr Vladislav. Václav roku 1601 koupil od České komory nedaleký statek 

Štokov a se svou ženou Salomenou Hradiťskou z Hořovic, vdovou po Janu starším 

Příchovském na Svojšíně, vyženil stateček Jemnici. Byl nejzámožnějším členem rodu 

Chlumčanských. 

Vladislav Chlumčanský působil v průběhu třicetileté války jako služebník Přibíka 

Jeníška z Újezda na Březnici, který se v roce 1644 stal kmotrem jeho syna s Kateřinou 

Šléglovskou Františka Přibíka a prostředníkem jeho koupě statku Trhových Dušníků. 22 

Vladislav na Trhových Dušníkách je tradičně pokládán za syna Jana Boreně. V roce 1651 

u něj na Dušníkách žil jeho bratr Karel, přičemž Karel se jmenoval nejmladší syn Jana 

Boreně. Jeho první manželkou byla opravdu Kateřina Šléglovská?3 Oba Vladislavové byli 

navíc přibližně stejně staří, oba neměli v té době deskový majetek, Vladislav poslaný do 

vojska Václavem na Štokově udával roku 1629, že "slouží jednomu pánu", což by 

ukazovalo na jeho službu na Březnici v letech 1628-30.24 

22 ANM Sb. rkp.29 s. ll; DZV 304 N3; 
23 Klímová, H.: Soupis poddaných podle víry, Berounsko, Praha 1995, s. 84; DZV 188 J15; NADobřanského 
genealog. sbírka č. 396, W i.č. 453 
J-1 Václavúv bratr Vladislav udával jako rok svého narození rok 1605, Vladislav na Trhových Dušníkách rok 
1606. V. Rybička si do poznámek své pozústalosti zapsal (bohužel bez citace pramene), že "Vladislav 
Chlumčanský byl roku 1620 hejtmanem na Kotouni a později na Štěpánovicích", přičemž Štěpánovice u 
Klatov, kdysi majetek Václava Chlumčanského, patřily Přibíku Jeníškovi stejně jako Březnice, majitelem 
Kotouně u Nepomuka (jižně od Plzně) byli mezi lety 1617-1671 Kokořovci z Kokořova na Oselcích a 
skutečně byl celou dobu veden vedle Oselcú jako samostatný statek, v roce 1617 s tvrzí. Uvedený rok však 
vypadá podivně, protože bratru Václava na Štokově Vladislavovi by tehdy totiž bylo pouhých 14-15 let. To 
by bylo na hejtmana byť malého statku příliš málo. Snad se jedná o chybné čtení a v prameni, který Rybička 
viděl, byl uveden ve skutečnosti rok 1626. Bohužel jsem neměla možnost si tuto informaci ověřit, ale Kotouň 
je natolik neobvyklé jméno (v Čechách je jediná Kotouň právě na Plzeňsku), že o jeho informaci nepochybuji 
a domnívám se, že hejtman na Kotouni a Štěpánovicích je totožnou osobou s hejtmanem na Březnici. 
Viz NASM C215 C l/4; ANM Pozústalost A. Rybičky kartotéka - Chlumčanský z Přestavlk.; Sedláček, A: 
Hrady, zámky a tvrze Království českého ll. Prácheňsko, reedice Praha 1997, s. 266-267; Profous, a.: Místní 
jména v Čechách 2, Praha 1949, s. 336-337 
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Bílek uvádí, že "Václav starší Chlumčanský z Přestavlk a Chlumčan vypravil 

v čase vzpoury k hotovosti veřejné bratra svého Vladislava". V materiálech transakční 

komise bylo uvedeno, že Vladislav Chlumčanský byl vyslán ke stavovskému vojsku 

Václavem starším Chlumčanským, který to ovšem popírá. V té době byl nezletilý, zletilosti 

dosáhl teprve v roce 1625?5 Za pozornost stojí fakt, že Václav nebyl v konfiskačních 

materiálech nazýván Vladislavovým bratrem a jejich vztah nebyl vymezen. Nic více o jeho 

provinění nevíme, bylo mu však zcela prominuto, takže jeho vina nemohla být velká. 

Celkové shrnutí provinění se členů rodu vypadá asi takto: z devíti, respektive 

zjedenácti, pokud počítáme i osoby za povstání nezletilé, členů rodu Chlumčanských se 

provinily čtyři osoby pouze tím, že podepsaly konfederaci, ale s výhradou věrnosti 

katolickému náboženství, ve stavovském vojsku sloužily čtyři osoby zletilé a dvě nezletilé, 

dvě osoby se provinily posláním příbuzných do vojska?6 Oldřich byl ve stavovském 

vojsku rytmistrem, jinak žádná osoba nezastávala za povstání žádný úřad a nijak se 

neobohatila. Vina příslušníků rodu Chlumčanských tedy nebyla nijak veliká a až na 

Oldřicha spočívala skutečně v pouhém uposlechnutí výnosů stavovské vlády. 

Téměř všichni katolíci, s výjimkou silně zkompromitovaných osob, které otevřeně 

podporovaly povstání, byli osvobozeni. Také jedince, kteří přestoupili ke katolické víře, 

císařská strana zpravidla osvobozovala, a to především v nekatolických oblastech. 

S největším procentem osvobozených se setkáváme na Plzeňsku a Prácheňsku (60,2 % a 

52,5 % ), v nichž bylo velké procento obžalovaných katolíků, pravý důvod osvobození 

spočíval ale v majetkových poměrech. Pro císaře měl význam zejména velký a největší 

majetek, který mu mohl uspokojit věrné šlechtice a vojenské velitele. Proto se majitelům 

kategorií B-D zřídka udělovala milost. Kategorie A byla naproti tomu podrobena 

důkladnému šetření, přesahovaly-li dluhy hodnotu majetku nebo ji značně zatěžovaly, 

býval obžalovaný zpravidla osvobozen. Také maličké, nevýnosné a špatně spravované 

statečky byly ponechávány původním majitelům, což se týkalo především právě 

Prácheňska a Plzeňska. V podstatě lze říci, že čím větší byl majetek, tím méně bylo 

osvobozených. Komise tak osvobodily z 1 394 obžalovaných 670 osob ( 48,1 % ), 

především těch, jejichž majetek nesliboval královskému fisku žádný zisk. 

25 SM C 215 C 114/2 č. 134; Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách I, Praha 1882, s. 206 
26 Konfederaci podepsali katolíci David, Jan Jindřich, Jiří a Zikmund. Konfederaci podepsal také Adam, 
který se mimo to provinil službou ve stavovském vojsku v roce 1618. Ve stavovském vojsku sloužili bratři 
Adam, Jindřich a Václav, dále Oldřich, který tam poslal i nezletilého syn Kryštofa, a nezletilý Vladislav, 
kterého tam poslal Václav na Štokově. 
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Tabulka č. 4 Poměr osvobozených v jednotlivých majetkových kategorií 

Majetková kategorie Počet % 

osvobozených obžalovaných osvobozených obžalovaných 

Nemajetní 52 92,9 

Ncvytčcný majetek 151 82,1 

Majetek pouze v pcnčzích 6 26,4 

Kategorie i\ 437 51,2 

Kategorie B 21 8,9 

Kategorie C 2 6,9 

Kategorie D 1 7,7 

Celkem 670 48J 

Celkem bylo při všech konfiskačních komisích odsouzeno 724 šlechtických osob, 

z toho 61 O rytířú (80,3 % ). To představovalo 52 % obžalovaných šlechticú. Přitom 21 O 

z nich bylo odsouzeno ke ztrátě veškerého majetku, 402 propadla část jmění, ovšem 

v pokutě jim bylo konfiskováno všechno a zbývající část jim byla vrácena v penězích, 112 

jich bylo odsouzeno k manství. Ve skutečnosti přijalo své statky v léno pouze 25 z nich a 

zbývajícím byly konfiskovány. Majetek propadl4 nemajetným šlechticúm, 416 šlechticům 

kategorie A, 215 vlastníkúm kategorie B, 27 majitelům kategorie Ca 12 kategorie D, u 

ostatních odsouzených majetkové poměry neznáme. Postiženi byli příslušníci 289 

šlechtických (252 rytířských) rodú, což představuje 557 šlechtických ( 455 rytířských) 

rodin. Z celkové hodnoty všech propadlých statkú získali 61 % příslušníci české 

předbělohorské šlechty, v dalších 8,1 % byl statek odsouzeného prodán jeho příbuzným, 

nejčastěji manželce nebo bratrovi, takže se vlastně z držení rodiny vúbec nedostal. Takový 

benevolentní postup byl ovšem možný jen u těch, kteří se příliš neprovinili a jejichž statky 

nebyly natolik rozsáhlé, aby mohly přinést panovníkovi obohacení. Česká šlechta tak 

získala z konfiskací přes 69 % odhadní ceny všeho propadlého majetku, nově příchozí 

šlechta 25,4% majetku, církev 3,9 %konfiskovaného majetku. V Plzeňském kraji získala 

předbělohorská šlechta 46,5 % konfiskovaného majetku, v držení rodu zústalo 9,3 % 

konfiskovaného majetku, nově příchozí šlechta 42,5 % majetku, církev 1,6 % 

konfiskovaného majetku. Na Plzeňsku tedy nastaly významné majetkové změny, protože 

podíl pobělohorské šlechty na konfiskovaném majetku byl v tomto kraji vysoce nad 

zemským průměrem, druhý nejvyšší v Čechách po Chrudimském kraji, kde to bylo 43,4 %. 

Vyšší než zemský prúměr zde byl i podíl šlechty, které bylo umožněno vykoupit majetek 

' li 
':~ 
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konfiskovaných příbuzných, další skupiny se na ziscích z konfiskací podílely znatelně 

méně, a to dokonce i církev.27 

Tabulka č. 5. Procentuální podíl jednotlivých stavů na konfiskacích v Čechách a na Plzeňsku 

(rytířský a panský stav dohromady, ale rozdělený na předbělohorskou a pobělohorskou šlechtu) 

Před bělohorská v držení Pobělohorská Panovník 

šlechta v % původního šlechta v % Církev v % 
v % 

rodu v% 

Čechy 61.0 8, I 25.4 3,9 1,6 

Plzeňský kraj 46,5 9,3 42,5 1,6 
-

Z jedenácti osob, které se účastnily stavovského povstání, byly konfiskací 

postiženy pouze dvě, Václav na Štokově, kterému propadla polovina jeho majetku, a 

Oldřich, kterému byl konfiskován veškerý majetek. Nejvíce z rodu se provinil právě 

Oldřich, takže se u něj nejpřísnější trest dal očekávat. Informace o konfiskaci Oldřichova 

majetku jsem nikde v pramenech nenalezla a Bílek o něm napsal, že "Oldřich 

Chlumčanský z Přestavlk a Chlumčan .. . při kommissi confiscationis vedle král. výpovědi z 

dne 31. ledna 162 3 odsouzen byl všeho jmění, kteréž však ne ní vytčeno. - Bratr jeho 

Kryštofpři kommissi transactionis dne 18. dubna 1629 byl osvobozen, jednak pro svou 

chudobu, zvláště pak že přijal víru katolickou. " 28 

Kryštof Chlumčanský prosil 15. 2. 1629 před transakční komisí o prominutí své 

viny a hájil, že sice vedl v roce 1618 do stavovského vojska dva koně a pacholka, ale byl 

do stavovského vojska vyslán "na místě svých bratrů Oldřicha a Václava", bylo mu 

tehdy jen 17 let, takže byl "velmi mladý", "nerozuměl tomu, také ho otec donutil, před půl 

rokem přijal katolictví, má ženu a dvě /podle druhé nedatované výpovědi tři/ děti a je 

velice chudý, nic deskového nevlastní" ?9 Vina mu skutečně byla prominuta, spíše asi ale 

pro jeho chudobu než pro konverzi, kterou vzhledem k její době stejně musel provést, 

pokud nechtěl odejít do emigrace. Hospodařil potom na poddanské usedlosti v městečku 

Všerubech a v berní rule je uveden pouze jako "soused KryštofKlumčanský". 30 

27 Čornej, P.: Vliv pobělohorských konfiskací na skladbu feudální třídy, AUC-Philosophica et historica 1, 
1976, s. 165-191 
28 NASM C215 C V.; NASM C215 C15; Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách 1, Praha 1882, s. 206; 
Kořán, J.- Rezek, A.: Česko-Moravská kronika. Kniha 5, Praha 1891, s. 433 
29 SM C 215 Cl/4/2 č. 133, f. 70 
30 Doskočilová, M.: Berní rula 23. Kraj Plzeňský 1, Praha 1954, s. 275 
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Daleko lépe známe osudy Václava staršího na Štokově. 31 Václav starší 

Chlumčanský z Přestavlk byl z poloviny svého statku konfiskován už 31. 1. 1623 a jeho 

statek nabídnut 9. 5. 1623 do dražby, ale protože jediným zájemcem byla jeho žena 

Salomena Chlumčanská rozená Hradišťská z Hořovic, byl jí 3. 6. 1623 statek prodán za 

odhadní cenu. Nekonfiskovanou polovinu statku měla Česká komora Václavovi zaplatit po 

složení celé částky novou majitelkou. 

Statek Štokov byl odhadnut na 8 534 kop 16 gr.míš. 3 den., ačkoli zde bylo 

přiznáváno 30 poddaných, 3 poplužní dvory, pivovar, ovčín a například statek Bijadla s 15 

přiznávanými poddanými a jedním poplužním dvorem byl prodán za 16 500 kop gr. míš. 

To jasně ukazuje tendenci k podhodnocování konfiskovaných statků se zřejmým záměrem 

poškození konfiskovaných osob. Ale v případě Václava na Štokově to jeho rodinu 

nepoškodilo, protože statek pro nedostatek jiných zájemců koupila výše zmíněná 

Václavova manželka Salomena a získala statek za pouhý slib zaplacení, aniž složila 

jedinou kopu gr. míš.! Snad Salomena počítala s tím, že ona s manželem na statku dožijí a 

jejich jediná dědička se zatím provdá a její manžel pak majetkové vypořádání vyřeší sám. 

Právě to se také po roce 1634 stalo: Eva z Přestavlk, manželka Alberta de Pris, prodala 

spolu se svými nevlastními bratry, Petrem Jiřím a Albrechtem Příchovskými na Svojšíně a 

sirotky po dalším bratru Václavu Příchovském, statek Štokov Jindřichu Šlikovi z Holejče 

na Plané a peníze do pokladny České komory měl odvést už nový majitel. Ještě 2. 1. 1642 

psala Česká komora, že se v jejích účtech nenachází žádný záznam o zaplacení této částky, 

proto ať Salomena Chlumčanská urychleně zaplatí nebo přinese kvitanci, kolik a kdy z této 

částky zaplatila. Salomena ovšem v té době byla už mrtvá, statek prodán a nový majitel 

s placením nijak nespěchal. Bílek tvrdí, že "ze sumy trhové po zaplacení dluhů připadlo 

2500 zl. rýn. dle účtů komory české zl. 1672 ". Splácení nevelké ceny 8 500 kop gr. míš. 

trvalo tedy téměř padesát let.32 

31 Podle análů kláštera Teplá se Václav Chlumčanský na Štokově patrně provinil více, než bylo známo 
konfiskační komisi. Ves Dolní Kramolín na panství kláštera Teplá byla údajně v roce 1620 přepadena 
skupinkou protestantských šlechticů, mezi nimiž byl jmenován právě i Václav Chlumčanský na Štokově. 
Šlechtici vesnici vypálili, zabili mlynáře a řadu dalších poddaných zranili. Václav však oficiálně z účasti na 
tomto incidentu obviněn nikdy nebyl, snad pro nedostatek důkazů. 
Viz článek Poznámky o třicetileté válce a Tepelsku na 
http://www.hamelika.cz/SHAMELIKA/1974/1974 05/h74 05.htm (v internetovém přepisu sborníku 
vlastivědného kroužku při Klubu zdravotníků v Mariánských Lázních Hamelika ročník 2, 1974, číslo 5-
nestránkováno), materiál převzat z regionálního sborníku Teplá-Toužim F. Novotného z roku 1957, s. 41; 
podle laskavého sděleníM. Hlinomaze, knihovníka kláštera Teplá byl popis incidentu nalezen ve II. svazku 
Tepelských análů). 
32 Štokov byl Salomeně vložen do desek zemských 18. 7. 1624 jakožto "stateček JMC manský svobodný/!/ 
Štokov, někdy k zámku a panství Tachov náležející ... i s tím kusem lesem /sic!/od panství Tachovského 
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Vladislav Chlumčanský byl transakční komisí osvobozen, protože byl vyslán ke 

stavovskému vojsku Václavem starším Chlumčanským, byl v té době nezletilý, neměl 

žádný majetek, nebyl usedlý a sloužil jednomu (nejmenovanému) pánu?3 Na tomto 

příkladu je velice krásně demonstrována paradoxnost situace: potrestán je zámožný 

Václav, ačkoliv se sám ve stavovském vojsku neúčastnil, zatímco přímý účastník bojů 

Vladislav je pro svou chudobu osvobozen. Zde mohla hrát jistou úlohu i Vladislavova 

nezletilost, majetek byl ale v méně závažných případech viny než byl Oldřichův 

rozhodujícím faktorem, jak uvidíme z dalších případů. 

Podle Bílka ,.Jindřich, Václav a Sikmund bratři z Přestavlk a z Chlumčan ... 

protože přistoupili k náboženství katolickému, při kommissi transactionis v dubnu 1629 

byli osvobozeni a podrželi statečky své, Buková a Loučim, na 4000 kop míš. odhadnuté." 

Jindřich se u transakční komise hájil tím, že byl spolu se svými bratry do stavovského 

vojska "poslán za jiné". On i všichni bratři prý už konvertovali ke katolické víře /ve 

skutečnosti až roku 1628!/ a mají malé děti, Jindřich sám čtyři, všechny katolické. Jejich 

dva statečky Buková a Loučim mají cenu sotva 4 000 kop gr. míš. a navíc jsou ještě 

rozděleny mezi čtyři bratry (?) a jednu neprovdanou sestru. Jeho bratr Adam ale přiznal, že 

jejich statek je oceněn na 8 999 kop. I tak na něm hospodaří jen dva sedláci a navíc je 

dělen na tři díly: první Kryštofa Vlasatého, druhý Kristýny Vlasaté a jenom třetí díl patří 

dohromady bratrům Adamovi, Jindřichovi a Václavovi. Adam má syna a dcerku a jeho 

manželka je těhotná. Bratři byli osvobozeni daleko spíše než pro svou konverzi, k níž s 

výjimkou Adama došlo až pod hrozbou emigrace roku 1628, kvůli neutěšenému stavu 

jejich statku, který by královské pokladně nepřinesl žádný prospěch. Přitom se zřejmě 

provinili více než Václav na Štokově, konfiskovaný z poloviny svého statku. 34 

Další členové rodu, kteří se provinili jen podepsáním konfederace -Jan Jindřich, 

Zikmund, David a Jiří -, byli u konfiskační komise 19. ll. 1622, 23. 5 a 3. 10. 1623 

přikoupeným ... tak jakž všeho někdy Václav starší Chlumčanský v držení a užívání byl a nyní to pro jeho 
proti JMC přečinění potratil ... " . Ve kladu se tvrdilo, že byl prodán Salomeně za 8 534 kop 16 gr. míš. 3 
peníze "úplně a docela zaplacených", což byla očividná lež. Další zvláštností této smlouvy bylo ustanovení, 
že statek Štokov nemájiž být nazýván manským, protože se stal svobodným. 
Viz DZV 142 A17'; 292 Q17; NASM C215 C15; SM C 5/6, C 215 C 1/4/2 č. 34, f. 31, C 215 C 5/15; 
DZV 306 K15; NASM C215 C15; Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách I, Praha 1882, s. 205; Kořán, J.
Rezek, A.: Česko-Moravská kronika. Kniha 5, Praha 1891, s. 433; Procházka, Z.- Úlovec, J.: Hrady, zámky 
a tvrze okresu Tachov-2, Tachov 1990, s. 172 
33 SM C 215-C 1/4/2 č. 134 
34 V materiálech transakční komise je u Adamovy výpovědi poznámka: "N. B. Jeho bratr tvrdil, že stojí sotva 
4 0001" 
Viz NASM C215 C V. 
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osvobozeni, ale dva z nich byli v roce 1629 u commissio tractationis de pio opere 

odsouzeni složit pokutu na zřízení šlechtického katolického konviktu, collegium nobilium: 

Jan Jindřich 20 zl. a Zikmund 60 zl. rýn. 35 

Výsledná bilance účasti Chlumčanských na stavovském povstání byla následující: 

dvě osoby byly potrestány konfiskací svých statků (Oldřich všeho jmění a Václav na 

Štokově poloviny statku), tři osoby zaplacením pokuty (Zikmund, Jan Jindřich a Adam), 

šest bylo zcela omilostněno. Výše trestu se řídila mírou provinění pouze v jediném z ll 

případů, u nemajetného, ale nejvíce zkompromitovaného Oldřicha, jehož statek přinesl 

královské komoře pouze nepatrný zisk, ale jeho zabrání zato těžce poškodila Oldřicha. Ten 

se pak živil jako vrchnostenský úředník. Roku 1623 byl hejtmanem na Březnici 

královského prokurátora Přibíka Jeníška z Újezda, kde ho pak vystřídal jeho příbuzný 

Vladislav, zatímco Oldřich přešel do služeb Viléma z Klenového jako hejtman na statku 

Roupov. Osvobození jeho syna Kryštofa byla ryzí formalita, protože byl beztak postižen 

konfiskací otcova statečku, kde do té doby žil. Bydlel pak u otce Oldřicha na Roupově a 

později si koupil poddanskou usedlost v městečku Všerubech, kde se životní úrovní 

v ničem nelišil od zde usedlých řemeslníků.36 Pouze v tomto jediném případě můžeme říci, 

že nouze rodiny Chlumčanských byla způsobena konfiskacemi. Majetkový úpadek 

ostatních rodin zapříčinila daleko více třicetiletá válka, jak jsme ovšem viděli, začal již 

před ní. Výše rozsudku se u všech ostatních členů rodu řídila výší jejich majetku. Tak byla 

nejvíce konfiskacemi postižena nejbohatší osoba z rodu, Václav na Štokově, ačkoliv jeho 

provinění bylo menší než například Jindřicha na Bukové: Václav pouze poslal podle 

stavovského nařízení jednu osobu do stavovského vojska, navíc nezletilou a bez koně, 

zatímco Jindřich se služby sám účastnil a ještě vedl několik koní. Přesto byl Jindřich 

osvobozen a Václav konfiskován. Dalším nejvíce potrestaným byl zámožnější katolík 

Zikmund, který se provinil pouze podepsáním konfederace a ještě s výhradou věrnosti 

katolické víře - zaplatil 60 zl. rýn. pokuty, zatímco chudý Adam na Bukové, který se 

provinil vedle toho ještě službou ve stavovském vojsku, byl postižen pokutou jen 20 zl. a 

jeho bratr Jindřich, který měl stejné provinění jako on, ale konvertoval až roku 1628 a při 

podepsání konfederace si věrnost katolické víře nevyhradil, byl zcela osvobozen.37 Zcela 

35 NA Praha SM C215 C1/8 č. 60, 162,230, 234; Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách 1, Praha 1882, s. 
205-206, 1268 
36 Doskočilová, M.: Berní rula 23. Kraj Plzeňský 1, Praha 1953, s. 275; Sedláček, A: Hrady, zámky a tvrze 
Království českého 1 1. Prácheňsko, reedice Praha 1997, s. 224 
37 Možná Adam složil 20 zl. za všechny tři bratry, ale i tak je to veliký nepoměr proti 60 zl. u Zikmunda za 
daleko menší provinění. 
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nemajetní Kryštof a Vladislav byli osvobozeni bez jakékoliv pokuty, ačkoliv služba ve 

stavovském vojsku se jinak trestala mnohem přísněji než podepsání konfederace, a ještě 

s výhradou věrnosti katolické víře. Můžeme tedy konstatovat, že výše trestu až na silně 

zkompromitovaného Oldřicha skutečně odpovídala výši majetku provinivších se členů 

rodu. Zároveň je možno říci, že konfiskace hospodářskou stabilitu Chlumčanských až na 

jediný případ neohrozily, protože i v případě Václava na Štokově se dá díky Salomenině 

zásahu mluvit jen o výraznější pokutě, která životní úroveň rodiny neohrozila. Pokud by 

byl měl Václav na Štokově mužského dědice, mohl být Štokov v jeho rodu zachován i 

nadále. Jediná Václavova dědička ale odešla na statek svého manžela a neviděla důvod, 

proč by se měla o jeho udržení snažit a nepřijmout místo něj peníze, zvláště když by jí to 

mělo přinést nepřízeň jejích nevlastních bratrů. Jedinou osobou, která konfiskacemi byla 

vskutku postižena, byl Oldřichův syn Kryštof, který byl sice zcela osvobozen, ale 

konfiskace majetku, který měl po otci zdědit, ho citelně zasáhla a protože na rozdíl od 

Oldřicha se nebyl schopen uživit jako vrchnostenský úředník a na rozdíl od například 

Jindřicha na Bukové ani bohatě se oženit, skončil v poddanském městečku Všerubech 

v postavení v podstatě horším než tamní řemeslníci, protože ti si alespoň mohli 

přivydělávat provozováním svého řemesla, zatímco Kryštof pouze hospodařil na svém 

dvoře. Nevíme ovšem, jak velký byl konfiskovaný majetek jeho otce, možná že nebyl o 

mnoho větší. 

Ale konfiskacemi a pokutami za stavovské povstání ještě utrpení třicetileté války 

zdaleka nekončilo. Roku 1628 bylo vydáno k nařízení, že všechny svobodné osoby musí 

do příštích Velikonoc buď konvertovat nebo opustit vlast. Rekatolizační komise v krajích 

Prácheňském a Plzeňském zasedala na Březnici pro Prácheňsko 1 O. 4. 1628, v Klatovech 

4. 4. 1628 a v Plzni 27. 5. 1628, vždy pro zjištění náboženství šlechty usídlené v okolí. 38 

Z osob, obviněných z účasti na stavovském povstání, emigrovalo pouze 313 osob (22,5 % 

obviněných). Nevíme bohužel, jak velká část obviněných na Plzeňsku se pro emigraci 

rozhodla, z celozemských čísel je však zřejmé, že se pravděpodobně jednalo jen o jejich 

malou část, ale také, že emigrovala řada osob, která se za stavovského povstání nijak 

neprovinila. To se týkalo také emigrantů z rodu Chlumčanských, sester Anny Příchovské a 

Justiny Chlumčanské z Přestavlk a záhadného J. K. A. Chlumčanského. 39 Hlavním centrem 

emigrace z Plzeňského kraje byl Frankfurt nad Mohanem, tam ale nevíme o přítomnosti 

38 Oehm, V.: Protokol reformační komise v krajích Bechyňském, Prácheňském a Plzeňském 1628, VKSČN 
1897 



438 

žádného člena rodu Chlumčanských, a Hof, do kterého dorazily před začátkem prosince 

1628 i sestry Justina Chlumčanská a Anna Příchovská z Přestavlk s rodinou. J. K. A. 

Chlumčanský pobýval 20. 12. 1629 v lužické Žitavě, nic dalšího o něm však nevíme.40 Za 

emigranta je pokládán také David Chlumčanský, bratr Anny a Justiny, ale jeho jméno jsem 

nikde v soupisech emigrantů nenalezla. David byl navíc katolík, konfiskační komisí i 

všemi dalšími komisemi zcela osvobozený od všech pokut, takže pro jeho emigraci nebyl 

žádný důvod. Mohl by odejít s rodinou své sestry Anny Příchovské do Hofu z existenčních 

důvodů, ale Jan Jiří Harant ho ve svých pamětech nikde nezmínil.41 Navíc měl malý 

stateček v Hůrkách u Manětína na Plzeňsku, jehož prodejem by nic nezískal, ale na němž 

mohl hospodařit minimálně tak úspěšně jako jeho příbuzný Kryštof Chlumčanský 

v nedalekých Všerubech. Hlavním důvodem pro tvrzení o jeho emigraci byla okolnost, že 

se za vpádu Sasů roku 1631 spojil s nepřítelem, proto bude užitečné podívat se na 

okolnosti saského vpádu podrobněji 

Řada z emigrantů se v průběhu saského vpádu do Čech v roce 1631 vrátila a ujala 

svých statků, ne však všichni. Vraceli se totiž pouze ti, jejichž statky ležely v okupované 

části Čech, severně od čáry Cheb - Plzeň - Praha - Tanvald, nebo kteří sloužili v saské 

armádě. Kromě emigrantů se při vpádu Sasů provinily i některé další osoby. Překvapivě 

značné množství osob, které se při saském vpádu provinily, při první vlně pobělohorských 

konfiskacích nebylo vůbec obviněno (43,8 %), další množství z nich bylo tehdy 

39 Holinová, A.: Povzdechy českých exulantů z roku 1629-1631, čč M 1909, s. 141 
40 V Žitavě byla početná skupina emigrantů již roku 1623, mj. Pavel Skála ze Zhoře a farář Pavel Cruppius. 
Roku 1624 sem přišla řada dalších nekatolických kněží. Roku 1627 se tu konali protestantské bohoslužby 
v bytě Václava Galliho, faráře z Kostelce u Jičíněvsi. Roku 1628 se rozmnožil počet českých emigrantů na 
300 stálých členů sboru. K přijímání šlo do roka asi 600 osob. Tehdy se na žitavské emigranty začala upírat 
pozornost vlády a bylo nařízeno, že se nesmí přijímat neluteránští exulanti. Z těchto důvodů byl donucen 
opustit Žitavu českobratrský emigrant Matěj Borbonius, známý lékař. Od roku 1630 měli čeští emigranti 
v Žitavě pronajat velký sál pro bohoslužby, ale soukromá shromáždění jim byla zapovídána, protože prý 
vedou k všelijakým nepořádkům. Městská rada jim soukromé bohoslužby pod vedením kazatele M. P. 
Cruppia. Také čeští kněží v Žitavě včetně Cruppia byli v neustálém podezření z kalvínství a byli 
přezkušováni luteránskými duchovními. Žádost o propůjčení kostelíku k bohoslužbám jim byla zamítnuta. 
Mnozí z nich se vrátili za saského vpádu roku 1631 do Čech, ale potom se zase museli vrátit do svých 
exulantských sídel. Roku 1654 bylo v Žitavě přes tisíc exulantských rodin. 
Viz Hrejsa, F.: Exulanti od 16. století, zvláště na Žitavsku, in Frinta, A. - Rokyta, H.: Žitavsko v českých 
dějinách, Praha 1947, s. 110-112, 115, 120-121, 135 
41 Jistotu ohledně emigrace Davida Chlumčanského by nám snad mohla poskytnout tzv. Bergmannova 
sbírka, uložená v saském státním zemském archivu v Drážďanech. Jde o téměř šedesát svazků rukopisných 
regestů a výpisků z různých druhů pramenů, zachycujících zmínky o exulantech z Čech. Ve svazcích 1-27 je 
alfabetických soupis všech jmen exulantů z Bergmannovy sbírky, šlechta konkrétně ve svazcích 1-2 a 11-15. 
Nahlédnutí do Bergmannovy sbírky zatím nebylo z časových důvodů provedeno. 
Viz Rezek, A.: Dějiny saského vpádu do Čech a návrat emigrace, Praha 1888, s. 73; Menčík, F.: Paměti Jana 
Jiřího Haranta z Polžic a Bezdružic, Praha 1897; Bobková, L. (ed.): Exulanti z Prahy a severozápadních Čech 
v Pirně v letech 1621-1639, Praha 1999; Bobková, L.: Pobělohorský exil v Sasku a možnosti jeho dalšího 
výzkumu, in Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001, s. 72-73 
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osvobozeno (24,2 %) nebo odsouzeno ke konfiskaci části majetku (20,9 %). Jen 8,5 % 

z nich bylo konfiskováno zcela a 2,6 % bylo odsouzených k manství. Ke konfiskační 

komisi po odchodu Sasů se ve stanovené lhůtě dostavil jediný obviněný, s ostatními byl 

veden proces v nepřítomnosti. Všichni obvinění byli potrestáni zabavením veškerého 

majetku, a to ve prospěch Albrechta z Valdštejna, po jeho zavraždění připadl majetek 

císaři. Značné procento postižených osob přiznávalo pouze majetek v penězích ( 48,8 % 

šlechtických osob a dokonce 71,2% obžalovaných rytířů). 

David tedy pravděpodobně spadal mezi ony provinilce, kteří konfiskacemi po 

stavovském povstání postiženi nebyli a nepatřili ani mezi emigranty. Jeho majetek spočíval 

pouze v poplužním dvoru v Hůrkách a v 1500 kopách gr.míš., které půjčil svým příbuzným 

Václavu Příchovskému na Lužanech a Petru mladšímu na O seku a ze kterých dostával 

úroky 60 kop gr. míš. ročně od Petra a od roku 1619 90 kop gr. míš. od Václava. Statky 

obou jeho dlužníků byly ale konfiskovány a úroky z nich plynoucí byly pozastaveny. 

David se tedy v letech 1624-1629 zoufale obracel na Českou komoru s prosbou o zaplacení 

svých pohledávek. Nedostal však z nich jediný groš a jeho neutěšená majetková situace ho 

zřejmě dohnala k neuváženému činu. Bílek o Davidovi říká " .. David Chlumčanský, který 

při vpádu saském l. 1631 povstalé sedláky vedl k nepříteli, jako Kryštof Čabelický, propadl 

pohledanost svou statku Václava Přichovského pojištěnou. "42 Sedláci se v té době 

vzbouřili na řadě míst: u Mníšku pod Brdy, v okolí Plzně, Rakovníka, Klatov, Horažďovic i 

Českých Budějovic. Od 12. ll. 1631 drancovali v okolí Prahy tvrze a zámky. Na Plzeňsku 

je vedli Adam Jiří Týřovský z Ensiedlu a Kryštof Ploskovský. Už 18. ll. 1631 psali 

Plzeňští o "sběři selský" a 4. 12. 1631 byli zadržen Jan Jiří Strojetický, mimochodem další 

věřitel Václava Příchovského, s 20 ochrannými listy Sasů pro šlechtu Plzeňska.43 Byl mezi 

nimi také jeden pro Davida Chlumčanského? Nevíme. Podstata Davidova provinění je 

zakleta v jediné německé větě, ze které vyplývá, že David byl během saského vpádu ("in 

den Chur Sachsen einfall") v Praze ("ist in Prag gewesen") a stejně jako /Kryštof/ 

Čabelický, již potrestaný stětím ("wie enthaubte Czabelitzky") vedl vzbouřené sedláky (ist 

die aufrihrischen /?I Pauern gefuehrt "). Kryštof Čabelický byl opravdu emigrant, na jehož 

návrat byli již 29. 6. 1630 hejtmané Plzeňského kraje upozorňováni. Měl se údajně tajně 

42 NASM C215 Cll/4, C215 Cl5; Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách I, Praha 1882, s. 205-206, 2, 
Praha 1883, s. 816; Kořán, J. -Rezek, A.: Česko-Moravská kronika. Kniha 5, Praha 1891, s. 736 
43 Macháček, F.: Plzeň za války třicetileté, in Sborník městského historického muzea v Plzni 8, 1923, s. 28-
87; Fáberová, M.: Poddanská hnutí za saského vpádu do Čech roku 1631, diplomová práce, obhájená na 
Katedře československých dějin FF UK v roce 1986, s. 57, 61; Douša, J.: Plzeň za saského vpádu v letech 
1631-1632, MZK 30, 1995, s. 23-71 
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zdržovat někde v Plzeňském kraji. Hejtmanům bylo proto nařízeno, že ho mají bez 

zbytečného rozruchu zatknout a dopravit do Prahy. Stejný rozkaz jim byl uložen 14. 4. 

1632, s podmínkou, že on i jeho společníci musí být dodáni živí do Českých Budějovic. 

Nakonec byl Čabelický zajat 1. 4. 1632 u Mníšku pod Brdy a v Českých Budějovicích 4. 5. 

1632 popraven stejně jako někteří jeho společníci a služebníci. Jiní jeho komplicové byli 

potrestáni zmrzačením. O Davidovi Chlumčanském však v souvislosti s Čabelickým 

nepadla jediná zmínka.44 Není ale jasné, zda se zmínka o vzbouřených sedlácích týká okolí 

Mníšku, Plzně nebo výše zmíněné Prahy, zda měl s Čabelickým skutečně něco společného 

nebo bylo Čabelického jméno uvedeno jen pro ilustraci Davidova provinění. Ani jeho 

soudci si jeho vinou nebyli zřejmě jisti, protože na listech o zaplacení jeho pohledávek jsou 

přípisky typu: "měl se prý provinit při vpádu Sasů, je třeba se podívat, zda je uveden ve 

frýdlantských konfiskacích" případně "ve frýdlantských konfiskacích jsem ho nenalezl, 

snad se provinil jen málo, je třeba zjistit více". Propadlá pohledávka Davida 

Chlumčanského u Václava Příchovského na Lužanech byla uvedena v seznamu majetku, 

který připadl císaři po zavraždění Albrechta z Valdštejna, takže o jeho provinění nemohlo 

být pochyb.45 David se však zaplacení svých pohledávek domáhal ještě v prosinci roku 

1636. Navíc v seznamu konfiskací nebyla uvedena jeho pohledávka u Petra mladšího 

Říčanského na statku Osek, který byl také konfiskován. Také jeho stateček Hůrky u 

Manětína konfiskacím unikl: v této vsi se ještě v Berní rule jako majitelka jednoho pustého 

dvora připomínala paní Anna Chlumčanská. Mohl být ovšem považován za natolik 

bezcenný, že nestál za konfiskaci. I tak ale není jasné, proč nebyla zároveň konfiskována i 

pohledávka u Petra Říčanského, jestliže měl být provinilcům opravdu zabaven veškerý 

majetek. Že by se úředníci ustrnuli nad jeho ubohými malými dětmi? Nebo jeho vina 

nebyla přece jen tak jasná?46 Poslední zmínka o Davidu Chlumčanském z 8. 8. 163 7 uvádí: 

"!st er gestorben, s o sol! se in Weib oder Erben Jhre Person Tabilihren /? /, ob er in den 

friedl. conf An. 1632 condemniert. " David tedy v té době zemřel a zůstala po něm vdova a 

možná i malé děti, které uváděl v roce 1628.47 

V Plzeňském kraji nebylo vůbec obžalováno jen asi 15 % rytířských držitelů 

statků z kraje. Dalším 54 % rytířů, kteří byli obviněni z účasti na stavovském povstání, 

44 NASM C15/7, C215 C8; Fáberová, M.: Poddanská hnutí za saského vpádu do Čech roku 1631, diplomová 
práce, obhájená na Katedře československých dějin FF UK v roce 1986, s. 56, 61 
45 NASM C215 P25, C215 R25 sv. 2; Schebek, E.:Wallensteiniana, Prag 1875, s. 38-64; Bílek, T.: Dějiny 
konfiskací v Čechách 2, Praha 1883, s. 816 
46 Doskočilová, M.:Berní rula 23. Kraj Plzeňský I, Praha 1953, s. 278 
47 NASM C215 R25 sv. 2, C215 C15 
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zůstaly jejich statky ve vlastnictví, protože buď byli úplně osvobozeni od trestu nebo 

zaplatili jen pokuty. Dalších 9 % účastníků vzpoury bylo potrestáno tím, že jejich původní 

majetek jim byl udělen v léno. Téměř všichni z nich své statky v léno přijali. Konfiskace 

postihly 22 % rytířů v kraji, z čehož jich 9 % připadlo domácí šlechtě a 13 % cizí. 

Majetkové přesuny zde ovšem byly ještě větší, protože rytíři, kteří nebyli vůbec 

obžalováni, vlastnili statky s 1 O % poddaných v kraji, ti, kteří byli zproštěni obžaloby, 

drželi statky s 36 % poddaných, ti, kteří přijali statky v léno, vlastnili statky s 5 % 

poddaných, zatímco noví majitelé domácího původu získali statky s 26 % poddaných a 

cizinci s 21 % poddaných.48 

Z rodu Chlumčanských bylo celkem v letech 1621-1632 obviněno ll osob z 13, 

případně, pokud Vladislavové na Štokově a Trhových Dušníkách byly jednou osobou, ze 

12), tehdy připomínaných členů rodu. Jednalo se tedy o asi 85% dospělých osob rodu, což 

dokonale odpovídá situaci v Plzeňském kraji. Z obviněných byli tři osoby (23 %) 

odsouzeny ke konfiskaci celého majetku nebo jeho části, další tři (23 %) potrestány 

peněžitými pokutami a zbylých pět (39 %) bylo osvobozeno. Majetek konfiskovaného 

Václava na Štokově koupila jeho manželka a pohledávky Davida a v Hůrkách vůči 

královské komoře nebyly proplaceny. Komu připadl majetek Oldřicha, nevíme, 

pravděpodobně byl prodán nějakému sousedovi jeho statečku a peníze propadly královské 

komoře. Těžce postiženi konfiskacemi tak byli tři chudí členové rodu - Oldřich a jeho syn 

Kryštof, který byl sice omilostněn, ale ztrátou otcovského majetku tak ožebračen, a David 

v Hůrkách, u nějž propadlá finanční hotovost činila pravděpodobně několikanásobek 

ponechaného jmění ve vsi Hůrkách. Nikdo z rodu se na konfiskacích neobohatil. Některé 

otázky v souvislosti s konfiskacemi, především průběh konfiskací Oldřicha a Davida a 

genealogické zařazení Václava na Štokově a jeho údajného bratra Vladislava, však 

zůstávají stále neobjasněné. 

Chlumčanští se v době stavovského povstání chovali naprosto stejně jako ostatní 

drobné rytířské rody z Plzeňska: přesně poslouchali instrukce stavovských direktorů, ale 

více se neangažovali. Byli za to také stejným způsobem potrestáni: konfiskován byl 

majetek nejvíce se provinivšího a nejbohatšího člena rodu, bohatým rodinám byly uloženy 

peněžité pokuty, chudým bylo vše prominuto. Osudy Chlumčanských z Přestavlk tak 

48 Vacek, J.: Skladba šlechtické společnosti Plzeňského kraje v první polovině 17. století 2, MZK 20, 1984, 
s. 108-109 
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pozoruhodným způsobem dokládají platnost závěrů P. Čorneje o osudech drobné rytířské 

šlechty v době stavovského povstání a následných konfiskací. 
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IV.2. Majetkové a genealogické poměry rodu Chlumčanských z Přestavlk 

od počátku třicetileté války až do počátku 18. století 

IV.2.1. Genealogie rodu 

od třicátých let 17. století do počátku 18. století 

Vladislav se někdy před rokem 1638 oženil s Kateřinou Šléglovskou ze Šicendoďu 

na Stěžově u Příbrami. Roku 1644 přikoupil nedaleký svobodný statek Trhové Dušníky a od 

té doby na něm sídlil. Kateřina zemřela před rokem 1651 a byla pohřbena na Svaté Hoře u 

Přibrami. 1 Vladislav se někdy poté oženil s (Apolonií) Maxmiliánou Měsíčkovou z Výškova. 

Vladislav Chlumčanský na Trhových Dušníkách zemřel náhle 21. 1. 1679 po krátké nemoci 

1 Kateřina byla dcerou Viléma Šléglovského ze Šicendorfu a pravděpodobně jeho první manželky neznámého 
jména. Její otec Vilém byl synem Jana Šléglovského a Johanky Pernklové ze Senreitu a měl bratry Karla a Jan 
Kunráta (+1625), manžela Anny Markéty z Vrtby, vdovy po Jiřím Vítovi ze Rzavého (+již 1611, dcera 
Mandalena Montbrunnová rozená ze Rzavého, 1625), která již roku 1615 koupila Kydliny, 1624 Dub, v letech 
1625-1630 držela Pacov a roku 1631 podle Sedláčka získala Stěžov. Vilém 1608-1610 držel s nedílným bratrem 
Janem Kunrátem statek Jamné, mezi lety 1616 (1615)-1625 Stěžov a od roku 1618 Zbeníce, které po něm 
nakonec zdědila druhá manželka Alena Dejmová ze Střítěže (+ 1663, podruhé vdaná za Jindřicha Byna z Bynu na 
Rtišovicích, který po ní zdědil půl Zbenic). Vilém také zastával úřad rnistopísaře menších desek zemských a 
rady purkrabského soudu (1624). Kateřina (Anna) a její sestra Johana (Ludmila) Šléglovské byly zřejmě 
posledními žijícími příslušníky rodu Šléglovských ze Šicendorfu. Johana (Ludmila) byla 24. 4. 1641 ještě 
svobodná, ale 6. 7. 1647 již přijala úroky jako provdaná za Jindřicha Ferdinanda Hlaváče z Vojenic, syna 
Jindřicha Hlaváče, který byl roku 1623 konfiskován z polovice jmění a proto mu byl zabaven statek Malé 
Cerhenky na Kouřimsku a dům na Novém Městě pražském, ale v roce 1627 koupil Rtišovice u Příbrami 
(+ 1636). Jindřich Ferdinand Rtišovice 1644 prodal a téhož roku získal Petrovice u Sedlčan, které v roce 1649 
prodala Johana Ludmila jako bezdětná vdova po něm. Nejstarší známý potomek Kateřiny (Anny) ze Šicndorfu a 
Vladislava Chlumčanského se narodil asi roku 1638, takže k jejich sňatku muselo dojít předtim. 
Práva na pohřeb ve svatoborském chrámu se Kateřině Chlumčanské ze Šicndorfu dostalo zřejmě proto, že 
Vladislav Chlumčanský patřil mezi velké příznivce březnických jezuitů a např. roku 1647.patřil mezi šlechtice, 
kteří se přimluvili za předání Svaté Hory právě jim. Na Svaté Hoře byla původně gotická kaple (jádro dnešní 
mariánské kaple), poprvé rozšířena roku 1658 o kaple sv. Ignáce na Františka Xaverského (pozdější sakristie) na 
jihu a severu. Kateřina byla zřejmě uložena ještě do původní stavby před jejím rozšířením. 
V práci H. Klímové o Berounském kraji roku 1651 i v předmluvě k edici Soupisu poddaných podle víry je jako 
majitel Trhových Dušníků omylem uveden Václav, nikoliv Vladislav Chlumčanský. 
Viz NA Praha Wunschwitzova genealogické sbírka inv. č. 453; DZV 169 Cl4, C14', Cl7; DD 112 fol. 20-21, 
24', 27-27'; DZV 149 M6; DZV 304 N3; (Dějiny obce 
Petrovice); Balbín, B.: Diva Montis Sancti, Pragae 1665, pag. 147, 239; SchaUer, J.: Topographie des 
Konigreichs Bohmens 8. Berauner Kreis, Prag 1788, s. 129, 130 č. 2, s. 140 č. 33; Sommer, J.: Konigreich 
Bohmen 16. Berauner Kreis, Prag 1849, s. 217, 232 č. 23; Bretfeld, F. J.: Umriss einer kurzen Geschichte des 
Leitmeritzer Bisthums nebst genealog. Denkwiirdigkeiten uber das Alter und die Verdienste der bOhmische 
Familie Chlumczansky von Przestavlk, Prag 1811, s. 85; Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách 1-2, Praha 
1882-1883, s. 145, 595, 628, 878; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého 6. Podbrdsko, Praha 
1889, s. 134, 135, 138; Sedláček, A.: Hlaváč z Vojenic, OSN ll, Praha 1897, s. 347; Sedláček, A.: Šléglovský ze 
Šicendorfu, OSN 24, Praha 1906, s. 663; Klímová, H.: Soupis poddaných podle víry z roku 1651 pro Berounský 
kraj, in Pocta Evě Šmilauerové. Sborník k šedesátým narozeninám PhDr. Evy Šmilauerové, CsC., usp. M. 
Hradilová, Praha 1995, s. 64; Klímová, H.: Soupis poddaných podle víry, Berounsko, Praha 1995, s. 5, 84-85; 
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na Lochovicích, kde jakožto hejtman kraje Podbrdského zařizoval ubytování císařských 

vojáků, a byl pohřben na Svaté Hoře u Příbrami "v ambitu kaple Panny Marie". Zůstala po 

něm vdova Maxmiliána (Apolonie) Chlumčanská z Výškova, která se později provdala za 

Jana Maxmiliána z Talmberka na Smilkově, Černovicích, Suchomastech a Hořicích ( + 1693) a 

zemřela jako vdova po něm v roce 1707.2 

Z prvního manželství měl Vladislav děti (Jana) Viléma, který později přijal církevní 

jméno Leopold, Přibíka Františka, který však před rokem 1652 zemřel, a tři dcery, v roce 

1652 nezletilé, ze kterých známe jmenovitě jen nejstarší Lidmilu. Dalšími byly podle jejich 

věku Anna (Sybila), manželka Nesslingara a Alena (Helena) Barbora, manželka Adama 

Bořivoje Měsíčka z Výškova na Malechově. S druhou ženou Maxmiliánou Měsíčkovou z 

Vyškova měl Vladislav děti Jindřicha Václava (Gyntera) a Kateřinu Dorotu, ženu Jana Ignáce 

Vltanovského z Manschwertu a Helfenburku na Větrném Jeníkově, v roce 1679 zletilé, a 

Fridricha Václava, Václava (Karla, Leopolda), Maxmiliána Leopolda a dcery Františku 

Antonii a Terezii Antonii, roku 1679 nezletilé.3 

Vlček, P.- Sommer, P.- Foltýn, D.: Encyklopedie českých klášterů, Prah 1997, s. 610 
2 Maxmilána (Apolonie) byla dcerou Jetřicha Měsíčka z Výškova na Malechově na Malechově a Gryzeldy 
Černínové z Chudenic. Jetřich zemřel před 16. 3. 1651, kdy se pozůstalá vdova Kryzelda Měsíčková z Chudenic 
přihlásila jako poručnice statku Malechov svých nezletilých dětí Adama Bořivoje, Šebestiána Františka, Johany 
Doroty a Maxmiliány. (Poslední ze sourozenců byla sice F. Teplým přepsána jako Maxmilián, ale dále se o ní 
mluví jako o sestře Johany Doroty. I A. Sedláček Jetřichovy děti popisuje jako dva syny a dvě- nejmenované -
dcery) Podle M. Koláře ke sňatku Vladislava s Maxmiliánou došlo roku 1664, ale protože Vladislavův syn 
Jindřich Václav (Gynter) se narodil asi roku 1656 a Kateřina ze Šicndorfu přitom zemřela již před rokem 1652, 
zdá se, že je nutné sňatek Vladislava s Maxmiliánou (Apolonií) posunout nejméně do tohoto roku. 
Vladislav byl pohřben zřejmě do jedné z řady drobných výklenkových kapliček v ambitu svatohorského chrámu, 
z nichž např. neznáme stavebníky kaplí Zvěstování a Zasnoubení Panny Marie. 
Maxmiliána se potom roku 1685 provdala podruhé za Jana Maxmiliána Sezimu z Talmberka, syna (Viléma 
Václava) Františka z Talmberka ( + 1678) a Evy Malovcové z Chýnova ( + 1688) a vdovce po Johaně Františce 
Vratislavové z Mitrovic. Jan Maxmilián zemřel 31. 3. 1693 a Maxmiliáně odkázal do doživotního užívání 
Smilkov. Ta Smilkov roku 1696 předala nevlastnímu synu Václavu Vilému Antonínovi z Talmberka za odstupné 
32 000 zl., když ale před zaplacením částky roku 1697 náhle zemřel, Maxmiliána zase Smilkov až do vypořádání 
zabavila. Žila potom střídavě v domě Chlumčanských Praze a u syna na Trhových Dušníkách a zemřela roku 
1707, mezi 28. lednem, kdy ještě učinila dodatek ke své závěti, a 5. ll. 1707, kdy byla v řízení o Trhových 
Dušníkách označena jako zesnulá. 
Viz NA Praha NM C27/12; NA Praha SM C5/l; NA Praha Wunschwitzova genealogické sbírka inv. č. 453-
Chlumčanský; Bretfeld, F. J.: Umriss einer kurzen Geschichte des Leitmeritzer Bisthums nebst genealog. 
DenkwUrdigkeiten Uber das Alter und die Verdienste der bohmische Familie Chlumczansky von Przestavlk, Prag 
1811, s. 89; Kolář, M.: Chlumčanský z Přestavlk, OSN 12, Praha 1897, s. 247; Sedláček, A.: Měsíček z 
Výškova, OSN 17, Praha 1901, s. !55; Sedláček, A.: z Talmberka, OSN 25, Praha 1906, s. 58; Sedláček, A.: 
Hrady, zámky a tvrze Království českého 15. Kouřimsko, Vltovsko ajihozápadní Boleslavsko, Praha 1927, s. 
294; Teplý, F.: Kniha o Švihově a okolí, Přeštice 1927, s. 531; Vlček, P.- Sommer, P.- Foltýn, D.: Encyklopedie 
českých klášterů, Prah 1997, s. 612 
3 Přibík František byl 25. 5. 1641 pokřtěn v Týnském chrámu v Praze jménem. Tento Vladislavův syn však 
zemřel ještě v dětství, protože se Vladislav 13. ll. 1652, užjako vdovec, vyjádřil, že má jediného syna a vedle 
něho ještě tři nezletilé dcery. V Soupisu podle víry z roku 1651 uvedl syna Vilíma, starého ll let, a dceru 
Lidmilu ve věku 13 let. Obě nejstarší děti se tedy měly narodit v rozmezí let 1638-1640. Jména dcer mladších 
jedenácti let však uvedena nebyla. V matrice kostela ve Slivicích u Trhových Dušníků byly zapsány jako 
kmotry dětí poddaných panna Anička Chlumčanská v roce 1654 a panna Alena Chlumčanská z Dušníků 12. 2. 
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1662. Musely se narodit před rokem 1650 a být tedy dcerami Kateřiny. Za dcery Kateřiny Šléglovské byly 
Bretfeldem považovány Alena Barbora a Kateřina Dorota z Přestavlk, později žena Jana Ignáce z Manschwertu. 
Protože ale Vladislav měl s Kateřinou Šléglovskou jen tři dcery, musela být Kateřina dcerou až Maxmiliány 
(Apolonie). Bretfeld i Wunschwitz se ostatně podobného omylu dopustili ještě jednou, když za syna Kateřiny 
považovali také Maxmiliána (Leopolda). Po Kateřině však Vladislavovi zůstal pouze jediný syn (Jan) Vilém a 
navíc byl Maxmilián Leopold přímo jmenován v roce 1679 mezi nezletilými dětmi Apolonie Maxmiliány. 
Jako první z Vladislavových dcer se provdala nejstarší Lidmila roku 1655, přibližně v 15 letech, za Jana Václava 
(Ferdinanda) Dubského z Vitiněvsi na Pičíně. Jan Václav byl synem jaroměřského měšťana Václava Dubského, 
který roku 1626 získal erb, a neznámé matky. V roce 1651 mu bylo šestnáct let, narodil se tedy asi roku 1635, a 
byl tehdy již sirotkem. Ludmila zemřela 9. 7. 1684 na Pičíně po osmadvacetiletém manželství a byla pohřbena 
v pičínském kostele. Jan Václav žil ještě roku 1689. 
Její mladší sestra Alena (Helena) Barbora se 4. 5. 1665 v Příbrami provdala za Adama Bořivoje Měsíčka 
z Vyškova na Malechově, syna Jetřicha Měsíčka na Malechově a bratra své nevlastní matky Maxmiliány 
Chlumčanské z Výškova. Roku 1667 od něj a jeho bratra Františka Šebestiána koupila za 5 214 zl. statek 
Malechov, ale 6. 2. 1670 ho zase za 6 000 zl. prodala hraběti Černínovi. Adam Měsíček pak sloužil roku 1673 
jako hejtman na Osově a po roce 1687 zchudl téměř až do žebroty. Helena Barbora se 26. 4. 1678 při potvrzení 
splátek za Malechov psala "na Dubenci", zřejmě u Příbrami, další informace se mi o tom však nepodařilo zjistit. 
Adam zemřel roku 1713, Alena Barbora v roce 1712. Podle Bretfelda zemřela v Praze a pohřbena byla u sestry 
na Pičíně. Dobu sňatku ani úmrtí ostatních Vladislavových dcer neznáme. 
Anna Sibyla se provdala za Jana Adama Nesslingera ze Schelchengraben, syna Jana (Jakuba, Ludvíka) 
Nesslingera, štýrského důstojníka, který roku 1623 s bratry získal erb a roku 1627 inkolát v Čechách a statky 
Drahonice u Žlutic a Lužec u Podbořan (na kterých se ale už roku 1625 psal), později i Vidhostice a Kostrčany 
u Podbořan. Jeho manželkou byla roku 1625 Anna ovdovělá Zádubská rozená Záhorská z Brloha na Drahonicích 
a Lužci, proslulá rozsáhlými úvěrovými operacemi. Jan (Ludvík) zemřel roku 1657 a jeho tři synové drželi 
nějakou dobu statky společně, než si je rozdělili. Jan Adam z dědictví obdržel Kostrčany, ale před rokem 1673 je 
prodal. Jeho další osudy neznáme. Anna Sibyla Nesslingerová z Přestavlk získala IS. 10. 1666 od své příbuzné 
Benigny Lidmily Žákavcové z Přestavlk (dcery Oldřicha Chlumčanského na Čeminech a manželky Jindřicha 
Gelfrida Žákavce na Jivjanech) pohledávku 450 kop gr. míš. vůči kladrubskému klášteru. Žila ještě 28. 2. 1686, 
kdy byla zapsána jako svědek v matrice chrámu sv. Víta v Praze při sňatku Jiřího Diviše Strojetického 
s Kateřinou Veronikou Nesslingarovou. 
Kateřina Dorota se provdala za Jana Ignáce Vltavského, syna pražského měšťana Václava Albrechta Vltavského, 
který roku 1649 získal erb. Jan Ignác byl vdovec po Kateřině z Dobřenic ( + 1666), se kterou vyženil Suchý Důl, 
v letech 1671-1678 držel Ronov a poté Větrný Jeníkov, kde roku 1687 zemřel. Kateřina žila ještě roku 1690 a 
zemřela jako vdova po něm u sestry na Pičíně. Zůstali po ní děti Václav, František Oldřich a Johana Vltavští. 
Františka se stala jeptiškou. Terezie Antonie údajně zemřela neprovdaná, podle Wunschwitze ve věku 31 a podle 
Bretfelda 30 let, datum její smrti však ani jeden z autorů neuvedl. 
Plnoletí mužští členové rodu měli po vydání Obnoveného zřízení zemského povinnost složit přísahu věrnosti. 
Tak před 7. 10. 1668 žádal Vladislav Chlumčanský o složení přísahy pro syna Jana Viléma, což se stalo 12. 3. 
1669. (Janu Viémovi v té době bylo asi 27 let, takže šlo o poněkud opožděnou záležitost.) Dalším 
Vladislavovým synům Václavu Karlovi a Maxmiliánovi bylo vykonání přísahy povoleno 18. 4. 1682 a učinili ji 
5. 5. 1682. Oba bratři tedy tehdy už byli plnoletí. Jejich starší bratr Jindřich Chlumčanský svoji přísahu vykonal 
už 23. 1. 1680, což bylo 19. 7. 1682 zapsáno do desek zemských. Sourozenci Henrych Václav, Václav Karel, 
Maxmilián Leopold a Terezie Antonina, všichni plnoletí a bratři i po složení přísahy věrnosti, 19. 6. 1682 matce 
Apolonii Chlumčanské rozené Měsíčkové z Výškova děkovali za její poručnictví, vykonávané od 2. 5. 1679. 
Maxmilián (Leopold) Chlumčanský zemřel jako svobodný někdy mezi lety 1682-1706 v Uhrách ("u 
Kalebsina") během služby v císařské armádě, buď v hodnosti kapitána "de sultariorum" nebo rytmistra 
císařských dragounů. O Fridrichu Václavovi nemáme žádné informace, snad zemřel v dětství. Jan Vilém 
(později církevním jménem Leopold), Jindřich Václav a Václav Leopold se stali držiteli statků po otci 
Vladislavovi. 
Viz NA Praha Wunschwitzova genealogické sbírka inv. č. 453 Chlumčanský; DZV 116 C21; DZV 266 Pp23; 
NAAZK inv. č. 555; NA Praha Guberniální listiny sv. IX inv. č. 4023, 4095; PAS; NA Praha SM C5/9; DZV 
274 123'; DZV 393 LIJ'; NA Praha SM 121/Cl6; DZSt 57 HS'; ANM Sbírka rukopisů, rkp. č. 29 (Výpisy A. 
Pilata o šlechtických křtech, sňatcích a pohřbech z matrik kostela Panny Marie před Týnem na Starém Městě 
pražském ) pag. ll; ANM Sbírka rukopisů, rkp. č. 32 (Výpisy A. Pi lata o šlechtických křtech, sňatcích a 
pohřbech z matrik sv. Víta od roku 1606) pag. 71; Bretfeld, F. J.: Umriss einer kurzen Geschichte des 
Leitmeritzer Bisthums nebst genealog. Denkwi.irdigkeiten Uber das Alter und die Verdienste der bohmische 
Familie Chlumczansky von Przestavlk, Prag 1811, s. 89-92; Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách 1, Praha 
1882, s. 725; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 
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Vladislavův nejstarší syn Jan Vilém se usadil na Stěžově a před rokem 1672 se 

oženil s Gertrudou Kristýnou Engelovou z Engelflusu. Gertruda zemřela někdy před rokem 

1679 a zanechala po sobě na živu jen dceru Kateřinu Terezii, poprvé vdanou za Leopolda 

(Ludwiga) Beheim(b)a von Lovenkron, podruhé za Franze Antona von Gastheim(b). Jan 

Vilém po smrti své ženy prodal Stěžov a vstoupil do cisterciáckého řádu, kde přijal církevní 

jméno Leopold a 22. 3. 1682 byl už profesem kláštera zbraslavského. Zemřel 29. 4. 1689 a 

byl pohřben na Zbraslavi.4 Trhové Dušníky převzal Vladislavův mladší syn Jindřich Václav. 

Jeho manželkou byla Lidmila Sofie z Újezda. 5 Měl s ní syna Jana Josefa a dceru Marii Annu, 

56; Kolář, M.: Dubský z Vitiněvsi, OSN 8, 1894, s. 103; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého 
6. Podbrdsko, Praha 1889, s. 137; Sedláček, A.: Měsíček z Výškova, OSN 17, Praha 1901, s. 155; Kalousek, J.: 
Nesslinger von Schelchengraben, OSN 18, Praha 1902, s. 220; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království 
Českého 13. Plzeňsko a Loketsko, Praha 1905, s. 214, 231; Sedláček, A.: Vltavský z Manšvertu, OSN 26, Praha 
1907, s. 840; Sedláček, A: Místopisný slovník historický Království českého, Praha 1908, s. 444, 577-578, 954; 
Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 14. Litoměřicko a Žatecko, Praha 1923, s. 366; Sedláček, 
A.: Českomoravská heraldika 2, Praha 1925, s. 542; Teplý, F.: Kniha o Švihově a okolí, Přeštice 1927, s. 531; 
Klímová, H.: Soupis poddaných podle víry z roku 1651, Berounsko, Praha 1995, s. 84-85, 207 
4 Gertruda byla dcerou Serváce Engela z Enhelflussu ( + 1674) a Kathariny Lodoviny (Lidmily) Rettingerové. 
Servác Engel byl bohatý pražský koželuh, v roce 1658 povýšený do šlechtického stavu s přídomkem "z 
Engelflussu", který koupil roku 1655 statek Mníšek pod Brdy v Podbrdském kraji, potom další statku v okolí a 
roku 1673 Nebílovy na Plzeňsku. Před rokem 1667 nechal Servác Engel zřídit na Svaté Hoře u Příbrami 
Mníšeckou kapli. Měl řadu synů i dcer, mezi nimiž byla A. Sedláčkem uváděna i Kedruta Chlumčanská z 
Engelflussu a Terezie, jejíhož manžela neznal ani podle rodu. 
Gertruda porodila Janu Vilémovi v říjnu 1672 dceru Maximinu Konstancii, která ale zemřela již 16. 12. 1672 ve 
stáří 7 týdnů, a také její další synové s Janem Vilémem, Václav a František Oldřich, zemřeli v dětství ještě před 
matčinou smrtí. Dcera Jana Viléma Chlumčanského Kateřina Terezie Chlumčanská, nazývaná domácky Katerl, 
byla vychována v germanizovaném prostředí sestrou jeho manželky Barborou Terezií Gerantovou z Englflussu, 
protože její otec o ní nejevil žádný zájem, a zcela se poněmčila. Poprvé se 28. 10. 1692 provdala za Leopolda 
(Ludvíka) Beheim(b)a von Lowenkron. Sňatek se konal v Načeradci u Vlašimi, ve stejném chrámu vystupovala 
14. 10. 1685 a 6. 6. 1686 jako kmotra, stejně jako 28. 2. 1686 v Arnoštovicích u Smilkova. Po Leopoldovi jí 
zůstala dcera Anna Kateřina von Lowenkron (1707). Podruhé se vdala za barona Františka Antonína 
von Gastheim(b). Gastheimové pocházeli ze Štýrska a inkolát v Čechách získali teprve roku 1660. V letech 
1667-1759 sídlili na Onšově u Pacova a František koupil roku 1703 statek Věž, který byl ale v roce 1709 zase 
prodán. Měla s ním syna Johanna Daniela von Gastheim (+ 22. 3. 1761, s manželkou Marií Terezií ovdovělou 
Paarovou rozenou Šternberkovou vyženil Smiřice a roku 1748 s ní koupil Jeřice se čtyřmi vesnicemi). Svoji 
(německy psanou) závěť pořídila Kateřina 2. 12. 1707 v Jihlavě. Testament byl vložen do desek zemských 27. 3. 
171 O, takže zemřela před tímto datem. 
Viz ANM sb. CH karton 21- Chlumčanský; NANM C27/13; DZV 411 D4; NA Praha Wunschwitzova 
genealogické sbírka inv. č. 453- Chlumčanský; PAS (výpis z matrik slivické a načeradské); DZV 275 Hl4'; 
Bretfeld, F. J.: Umriss einer kurzen Geschichte des Leitmeritzer Bisthums nebst genealog. Denkwtirdigkeiten 
Uber das Alter und die Verdienste der bohmische Familie Chlumczansky von Przestavlk, Prag 1811, s. 89; ; 
Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého 2. Kraj Hradecký a Mýtský, Praha 1883, s. 227-228; 
Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého 6. Podbrdsko, Praha 1889, s. 98-99; Sedláček, A.: Engel 
ze Engelflussu, OSN 8, Praha 1894, s. 618; Doerr, A. von: Der Adel der bohmischen Kronlander, Prag 1900, s. 
133; Sedláček, A.: Českomoravská heraldika 2, Praha 1925, s. 414; Šimek,T. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze 
Čech, Moravy a Slezska 6. Východní Čechy, Praha 1989, s. 179, 524; Mysliveček, M.: Erbovník aneb kniha o 
znacích a osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě 2, Praha 1997, s. 51; Vlček, P. - Sommer, P.- Foltýn, 
D.: Encyklopedie českých klášterů, Prah 1997, s. 611; Jákl, P.: Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska 
I. Střední Čechy, Praha 2004, s. 185 
5 Sofie Lidmila byla dcerou Jana Josefa (Jeníška) z Újezda na Březnici ( + 1728) a Kateřiny (Polyxeny) 
Vratislavové z Mitrovic (+1690), která manželovi přinesla věnem panství Hradiště, Vlčtejn a Žďár u Blovic. Jan 
Josef měl řadu dětí i vnoučat (záznamy v blovické matrice), všechny ale přežil a zemřel nakonec jako poslední 
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kteří ale oba zemřeli v dětství. Jindřich zemřel na Trhových Dušníkách 9. 1. 1706 ve věku 49 

let a byl pohřben na Svaté Hoře u Příbrami, Lidmila Sofie Chlumčanská z Újezda jako vdova 

po něm 27. 6. 1720 ve věku 40 let na Březnici, kde se o její tělo postarali jezuité. Trhové 

Dušníky vykoupil nejmladší Václav Leopold, který ale zemřel 7. 12. 1722 svobodný a celý 

svůj majetek odkázal vzdáleným příbuzným. Pohřben byl ll. 12. 1722 také do rodinné 

hrobky (krypty) na Svaté Hoře u Příbrami. 6 

Vladislavův mladší bratr Karel žil roku 1651 u svého bratra Vladislava na Trhových 

Dušníkách. Jako svůj věk uváděl v Soupisu poddaných podle víry 40 let, takže by se narodil 

asi roku 1611, ale je pravděpodobné, že jeho věk stejně jako věk jeho bratra Vladislava byl 

poněkud "zaokrouhlen", pravděpodobně z neznalosti skutečného data narození. Další zprávy 

o Karlovi nemáme, snad brzo poté zemřel. 7 

Další Vladislavův bratr Jiřík se oženil před rokem 1624 s Alžbětou Trojanovou 

z By lan a Rosfeldu a žil s ní v By lanech u Českého Brodu v Kouřimském kraji. 8 Zemřel roku 

mužský člen rodu (Jeníšků) z Újezda. M. Kolář ale mylně uvedl, že jeho dcera Lidmila se provdala za Antonína 
Chlumčanského, který zemřel před rokem 1708. 
6 Jan Josef Chlumčanský podle nápisu na náhrobku v kapli sv. Trojice v Trhových Dušníkách zemřel12. 9. 1703 
ve věku asi 5 měsíců. Anna Marie byla pokřtěna v Příbrami 24. 8. 1704. Výpis A. Sedláčka z březnické matriky, 
že Jindřich Chlumčanský se s Lidmilou Sofií oženil 3. 9. 1704, je tedy očividně chybný- pravděpodobně jde o 
3. 9. 1702. Další Sedláčkův výpis (z příbramské matriky) o Jindřichovi byl rovněž chybný- zemřel údajně 19. I. 
1700. (Vedle něj má A. Sedláček v kartotéce své pozůstalosti ale i správné datum úmrtí - 19. 1. 1706) 
Jindřichova dcera Anna Marie zemřela ve věku asi devíti let před 27. 7. 1713, kdy se konal její pohřeb. Podle 
Sedláčkova výpisu "sepulta est in ecclesia Blovicensi" jsem se domnívala, že byla pohřbena do kostela v 
Blovicích na panství Hradiště svého dědečka Jana Josefa z Újezda, v blovických matrikách však k v roce 1713 
její pohřeb uveden nebyl a matrika je navíc vedena česky. Místo jejího posledního odpočinku tak zůstává 
nejasné. Svého otce přežila o více než sedm let. 
Viz PAS; NA Praha Wunschwitzova genealogické sbírka inv. č. 453 -Chlumčanský; DZV 274 123 '; DZV 356 
KS; DZV 357 013; SOA Plzeň Matrika zemřelých a oddaných fary Blovice č. 19 (SM 445) z let 1647-1720; 
Bretfeld, F. J.: Umriss einer kurzen Geschichte des Leitmeritzer Bisthums nebst genealog. Denkwlirdigkeiten 
Uber das Alter und die Verdienste der bohmische Familie Chlumczansky von Przestavlk, Prag 1811, s. 91-92; 
Kolář, M.: Jeníšek z Újezda, OSN 13, Praha 1898, s. 229; Podlaha, A.: Soupis památek okresu Příbramského, 
Praha 190 I, s. 160-161; Sedláček, A: Místopisný slovník historický Království českého, Praha 1908, s. 62, 289, 
1029; Rožmberský, P.: Šlechta v blovických matrikách 1647-1720, Jižní Plzeňsko 2, 2004, s. 93-94 
7 Klímová, H.: Soupis poddaných podle víry z roku 1651, Berounsko, Praha 1995, s. 84 
8 Alžběta byla dcerou Samuela Trojana z Bylan a v Bylanech (u Kostelce nad Černými Lesy) a Doroty Škopkové 
z Elendbergu, dcery Viktorina Škopka, českobrodského erbovního měšťana a majitele statečku Vykáň u Českého 
Brodu. Samuel byl synem neurozeného rychtáře v Bylanech Pavla Trojana a šlechtický titul spolu s přídomkem 
"z By lan a Rosfeldu" získal spolu se svými bratry teprve 14. 8. 1604. Většinu svého života působil jako úředník 
Smiřických ze Smiřic, nejprve na Uhříněvsi a Kolodějích a v letech 1609-1619 v Kostelci nad Černými Lesy. 
V roce 161 I byl jeho poddanský dvůr řečený Trojanovský v Bylanech, který držel po svém otci a dědovi, 
osvobozen Albrechtem Václavem Smiřickým za Samuelovu věrnou službu jemu i jeho předkům "hned od 
mladosti své až do těchto svých sešlých let" od všech platů a přeměněn na svobodný dědičný hamfestní dvůr 
beze všech povinností k majitelům kosteleckého panství s výjimkou jejich předkupního práva na bylanský dvůr. 
Naposledy byl připomínán ll. 5. 1619 a roku 1623 zřejmě již nežil. Roku 1629 byl kvůli své účasti ve 
stavovském povstání předvolán před transakční komisi, ale v té době byl již mrtev. Vdova po něm Dorota 
Trojanová rozená Škopková z Elenbergu prohlásila, že majitelkou hamfestního dvora v Bylanech je ona a je 
schopna se před komisí plně obhájit ze všech nařčení, bude-li předvolána. Dorota zemřela mezi lety 1654-1655. 
Dospělosti se dožily pouze dvě Samuelovy dcery: výše zmíněná Alžběta a její starší sestra Anna. Anna se poprvé 
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1626 ve stáří 31 let a byl pohřben v kostele v Bylanech. Zůstala po něm jediná dcera Dorota 

Maxmiliána, narozená údajně roku 1624.9 Alžběta Trojanová se po Jiříkově smrti podruhé 

provdala za Pavla Malovce z Malovic a potřetí nakonec za Viléma nejstaršího Talacka 

z Ještědic (+ 1663), se kterými měla ještě další děti. Alžběta nakonec přežila nejen svého 

třetího muže, ale i obě své dcery. Zemřela 10. 7. 1675 a poslední odpočinek nalezla také 

v kostele v Bylanech. 10 

provdala za Wolfa Kryštofa Haugvice z Biskupic, který zemřel roku 1655 a byl pohřben v kostele v Bylanech. 
Druhým manželem Anny byl Jan Jiří Rosenheima z Janovic, syn Kašpara Rosenheima na Břežanovicích a 
Alžběty Blektové z Útěchovic (+1614), který držel roku 1654 svobodný dvůr v Přistoupimi u Bylan. Anna 
zemřela před rokem 1664 a zanechala po sobě z manželství s Janem Jiřím z Rosenheimu šest nezletilých dětí: 
čtyři dcery a syny Jana Františka, později majitele dvorů v Přistoupimi a Bylanech, a Rudolfa Ladislava, v 
dospělosti držitele vsí Moto! a Běstviny a nakonec (po smrti manželky) člena řádu křižovníků s červenou 
hvězdou. Rudolf Ladislav také 29. 10. 1675 získal od otce Uako svatební dar) stateček koupený od Lidmily 
Mandaleny Říčanové ze Skuchrova (trh vložen do kvaternu památného třetího mořské barvy od roku 1671 pod 
literou P 1 ): celou ves Velkou, půl vsi Ovesná Lhota s krčmami vejsadníma, třemi hamfestními dvory, mlýnem, 
olejnou a rybníky. Rosenheimové patřili na Bylanech nepochybně mezi nejmajetnější osoby, když si Jan Jiří (na 
Přistoupimi a Podlehoti) mohl dovolit poskytnout mladšímu synovi bezplatně takový dar. 
9 U výkladu o Jiříku Chlumčanském udělal V. J. Mrvík několik úsměvných omylů: za první manželku Jana 
Boreně Chlumčanského a Jiřího matku považoval Maruši Janovskou a za druhou Justinu ze Žákavy, bylo tomu 
ale přesně naopak a Maruše (Margareta) Jana Boreně o dlouhou dobu přežila. Není ovšem jasné, která ze dvou 
manželek Jana Boreně byla Jiříkovou matkou, pravděpodobněji asi Justina, takže by ho pak skutečně 

vychovávala nevlastní matka. S jistotou to však říci nemůžeme, docela dobře mohl být nejstarším synem 
Maruše. Dále Jiřík s bratry rozhodně nikdy nežil v Heřmanově Městci u Chrudimi, nýbrž v Heřmanově Újezdci 
či Újezdě Purkartově, dnes Újezdu u Přeštic, jak jsem již vysvětlila v části o majetkových záležitostech rodu v 
době předbělohorské. A konečně nepocházel ze žádné vedlejší a nemajetné větve Chlumčanských, pokud se u 
Chlumčanských o něčem takovém vůbec dá mluvit. Jeho rodová větev byla naopak velice stabilizovaná a 
dokonce i přes ztrátu majetku dokázala prostřednictvím jeho bratra Vladislava získat znovu deskozemskový 
majetek. Bylo by zajímavé zjistit, která z větví Chlumčanských byla podle názoru V. J. Mrvíka onou hlavní 
větví. Jako manžel Doroty je na s. 168 uveden omylem Jan, nikoliv Jiří Chlumčanský. Tyto nepřesnosti 
samozřejmě nesnižují nesporný význam Mrvíkovy práce pro dějiny rodu Trojanů z Bylan. 
Viz NA Praha SM C215 C1/4; NA Praha Dobřanského genealog. sbírka inv. č. 396- Chlumčanský; NA Praha 
Wunschwitzova genealogické sbírka inv. č. 453 - Chlumčanský; Chlumčanský; NA Praha Wunschwitzova 
genealogické sbírka inv. č. 1211 Talacko zJeštědic; DZV 393 Tl7'; Doerr, A. von: Der Adel der bohmischen 
Kronlander, Prag 1900, s. 74; Šimáček, F.: Kronika města Kostelce n. Černými lesy, Kostelec n. Č. L. 1935, s. 
65-66; Mrvík, V. J.: Trojanové z Bylan a Rossfeldu, Genealogie a heraldika 36, 2003/3-4, s. 98, 105-107, 111, 
119, 120-123, 129-133, 174-176 
10 O jejím manželovi Pavlu Malovci z Malovic není v OSN žádné zmínky. Ani V. J. Mrvík neuvádí nic bližšího 
a Pavla Malovce dokonce neuvádí ve vlastním textu článku, ale až v genealogických přílohách a dokonce si není 
jist ani datem úmrtí: 1630 či 1650. Nevíme o něm tedy vůbec nic, zdá se ale, že pocházel z tzv. "borotínské a 
zbraslavické pošlosti" a byl snad potomkem některého ze synů Pavla Malovce na Horkách: Pavla (+1614), 
Albrechta nebo Zilfrída, u kterých neznáme jejich potomstvo. S Pavlem Malovcem měla Alžběta syna Albrechta 
Pavla Malovce z Malovic, roku 1706 již mrtvého. 
Vilém nejstarší Talacko není uveden v genealogickém hesle v OSN. Podle V. J. Mrvíka byl Vilém Talacko 
jedním z pěti synů Adama Mikuláše Talacka na Žestokách ( + 1611) a Kateřiny Absolonové z Ledské. A. 
Sedláček v OSN u Adama Talacka na Žestokách poznamenal jen, že měl z neznámé manželky vedle syna Jana 
Václava Talacka a ve Vlčnově (+ před 1629) i další syny neznámých jmen, což zcela odpovídá Mrvíkovým 
údajům. Po smrti Vilémova otce byl statek Žestoky (dnes Řestoky) prodán. Podle Mrvíka pak Vilém s rodinou 
žil v jakémsi Ličku- očividně jde o Licko u Kolína, zápisné zboží kláštera Sedleckého. Jeho dějiny nejsou zcela 
jasné, naposledy se mělo připomínat roku 1595 a v roce 1641 již bylo připojené k panství Kolín. Nevíme, tedy, 
kdy ho Vilém získal a jak dlouho ho vlastně držel. Nějaký Vilém Talacko byl roku 1629 obesílán konfiskační 
komisí, ale nedostavil se před ni a dále již obesílán nebyl. T. Bílek se domníval, že zatím zemřel a že je totožný s 
Vilémem Talackem, který roku 1619 koupil svobodný Hruškovský dvůr v Mezilesicích (dnes Medlešicích) u 
Chrudimi za 1590 kop gr. míš. Není jasné, zda šlo roku 1629 o Alžbětina budoucího manžela ani zda měl Vilém 
nějaký (třeba krátkodobý) vztah k Mezilesicím. 
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Dcera Jiříka Chlumčanského Dorota se na počátku 50. let poprvé provdala za Jana 

Jiřího Cetenského z Cetně, který zemřel roku 1655 a byl také pohřben v bylanském kostele. 

Měla s ním čtyři syny, z nichž tři ale zemřeli v dětství a přečkal ji jediný Maxmilián 

Cetenský, narozený mezi léty 1644 a 1656. 11 Podruhé se provdala za jakéhosi Curanta, 

kterého známe pouze z Dorotiny titulatury (,,Dorota ... někdy Curantová"). 12 Jejím třetím 

V době sňatku s Alžbětou byl Vilém Talacko vdovcem po Anně Lukavské (+1625). S Alžbětou měl syna 
Rudolfa Ferdinanda Talacka (+ 1699 svobodný) a dceru (Kateřinu) Zuzanu. Ta se po roce 1664 provdala za Jana 
Kryštofa Šofmana z Hemrlesu., který zemřel v Praze 27. 10. 1685 a byl pohřben v Bylanech do stejné hrobky 
jako později jeho manželka. O Janu Kryštofu víme jen to, že byl synem genealogicky nezařazeného rytíře Jana 
Jiřího Šofmana a jeho bratr Jan František působil ve službách salcburského arcibiskupa jako správce v Mattsee a 
10. 4. 1670 byl povýšen do panského stavu. Kateřina Zuzana Šofmanová z Ještědic zemřela 16. 6. 1714 a byla 
pohřbena v kostele v Bylanech. Tůma uvedl v dějinách Konárovic, že Kateřina Zuzana Talacková byla 
manželkou buď za Jaroslava Hartmana nebo za jeho bratra Jana Štěpána na fideikomisu Konárovicích a Hlízově, 
syny Alexandra Mikuláše Šofmana z Hemrlesu ( + 1695) a Maxmiliány z Říčan, kteří oba zemřeli před rokem 
1712. Jde však o omyl, Kateřina Zuzana uvedla jednoznačně křestní jméno svého zemřelého manžela ve své 
závěti. 

Viz SOA Praha VS Kostelec nad Černými lesy inv. č. 3138 (urbář z roku 1677), f. 506-509; DZV 277 GS; 
http://claricia.guash.cz/rodokmen/obce/tuma/kolinsko/obsah.html 
(internetový přepis knihy J. Tůmy Kolínsko a Kouřimsko 3. Paměti osad na Kolínsku z roku 1915 - hesla 
Hradišťko a Konárovice); Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách 2, Praha 1883, s. 670, 672; Sedláček, A.: 
Malovec, OSN 16, Praha 1900, s. 725; Sedláček, A.: Šofman z Hemrlesu, OSN 24, Praha 1906, s. 693; Sedláček, 
A.: Talacko z Ještědic, OSN 25, Praha 1906, s. 50; Profous, A .. : Místní jména v Čechách 2, Praha 1949, s. 606; 
Mrvík, V. J.: Trojanové z Bylan a Rossfeldu, Genealogie a heraldika 36, 2003/3-4, s. 122-123, 139, 151, 158, 
168, 172 
11 Soupis podle víry pro statek Bylany se bohužel nezachoval. Jako Cetenská byla Dorota připomínána poprvé 8. 
5. 1652. Jan Jiří Cetenský není v genealogickém hesle v OSN zmíněn. Podle V. J. Mrvíka byli jeho rodiči 
Václav Cetenský na Ledcích (+1630) a Kryze1da rozená Talacková z Ještědic a jeho bratrem Bedřich Arnošt 
Cetenský (1615-7. 3. 1688), uváděný v OSN skutečně jako Václavův syn. Dorota ve své závěti mluvila také o 
nejmenovanému bratru svého prvního manžela. Václavovi byly Ledce zkonfiskovány a žil pak s rodinou v Praze 
na Novém Městě pražském. Později se podle A. Sedláčka připomínají z rodu Cetenských už jen Václav Vilém 
( 1678-1720) a Maxmilián Pavel Cetenští, oba zcela nemajetní. Václav Vilém je zřejmě syn Bedřicha Arnošta. V 
závěti z roku 1699 Kateřina Zuzana Šofmanová rozená Talacková pamatovala na svého příbuzného Václava 
Cetenského, zřejmě právě Václava Viléma. Maxmilián Pavel Cetenský je očividně syn Jana Jiřího Cetenského s 
Dorotou z Přestavlk. Maxmilián složil 12. 3. 1685 přísahu věrnosti, což bylo 27. 3. 1685 zapsáno do desek 
zemských. Otázkou zůstávají další jeho osudy: v textu svého článku V. J. Mrvík předpokládal, že zemřel už roku 
1673 a statek připadl jeho babičce Alžbětě, která zesnula dva roky po něm 10. 7. 1675. Dále v textu uvádí, že 
Maxmilián zemřel mezi lety 1675-1680. Ale ani to není možné, protože Maxmilián prokazatelně žil ještě výše 
zmíněného roku 1685. 
A. Sedláček přiřadil k Maxmiliánovi letopočty 1685-1720. První z nich je zřejmě právě datem Maxmiliánovy 
přísahy věrnosti, souvislosti druhého neznáme. V textu závěti jeho tety Zuzany Šofmannové z Ještědic z 30. 7. 
1699 se však už mluví o nebožtíku Maxmiliánu Cetenském a v dodatku z roku 1706 založila mešní fundaci za 
jeho duši ve výši 50 zl. Zdá se tedy, že roku 1720 buď byl Maxmilián zmiňován znovu jako už mrtvý nebo se 
jednalo o jinou osobu než o Dorotina syna. 
12 V. J. Mrvík se k otázce Dorotina identifikace druhého manžela nevyjadřuje a mluví o pouze dvou, nikoliv 
třech jejích manželech, ačkoliv v přepisu její závěti také uvádí plnou její titulaturu "Dorota ... někdy Curantova". 
Podle indexu k berní rule byla v padesátých letech 17. století majitelem deskového statku jediná osoba 
podobného jména: Hans Paul Curandt, majitel statku Horní Malobratřice na Boleslavsku. A. Sedláček ho nazývá 
Jan Pavel Koranda. V roce 1651 mu bylo 44 let a měl třicetiletou manželku Kunegundu rozenou Kamenickou z 
Vininěvsi. Na statku s nimi žila ještě jeho švagrová panna Liduška Kamenická, na druhé části Malobratřic 
(Dolních M.) Anna Kateřina rozená Kamenická, manželka čtyřiadvacetiletého Karla Haugvice z Biskupic. 
Protože i manželem Anny Trojanové z Bylan byl jeden z Haugviců, domnívala jsem se, že by to mohlo být 
spojením Bylan s Malobratřicemi. V genealogickém hesle Haugviců však nebyl uveden ani Wolf Kryštof 
Haugvic, ani žádná žena z rodu Trojanů z By lan a Karel Haugvic na Malobratřicích ( + 1663) byl jen stručně 
popsán jako pravnuk Hynka, který roku 1560 koupil Malobratřice a syn Karla ( + 1626), postiženého 
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manželem byl v roce 1664 zcela nemajetný Václav Ferdinand Talacko z Ještědic. 13 Dorota 

zemřela někdy po 17. 12. 1664, kdy pořídila závěť, vepsanou do urbáře Kostelec nad Černými 

lesy z roku 1677. 14 

Další syn Jana Boreně na Újezdě Purkartově David sídlil nejpozději od roku 1624 ve 

dvoře v Hůrkách u Manětína na panství Bělá Vřesovce z Vřesovic. Z jeho žádostí 

k úředníkům menších desek zemských a císaři vyplývá, že 8. 6. 1627 měl manželku a děti. Žil 

ještě 6. ll. 1636, kdy v Praze u revizní komise žádal o zaplacení svých pohledávek, ale 8. 8. 

1637 byl už podle tvrzení téže komise mrtev. V Hůrkách na panství Bělá se 1654 připomínala 

paní Anna Chlumčanská, pravděpodobně vdova po něm. 15 

Ze synů Jiřího na Zeměticích žil v době třicetileté války již jen nejmladší Zikmund. 

konfiskacemi. Pokud byl příbuzný s Volfem Kryštofem, není o tom nic známo. Hans Paul Curandt Horní 
Malobratřice získal údajně někdy po roce 1629 a v době jeho smrti 1657 byl statek tak zadlužený, že ho bylo 
roku 1661 nutné prodat. Zůstalo po něm několik sirotků. Pokud byl skutečně manželem Doroty z Přestavlk, 
musel je mít z předchozího manželství, protože Dorotě po něm žádní potomci nezůstali. Možná však byl jejím 
manželem nějaký jeho příbuzný. 
13 Václav Ferdinand Talacko z Ještědic bohužel není uveden v genealogickém hesle v OSN. Podle V. J. Mrvíka 
se narodil asi roku 1630 a měl čtyři bratry: Jana Hynka ( + 1730), Karla Jaroslava na Bítovanech ( + 1690), Hynka 
Ferdinanda(+ po 1692) a Adama Jindřicha(+ 1669). Zdá se, že tyto osoby skutečně byly blízcí příbuzní Václava 
Ferdinanda, snad opravdu jeho bratři. Zato údaj o Václavových rodičích nepokládám za zcela věrohodný: podle 
V. J. Mrvíka šlo o Hynka Talacka na Přestavlkách (+1657), hejtmana Chrudimského kraje, a Ludmilu 
Častolárovou z Dlouhé Vsi, ovdovělé Vítanovské z Vlčkovic (+1650). Hynek Talacko ale odkázal v závěti ze 10. 
2. 1656 svůj majetek příbuzným Adamu Jindřichovi Talackovi na Libanicích (+1668) a strýcům Vlčnovským a 
proto byl A. Sedláčkem považován za bezdětného. Podle Mrvíkova názoru však Hynek své syny z neznámé 
příčiny vydědil. K objasnění této záhady by bylo třeba znát více o genealogii Talacků z Ještědic, celá záležitost 
se mi však zdá nepříliš věrohodná a domnívám se, že otcem Václava Ferdinanda a jeho případných bratrů byl 
spíše někdo jiný než Hynek Talacko na Přestavlkách. Podle slov v závěti Doroty Talackové z Přestavlk byl 
Václav natolik chudý, že jí nemohl dát žádné obvěnění, ale brali se z lásky a v roce 1664 žili ve velice šťastném 
a harmonickém manželství. Václav zemřel před 9. 7. 1675, kdy se konala dražba bylanského statku, a jeho dědici 
byli právě Adam Jindřich, Karel Jaroslav a Hynek Ferdinand Talackové. (Adam Jindřich však měl zemřít už 
roku 1669, takže by šlo spíše o jeho dědice, a také není zmiňován poslední z jeho údajných Václavových bratrů 
Jan Hynek.) 
14 Žádala v ní pohřbít v kostele Bylanech, kde ležel její otec Jiří Chlumčanský, její první manžel a jejich tři 
synové. Poručnicí jejího nezletilého syna Maxmiliána Cetenského se měla stát její matka Alžběta Talacková 
z By lan a Rosfeldu, a sestra Kateřina Zuzana Talacková z Ještědic. Celá její závěť je přepsána v Mrvíkově 
článku na s. 136-138. Už 9. 7. 1675 se Maxmiliánu Pavlovi mluvilo jako o sirotkovi po Dorotě Talackové z 
Přestavlk. 

Viz SOA Praha VS Kostelec nad Černými lesy inv. č. 3138 (urbář z roku 1677), f. 506-509; DZSt 57 M27'; NA 
Praha Wunschwitzova genealogické sbírka inv. č. 154 Cetenský z Cetně; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze 
Království českého I. Chrudimsko, Praha 1882, s. III, 171, 218; Sedláček, A.: Cetenský z Cetně, OSN 6, Praha 
1892, s. 332; Sedláček, A: Hrady, zámky a tvrze Království českého 10. Boleslavsko, Praha 1895, s. 138; Kolář, 
M.: z Haugvic, OSN 1 O, Praha 1896, s. 959-962; Sedláček, A.: Talacko z Ještědic, OSN 25, Praha 1906, s. 49-
50; Pazderová, A. (ed.): Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Boleslavsko 2, Praha 1994, s. 482-483; 
Mrvík, V. J.: Trojanové z Bylan a Rossfeldu, Genealogie a heraldika 36, 2003/3-4, s. 134-142, 144-145, 156, 
158, 168, 172; Nachtmannová, A.: Kostelec nad Černými lesy v éře Smiřických, Průzkumy památek 10/2, 2003, 
s. 87 
15 NA Praha SM C215 Cl5, P25, R25 sv. 2; Doskočil, K. (ed.): Berní rula 2. Popis Čech po třicetileté válce 2, 
Praha 1953, s. 148; Doskočilová, M.: Berní rula 23. Kraj Plzeňský 1, Praha 1954, s. 278; Červený, V.
Červená, J.: Berní rula. Generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 
1654, doplněný (tam, kde se nezachovaly) o soupis poddaných z roku 1651 I (A-L), Praha 2003, s. 170 
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Jeho starší bratr Kryštof naposledy vystupoval při prodeji jejich statku Bijadla před rokem 

1615, konfederaci na rozdíl od Zikmunda nepodepsal a k rekatolizační komisi se nedostavil. 

Roku 1630 se připomínala vdova po něm Kateřina rozená Jíchanka z Jíchu (+1632), podruhé 

provdaná za Jakuba Longina z Longinu. 16 Zikmund žil v městečku Horšovský Týn a asi od 

roku 1630 se o něj starala opatrovnice Markéta. Zemřel mezi 22. 3. 1640, kdy pořídil závěť, a 

12. 6. 1640, kdy byla jeho závěť vložena do desek zemských. Po sobě nezanechal manželku 

ani děti. Ve své závěti si přál být pohřben do některého z horšovskotýnských kostelů, nejlépe 

do kostela sv. Apolináře. 17 

Václav na Štokově žil na svém konfiskovaném statku Štokov, který koupila jeho 

manželka Salomena, rozená Hradišťská z Hořovic. Salomena pořídila 14. 7. 1634, v době 

morové epidemie na Tachovsku, v Tachově závěť. Z ní vyplývá, že Václav tehdy ještě žil, 

protože mu byl odkázán plat 2 tisíce kop gr. míš. z poplužního dvora v Jemnici a polovina 

všeho jejího movitého majetku i osetého obilí, a jediným potomkem Václava a Salomeny byla 

neprovdaná dcera Eva, která byla určena za univerzální dědičku statku Štokova a druhé 

poloviny jejího nemovitého majetku. Další děti Salomeny pocházely z jejího prvního 

manželství s Janem starším Příchovským na Svojšíně. 18 Ty nezdědily nic kromě Jemnice, 

16 Jakub Longin byl roku 1627 císařským důstojníkem. Původně neměl žádný statek, ale manželka Kateřina 
ovdovělá Chlumčanská rozená z Jíchu mu do manželství přinesla statek Dolany nade Mží, který koupila od 
Broumů z Mířetic. Před svou smrtí v roce 1632 však statek v ceně asi 7-8 tisíc zlatých odkázala paní Kocové. 
Její tetou byla Eva Běšínová na Běšinech, která vdovci zprostředkovala nový sňatek s Annou Markétou 
Záhrobskou z Těšínu a v městě Klatovech (+1649). Jakub rozprodal její majetek až najeden dům v Klatovech a 
koupil si nejprve Mělnice u Hostouně, které držel roku 167, ale zakrátko prodal, a roku 1639 Sobětice. Potřetí se 
oženil 14. 2. 1650 s Evou Mandalenou Tomkovou z Čejkov, vdovou po Janu Lukavském z Řeneč. Jakubovi 
Longinovi na Soběticích bylo roku 1651 údajně 51 let a byl podruhé ženatý s Evou Longinovou z Čejkova. Roku 
1659 Jakub prodal Sobětice a jeho dcera Dorota Salomena (dcera Kateřiny z Jíchu?) roku 1660 i klatovský dům. 
Další osudy Jakuba Longina neznáme, ale žil ještě roku 1678. 
Viz DZV 143 Ml; SOkA Klatovy AM Klatovy sign. Kl83 (Kniha kontraktů z let 1650-1684) fol. 252'; ANM 
sb. CH kart. 21- Chlumčanský; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého 9. Domažlicko a 
Klatovsko, Praha 1893, s. 118, 258; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 13. Plzeňsko a 
Loketsko, Praha 1905, s. 164; Sedláček, A.: Českomoravská heraldika 2, Praha 1925, s. 513; Vančura, J.: Dějiny 
někdejšího královského města Klatov II/2, Klatovy 1933-1936, s. 732-736; Zahradníková, M. (ed.): Soupis 
poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko- Klatovsko 2, Praha 2003, s. 517 
17 V horšovskotýnských matrikách však údaj o přesné době jeho smrti nenalezneme, protože začínají teprve roku 
1643 a úmrtní navíc až rokem 1648. V žádném z místních kostelů se také bohužel nezachoval jeho náhrobek. Je 
ale podivné, že jeho jméno bylo uvedeno ještě v Tituláři Jana Jiřího z Práchně z roku 1664. 
Viz DZV 147 826; NA Praha Sbírka rukopisů inv. č. 6 sign. Al4 (Titulář Jana Jiřího z Práchně z roku 1664.) f. 
180; Procházka, Z.: Historické náhrobníky okresu Domažlice, Plzeň 1990, s. 45-48 
18 Podle závěti z roku 1634 a trhové smlouvy z roku 1637 to byli Kateřina (Káče) Kfelířová z Příchovic, 14. 7. 
1634 již mrtvá, Salomena Portnarová z Příchovic, Petr Jiří Příchovský na Osek u, Březině, Přívěticích, 

Chocenicích a Žďáru, podkomoří věnných měst, JMC rada a soudce zemský, Albrecht Příchovský na Svojšín a 
Václav Příchovský, který byl 24. 4. 1637 už mrtev a zůstali po něm sirotci Albrecht Kryštof, Karel, Adam, 
Václav a Zdebor Příchovští. Podle svojšínské kroniky drželi bratři Václav a Albrecht Příchovští Svojšín už roku 
1614, po Markvartovi starším Příchovském, který byl patronem zdejšího kostela od konce 16. století a byl 
kronikářem mylně pokládán za jejich otce. Ve skutečnosti šlo zřejmě o poručníka. Mladší Václav byl ženatý 
s Veronikou z Plešnic, se kterou vyženil ves Lom, a zemřel údajně roku 1632. (V závěti z roku 1634 však není 
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kterou jim s právem doživotního užívání a případného odkazu ve výši dvou tisíc kop gr. míš. 

ve prospěch libovolné osoby zapsala už dříve, protože na ně bylo bohatě pamatováno v závěti 

jejich otce, zatímco Salomena od něj nedostala odkázáno nic, a navíc se k ní nechovaly pěkně. 

Salomena napsala: " .. já jim ničímž nic, dokonce než co jsem nad nemožnost svou za zdraví 

svého učinila. povinna nejsem, neb jsou ke mně všickni odporní byli i v potřebách 

mnohdykráte, když jsem na ně vskládala (sic!), opouštěli". Václavova dcera Eva se mezi lety 

1634-1637 vdala za Albrechta von Pries (Priss, Brysla) a po jeho smrti po roce 1640 podruhé 

za Georga Schlesingera na Kořanu. 19 V literatuře jsem našla údaj, že vdova po Václavu 

starším Salomena Chlumčanská z Hořovic spolu se sirotky po Václavu mladším 

Chlumčanském Petrem Jiřím, Albrechtem a Evou prodali Štokov 1637 Jindřichu Šlikovi 

z Lokte a na Plané. Štokov byl skutečně 24. 4. 1637 prodán potomky Salomeny Chlumčanské 

z Hořovic, ale dítětem Václava Chlumčanského z nich byla jediná Eva "Bryslová", rozená 

Chlumčanská. Ostatními dědici statku byli výše zmínění synové a vnuci Salomeny z prvního 

manželství, ačkoliv na dědictví po matce neměli mít podle Salomeniny závěti nárok?0 

uváděn jako mrtvý!). Po jeho smrti se jediným majitelem Svojšína stal Albrecht, který 1636 koupil od 
Václavových dědiců Lom a asi roku 1647 od města Stříbra poplužní dvůr Pytlov, u nějž vznikla potom 
stejnojmenná ves na panství Svojšín. S jeho souhlasem byla roku 1636 založena kniha kostelních účtů fary 
Svojšín a téhož roku se mu z neznámé manželky narodil syn Jan Vilém (+30. 12. 1695 ve věku 59 let). Albrecht 
se stal postupně JMC radou, přísedícím většího zemského a komorního soudu a krajském hejtmanem Plzeňského 
kraje. Zemřel na Svojšíně 21. 6. 1658. O Petrovi Jiřím Příchovském se však svojšínská kronika nezmiňuje, 
protože nebyl majitelem Svojšína. A. Sedláček tyto údaje neznal, uváděl však mnohé další: neznámou 
manželkou Albrechta Příchovského ze svojšínské kroniky a matkou jeho syna Jana Viléma byla Lidmila 
Kokořovcová. Petr Jiří měl tři manželky: I. Helenu Rej nu Ulickou ( + 1626), kterán mu zapsala roku 1617 
Krašov, jenž prodal v roce 1631, 2. Judita ovdovělá Gryspeková rozená Chotková 3. Lidmila Kokořovcová 
(neznámo jakého vztahu k Albrechtově manželce). Mimo Krašova získal ještě Přívětice (1628), Osek, Březinu, 
Strýčkovice, Liblín, Skomelno (1631) a Žďár (1634). Zemřel údajně okolo roku 1637. Zjeho potomků ho 
přežily jen čtyři dcery, z nichž Sibyla Helena provdaná Horšická získala Ždár, zatímco ostatní statky byly roku 
1642 pro dluhy prodány. Synové Salomeny tedy byli hmotnými statky obdařeni vskutku bohatě a každý z nich 
měl nejméně srovnatelný majetek s Václavem Chlumčanským na Štokově, Petr Jiří bezpochyby mnohem větší. 
19 Eva udala 15. 6. 1651 jako svůj věk 46 let. Roku 1634 byla Eva ještě svobodná, roku 1637 byla již provdána 
za Albrechta von (de) Pries (Pris), majitele statku Kořen u Tachova, který měl zemřít roku 1642. Eva se pak 
znovu provdala za Georga Schlesingera a žila s ním na svém statku Kořen. Georgovi bylo roku 1651 49 let a 
měl z prvního manželství dceru Annu Schlesingerovou ve stáří ll let. Eva měla z prvního manželství syny Petra 
Albrechta a Johanna Friedricha, kterým bylo třináct a devět let, narozené tedy asi v letech 1638 a 1642. V Berní 
rule je jako majitelka statku Kořen uvedena jen Eva Schlesingerová, zřejmě jako poručnice sirotčího statkusvých 
synů. Kořen po ní získal Johann Friedrich de Pris (+1712). 
20 Podle genealogického hesla A. Sedláčka Salomena odkázala Štokov synu Václavovi Příchovskému, který 
zemřel před rokem 1637 a zanechal nezletilé syny, "k jejichž dobru" byl statek prodán. V Hradech však událost 
nespecifikuje ani neuvádí citaci na desky zemské a jen konstatuje, že statek byl roku 1637 odprodán k Plané. 
Z trhové smlouvy však jasně vyplývá, že statek byl prodán ve prospěch všech Salomeniných dětí rovným dílem 
včetně Evy z Přestavlk a Václavovi nezletilí synové dostali jen podíl, který připadal na jejich zemřelého otce, 
nikoliv celý Štokov. Z morálního hlediska by ovšem bylo mnohem pochopitelnější, kdyby se osiřelá Eva i proti 
poslední vůli své matky podělila o své dědictví s početnými sirotky po nepříliš zámožném bratrovi nebo jim 
dokonce celý Štokov přenechala, než když se podělila se všemi svými bratry a jejich potomky (nikoliv však 
sestrami!) včetně nejzámožnějšího Petra Jiřího. Rozdělení statku po matce s ostatními sourozenci ovšem 
s největší pravděpodobností nebylo zpúsobeno Eviným altruismem, ale donutili ji k němu její bratři, nejspíše 
právě Petr Jiří s Albrechtem. 
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Salomena při prodeji Štokova byla uvedena jako bývalá majitelka, ale nebyla uváděna jako 

zesnulá. Její závěť byla do desek zemských vložena až 9. 5. 1651, což ale mohlo být zaviněno 

válečnými událostmi. Její ustanovení v té době už neměla žádnou platnost, protože Štokov už 

od roku 163 7 nebyl v majetku jejích dětí ani manžela. Není tedy jasné, kdy přesně Salomena 

zemřela, a ani o smrti Václava Chlumčanského nevíme nic jistě. Při prodeji Štokova roku 

1637 uváděn být nemusel, protože mu na něm nic nepatřilo. Na statku své dcery Evy roku 

1651 nežil, mohl ale žít někde jinde. O jeho osudu tak nelze zatím říci nic určitého?' 

Syn Jindřicha na Drahouši Jan Jindřich a v Bolkově se před rokem 1637 po smrti své 

druhé manželky Anny z Vidršperku potřetí oženil - s Alžbětou Hrobčickou z Hrobčic. Alžběta 

v té době už byla dvojnásobnou vdovou: její první manžel Ludvík Údrčský zemřel v roce 

1614 a zanechal po sobě nezletilého syna Jindřicha Bohuslava Údrčského. Alžběta se hned 

nato provdala podruhé za Kryštofa Častolara Loubského z Lub, který roku 1615 koupil statek 

Senec u Rakovníka. S Kryštofem Častolarem, který byl katolíkem, měla Alžběta dalšího 

synáčka Kryštofa Ludvíka Loubského. Její druhý manžel ale roku 1628 vážně onemocněl, 

odkázal Senec manželce a synovi a zemřel 8. 1. 1629. Stala se tedy zase vdovou se dvěma 

nezletilými dětmi. Jindřicha si vzal k sobě jeho strýc Zdislav Údrčský z Údrče, ale když 

zjistil, že Jindřichovi jeho matka zabavila veškerý jeho majetek, zase jí ho vrátil.22 Jindřich 

zemřel v roce 1631 a Alžběta se ohlížela po novém ženichovi, kterým se stal před rokem 

163 7 již zmíněný Jan Jindřich Chlumčanský. Manželství však nebylo šťastné kvůli Alžbětině 

svárlivé povaze. Když např. v roce 1636 Jan Jindřich onemocněl a ležel nemocný tak, že 

slabostí nemohl vstát z lůžka, Alžběta pronajala statek Senec na 4 roky Ladislavu 

Hrobčickému. Jan Jindřich se tomu pak marně pokoušel zabránit, ale Alžběta si jako 

majitelka statku prosadila svou. Když Jan Jindřich, protože neměl vlastní děti, chtěl odkázat 

svůj majetek Alžbětině synovi Kryštofu Ludvíkovi Loubskému, Alžběta ho donutila, aby ho 

odkázal jí. Jan Jindřich žil ještě v roce 1639, kdy žaloval Marii Magdalenu Újezdeckou na 

21 DZV 306 Kl5; DZV 150 MlO; ANM sb. CH kart. 31 Wiederspergar; SOA Plzeň pob. Klatovy Vs Svojšín 
(neuspořádaný fond) kart. 36 inv. č. 1527 prozatímní značka R36 (Rukopis o dějinách statku Svojšína a jeho 
duchovní správy z roku 1844) pag. 10-12; Sedláček, A.: Příchovský z Příchovic, in OSN 20, s. 681-682; 
Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 196; 
Sedláček, A: Místopisný slovník historický Království českého, Praha 1908, s. 435; Bělohlávek, M. a kolektiv : 
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Západní Čechy, Praha 1985, s. 155; Procházka, Z.
Úlovec, J.: Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov-2, Tachov 1990, s.l72; Zahradníková, M. (ed.): Soupis 
poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko- Klatovsko 1, Praha 2003, s. 68 
22 Zdislav Údrčský z Údrče byl onou osobou, která koupila před rokem 1606 od Jana Chlumčanského na 
Drahouši a Bukové, strýce Jana Jindřicha, dvůr v Drahouši a o jeho splácení se ještě roku 1613 soudil s jeho 
syny, bratranci Jana Jindřicha. Snad právě on seznámil Jana Jindřicha Chlumčanského se svou příbuznou 

Alžbětou Hrobčickou. 

VizNA Praha SM C5/11; DZV 305 P7; Kočka, V.: Dějiny Rakovnicka, Rakovník 1936, s. 541-542 
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Modřejovicích pro dluh 36 kop, který měla vůči jeho manželce.23 V roce 1644 byl už Jan 

Jindřich mrtev a Alžběta Chlumčanská, rozená z Hrobčice a na Senci, se připomínala jako 

vdova po něm. Alžběta například 9. 3. 1644 přiznala, že jistina, kterou zdědil její zesnulý 

manžel po své předešlé manželce Anně Chlumčanské, rozené z Vidršperka v Bolkově, a která 

zřejmě shořela spolu s ostatními jistinami při vypálení jejího statku "Lenecz" (snad omylem 

přepsáno ze Senec ?) u Rakovníka Švédy, jí byla vyplacena?4 Alžběta Chlumčanská, rozená 

Hrobčická, žila ještě 28. 11. 1656, kdy jí měli hejtmané kraje Rakovnického pomoci vymoci 

její pohledávku na Johaně Czellerové rozené z Thalu.25 Po Janu Jindřichovi nezůstali žádní 

potomci. 

První ženou Jindřicha na Bukové, syna Jana na Drahouši a Bukové, akšova Marie 

Anna Příchovská, která měla z prvního manželství dceru Annu Salomenu ze Zakšova a 

Jindřichovi porodila asi v letech 1615-1618 syny Jana Markvarta a Oldřicha Kryštofa. 26 Jeho 

druhou manželkou se stala Polexina, dcera Václava Malesického z Poutnova a vdova po 

Václavu mladším ze Štampachu na Strojeticích.27 Jindřich se s ní oženil nejdříve po 23. 4. 

1621, kdy se ještě psala Polexina Štampachová z Potnova. Polexina zdědila statek Malesice, 

ale roku 1628 ho musela pro dluhy prodat. Žila pak s manželem na jeho statečku Buková 

pravděpodobně až do své smrti před rokem 1638. S Jindřichem patrně žádné děti neměla, 

protože při prodeji statku Buková v roce 1637 nebyly uvedeny žádné nároky vdovy po 

Jindřichovi nebo jejích dětí. 28 

23 Kočka, V.: Dějiny Rakovnicka, Rakovník 1936, s. 541-544 
24 SM C 5111 
25 NM 27/2 
26 Jméno Jindřichovi první ženy není nikde výslovně uvedeno. Protože ale Oldřich Kryštof měl nevlastní sestru 
Annu Salomenu rozenou Kfelířovou ze Zakšova. Jindřich tedy musel být ženatý s vdovou po nějakém Kfelíři ze 
Zakšova. Anně Salomeně bylo roku 1651 čtyřicet dva let, takže se narodila asi roku 1609 a byla starší než Jan 
Markvart i Oldřich Kryštof Chlumčanští, proto musela být vdova první manželkou Jindřicha Chlumčanského. 
Anna Salomena tak s největší pravděpodobností byla starší nevlastní sestrou Oldřicha Kryštofa po matce z jejího 
prvního manželství. Jako rodiče Anny Salomeny a jejích dvou dalších sester Alžběty a Heleny jsou M. Kolářem 
udáváni právě Jan Kryštof Kfelíř a Marie Anna z Příchovic. Anna Salomena byla dvakrát provdaná, poprvé za 
Jana Jáchyma Schirdingera na Schonwaldu (dnes Lesné), syna Jošta Jindřicha ( + 1. 4. 1629) a Heleny Štolcové ze 
Simsdorfu (+13. 8. 1634). Zůstal po něm syn Hans Joachim Schirdinger, roku 1651 šestnáctiletý student, který 
asi roku 1660 převzal Schonwald. Podruhé se před rokem 1651 stala manželkou o šest let mladšího Hanse 
Wilhelma Tuchara na Novém Sedlišti (+16. 3. 1657), syna Jana Jiřího Tuchara (+1623). Roku 1665 koupila od 
Oldřicha Kryštofa Chlumčanského "první díl Poleně" a svobodný dvůr v Mlýnci, ale roku 1671 ho zase prodala. 
Zemřela údajně roku 1672. 
n Václav mladší ze Štampachu na Strojeticích byl synem Adama Štampacha na Hokově. Aktivně se zúčastnil 
stavovského povstání a zemřel v Mostě asi dva měsíce po bitvě na Bílé hoře, tedy kolem I. I. 1621. Zůstaly po 
něm synové Jan Adam a Jaroslav Ondřej, neprovdané dcery Eva, Alžběta a Anna Kateřina ze Štampachu a jedna 
dcera neznámého jméno, v době manželství Polexiny s Jindřichem zřejmě už provdaná. Jindřich Chlumčanský 
tak s Polexinou vyženil šest nevlastních dětí. Statky po Václavu mladším ze Štampachu na Strojeticích byly ze 
třetiny konfiskovány a proto musely být roku 1630 prodány. Další osudy Polexininých dětí neznáme. 
28 NA Praha Guberniální listiny sv. IX inv. č. 4023, 4095; DZV 295 K ll'; DZV 305 P7'; DZV 393 J5; 
Sedláček, A.: Rozvržení sbírek a berní roku 1615 dle uzavření sněmu generálního nejvyššími berníky učiněné, 
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Jindřichův starší syn Jan Markvart se mezi 20. 9. 1650 a 12. 4. 1651 oženil s Annou 

Nebílovskou z Drahobuzi na Polyni. 29 Jan Markvart zemřel někdy mezi 3. 9. 1659 a 20. 3. 

1662. Podle zmínky v pozdější závěti jeho bratra byl pohřben v kostele v Poleni. Žádní 

potomci po něm nezůstali?0 Anna se potom podruhé provdala za Sezimu Jana z Vrtby na 

Jindřichovicích? 1 Bratr Jana Markvarta Oldřich Kryštof se poprvé oženil s (Annou) Kateřinou 

Nebílovskou, se kterou měl dcery Kateřinu Veroniku, Kladinu (Klaudinu) Salomenu Benignu 

(Businu), a Ludmilu Alenu (Helenu). Ale již 20. 9. 1650 už byla Kateřina mrtvá. 32 Jeho 

Abhandlungen der Kg!. bohmischen Gesellschaft der Wissenschaft vom Jahre 1869, 6. Folge, 3. Band, Prag 
1870; Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách I, Praha 1882, s. 591-592,625-626, 718-719; Kolář, M.: Kfelíř ze 
Zakšova, OSN 14, 1899, s. 196; Sedláček, A.: Schirdinger von Schirding, OSN 22, 1904, s. 987; Sedláček, A.: 
Štampach ze Štampachu, OSN 24, 1906, s. 761; Sedláček, A.: Tuchar ze Šoberova, OSN 25, 1906, s. 848; 
Bělohlávek, M. a kolektiv : Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Západní Čechy, Praha 
1985, s. 52, 182, 233-234; Procházka, Z.-Úlovec, J.: Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov I, Tachov 1988, s. 68, 
84; Procházka, Z- Oulík, J.: Historické náhrobky Tachovska, Domažlice 1995, s. 22-23, 28-29; Zahradníková, 
M. (ed.): Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko- Klatovsko 2, Praha 2003, s. 499, 506; Úlovec, J.: 
Hrady, zámky a tvrze Klatovska, Praha 2004, s. 157-158 
29 Anna byla dcerou Mikuláše Nebílovského z Drahobuzi (+asi 1645) a Alžběty Příchovské z Příchovic 
Jan Markvart 12. 4. 1651 udával jako svůj věk 36let, Anna 20 let. Zajímavou věcí je do lístek z 20. 9. 1650, 
který podepsala tehdy ještě neprovdaná Anna Nebílovská z Drahobuze. Její sňatek s Janem Markvartem se tedy 
musel uskutečnit v době mezi těmito daty. 
30 O Janu Markvartovi Chlumčanském na Polyni máme velmi málo zpráv: roku 1652 spolu s Janem Vilémem 
Kyšperkým z Vřesovic, druhým manželem své tchyně Alžběty ovdovělé Nebílovské z Příchovic prodal dům v 
Klatovech, 6. 12. 1656 se účastnil kontroly kostelních počtů v Loučimi, 3. 9. 1659 potvrdil nového poleňského 
faráře Andrease Straku, ale již 20. 3. 1662 Anna Chlumčanská z Drahobuze vedla spor se svým švagrem 
Oldřichem Kryštofem o pozůstalost po jejím manželovi a jeho bratru Janu Markvartovi Chlumčanském. Hned 
nato 24. 4. 1662 vystupovala sama jako majitelka poloviny Polyně. O žádných jeho potomcích se nemluvilo. 
31 Při křtu Anny Markéty, dcery Karla Bohosuda Lukavského z Řeneč na Kydlinách 27. 3. 1664 byla označena 
Anna ještě jako vdova Chlumčanská. Manželkou Sezimy Jana z Vrtby byla naopak prokazatelně v roce 1676, 
kdy vystupoval jako kolátor poleňské fary. (V trhové smlouvě na Drslavice ze 3. 8. 1676 také už Anna vystupuje 
jako Anna z Vrtby rozená Nebílovská na Polyni a Jindřichovicích). Byla jeho druhou manželkou, protože roku 
1651 byla jeho ženou jednadvacetiletá Anna Marie z Malevic. Sezima Jan na Jindřichovicích a Polyni zemřel 22. 
4. 1681, bez zpovědi, protože byl "šlakem na řeči poražený", jak zaznamenal poleňský farář, a nechal se pohřbít 
ve Velharticích. (Tuto skutečnost však bohužel nemůžeme ověřit, protože velhartická matrika zemřelých začíná 
až rokem 1688. Ani jeho náhrobek v kostele ve Velharticích se nezachoval.) Anna zemřela pouhých patnáct 
týdnů po svém druhém manželovi a byla pohřbena 31. 7. 1681 v chrámu Všech svatých v Poleni na kůru vedle 
hrobu své sestry Kryzeldy. 
Kryzelda, držitelka třetího dílu Polyně, se roku 1663 provdala za Hartmana Maxmiliána z Klenového a měla 
s ním syna Františka Hartmana, který roku 1686 dosáhl plnoletosti a zdědil všechen majetek po rodičích i 
bezdětné tetě Anně, kteří zatím skoupili téměř všechny části původního panství Polyně, až na Zdaslav a 
Černíkovice, které František Hartman získal až někdy před rokem 1711. 
Viz NA Praha SM R109/45 sign. Plz.- Kl. 37 (Soupis poddaných dle víry- Poleň); NA Praha NM 27/4; DZV 
265 B26; DZV 393 T7; SokA Klatovy AM Poleň Obecní kronika Poleň (zpracovaná K. Hostašem), fo!. 65, 
169-170; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 45-
46; Sedláček, A.: Nebílovský z Drahobuzi, OSN 18, Praha 1902, s. 19-20; Štědrý, F.: Stavivo k podrobné historii 
církevní v Čechách,SHK 12, 1911, s. 200, SHK 15, 1914, s. 137; Teplý, F.: Chodská registra kostelní v Loučimi, 
SHK 16, 1915, s. 40; Zeman, F.: Šlechtická jména ve farních matrikách předslavských, SHK 18, 1917, s. 130; 
Vančura, J.: Dějiny někdejšího královského města Klatov Il/2, Klatovy 1933-36, s. 781; Šimák, J. V.: Zpovědní 
seznamy arcidiecéze pražské z let 1671-1725 III/I. Plzeňsko a Loketsko, Praha 1935, s. 52; Brachtel, O. -
Rožmberský, P.- Švábek, P.: Náhrobní kameny na Sušicku, Sušice 1990, s. 47-50; Kříž, M.: Toulky minulostí 
Vřeskovic, Klatovy 2002, s. ; Zahradníková, M. (ed.): Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko
Klatovsko 1-2, Praha 2003, s. 133, 390, 394 
32 (Anna) Kateřina byla podle A. Sedláčka dcerou Jindřicha Sršy Nebílovského z Drahobuzi na Polyni ( + 1632), 
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druhou manželkou se mezi 12. 4. 1651 a 31. 7. 1654 stala Marie Johanna Markvartová 

z Hrádku na Bělči, se kterou měl syna Jana Františka Leopolda a dceru Annu Františku.33 

Oldřich Kryštof zemřel mezi 10. 2. 1673 a 7. 5. 1674. Ve své závěti si přál být pohřben v 

ostele Všech svatých v Poleni, kde ležela i jeho první manželka a dva nejmenovaní synové?4 

Johana Marie také pořídila 8. 9. 1674 závěť, ve které si přála být pohřbena v kapli Dvanácti 

apoštolů v Dubu u Bělče. Zemřela před 4. 3. 1676, kdy se její syn ujal Bělče? 5 

bratra výše zmíněného Miluláše Nebílovského, a Businy Kunhuty Čejkové z Olbramovic. 
Podle Bretfelda byla Anna Kateřina údajně dcerou Mikuláše Nebílovského na Hošticích a Lidmily Heřmanovské 
z Plesu. I autor poleňské kroniky považoval Mikuláše Nebílovského na Hošticích za otce dědičky dílu Poleně, 
který se dostal Chlumčanským, pro změnu ovšem Anny (a také Kryzeldy). Přikláním se však k Sedláčkovu 
názoru. Mikuláš Jan Nebílovský držel statek Hoštice u Klatov v polovině 17. století, jako jejich majitel je uváděn 
v berní rule a také v matričních zápisech fary Kydliny v letech 1662 a 1664. Podle informací z Wunschwitze, 
převzatých poleňskou kronikou, zemřel I. 2. 1665 a 14. 2. 1665 byl pochován v kostele sv. Václava v Kydlinách. 
Před Mikulášem drželi Hoštice roku 1624 Adam a Vilém Nebílovští, potomci Mikuláše Nebílovského na 
Příchovicích, který byl strýcem Mikuláše a Jindřicha Sršy Nebílovských na Polyni. Mikuláš Jan na Hošticích byl 
tedy vrstevníkem a příbuzným sestřenic (Anny) Kateřiny a Anny, nikoliv otcem kterékoliv z nich. Hoštice po 
Mikulášově smrti získal majitel sousedních Malých Hoštic (Hoštiček) Adam Hájek z Robčic, manžel Heleny 
rozené Nebílovské, zřejmě Mikulášovy dcery nebo sestry (24. ll. 1665 v matrice označen "na obojích 
Hošticích"). Soupis podle víry v roce 1651 byl bohužel vyhotoven jen pro Hoštičky, nikoliv pro Hoštice, 
Mikuláš Jan Nebílovský však byl uveden 3. 5. 1651 jako svědek při popisu panství Újezdec a je zde označen 
jako Mikuláš Jan Nebílovský a v městě Klatovech. 
Oldřich Kryštof 24. 4. 1651 udal jako svůj věk 33 let. Jeho třem dcerám bylo v té době sedm, šest a pět let, 
narodily se tedy asi mezi lety 1644-1646. Poprvé je Oldřich Kryštof titulován "na Polyni" 26. I O. 1645, kdy byl 
spolu s bratrem Janem Markvartem (bez přídomku) předvolán jako svědek Ladislavem Vladislavem 
Vidršperkárem. Do Soupisu podle víry byl vložen lístek z 20. 9. 1650, ve kterém Oldřich Kryštof vystupuje jako 
správce sirotčího statku svých dětí, takže jeho manželka již v té době musela být mrtvá. 
33 Marie Johanna byla podle Bretfelda dcerou Diviše Markvarta z Hrádku na Bělé a jeho druhé manželky Anny 
z Říčan. Její otec Diviš zdědil po různých příbuzných Bělou, Nekmíř, Vrchlabí a Trpísty (které ale roku 1614 
prodal). Patřil mezi jedny z nejbohatších rytířů na Plzeňsku, ale roku 1622 byl konfiskován z dvou třetin 

majetku. Nakonec však byl postižen ještě více: měl dostat 8 852 kop gr. míš. a jeho žena proplacenu pohledávku 
76 500 kop gr. míš., tedy 85 352 kop, ale oběma bylo vyplaceno jen 50 tis. zl. Naopak jim bylo vráceno 
zabavené stříbro o váze 148 hřiven 13 loktů a všechen zabavený dobytek: 195 krav, 83 jalovic, 5 býků, 35 koní a 
69 prasat. Diviš se s nižší životní úrovní nesmířil a odešel do emigrace, kde roku 1625 zemřel. Anna 
Markvartová z Říčan však využila vrácené peníze z konfiskací na nákup panství Dub, které zdědil syn Miroslav 
Markvart z Hrádku (+1665) a Běleč (1636), které po ní získala dcera Marie Johana. Marie Johana tak pořád byla 
celkem bohatou nevěstou. Poprvé se provdala za Václava Obyteckého, roku 1623 menšího purkrabí Pražského 
hradu a téhož roku i královského prokurátora, později JMC komisaře a v letech 1648-1649 menšího písaře desek 
zemských. Václav se obával švédského obléhání Prahy a proto 1. 9. 1648 sepsal závěť. Jeho obavy se ukázaly 
jako oprávněné- při vpádu Švédů na Malou Stranu v roce 1648 byl zastřelen. (Jeho závěť byla vepsána do desek 
zemských ll. I O. 1650.) Protože neměl žádné děti, veškerý majetek odkázal manželce Marii Johaně. Oldřich se 
s Marií Johanou oženil mezi lety 1651-1654, protože 12. 4. 1651 byl Oldřich ještě vdovcem a Marie Johana se 
už 20. 7. 1654 v Berní rule psala Chlumčanská z Hrádku. 
34 Dobu Oldřichovy smrti je možné vymezit datem jeho dodatku ke své závěti I O. 2. 1673 a datem vkladu 
testamentu do desek zemských na žádost vdovy po něm 7. 5. 1674. Přesné datum jeho smrti nebo narození a 
sňatky dcer nelze zjistit, protože nejstarší dochovaná matrika zemřelých fary Poleň začíná až rokem 1678. 
35 NA Praha Guberniální listiny sv. IX inv. č. 4061,4070-4071,4074,4079, 4084; NA Praha SM R 109/45 sign. 
Plz.- Kl. 37 (Soupis poddaných dle víry); DZM 15 B26'; DZV 265 Kl S'; ANM Sb. CH kart. 21- Chlumčanský; 
SOA Třeboň Matrika narozených fary Prachatice 2 z let 1654-1665, pag. 63; SOA Plzeň Matrika zemřelých fary 
Poleň 2 (SM 734) z let 1678-17, fol. 7, 7'; SokA Klatovy AM Poleň Obecní kronika Poleň (zpracovaná K. 
Hostašem), fol. 24, 32b; Bretťeld, F. J.: Umriss einer kurzen Geschichte des Leitmeritzer Bisthums nebst 
genealog. DenkwUrdigkeiten Uber das Alter und die Verdienste der bohmische Familie Chlumczansky von 
Przestavlk, Prag 1811, s. 92; Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách I, Praha 1882, s. 357-359; Sedláček, A.: 
Hrady, zámky a tvrze království Českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 45-46; Sedláček, A.: 
Markvart z Hrádku, OSN 16, Praha 1900, s. 870-871; Sedláček, A.: Nebílovský z Drahobuzi, OSN 18, Praha 
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Jeho syn Jan František Chlumčanský se roku 1676 ujal Bělče a krátce po 16. 1 O. 

1677 se oženil s Marií Maxmilianou Lipovskou.36 Manželé měli jediného syna Antonína, 

jehož potomci nakonec zůstali poslední větví rodu Chlumčanských z Přestavlk.37 Roku 1688 

však Běleč prodali a odešli do Bechyně, kde ve farním kostele Jan František nalezl i poslední 

odpočinek. 38 Nejmladší dcera Oldřicha Kryštofa, Anna Františka Chlumčanská, se nejprve 

1902, s. 19-20; Zeman, F.: Šlechtická jména ve farních matrikách předslavských, SHK 18, 1917, s. 129-130; 
Teplý, F.: Dějiny města Jindřichova Hradce Il/3, Jindřichův Hradec 1934, s. 122-124; Doskočil, K. (ed.): Berní 
rula 2. Popis Čech po třicetileté válce 2, Praha 1953, s. 465, 540; Haas, A.: Berní rula 28. Kraj Prácheňský 2, 
Praha 1954, s. 573, 575; Bělohlávek, M. a kolektiv : Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. 
Západní Čechy, Praha 1985, s. 95; Tříska, K. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku 5. Jižní Čechy, Praha 1986, s. 20; Kokošková, Z. Sedláčková, H.- Zahradníková, M. (ed.): Soupis 
poddaných podle víry z roku 1651. Bechyňsko 1, Praha 1997, s. 139-140; Král, P.: Mezi životem a smrtí. 
Testamenty české šlechty 1550-1650, České Budějovice 2001, s. 533-535; Zahradníková, M. (ed.): Soupis 
poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko- Klatovsko 1-2, Praha 2003, s. 90, 395, 398, 619 
36 Jan František Chlumčanský složil přísahu věrnosti králi roku 1674. Marie Maxmiliána byla dcerou Adama 
Václava Maxmiliána (roku 1677 nazývaného Jan Adam Maxmilián) Lipovského z Lipové na Starém Smolivci, 
Oudrči, Dražících a Lipovici (narozen asi roku 1613, + 1672) a Magdaleny Zuzany Lipovské rozené Chřepické 
z Modlíškovic (narozené asi roku 1628). Adam byl syn Jana Lipovského na Starém Smolivci u Kasejovic, 
připomínaného roku 1616 s několika bratry, a Zuzany Řesanské z Kadova. V roce 1651 manželé žili na 
Daržicích (dnes Dražíč) u Bechyně a měli u sebe z dětí jen tříletého Jana, dvouletou Anýšku a půlročního 
Václava a, takže Marie tehdy zřejmě ještě nebyla na světě. (Podle A. Sedláčka však byla Magdalena Chřepická 
nevlastní matkou Jana Maxmiliána Lipovského, který v letech 1672-1677 držel Lipovici.) Adam postupně získal 
několik statků: roku 1636 po tetě Kateřině Lipovské z Barště zdědil Dražice, roku 1651 koupil Údraž u Bechyně, 
potom zdědil po strýci Jáchymovi Lipovském Řečici u Jindřichova Hradce už na moravském území a nakonec 
roku 1670 po bratru Jáchymu Ferdinandovi otcovský statek Starý Smolivec. Zemřel roku 1672. Dědictví si 
rozdělili čtyři synové: Jan Adam dostal Údraž, Václav František Řečici, Jáchym Vojtěch Dražice a František 
Karel Starý Smolivec. Na něm zřejmě žila i jeho matka Magdalena Lipovská z Modlíškovic, která ještě roku 
1682 koupila statek Lipovici, ale roku 1693 byla již mrtvá. 
Vdova Magdalena Lipovská z Modlíškovic na Starém Smolivci si 16. 10. 1677 vypůjčila 300 zl. rýn. od záduší 
kostela Panny Marie před Týnem na Starém Městě pražském na svatbu své dcery Marie. Svědkem tohoto 
kontraktu byl nastávající ženich "Jan Frantz" Chlumčanský z Přestavlk. Rodiny ženicha a nevěsty však byly 
spřátelené již předtím: otec Marie Maxmiliány Jan Adam Maxmilián Lipovský z Lipové na Oudrči a Lipovici 
byl svědkem závěti matky Jana Františka v roce 1674. 
37 Antonín (Oldřich, František) byl pokřtěn v Prachaticích 18. 3. 1683 a mezi jeho kmotry byla i jeho teta Anna 
Františka Lipovská z Přestavlk. Přísahu věrnosti složil (po dosažení plnoletosti) 28. 7. 1703. Podle Bretfelda se 
21. 2. 1703 oženil v Bechyni s Johanou Voršilou, dcerou Petra Maxmiliána Rozhovského z Krucemburku na 
Kožlí (+1697) a Anny Alžběty Běšínové (+1706). Měli 12 dětí: Annu Marii Maxmiliánu, která se roku 1729 
vdala za Jana Petra Straníka z Kopidlna na Kamenné Lhotě, Josefu Františku Barboru, která byla pokřtěna v 
Bechyni 25. 9. 1707 (kmotry Anna Františka ovdovělá Koňasová z Přestavlk a Václav Leopold Chlumčanský na 
Trhových Dušníkách), ale zemřela jako dítě, Josefu Clodinu, která se 8. 6. 1726 provdala na Trhových 
Dušníkách za Františka Ferdinanda Radeckého z Radče na Růžené, Annu Barboru, Jana Norberta Václava, 
který byl pokřtěn v Bechyni 22. 6. 1713 a stal se knězem, Antonii (Josefu), která se 28. 1. 1733 provdala na 
Pičíně za Maxmiliána Josefa Dubského z Vitiněvsi na Pičíně, Leopoldinu, Lidmilu, Františka Leopolda, který 
byl roku 1731 v Praze vysvěcen na kněze a 30. 9. 1736 složil slavné sliby jako řeholník z řádu kajetánů, 
Antonína Josefa (+1772, pohřben v Bernarticích), Marii Alžbětu a Kateřinu Emanuelu. Osudy členů rodu v 18. 
století by si vzhledem k většímu množství pramenů zasloužili mnohem hlubší zpracování, na které v této práci 
není místo. Vzdávám se ho tedy a přenechávám ho dalším badatelům. 
38 Jan František Chlumčanský se podle A. Sedláčka připomínal ještě v dubnu 1695, do konce roku 1699 však 
měl už být mrtev (pochován u sv. Matěje v Bechyni roku 169-). Marie Maxmiliána Chlumčanská z Lipovic se v 
letech 1702-1703 zapisovala jako kmotra v matrikách fary v Bechyni a Bernarticích, 15. 1. 1703 jako ovdovělá 
Chlumčanská, stejně tak 23. 7. 1704 v kupní smlouvě na Kunšovský dům v Bechyni. Potom se ale znovu 
provdala za Hanibala (Františka) Litického ze Šonova a 23. 7. 1710 pořídila závěť. Zemřela před 26. ll. 1714, 
kdy o vykonání její závěti byla uzavřena německy psaná smlouva mezi synem (Adamem) Antonínem 
Chlumčanským a vdovcem po Marii Maxmiliáně Litické ovdovělé Chlumčanské rozené Lipovské Hanibalem 
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provdala za Václava Lipovského na Řečici u Jindřichova Hradce, podruhé za Jana Aleše 

Koňase z Vydří na Myslkovicích u Soběslavi?9 Vedle ní žily i jeho tři dcery z prvního 

manželství: Kateřina Veronika, provdaná za (Adama) Vojtěcha Příchovského na Smržovicích, 

Klodina Salomena za Diviše Lva Žákavce na Zavlekově a Lidmila Alena nejprve za Jana 

Jindřicha Peka na Drslavicích a potom za Jana Jiřího ze Žeberka, který s ní žil nejprve na 

Drslavicích a potom na jejím zděděném statku Zdaslavi.40 

Litickým ze Šonova. Podle Bretfelda byla také pohřbena ve farním kostele v Bechyni. Hanibala Františka 
Litického se zatím nepodařilo identifikovat, zřejmě nešlo o Hanibala, syna Jana Litického (1608), jehož sedm 
synů prodalo roku 1685 svoji třetinu statku Litíč u Jaroměře. Mohlo snad jít o nějakého neznámého potomka 
některého z těchto bratrů. 
Viz AMP, inv. č. 1343 rkp. 639 (Kniha fundací záduší Panny Marie před Týnem z Jet 1613-1752), fol. 179-180; 
DZV 265 Kl S'; NA Praha SM 121/Cl6; NA Praha SM C5/8; Bretfeld, F. J.: Umriss einer kurzen Geschichte des 
Leitmeritzer Bisthums nebst genealog. Denkwilrdigkeiten Uber das Alter und die Verdienste der bi:ihmische 
Familie Chlumczansky von Przestavlk, Prag 1811, s. 92; SOA Třeboň Matrika narozených fary Prachatice 3 
z let 1666-1720, pag. 258; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého 7. Písecko, Praha 1890, s. 
229, 230; Sedláček, A.: Lipovský z Lipovice, OSN 16, Praha 1900, s. 76; Sedláček, A.: Litický ze Šonova, OSN 
16, Praha 1900, s. 164; Tříska, K. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 5. Jižní 
Čechy, Praha 1986, s. III; Kokošková, Z. Sedláčková, H. - Zahradníková, M. (ed.): Soupis poddaných podle 
víry z roku 1651. Bechyňsko I, Praha 1997, s. 139-!40; Hosák, L: Historický místopis země Moravskoslezské, 
2. vydání Praha 2004, s. 32, 950 
39 Anna Františka Chlumčanská byla pokřtěna 3. 8. 1656 v Prachaticích. Její první manžel Václav Lipovský byl 
mladším synem Adama Václava Maxmiliána Lipovského na Dražíči a Starém Smolivci a Magdaleny Chřepické 
z Modlíškovic a také bratr manželky jejího bratra Jana Františka Marie Maxmiliány Lipovské. Roku 1651 mu 
bylo asi půl roku. Datum jejich sňatku zatím neznáme, zemřít měl podle A. Sedláčka roku 1694, ale jeho přítel 
Jan Nikodém Mařan Bohdanecký z Hodkova do svých pamětí zapsal jako den jeho smrti 27. 5. 1683. Václav 
František byl sice nazýván Janem Nikodémem Václav Karel Lipovský na Řečici Čaloudově, ale Čeloudové 
z Pálovic byli majiteli Řečice u Jindřichova Hradce předtím, než ji roku 1596 získali Lipovští z Lipovice a 
v druhé polovině 17. století byli majiteli této lokality jen Adam Lipovský(+ 1672), Václav Frrantišek Lipovský a 
po něm (po roce 1594) jeho syn Václav Oldřich Lipovský, muselo se tedy jednat o manžela Anny Františka. 
Václav zemřel náhle v Jindřichově Hradci při cestě do lázní Deštná, takže snad byl již nemocen, příčinu jeho 
smrti však Jan Nikodém neuvedl. Synem Anny Františky z prvního manželství byl Václav (Oldřich) Lipovský na 
Řečici (připomínán 21. I. 171 I, + 1712). Jan Aleš Koňas z Vydří pocházel z Moravy a do Čech přijel až roku 
1655. Anna Františka byla jeho třetí ženou. Datum jejich sňatku neznáme - podle F. Teplého byla Anna 
Františka jeho manželkou už v roce 1676, kdy koupil éechovský dům v Jindřichově Hradci, ale tehdy ještě žil 
její předcházející manžel Václav Lipovský a také při křtu syna svého bratra Jana Františka 18. 3. 1683 se psala 
jako Anna Františka Lipovská z Přestavlk. Jan Aleš také po roce 1666 držel statek Myslkovice u Soběslavi a po 
roce 1668 působil mnohokrát jako krajský hejtman Bechyňska, naposledy v době své smrti. Zemřel + 2. 1. 1703 
a 13. 2. 1703 se statku Myslkovice ujala Anna Františka Koňasová z Přestavlk jako poručnice svého nezletilého 
syna Františka Antonína Koňase z Vydří. V roce 1707 se v Bechyni stala kmotrou dcery svého synovce 
Antonína Josefy Františky Barbory. Anna zemřela 8. 10. 1711 jako vdova (21. 1. 1711 učinila závěť) a byla 
pohřbena ve farním kostele v Jindřichově Hradci proti kapli Dušiček. 
Viz ANM sb. CH karton 21- Chlumčanský; PAS; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého 4. 
Vysočina Táborská, Praha 1885, s. 307; Sedláček, A.: Lipovský z Lipovice, OSN 16, Praha 1900, s. 76; Hosák, 
L.- Šrámek, R.: Místní jména na Moravě a ve Slezsku 2, Praha 1980, s. 408 č. I; Kokošková, Z. Sedláčková, H. 
-Zahradníková, M. (ed.): Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Bechyňsko 1, Praha 1997, s. 139-140; 
Hrdlička, J.: Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, České Budějovice 2003, s. 85, 
164; Hosák, L: Historický místopis země Moravskoslezské, 2. vydání Praha 2004, s. 32, 950 
40 Manželem nejstarší Oldřichovy dcery Kateřiny Veronika, narozené asi roku 1644, se mezi Jety 1662-1664 stal 
Adam Albrecht (Vojtěch) Příchovský na Smržovicích, syn Jindřicha Příchovského ( + 1652), který podle A. 
Sedláčka roku 1619 přikoupil ke Smržovicím díl statečku Buková, a bratr Jana Zdebora Příchovského na 
Dobříkově ( + 1685). Adam Albrecht Příchovský na Smržovicích a Polyni, tedy už manžel Kateřiny Veroniky, si 
před rokem 1666 půjčil od její tety Kateřiny Vlasaté z Přestavlk a v Loučimi 200 kop gr. míš. Adam zemřel 
někdy před rokem 1685. V roce 1691 (27. 6.) Kateřina Veronika vystupovala již jako prv Příchovská nyní 
Jenšíková rozená Chlumčanská a matka Anny Františky provdané Dubské a panny Evy Judith z Příchovic (podle 
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přípisu roku 1716 vdané Vrchotické), spolu se kterými prodala svoji část Smržovic sirotku po Janu Zdeborovi 
Příchovskému Janu Václavovi v zastoupení jeho matky a poručnice Alžběty Sidonie rozené z Lovčic za 7 650 zl. 
Smržovice patřily k faře v Loučimi, kde je množství šlechtických náhrobníků, bohužel ale zcela vyšlapaných. 
(Jejich náhrobky nejsou dochovány ani jinde na území Domažlicka či Sušicka,) Matriky zemřelých fary Loučim 
začínají až rokem 1696, takže datum jejich úmrtí nemůžeme zjistit. Podle Bretfelda se měla provdat za Jana 
Václava Dubského z Vitiněvsi. Pokud by tomu tak bylo, musel by být jejím třetím manželem, spíše však jde o 
záměnu s její dcerou Annou Františkou Dubskou z Příchovic. 
Klodina Salomena, narozená asi roku 1645, se někdy před 24. 4. 1662 vdala za Diviše Lva Žákavce, syna 
Jindřicha Žákavce na Srbicích a Vlachově Březí (+1636) a Lidmily Kateřiny Vratislavové, který se narodil asi 
roku 1630, v letech 1650-1655 byl poručníkem statku za nezletilé bratry, pak při dělení statku dostal Vlachovo 
Březí, které ale hned roku 1656 prodal. V letech 1661-1666 držel Želibořice, 1669-1689 Zavlekov a 1662-1671 s 
manželkou Klodinou i část Polyně. Manželé Divoš Lev Žákavec na Zavlekově a Lodina Salomena rozená 
Chlumčanská nechali 25. 8. 1672 v kostele v Hradešicích pokřtít dceru Barboru Salomenu Kateřinu. Podle 
Bretfelda zemřela Kladina ve věku 27, tedy asi v roce 1672, a je pohřbena v kostele sv. Trojice v Zavlekově u 
Sušice. Zavlekov bohužel nebyl v publikaci o náhrobnících na Sušicku popsán. V matrikách fary Hradešice, kam 
patřil Zavlekov, nebylo úmrtí ani jednoho z manželů zaznamenáno. 
Lidmila Alena (Helena) se po 24. 4. 1662 provdala za Jana Jindřicha Peka z Římku na Drslavicích. Jan Jindřich 
pocházel z rodu klatovských erbovních měšťanů, roku 1567 povýšených do vladyckého stavu, kteří drželi statek 
Bezděkov. Rodiči Jana Jindřicha byli Vilém Pek z Římku (+mezi 1646-1648), kterému byl roku 1646 zabaven 
Bezděkov a Tupadly, zato ale roku 1629 koupil Miletice, a (Kateřina) Markéta z Dlouhé Vsi (Markéta se po 
jeho smrti 28. 9. 1648 znovu provdala za Jana Maurice Vidršperkára na Slavíkovicích, vdovce po Kateřině 
Příchovské, zemřelé roku 1645, na jehož statku potom žila a který zemřel I. 3. 1658 a byl pohřben do kostela 
v Poleni; 18. 4. 1651 byl jako její věk udán čtyřicet dva let), která roku 1632 koupila Drslavice. Roku 1654 
držela statek Drslavice s dvorem v Mileticích Kateřina Vidršperková na Mileticích, zřejmě jako poručnice, 
protože po ní je měl právě Jan Jinřich Pek z Římku (Podle J. Úlovce je však měl do svého vlastnictví získat až 
roku 1673 po smrti své matky Markéty Pekové z Dlouhé Vsi. Také podle J. Vančury měl Jan Jindřich Pek zemřít 
teprve roku 1674. V té době však Lidmila byla již dávno podruhé vdaná a navíc i držitelka Drslavic. Pokud zde 
nemáme ojedinělý doklad rozvodu, musel Jan Jindřich zemřít nejpozději roku 1669. V prodejní smlouvě na 
Drslavice 3. 8. 1676 (do desek vložená roku 1678) se mluví o tom, že je po smrti Kateřiny Markéty nejprv 
Pekové pak Vidršperkárové rozené z Dlouhé Vsi roku 1673 zdědila Lidmila Terezie, dcera Jana Jindřicha Peka 
splozená s paní Lidmilou Alenou prv Pekovou a již Žeberkovou rozenou z Přestavlk a Chlumčan na Zdaslavi 
jako její jediná vnučka a její nejbližší příbuzná. V listopadu roku 1674 na ně byla uvedena komorníkem a po 
dobu její nezletilosti je měla spravovat její matka Lidmila Alena jako její poručnice. To nasvědčuje tomu, že Jan 
Jindřich byl roku 1673 již mrtev a statek nezdědil on, ale jeho osiřelá dcerka.) Statek Drslavice byl po smrti Jana 
Jindřicha natolik zadlužen, že Lidmila žádala už 6. 7. 1675 o ustanovení komisařů k prodeji sirotčího statku a 3. 
8. 1676 je prodala za 2 200 zl. Lidmila Alena z Přestavlk zdědila i dům řečený Pekovský nebo Bezděkovský 
v Klatovech, který 8. 3. 1680 prodala za 400 zl. Tomáši Mlynářovi. Po Janu Jindřichu Pekovi jí zůstala dcerka 
Lidmila, ještě 8. 3. 1680 nezletilá a vporučnické péči matky, která všakjiž 15. 10. 1680 podepsala kvitanci za 
splátku jako Lidmila Lipovská a roku 1682 jako Lidmila Terezie Lipovská rozená Peková z Římku na Jiřičném. 
Její sňatek bohužel nebylo možné v matrikách fary Poleň dohledat, protože matriky oddaných fary Poleň začínají 
až rokem 1713. Jiřičná byla ves u Sušice, od konce 16. století v majetku rodu Lipovských z Lipovice. Protože ale 
v genealogickém hesle v OSN je jako poslední držitel Jiřičné uveden Chval Karel, který roku 1628 emigroval, 
genealogii této větve Lipovských neznáme. Majitelem Jiřičné v letech 1688-1698 podle J. Úlovce byl Jan Karel 
Lipovský a je velmi pravděpodobné, že jde právě o manžela Lidmily Terezie z Římku. Lidmila Terezie byla 
vůbec posledním žijícím členem rodu Peků z Římku. 
Dalším manželem Lidmily Aleny z Přestavlk se před 13. 4. 1669 (kdy se v závěti Oldřicha Kryštofa 
Chlumčanského nazývala "prv Peková již Žeberková na Drslavicích a Zdaslavi ") stal Jan Jiří ze Žeberka, syn 
Šebestiána Jana Jáchyma ze Žeberka na Mačicích a Alžběty Chlumčanské, dcery Jindřicha Chlumčanského na 
Radkovicích pod Skalou a Lukavici Dolejší. S manželkou získal její statek Zdaslav, který poté zdědil jejich syn 
Václav ze Žeberka (+1740), poslední člen rodu pánů ze Žeberka. Janu Jiřímu ze Žeberka na Zdaslavi (a roku 
1675 i na Drslavicích) byla 1. 12. 1675 pokřtěna v Poleni dcera Kateřina Barbora (bez uvedení matky) a po její 
brzké smrti další stejnojmenná dcera 17. 2. 1681, narozená z manželky Lidmily (bez uvedení rodu). Mimo to 
byly 13. 3. a 8. 7. 1680 v Poleni pohřbeny jeho dcery Anna a Leonora ze Žákavy. Paní Lidmila (Helena) ze 
Žeberka byla 25. 8. 1672 kmotrou dcery Diviše Lva Žákavce a své sestry Klodiny Salomeny a 24. 8. 1680 
kmotrou dcery Jana Henricha Chřepického z Modlíškovic na Mlýnci u Klatov. Oba manželé tedy museli žít ještě 
roku 1681, datum jejich úmrtí se ale dohledat nepodařilo, protože matrika zemřelých fary Poleň pro léta 1682-
1713 je bohužel nezvěstná. Podle Bretfelda se dcera Oldřicha Kryštofa Chlumčanského Lidmila Helena měla stát 
manželkou Ignáce Vltavského z Manšvertu a Helfenburku. Pokud by tomu tak bylo, byl by třetím manželem 
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Bratr Jindřicha na Bukové Adam se poprvé před rokem 1627 oženil s Lidmilou 

Vlčkovou a ve vsi Hradci u Chotěšova, se kterou měl dceru Annu Dorotu (Silvii).41 Po její 

smrti se mezi lety 1644-1650 oženil s Kristýnou Františkou z Vidršperka, s níž měl syna Jana 

Kryštofa Albrechta. 42 V roce 1651 žil spolu se svou druhou manželkou a dcerou z prvního 

Lidmily Aleny. 
Viz SOA Plzeň Matrika narozených, oddaných a zemřelých fary Hradešice I (SM 535) z let 1663-1689, pag. 72; 
SOA Plzeň Matrika narozených a oddaných fary Poleň 1 (SM 733) z let 1665-1688, fo!. 74', 109, 113; SOA 
Plzeň Matrika zemřelých fary Poleň 2 (SM 734) z let 1678-1681, fo!. 4, 5'; DZV 74 GS; DZV 265 B26; DZV 
263 G9'; DZV 393 T7; DZV 401 Q30'; SOkA Klatovy AM Klatovy sign. K183 (Kniha kontraktů z let 1650-
1684) fo!. 273, 273 ·, 330; SokA Klatovy AM Poleň Obecní kronika Poleň (zpracovaná K. Hostašem), pag. 25, 
32C; Bretfeld, F. J.: Umriss einer kurzen Geschichte des Leitmeritzer Bisthums nebst genealog. 
Denkwlirdigkeiten Uber das Alter und die Verdienste der bohmische Familie Chlumczansky von Przestavlk, Prag 
1811, s. 92; Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách I, Praha 1882, s. 416-417; Sedláček, A.: Hrady, zámky a 
tvrze Království českého 9. Domažlicko a Klatovsko, Praha 1893, s. 261-262; Sedláček, A.: Lipovský z 
Lipovice, OSN 16, Praha 1900, s. 76; Sedláček, A.: Pek z Římku, OSN 19, Praha 1902, s. 406-407; Sedláček, 
A.: Příchovský z Příchovic, in OSN 20, Praha 1903, s. 681; Sedláček, A: Místopisný slovník historický 
Království českého, Praha 1908, s. 374-375; Sedláček, A.: Žákavec ze Žákavy, OSN 27, Praha 1908, s. 740-741; 
Sedláček, A.: ze Žeberka, OSN 27, Praha 1908, s. 767; Vančura, J.: Dějiny někdejšího královského města Klatov 
112, Klatovy 1928-29, s. 784, II/1, Klatovy 1930-1932, s. 123-124, II/2, Klatovy 1933-1936, s. 579-580; 
Bělohlávek, M. a kolektiv : Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Západní Čechy, Praha 
1985, s. 212, 452; Procházka, Z.: Historické náhrobníky okresu Domažlice, Plzeň 1990, s. 46; Brachtel, O.
Rožmberský, P.- Švábek, P.: Náhrobní kameny na Sušicku, Sušice 1990, s. 30-31, 34; Zahradníková, M. (ed.): 
Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko- Klatovsko 2, Praha 2003, s. 514; Červený, V.- Červená, 
J.: Berní rula. Generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654, 
doplněný (tam, kde se nezachovaly) o soupis poddaných z roku 1651 2 (M-Z), Praha 2003, s. 2008; Úlovec, J.: 
Hrady, zámky a tvrze Klatovska, Praha 2004, s. 62, I 06 
41 Pater (Hans) Kryštof Chlumčanský z řádu pavlínů 19. 12. 1691 žádal o proplacení pohledávky 1600 kop gr. 
míš., váznoucí na konfiskovaném panství Horšovský Týn Viléma Popela z Lobkovic. Zdědil po (otci) Adamu 
Jiřím Chlumčanském a jeho dceři Anně Dorotě Silvii, kteří ji někdy před 29. ll. 1652 získali po Lidmile 
Chlumčanské a jejím bratru Adamu Karlu Vlčkovi. Zdá se, že Lidmila byla první ženou Adama Jiřího 

Chlumčanského a matkou Anny Doroty. Podle Soupisu podle víry bylo 20. 3. 1651 Anně Dorotě 24 let, takže se 
narodila asi roku 1627 a Adam musel být v té době manželem Lidmily. Žila ještě roku 1644, kdy byla Lidmila 
Chlumčanská rozená Vlčková z Příčiny spolu s Adamem Jiřím Chlumčanským a ve vsi Hradci poháněna 
k soudu jako svědek ve sporu Jana Boreně Žákavce s kladrubským klášterem o dědictví po zesnulém bratru 
Jindřichu Gelfridovi. Na spřízní Adama s Vlčky z Příčiny ukazuje i výše zmiňovaná ves Hradec na panství 
chotěšovského kláštera, protože její část dříve patřila právě Vlčkům z Příčiny. 
Vlčkové z Příčiny nemají v OSN samostatné heslo a A. Sedláček k nim jen připojil několik údajů na konci hesla 
Vlček z Čechova. Nebyli nijak příbuzní sjinými Vlčky (z Čechova, z Minic, z Dobré Zemice a Hlučína a 
zNehvizdek). Jsou známi zmínky o těchto členech rodu: 1470 Zdebor, 1482 Jindřich, 1508 Václav, 1530 Jan a 
Kryštof, 1577 Ludvík, 1584-1597 Dobeš Humprecht. Tuto řadu můžeme doplnit o několik dalších náhodně 
zjištěných informací: 1496 Ješek z Příčiny a Jindřich Vlček z Příčiny a v Mířivicích (dnes Mířovicích), dále 
Jindřich Vlček roku 1505 jako svědek a 1508 jako vladař kláštera chotěšovského a Dobeš (Tobiáš) Humprecht 
Vlček z Příčiny na Újezdě (Šatavově, dnes Chocenickém) roku 1603 jako svědek závěti Jindřicha 
Chlumčanského na Radkovicích a roku 1606 zapsaný v blovických městských knihách zápisných. Vlčkové se 
několikrát střetli s Chlumčanskými z Přestavlk: 1558 byla Lidmila z Přestavlk, sestra Jana mladšího 
Chlumčanského na Plešnicích, ženou Kryštofa Vlčka z Příčiny. Dobiáš Vlček z Příčiny obeslal 5. 10. 1581 Jana 
staršího Chlumčanského a ve Slatině, že mu dluží 250 kop gr. míš. věna po své sestře Lidmile Vlčkové 
z Přestavlk, Dobešově matce. Jan se k soudu nedostavil a Dobešovi bylo 2. ll. 1581 dáno stanné právo. Dobeš 
Humprecht Vlček z Příčiny ve vsi Hradci na místě svého syna Kryštofa a odděleně i potom Anna Vlčková 
z Řeneč a ve vsi Hradci poháněli 4. 10. 1612 z nějaké příčiny Jindřicha Chlumčanského a v Bukové k postnímu 
zasedání zemského soudu (od 27. 2.) 1613. 
42 Kristýna Františka byla dcerou Kryštofa Vidršperkára na Dolejší Kamenici, syna Václava na Kloušově, a 
Judity Janovské. Kryštof byl roku 1622 odsouzen ke ztrátě všeho jmění a roku 1624 mu byla Dolní Kamenice 
zabavena. Žil potom v Přešticích. Její matka měla na statku pohledávku 3 000 kop gr. míš., ale ještě roku 1648, 
již po její smrti, ji její dcery u České komory marně vymáhaly. Bratrem Kristýny Františky byl Karel František 
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manželství jako úředník na statku Malešov. S nimi tehdy pravděpodobně už byl také jeho 

malý synáček, jak naznačuje i přítomnost chůvy, v soupisu obyvatel panství Malešov však 

nebyly zachyceny děti mladší 12 let. 43 Adam zemřel někdy krátce před 28. 3. 1664, Kristýna 

Františka Chlumčanská z Vidršperka před 13. 8. 1676. Jejich syn Jan Kryštof Albrecht, ještě 

roku 1664 nezletilý, se oženil před rokem 1670 s Barborou Magdalenou Kaplířovou ze 

Sulevic a měl s ní nějakého potomka, o jejich osudu však nic bližšího nevíme.44 Před 27. 7. 

1683, zřejmě po smrti své ženy, se stal mnichem řádu pavlínů a ještě v prosinci 1691 žil 

v jejich klášteře v Obořišti u Příbrami.45 

Další bratr Jindřicha na Bukové Václav se účastnil roku 1630 kontroly kostelních 

počtů kostela v Loučimi. Zemřel krátce před 1 O. 3. 1665 v Klatovech. 46 Jejich sestra Lidmila 

se někdy před rokem 1625 provdala za Zikmunda z Říčan na Pňovanech (+1651).47 Další 

Vidršperkár (+1674), který někdy po roce 1651 získal od Martina Vidršperkára nebo jeho syna Jana Viléma 
střatek Bílý Mlýn. Podle Soupisu podle víry bylo 20. 3. 1651 Krystýně Františce 37 let, takže se narodila asi v 
roce 1614. Adam sám udal věk 70 let, což asi bylo poněkud zaokrouhlené. Dobu narození Jana Kryštofa 
Albrechta neznáme, víme jen, že roku 1665 byl ještě nezletilý a roku 1673 již zletilý. 
43 Panství Malešov patřilo nezletilým sirotkům po Jindřichu Volfovi Berkovi z Dubé, za které ho spravovala 
vdova Eleonora Marie rozená Popelovna z Lobkovic. 
44 Barbora Magdalena Chlumčanská rozená Kaplířová ze Sulevic, manželka Jana Kryštofa Chlumčanského, měla 
20. ll. 1669 u České komory podle přiznání jejího rentmistra pohledávku 3 500 zl. Dále poslala mezi únorem 
1675 a únorem 1679 na Českou komoru řadu žádostí o vyplacení jejich pohledávek. Nejzoufalejší byl její 
poslední dopis: manžel byl koncem roku 1678 u pluku hraběte Gallase postřelen, je nemocný a není na léky, na 
jídlo ani na otop a v té hrozné zimě žijí ještě s (nejmenovaným) dítětem .... O jejich dalším osudu není nic známo. 
45 Řád pavlínů byl založen roku 1225 a v českých zemích působil od roku 1384, všechny české kláštery ale 
zanikly před rokem 1600. O znovuuvedení řádu do Čech velmi usiloval děkan svatovítské kapituly Jan Tomáš 
Pešina z Čechorodu ( + 1680), který sám 18. 1 O. 1677 vstoupil do řádu. Usiloval o vybudování nového českého 
pavlínského kláštera v Počátkách nebo Tetíně u Berouna, ale nakonec 18. 3. 1677 zakoupil pro řád panství 
Obořiště u Příbrami, na kterém v roce 1678 dostali od císaře povolení postavit klášter. Zjistilo se ovšem, že 
pavlíni nemají v Čechách udělen inkolát, což se stalo až 28. 8. 1681. Poté byl v letech 1681-1685 vybudován 
konvent. Jiný pavlínský klášter v Čechách zřízen nebyl. Pavlíni byli tedy v českém prostředí novým a módním 
řádem, do kterého Jan Kryštof mohl zřejmě vstoupit až po roce 1677. 
(Hans) Kryštof Chlumčanský z řádu pavlínů byl27. 7. 1683 označen jako fráter, 10. 4. 1690 a 19. 12. 1691 jako 
páter. V posledním dopise České komoře prosí o vyplacení své pohledávky, protože byl těžce nemocen a musel 
se nechat léčit chirurgy, kterým teď nemůže jejich léčbu zaplatit. O konci života Jana Kryštofa už nic nevíme. 
Viz ANM sb. CH kart. 21 Chlumčanští; NA Praha KK sign. 635 (Kniha příjmů České komory od l. I O. 1668 do 
31. 12. 1669) fo I. 68'; NA NM C27/5, 6, 9, 10, ll, 14; AČ 8, s. 516, 539, 543; DZV 132 Cl; DZV 57 J22; DZM 
65 HS'; DZV 36 C23; Dundera, J. A.: Polohopis kraje Plzeňského, Praha 1845, s 78; Bílek, T.: Dějiny konfiskací 
v Čechách 2, Praha 1883, s. 873; Sedláček, A.: Vidršperkár z Vidršperku, OSN 26, Praha 1907, s. 672-673; 
Sedláček, A.: Vlček z Čechova (přípis Vlček z Příčiny), OSN 26, Praha 1907, s. 822; Církevní řády a 
kongregace v zemích českých, Praha 1991, s. 20, 72; Vlček, P.- Sommer, P.- Foltýn, D.: Encyklopedie českých 
klášterů, Prah 1997, s. 397-398; Zahradníková, M.- Štrejnová, E. (ed.): Soupis poddaných podle víry z roku 
1651. Čáslavsko 2, Praha 1999, s. 325; Červený, V. -Červená, J.: Berní rula. Generální rejstřík ke všem 
svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654, doplněný (tam, kde se nezachovaly) o soupis 
poddaných z roku 1651 I (A-L), Praha 2003, s. 602, 761; Zahradníková, M. ( ed.): Soupis poddaných podle víry 
z roku 1651. Plzeňsko- Klatovsko 1, Praha 2003, s. 434, 438 
46 Závěť Václava Chlumčanského byla 10. 3. 1665 "složena kměstskému právu" vKlatovech, takže musel 
zemřít před tímto datem. 
47 Lidmila udala 27. 4. 1651 věk 53 let, takže se narodila asi roku 1598. V té době byla už vdova po Zikmundovi 
Říčanském. Zikmund byl bratr Petra z Říčan na Lukavici Dolejší a později Oseku, který měl za manželku dceru 
Jindřicha Chlumčanského na Radkovicích pod Skalou a Lukavici Dolejší Kateřinu, Lidmilinu vzdálenou 
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sestra Kateřina byla roku 1624 ještě svobodná, ale někdy před 29. 4. 1651 se provdala za 

Jindřicha Vlasatého z Domaslavi na Loučimi. Kateřina pořídila 8. 10. 1665 závěť, v níž si 

přála být pohřbená v chrámu Zvěstování Panny Marie v Loučimi.48 Poslední ze sester, Anna, 

se mezi lety 1625-1630 stala manželkou neznámého příslušníka rodu Zádubských ze Šontálu 

a žila ještě roku 1665.49 

V Čechách existovala ještě jedna zajímavá větev Chlumčanských z Přestavlk, 

potomci Oldřicha v Chotíkově. Oldřich se naposledy připomínal jako hejtman na Roupově 

Viléma z Klenové v roce 1628. Jeho dcerami zřejmě byly sestry Benigna Lidmila a Kateřina 

Chlumčanské, připomínané roku 1628 jako nekatoličky. 50 Oldřich měl s Markétou 

Podmokelskou z Prostiboře před rokem 1599 jen dvě děti, Kryštofa a Benignu, ale je 

pravděpodobné, že se potom znovu oženil a měl další děti, mezi nimi i Kateřinu a dva další 

příbuznou. Lidmila měla se Zikmundem děti Viléma Jaroslava ( + 1671 ), narozeného asi roku 1629, Jana Jiřího, 
který roku 1651 na Pňovanech uveden nebyl, Marii Magdalenu, narozenou asi roku 1628, a Marii Františku, 
narozenou asi roku 1640. Jako Lidmila Říčanská se poprvé připomínala 7. 2. 1625. Žila ještě roku 1665, kdy ji 
její sestra Kateřina Vlasatá z Přestavlk v Loučimi odkázala v závěti jistinu na 500 kop gr. míš., šaty, cínové 
nádobí, dobytek a ovce. Panna Maxmiliána a Magdalena Millerová obě z Říčan, které při tom dostaly nějaké 
sukně a ložní prádlo, byly zřejmě Lidmiliny dcery. 
48 Kateřina udala 29. 4. 1651 věk 45 let, jejímu manželovi bylo 46 let, měli se tedy narodit asi v letech 1605 a 
1606. Žádné jejich děti tam zmiňovány nebyly. Jindřich Vlasatý, připomínaný v letech 1630-1636 v loučimských 
kostelních registrech, později zdědil po strýci Kryštofovi Vlasatém "třetí" díl Loučimi a roku 1669 ho prodal 
Diviši Kocovi z Dobrše. O jeho genealogickém zařazení do rodu Vlasatých více u Doroty Chlumčanské z 
Domaslavi, manželky Jana Chlumčanského na Bukové. Na počátku roku 1625 však byla Kateřina z Přestavlk 
ještě svobodná. Kateřina Vlasatá z Přestavlk v Loučimi pořídila roku 1665 závěť, ve které žádala manžela 
Jindřicha Vlasatého a "krevního strejce obzvláště milého" Oldřicha Kryštofa Chlumčanského o pohřeb a zádušní 
mše v chrámu Navštívení Panny Marie v Loučimi 
49 Anna byla na počátku roku 1625 ještě svobodná, roku 1630 se však už psala Anna Zádubská z Přestavlk. O 
jejím manželovi bohužel nevíme zatím nic, v genealogickém hesle v OSN není žádná Anna Zádubská 
z Přestavlk uvedena. 
Viz NA Praha NM C27/7; DZV 169 Al5; DZV 263 G9'; ANM sb. CH kart. 21- Chlumčanský; Sedláček, A.: 
Říčanský z Říčan, in OSN 21, Praha 1904, s. 698-699; Sedláček, A.: Zádubský ze Šontálu, OSN 27, Praha 1908, 
s. 365-366; Teplý, F.: Chodská registra kostelní v Loučimi, in SHK 15, 1914, s. 189; Kučerová, K.: Páni z Říčan 
a jejich místo ve společenské struktuře Čech a Moravy, diplomová práce, obhájená na Ústavu českých dějin FF 
UK v roce 2001, s. 121, 125, 146; Zahradníková, M. (ed.): Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko
Klatovsko 1-2, Praha 2003, s. 288-289,386 
50 Manželem Benigny Chlumčanské se stal podle Balbína Jindřich Gelfrid (Helfried, Gottfried) Žákavec ze 
Žákavy, mladší syn Jindřicha Žákavce na Jivjanech, Bijadlech a Vrhavči (+1634) a Markéty z Přestavlk, dcery 
Jiřího Chlumčanského, a synovec Justiny ze Žákavy, sestry Jindřicha Žákavce na Jivjanech a manželky Jana 
Boreně Chlumčanského na Újezdě Purkartově. Jindřich Gelfrid si roku 1635 s bratrem Janem Boreněm 
Žákavcem (+ 1647, jeho kmotrem byl podle neobvyklého jména asi jeho strýc Jan Boreň Chlumčanský) rozdělil 
Jivjany, ale roku 1640 uzavřel smlouvu s klášterem Kladruby o odevzdání svého majetku výměnou za doživotní 
zaopatření. Zemřel před 19. 8. 1644, kdy byli předvoláváni svědci ve sporu kladrubského kláštera s Janem 
Boreněm Žákavcem o dědictví po Jindřichu Gelfridovi a mezi nimi 15. ll. 1644 i Benigna Lidmila Žákavcová z 
Přestavlk. V roce 1651 byl součástí panství Kladruby i dvůr Jivjany, ale Benigna na něm ani jinde na tomto 
panství nežila. Benigna Žákavcová z Přestavlk 18. I O. 1666 postoupila své příbuzné Anně Sibyle Nesslingerové 
z Přestavlk ze své pohledávky vůči kladrubskému klášteru 450 kop gr. míš. 
Viz ANM sb. CH karton 21- Chlumčanský; DZM 15 Bl7, 818; NAAZK inv. č. 555; Balbín, B.: Miscelanea 
Historica regni Bohemiae, Dec. 2, Lib. 2, Pragae 1687, pars II tab. 106 (Žákavci ze Žákavy); Sedláček, A.: 
Žákavec ze Žákavy, OSN 27, Praha 1908, s. 741; Zahradníková, M. (ed.): Soupis poddaných podle víry z roku 
1651. Plzeňsko - Klatovsko I, Praha 2003, s. 146-17 5 
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syny Oldřicha a Kryštofa. Jeho syn Kryštof totiž měl v roce 1618, kdy mu bylo údajně 17 let, 

nastoupit do stavovského vojska "na místě svých bratrů Oldřicha a Václava". O těchto 

bratrech však není zatím nic víc známo. 

Kryštof se mezi lety 1621-1623 oženil s vdovou po Janu Zádubském ze Šontálu a na 

Hunčicích Veronikou Markétou rozenou Bisovou z Geyšperku, se kterou měl děti Jiřího 

Viléma, Jana Vladislava, Jindřicha Jaroslava, Lidmilu Dorotu a Annu Sibylu Chlumčanské. 51 

Ona z prvního manželství měla ještě děti Jana Bohuslava Zádubského ze Šontálu a Annu 

Kateřinu ze Šontálu, později provdanou za Ferdinanda Štampacha ze Štampachu na Linci čili 

Mlýncích u Žlutic (+1654). Kryštof žil v městečku Všerubech na panství Bělá Viléma 

Vřesovce z Vřesovic, kde se připomínal naposledy 22. 3. 1662. Zemřel před 18. ll. 1672, kdy 

další splátku za prodaný dům přijal "po panu otci svém" Jiří Vilím Chlumčanský. 52 Jiří Vilém 

se mezi 12. 4. 1651 a 24. 8. 1659 oženil s Dorotou Magdalenou Podmokelskou z Prostiboře.53 

51 Rod Bisů (Bissů, Bysů, Byssů) z Geyšperku se nepodařilo dohledat. Existuje ale možnost, že byla členkou 

erbovního patricijského rodu Byssů ze švýcarského Solothurnu, doloženého od poloviny 14. století. Až do 18. 

století zde zastával významné úřady, v 16. století však došlo k jeho mohutnému rozrodu a následnému schudnutí 

a značná část členů rodu hledala obživu ve vojenské službě v zahraničí. Na přelomu 16. a 17. století, který nás 

zajímá nejvíce, z nich vynikl zejména Christoph (+1612), radní v Solothurnu, kapitán ve francouzských službách 

a roku 1600 fojt na Gilgenbergu (1599 doložen erb). V majetku obce Solothurn, jejímiž měšťany Byssové byli, 

se nacházel i Giinsberg, který by ve zkomolené formě snad mohl dát základ jejich predikátu. 

http:/ /www.lexhist.ch/externe/protect/textes/d/D2283 7 .html 

http:/ /www. fischerauktionen.ch/auktionen/3 7 6/03 text. pdf 

http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnsberg 
52 Kryštof Chlumčanský se připomínal také roku 1645 při odhadu válečných škod na panství Bělá, ke kterému 
Všeruby patřily. První manžel jeho ženy Jan Zádubský ze Šontálu žil ještě 13. 3. 1621, kdy postoupil Anně 
Zádubské rozené Záborské z Brloha Jl jistin zděděných po svém otci Vojtěchovi Zádubském na Hunčicích a 
Radimovicích. Jinak o Janu Zádubském víme jen to, že byl spolu s bratrem Vilémem otcem Vojtěchem 
(Albrechtem) poslán do stavovského vojska, což jim však bylo prominuto, a roku 1621 se po otcově smrti spolu 
s bratry Metuzalémem a (Jiřím) Ladislavem ujal statků Hunčice a Radimovice. Hunčice však nakonec držel 
( 1651) už jen Ladislav a roku 1661 je prodali synové jakéhosi Vratislava, snad jeho syna. 
Viz NA Praha Guberniální listiny sv. IX inv. č. 4023; SOkA Plasy AM Všeruby sign. f. 65', 144, 185-186, 200, 
217, 220, 231; Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách 1-2, Praha 1882-1883, s. 624-625, 920; Oehm, V.: 
Protokol reformační komise v krajích Bechyňském, Prácheňském a Plzeňském 1628, VKSČN 1897, s. 23, 27-
28; Sedláček, A.: Štampach ze Štampachu, OSN 24, 1906, s. 761-762; Sedláček, A.: Zádubský ze Šontálu, OSN 
27, Praha 1908, s. 365; Sedláček, A: Místopisný slovník historický Království českého, Praha 1908, s. 761; 
Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 14. Litoměřicko a Žatecko, Praha 1923, s. 366; Profous, 
A .. : Místní jména v Čechách 3, Praha 1951, s. 110; Lišková, M. (ed.): Berní rula 33. Kraj Žatecký 2, Praha 1954, 
s. 492; Bělohlávek, M. a kolektiv : Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Západní Čechy, 
Praha 1985, s. 229 
53 Dorota Magdaléna Podmokelská byla dcera Jakuba Podmokelského z Prosti boře na S kupči ( + 1640) a jeho třetí 
manželky Zuzany rozené Sommerin von Herschetitz. Jakub Podmokelský zdědil po první manželce Anně ze 
Šanova statek Skupeč a kvůli účasti ve stavovském povstání o něj měl přijít, nakonec mu však všechna vina byla 
prominuta. Sommerové z Heršetic jsou zmiňováni u V. J. Mrvíka (Sidonie S. z H., manželka Hynka Ferdinanda 
Talacka z Ještědic, bratra Václava Ferdinanda na Bylanech), ale žádná jiná zmínka o nich nikde není a nejsou 
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Oba manželé žili ještě roku 1696, Jiří Vilém je doložen ještě v roce 1700.54 Měli spolu tři 

dcery: (Marii, Annu) Kordulu Štolcovou, (Annu, Alžbětu) Zuzanu Harnochovou a Kateřinu 

Wolframovou. 55 Jejich synem byl Jan Chlumčanský (1681) a Jan byl i jejich universálním 

uvedeni ani v žádném erbovníku. Herschetitz byl ovšem německý název Herstošic u Žlutic, ze kterých pocházel 
již od středověku doložený rod Zumrů z Herštošic - a ti jsou v německé krajanské regionální literatuře u dějin 
Herstošic jmenováni výhradně jako Sommer von Herscheditz. Ostatně i při konfiskačním řízení kolísal tvar 
jejich jména mezi Sommer, Summer a Zumr z Herstošic. Je tedy zřejmé, že Sommer von Herschetitzje německý 
tvar jména rodu Zumrů z Herstošic. Zumrové nemají zpracované genealogické heslo v OSN, takže jejich 
genealogii si můžeme jen domýšlet ze zmínek v regionální literatuře. Herstošice drželi od počátku 15. století do 
poloviny 16. století a potom ještě krátce kolem roku 1609, místo nich ale v 16. století získali Veselov, Holetice, 
Knínice (dříve Kněhnice) a Vahaneč v okolí Žlutic. V konfiskačním řízení byl osvobozen Jan Šebestián, Jan 
Vilém a Jáchym, Jan měl zaplatit pokutu a Janu Jindřichovi, Kryštofovi a Václavovi byly konfiskovány třetiny 
jejich statků: nejmenovaného, Krakova u Rakovníka (!) a Veselova u Žlutic. Genealogické zařazení Zuzany 
Sommerové neznáme, Soupis poddaných podle víry ze 12. 4. 1651 ale na Skupči zachytil celou její rodinu. 
Zuzana byla tehdy šestapadesátiletá vdova a držitelka sirotčího statku, Dorota Magdalena byla ještě svobodná a 
bylo jí třiadvacet let, narodila se tedy asi roku 1628. Vedle ní na statku žili ještě tři její bratři: třicetiletý Jan 
Vilém s manželkou a dvěma dětmi (ve vsi Malkovice), čtyřiadvacetiletý Jindřich Jáchym a dvaadvacetiletý Jan 
Jiří. (Podle A. Sedláčka měl Jakub Podmokelský ještě čtvrtého syna.) Je tedy velice zvláštní, že Skupeč byla 
označena jako sirotčí statek spravovaný matkou poručnicí. Na Skupči potom žili ještě další šlechtici z rodu 
Zumrů z Herstošic (třicetiletý Václav s rodinou) a Winklerů z Heinfeldu. Právě Winklerům musela být Skupeč 
pro dluhy roku 1652 prodána. Za těchto okolností Dorota Magdalena rozhodně nebyla bohatou nevěstou. Poprvé 
se psala jako Dorota Magdalena Chlumčanská v trhové smlouvě z 24. 8. 1659. Je třeba ještě poznamenat jednu 
věc: Podmokelští občas používali tvar Podmoklští z Prostiboře, Dorota Magdalena si však jméno zkrátila ještě 
více a zásadně se psala Podmokská. 
Viz Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách 1-2, Praha 1882-1883, s. CXXXlX, 287,439, 620,935-936, 1275; 
Profous, A .. : Místní jména v Čechách I, Praha 1954, s. 620; Sedláček, A.: Českomoravská heraldika 2, Praha 
1925, s. 52-53, 124; Bělohlávek, M. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. 
Západní Čechy, Praha 1985, s. 79-80, 82, 145, 3743, 82; Mysliveček, M.: Erbovník aneb kniha o znacích a 
osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě I, Praha 1993, s. 21, 76; Trager, G.: Kreis Luditz, Eichstatt 1993, 
s. 360; Zahradníková, M. (ed.): Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko- Klatovsko 2, Praha 2003, 
s. 511-513; Mrvík, V. J .: Trojanové z By lan a Rossfeldu, Genealogie a heraldika 36, 2003/3-4, s. 134 
54 (Jiří) Vilém Chlumčanský byl ve všerubských matrikách zaznamenán 28. 11. 1664, 29. 7. 1674, 18. 12. 1674, 
9. 3. 1681, 23. 7. 1688, 15. 10. 1689. 20. I. 1693, 10. 5. 1693, 30. 7. 1694, 7. 3. 1695, 25. 7. 1695 a 3. 6. 1700. 
Mimo tří případů byl výhradně kmotrem dětí šlechticů z okolí: Adama Zádubského ze Šontálu ze Všerub a 
Polexiny rozené Štampachové, Rudolfa Nesslingera ze Schelchengraben a Kateřiny rozené Harnochové, 
Heřmana Jáchyma Harnocha ze Všerub a Doroty Kateřiny Pernklové, dále Antonína Steinbacha z Kranichsteinu 
(od roku 1660 na Líšťanech a Hunčicích) a jeho manželky Lidmily (bez uvedení rodu) a (Jana) Václava Bohuše 
z Otěšic ze Všerub a jeho ženy Marie Zuzany (bez uvedení rodu). 
Dorota Magdalena Chlumčanská byla jako kmotra uvedena 13. 1. 1661, 10. 4. 1664, 9. 6. 1682 a 20. 8. 1684, 
v předposledním případě chybně jako rozená Podmokská z Prošovic. 
55 Všechny tři dcery byly zmíněny v dodatku k jejich (dosud nenalezené) závěti z roku 1696, vloženém do 
městské knihy. Kordula byla zmiňována v letech 1675-1678 jako svobodná a 1681-1688 jako manželka Josefa 
Adama Štolce ze Simsdorfu, Zuzana 1679-1691 jako svobodná a 1692-1705 jako manželka Heřmana Jáchyma 
Harnocha z Harnochu 
Kordula Chlumčanská byla v matrice uvedena I. I. a 20. 5. 1675, 3. 3. 1676 a 22. 9. 1678 (tehdy výslovně 
označena jako dcera Viléma Chlumčanského) jako Marie Cordule Chlumčanská, ll. 9. 1676 jako Anna Cordule. 
Kordula se pak provdala za Josefa Adama Štolce ze Simsdorfu z Města Touškova. 
Štolcové ze Simsdorfu (Stolzové ze Simbsdorfu, z Gostomky) nemají genealogické heslo v OSN a nezmínil je 
ani A. Sedláček ve svých Hradech, ačkoliv drželi v 16.a 17. století několik statků na Loketsku. Jde o rod 
původem ze Gostomie (Simsdorf) u Prudniku (Neustadt) v knížectví opolském, dnes v polském Slezsku. Jeho 
českou větev založil Mikuláš Štole, ve třicátých letech 16. století hejtman hradu pak Kynšperk, pak Hartenberku 
(Hřebeny) a nakonec soudce loketského lenního soudu. Za věrné služby mu Ferdinand I. roku 1551 daroval lenní 
statky Šabinu (Schaben) s vesnicemi Šabina, Dasnovice, Hlavno (Kloben) a Cítíce a lenní statek saských vévodů 
na Loketsku Habartov (Habersbirk) u Sokolova (podle jiného pramene však Habartov získali až roku 1573). 
V polovině 16. století měl získat i Chlumek (Perglas, dnes část obce Dasnovice) s vesnice Chlumek, Bukovany a 
dnes zaniklými Dvory. Po smrti Mikuláše si roku 1567 jeho statek rozdělili jeho tři synové: Šabinu dostal Georg, 
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dědicem v roce 1696, není ale jisté, zda jde o tutéž osobu a jestli je totožný s Janem Jakubem, 

připomínaným roku 1683.56 Záznamy o narozeních, sňatcích či úmrtích mužských členů rodu 

z této větve se zatím bohužel nepodařilo najít. 57 Osoby z rodu Chlumčanských se ve 

jeho bratr Hans Chlumek, kde roku 1570 renesančně přestavěl tvrz, o třetím z bratrů nevíme nic. Po Hansovi 
držel Chlumek Adam, který zemřel roku 1620 bez potomků (manželka Anna Marie Salomena, dcera Jana 
Kryštofa ze Steinsdorfu, znovu provdaná Huferová,) a odkázal statek Mikulášovi, držiteli Šabiny po Georgovi. 
Ten byl zemským soudcem a loketským hejtmanem. Pro účast Štolců ve stavovském povstání však byly 
konfiskovány Šabina i Chlumek a Mikuláš starší byl odsouzen k smrti, což bylo zmírněno na doživotní vězení 
( + 1628). Jeho syn Georg Adam držel Habartov. Také se zúčastnil stavovského povstání, z neznámých důvodů 
však byl omilostněn, a to dokonce ještě i podruhé po provinění za saského vpádu v roce 1631, jen musel zaplatit 
pokutu 300 zl. Habartov drželi dědici Georga Adama až do roku 1668, roku 1651 např. ovdovělá Dorota Helena 
Štolcová rozená z Reicnštejna. Sídla Štolců po roce 1668 neznáme, až roku 1720 se objevuje apelační rada Jan 
Kristián Štole jako nový majitel Podmokel u Zbiroha. Adam by snad mohl pocházet z habartovské linie Štolců, 
vyloučeno ne ní ovšem ani to, že je potomkem onoho třetího neznámého syna Mikuláše Štolce z roku 1567. Roku 
1622 byl totiž konfiskován Jan Jindřich Štole z poloviny (nejmenovaného) jmění a jako osvobození od pokut 
byli v konfiskačních materiálech uvedeni Jiří Albrecht Štole se synem Mikulášem. Pravděpodobně byl tedy 
zchudlý už předtím a konfiskace jen prohloubily jeho bídu, podobně jako u Oldřicha a jeho syna Kryštofa. 
Netroufám si ale odhadnout, z jaké linie Štolců pocházel manžel Korduly Chlumčanské. 
Josef Adam Štole ze Simsdorfu koupil 18. 7. 1669 dům v Městě Touškově za 600 kop gr. míš. 10. ll. 1678 měl 
pohledávku vůči obci Města Touškova, která mu měla být splácena ve formě třiceti splátek po 42 zl. 45 kr. Josef 
Adam s manželkou Mariií Kordulou rozenou Chlumčanskou potom 13. 5. 1694 prodal jeden dům v Touškově 
Emestu Kagerovi ze Stampachu za 265 zl., druhý 14. 5. 1694 křimickému úředníkovi Fridrichu Kreschelovi za 
225 zl. a třetí dům JO. 4. J698 Václavu Vojtěchu Vidršperkárovi za 2 250 zl. Tolik domů zřejmě zdědil po Anně 
Veronice ovdovělé Gotrídové ze Žebnice podruhé vdané (mezi lety 1662-1663) Štolcové rozené z Říčan a v 
Městě Touškově, která zemřela J7. 4. 1680, není ale jasné, zda šlo o první manželku Josefa Adama, jeho matku 
nebo třeba nějakou jeho bezdětnou příbuznou. S Josefem Adamem Štolcem měla Kordula děti Marii Catharinu 
(v českém zápisu!, křest 14. 9. J681) a Johanna Antonia (JO. 7. 1683). Několikrát byla uvedena ve všerubských 
matrikách jako kmotra: 4. 5. 1681 (Anna Cordule Štolcová), I. 5. J684 (Marie Cordule Štolcová rozená 
Chlumčanská), 24. 2. 1687 a 23. 7. J688 (Cordule Štolcová). Josef Adam Štole byl ve všerubských matrikách 
uveden jako kmotr v červenci 1692 a J7. 12. J699. 
Zuzana Chlumčanská byla v matrice zapsána 31. 5. 1679, 21. J683 jako Anna Zuzana, 6. I. 1682 a 30. I. J684 
jako Alžběta Zuzana, 9. 5. J683 a 8. ll. 1684, J6. 12. 1686,24. 9. 1687, v listopadu J688, ll. 9. J689, 7. 2., 20. 
6., 4. JO. a 30. J2. J690 a I. 2. J691 jako Zuzana. Zuzana Chlumčanská se 7. I. 1692 ve Všerubech provdala za 
Heřmana (Jáchyma) Hamocha ze Všerub. 
Harnochové z Harnochu (Harnachové z Harnochu) nemají genealogické heslo v OSN, dějiny jejich rodu jsou 
však částečně zveřejněny na internetu. Jde o šlechtický rod z Livonska. Zakladatelem české větve zároveň otcem 
Heřmana Jáchyma je důstojník v císařských službách Jakub Harnach (J6J6-1686), který v Čechách s manželkou 
Polyxenou Alžbětou z Říčan vyženil Radějovice u Stříbra a zároveň získal i Darovou na Plzeňsku a Strážov na 
Klatovsku. Od roku 1644 usiloval od uznání šlechtictví, ale nakonec se to podařilo až v roce J695 jednomu z 
jeho čtyř synů, Karlu Ferdinandovi, který na počátku 18. století získal statek Malinec u Přeštic. Na konci 17. 
století se rod rozdělil na několik větví. 
O Heřmanu Jáchymovi Harnochovi však je známo jen to, že už 9. 5. 1686 žil ve Všerubech a jeho první 
manželkou byla Dorota Kateřina Pernklová ze Šenreitu, s kterou měl dceru Annu Kateřinu, křtěnou 23. 7. 1688 
(kmotry mj. Vilém Chlumčanský a jeho dcera Kordule Štolcová z Přestavlk). Se Zuzanou měl děti Heřmana 
Antonína Jana (10. I. 1694), Annu Terezii (J8. 9. 1695), Franze Rudolfa Wenzla (6. 10. J697), Franze Rudolfa 
(17.J2.J699),MariiKateřinu(J9.5.1702)aJanaVáclava(11.10.1705). 

Kateřina Chlumčanská byla ve všerubské matrice zapsána 21. 7. 1683, ll. 2. a 22. 10. J687 a 19. 3., 9. 7. a J5. 
I O. 1690. Potom se stala manželkou všerubského lazebníka Jana Wolframa a a měli spolu děti Marii Polexinu 
(křest 29. 12. J699), Antonína (24. I. 1702), Jana Kryštofa (3. 2. 1704), Marii Barboru (25. 4. J706), Václava 
(pokřtěn 19. 8. 1708, zemřel28. 3. 17JO ve stáří J,5 roku), Jana Adama Karla (26. JO. J7JO), Jana Kryštofa (9. 4. 
J7J3) a Lidmilu (pokřtěna J3. 5. J7J5, zemřela J3. 3. 1716 ve věku jeden rok). Jan Wolfram zemřel 12. 12. 
J720 (jeho věk nebyl uveden). 
56 Ve všerubské matrice uveden 9. 3. J681 jako kmotr Jan Chlumčanský, syn Jiříka Vilíma Chlumčanského, a 
13. 3. 1683 Jan Jakub Chlumčanský. 
57 Matriky fary Všeruby začínají pro křty rokem 1661, sňatky rokem 1674 a pro úmrtí až rokem 1710, což 
poněkud limituje jejich výpovědní hodnotu pro Chlumčanské. Přece se však zdá, že jejich sňatky a křty se 
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Všerubech vyskytovaly ještě na počátku 18. století. 58 

Mimo to žil v Čechách ještě blíže neznámý Karel Jan Chlumčanský, který 15. 9. 

1645 podal svědectví paní Kateřině Marii Sendražické rozené Třídvorské z Votína o její 

nemajetnosti pro nejvyššího hofmistra KČ Hedrycha Libštejnského z Kolovrat na Hrádku 

Starosedlském, Střele a Řepici. Snad se jednalo o totožnou osobu s J. K. A. Chlumčanským, 

který roku 1629 pobýval v Žitavě jako emigrant. 59 O jeho místě pobytu a rodinných poměrech 

odehrávaly jinde než ve Všerubech. 
Viz SOkA Plzeň matrika narozených, oddaných a zemřelých fary Všeruby I z let 1661-1728, pag. 33, 45, 47, 
53,56,59,67, 70, 76,83,89,92,95,97,98,99, 100,107,109,111,113,115,117,118,119,128,144, 145,152, 
159, 160, 165, 171, 173, 179, 184, 192, 198, oddíl Zemřelí pag. 1, 6, 17; SOkA Plasy AM Všeruby sign. fo!. 18; 
NA Praha SM C215/Cl/4; http://www.gostomia.webd.pllindex.php?id=historia (Dějiny obce Gostomia); 
http://www.fortunecity.com/victorian/durer/23/gene/docharnach.html (Dějiny rodu Harnachů); 

http://www.obec-sabina.cz/soubory/8170/kniha%20o%20historii%20sabiny.pdf (Dějiny statku Šabina, majetku 
Štoků); http://www.habartov.cz/showpage.php?name=historie (Dějiny Habartova, majetku Štoků); Bílek, T.: 
Dějiny konfiskací v Čechách 1-2, Praha 1882-1883, s. 634, 1271; Sedláček, A.: Českomoravská heraldika 2, 
Praha 1925, s. 640; Doskočil, K. (ed.): Berní rula 2. Popis Čech po třicetileté válce 2, Praha 1953, s. 407; 
Bělohlávek, M. a kolektiv : Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Západní Čechy, Praha 
1985, s. 76, 78, I 00, I 08, 191, 205, 268, 306; Zahradníková, M. ( ed.): Soupis poddaných podle víry z roku 1651. 
Plzeňsko - Klatovsko 2, Praha 2003, s. 511-513; Vlasák, V. - Vlasáková, E.: Dějiny města Lokte, Loket 2004, s. 
52 
58 Franz Rudolf Chlumčanský, bývalý JMC rytmistr, obytný v městě Všerubech, byl zapsán ve Všerubech jako 
kmotr 17. 12. 1699 a 8. 5. a 9. 9. 1700 u dětí Jana Pavla Gastajera (kaprála rytmistra Palentina u regimentu 
althanoverského), Heřmana Harnocha a Antonína Steinbacha na Kunějovicích. Jan Václav a Jan Ladislav 
Chlumčanští byli kmotry ll. I O. 1705 a 16. 9. 1706 u dětí Heřmana Harnocha a Kryštofa z Bubna (s Kateřinou 
rozenou Vřesovcovou, majitelkou panství Bělá). Rytmistru Chlumčanskému byl 12. 12. 1703 pokřtěn 

nemanželský syn Jan se služkou Dorotou. Ve Všerubech zemřel 1 O. I. 1722 Andreas Chlumčanský ve věku 87 
let (narozen tedy asi 1634) a pohřben ve farním kostele u oltáře sv. Anny. O poslední osobě nebyl přes jeho 
vysoký věk dosud nalezen mimo zápisu o úmrtní žádný jiný údaj. 
Podle Wunschwitze v roce 1733 žila Anna Terezie Chlumčanská, jejíž nejmenovaný otec byl "leutnant sub 
regimine" a zemřel v Uhrách a její nejmenovaná teta si vzala Václava Vidršperkára a v Touškově. Jejím 
dědečkem pak byl neznámý Chlumčanský ve Všerubech, který byl pohřben v Touškově. V rodokmenu 
Vidršperkárů figuruje Václav, syn Viléma Adam (narozeného 28. 3. 1636) a Anny rozené z Vidršperku a manžel 
Marie Elisabeth (Alžběty?) Chlumčanské, se kterou měl děti Josefa, Maxmiliána, Marii Josefu a Antonína. 
Marie Elisabeth z Vidršperku rozená Chlumčanská zemřela v Městě Touškově ve věku 80 let (narozena tedy asi 
roku 1658) a 12. 5. 1738 byla pohřbena do farního kostela. S manželem Václavem Vidršperkárem měla v Městě 
Touškově sedm dětí: Annu Veroniku Margaretu (14. I. 1699), Františka Joachima Josefa (24. 10. 1700), 
Antonína Maxmiliána Ladislava (26. 2. 1702), Marii Rosinu Barboru (19. 2. 1703), Leopolda Josefa Emesta (4. 
5. 1707), Marii Sofii Teresii Konstantii (22. 5. 1709) a Marii Annu (15. 2. 1712), při prvních třech křtech jim 
byla kmotrou Marie Kordula Štolcová z Přestavlk. Václav Vojtěch Vidršperkár si koupil 10. 4. 1698 dům v 
Městě Touškově za 2 250 zl. a zemřel v Touškově 14. ll. 1733 ve věku 67 let (narozen asi roku 1666). Anna 
Terezie Chlumčanská byla 30. 7. 17721 kmotrou dcery všerubského měšťana Viléma FUrsta a v roce 1727 se 
připomínala jako majitelka pole ve Všerubech, které zdědila po svém dědečkovi. 
V blíže neurčeném "Seznamu svědků z let 1659-1777", uloženému v NA ve fondu Úřad desek zemských, jsou 
pod číslem 848 uvedeni dědici zemřelého Buriana Chlumčanského. Bohužel zde ale chybí odkaz nebo nějaké 
bližší údaje včetně data. Víme tak jen, že v rodokmenu Chlumčanských na konci 17. století nebo v první 
polovině 18. století figuroval také jakýsi Burian, pravděpodobně ze všerubské linie. 
Viz SOkA Plzeň Matrika narozených, oddaných a zemřelých fary Všeruby 1 z let 1661-1728, pag. 151, !54, 
165, 171, 173, 226, oddíl Zemřelí pag. 19; SOkA Plzeň Matrika narozených, oddaných a zemřelých fary Město 
Touškov 3 (SM 951) z let 1690-1735, pag. 53, 62, 69, 73, 100, ll!, 126; SOkA Plzeň Matrika narozených, 
oddaných a zemřelých fary Město Touškov 4 (SM 952) z let 1725-1767, oddíl Zemřelí fo!. 77, pak nefol. (10. 5. 
1738). ; NA Praha ÚDZ kart. I "Seznamu svědků z let 1659-1777" č. 848; NA Praha Wunschwitzova 
genealogické sbírka inv. č. 453- Chlumčanský; ANM sb. CH kart. 31 Wiederspergar 
59 ANM sb. H kart. 50 Sendražický ze Sendražic; Holinová, A.: Povzdechy českých exulantů z roku 1629-1631, 
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nemáme žádné zprávy. 

Stejně jako dříve se také objevovaly ženy z rodu Chlumčanských, jejichž 

genealogické zařazení je zatím nejasné. Mezi takové osoby patřila např. Lidmila Kateřina 

Broumová z Přestavlk na Tichodělích, Alžběta (Anežka) Kalencová z Přestavlk a Chlumčan 

na Lazsku, Ludmila (Dorota) Vidršperkárová z Přestavlk na Strunkovech u Sušice, Anna 

Ludmila Wolfingárová z Přestavlk na Prostiboři nebo členka řádu voršilek Marie Johanna 

Chlumčanská, která ll. 7. 1691 přešla z kláštera na Novém Městě pražském do nově 

založeného kláštera v dříve Smrčkovském, později Steinbeckovském domě (dne čp. 118/III) 

na Malé Straně. 60 

ČČ M 1909, s. 141 
60 Lidmila Kateřina byla manželka Jana Zikmunda Brouma z Mířetic, žijící spolu s ním v Tichodělích na statku 
svého tchána Ivana Bromna z Mířetic na Dolanech. Lidmile Kateřině Broumové z Přestavlk bylo 26. 3. 1651 
údajně 40 let, jejímu manželovi 34 let a nejstaršímu z jejich dětí 12 let, takže se měla narodit asi roku 1611 a 
v roce 1639 snad už být vdaná. Naposledy o ní víme 9. ll. 1658, kdy ji jako svědka předvolal Vilém Broum z 
Mířenic. 

Alžběta byla manželkou Jana Kolence z Kolna v letech 1636-1659 hejtmana komorních panství Zbiroh, Točník a 
Králův Dvůr. Jan KoJenec pocházel z rodu plzeňských měšťanů, kteří roku 1599 získali erb, do šlechtického 
stavu však byli (spolu s polepšením erbu) přijati až roku 1629 prostřednictvím Jana staršího KoJence, snad 
Janova otce. Alžbětě Kolencové z Přestavlk a Chlumčan na Lazsku mělo být roku 1651 asi třicet let, Janu 
Kolencovi 56 let, což by ukazovalo na narození roku 1594 nebo 1595, podle informací na internetu se však 
narodil roku 1593 v Plzni. Alžběta byla druhou manželkou Jana Kolence po Cecilii (Salomeně) rozené 
Henikarové ze Žeberka, dceři Adama Henikara ze Zeberka na Štěnovicích a Judity, dcery Jana Boreně na Újezdě 
Purkartově. Cecilie v době vypuknutí morové epidemie v Plzni ( 1648-1649) pobýval v KoJencově plzeňském 
domě a ze strachu utekla k bratru Janu Václavu Henikarovi na Štěnovice. Byla však už nakažená a než zemřela, 
nakazila i bratra, jeho ženu a šest dětí. Pohřbena byla 29. 5. 1648 do henikarovské hrobky g dominikánském 
klášteře v Plzni. Alžběta Kolencová z Přestavlk spolu s manželem 1 O. 5. 1650 koupila Lazsko, které ale už 16. 
I O. 1653 prodala. Ke sňatku Alžběty s Janem Kolencem tedy došlo mezi lety 1648-1650. Cecilie roku 1642 
koupila Ostrovec, který po její smrti připadl Janu KoJencovi, který ho pak daroval Alžbětě, která se k němu roku 
1659 přihlásila jako majitelka. Jan KoJenec žil ještě roku 1666 a podle informací na internetu zemřel 13. ll. 
1673 v Žebráku, Alžběta byla roku 1674 zapsána v matice fary Drahoňův Újezd. Alžběta Anežka Kolencová 
rozená Chlumčanská učinila na Pičíně 21. 3. 1681 závěť ve které svůj majetek (dvě jistiny v celkově hodnotě I 
500 zl.) odkázala "nejmilej.~í paní strejně" a své nejlepší přítelkyni Lidmile Markétě Dubské rozené 
Chlumčanské na Pičíně (dceři Vladislava na Trhových Dušníkách), která měla zařídit její pohřeb a použít na to 
dalších jejích 100 zl. Její závěť byla do desek zemských vložena 21. 6. 1681, takže zřejmě zemřela už v první 
polovině toho roku. 
Lidmila Vidršperkárová z Přestavlk byla manželkou Petra Miloty Vidršperkára na Strunkově u Sušice. Petr 
Milota byl syn Miloty Vidršperkára na Mezholesích a Anny z Merklína. Lidmila (Dorota) Vidršperkárová byla v 
závěti ze ll. 6. 1675 jmenována Petrem Vilémem Vidršperkárem a na ten čas ve Vranově poručnicí dcery jeho 
Anny Kateřiny místo jeho manželky Alžběty Barbory kvůli tomu, že Alžběta dopustila porušení manželského 
slibu (což bylo prokázáno třemi svědky v Horšovském Týně) a v případě smrti Anny Kateřiny se měla stát jeho 
dědičkou. Jeho závěť byla do desek zemských vložena 18. ll. 1675 a 22. ll. 1675 Lidmila Dorota poručnictví 
přijala. 

Anna Lidmila Volfingárová z Přestavlk byla manželkou Jana Kryštofa Wolfingera z Wolfspachu. Za Jana 
Kryštofa Volfingára provdala 12. 1. 1655 v kostele u sv. Mikuláše v Praze. Jan Kryštof byl synem Jana Rudolfa 
Volfingára (+1634), plzeňského radního a dlouhá léta i purkmistra, který roku 1609 získal erb a v roce 1624 
Prostiboř, a Zuzany z Berserštejna. Jan Kryštof, pán na Prostiboři a Veselí, byl vdovec po Heleně (Lidmile) 
rozené Kaplířové ze Sulevic (Kfelířové ze Zakšova?), roku 1651 asi čtyřicetileté. Z prvního manželství měl syna 
a dceru, z druhého čtyři syny a dceru. 
Zřízení druhého pražského kláštera voršilek bylo arcibiskupem povoleno roku 1691 a téhož roku voršilky získaly 
i výše zmíněný dům. Jeho velikost ani okolí však nedovolovalo založit konvent s pensionátem a tak se roku 1700 
voršilkám podařilo koupit Talmberkovský dům (čp. 72/IV v Kanovnické ulici na Hradčanech, kam pak přešly. 
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Původní klášter voršilek, ze kterého část odešla na Malou stranu, byl na Novém Městě (dnešní čp. 139/Il mezi 
Národní třídou a Voršilskou ulicí), postavený mezi lety 1674-1679 na místě jejich domu zakoupeného roku 
1664. Před tím od roku 1658 žili v provizorním ubytování u hraběnky Lamboya na Malé Straně. 
Viz ANM sb. CH karton 21- Chlumčanský; DZM 15 H20; DZV 266 P9; DZV 265 H23, H30; 
http://ipac.svkkl.cz/aRL/kl-arec.pbp?id=0211874 (heslo Kolenec z Kolna, Jan); Hammerschmied, J. F.: 
Prodromus Gloriae Pragae, Pragae 1717, s. 350; Bretfeld, F. J.: Umriss einer kurzen Geschichte des Leitmeritzer 
Bisthums nebst genealog. Denkwiirdigkeiten liber das Alter und die Verdienste der bohmische Familie 
Chlumczansky von Przestavlk, Prag 1811, s. 82; Doerr, A. von: Der Adel der bohmischen KronHinder, Prag 
1900, s. 95; Sedláček, A.: Volfingár z Volfsbachu, OSN 26, Praha 1907, s. 931; Sedláček, A.: Vidršperkár z 
Vidršperku, OSN 26, Praha 1907, s. 673; Pohl, J. (ed.): Dopisy Jana Kolence z Kolna, hejtmana JMCské panství 
Zbirova, Točníka i Králova Dvora z let 1637-1639, VKSČN 1907, s. 2-3, 61, 78, 131; Sedláček, A.: Hrady, 
zámky a tvrze Království českého 6. Podbrdsko, Praha 1889, s. 269; Sedláček, A.: Českomoravská heraldika 2, 
Praha 1925, s. 478; Mysliveček, M.: Erbovník aneb kniha o znacích a osudech rodů žijících v Čechách a na 
Moravě I, Praha 1993, s. 44; Klímová, H.: Soupis poddaných podle víry, Berounsko, Praha 1995, s. 169, 285; 
Vlček, P. - Sommer, P.- Foltýn, D.: Encyklopedie českých klášterů, Prah 1997, s. 455, 495-496 ; Rožmberský, 
P.: Štěnovice hrad, tvrz a zámek, 2. rozšířené vydání Plzeň 2003, s. 13-14; Zahradníková, M. (ed.): Soupis 
poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko- Klatovsko I, Praha 2003, s. 64, 66-67; Douša, J. a kol.: Dějiny 
Plzně v datech, Praha 2004, s. 80; Procházka, Z.: Hrad Prostiboř, Castellologica bohemica 9, 2004, s. 84-85 
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IV.2.2. Majetkové poměry rodu za třicetileté války a po ní 

Roku 1656 patřilo šlechtě obou stavů 69,6 % pozemkového majetku v zemt. 

Rytířstvo přiznávalo pouze 7 294 osedlých (13,3 % šlechtického majetku). Více než 86 % 

šlechty náleželo do kategorie drobných statkářů a vlastnilo jen 1!4 šlechtického majetku. Ještě 

markantnější byl nárůst kategorie A v rytířském stavu: spadalo do ní 99,1 % všech rytířů, 

zatímco do vyšších kategorií patřilo jen 0,8 % rytířů, kteří ale vlastnili 1 O, 1 % rytířského 

majetku. Ve skutečnosti se jednalo pouze o 5 osob, které spadaly do kategorie B, do vyšších 

majetkových kategorií žádný rytíř nepatřil, nejbohatší rytíř v zemi přiznával 279 poddaných 

(sirotci Vítanovští). Dva z těchto pěti nejbohatších byli cizinci (Jan Putz a Gertruda de 

Lamotta) a čtyři z nich se do poloviny 80. let 17. století dočkali povýšení do panského stavu. 

Je tedy zřejmé ohromné zchudnutí rytířského stavu po Bílé hoře. Při podrobnějším pohledu na 

kategorie A zjistíme, že se vzrůstajícím počtem osedlých klesá počet berních poplatníků: 

pozemkový majetek kategorie Al (do 10 osedlých) přiznává 64,4 % rytířských berních 

poplatníků, majetek kategorie A2 (11-20 osedlých) 18,4% poplatníků, A3 (21-50 osedlých) 

13,4 % poplatníků a majetek kategorie A4 (51-100 osedlých) 2,9 % rytířských berních 

poplatníků. U předbělohorské šlechty byl majetkový propad rytířů ještě výraznější, protože 

výše majetku kategorie B dosahovalo jen 0,64 % rytířských berních poplatníků z rytířských 

rodů usazených v Čechách před Bílou horou, zatímco do kategorie Al spadalo 68,5% berních 

poplatníků ze starých rytířských rodů, do kategorie A2 15% berních poplatníků, A3 12,1 % 

berních poplatníků a A4 2, 76 % rytířských berních poplatníků ze starých rytířských rodů. 1 

Tabulka č. 1. Majetkové poměry rytířstva v roce 1656 

kategorie Počet m~itelů statků Počet majitelů statků ze starých 

rytířských rodů 

v v~ó v v% 

absolutních číslech absolutních číslech 

Al 378 64,4 323 68,5 

A2 108 18,4 75 15 

A3 79 13,4 57 12,1 

A4 17 2,9 13 2,76 

B 5 0,8 3 0,64 

1 Felcman, 0.: Majetkové poměry feudální třídy v druhé polovině 17. století, AUC-Philosophica et historica 1, 
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V Plzeňském kraji městský stav přiznal 9,67% poddaných, duchovenstvo 13,15 % 

poddaných a šlechta 77,17 % poddaných. Z toho na panský stav připadalo 56,65 % 

poddaných a na rytířský stav 20,52 % poddaných v kraji? V Plzeňském kraji patřilo 

k rytířským berním poplatníkům 115 osob ze 162 šlechtických berních poplatníků (70,99 % ), 

které vlastnily 26,59 % krajského šlechtického majetku. Přitom největší panství patřila 

duchovnímu a panskému stavu, zatímco osoby rytířského stavu vlastnily jen drobné statky, 

jak je vidět z následující tabulky.3 

Tabulka 1'. 2 Velikost panství na Plzeňsku v majetku jednotlivých stavů podle počtu vsí 

Počet vsí, tvořící panství v roce 1654: 

elkem 

panství 

3 

-5 -I o 1-15 6-20 l-25 6-30 I a vice 

Panský 

13 ll 9 6 2 I 5 47 

Rytířský 

Duchovenstvo 
lOl ll 3 - - - liS 

Městský 

3 - l l l 2 8 

l l l - 5 

Celkem panství v % 

18 24 14 6 4 2 7 175 

67,4 13,7 8 3,4 2,3 l,l 4 100 

Tři rodiny Chlumčanských přiznávaly dohromady 52 % osedlých a patřily společně 

do kategorie A. Přitom zdánlivě nejbohatší osobou z rodu byl Vladislav na Trhových 

Dušníkách s 15 112 osedlého, za ním následoval Oldřich Kryštof na Poleni se 14 1/4 osedlého, 

1976, s.195-203 
2 Nový, R.: Vývoj sociální struktury Plzeňska ve 14.-17. století, MZK 21, 1985, s. 161-163 
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Jan Markvart na Poleni se 13 osedlými a Johanna Chlumčanská na Bělči s 10 (nebo 14) 

osedlými. Ve skutečnosti byla Johanna manželka Oldřicha Kryštofa, takže v majetku jejich 

rodiny bylo 24 1/4 (nebo 28 114) osedlého. Navíc Jan Markvart byl Oldřichovým bratrem, 

takže jejich rodinný majetek zaznamenal značný vzestup: v roce 1654 celkem 37 1/4 (nebo 41 

114) osedlého oproti 2 poddaným jejich otce Jindřicha na Bukové v roce 1615, který se o ně 

navíc ještě dělil se dvěma bratry. I rodina Vladislava na Trhových Dušníkách zaznamenala 

majetkový vzestup: 15,5 osedlého oproti 1 O poddaným jeho otce Jana Boreně na Újezdě 

Purkartově v roce 1603, když roku 1615 on a jeho bratři žádné poddané neměli. Jiřího dcera 

Dorota Cetenská z Přestavlk převzala po matce Alžbětě Trojanové z Bylan bylanský 

hamfestní dvůr, jehož výnos byl roku 1654 oceněn na 4 osedlé. 

V berní rule jsou však zachyceni i další vlastníci nemovitého majetku z rodu 

Chlumčanských, kteří sice neměli žádný deskový majetek, ale vlastnili nějaké nemovitosti. 

Jsou uvedeni přímo mezi poddanými. Vdova po Davidu Chlumčanském v Hůrkách Anna 

Chlumčanská vlastnila jeden poddanský dvůr ve vsi Hůrky na panství Bělá Viléma Vřesovce 

z Vřesovic, kde ale nežila a nechala ho zpustnout. Oldřichův syn Kryštof držel v městečku 

Všerubech na panství Bělá Viléma Vřesovce z Vřesovic také jeden poddanský dvůr.4 

Rulový majetek byl také maximum rodového jmění v době pobělohorské, v průběhu 

dalšího času následovaly už jen odprodeje a ztráty. Většina rytířů ale v berní rule vykazuje 

menší majetek než v předbělohorských berních rejstřících, zatímco Chlumčanští zbohatli. Jak 

je to možné, když se, jak víme, na konfiskacích nijak neobohatili? Pro odpověď na tuto 

otázku budeme tedy opět procházet deskové záznamy o jednotlivých osobách z rodu 

Chlumčanských. 

Vladislav působil v letech 1628-1631 jako hejtman královského prokurátora Přibíka 

Jeníška z Újezda na Březnici. 5 Vedle služného si zřejmě přivydělával úvěrovým podnikáním. 

Nežil si celkem špatně, protože když byl před 26. 12. 1631 při vyplenění Březnice okraden, 

3 Převzata z práce R. Nového Vývoj sociální struktury Plzeňska ve 14.-17. století, MZK 21, 1985, s. 164 
4 K. Doskočil udal u Bělče ocenění 10 osedlých, A. Haas 14. 
Viz Felcman, 0.: Majetkové poměry feudální třídy v druhé polovině 17. století, AUC-Philosophica et historica 
1, 1976, s. 221; Haasová, M.: Berní rula 9. Kraj Kouřimský I, Praha 1952, s. 473,509, 698; Doskočil, K. (ed.): 
Berní rula 2. Popis Čech po třicetileté válce I, Praha 1953, s. 456-457, 2, Praha 1954, s. 540-541; Doskočilová, 
M.: Berní rula 23. Kraj Plzeňský I, Praha 1954, s. 275,278; Haas, A.: Berní rula 28. Kraj Prácheňský 2, Praha 
1954, s. 573, 575; Beneš, F.: Berní rula ll. Kraj Čáslavský 22. Praha 1955, s. 1012; Červený, V.- Červená, J.: 
Berní rula. Generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaný,) berní ruly z roku 1654, doplněný 
(tam, kde se nezachovaly) o soupis poddaných z roku 1651 I (A-L), Praha 2003, s. 602, 761; Čadková, I.
Zahradníková, E.: Berní rula 25. Plzeňský kraj 3, Praha 2003, s. 783-785, 787-788 

5 Podle velmi těžko čitelných poznámek v kartotéce A. Rybičky předtím působil na Štěpánovicích (které také 
patřily Jeníškům) a ještě dříve roku 1620 (nebo 1626?) na jakémsi statku Čejků z Olbramovic, snad Vrhavči. 
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mezi ukradenými věcmi nechyběly peníze na hotovosti, zlaté a stříbrné šperky, šaty z drahých 

látek ani zdobené pistole, dýky a kordy. Oloupen byl také o čtyři koně.6 Nemovitý majetek 

ani stálé sídlo tehdy zřejmě neměl. Získal ho až před rokem 1639 sňatkem s Kateřinou 

Šléglovskou ze Šicendorfu na Stěžově. 7 Do svého vlastnictví ho však musel v roce 1641 

získat odkoupením od své ženy a její sestry za 8 000 kop gr. míš. 8 

6 Vladislav se např. 19. I. 1630 přihlásil mezi věřitele po zesnulém Oldřichu Březském z Ploskovic a 17. 12. 
1630 žaloval Václava Jindřicha Běšína na Hřešihlavech pro nedostiučinění rozsudku purkrabského soudu z 2. 1. 
1630. Purkrabský soud rozhodoval o nuceném zaplacení dluhů, takže i Václav Jindřich Běšín byl Vladislavovým 
dlužníkem. 
Viz NA Praha SM C5/15; DZV 621 17, Ll7; DZM 62 H25; ANM Pozůstalost A.Rybičky kartotéka -
Chlumčanský z Přestavlk; Oehm, V.: Protokol reformační komise v krajích Bechyňském, Prácheňském a 
Plzeňském 1628, VKSČN 1897, s. 27; Profous, A.: Místní jména v Čechách 4, Praha 1954, s. 630; Líva, V.: 
Prameny k dějinám třicetileté války. Regesta fondu Militare Archivu ministerstva vnitra Republiky 
československé v Praze, 3, Praha 1951, s. 286 
7 Historie získání manského statku Stěžova Kateřinou Annou Šléglovskou je trochu nejasná. Podle A. Sedláčka 
otec Kateřiny, Vilém Šléglovský, získal spolu s bratrem Janem Kunrátem Stěžov mezi lety 1605 a 1615 nebo 
1616. Roku 1620 podal berní přiznání za Stěžov jen Vilém: přiznal 8 poddaných a I ovčáckého pacholka. 
Vilém a Jan Kunrát Šléglovští podepsali konfederaci, ale jako katolíkům jim byla roku 1623 udělena milost ajen 
Vilém byl roku 1629 odsouzen k pokutě 466 zl. 40 kr., ze které 2. 4. 1631 zbývalo doplatit 233 zl. 20 kr. Roku 
1624 přijal Vilém Šléglovský na Zbenicíchc a Stěžově lenní přísahu, ale hned 1625 roku Stěžov prodal Janovi 
Dejmovi ze Střítěže. V letech 1625-1626 Vilém vedl s vdovou po bratru Janu Kunrátovi Annou Markétou 
Šléglovskou z Vrtby spor o dědictví, protože s bratrem údajně žili v nedílu- jeho výsledek však neznáme. Jan 
Dejm 17. 4. 1627 s1ožil1enní přísahu a ještě 27. 9. 1631 v vystupoval jako majitel statku, brzy nato však zemřel 
a vdova s dětmi Stěžov nedokázala udržet. Podle genealogického hesla A. Sedláčka OSN koupila Stěžov od 
dědiců Jana Dejma ze Střítěže roku 1631 Anna Markéta Šléglovská z Vrtby, vdova po některém z bratrů Viléma 
Šléglovského (ve skutečnosti po Janu Kunrátovi) a pak ho před rokem 1641 měla odkázat Vilémovým dcerám 
Kateřině (Anně) a Johaně Šléglovským, podle zmínky téhož autora v Hradech byl nedoplacený statek postoupen 
syny Jana Dej ma zpět Anně Kateřině Šléglovské. Podle zápisu v deskách dvorských Stěžov 3. I O. 1631 od 
vdovy a sirotků po Janu Dejmovi koupila panna Kateřina Anna Šléglovská spolu se svou nezletilou sestrou 
Johankou za 5 tisíc kop gr. míš. Sestry Šléglovské již 13. 1 O. 1631 složily v zastoupení manskou přísahu. 

Viz OD 112 fo!. 20-23'; Pešák, V.: Berní rejstříky z roku 1544 a 1620, Praha 1955, s. 148; Sedláček, A.: Hrady, 
zámky a tvrze Království českého 6. Podbrdsko, Praha 1889, s. 135 
8 24. 4. 1641 koupil Vladislav Chlumčanský "manství k hradu Karlštejnu přináležející, totiž tvrz Stěžov řečenou 
s dvorem poplužním u téže tvrze, dědinami, loukami, zahradami, štěpnicemi, ovčínem, pilou, potoky, rybníky, 
sádkami, haltýři, vodotočinami, le5y, háji, porostlinami, chrastinami, ladami, pastvištěmi a vším příslušenstvím a 
s všelijakými náležitostmi, se vším nábytkem, ves celou Stěžov, druhé manství, jenž slove Hloučalovský, též k 
zámku Kad\:tejnu přináležející, s loukami, zahradami, s dvory kmetcími, s platy stálými a běžnými, slepicemi, 
vejci, s ospy obilnými, robotami a povinnostmi všemi, se vším usedlým lidem, ve vsi Raděticích, co tu mají, s 
loukami, zahradami, s dvorem kmetičným, s platy, s slepicemi, vejci, obilím, robotami a se všemi povinnostmi, s 
lidmi osedlými i neosedlými aneb z těch gruntúv zběhlými, vdovami a sirotky, platy stálými na lidech k panství 
dobříšskému náležejícími: na Bartolomějovi Rutovikovi, z několika poustek při sv. Jiří 24 kop, při sv. Havlu 28 
kop, ženní roboty jeden den, na Havlu Holém z pusté vsi Sedlice ke Stěžovu náležející při sv. Jiří 24 kop, při sv. 
Havlu 28 kop, tenní roboty jeden den, ve vsi Polyně k hradu Karlštejnu náležející /snad šlo o Bolinu u Radětic, 
která ale byla roku 1600 pustá/: na Jiříkovi Hostašovi při sv. Jiří 24 kop, při sv. Havlu 28 kop, žňový roboty 
jeden den, na Petru Pálivým při sv. Jiří 24 kop, při sv. Havlu 28 kop, žňový roboty jeden den" s krčmami 
starobylými vejsadními ve vsi Stěžově a Raděticích se vším a všelijakým příslušenstvím" . Každá ze sester měla 
dostat 4 000 kop gr. míš. formou jistiny, uložené pod úrok 6 %. Za povšimnutí stojí, že v roce 1624 ke statku 
Viléma Šléglovského patřil i pivovar, mlýn a kovárna, které již roku 1641 uvedeny nebyly. Vladislav 
Chlumčanský složil 15. ll. 1646 manskou přísahu a 6. 7. 1647 mu Johana Hlaváčová ze Šicndorfu na 
Petrovicích vystavila kvitanci na vyplacené úroky. 
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Vladislav koupil dále 9. 5. 1644 od Anny Marie Khyzlové rozené Berkové z Dubé na 

Mezeří a Dolanech statek Trhové Dušníky za 19 tisíc kop gr. míš.9 To byla pro Vladislava 

obrovská částka a od té doby se neustále potýkal s dluhy. V letech 1649- 1653 prosil krále o 

umožnění vyplacení Stěžova z léna, protože "má toliko něco málo svobodného", a kdyby 

zemřel, jeho děti budou žebráky. To mu sice dovoleno nebylo, ale Trhové Dušníky nakonec 

udržel. 10 Vedle toho získali Chlumčanští ještě dům v Praze. Vladislav Chlumčanský koupil 

roku 1650 domek v Jirchářské ulici na Novém Městě pražském (dnešní č.p.149) za 1 200 kop 

gr.míš. od Alše Ferdinanda Vratislava z Mitrovic.'' Nejstarší Vladislavův syn Jan Vilém 

koupil roku 1670 od svého otce manský statek Stěžov za 1 O 000 zl., ale někdy po smrti své 

ženy svůj manský statek Stěžov prodal - s výjimkou 3 000 kop gr. míš. věna, které zapsal své 

manželce v roce 1671 na svém statku - znovu svému otci. 12 Ačkoliv mu manželce zůstala 

nezletilá dcera, vstoupil někdy před rokem 1682 do cisterciáckého řádu a o světské záležitosti 

9 Vladislav koupil "tvrz Dušníky Trhové s všelijakým statkem, s dvorem poplužním, poplužím, pivovarem, 
sladovnou, humnem, spilkou i jiným nádobím pivovarským a vším příslušenstvím, ves Dušníky Trhový, ves 
Bobčov celá, ve vsi Líha, což tu má, ve vsi Německá Lhota, což tu má, krčuy vejsadní i s šenkem na víno, pivo a 
pálené, kovárny, cihelnu, rudu železnou a mlýniště, jenž slove Lžiskaště?, s lidmi v týž vesnicích osedlými i 
neosedlými, z gruntzlv zběhlými, vdovami a sirotky, se všemi jich spravelnostmi, odúmrt'mi a pokutami, platy 
stál_vmi, kurami, vejci, robotami koňskými i ručními, poplatky všelijakými, s poli osetými i neosetými, ladami, 
zahradami, sady, štěpnicemi a chmelnicemi, vohradami, loukami, palouky, stráněmi, horami, dolinami, lesy, 
háji, luhy, pastvinami až na Karlovu strž, s bezinami a porostlinami, s lomy a hony na vysokou, černou a nízkou 
zvěř, s rybníky, sádkami a haltýři, s prameny, vodotočinami, potoky a vrbinami s lovením všelijakým,s dílem 
řeky, kteráž ke statku patří, mlýnem, pilami při něm, sumou se vším příslušenstvím, které od starodávna náleží ke 
statku, jak pan Voldřich Bechyně z Lažan a paní Anna Bechyňová rozená z Kokořova v pokojném užívání a 
držení měli" 
Nejprve byl povinen složit na hotovosti celkem 7 400 gr. kop míš., dále byl povinen 16. 1 O. 1644 zaplatit 44 500 
zlatých a pak vždy 24. 4. I tisíc zlatých až do zaplacení celé sumy. 
10 Vladislav zastával tyto funkce: císařský rada, přísedící zemského soudu (1667, 1669, 1676), mezi lety 1642-
1652 ( 13. ll. 1652 psal, že úřad zastává již desátý rok). a znovu 1667-1668 (12. 5.) úřad hejtmana Podbrdského 
kraje. Úřad krajského hejtmana byl během třicetileté války velice náročný, protože bylo těžké bránit kraj před 
útoky nepřátelských i císařských vojsk i jejich nemalými nároky na proviant a ještě vybírat od zbídačených 
sedláků kontribuci. Roku 1676 byl Ladislav Chlumčanský mezi nařízenými komisaři k prodeji sirotčího statku 
Drslavice Lidmily Františky Pekové z Římku. 
V roce 1667 mu bratři Adam Bořivoj a František Šebestián Měsíčkové z Výškova dlužili 816 zl. 
Viz NA Praha SM C5/9; DZV 147 B5; DZV 149 M6; DZV 304 N3; OD 112 fo!. 24'-27'; DZV 393 T7; Balbín, 
B.: Diva Montis Sancti, Pragae 1665, pag. 239; Bretfeld, F. J.: Umriss einer kurzen Geschichte des Leitmeritzer 
Bisthums nebst genealog. Denkwlirdigkeiten Uber das Alter und die Verdienste der btihmische Familie 
Chlumczansky von Przestavlk, Prag 1811, s. 78, 88; Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách I, Praha 1882, s. 
595; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze Království českého 6. Podbrdsko, Praha 1889, s. 135, 138; Teplý, F.: 
Kniha o Švihově a okolí, Přeštice 1927, s. 531; Líva, V.: Prameny k dějinám třicetileté války. Regesta fondu 
Militare Archivu ministerstva vnitra Republiky československé v Praze 3, Praha 1951, s. 292, 349, 384, 393, 
421; Profous, A .. : Místní jména v Čechách I, Praha 1954, s. 126-127 
11 Líva, V.: Praha po třicetileté válce, Pražský sborník historický 1953, s. 136; Líva, V.: Berní rula 3. Pražská 
města, Praha 1954, s. 71 (čp. 1149) 

12 Jan Vilém byl28. 6. 1670 radou purkrabského soudu. 

Ladislav Chlumčanský se už 3. 8. 1676 psal znovu "na Dušníkách Trhových a Stěžově", takže prodej musel 
proběhnout nejpozději roku 1676. 
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se nestaral. 13 Po smrti Vladislava Stěžov zdědili sourozenci Jana Viléma Jindřich, Václav a 

Maxmilián Chlumčanští, kteří ho 20. 5. 1683 prodali rytíři Janu Filipovi ze Ssnellu, JMC 

rytmistrovi, za 1 O tisíc zl. 14 

Trhové Dušníky od svých bratrů koupil neJprve Vladislavův mladší syn Jindřich 

Václav. 15 Po něm je držela vdova Lidmila Sofie Chlumčanská rozená Jeníšková z Újezda, 

která je nakonec prodala Jindřichovu nejmladšímu bratru Václavu Leopoldovi a místo něj 

roku 1708 koupila Slavětín u Načeradce. 16 Trhové Dušníky zůstaly zadlužené po celou dobu 

panství Chlumčanských. Problémy s dluhy měl i jejich příbuzný Antonín Chlumčanský, 

13 S Gertrudou měl Jan Vilém dceru Kateřinu, které roku 1683 vyplatil 1 530 zl. jako část dědictví po matce, ale 
zbytek zůstal do roku 1688 nezaplacen. Sestra jeho manželky a poručnice nezletilé Kateřiny Chlumčanské, 
Barbora Terezie Gerantová z Engeltlusu, prosila roku 1688 Českou kancelář, aby jí pomohla na sourozencích 
Jana Viléma dlužnou částku vymoci, nevíme však, jak celá záležitost dopadla. 
14 Cena deset tisíc zl. byla doplacena do 13. 12. 1693. Statek byl silně zadlužen, pohledávky činily šest tisíc zl. 
Součástí statku byl tehdy i pivovar, pila a ovčín. 
Viz OD 112 fol. 27', OD 66 fol. 6; DZV 393 T7; ANM sb. CH kart. 21- Chlumčanský; NA Praha NM C27113 
15 Jindřich Václav zastával tyto funkce: císařský rada, přísedící zemského soudu, krajský hejtman Podbrdského 
kraje v letech 1704, 1706 (až do své smrti) 
Trhové Dušníky koupil Jindřich Václav 22. 3. 1682 od bratrů Václava Leopolda a Maxmiliána za 27 tisíc zlatých 
Z nich se měly zaplatit dluhy 9 162 zl. , z toho 3 500 pro bratra Leopolda, profesa řádu cisterciáků na Zbraslavi, 
již dříve "vybitého", stejně tak "vybitým" sestrám Lidmile Dubské a Aleně Měsíčkové z Přestavlk 2 000 a 882 
zl., panně Dorotce Vltavské (asi dceři další sestry Kateřiny Doroty Vltavské z Přestavlk) 250 zl. a Janu 
Vltavskému (svému švagru) 190 zl. za koně. Zbylá částka byla Václavovi a Maxmiliánovi pojištěna na 5 %. 
Viz DZV 411 04 
16 Po smrti Jindřicha Chlumčanského 19. I. 1706 byla jako poručnice své dcery Anny Marie Chlumčanské 
uvedena 17. 3. 1706 do vlastnictví Trhových Dušníků Lidmila Sofie Chlumčanská z Újezda. První inventář 
pozůstalosti byl sepsán 26. 3. 1706. Přitom se našel "šreibtiš", ve kterém bylo ve třech pytlíčcích přes 130 zl. a 
nějaké další peníze v pytlíku zapečetěném. "Šreibtiš" byl zapečetěn krajským hejtmanem, ale 14. 6. 1706 se 
Lidmila Sofie obávala, že se peníze mohou ztratit a vskutku se pak 5. ll. 1707 vyšetřovalo porušení pečeti na 
něm, z nějž byl podezírán lokaj Vilém, tehdy sloužící u paní Talmberkové z Výškova a nyní u Václava 
Chlumčanského v pražském novoměstském domě. Lidmila Sofie se nejprve pokoušela hospodařit na statku s 
pomocí otce Jana Josefa z Újezda, hejtmana Prácheňského kraje, a švagra Václava Leopolda Chlumčanského, 
hejtmana Podbrdského kraje, ale statek byl velice zadlužen a proto I O. 12. 1706 žádala o určení sirotčích 
komisařů pro prodej statku. Komisaři 31. I. 1707 Trhové Dušníky prohlédli a doporučili jeho prodej. Dražba 
statku byla vyhlášena 4. 2. 1707, ale ještě 28. 10. 1708 se nepřihlásil žádný kupec kromě bratra bývalého 
majitele Václava Leopolda Chlumčanského. Komisaři s prodejem váhali, ale nakonec ho 20. ll. 1708 
odsouhlasili a byla uzavřena trhová smlouva mezi ním a nezletilou majitelkou Annou Marií. Neoficiálně byla 
smlouva uzavřena již dříve, protože Václav Leopold Chlumčanský se psal na Trhových Dušníkách už 25. 9. 
1707 (při křtu dcery příbuzného Antonína Chlumčanského) ll. ll. 1708 Lidmila žádala po Václavovi splátky, 
aby sama mohla začít splácet Slavětín, který předtím koupila od Kláry Bernardiny ovdovělé Šternberkové. To jí 
také bylo 22. II. 1708 povoleno. Slavětín byl stateček o jedné vesnici, v průběhu 17. století často dělený menší 
dílky a také připojovaný k okolním panstvím a také přesunovaný mezi Čáslavským a Kouřimským krajem. A. 
Sedláček o něm v Hradech nepsal a v Místopisném slovníku jen zmínil, že byl často dělen a jeho držiteli se 
nezabýval. Pro jeho dějiny tak můžeme vycházet jen z poznámek berního úřadu, popisující jeho dělení a 
zcelování a připojování k různým statkům. Podle něj měl být Slavětín mezi lety 1700-1760 samostatným 
statkem, zahrnujícím celou vesnici, jeho majiteli se však nezabýval. Lidmila Slavětín beztak dlouho neudržela a 
už I O. ll. 1711 prodala Slavětín Václavu Hynkovi Matyášovskému na Tučapech. Podle Sedláčka ho však 
Václav Hynek koupil až roku 1712 a také v načeradské matrice je ještě 18. 2. 1712 Lidmila Chlumčanská z 
Újezda označena jako paní na Slavětíně, takže v roce 1711 šlo možná šlo jen o předběžnou dohodu, realizovanou 
až následujícího roku. Po smrti dcery v roce 1713 se už Lidmila Sofie o zisk žádného panství nepokoušela a žila 
na panstvích svého otce Hradišti u Blovic a Březnice. Ještě roku 1720 jí odkázal nějaké peníze Antonín Kryštof 
Věžník, v témže roce však zemřela. 
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kterému je Václav roku 1722 odkázal. Zadlužený statek nakonec přešel do majetku města 

Příbrami. 17 V majetku této větve Chlumčanských byl na počátku 18. století i další dům 

v Praze, v dnešní Vodičkově ulici. 18 

Vladislavův starší bratr Jiřík se přiženil na statek své ženy Alžběty Trojanové 

v Bylanech u Českého Brodu v Kouřimském kraji, statek mu však nepatřil -ještě v roce 1629 

byla jeho majitelkou jeho tchyně Dorota Trojanová z Elenbergu. Statek pak užívaly její dcery 

Alžběta a Anna a jejich potomci. Roku 1652 se jeho majitelkou stala dcera Jiříka 

Chlumčanského Dorota Cetenská z Přestavlk s manželem. 19 Dorota 17. 12. 1664 pořídila 

závěť. Statek zdědili její syn Maxmilián Cetenský a třetí manžel Václav Ferdinand Talacko?0 

17 Václav Leopold byl roku 1706 hejtmanem Podbrdského kraje a roku 1713 hejtmanem Berounského kraje. 
Roku 1722 držel jen Trhové Dušníky, Německou Lhotu a Občov, které odkázal v česky psané závěti "pro 
::achování rodu" příbuznému Antonínu Chlumčanskému. Statek ale zároveň zatížil mnoha dalšími odkazy: 300 
zl. na pohřeb na Svaté Hoře, 200 svatoborské chrámu jako dar a 500 na zádušní mše, chrámu sv. Jakuba 
v Příbrami I 00 zl. jako dar a 24 zl. na zádušní mše, na mše ke svaté Dobrotivé !50 zl. a každoročně 30 strychů 
obilí, příbramskému děkanovi K. A. Brasovi z Dlouhého Pole 100 zl. a jednoho koně, páteru Bonaventurovi 100 
zl., páterovi Societas lesu Aujezdovi I 00 zl., stříbrnou měděnici a jednoho koně, 150 zl. Lidmile Aujezdové a 
100 zl. na monstranci do kaple sv. Trojice v Trhových Dušníkách. Dále "Venclovi" Měsíčkoví 15 000 zl., jeho 
sestrám Sofii a "Běterl" /Eiisabeth/ po 2 000 zl., druhé z nich nadto velké stojací hodiny, umyvadlo a novou 
měděnici stříbrnou, paní baronce Dubské /Johaně Maxmiliáně Dubské rozené Vltanovské z Manschwertu/ 1 000 
tolarů a 4 kočárové koně, mladým pánům slečně Dubským 1 000 tolarů., z nich Maxmiliána Dubského opatřit 
slušným vzděláním, Barboře Rozhovské 150 zl., Rudolfu Býnovi /von BUnau/ 500 zl. a Janu Malovcovi 
nejlepšího koně. Následovaly odkazy služebnictvu: správci Františku Sušenskému I 00 zl., lokajům Adolfu 
Angerovi a Václavu Černému po 150 zl. a šaty bílé choděcí", Václavovi nadto stříbrné hodinky, Veronice Černé 
50 zl., kuchaři Matěji Potužníkovi 50 zl., šenkýři dušnickému 50 zl., reitknechtovi 50 zl., šafáři a šafářce 
dušnickým 30 zl. a dalším 19 poddaným 20-1 O zl. Všichni sloužící ze zámku a sládek se svou ženou byli nadto 
propuštěni z poddanství, ale museli za něj držet jeden den smutek a nadále se za něj modlit. Celkově byly 
učiněny odkazy v ceně více než 24 tisíc kop gr. míš., 2 tisíc tolarů a k tomu byly odkázáno ještě sedm koní, 
hodiny a hodinky, dvě stříbrné měděnice, umyvadlo a jedny šaty, dále byla založena každoroční fundace 30 
strychů obilí, množství lidí propuštěno z poddanství a byla určena povinnost hradit vzdělání jednoho mladého 
šlechtice. Nelze popřít, že takovýmto odkazem by byl zatížen i velmi slušně prosperující statek a Trhové 
Dušníky se už dlouho předtím potýkaly s dluhy. Prodej statku na sebe tedy nemohl nechat dlouho čekat. 
Viz DZV 357 013; NA Praha SM C5/2, 3, 4; DZV 411 D4, 13; DZV 413 Ml3; DZV 414 G3; PAS; Schaller, J.: 
Topographie des Konigreichs Bohmens 8. Berauner Kreis, Prag 1788, s. 130; Bretfeld, F. J.: Umriss einer kurzen 
Geschichte des Leitmeritzer Bisthums nebst genealog. Denkwlirdigkeiten liber das Alter und die Verdienste der 
bohmische Familie Chlumczansky von Przestavlk, Prag 1811, s. 91; Sedláček, A: Matyášovský z Matyášovic, 
OSN 16, Praha 1900, s. I 002; Sedláček, A: Místopisný slovník historický Království českého, Praha 1908, s. 
81 O; Doskočil, K. ( ed.): Berní rula 2. Popis Čech po třicetileté válce 2, Praha 1953, s. 194; Jákl, P.: Encyklopedie 
pivovarů Čech, Moravy a Slezska I. Střední Čechy, Praha 2004, s. 240, 304, 363 
18 Šlo o dům č. 702-40 (Věžníkovský, U Elsniců, Neslingerovský). Mezi lety 1692-1698 ho získala Maxmiliána 
z Talmberka ovdovělá Chlumčanská rozená Měsíčková a odkázala ho svým potomkům: dva díly synu Václavu 
Leopoldovi a třetí díl nezletilé dceři po synu Jindřichovi Anně Marii. Václav ho získal celý a patrně spolu 
s Trhovými Dušníky odkázal příbuznému Antonínovi Chlumčanskému. 

Viz Ruth, F .. Kronika královské Prahy a obcí sousedních 3, reedice Praha 1996, s. 1119-1120 
19 K hamfestnímu dvoru v Bylanech roku 1611 patřila výsadní krčma s povinností odběru piva z kosteleckého 
pivovaru (dnes čp. 19), kovárna, mlýn řečený Votloučkovský o dvou kolech a stoupách, který Samuel dostal od 
Albrechta Jana Smiřického roku 1603 a další příslušenství. Po třicetileté válce získali smlouvou z 8. 5. 1652 
manželé Dorota a Jan Jiří Cetenští hamfestní dvůr se vším příslušenstvím, oceněné na dva tisíce zlatých - tvrz, 
poplužní dvůr s 357 strychy půdy, výsadní krčmu, mlýny Votloučkovský, Štítov a Kobylkovský, chalupu s 
podruhy, masný krám a kovárnu- za to však museli zavázat vyplatit všechny příbuzné. Roku 1654 byly v 
provozu mimo poplužního dvora také mlýn řečený Štítovský o jednom kole a podružská chalupa řečená 
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Vladislavův starší bratr David vlastnil nejméně od roku 1624 nějaký nemovitý 

majetek v Hůrkách u Manětína na panství Bělá Viléma Vřesovce z Vřesovic, podle něhož se 

psal "v Hůrkách". Z berní ruly víme, že jeden poddanský dvůr v této vsi, ke kterému patřilo 

36 strychů polí, byl v majetku paní Anny Chlumčanské. V roce 1654 však byl tento dvůr 

pustý a všechna jeho pole neobdělávaná, takže Anna na něm už nežila ani z něj pro nešel 

žádný příjem. V roce 1659 byl proveden odhad panství Bělá, ve němž byly blíže popsány i 

roční povinnosti, které se vázaly ke dvoru Anny Chlumčanské: odvádění platu jedné kopy gr. 

č., osmi slepic, šesti strychů ovsa a vykonání čtyřiceti šesti dní roboty. 21 

Syn Jiřího na Zeměticích Zikmund žil v městečku Horšovský Týn hlavně z úroků ze 

sumy 7 000 kop gr. míš., kterou získal prodejem svého statku Bijadel a zjevně také dědictvím 

po bratru Kryštofovi a úvěrovým podnikáním. Dne 22. 3. 1640 pořídil závěť. Podle ní 

nevlastnil žádnou nemovitost, zato měl pohledávky 6 500 kop gr. míš. u dědiců zemřelého 

Lva Žákavce na Srbicích, 200 kop u Jana Maxmiliána Boreně Žákavce na Jivjanech a 300 kop 

gr. míš. u rytíře Daniela Gella z Podhorštejna, celkem tedy 7 000 kop gr. míš., které 

dohromady odkázal dětem své sestry Markéty z Přestavlk Janu Maxmiliánu Boreňovi, 

Kovářovská, Votloučkovský mlýn a výsadní krčma však byly pusté a po kovárně zbylo jen prázdné místo. Zdá 
se tedy, že buď smlouva z roku 1652 zachycovala silně idealizovaný stav s vizí 
budoucí obnovy celého hospodářství nebo naopak roku 1654 byly do berního přiznání uvedeny nepravdivé 
údaje. Z celkové rozlohy dvora 357 strychů se 80 osívalo ozimím obilím a na 52 stryších se vysévala jařina, a 
chovalo se v něm 12 krav, 7 jalovic, 15 sviní, 200 ovcí a 5 koňských potahů. Protože ale Dorota někdy 
přiznávala 357 strychů a jindy jen I 00, je nepochybné, že její příbuzní dosud vyplaceni nebyli a ona hospodařila 
jen na menší části hamfestního dvora. 
Viz SOA Praha VS Kostelec nad Černými lesy inv. č. 3138 (urbář zroku 1677), f. 506-509; Šimáček, F.: 
Kronika města Kostelce n. Černými lesy, Kostelec n. Č. L. 1935, s. 65-66; Haasová, M.: Berní rula. Kraj 
Kouřimský I, Praha 1952, s. 114, 473; Mrvík, V. J.: Trojanové z Bylan a Rossfeldu, Genealogie a heraldika 36, 
2003/3-4, s. 125 
20 Na základě trhové smlouvy ze 8. 5. 1652 měl Maxmilián dostat polovinu statku po Dorotě a druhou Václav 
Ferdinand Talacko. Kdyby se ale Dorotě narodily další děti, měl Václav Ferdinand Talacko dostat čtvrtinu jejího 
statku a o zbytek se měly rozdělit všechny děti rovným dílem s tou výjimkou, že Maxmilián pro majetkový 
přínos jeho otce dostane o 500 kop gr. míš. více než ostatní. Dorota se obávala, že se statek bude muset pro 
dluhy "po paní mateři a sirotcích po paní tetě" asi prodat, proto zavazovala svou sestru Kateřinu Zuzanu 
Talackovou z Ještědic, aby ho za slušné peníze koupila a vyplatila dědicům jejich díly. Jestliže by Maxmilián 
zemřel před dosažením zletilosti, měla jeho díl dostat právě Dorotina sestra. Dále se mělo vyplatit 50 zl. její 
švagrové Marii Bořevické z Gerštorfu, bylanskému kostelu 70 zl. a modrá damašková sukně a "tykytový 
firhaněk" na antipedium. Své čepce a "obojky", většinou jí vlastnoručně zhotovené, dala "tetám Rozhonkám", 
svůj snubní prsten a prsten s rubínem manželovi "na památku", všechny ostatní šaty včetně "kožíšku 
aksamitového s čabraky stříbrnýma" a perlový náhrdelník "třikrát kolem hrdla obtočený" odkázala sestře. 

Ostatní klenoty, poznamenané v rejstříku, se měly prodat na zaplacení jejích "dloužků ". Dále měli pozůstalí dát 
nějakou almužnu také chudému lidu. Přepis celé Dorotiny závěti byl uveřejněn v Mrvíkově článku. 
Jediným majitelem Bylan se nakonec po smrti Václava Talacka stal nezletilý Dorotin syn Maxmilián Cetenský, 
v jehož prospěch byl statek prodán v dražbě Dorotině nevlastní sestře Kateřině Zuzaně provdané Šofmanové. 
Další osudy a majetkové poměry Maxmiliána Cetenského zatím neznáme. 
Viz SOA Praha VS Kostelec nad Černými lesy inv. č. 3138 (urbář z roku 1677), fo!. 508'-509; Mrvík, V. J.: 
Trojanové z Bylan a Rossfeldu, Genealogie a heraldika 36,2003/3-4, s. 135-138, 143-147 
21 NA Praha SM C215 P25, R25 sv. 2; Doskočilová, M.: Berní rula 23. Kraj Plzeňský I, Praha 1954, s. 278; 
Kočka, V.: Dějiny politického okresu kralovického, Praha 1930, s. 129 
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"Jindrovi Gottfrýdovi ", panně Justině a paní Anně ze Žákavy na Jivjanech, paní "Káči" 

Žákavcové z Říčan, dcerám genealogicky nezařazené Voršily z Přestavlk Anně Broumové na 

Lipně a Dolanech a "Anýšce" Veské z Věstu a v Lipně rozeným z Reicnštejna, sirotkům po 

"Mařence" Janu Vilémovi a Adamu Zádubským ze Šontálu a Sibyle Gellové /správně 

Gohellové z Podhorsteina/ rozené Ouličkové na Šípech. Učinil také celou řadu zádušních 

odkazů.22 Nejzajímavější pro nás je asi to, že vlastnil celou řadu včelích úlů.23 

Syn Jindřicha kdysi na Drahouši Jan Jindřich se někdy po roce 1629 oženil 

s Alžbětou z Hrobčic, vdovou po Kryštofu Častolarovi Loubském z Lub a přiženil se na statek 

Senec u Rakovníka, jehož majitelem ale zůstala Alžběta. Jan Jindřich jí obvěnil jistinou na 3 

000 kop gr. míš., které zdědil po své předcházející manželce Anně z Vidršperku. Před rokem 

1644 Jan Jindřich zemřel bez potomků a Senec zdědil jeho nevlastní syn Kryštof Loubský 

z Lub?4 

Jeho bratranec Jindřich na Bukové mezi lety 1621-1628 vyženil s Polexinou 

ovdovělou Štampachovou rozenou Malesickou z Poutnova statek Malesice, který zdědila po 

svém dědovi Jiříku Malesickém. Jeho součástí byla tvrz, poplužní dvůr, pivovar se sladovnou 

a spilkou, chmelnice, ovčín, mlýna na tři kola, výsadní krčmy v Malesicích a Chotíkově, 

22 Povinnost zařídit jeho pohřeb v Horšovském Týně a dát mu "řádný náhrobní kámen" připadla JMC radovi 
Severýnu Táhloví z Horčštejna a Ronšperka a na Ronšperku, jemuž přitom nebylo odkázáno nic. (Severin Táhlo 
z Horčštejna /Thalon z Horštejna, Herštejna/ získal roku 1606 erb a 1630 jeho polepšení a povýšení do 
rytířského stavu. Roku 1623 koupil statky Poběžovice a Újezd nade Mží a v letech 1623-1631 držel Martinice a 
1623-1640 Údrč s Vahančí a od roku 1626 i Veselovem. Zemřel roku 1641 a zůstala po něm jediná dcera 
Alžběta Kateřina provdaná z Bedenberka.) Snad to vyrovnával odkaz jeho příbuznému, horšovskotýnskému 
měšťanu Jiříku Táhloví, který měl dostat Zikmundův kožich vlkem podšitý hřebíčkové barvy a dva "špalky" včel 
a jeho žena Eva jednu krávu a jeden včelí úl, ostatní ale měly připadnout k záduší sv. Apolináře v Horšovském 
Týně, který měl dostat i 100 kop gr. míš. Dalších 100 kop gr. míš. a všechen nemovitý majetek mimo již 
odkázaného měla dostat za deset let služby opatrovnice Markyta a Andreas Privena z Domažlic jistinu na 50kop 
gr. míš. vůči domažlickému měšťanu Benjaminu Házlíkovi. 
Bratři Jan Vilém a Adam Zádubští prodali roku 1661 Hunčice a prohlašovali se při tom za syny Vratislava 
Zádubského. Vratislav snad byl synem Ladislava Zádubského, držitele Hunčic z roku 1651, mohl však být i 
synem jeho bratra Metuzaléma. Za těchto okolností o matce těchto bratrů nevíme přirozeně nic. 
23 Domácí chov včel se v českých zemích vyskytoval vedle lesního brtnictví už od středověku, ale během druhé 
poloviny 16. století a první poloviny 17. století docházelo k masivnímu přechodu k domácímu včelařství. To 
ovšem byla převážně poddanská záležitost. První šlechtický včelín je doložen roku 1490 na Hluboké, ale po 
celou dobu předbělohorskou šlo jen o ojedinělé záležitosti, i když existovala i naučná literatura o chovu včel 
v němčině i češtině. Situace se změnila až po vypuknutí třicetileté války, kdy se vrchnostenské včelařství rychle 
šířilo. Důvodem mohlo být hospodářství rozvrácené válkou, které znesnadňovalo zásobování medem jako 
základním sladidlem, ale i velký vzrůst poptávky po včelím vosku na kostelní svíčky. Včelí úly Zikmunda 
Chlumčanského tedy v této době nepředstavovaly nic zvláštního. 
Viz DZV 147 B26; Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách 1, Praha 1882, s. 590, 662-663; Sedláček, A.: 
Zádubský ze Šontálu, OSN 27, Praha 1908, s. 365-366; Sedláček, A.: Českomoravská heraldika 2, Praha 1925, s. 
647; Bělohlávek, M. a kolektiv : Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 4. Západní Čechy, 
Praha 1985, s. 207,264-265,366,367,369,374, 382; Mysliveček, M.: Erbovník aneb kniha o znacích a osudech 
rodů žijících v Čechách a na Moravě 2, Praha 1997, s. 190; Beránek, V .. Když plásty tekly medem. Medařská 
hospodářství, práva, soudnictví, příběhy, Praha 2003, s. ll, 28, 32-33,42-43,49-51,49, 85,92-94 
24 NA Praha SM C5/ll, 16 
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podací sv. Kříže v Malesicích, ves Malesice a část vsi Chotíkov. V roce 1615 na něm 

Polexina Štampachová přiznala 3 5 poddaných. Polexina ho však už roku 1628 musela kvůli 

jeho nesmírnému zadlužení prodat Lidmile Loubské z Lub. Utržila za něj 26 000 kop gr. míš., 

ale 21 350 kop bylo určeno na poplacení dluhů, takže čistý zisk činil jen 4 650 kop gr. míš. 

Z nich navíc ještě musela zaplatit ještě věno svým třem dcerám. Polexina byla vdovou po 

Václavovi mladším ze Štampachu a poručnicí jeho statku, vsi Březnice a poloviny vesnice 

Strojetice s celkem 26 poddanými a poplužním dvorem v Březnici. Tento statek byl kvůli 

Václavově účasti ve stavovském povstání z jedné třetiny zkonfiskován, ale byl Polexinou 

užíván až do roku 1630. Dědici statku ovšem nebyla Polexina, ale její dva synové a čtyři 

dcery z prvního manželství. Polexina měla také nárok na slušné obvěnění 5 000 kop gr. míš., 

které jí bylo zapsáno na statku Strojetice, po císařské komoře se ho však domáhala marně. 

Jindřich tedy s Polexinou mnoho peněz nezískal. 25 Jeho synové Oldřich Kryštof a Jan 

Markvart prodali 21. 9. 163 7 Jindřichu Příchovskému na Smržovicích "stateček Buková se 

dvorem poplužním, kde zanechávají pár tažných volů, 2 krávy a 2 letošní telata, svini se 3 

prasaty a vůz se 3 řetězy a bránou, s rybníkem, potokem, lukami, lesy a dědinami s obilím na 

zimu osetým: 6 strychů ječmene, 15 žita a 30 ovsa, s poddanými ve vsích Buková a Loučim 

mimo Jarolíma Divočáka a Jana Zegra, Kateřinu Tětíkovic a dceru nebožtíka Bartoše 

Dorotu, s dílem krčmy v Loučimi a podacím kostelním tamtéž" za 4 200 kop míš.26 Před 

rokem 1651 se ale oba přiženili na statek Polyně (dnes Poleň) nedaleko Bukové, který patřil 

sestřenicím Anně, Kryzeldě a (Anně) Kateřině Nebílovským.27 Oldřichova manželka 

25 Statek však byl silně zadlužený už před třicetiletou válkou, např. Václav mladší ze Štampachu a Polexina 
Štampachová z Poutnova na Malesicích si v letech 1616-1617 půjčili 5 650 kop gr. míš.od Vojtěcha Zádubského 
ze Šontálu na Hunčicích a Radimovicích a 23. 4. 1621 vystavila Anna Zádubská (později Nesslingerová) rozená 
Záhorská z Brloha Polexině jistinu na dalších 5 500 kop gr. míš., kterou 27. 1. 1625 darovala svému manželovi 
Ludvíku Nesslingerovi ze Schelchengrabu na Drahonicích a Lužci. Roku 1628 byla Anna Nesslingerová největší 
věřitelkou, věřitelů ale bylo mnohem více. Polexina dlužila Anně Nesslingerové ll 700 kop gr. míš., Erazimu 
Jaroslavovi ze Štampachu 4 000, Lidmile Bošínské 2 200 kop gr. míš., Barboře Hrobčické 1 000 kop gr. míš., 
Aleně Šerhačové (?) 700 kop gr. míš., Marii Sekerkové 500 kop gr. míš. a Václavu Chlumčanskému 250 kop gr. 
míš., celkem tedy 21 350 kop gr. míš. Po zaplacení dluhů zbylo z kupní ceny jen 4 650 kop gr. míš., z které se 
ještě muselo vydat věno třem Polexininých svobodným dcerám. 
Viz NA Praha Guberniální listiny in v. č. 4023, 4095; Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách 1, Praha 1882, s. 
625-626; Sedláček, A.: Štampach ze Štampachu, OSN 24, 1906, s. 759-762; Sedláček, A: Místopisný slovník 
historický Království českého, Praha 1908, s. 62, 843 
26 DZV 305 P7 
27 Dějiny Polyně jsou poměrně složité. V první polovině 16. století ji drželi Švihovští z Rýzmberka, kteří ji ale 
rozprodali na malé části různým držitelům. O panství měl zájem Adam Nebílovský z Drahobuzi na Ježovech, 
který v letech 1541-1563 postupně skoupil většinu statku (včetně vsi a dvora Mlýnec 1561 ), přes všechnu snahu 
však nezískal díl města Poleň (5 dvorů, mlýn, nějaké krčmy, ryybníček) a vsi Poleňka Ueden dvůr a dvě poustky, 
mlýn, rybníek), od roku 1576 v držení Černínů z Chudenic na nedalekých Chudenicích. Adam přikoupil roku 
1575 i Příchovice, ale 1583 je předal synu Mikuláši, který založil další větev rodu Nebílovských. O Polyni se 
1592 rozdělili další synové Smil a Vojtěch, ten ale zemřel už 1602 bez dědiců a vše získal Smil. Po jeho smrti asi 
roku 1620 zdědili Polyni synové Mikuláš, Jindřich Srša, Štěpán a Václav, o posledních dvou ale není více zpráv. 
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Kateřina však do roku 1650 zemřela a Kryštof svůj díl spravoval jako sirotčí statek svých tří 

dcer. 28 Podle berní ruly v roce 1654 ke prvnímu dílu statku, který byl v majetku Oldřicha, 

patřila část města Polyně (99 strychů), část vsi Černíkov (162 strychů) a vsi Polinec (dnes 

Poleňka) a Zdaslav (dnes Zdeslav) s celkem dvaceti sedmi osazenými a šesti pustými či 

poškozenými poddanskými usedlostmi a 669 (nebo 671) strychy poddanské půdy, půl fary a 

ovčín s ovčáckým mistrem a dvěma pacholky?9 Ke "druhému dílu" Jana Markvarta patřila 

druhá část města Poleně (67 strychů) s polovinou fary a vsi Rudoltice a Mlýnec s celkem 

dvaceti devíti osazenými a třemi pustými či poškozenými poddanskými usedlostmi a 564 

strychy poddanské půdy V roce 1651 k tomuto dílu patřil ještě ovčín v Čekanicích. Třetí díl, 

který dostala Annina nezletilá sestra Kryzelda a spravovali ho za ní zatím Jan Markvart s 

Annou, tvořil Pušperk, část vsi Černíkov (332 strychů), vsi Lučice a Slatina s celkem dvaceti 

šesti osazenými a čtyřmi pustými či poškozenými poddanskými usedlostmi a 613 strychy 

Jindřich se stačil oženit Benignou Kunhutou Čejkovou z Olbramovic a mít děti Jana Adama a Kateřinu (Annu), 
ale už roku 1632 zemřel. Jeho díl zdědil Jan Adam, který ale zemřel brzy poté a dědičkou se stala jen nezletilá 
Kateřina. Druhou část a fakticky celý statek držel Mikuláš, který zemřel asi roku 1645, tedy právě v době, kdy se 
Oldřich Chlumčanský oženil s Kateřinou. Zanechal také dvě nezletilé dcery, Annu a Kryzeldu. Oldřich 

Chlumčanský se za této situace stal faktickým správcem celé Polyně, v době trvání třicetileté války očividně 
velmi žádaným. Je ovšem otázkou, zda se s Kateřinou oženil už před smrtí jejího strýce Mikuláše nebo zda 
využil tíživé situace tří mladičkých dědiček Polyně k prosazení výhodného sňatku. Není také jasné, kde žil mezi 
prodejem Bukové roku 1637 a svým sňatkem. 

Kryštof Oldřich Chlumčanský se psal na Polyni (a byl tedy manželem Kateřiny) už 26. 10. 1645. Jan Markvart 
se s Annou oženil až mezi lety 1650-1651, když Kryštof Oldřich už byl vdovcem. Také zůstává velkou otázkou, 
kde Jan Markvart žil mezi rokem 1637 a rokem 1650. Součástí dědictví po Mikuláši Nebílovském byl i dům v 
Klatovech Jan Markvart roku 1652 spolu s Janem Vilémem Kyšperkým, druhým manželem své tchyně Alžběty 
ovdovělé Nebílovské z Příchovic prodal 
28 Ve své závěti z roku 1669 Oldřich Kryštof připomíná jakousi smlouvu s bratry Adamem a Vilémem 
Nebílovskými (na Hošticích) o vyplacení I 000 kop gr. míš. Kateřininým dcerám, za což mu ze 16. 10. 1650 
vystavili kvitanci, která byla vložena do kvaternu nového bílého kropenatého 1663 sub lit. 025 pod datumem 14. 
12. 1663. Za to se dcery zavázaly nežádat po něm žádný "počet" za správu sirotčího statku. V roce 1669 už měly 
všechny dcery vyplacena svá věna a neměly vůči otci žádné majetkové nároky. 
29 Oldřich Kryštof s třemi malými dcerami měli u sebe ve službě 24. 4. 1651 tyto svobodné osoby: šlechtičnu 
Annu Marii z Klopnburku jako hofmistryni, písaře Alexia Jana Benedka a "marštalíře" Jana Synkoru. Ostatní 
sloužící byli jeho poddaní: páže, lokaj, kuchařka, myslivec, zahradník, štolba, "pacholek dvorský", tři "děvečky" 
a dvě "děvky" (věk 18-22 let u obou skupin), sládek, šafář, šafářka (ne jeho žena) a rychtář s rodinou. Celkem 
šlo o 25 lidí ve službě, jen 19 ale přímo sloužících vrchnosti a z nich jen byli osobní služebníci (mimo poplužní 
dvůr). Zajímavé je, že mezi ně byl počítán i poleňský rychtář. V Poleni byli na faře školmistr a ve městě krčmář, 
dva sedláci, dva pololáníci, čtyři chalupníci a sedm podruhů s rodinami, celkem 62 lidí. Ve vsi Černíkově žili 
kravař, pastýř, mistr ovčák, ovčácký pacholek, kovář, dva pololáníci, tři chalupníci a pět podruhů s rodinami, 
celkem 40 lidí. Celkem na tomto dílu Poleně žilo mimo rodinu Oldřicha Kryštofa Chlumčanského 127 osob, 
mezi nimi hofmistryně, písař, páže, lokaj, kuchařka, zahradník, myslivec, štolba, maštalíř, šafář, šafářka, 

pacholek a pět děveček, kravař, pastýř, mistr ovčák a ovčácký pacholek, sládek, krčmář, kovář, školmistr, rychtář 
(z Poleně), dva sedláci, čtyři pololáníci, sedm chalupníků a dvanáct podruhů. Roku 1651 však při tomto dílu 
nebyla popisována Poleňka ani Zdaslav! Tyto vsi však nebyly popsány ani nikde jinde v Soupisu poddaných. (K 
panství Polyně však roku 1592 prokazatelně patřily.) Skutečný počet poddaných na Oldřichově dílu tak byl 
zřejmě vyšší. 
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poddanské půdy. Roku 1651 k němu patřily ovčíny ve Slatině a v Pušperku.30 Největší ze tří 

dílů bývalého panství Polyně vzhledem k rozloze poddanské půdy tedy patřil Oldřichovi, 

nejmenší Janu Markvartovi. Každý měl z bratrů měl část města Poleň a dvě celé vesnice, 

Oldřich ještě navíc ještě část další vsi. Ale bratři Chlumčanští nedrželi Poleň ani řadu dalších 

vsí celé: k panství Chudenice Děpolda Protivy Černína patřilo osm poddanských dvorů 

osazených a dva pusté (167 strychů) v Poleni, tři poddanské dvory (53 strychů) v Poleňce, dva 

poddanské dvory ( 48 strychů) ve Zdeslavi, čtyři poddanské dvory (114 strychů) ve Slatině a 

jeden dvůr (9 strychů) v Mlýnci. 31 Celou Polyni postihl roku 1660 ničivý požár, ale škody 

30 I roku 1651 (12. 4.) byly Annin i Kryzeldin díl popisovány společně, Kryzelda tam však uvedena nebyla (žila 
jinde?). Nepoddaný byl jen krejčí, všichni ostatní služebníci byli poddanými vrchnosti. Ve službě u Jana 
Markvarta byl dále úředník, služebnice, "raitknecht", čihař, šafář, šafářka (ne jeho žena) "voráč", kravař, 

pekařská a čtyři děvečky. Celkem šlo jen o 14 lidí, všichni v přímé službě vrchnosti (bez rodinných příslušníků) 
a z toho osm osob sloužilo na poplužním dvoře. Služebnictva bylo tak málo, že je velmi pravděpodobné, že 
Kryzelda se svým doprovodem žila někde jinde. V Poleni žili rychtář, zedník, chalupník a tři podruzi s rodinami, 
celkem 15 lidí., v Mlýnci rychtář, kolář, dva chalupníci a tři podruzi s rodinami, celkem 20 lidí a v Rudolticích 
rychtář, šenkýř, pastýř, dva sedláci, tři chalupníci a čtyři podruzi s rodinami, celkem 34 lidí. V Pušperku byl 
šafář s manželkou šafářkou, dva chalupníci a dva podruzi, celkem ll lidí, v Černíkově rychtář, krčmář, pastýř, 
krejčí, tkadlec, tesař, bečvář, sedlák, tři chalupníci a pět podruhů s rodinami, celkem 39 osob, v Lučicích rychtář, 
pastýř, tři sedláci a podruh s rodinami, celkem 19 lidí, ve Slatině rychtář, "mistr polní", "maistrknecht" a 
"lemrknecht", tři sedláci a tři podruzi s rodinami, celkem 24 osob. 
Na obou dílech Polyně tak žilo 176 lidí, mezi nimi úředník, služebnice, pekařská, "raitknecht", čihař, dva šafáři a 
dvě šafářky (dvory v Poleni a Pušperku), "voráč" a čtyři děvečky, kra vař, tři pastýři, ovčák a dva pacholci, 
šenkýř a krčmář, dva krejčí, tkadlec, zedník, tesař, bečvář, kolář, šest rychtářů (včetně poleňského), devět 
sedláků, jedenáct chalupníků a dvacet jedna podruhů. Jan Markvart měl tedy v péči o 49 osob více než Oldřich 
Kryštof, ovšem na každý ze spojených dílů jich připadalo jen 88, tedy mnohem méně než na Oldřichův. Nebyla 
zde hofmistryně ani páže (asi proto, že Jan Markvart neměl děti), ale písaři odpovídal úředník a lokaji 
služebnice. Namísto kuchařky zde měli pekařskou, místo štolby raitknechta, místo myslivce čihaře, chyběl ale 
maštalíř a zahradník. Pacholkovi odpovídal "voráč" (ale ke dvěma dvorům!), děvečky byly jen čtyři místo pěti 
(na dva dvory!), šafářů a šafářek zde bylo naopak dvojnásobek (ke dvou dvorům), pastýři tři namísto jednoho a 
vedle ovčáka ("mistra polního") dva pacholci namísto jednoho. Bylo tu také šest rychtářů (oproti jednomu u 
Oldřicha, navíc v Poleni, kde měl svého i Jan Markvart), devět řemeslníků (oproti třem), chyběl naopak 
školmistr (Oldřichův byl asi společný pro celou Polyni). Zajímavé je, že většina řemeslníků žila ve vsích, 
nikoliv v městě Poleni. Až na krčmáře se tito řemeslníci vzájemně vylučovali: kovář a sládek nebyl zastoupen u 
Jana Markvarta, ostatní řemeslníci u Oldřicha. Je dosti pravděpodobné, že si oba bratři svými řemeslníky 
"vypomáhali" a vzájemně se doplňovali. Sládka měl jen Oldřich, pivovar byl podle údaje z roku 1662 
provozován napůl. Krčma na jeho dílu byla jen v Poleni (kde si konkurovala krčmou na černínském dílu Poleně), 
na druhých dílech byla v největších vesnicích, Černíkově (39 obyvatel), kde ale dalších 40 osob bylo poddanými 
Oldřicha, a v Rudolticích (34 obyvatel). Pokud použijeme rozdělení dílů roku 1654 (Jan Markvart Poleň, 
Rudoltice a Mlýnec, Kryzelda Pušperk, Černíkov, Lučice a Slatina), pak k dílu Jana Markvarta patřilo 83 osob a 
k dílu Kryzeldy 93 osob. Zdá se nicméně, že tyto dva spojené díly Polyně jsou (narozdíl od dílu Oldřicha 
Kryštofa a černínského) popsány celé, tak, jak byly zachyceny i v roce 1654. 
Na statku měly být roku 1651 ještě ovčíny v Pušperku a Čekanicích. Není jasné, proč nebyly popsány a proč byl 
zachycen jen ovčín ve Slatině, ačkoliv ves Pušperk byla popisována také -snad kvůli nekatolictví tamních 
ovčáků? (Čekanice byly roku 1465 vesnice, ale před rokem 1548 zpustly. Ovčín zde byl připomínán už roku 
1592 a ještě 1711, trvalé osídlení zde však už nevzniklo.) Statek patřil k záduší chrámu Všech svatých v Poleni, 
kde byl farářem již 16 let Václav Benatko. Mimo to na "starém zámku" v Pušperku byla kaple sv. Václava, 
avšak řadu let pustá a v současnosti dokonce bez střechy. 
31 K černínskému statku Chudenice patřilo roku 1651 z Poleně 36 osob, z toho jeden krčmář, dva mlynáři, dva 
sedláci, pět chalupníků a dva podruzi, ze Slatiny 17 lidí, z toho jeden sedlák, jeden chalupník a dva podruzi. 
Nebyla zde (ani nikde jinde) popsána druhá část Poleňky, Zdeslavi a Mlýnce. Tyto obce roku 1576 
k Chudenicím nepatřily a nevíme, zda už byly roku 1651 součástí tohoto panství. 
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byly rychle napraveny. 32 Jan Markvart zemřel bez potomků a jeho manželka Anna Nebílovská 

se potom podruhé provdala za Jana Sezimu z Vrtby, kterému připadl její majetek.33 V roce 

1662 byla Oldřichova část rozdělena mezi něj a jeho tři dcery.34 Tyto díly však byly postupně 

odprodávány (Oldřichův už roku 1665) a vracely se k panství Pušperk, připojenému k panství 

Roupov v rukou Kryzeldina syna Hartmana z Klenové, až ten před rokem 1 711 získal 

32 Město Poleň roku 1660 vyhořelo a popelem lehla hospodářská stavení u tvrze od koželužny až ke stodolám, 
ale ještě téhož roku byla znovu postavena. Asi v téže době byl zničen i panský mlýn řečený Pasecký či U 
Pašíčků (čp. 28), držený napůl Janem Markvartem a Oldřichem Kryštofem Chlumčanskými. Prý ho vypálili 
vojáci, ale už předtím ho ani jedna z jeho vrchností neudržovala a pustnul. (Na jeho místě byl vystavěn mlýn 
nový, ale i ten pak před rokem 1702 zpustnul.) Je možné, že požár v Poleni se rozšířil od úmyslného zapálení 
mlýna 

33 Oba manželé měli pravděpodobně striktně rozdělený majetek a Jan Markvart Polyni pouze užíval, zatímco 
samostatně od Jindřicha Vlasatého z Domaslavi a v Loučimi koupil a držel vesničku Modlín "se čtyřmi 
chalupami neb zahradníky a pátou od starodávna dokonce pustou", s platy a robotami, "osením panským, letos 
po pustých gruntech vysetým", lesem a druhým kusem lesa od Ondřeje Loučimskéhos povolením Jindřicha 
Vlasatého jakožto vrchnosti gruntu přikoupeným". Po jeho smrti to připadlo na Odřicha Kryštofa "jakožto 
vlastního a jediného bratra vedle jiné pozůstalosti" a ten Modlín 27. 9. 1664 prodal Diviši Albrechtovi Kocovi z 
Dobrše na Bystřici za 600 kop gr. míš. hotově zaplacených. Při tom si vymínil "děvečku Dorotu, dceru Martina 
Rabíka, nyní ve dvoře Mlýneckém ve službě zůstávající". 
34 Na berniční úřad bylo roku 1664 nahlášeno, že došlo k rozdělení prvního (Oldřichova) dílu s oceněním 14 2/8 
osedlých takovýmto způsobem: Poleň (3 7/8 os.) připadla Oldřichovi, Černíkov (3 4/8 os.) Kladině Salomeně, 
Polinec čili Poleňka (4 5/8 os.) Kateřině Veronice a Zdaslav (4 1/8) Lidmile Aleně. (Přitom se jaksi ztratila 1/8 
osedlého z původního ocenění statku.) 
Rozdělení provedla 24. 4. 1662 nejstarší Kateřina a došlo k němu údajně proto, že všechny sestry byly již 
plnoleté, tedy starší 15 let, a schopné se ujmout dědictví po zesnulé matce Kateřině Chlumčanské z Drahobuzi. 
Matka nezanechala žádnou svatební smlouvu, proto se rozhodly celý statek rozdělit na čtyři díly přibližně stejné 
velikosti a jeden dát otci. Při vlastním dělení nebylo ještě určeno, který má komu připadnout. Známe popis tzv. 
"druhého" dílu (vložený do desek zemských dokonce dvakrát - roku 1678 na žádost Jana Františka 
Chlumčanského), který potom dostala Kladina Salomena: ves Černíkov, půl tvrze v Poleni se "zahradou 
kuchyňskou, kde roste petržel, cibule, saláty, zelí, řípa, mrkev, hlavatice" a ,Jabloňové, švestkové, a višňové 
stromovz" a ,,zahrádkou na kuchyňské věci", pustá cihelna (na jejímž místě si Anna Chlumčanská dočasně 
udělala zahrádku), právo k poleňské kolatuře, půl mlýna v Poleni, půl velkého ovčína v Čekanicích na 800 ovcí a 
malý ovčín ve Zdaslavi na 300 ovcí, dříve zpustlý a znovu obnovený, a výsadní krčma v Černíkově se 
společným šenkem piva s Annou Chlumčanskou. Majitelkou druhých polovin tvrze, mlýna a ovčína byla také 
nedávno ovdovělá Anna Chlumčanská z Drahobuze. (Podle poleňské kroniky však mlýn pod kostelem sloužil ke 
společnému užívání tří dílů -kterých?- poloviny statku v majetku rodiny Oldřicha Chlumčanského. Tehdy měl 
jen jedno kolo moučné a jedno stupné, ačkoliv dříve míval moučná kola tři, proto se z něj odvádělo jen 12 
strychů výmelného.) Velice zajímavý byl následující popis . "Ve dvoře poleňském při chodbě na potok vedle 
jízdné marštali verštat udělán jest, kde koželuh nýdrlandský kůže vydělává a jej užívá, to místo i ta láznička za 
verštatem, do žádné cedule dílu poznamenána není.Pokudžby pak po vzetí dílu některý z nás na vydělávání koží 
nýdrlanských a řemeslníka náklad vzeti chtěl, ten také rovný díl bude moci míti užitku, který by pak to učiniti 
nechtěl, nemá jemu nebo jinším žádné překážky činiti." Kladina Salomena zřejmě na tvrzi v Poleni sídlila, 
protože roku 1669 se psala "na Polyni". 
Popis dalších tří dílů z roku 1662 neznáme, zachovaly se však smlouvy o jejich prodeji. Oldřich dostal 
poddanské dvory v Polyni a svobodný dvůr Mlýnec. Ves Mlýnec nepatřila k původnímu dílu Oldřicha Kryštofa, 
ale zčásti k dílu Polyně Jana Markvarta a zčásti k Chudenicím. Mlýnecký svobodný dvůr v berní rule přirozeně 
zmiňován nebyl a nebyl uveden ani v Soupisu poddaných, k původní Polyni Adama Nebílovského ale patřil 
(přikoupen 1561 ). Zdá se, že nebyl součástí původní smlouvy z roku 1662, protože v prodejní smlouvě bylo 
zdůrazněno, že se mimo prvního dílu Poleně prodává také svobodný dvůr M1ýnec, který nepatří k zámku a 
městu Polyně, ale tvoří samostatný statek. Obytné stavení se světmicemi, komorami, kuchyní a sklepy bylo v 
Mlýnci, v Polyni byly poddanské dvory s platy a robotami, sladovna, pivovar, krčmy, stáje, chmelnice, štěpnice, 
ovčín, mlýn, pole, louky, rybníky a kolatura, jak to bylo již popsáno dříve (tj. v dosud nenalezené dílčí smlouvě z 
roku 1662). 



482 

všechny části původního panství Polyně. 35 Vedle toho Oldřich vyženil mezi lety 1651-1654 

ještě statek Běleč. 36 Stejně jako jeho příbuzný Vladislav Chlumčanský, i on zastával úřad 

krajského hejtmana. 37 Stejně jako většina české šlechty se účastnil úvěrového podnikání 

pasivním i aktivním způsobem.38 Oldřich nakonec v závěti z roku 1669 odkázal veškerý svůj 

statek jedinému a tehdy nezletilému synovi Janu Františkovi a v dodatku k ní z 10. 2. 1673 

založil v poleňském kostele "věčnou" zádušní fundaci. 39 Jan František se po matčině smrti 

35 Oldřich už roku 1665 svobodný dvůr v Mlýnci a část Poleně prodal své (nevlastní) sestře Anně Salomeně 
Tucherové ze Zakšova k ruce jejích dětí za 5 400 zl. (4 628 kop 35 gr. míš.), z nichž mu bylo v letech 1667-1670 
každoročně vypláceno I 00 zl. a 5000 bylo uloženo pod úrok 6 % (formou postoupení pohledávek Anny 
Salomeny vůči jiným osobám). V roce 1673 však už byla připomínaná jen jistina na 500 zl., z nichž mu navíc 
dědic Anny Salomeny Jiří Abraham Tucher ze Šoberova 100 zl. vyplatil. V závěti Oldřichovy tety Kateřiny 
Vlasaté z Přestavlk na Loučimi z roku 1665 se připomíná její nedatovaná pohledávka vůči němu, kdy byl 
titulován "toho času na Polyni, Mlýnci a Bělči'', kdežto v roce 1665 už jen "na Bělči". Klodina Salomena 
Černíkov s částí Poleně prodala roku 1671 Maxmiliáně Eleonoře Oudrlinkové rozené Vítanovské z Vlčkovic. 
Obě části v letech 1672 a 1679 koupila Anna z Vrtby a po smrti odkázala Kryzželdinu synovi Františku 
Hartmanovi z Klenové, který se jich a Pušperka ujal po dosažení zletilosti roku 1686. Zdaslav zůstala Lidmile 
Aleně Žeberkové z Přestavlk (ještě 1681) a po její smrti připadla jejímu synovi Václavu ze Žeberka (+ 1740), i 
když podle jiného tvrzení patřila už roku 1689 k Pušperku (odprodána Václavem?). Osudy Poleňky (Polince) 
v držení Kateřiny Veroniky Příchovské z Přestavlk nejsou známy, do roku 1688 ho však František Hartman 
získal také. 
Roku 1688 byly zaznamenány nově získané části panství Roupov Františka Hartmana z Klenové a přitom byly 
zmíněny i první díl Polyně Oldřicha Chlumčanského !ll strychů (2 3/8 osedlého), druhý díl Polyně Anny z 
Vrtby 557 strychů (5 1/6 os.), třetí díl Polyně Kryzeldy z Klenové 613 strychů (I O os.), Polinec 231 strychů ( 4 
4/8 os.) a Černíkov 105 strychů (2 2/8 os.). Oldřichův díl Polyně, Černíkov a Polinec mají dohromady jen 447 
strychů. Chybí tu ovšem Zdaslav, která k Roupovu do té doby nepřipadla. Díl Kryzeldy zůstal stejný jako v roce 
1654, díl Anny se zmenšil o sedm strychů, ale vcelku si svou velikost udržel. Také Polinec zůstal zhruba stejný, 
Černíkov i Oldřichův díl Polyně se však pronikavě zmenšily. Zdá se, že Oldřich svůj majetek rozdělil a část 
svého dílu Polyně připojil ke dvoru Mlýnci, se kterým byla prodána jako samostatný stateček Anně Salomeně a 
pak dalším majitelům, zatímco jinou část Polyně (oněch III strychů) přešlo buď přímo nebo přes prostředníka 
někdy jindy k panství Roupov hrabat z Klenové. Pro nás je důležité, že Oldřich roku 1665 neprodal veškerý svůj 
majetek na Klatovsku a část (nejspíš nějaký dům či dvůr v Poleni) si pravděpodobně ponechal až do své smrti. 
Situace kolem dílů panství Polyně je ovšem mimořádně nejasná a očividně dělala problémy i A. Sedláčkovi, 
který např. předpokládal u Oldřicha původně vlastnictví celé Polyně, ačkoliv ten jí vlastnil sotva třetinu. 
Historie i současnost Poleně a dalších vrchnostenských sídel Klatovska, jejichž dějiny nebyly zatím řádně 
zpracovány, má být zachycena v další připravované publikaci, s jejímž vydáním se počítá do roku 20 I O. 
36 Běleč se skládala z tvrze, vsi a poplužního dvora v Bělči, vsí Dachov a Lhoty a poplužního dvora Javornice s 
celkem dvaceti sedmi osazenými poddanskými a pěti pustými nebo poškozenými usedlostmi o rozloze 394 
strychů poddanské půdy. 
37 Oldřich Chlumčanský na Polyni a Bělči byl 18. I. 1662 (vedle Jana Sezimy z Vrtby na Jindřichovicích) 
nařízeným královským hejtmanem Plzeňského kraje. 
38 Od své tety Kateřiny Vlasaté z Přestavlk v Loučimi si vypůjčil 500 kop gr. míš., z čehož roku 1665 zbývalo 
zaplatit 300 kop gr. míš. Kateřina mu je odpustila pod podmínkou, že zaplatí sirotku po jejím bratru Adamu 
Jiřímu Chlumčanském Jiřímu Kryštofovi hotově I O kop gr. míš. a I 00 kop gr. míš. mu zůstane formou 
pohledávky (odpustila mu tedy vlastně jen 190 kop gr. míš.). V roce 1673 měl naopak vůči Janu Zdeborovi na 
Dobříkově pohledávku 200 kop gr. míš. 
39 Ve své závěti ze 13. 4. 1669 stanovil, že poručníky nezletilého univerzálního dědice Jana Františka má být 
jeho "nejmilejší manželka" Johana Marie Chlumčanská rozená Markvartka z Hrádku na Bělči a po její případné 
smrti "pan strýc zvláště milý" Vladislav Chlumčanský na Stěžově a Dušníkách. Jeho manželka, se kterou neměl 
uzavřenou manželskou smlouvu, měla dostat 300 zl. a dalších 600 zl. pod podmínkou sloužení zádušních mší za 
něj, již zaopatřené tři dcery z prvního manželství 20 zl. (dohromady?), nezaopatřená dcera z druhého manželství 
Anna Františka a případné další děti po 350 zl. Pohřbít chtěl prostým způsobem do kostela Všech svatých 
v Poleni vedle své zemřelé manželky a nad hrobem chtěl mít otesaný kámen s nápisem a erbem. Chrámu v 
Poleni daroval 20 zl., za což měla být sloužena jednou týdně (v pátek nebo sobotu) mše a zbytek dán na opravu 
kostela a chrámu Narození Panny Marie v Klatovech 30 zl. Z poddanství měli být propuštěni jeho písař Matěj 
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roku 1676 ujal Bělče. Statek však byl zadlužený, proto nejprve před rokem 1683 odprodal ves 

Dachov Františku Bohuslavu Sedleckému z Újezdce a nakonec 6. 3. 1688 za 15 000 zl. 

prodal i zbylou část Bělče Janovi Kristiánovi z Eggenberka.4° František potom žil i s rodinou 

nejprve v městě Bechyni, ale jeho syn Antonín získal na počátku 18. století nejprve jakýsi 

Jindřich Martinovic, kterého odchoval od malička, a Matěj Franta, kteří hned po jeho smrti měli dostat po 
výhostním listu, jedné ručnici a jedněch starých šatech. Po pěti zlatých měli dostat Oldřichův maštalíř Vondra, 
Kateřina Martinová a Frantova žena, ta ale jen pod podmínkou, že bude sloužit jeho dětem i nadále. Tato závěť 
byla údajně napsána na Novoselcích, lokalitu se však nepodařilo identifikovat. 
K tomu kodicilem z I O. 2. 1673 založil fundaci ve prospěch chrámu v Poleni na 500 kop gr. míš. (formou 400 
zl. na zčásti zaplacené pohledávce vůči Anně Salomeně Tucherové za první díl Poleně a dvůr Mlýnec a I 00 zl. z 
pohledávky 200 kop gr. míš. vůči Janu Zdeborovi na Dobříkově /zl. a kopy gr. míš. očividně Oldřich používal 
jako synonyma/) s ročním výnosem 30 zl, z čehož měl farář ročně dostával 25 zl. za sloužení mše za Oldřichovu 
duši a jeho rod a 5 zl. kostel na svíčky a další potřeby. (Zádušní fundace tak vlastně byla zdvojena, všem první 
ustanovení z roku 1669 je očividný nesmysl - výnos z 20 zl. na mši každý týden stačit opravdu nemohl. Oba 
odkazy byly pozůstalými patrně spojeny a první ponechán formou jednorázového daru 20 zl. kostelu, zatímco 
druhý formou trvalé fundace na zádušní mše, konané asi podle Oldřichova přání každý pátek nebo sobotu.) 
Z tohoto zádušního odkazu zřejmě pramení pověst, tradovaná v Poleni až do dvacátého století, že když zemřel 
nějaký příslušník rodu Chlumčanských, zvon v kostele v Poleni se sám od sebe rozezněl a při úmrtí posledního 
člena rodu pukl. 
Proslulost Chlumčanských na Polyni však měla očividně své meze - když při sporu o poleňské mlýny mezi 
panstvím Chudenice a Polyně 31. 8. 1702 líčil rychtář chudenické části Poleně Jan Tomášek příčiny zpustnutí 
Paseckého mlýna pod kostelem v Poleni, tvrdil, že vinu nesli "dva páni na Polyni, pan Jan a pan Voldřich, po 
rodu nevím jak se jmenovali .... " 
V kostele se zachoval jeden náhrobní kámen s erbem Chlumčanských, bohužel téměř úplně vyšlapaný. S největší 
pravděpodobností označuje místo posledního odpočinku Oldřicha Kryštofa, i když v tomtéž chrámu byli 
pohřbeni i jeho bratr Jan Markvart a jeho dva synové, zemřelí v dětském věku. Náhrobky Chlumčanských 
v kostele v Poleni měl popisovat ještě Wunschwitz roku 1709. 
Viz DZM 15 B26'; DZV 75 A9'; DZV 393 J5; DZV 265 B26, B30; DZV 263 G9'; PAS; SOkA Klatovy AM 
Klatovy sign. K25 (Liber memorabilis 1653-1808) fo!. I; SokA Klatovy AM Poleň Obecní kronika Poleň 
(zpracovaná K. Hostašem), pag. 17-25,27, 32a, 38, 42, 95, 124, 169-170, 292; Sommer, J.: Konigreich Bohmen 
7. Klatauer Kreis, Prag 1839, s. 216-217 č. 6, 9, 10, 13, 14; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království 
Českého 7. Písecko, Praha 1890, s. 230; Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království Českého 9. Domažlicko a 
Klatovsko, Praha 1893, s. 46; Hostaš, K.- Vaněk, F.: Soupis památek uměleckých a historických v politickém 
okresu Klatovském, Praha 1899, s. 140; Sedláček, A.: Tuchar ze Šoberova, OSN 25, 1906, s. 848; Sedláček, A: 
Místopisný slovník historický Království českého, Praha 1908, s. 14, 713; Mareš, F.- Sedláček, J.: Soupis 
památek historických a uměleckých v politickém okresu Prachatickém, Praha 1913, s. 12; Šlégl, A.: Politický 
okres Přeštický. Část zvláštní, Přeštice 1925, s. 26; Vančura, J.: Dějiny někdejšího královského města Klatov 
II/2, Klatovy 1933-36, s. 781; Doskočil, K. ( ed.): Berní rula 2. Popis Čech po třicetileté válce 1-2, Praha 1953-
1954, s. 456-457, 540-541; Haas, A. (ed.): Berní rula 28. Kraj Prácheňský 2, Praha 1954, s. 573-575; Tříska, K. 
a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 5. Jižní Čechy, Praha 1986, s. 20; Kašička, 
F. - Nechvátal, B.: Tvrze a hrádky na Prachaticku, Prachatice 1990, s. 20; Zahradníková, M. (ed.): Soupis 
poddaných podle víry z roku 1651. Plzeňsko- Klatovsko 2, Praha 2003, s. 123-124, 390-398; Čadková, I.
Zahradníková, E.: Berní rula 25. Plzeňský kraj 3, Praha 2003, s. 764-766, 783-785, 787-791; Úlovec, J.: Hrady, 
zámky a tvrze Klatovska, Praha 2004, s. 157 
40 Trhová smlouva na Dachov nebyla dosud nalezena, ale roku 168 už nebyla částí statku a podle berních 
úředníků byla roku 1683 od Bělče oddělena ves Dachov pro Františka Bohuslava Sedleckého z Újezdce se 112 
strychy poddanské půdy (2 1/4 osedlého, v berní rule šest osazených a tři pusté poddanské usedlosti) a u Bělče 
zůstalo jen 314 strychů. 
Součástí statku Běleč v roce 1688 bylo zachovalé "rytířské sídlo" s pokoji, komorami a sklepy, poplužní dvůr, 
bylinková a okrasná zahrada ("Krauter und Lustgarden"), dvě štěpnice, jedna hned u sídla, druhá za chalupou 
ovčáka, dvě malé chmelnice, pivovar, sladovna, vinopalna, výsadní krčma ve vsi Bělči, ovčín s chalupou 
ovčáckou, dva malé rybníčky a ves Běleč s platy a robotami. Specifikace placení včetně pojištění částky 4 500 
zl. na 6% úroku byla dohodnuta následně 18. 3. 1688 za přítomnosti svědků Jana Aleše Maxmiliána Koňase z 
Vydří na Myslkovicích a Roudné (manžela sestry Jana Františka) a Václava Ernesta Ignáce Markvarta z Hrádku 
(bratrance Jana Františka), kteří byli svědky také vlastní trhové smlouvy ze 6. 3. 1688 .. 
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svobodný dvůr u Bechyně a potom znovu i zemskodeskový statek, Růženou u Milevska.41 

Antonín také roku 1722 zdědil po příbuzném Václavu Leopoldovi Trhové Dušníky, statek 

však byl nesmírně zadlužený a tak ho roku 1734 zase prodal.42 Přitom získal i dům v Praze 

41 Následná specifikace plateb za Běleč byla provedena za přítomnosti svědků Jáchyma Albrechta Lipovského na 
Dražíči (bratra ženy Jana Františka) a Viléma Albrechta ze Žeberka na Staleči (dnes Stádlec u Tábora) a Moltíně 
(neidentifikováno, sestra Jana Františka byla manželkou Jana Jiřího ze Žeberka, snad šlo o jejího syna nebo o 
bratra jejího manžela) 12. 12. 1692 v Bechyni a Jan František neuváděl žádné sídlo, takže očividně žil v 
Bechyni. O jeho vlastnictví nějakého měšťanského domu nevíme zatím nic, až vdova po něm Maxmiliána 
Chlumčanská koupila 23. 7. 1704 od Václava Loka z Nelky Kunšovský dům v Bechyni. Při další specifikaci 
plateb za Běleč a novém potvrzení pohledávky na 4 500 zl. ze 14. 12. 1717 vystupoval už Antonín Chlumčanský 
jako pán na Růžené. 
Tento statek koupil 2. 8. 1709 (do OZ vloženo 1710) od Františka Arnošta z Vrtby na Suchdole, Nezašově, 
Štětkovicích a Růžené za 1673 kop 8 gr. 4 den. míš., z toho 100 tolarů hotově a 1544 kopy gr. míš. na jistině. 
Ze statku Růžená potom Antonín Chlumčanský podal 10. 12. 1713 přiznávací rustikální fasi: statek tvořilo šest 
poddanských dvorů v Růžené, jeden v Květuši a jeden ve Lhotě. Podle revisitace z 26. 8. 1721 měli Chlumčanští 
ve vsi Růžená polnosti o velikosti 125 strychů ll 1/2 věrtele, z toho ale 89 strychů 5 věrtel u pustého dvora 
užívaného vrchností, u svobodného Štěpánovského dvora v Květuši rovněž užívaného vrchností 80 strychů 2 
věrtele a u poddanského dvora ve Lhotě Tetaurově 32 strychu 2 3/4 věrtele. Celkem tedy bylo na statku Růžená 
68 strychů 9 1/4 věrtele v poddanských rukou (u šesti poddanských dvorů) a 169 strychů 7 věrtel polí užívala 
vrchnost (ve dvou dvorech). Většina půdy byla označena jako špatná. Podle exekvatoria dominicale ke statku 
nepatřila žádná dominikální pole. Na statku byl tehdy dále chován vrchností pár tažných volů, devět krav, čtyři 
jalovice a tři prasata, zatímco poddaní chovali dohromady jen jeden pár volů a osm krav. Všichni poddaní 
chovali 1-2 krávy, ale jen jediný z nich měl pár volů a nikdo žádný další dobytek. Šlo tedy jen o chalupníky. 
Vrchnost držela ke dvoru v Růžené louky o výnosu 12 vozů sena a 3 otavy a v Květuši 6 vozů sena a 1 1/2 
otavy. Vrchnostenské zahrady v Růžené a Květuši měly velikost 1 strych 112 věrtele a 1 strych 2 věrtele půdy. 
Na svobodné půdě v Květuši byl ještě mlýn o jednom kole na velmi nestálé (dešťové) vodě, ze kterého se platilo 
vrchnosti ll strychů žita a 7 zlatých ročně a u kterého se držely dvě krávy. Dále na Růžené žili tři Židé: 
vinopalník platil 18 zl., kramář 4 zl. a obchodník s kůžemi 4 zl. 30 kr. ročně. Podle exekvatoria dominicale na 
statku byly vrchnostenské rybníčky - násadní o velikosti osm kop a výtažní o velikosti 17 kop. V roce 1757 tam 
stál i pivovar na 21 sudů ročně, který pravděpodobně fungoval také už v době držby Růžené Chlumčanskými. 

A. Sedláček ve svých Hradech ani v Místopisném slovníku dějinám Růžené nevěnoval žádnou pozornost, jen u 
Květuše u Milevska uvedl, že tu od 16. století býval vedle vsi na panství Nadějkov i samostatný svobodnický 
dvůr. Podle J. Sommera Růženou od Chlumčanských přikoupila ke statku Malá Chyška Josefa, vdova po Franzi 
Xaverovi Josefu von Arnheib a držitelka Malé Chyšky v letech 1733-1744. Ve skutečnosti však Antonín Josef 
Chlumčanský prodal Růženou, "kdež dvůr ze sedlských gruntův udělán jest' už 7. ll. 1719 Josefu Václavu 
Audrčskému z Audrče za šest tisíc zlatých. Josef Václav však nebyl schopen částku uhradit a tak od smluvy 
odstoupil, což bylo 4. 6. 1726 vepsáno do desek zemských. Růžená byla pak 21. 4. 1726 prodána za pět tisíc 
zlatých Františku Ferdinandu z Radče, který se 8. 6. 1726 oženil s dcerou Antonína Josefa Josefou Clodinou. 
Josefa von Arnheimb mohla tedy statek koupit teprve od rytířů z Radče. 

Samostatný statek Růženou nakonec roku 1764 přikoupili od posledního držitele, pana Nádvorského, bratři 

Anton a Andres Feuersteinové k Nadějkovu, ke kterému již patřila druhá část vsi. 

DZV 399 P14, Pl9', P20; DZV 412 P4'; DZV 495 J29; DZV 499 A21 '; DZV 501 L27; TK inv. č. 3005 
(rustikální fase Růžená na Táborsku); PAS; Kolář, M.: Chlumčanský z Přestavlk, OSN 12, Praha 1897, s. 247; 
Sommer, J.: Konigreich Bohmen 8. Prachiner Kreis, Prag 1840, s. 363; Sommer, J.: Konigreich Bohmen 10. 
Taborer Kreis, Prag 1842, s. 57, 60, 63 č. 13, 14, 19; Sedláček, A: Místopisný slovník historický Království 
českého, Praha 1908, s. 490; Profous, A .. : Místní jména v Čechách 2, Praha 1949, s. 459-460, 594; Doskočil, K. 
( ed.): Berní rula 2. Popis Čech po třicetileté válce 2, Praha 1954, s. 540-541; Chalupa, A. a kol.: Tereziánský 
katastr český 2, Praha 1966, s. 351-353 č. 1432/21-24; Burdová, P. a kol.: Tereziánský katastr český 3. 
Dominikál, Praha 1970, s. 441 č. 1432; Tříska, K. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku 5. Jižní Čechy, Praha 1986, s. 20; Kašička, F. - Nechvátal, B.: Tvrze a hrádky na Prachaticku, 
Prachatice 1990, s. 20 
42 Antonín Chlumčanský uzavřel I. ll. 1732 smlouvu s Maxmiliánem Dubským z Vitiněvsi na Pičíně a 
Bučilech: Maxmilián dovolil Antonínovi na pičínských gruntech při dušnických pást vrchnostenský hovězí i ovčí 
dobytek (ale kozy nikoliv, "pro uvarování škody a zachování lesův"), Antonín mu za po postoupil šenkování 
piva v hospodě "v posskách" jménem Loudilka a oba se dohodli na společném užívání hraničních lesů. Ale o 
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v dnešní Vodičkově ulici, roku 1741 ho ale prodal také.43 Členové této větve Chlumčanských 

v 18. století drželi ještě statky Hoštice u Volyně a Veselíčko u Milevska.44 

necelé dva roky později 12. 2. 1734 prodal Antoní Chlumčanský Trhové Dušníky Václavu z Bossi a jeho ženě 
Claře Benedictě rozené z Ebelinu (Ebelinové z Frydberka?) za sto tisíc zlatých. Z toho osm tisíc bylo 
Chlumčanským dáno v hotovosti, dalších pět měli kupci složit do tří let, dále postoupili pohledávku na dvanáct 
tísíc, zapsanou na statku hraběte Millesima, zavázali se zastoupit Chlumčanské v dluju 40 tísíc u různých osob a 
především jim postoupili dům na Starém městě pražském, prv Ebelinovský řečený, s připojenou kůlnou někdy 
Clévskou, v ceně 20 tísc zl. Zbytek měl být pojištěn pod úrok 6 %. 
Viz DZV 357 013; DZV 499 G21'; DZV 504 G23 
43 Šlo o dům č. 702-40 (U Elsniců, Neslingerovský, Věžníkovský). Václav Leopold Chlumčanský ho získal po 
matce a neteři a zřejmě ho spolu s Trhovými Dušníky odkázal Antonínovi (v závěti je zmíněn jen obecně 
veškerý statek, nejmenuje konkrétné části). Antonín ho držel v roce 1735 a roku 1741 prodal "dům 
Věžníkovský" Antonínu Arnoštu Strojetickému za 1 400 zl. 

Viz Ruth, F .. Kronika královské Prahy a obcí sousedních 3, reedice Praha 1996, s. 1119-1120 
44 Je až neuvěřitelné, jak nejasné mohou být dějiny statku s farním kostelem a poměrně známým barokním 
zámkem v době pobělohorské. Historie Hoštic bohužel není zpracována A. Sedláčkem v jeho Hradech, ale 
v Místopisném slovníku jim věnoval rozsáhlejší pasáž: na konci 17. století je prý koupil Vladislav Chlumčanský 
a jeho syn /sic!/ Antonín zde asi roku 1742 opravil a okrášlil kostel. Roku 1799 se pak statek dostal z majetku 
rodu Chlumčanských. (Tento nástin dějin Hoštic převzali i Kašička s Nechvátalem.) Kostel v Hošticích byl podle 
Soupisu památek skutečně roku 1747 postavěn nově po stržení starého chrámu v dezolátním stavu, Chlumčanští 
však v souvislosti s tím připomínáni nebyli. Podle soupisu jihočeských vrchnostenských sídel měl Hoštice koupit 
"Ladislav" Chlumčanský od Vítanovských z Vlčkovic roku 1686 a statek měl patřit jeho potomkům nepřetržitě 
až do roku 1799, přičemž na konci 18. století ho drželi Ladislavovi vnuci Vojtěch a Václav Leopold. Jenomže 
tito bratři byli vnuky Antonína Chlumčanského a ten byl synem Jana Františka na Bělči, nikoliv Vladislava 
Chlumčanského na Trhových Dušníkách. V genealogii Chlumčanských se tak mýlil Sedláček i pozdější 
regionální autoři, ti tím více, že Vladislav zemřel už roku 1679, takže v roce 1686 Hoštice koupit opravdu 
nemohl. Pokud by samozřejmě nešlo o nějakou dosud neznámou stejnojmennou osobu z jiné větve 

Chlumčanských. 

Údaj o Ladislavu Chlumčanském jako o majiteli Hoštic v pramenech opravdu najít lze, a to v odpovědi správce 
Hoštic Hollomanskeho z 1 O. ll. 1825 topografu Eichlerovi. Hollomansky vypověděl, že statek koupil nynější 
majitel Johann von Schutterstein roku 1822 a mezi předcházející majitele patřili Ladislasv Chlumčanský z 
Přestavlk, Joachim Zádubský ze Šentálu, Josef Haan, Fanz Domyslag 1814, Antonie Weissová 1816 atd. Je 
otázka, jak hodnověrné byly správcovy informace a zda tu nedošlo k záměně s Václavem Leopoldem 
Chlumčanským. 

Ve skutečnosti koupil Hoštice Antonín Chlumčanský 4. 9. 1741 v dražbě, vyhlášené kvůli dluhům předešlého 
majitele Václava Rudolfa Koce z Dobrše od komisařů Johanna Franze Goltze a Tadease Franze Obyteckého za 
I O 500 zl., což bylo do desek zemských vloženo 87. 6. 1742. V Tereziánském katastru však je jako majitel 
Hoštic ještě roku 1757 uveden Rudolf Koc z Dobrše, zřejmě proto, že Chlumčanští dosud nezaplatili za Hoštice 
plnou částku. Tento deskový zápis znal zřejmě M. Kolář, protože získání Hoštic Chlumčanskými datoval do 
roku 1742. Také podle J. Sommera získal Hoštice Antonín Chlumčanský v první polovině 18. století a odkázal je 
synu Vojtěchovi, od nějž je roku 1784 koupil bratr Václav Leopold, který je držel do roku 1799. 
Otázka držby Hoštic Vladislavem Chlumčanským na konci 17. století však zůstává nevyjasněna - bezpečně 

víme jen, že 17. 1 O. 1676 získal Hoštice Jindřich Vilém Vítanovský z Vlčkovic po své zemřelé matce Alžbětě 
rozené Častolárové z Dlouhé Vsi a 20. ll. 1713 je držel Václav Vidršperkár z Vidršperku, který za ně podal 
přiznávací fasi. Dějiny Hoštic mezi lety 1676-1741 zůstávají značně nejasné. 
Přitom Chlumčanští zanechali v dějinách Hoštic nepochybně velmi hlubokou stopu a právě zde se roku 1749 
narodil poslední a nejslavnější člen rodu, budoucí arcibiskup Václav Leopold Chlumčanský. Podle J. Sommera a 
odpovědi topografu Eichlerovi z 5. I. 1826 dokonce Antonín Chlumčanský postavil zdejší zámek od základů 
nově roku 1772. Podle historiků umění ho však Chlumčanští jen nechali barokně upravit, a to údajně až v roce 
1777. J. Schaller roku 1790 informoval pouze o tom, že statek se skládá ze zámku a vsi o 22 usedlostech, které 
vlastní Václav Chlumčanský. (Podle J. Sommera byl v první polovině 19. století v Hošticích kostel s lokálií /od 
1787, v 16. století fara/, zámkem, kanceláří, poplužním dvorem, ovčínem, pivovarem s várkou šest sudů, 
palírnou, dvěma krčmami a vesnicí.) Hoštice u Volyně, obec i zámek dnes proslavené známou filmovou trilogií 
"Slunce, seno a ... ", se dokonce na konci 19. století, kdy už dávno členům rodu Chlumčanských z Přestavlk 
nepatřily, nazývaly "Hoštice Chlumčanské". 
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O majetkové situaci Jindřichova bratra Adama nemáme zcela jasno. V Berní rule 

není uveden a zřejmě tehdy už neměl žádný nemovitý majetek.45 Roku 1651 sloužil jako 

nadlesní ("fořštmistr") na panství Malešov v kraji Čáslavském nedaleko Kutné Hory.46 

Pravděpodobně žil ze svého platu ve službách různých šlechticů, jako roku 1651 Berků 

z Dubé na Malešově, a z úroků z půjčovaných peněz. Z úroků z pohledávek svých rodičů žil 

pak i jeho syn Jan Kryštof Protože to ale na slušnější život nestačilo, vstoupil Jan Kryštof 

před 13. 7. 1673 do armády (pod velením plukovníka Gallase), náklady na cestovné mu však 

přineslo další zadlužení. Přesto ve vojsku pod týmž velitelem zůstal nejméně do února roku 

1679.47 Někdy koncem roku 1678 byl raněn do nohy. Jeho žena Barbora Magdalena 

Chlumčanská ze Sulevic v zimě roku 1679 zoufale prosila úředníky České komory, aby jim 

pomohli, protože nemohou zaplatit jeho léky a i se svým dítětem trpí hlady a zimou. 

Dějiny Veselíčka jsou naopak poměrně jasné. A. Sedláček se sice jeho historii ve svých Hradech také nevěnoval 
a v Místopisném slovníku a o Veselíčku napsal jen obecně, že ho Chlumčanští drželi v 18. století. Podle M. 
Koláře i všech ostatních autorů ho ale Chlumčanští koupili roku 1751 a i J. Sommer udává polovinu 18. století. 
Podle Tereziánského katastru držel roku 1757 Antonín Josef Chlumčanský statek Veselíčko v Táborském kraji s 
vesnicemi Veselíčko, Křižanov, Bílina a částí vsi Zběšičky s celkem třiceti poddanskými usedlostmi. Z majetku 
rodu bylo Veselíčko odprodáno roku 1783. Roku 1790 ho tvořilo mimo zámečku 31 usedlostí ve Veselíčku, 14 v 
Bílině , 22 v Křižanově a 26 ve Zběšičkách, šlo tedy o mnohem větší statek než Hoštice. Podle J. Sommera 
zdejší zámek nechal postavit Antonín Chlumčanský, podle uměleckých historiků však místní šlechtické sídlo 
pochází už z první poloviny 17. století a dále bylo upravováno až na konci 18. století, kdy již nebylo v majetku 
rodu Chlumčanských. 
Viz DZV 584 F23 '; DZV 478 E I; NA Praha TK in v. č. 2434 (fase Teresiánského katstru na Hoštice u Volyně); 
ANM Eichlerova sbírka č. 694 karton 57 složka Hoštice; Schaller, J.: Topographie des Konigreichs Bohmens 3. 
Prachiner Kreis, Prag 1790, s. !52; Schaller, J.: Topographie des Konigreichs Bohmens 14. Taborer Kreis, Prag 
1790, s. 145, 156; Sommer, J.: Konigreich Bohmen 8. Prachiner Kreis, Prag 1840, s. 302-304; Sommer, J.: 
Konigreich Bohmen JO. Taborer Kreis, Prag 1842, s. 46-48; Kotyška, V.: Úplný místopisný slovník, Praha 1895, 
s. 40 I; Kolář, M.: Chlumčanský z Přestavlk, OSN 12, Praha 1897, s. 247; Sedláček, A: Místopisný slovník 
historický Království českého, Praha 1908, s. 255, 951; Mareš, F.- Sedláček, 1.: Soupis památek historických a 
uměleckých v politickém okresu Prachatickém, Praha 1913, s. 47-49; Profous, A .. : Místní jména v Čechách I, 
Praha 1954, s. 730 č. 5, 3, Praha 1951, s. 615, 4, Praha 1957, s. 527; Chalupa, A. a kol.: Tereziánský katastr 
český 2, Praha 1966, s. 233 č. 1122, s. 369 č.l462; Tříska, K. a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku 5. Jižní Čechy, Praha 1986, s. 78, 207; Kašička, F.- Nechvátal, B.: Tvrze a hrádky na 
Strakonicku, Strakonice 1986, s. 52; Vlček, P.: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, Praha 2001, s. 494 
45 Vlastnil mlýn ve vsi Hradci na panství Chotěšov, na kterém se psal 19. 8. 1644, ale před 30. 6. 1647 (kdy už se 
na něm nepsal) ho prodal za 761 kop gr. míš. svému švagru Karlu Františku Vidršperkárovi. Nemovitý majetek 
v Hradci zřejmě vyženil se svou první manželkou Lidmilou rozenou Vlčkovou z Příčiny, protože 4. 10. 1612 se 
psal Dobeš Vlček z Příčiny se synem Kryštofem a Annou Vlčkovou z Řeneč "a ve vsi Hradci". Ves Hradec o 
622 stryších poddanské půdy patřila chotěšovskému klášteru i v době psaní berní ruly a ve vsi byl opravdu mlýn 
o třech kolech se 36 strychy půdy, patřil však poddanému Jakubu Havlíčkovi a o žádném šlechtici tam nebyla ani 
zmínka. Je tedy otázkou, zda nešlo o drobnou svobodnou držbu nebo třeba o nějakou klášterní nápravu. 
46 Adam měl u sebe na Malešově roku 1651 jen manželku, děti a dva služebníky: třicetiletou chůvu a 
čtyřiadvacetiletého čeledína. Adam i členové jeho rodiny byli katolíky, jeho služebníci nekatolíky s nadějí na 
konverzi ke katolické víře. 
47 Gallasové v té době v Čechách žili dva, synové generála (Jana) Matyáše Gallase na Frýdlantu, Liberci a 
Smiřicích (+1647) František Ferdinand (1635-1697) a Antonín Pankrác Rudolf. Oba byli zletilí už roku 1659 a 
do roku 1674 drželi panství po otci společně, potom František Ferdinand dostal Frýdlant a Liberec a Antonín 
Pankrác Smiřice, které roku 1685 prodal. Další osudy Antonína Gallase se mi zjistit nepodařilo, František 
Ferdinand se naopak stal slavným členem rodu. V letech 1673-1679 však žili oba a ani u jednoho nebylo 
uvedeno, zda byl plukovníkem nebo vůbec vojenským velitelem. Jméno vojenského velitele nešťastného Jana 
Kryštofa Chlumčanského tak zatím není známo. 
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Manželka i dítě Jana Kryštofa asi brzy poté zemřeli, Jan Kryštof ale přežil a nakonec před 27. 

7. 1683 vstoupil do kláštera pa v línů v Obořišti u Příbrami. Tam však roku 1691 opět těžce 

onemocněl a znovu dlužil za léčení. Jeho další osudy neznáme.48 

O majetkových poměrech Jindřichova a Adamova bratra Václava nevíme také nic, 

ačkoliv zemřel až roku 1665. Protože jeho závěť byla uložena v Klatovech, žil snad v tomto 

městě nebo jeho okolí. Pokud je ale známo, žádný dům tam nedržel. 49 

48 Např. v roce 1658 vedl Adam spor s Kryštofem Jaroslavem Krakovským z Kolovrat o 500 kop míš. dluhu a 
následné úroky. 
Bratr Adamovi manželky Karel František Vidršperkár (+1674) na Bílém Mlýně daroval 14. 6. 1665 svou 
"pretenci" u České komory na I 000 zl. ze 24. 5. 1651 své sestře Kristýně Františce Chlumčanské z Vidršperku 
a jejím dědicům (čímž ovšem mimo jiné splatil svůj dluh 761 kop gr. míš. u Adama Jiřího Chlumčanského) a Jan 
Kryštof začal poté pobírat úroky i z ní Ueště 1675). Karel František Vidršperkár mu nadto ve své závěti z I. 3. 
1675 (vložené do desek zemských 24. I. 1675) odkázal ještě 50 zl. (nazýval ho jen Kryštof, syn jeho sestry 
Krystýny). 
Další úroky pobíral Jan Kryštof z pohledávky 3 000 kop gr. míš., jež zdědil roku 1676 po matce Kristýně 
Františce Chlumčanské z Vidršperku, která je získala od rodičů Kryštofa Vidršperkára a Judity Vidršperkárové z 
Janovic. Snad z této pohledávky požadovala Krystýna Františka 28. 3. 1664 vyplatit 15 zl. na pohřeb manžela 
Adama Jiřího Chlumčanského. 
Teta Jana Kryštofa Kateřina Vlasatá z Přestavlk na Loučimi mu v závěti odkázala 20 kop gr. míš. hotově a 
pohledávku 200 kop gr. míš., které mu měli napolovic vyplatit její manžel Jindřich Vlasatý na Loučimi a "strýc" 
Oldřich Kryštof na Polyni. 
Manželka Jana Kryštofa, Barbora Magdalena Chlumčanská rozená Kaplířová ze Sulevic, měla 20. ll. 1669 u 
České komory podle přiznání jejího rentmistra kapitál 2000 zl., uložený na 6 %, z čehož vyplynuly úroky 1500 
zl., celkem 3 500 zl. 
Nejdéle trvající pohledávku však zdědil Jan Kryštof po otci Adamovi a své sestře Anně Dorotě Silvii. Šlo o 
pohledávku I 600 kop gr. míš. (I 866 zl. 40 kr.) u České komory, kterou získali po Ludmile Chlumčanské 
rozené Vlčkové, Adamově první manželce, a jejímu bratru Adamu Karlu Vlčkovi z panství Horšovský Týn a ze 
které pobírali úroky už 29. ll. 1652. Snad z této pohledávky vyplatila 14. 8. 1664 Česká komora Adamovu 
nezletilému synovi Janu Kryštofu Albrechtovi Chlumčanskému 15 zl. úroků. 12. 5. 1673 žádal Jan Kryštof 
Albrecht o vyplacení 200 zlatých ze své "pretence" u České komory pro svou velikou bídu, ale Česká komora 
mu odpověděla, že u ní žádnou pohledávku nemá, takže pak své nároky musel obtížně prokazovat. Máme i 
stručný přehled pohybu peněz na účtu: do roku 1681 bylo vybráno I 242 zl. 29 kr. I den. a zbytek 661 zl. 37 kr. 
byl I. I. 1682 znovu pojištěn. Z něj byly dále vybírány různé menší obnosy: roku 1682-49 zl., 27. 7. 1683 20 zl., 
poté 50 zl., protože 1688 tam bylo jen 540 zl. 24 kr., připočteny ale úroky 32 zl. 25 kr., takže roku 1689 tam bylo 
572 zl. 49 kr., z nich ale zaplaceno 40 zl. a 10. 4. 1690 dále 50 zl. a 23. ll. 1691 pak 15 zl., takže tam zbývalo 
467 zl. 49 kr., ale zase byly připočteny nějaké úroky, protože 19. 12. !691 tam bylo uloženo 532 zl. 49 kr. 3 
den. Není jasné, kolik z toho (či zda vůbec něco) mu bylo vyplaceno. 
Viz ANM sb. H kart. 23 Chlumčanský; DZM 15 Bl7; DZV 36 C23; NA Praha SM C215/R25 sv. 2 (30. 6. 
1647); NA Praha KK sign. 635 (Kniha příjmů České komory od I. 10. 1668 do 31. 12. 1669) fol. 68'; NA Praha 
NM 27/5,6, 9, 10, 11,14; DZV 263 G9'; Kolář, M.: zGallasu, OSN 9, Praha 1895, s. 856; Doskočilová, M.: 
Berní rula 23. Kraj Plzeňský I, Praha 1954, s. 191-192; Beneš, F.: Berní rula ll. Kraj Čáslavský 22. Praha 
1955, s. 1012; Zahradníková, M.- Štrejnová, E.: Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Čáslavsko 2, Praha 
1999,s.325 
49 Závěť Václava Chlumčanského byla 10. 3. 1665 "složena k městskému právu" v Klatovech, ale 13. 4. 1665 
zase vyzvednuta Petrem Schulterem a záhadně zmizela. Byla hledána ještě v roce 1668. Přesnější informace o 
celé záležitosti však bohužel nemáme, protože radní manuál pod sign. K34, podle označení z let 1660-1669, ve 
skutečnosti obsahuje zápisy z jednání městské rady jen z let 1660-1663 a další zápisy z let 1664-1669 jsou jen 
stručné poznámky o výši městské kontribuce. Další radní manuál pod sign. K35 pak má zápisy až z let 1691-
1693. Záležitosti mezi lety 1664-1690 tedy v archivu města Klatov ne ní možné dohledat. Obsah závěti však 
musel být členům rodiny znám, protože jeho sestra už v roce 1665 odkázala z jistiny na 25 kop gr. míš. u Jana 
Zdebora Příchovského na Dobříkově, které jí odkázal bratr Václav, !O kop kostelu Navštívení Panny Marie v 
Loučimi a dalších 5 kop gr. míš. na obraz Panny Marie do téhož chrámu. 



488 

Oldřich působil roku 1623 jako hejtman panství Březnice Přibíka Jeníška z Újezda a 

roku 1628 jako hejtman na Roupově. 5° Syn Oldřicha v Chotíkově Kryštof držel po otci nějaké 

pozemky v Chotíkově, protože jeho manželka Veronika Markéta Chlumčanská ovdovělá 

Zádubská z Geyšperku se 19. 12. 1623 psala "v Chotíkově". Veronika měla po prvním 

manželovi dům ve Všerubech, který sice záhy prodala, Kryštof si však koupil další a jeho 

potomci patřili mezi všerubské měšťany ještě v druhé polovině 17. století. 51 

Viz NA Praha NM C27/7; SOkA Klatovy AM Klatovy sign. K34-K35 (Liber sessionis 1660-1669. !691-1693), 
s. 27; DZV 263 G9'; DZV 265 D29 
50 Bílek, T.: Dějiny konfiskací v Čechách I, Praha 1882, s. 206; Oehm, V.: Protokol reformační komise v krajích 
Bechyňském, Prácheňském a Plzeňském 1628, VKSČN 1897, s. 27; Sedláček, A: Hrady, zámky a tvrze 
Království českého ll. Prácheňsko, Praha 1897, s. 224; Vančura, J.: Dějiny někdejšího královského města 
Klatov Il/2, Klatovy 1933-36, s. 28 
51

První manžel Veroniky Markéty Jan Zádubský ze Šontálu a na Hunčicích jí a jejich dětem zapsal v roce 1619 
dům a chalupu ve Všerubech, které roku 1623 Veronika prodala za 500 kop gr. míš. Martinu Felbirgarovi. 
Z toho 250 zl.dostala hotově, zbytek na jistotě. I Kryštof Chlumčanský musel vlastnit nějaký všerubský dům, 
protože 4. 7. 1641 byl označen jako "soused v městě Všerubech". Tehdy koupil od ševce Šimona Fibraynera za 
185 kop gr. míš. "dzlm Třískovský, ležící mezi domy Václava Černohlávka a Matěje Žáka, s půl lánem dědiny, 
zahradami a lukami, co k tomu náleží, s platy, ospy a třemi dny roboty během žní, desátkem knězi, které koupil 
sobě a své manželce Veronice Margaretě rozené Bisové z Geyšperku a jejich dědicům". Závdavek kupní ceny 
činil 27 kop, roční úrok 8 kop až do zaplacení. Platil ho při Hromnicích 1642, 1643, 1644 a 18. 2. 1644 vykoupil 
plat 78 kop míš. na svém domě za I vola tažného a po 2 kbelcích žita, ječmene a ovsa, takže už na jeho domě 
Třískovském nebyly žádné pohledávky. Ale již I. 12. 1649 Kryštof Chlumčanský prodal svůj dům, ležící mezi 
domy Matěje Žáka a Václava Černohlávka, Jiříku Žákovi za 170 kop míš. Závdavek ze dne ll. ll. 1650 činil I O 
kop míš., z čehož toho roku dostal Kryštof Chlumčanský 5 kop a Dorota Stárková 5 kop. Pak bylo každoročně 
placeno ll. ll. až do roku 1654 Kryštofovi Chlumčanskému 6 zl. a Dorotě 4 zl. Zatím Kryštof koupil jiný dům 
ve Všerubech, protože v berní rule přiznával 60 strychů polí, z nichž 20 osíval ozimem a 12 jaří. Kupní smlouva 
na něj se ale nezachovala. V roce 1656 byla uzavřena smlouva mezi "urozeným rytířem Kryštofem 
Chlumčanským z Přestavlk a Chlumčan prodávajícím a urozeným rytířem Jiřím Vilímem Chlumčanským 

z Přestavlk a Chlumčan a v městě Všerubech. synem jeho vlastním, jakožto kupujícím". (Jak je vidět, ani nuzné 
poměry nezabránili Chlumčanským používat rozsáhlou titulaturu, spíše naopak.) Kryštof prodal Jiřímu Vilímovi 
svůj dům ,Ježící mezi domy Jana Kašpara Flosara a Bartoše Fencla, se vším příslušenstvím, chalupou, 
zahradou, štěpnicí u chalupy, s přikoupenou loukou a dědinkou, kterou koupil od Petra Gifisleho a zcela 
zaplatil, s pzlldruhým lánem dědiny, lukami, zahradou, devíti dny roboty ve žních a platy JVHM a obecními 
povinnostmi" za 600 kop. míš., závdavek 50 kop a každoročně 16. 10. splátka 20 kop míš. až do zaplacení. Při 
tom domě zanecháno: I vůz, I pluh, I brány, I váhy, I polovozy (?), I věrtel a I polověrtely (?), 2 stoly a 4 
stoličky, I mandel, I lože, I truhla, I kůl železný, I zavírací řetěz, 2 malé řetízky z rohatiny, 2 sudy vinné, 2 
almary, I hrnec železný v kamnech, I díže. Z přípisu se dozvídáme, že mu otec slevil z kupní ceny 100 kop a 
bratr Jan Bohuslav Zádubských dalších I 00 kop, takže mu zbývalo po zaplacení závdavku jen 350 kop, ale celý 
zápis byl někdy poté mřežován a nahrazen dalším zápisem: 24. 8. 1659 uzavřeli smlouvu Jan Bohuslav 
Zádubský ze Šontálu "na místě sestry vlastní Anny Kateřiny Štampachové rozené Zádubské a na Linci a bratří i 
sester nevlastních Jiřího Vilíma, Jana Vladislava, Jindřicha Jaroslava, Lidmily Doroty a Anny Sibyly 
Chlumčanských prodávajících a Dorotou Magdalenou Chlumčanskou rozenou Podmostskou z Prostiboře 
kupující o dům ve Všerubech, ležícího mezi domy zemřelého Vilíma Kekuleho ze Stradonic a Jiříka Kyntera, o 
chalupu se štěpnicí jedním a půl lánem dědiny, lukami a chmelnicí za 500 kop míš. Dorota Magdalena bude 
platit jejich otci Kryštofu Chlumčanskému, co na tom domě zaplatil a co k němu přikoupil ze svých peněz, tedy 
105 kop míš. ", na díl sourozenců by připadlo dalších 105 kop, ale poněvadž je darovali z lásky bratru Jiřímu 
Vilémovi, ztratili je, zbylých 295 kop míš. však Anna zaplatit měla, nejdřív díl svého manžela a potom ostatním 
sourozencům každoročně po 15 kopách. Kryštof ještě prodal 22. 3. 1662 Řehoři Sochorovi svou chalupu ležící 
"mezi starým rathausem a domem Matěje Jelínka, se třemi dny roboty" za 52 kop 30 gr. míš. Z nich přijal 20 
kop gr. míš., uložené pod úrok při kostele sv. Jakuba v Ledcích. Další splátku 7 kop míš. 35 gr. přijal 18. ll. 
1672 "po panu otci svém" již Jiří Vilém Chlumčanský. 
Jiří Vilém Chlumčanský a ve městě Všerubech si ll. 6. 1660 koupil kus pole řečená Na Chlumkách od Martina 
Hozlaura za 6 kop gr. míš., I. 4. 1661 vyměnil svou louku a chmelničku pod městečkem mezi potoky za 
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Z tohoto majetkového přehledu je jasně patrné, že Chlumčanští získali během 

třicetileté války majetek výhradně výhodnými sňatky. Kterým z nich se nepodařilo bohatě 

oženit, žili ve značně neutěšených majetkových poměrech, i tak většinou na statku své ženy. 

Jedinou výjimkou byl Vladislav Chlumčanský, který koupil statek Trhové Dušníky za 19 000 

kop gr. míš., jenomže se splácením této kupní sumy měli problém ještě jeho synové. 

Nejsnadnějším způsobem zbohatnutí pro nižšího šlechtice byl v té době tedy skutečně jen 

výhodný sňatek. 

Možnost dosažení sňatku s bohatou dědičkou byla v době třicetileté války větší, 

protože zpustnutí statků na nějakou dobu srovnalo životní úroveň všech rytířských rodů, což 

dávalo šanci podnikavým "ochráncům opuštěných vdov a sirotků". Nepopiratelným faktem 

zůstává, že Chlumčanští využili této situace dokonale a získali pozemkové vlastnictví, o 

kterém by se před vypuknutím třicetileté války neodvážili ani snít. Bylo by velmi zajímavou 

otázkou sledovat, jak moc se jim dařilo na takto získaném majetku hospodařit, to však by byl 

již úkol pro další samostatnou práci. Důležitým poznatkem, který lze z majetkové situace 

Chlumčanských z Přestavlk vyvodit, je fakt, že válečné běsnění třicetileté války nemuselo 

nutně znamenat finanční katastrofu ani pro ty příslušníky nižší šlechty, kteří nesloužili 

v císařském vojsku či nestáli věrně na straně pobělohorských vítězů. Válka naopak mohla pro 

podnikavé šlechtice znamenat šanci na opětovný majetkový vzestup v nových podmínkách. 

rybníček pod Dolejším rybníkem s Kašparem Nekmířským, I. I O. 1661 rybník od Tobiáše Steydla za 6 zl. 30 kr. 
a roční povinnost dva dny roboty a 12. 8. 1664 koupil další rybníček od Jana Žáka za 6 kop gr. míš. Potom 
v roce 1682 koupil od Martina Hypperta lán pole za 148 kop gr. míš., z čehož v roce 1685 bylo 99 kop 26 gr. 
míš. zaplaceno a 45 kop 33 gr. míš. pozůstává, z toho od 24. 4. 1686 mělo být spláceno každoročně 9 kop gr. 
míš. 
Viz SOkA Plasy AM Všeruby sign. fo!. 65', 144, 185-186, 200, 216, 216', 217, 218, 220, 225, 231; 
Doskočilová, M.: Berní rula 23. Kraj Plzeňský I, Praha 1954, s. 275 
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Závěr 

Předkové rodu Chlumčanských z Přestavlk se objevili již v polovině 14. století. Až 

do roku 1452 se nazývali pouze "z Přestavlk", přízvisko "Chlumčanští" začali trvale užívat po 

roce 1534, mezi těmito daty používaly i stejné osoby v téže době oba tvary jména. Až do 18. 

století se samostatný přídomek "z Chlumčan" užíval pouze příležitostně pro ženy z rodu 

Chlumčanských spolu se jménem jejich manžela, muži s tímto predikátem členy rodu nebyli. 

V druhé polovině 15. a na poč. 16. století se objevovaly i jiné osoby s přízviskem 

"Chlumčanský". Jednalo se o předky rodů Míčanů z Klinštejna a Vlasatých z Domaslavi, kteří 

v té době byli majiteli různých Chlumčan, zatímco Chlumčanští Chlumčany v této době 

ztratili. Naproti tomu existenci rodu Chlumčanských z Chlumčan jako odlišného od 

Chlumčanských z Přestavlk se prokázat nepodařilo. Naopak i prokazatelní členové rodu mohli 

být nazýváni někdy jinak než Chlumčanští, většinou podle svého momentálního sídla. 

Predikátem z Přestavlk se honosilo ještě několik vladyckých rodů, usedlých na severní i jižní 

Moravě a ve východních, severních, jižních i středních Čechách. Naštěstí v Plzeňském kraji 

byli pouze jediní panoši, později vladykové z Přestavlk, a to předkové Chlumčanských. 

V době středověku tedy hlavní rozlišovací roli při určování předků rodu Chlumčanských hrálo 

místní hledisko. V případech, kdy se tento způsob nedá použít, nám může pomoci znalost 

genealogie, a to jak předků Chlumčanských, tak i jiných rodů s predikátem z Přestavlk. 

Prvním nezpochybnitelným předkem Chlumčanských je Vlach z Přestavlk (1358-

59), protože u osob ze 13. a poč. 14. století se příbuznost s Chlumčanskými prokázat 

nepodařilo. Vlach patrně pocházel z blíže neznámého domácího šlechtického rodu, protože 

jeho jméno je domáckou podobou jména Vladislav či Vlastislav, které se užívalo pouze ve 

šlechtických kruzích. Jednalo se o zbožného katolíka, neboť mezi lety 1352-1358 nechal 

v Přestavlcích postavit kostel svatého Petra a Pavla a roku 1359 zřídit v dominikánském 

klášteře v Plzni fundaci za spásu duše své a členů svého rodu. Z jeho tří, případně čtyř, synů 

přežil mor v roce 13 80 jen Petr, jenž měl také jediného syna Mikuláše. Z Mikulášových tří 

synů zanechal potomky pouze nejmladší Racek, který z Přestavlk přesídlil na Chlumčany. 

Ves Přestavlky, ležící v poměrně úrodné krajině, zůstala v majetku rodu až do konce 

15. století. Někdy před rokem 1379 získali čtvrtinu nedaleké vsi Chlumčany a postupně 

přikupovali i její další části -ještě roku 1432 jim nepatřily nejméně čtyři selské dvory ve vsi, 

na konci 15. století již jen dva, oba pusté. Mimo tyto dvě vsi vlastnili i části dalších vesnic: 
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roku 1359 měli nejméně jednoho poddaného ve vsi Háj, roku 1416 totéž ve vsi Knihy. Po celý 

středověk patřili mezi drobnou služebnou šlechtu, titul vladyka získali až na konci doby 

jagellonské. V rámci této skupiny však pařily k majetnějším, i když v nejbližším okolí svého 

sídla rozhodně prim nehráli, zastiňováni pány ze Skály, z Roupova a vladyky ze Skočec. 

Jejich bezprostředním sousedem byl také chotěšovský klášter, svůj majetek ale za husitství 

nezvětšili a díky specifickým podmínkám Plzeňska vlastně ani nemohli. Za husitství i v době 

pohusitské zůstali věrně na katolické straně. Rackovi vnukové rozšířili rodinný majetek díky 

službě na opačných ideologických stranách: Vilém sloužil králům Jiřímu z Poděbrad a 

Vladislavu Jagellonskému a jeho bratr Petr Zdeňkovi ze Šternberka. Díky tomu získali 

zástavu lesa chotěšovského kláštera a možnost výhodné koupě hradu Buben u Plešnic se 

dvěma vesnicemi, jejich další bratr Mikuláš Vlach získal ves Sulislav u Stříbra a zástavu vsi 

Lažany a Vilém pak ještě ves Buksice u Plzně. S mnohonásobným zvětšením rodinného 

majetku v jedné generaci došlo k rozpadu rodového nedílu a vytvoření tří, později pěti, větví 

rodu. Mikuláš Vlach zemřel bez mužských potomků a jeho smrtí před rokem 1502 odešly 

z rodu Přestavlky a Lažany. Rousův syn Markvart ve stejné době prodal Chlumčany. 

Rod se rychle rozdělil na chudé a bohaté rodiny a to spíše s ohledem na hospodářské 

schopnosti jednotlivých členů rodu než na jejich původní majetkové východisko. Dvěma 

synům Viléma z Přestavlk, Kryštofovi a Jiříkovi, zůstalo sice celé panství Buben, jejich 

potomci ale brzo zchudli a všechny části svého původního majetku ztratili. Petrův vnuk 

Šebestián prodal své dědictví po otci v Božkově u Plzně a koupil si městský dům v jihočeské 

Volyni. Jeho synové sice získali blíže neurčený statek Bezděkov, ale Jan se nakonec vrátil 

zpět do města, tentokrát do Strakonic, a o jeho bratru Markvartovi nemáme další zprávy. 

Starší Rousův syn Markvart zdědil ves Chlumčany, ale po jejich prodeji žil v městském domě 

v městečku Dobřanech. Jeho synové hospodařili na části zástavní vsi kladrubského kláštera 

Nedražice a nakonec jim jejich strýc Václav předal zástavu vsí Bijadla a Zemětice, díky 

čemuž se jejich majetkové situace značně zlepšila a mohli přikoupit Maškrov a část 

Jícharska. Později se synům jednoho z bratrů, jediného dědice rodinného majetku, protože po 

ostatních bratrech nezůstali žádní potomci, podařilo získat tuto zástavu do svobodného 

vlastnictví díky falešné listině, potvrzující nikdy neexistující koupi vsí od kladrubského 

kláštera. K tomu ještě přikoupili sousední vesnici Čelákovy a část vsi Křakov. Markvarkův 

mladší bratr Václav nezískal z otcovského majetku nic a přesto byl třicátých letech 16. století 

považován za hlavu rodu. Jeho syn Jan na Újezdě Purkartově byl nejbohatším příslušníkem 

rodu Chlumčanských. Roku 1572 koupil k otcovskému panství Újezdu Purkartovu další 
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panství Radkovice pod Skalou a jeho mladší syn Jindřich přikoupil ještě statek Dolní 

Lukavice. Nejbohatším členem rodu na konci 16. století se ale stal Václav na Štokově, 

pocházející původně z nezámožných poměrů. 

Majetková situace jednotlivých rodin v raném novověku byla tedy značně 

proměnlivá a možnost vzestupu se nabízela a nebezpečí úpadku hrozilo v podstatě každému 

členu rodu. Celkový majetek rodu v raném novověku rostl až do 30. let 16. století, pak začal 

stagnovat a kolem poloviny století mírně poklesl, aby pak znovu stoupal až do konce 16. 

století. Potom nastal značný majetkový propad, sledovatelný v berním rejstříku z roku 1615 i 

v deskových zápisech, který však kupodivu nakonec, přestože se neobohatili na konfiskacích, 

vyrovnala třicetiletá válka. Důvodem s zchudnutí rodu na počátku 17. století byla očividně 

hospodářská krize. Vzestup či pokles majetku jednotlivých rodin byl zcela závislý na 

hospodářských schopnostech jejích členů. Prakticky všechny rodiny se snažily o režijní i 

úvěrové podnikání, s různými výsledky: někteří z Chlumčanských žili z renty a na režijní 

hospodaření nakonec zcela rezignovali, jiní vkládali své zisky z úvěrových operací do rozvoje 

svého režijního hospodářství či místo nich zabírali části dlužníkova majetku nebo se naopak 

věnovali se pouze podnikání ve vlastní režii. Překvapivě se zdá, že režijní hospodaření těchto 

drobných statků bylo dostatečně výnosné, aby zajišťovalo jejich majitelům celkem slušnou 

životní úroveň. Úvěrové podnikání spíše jen doplňovalo celkové příjmy. Typickým rysem pro 

pohyb majetku v této době byl fakt, že jednotlivé rodiny většinou hospodařily odděleně a 

nepomáhaly ani svým blízkým příbuzným. 

Služební kariéra na lokální či krajské úrovni podstatné zisky nepřinášela, přispívala 

ovšem ke zvyšování kulturní úrovně jednotlivých členů rodu i jejich rodin. Službu některým 

z velmožů si volili převážně nezámožní členové rodu: Zikmund na Zeměticích působil roku 

1549 u Jindřicha z Plavna jako hejtman panství Bečov, Kryštof Chlumčanský v letech 1562-

1574 jako dvořan Petra V oka z Rožmberka, Václav na Plezomi v letech 1592-1594 jako 

hejtman vamberského statku Třebel. Krajské úřady zastávali ovšem výhradně členové 

bohatých rodin, např. Václav na Újezdě Purkartově byl v roce 1529 krajským berníkem a 

jeho vnuk Jan Boreň na Újezdě Purkartově v letech 1593-1601 výběrčím posudného v kraji 

Plzeňském. Je ale zajímavé, že nejbohatší rytíři - např. Jan na Újezdě Purkartově a jeho syn 

Jindřich na Radkovicích ani Václav na Plezomi a Štokově po jeho sňatku se Salomenou 

Hradišťskou z Hořovic - žádné úřady nevykonávali. Životní úroveň podle typologie 

domácností nižší šlechty stanovené V. Bůžkem se pohybovala mezi stupněm 1 a 2. Žádný 

člen rodu se nepodílel na literárním mecenátu, dva členové rodu však byli literárně činní: Jan 
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Boreň na Újezdě Purkartově a jeho syn David. Úroveň vzdělání známe pouze u Davida, který 

byl absolventem klementinského jezuitského gymnázia, u ostatních katolíků se dá 

předpokládat návštěva plzeňské katolické vyšší školy. 

Další oblastí kulturního života bylo cestování. Nejznámější cestovatelé z rodu 

Chlumčanských byl Jan Boreň na Újezdě Purkartově. Cesty do zahraničí ale podnikali i jiní 

členové rodu Chlumčanských, například Kryštof v Nedražicích do Vilniusu v Litvě, kde před 

rokem 1562 zemřel, a dvořan Petra V oka z Rožmberka Kryštof spolu se svým pánem v roce 

1562 do Frankfurtu nad Mohanem. 

Společenské postavení Chlumčanských se dá z dochovaných pramenů určit jen 

těžko, vedle jejich služební kariéry se na něj nechá usuzovat ještě podle jejich uzavíraných 

sňatků. Manželství uzavírali Chlumčanští především se členy stejně zámožných rytířských 

rodů z okolí, z tohoto pravidla však existovalo několik výjimek: Jan na Újezdě Purkartově se 

oženil s dcerou bohatého lichváře Davida Boreně ze Lhoty na Mikovicích ve Slánském kraji 

Annou, Kateřina z Přestavlk ( + 1502) se stala ženou člena panského rodu Jana Cehnice 

z Říčan a dcera Jindřicha na Radkovicích Kateřina Chlumčanská se provdala za člena téhož 

rodu Petra mladšího Říčanského v Merklíně a na Oseku. 

Třicetiletá válka většinu české šlechty ožebračila, rodu Chlumčanských však přinesla 

opět vzestup. Protože se na konfiskacích vůbec neobohatili a neproslavili se ani ve vojenské 

službě, zdá se, že za majetkový vzestup vděčili výhodným sňatkům, umožněným válečnou 

situací. Zpustnutí statků na nějakou dobu srovnalo životní úroveň všech rytířských rodů a po 

jejich obnově již byl syn Jana Boreně na Újezdě Purkartově Vladislav ženatý s dědičkou 

lenního statku Stěžov Kateřinou Šléglovskou ze Šicendorfu a synové Jindřicha na Bukové Jan 

Markvart s Annou Nebílovskou na Polyni a Oldřich Kryštof po sňatku s Kateřinou 

Nebílovskou na Polyni s vdovou po Václavu Obyteckém Johannou Marií Markvartovou na 

Bělč u Prachatic. Jiní členové rodu byli válkou naopak těžce postiženi, zejména nejvíce 

provinivší se člen rodu Oldřich v Chotíkově, který byl za stavovského povstání rytmistrem 

v kraj i Plzeňském, a pro své nevelké provinění také nejbohatší z rodu Chlumčanských Václav 

na Štokově. Pro účast na saském vpádu byl konfiskován také majetek syna Jana Boreně na 

Újezdě Purkartově Davida v Hůrkách. Řada větví Chlumčanských z Přestavlk za třicetileté 

války vymřela, jiné pokračovaly dále v nuzných poměrech: potomci Oldřicha žili až do poč. 

17. století v městečku Všerubech a syn nekonfiskovaného Adama na Bukové Jan Kryštof 

Albrecht žil v bídě neznámo kde, pak vstoupil do armády a nakonec do paulínského kláštera. 
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Z rodu emigrovala jediná osoba - tajemný J. K. A. roku 1629 v Žitavě, snad totožný s Karlem 

Janem Chlumčanským, který se pak vrátil zpátky do Čech. 

Některé otázky se mi však zodpovědět nepodařilo: co se stalo s Janem na Újezdě 

Hlubově po roce 1545, ve které obci Stráž žil Jeroným ve Stráži a ve kterém Bezděkově 

potomci Šebestiána ve Volyni, čí byli synové bratři Kryštof, Adam, Zdeněk a Jarolím a kde 

žili, čí synové byli Jan na Drahouši s bratry a kde sídlili před ziskem tohoto statku, čí byl syn 

nejbohatší člen rodu Václav na Štokově a jak přesně se provinil při saském vpádu David 

v Hůrkách. Také v majetkových záležitostech zůstala celá řada nevyřešených problémů: 

komu byl prodán statek Újezd nade Mží, jak to bylo s přechodným ziskem Předenic, za kolik 

byla prodána Slatina, Čistá a Drahouš, Maškrov, Čelákovy, Plezom, Štokov, Chotíkov, 

Hůrky ... O mezerách v oblasti našich znalostí kulturního a společenského života 

Chlumčanských jsem se již zmínila, nejdůležitější bude asi zjistit místa pohřbů jednotlivých 

rodin a přesné vzdělání jejich členů, dále v čích službách byl Jan Boreň jako páže a co ho 

vedlo k jeho dalším cestám v době, kdy již byl zadlužen, co vedlo Markvartova syna Kryštofa 

do Litvy, co bylo příčinou sňatku nezámožného Jana na Újezdě Purkartově s dcerou bohatého 

Davida Boreně ze Lhoty na vzdálených Mikovicích na Slánsku a Jiříka s Alžbětou 

Trojanovou z Bylan na neméně vzdálených Bylanech. Jak je vidět, zůstává nám v dějinách 

rodu Chlumčanských z Přestavlk nezodpovězena celá řada otázek, které by bylo možno 

zodpovědět jen dalším výzkumem. 

Přesto se však dá říci, že má práce zaplnila mnoho bílých míst v dějinách různých 

lokalit i místních rytířských rodů, spjatých nějakým způsobem právě s rodem Chlumčanských 

z Přestavlk. Z obecného hlediska jsem dospěla zejména k tomuto závěru: i drobný rytířský 

rod, který nemá vlastní rodinný archiv, je možné komplexně postihnout včetně majetkových 

poměrů a dozvědět se mnoho o jejich každodenním životě i kulturních a společenských 

aktivitách a jejich mentalitě. Z mého výzkumu vyplývá, že drobná šlechta na Plzeňsku se 

mohla a zřejmě i obecněji intenzivně věnovala režijnímu hospodaření a přes předpokládaný 

nutný úpadek takových malých statečků se ve skutečnosti zdá, že utěšeně prosperovaly a 

majetek rodu stále, i když jen pozvolna a mírně, rostl. Také drtivé postižení hospodářskou 

krizí na počátku 17. století ukazuje na to, že ekonomika jednotlivých rodin byla založena 

převážně na režijním hospodaření a stála a padala s jeho výnosností. Výnosy z těchto statečků 

jim nejenom umožňovaly žít na velmi slušné životní a kulturní úrovni, kterou můžeme 

vysledovat díky náhodným zmínkám např. v závětích, ale i zanechat za sebou trvalou stopu 
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díky (pře )stavbám svých sídel, donátorství, vlastní literární činnosti a dokonce dosáhnout i 

spojení s bohatšími rytířskými a chudými panskými rody. 

Dá se říci, že je to svým způsobem stejné jako u vyšší šlechty, stejná snaha po 

dosažení co nejvyššího zisku nejrozmanitějšími prostředky, občasné finanční těžkosti, rodinné 

a zdravotní problémy atd., jen v horizontu nižších majetkových poměrů. Není to ale o nic 

méně zajímavé a není to ani nezjistitelné, pouze se k dosažení srovnatelných výsledků musí 

vynaložit nesrovnatelně vyšší úsilí. Pokud se však chce podat pravdivý obraz minulosti, je to 

nutné. Obecné závěry plynoucí z této mikrosondy však mají jen velmi omezenou planost: jen 

další podobné práce zaměřené na různě majetné rody po celém bývalém Českém království 

mohou prokázat, zda u náhodně vybraných Chlumčanských z Přestavlk nešlo o jedinečnou 

výjimku, kterou nikdo jiný nenásledoval (ačkoliv dílčí výzkumy z Plzeňska napovídají, že 

tomu tak není), jestli Plzeňský kraj nepředstavoval region, který se výrazně lišil od zbytku 

Čech atd. Má práce představuje jen první kamínek do složité mozaiky, která snad postupně 

vznikne, a materiál pro srovnávání s podobnými mikrosondami do dějin drobných 

šlechtických rodů, především rytířských, ale snad i zchudlých panských a zbohatlých 

erbovnických, v oblasti Plzeňska například sklářských. 
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SOUPIS POUZITYCH PRAMENU 

A.NEVYDANÉ PRAMENY 

Státní ústřední archiv Praha 

-fond Archivy zrušených klášterů 

inv. č. 2481 sign. RKP 40 

-fond Berní rula. 

inv.č. 57 (Berní rejstřík z let 1615, přeřazen ze Sbírky rukopisů- bývalá signatura Al) 

- fond Desky dvorské 

sign. 64, 66, 112 

- fond Desky zemské menší 

sign. 1, 4, 6, 7, 10, 14, 15, 32, 36, 46, 52, 53, 56, 57, 65, 66, 69, 

73, 74,78, 85, 91, 92, 94, 95, 103, 122, 132, 135, 169, 170 

- fond Desky zemské větší 

sign. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ll, 14, 17, 22, 36, 45, 51, 57, 66, 68, 80, 83, 127, 129, 132, 133, 

136, 142, 143, 147, 149, 150, 167, 168, 174, 175, 179, 180, 188,250,251,263,265,266,274, 

275,292,295,297,304,305,306,309,314,357,393,399,401,495,499,501,504,584,621, 

1084 

- fond Desky zemské stavovské 

sign. 4 7 (Povolení zemského soudu k právním aktům z let 15 83-15 86) 

- fond Komorní knihy 

sign. 338-342 (Expediční protokoly České komory z let 1592-94, 1598-1611) 

sign. 635 (Kniha příjmů České komory od 1. 10. 1668 do 31. 12. 1669) 

- fond Komorní soud 

in v. č. 1 O, 17, 18, 23, 26, 27( -1 ,2), 28, 52, 55, 58, 64, 69, 90, 154, 179, 180, 244, 253( -1) 



-fond Královská registra 

sign. 5, 70b 

fond Nejvyšší purkrabství 

inv. č. 20 (Registra komornická soudu nejvyššího purkrabství z let 1569-1576) 

- fond Úřad desk zemských 

inv.č. 456 (Rejstřík k deskám zemským stavovským z let 1583-1586) 

inv. č. 581-582 (Rejstříky trhových vkladů k deskám zemským 16.-18. století) 

inv.č. 659 (Rejstřík závětí v deskách zemských) 

-genealogická sbírka Václava Dobřenského 

inv.č. 396- Chlumčanský z Přestavlk 

-genealogická sbírka Gottfrieda Daniela Wunschwitze 

inv.č. 87-Boreň ze Lhoty 

inv.č. 154 -Cetenský z Cetně 

inv.č. 369-Henikar z Eberku 

inv. č. 453- Chlumčanský z Přestavlk 

inv. č. 481-Janovský z Janovic 

inv.č. 936-Příchovský z Příchovic 

inv.č. 1 002-Říčanský z Říčan 

inv.č. 1155-Suda Lukavský z Řeneč 

inv.č. 1182-Šlejklovský ze Šijndorfu (správně Šléglovský ze Šicndorfu) 

inv.č. 1211-Talacko z Ještědic 

inv.č. 1415-Žákavec ze Žákavy 

osobní fond Pozůstalost J. Pohla 

kart. 1 (Rkp. Železářství v Brdských horách) 

- sbírka Nová manipulace 

sign. C27 (Chlumčanští z Přestavlk) 



- Sbírka rukopisů 

sign. A14 (Rukopis Tituláře českého Jana Jiřího Hollara z Práchně z roku 1664) 

- sbírka Stará manipulace 

sign. C 5 (Chlumčanští z Přestavlk) 

sign. C 15/7 (Potrestání Kryštofa Čabelického ze Soutic) 

sign. C215 C 114,8 (Seznamy obžalovaných z účasti na stavovském povstání) 

sign. C215 C15, P25, R25 (Konfiskace Chlumčanských z Přestavlk, Příchovských, 

Říčanských) 

sign. L39/143 (Udělení Zemětic Janu z Lobkovic po smrti Zikmunda Chlumčanského) 

sign. R109/45 Plz.-Kl. 37, 62 (Soupis poddaných podle víry Loučim, Poleň) 

Státní oblastní archív Plzeň 

-Sbírka matrik 

Matrika oddaných a zemřelých fary Klatovy č. 1 z let 1648-1707 

Matrika narozených, oddaných i zemřelých fary Všeruby č. 1 z let 1662-1721 

Státní oblastní archív Plzeň pobočka Klatovy 

- Vs Dolní Lukavice 

Dodatky kart. 1, nesign. (stará sign. II 261,jiná 6a 34) 

-VS Horšovský Týn 

kart. 1 inv. č. 667 (Dílčí cedule z roku 1587) 

-VS Planá 

inv. č. 432 sign. IE 112 kart. 19 (Urbář panství Kočov z první poloviny 17. století) 

inv. č. 434 sign. IE 113 (Urbář panství Planá z roku 1641) 



-VS Svojšín 

kart. 36 inv. č. 1527 prozatímní značka R36 (Rukopis o dějinách statku Svojšína 

a jeho duchovní správy z roku 1844) 

-VS Tachov 

inv. č. 99 sign. K99 (Urbář panství Tachov z roku 1555) fo1 7-7' 

inv. č. 101 sign. 101 (Urbář panství Tachov z roku 1607) fol. 43-45' 

Státní oblastní archív Praha 

- Sbírka pozemkových knih 

VS Kostelec nad Černými lesy inv. č. 3138 (Urbář panství Kostelec z roku 1677) 

Státní oblastní archív Třeboň 

- sbírka Cizí rody 

Registratura: Chlumčanský z Přestavlk (nesignaturováno) 

z Rožmberka sign. 1 7 

-Sbírka matrik 

Matrika narozených fary Prachatice 2 z let 1654-1665 

Matrika narozených fary Prachatice 3 z let 1666-1 720 

Státní okresní archiv Klatovy 

-AM Klatovy 

inv. č. 83 (Kopiář korespondence města Klatov z let 1561-1567) 

sign. K 183 (Kniha kontraktú z let 1650-1684) 



Státní okresní archiv Plasy 

-AM Všeruby 

inv. č. 161 (Trhová kniha městečka Všeruby ze 17. století) 

Státní okresní archiv Rakovník 

- Osobní fond Václav Kočka 

inv.č.11 (Místopis městečka Čistá) 

inv.č. 13 (Soupis poplatnictva kraje Rakovnického z pol. 16. století ) 

inv.č. 15 (Místopisná kartotéka- hesla Čistá, Drahouš, Chlumčanský) 

- AM Rakovník 

inv. č. 135 (Mustruňky z let 1566-1570) 

Státní okresní archiv Rokycany 

-AM Rokycany - I. oddělení 

inv. č. 15 (Notulář z let 1588-1589) 

Státní okresní archiv Strakonice 

- AM Strakonice 

in v. č. 3 9 (Kniha pamětních zápisú z let 15 O 1-1711) 

-AM Volyně 

inv. č. 34, 55 (Trhové knihy městečka Volyně ze 16. století) 



Státní okresní archiv Tábor 

-Osobní fond Martin Kolář 

inv.č. 357, 751 (Složky Chlumčanští a z Přestavlk) 

Archiv hlavního města Prahy 

-Sbírka rukopisů 

inv. č. 1343 rkp. 639 (Kniha fundací záduší Panny Marie před Týnem z let 1613-1752) 

Městský archiv Plzeň 

-Listiny 

in v. č. 173 sign. 1316 (N 139) kart. 23 (Majestát Ferdinanda I. na Buksice z roku 1530) 

inv. č. 281 sign. I 403 (N 297) kart. 45 (Popis majetku špitálu sv. Máří Magdaleny v Plzni) 

-Městské knihy 

inv. č. 8 sign. lb9 (Liber sententiarum z let 1576-161 O) 

inv. č. 213 sign. 1 c 16 (Zlomek pozemkové knihy vsí plzeňského panství z let 151 0-1515) 

in v. č. 214 sign. 1 c 19 (Pozemková kniha vsí plzeňského panství z let 1515-1565) 

inv. č. 498 sign. 7e78 (Kopiář zápisů o majetku kláštera chotěšovského z let 1571-1760) 

Sbírka rukopisů 

inv. č. 8422 s1gn. 4ell4 (Zlomek památníku Šebestiána Pechovského z Turnštejna z let 

1580-1608) 

Zlomky 

sign. RMR III 8/1Xb21/3, 4, 9, 1 O, ll (Zlomky urbářů ze 16. století) 



Archiv Národního muzea 

- Osobní fond Antonín Rybička 

kartotéka pozůstalosti A.Rybičky- heslo Chlumčanský 

-Sbírka H (sbírka archiválií k dějinám šlechtických rodů ze 16.-19. století) 

kart. 21 -Horšický z Horšic 

kart. 23 - Chlumčanský 

kart. 28- Klenovský 

kart. 50 -Sendražický ze Sendražic 

kart. 64-Trojan z By lan 

-Sbírka CH (genealogická sbírka Rudolfa Vratislava z Mitrovic) 

kart. 20 - Henykar z Eberka 

kart. 21 - Chlumčanský 

kart. 31 - Wiedersperger z Wiederspergeru, Vlasatý z Domaslavě 

- Sbírka rukopisů 

rkp. č. 29 (Výpisy A. Pilata o šlechtických křtech, sňatcích a pohřbech 

z matrik kostela Panny Marie před Týnem na Starém Městě pražském) 

rkp. č. 32 (Výpisy A. Pilata o šlechtických křtech, sňatcích a pohřbech 

z matrik kostela sv. Víta od roku 1606) 

rkp. č. 46 (dvoudílný rukopis výpisů F. E. Rentze z desek zemských- především půhonných

s názvem Alfabetický seznam šlechty v deskách zemských) 

rkp. 127 (výpisy A. Zoubka z desek zemských a register komorního soudu) 

Archiv Pražského hradu 

- Archiv metropolitní kapituly 

Cod. III/7 (opis z 19. století erekční knihy z roku 1416) 

Cod. VI/2 (akta administrátorů z roku 1433), 

Cod.VI/11 (akta administrátorů z roku 1498) 



Národní knihovna ČR 

- Oddělení rukopisů a starých tisků 

Rkp. inv. č. 36 sign. XVII A35 (Nálezové soudu dvorského, zemského a komorního ze 16. 

století) 

Rkp. in v. č. 108 sign. XVII C 30 (Nálezové soudu zemského a komorního z let 1487-1582) 

Rkp. inv. č. 265 XVII F35 (Vincence a S. Wilhelmo, bosáka u sv. Václava, Sborník výpisků o 

rodinách českých) 

Strahovská knihovna 

- Sbírka rukopisů 

Rkp. DG IV 18 (památník Oldřicha Zahrádeckého ze Zahrádek) 

-Sbírka starých tisků 

Sign AA VII 54 přívazek 20 (konvolut latiských básní absolventů 

klementinského jezuitského gymnázia Donaria .. z roku 1606) 

Historický ústav České akademie věd 

- Pozůstalost Augusta Sedláčka 

rukopisná jmenná kartotéka- hesla Chlumčanský z Přestavlk, Klenovský 

z Klenové a Janovic, z Reicnštejnu, Říčanský z Říčan, Švihovský z Rýzmberka 

rkp. 74,130,133 



Fiirst Thun und Taxis Zentralarchiv Regensburg 

- s1gn. Bohmen 94 (Kopie soudních rozhodnutí o získání či nezískání zápisných statků 

chotěšovského kláštera zpět do jeho vlastnictví z let 1603-161 O) 

B. TIŠTĚNÉ PRAMENY 

Bartoloměj Paprocký z Hl ohol: Diadochos, id est succesio, jinak posloupnost 

knížat a králův českých, biskupů i arcibiskupů pražských 

a všech třech stavů Království českého, tj. panského, rytířského a městského, 

krátce sebraná a vydaná, Staré Město pražské 1602 

Balbín, B.: Diva Montis Sancti, Pragae 1665 

Bohuslav Balbín: Miscelanea Historica regni Bohemiae, Dec. 2, Lib. 2, Pragae 1687 

Brikcí z Licka:Titulové stavu duchovního i světského, Staré Město pražské 1534 

Jiřík Černý: Formy a notule listů všelijakých ... i titulář, Staré Město pražské 1572 

Mikuláš Šúd ze Semanína: Formy a notule .. .i titulář, Staré Město pražské 1556 

Šebestián Fauknar z Fonkenštejna: Titulář, Staré Město pražské 1589 

C. EDICE 

Archiv český čili staré písemné památky české i moravské 1-6 

ed. F. Palacký, Praha 1840-1872, 8,1 O ed. J. Kalousek, Praha 1888, 1890, 

30, 32, 37, ed. G. Friedrich, Praha 1913, 1915,38, ed. F. Hoffmann, Praha 2000 
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Borový, K.- Podlaha, A. (ed.): Libri erectionum arch. pragens. saeculo XIV et XV, 

1-6 (1358-1407), Pragae 1875-1937 
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Doskočilová, M. (ed.): Berní rula 23. Kraj Plzeňský 1, Praha 1954 
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Janko, J.- Bužgová, E. (ed.): Petr Ondřej Matthioli- Tadeáš Hájek z Hájku: 
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Obr. č. 1 Erb Chlumčanských ze 17. století 

(převzat z erbovní sbírky, uložené v ANM sb. CH 31 č. 25- Wiederspergar) 
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Obr. č. 3 Tvrz v SL>lislnv~- u Stříb-ra (stav p:ř'ed zbořen:Cm 
'" roce 1990) 
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