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/	PŘEDMLUVA

Rodu pánů erbu sviní hlavy se dosud nikdo nevěnoval v rozsahu mono-
grafie. O to se snaží nyní tato publikace. Hned na začátku je nutné upo-
zornit, že cílem není vědecky rozebírat složitá témata, jež jsou na poza-
dí popisu jednotlivých Rožmitálů zmíněny. Publikace se snaží popsat 
historii rodu, jenž je nesmazatelně spjat s Blatnou, s jihočeským regi-
onem a v neposlední řadě i s řadou dalších míst Čech a Moravy. Kni-
ha je tak svým obsahem určena spíše širší čtenářské obci, zajímající se 
o šlechtickou genealogii, než obci akademické.
Na tomto místě by bylo rovněž vhodné shrnout a částečně i zhodno-

tit bibliografii o Rožmitálech a jejich předchůdcích – Buzicích. 
Již staří historiografové, František Palacký ve svých Dějinách národu 

českého v Čechách a na Moravě a Václav Novotný v Českých dějinách, se zmi-
ňují o prvních představitelích rodu.1) Pro období, v němž žili první pří-
slušníci rodu, je těžké s jistotou konstatovat pouze na základě křestního 
jména, bez predikátu, že jde právě o Buzice, či Rožmitály. A proto bylo 
nutné poopravit některá tvrzení minulé i současné historiografie. 
Jedinečným dobovým pramenem, který se zabývá Rožmitály a Buzi-

ci, je Diadochos Bartoloměje Paprockého z Hlohol, který píše o Rožmi-
tálech z pohledu současníka žijících reprezentantů rodu, třebaže tak 
pochopitelně činí v duchu humanistického vzdělance, jenž počátky 
rodu vidí až v dobách bájného Bivoje.2)

Rámcově se významnějšími jednotlivci někteří historici již zabývali. 
Zejména to platí pro dobu jagellonskou a následně předbělohorskou, 
kdy se vesměs zmínky o nositelích tohoto erbu orientují na osobu Zdeň-
ka Lva z Rožmitálu, který byl ve funkci nejvyššího purkrabího záro-
veň nejvyšším představitelem českého království v době nepřítomnosti 
panovníka v zemi, a tak ovlivňoval politické dění. Starší historiografie, 
např. Ernst Denis, často shledává Zdeňka spíše negativní postavou, 
vidí v něm uzurpátora moci.3) Naopak moderní historiografie, repre-
zentovaná v tomto případě Josefem Janáčkem a Josefem Mackem, se 
snaží o objektivní hodnocení postavy Zdeňka Lva v době jagellonské  
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a Ferdinanda I. Josef Macek nahlíží zejména na stavovskou stránku jeho 
osobnosti, na jeho pokus trvat na hlavních zásadách stavovství i za cenu 
upadnutí v nemilost u Ferdinanda I., což je vlastně zároveň jeho nejen 
politický, ale i ekonomický krach.4) Okrajově jeho postavu vykresluje 
František Kavka ve své publikaci Zlatý věk růží.5) Z kronik, jež zmiňují 
mimo jiné také osobnost Lvovu, lze uvést např. Kroniku Jiřího Písecké-
ho, Kroniku Bartoše Písaře, Paměti o bouři Pražské roku 1524 nebo Norber-
ta Hermanna Rožmberskou kroniku.6) 

Postavami Zdeňka Lva a jeho vnuka se zabývá Miroslava Vandrov-
cová v článku Zdeněk Lev z Rožmitálu – děd († 1535) a vnuk († 1580).7) 
Srovnává na pozadí doby osudy děda a vnuka. Vnukovi Zdeňka Lva se 
věnuje také článek Helmuta Teufela Legenda o rituální vraždě ze sedmde-
sátých let 16. století. Článek je však spíše zaměřen na židovskou temati-
ku než na postavu Zdeňka Lva.8) O úloze Zdeňka Lva ve sporu o Rožm-
berské dědictví píše Josef Vítězslav Šimák. V článku hodnotí osobnost 
Zdeňka Lva příliš kriticky, v duchu tehdejší české historiografie.9) Autor 
části Starých letopisů českých hodnotí postoje Zdeňka Lva, svého sou-
časníka, ve sporu s královskými městy také vesměs negativně.10) Men-
ší pozornosti se dostává ze strany českých historiků osobě Jaroslava 
Lva z Rožmitálu, který je vesměs zmiňován jen jako účastník mírového 
poselstva ke dvoru francouzského krále. Více se tomuto tématu věnu-
je německá literatura.11)

V práci Jana Skutila Blansko v letech 1620–1848 a Dagmar Baumanno-
vé Dějiny Blanska do roku 1848 je nastíněno pokračování rodu na Moravě 
prostřednictvím blanenské větve.12) O posledních potomcích Rožmitá-
lů nacházíme méně zmínek v literatuře a více v archivních pramenech. 
Jen okrajově jsou osudy posledních Rožmitálů zachyceny v práci Václa-
va Štěpána Dějiny obce Pelhřimovy u Osoblahy.13) 
Většina článků se zabývá mužskými představiteli rodu. Pouze krátký 

článek Vlastimila Borůvky pojednává o Kateřině z Kolovrat a Kateřině 
z Rožmitálu.14) O Johance z Rožmitálu, české královně, se jen okrajově 
zmiňuje edice českých dějin Rudolfa Urbánka Věk Poděbradský, Franti-
šek Palacký ve zde již zmíněných Dějinách národu českého a z pramenů 
pak Letopis žďárský kratší. Více se této postavě věnoval František Beneš 
v článku Johana z Rožmitálu a královna Johanna.15) 

Při vzniku publikace byly využity prameny pocházející díky rozsa-
hu majetků rodu z četných archivů. Čerpáno bylo z fondů Národního 
archivu v Praze, Státního oblastního archivu v Třeboni a jeho poboč-
ky v Jindřichově Hradci, Moravského zemského archivu Brno, Zemské-

ho archivu Opava a jeho pobočky Olomouc, Státních okresních archi-
vů (Strakonice, Litoměřice, Mělník, Ústí nad Orlicí, Klatovy, Znojmo, 
Olomouc) a Archivu města Brna. Všem pracovníkům výše zmíněných 
archivů bych chtěla poděkovat za pomoc a vstřícnost při zpřístupnění 
materiálů, neboť jen díky nim mohla tato publikace vzniknout. Rovněž 
tak vyjadřuji poděkování prof. Josefu Žemličkovi, DrSc., prof. Jarosla-
vu Čechurovi, DrSc, Mgr. Karlu Marázovi, Ph.D. a Mgr. Romanu Lavič-
kovi, kteří mně byli svými radami a připomínkami nápomocni.
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/	VE	ZNAMENÍ	SVINÍ	HLAVY

Rod Rožmitálů je odnoží rozsáhlého rodu Buziců, kteří měli ve svém 
erbu sviní hlavu. Neexistuje žádná legenda o dělení jednotné buzické 
větve, jako v případě „dělení růží“ Vítkovců, nicméně dle tohoto zna-
mení lze vysledovat, kdo byl s pány z Rožmitálu spřízněn. August Sed-
láček popisuje rozdělení Buziců podle počtu sviních hlav a jiných figur 
v erbech jednotlivých větví: páni z Březnice měli tři sviní hlavy, páni 
z Třemšína jednu sviní hlavu, páni z Rožmitálu sviní hlavu a lva ve sko-
ku, páni z Homberka jednu sviní hlavu a páni z Truskova rovněž jed-
nu sviní hlavu.16) Dle tzv. Dalimila a Bartoloměje Paprockého z Hlohol 
získali Buzici do svého erbu znamení sviní hlavy po svém předku Bivo-
jovi.17) Tolik oblast legend. Pravdou je však to, že název Buzici je odvo-
zen od osobního jména Budislav, tedy zkráceně Buzek, nebo jen Buz, 
které se u Buziců objevuje často. Avšak samotní příslušníci rodu sami 
sebe takto neoznačovali. 
Mnoho významnějších rodů 15.–17. století se odkazuje na svou sta-

robylost a dokládá ji svými slavnými předky. Počátky Buziců však sku-
tečně, stejně jako u Vítkovců, Ronovců a Hrabišiců spadají do doby, 
kdy v zemi vládla knížata, usedající na kamenný stolec.18) Knížete tehdy 
obklopovala jeho družina, z níž se postupně vyčlenila skupina osob – 
velmožové. Tito zpočátku nebyli na špici mocenského žebříčku tehdej-
ších Čech pro rozsáhlost svých majetků, ale díky tomu, že byli družiní-
ky knížete a zastávali u panovnického dvora úřady. Nemůžeme si však 
představovat, že tito nositelé úřadů trávili svůj čas skutečným úřadová-
ním. Spíše je vidíme na cestách s panovníkem, v boji, na jednáních, při 
sepisování darovacích listin apod. Tyto úřady se svou tehdejší náplní 
dají označit spíše pojmem „hodnost“. V průběhu 12. století se začína-
jí tito hodnostáři (beneficiáři), kteří za své věrné služby v panovnické 
družině nabývali majetky (beneficia), transformovat v šlechtu pozem-
kovou, mající svá rodová sídla. Podle těchto sídel se objevují nejprve 
zřídka, od 13. století již častěji, predikáty a s tím pak vznikají i šlechtic-
ké rozrody, které udržují vědomí příbuzenství po několik století.19) Tako-

vé povědomí sounáležitosti s dalšími příslušníky hlavní buzické linie se 
bude u Rožmitálů objevovat ještě v 16. století.
Stejným přerodem prošel i rod Buziců. Za prapředka všech Buziců 

je považován „udatný Dětříšek, syn Buzův, řečený Tuří roh.“ 20) O tomto 
muži se zmiňuje kronikář Kosmas. Když v roce 1109 táhl kníže Svatopluk 
(1107–1109) do Polska, byl na cestě zpět zavražděn. Tehdy člen Svatoplu-
kovy družiny Vacek posílá udatného Dětříška do Olomouce, aby jel pro 
bratra zavražděného knížete, Ottu II. Olomouckého.21) Na základě Kos-
mova popisu by mohl být Dětříšek olomouckým beneficiářem, neboť 
patřil do Svatoplukovy družiny, která se skládala z „Čechů z Moravy“, 
a spěchá do Olomouce pro nového knížete, který je právě z Moravy.22) 
Složitá však byla doba, v níž Dětříšek žil. Knížata se střídala se kamen-
ném trůně rychle a kdo chtěl zůstat na politickém výsluní, musel umět 
dobře odhadnout, na čí stranu se dát. Dětříšek opouští moravské voj-
sko a jako člen družiny českého knížete Vladislava I. (1109–1117, 1120–
1125) bojuje proti Polákům, kteří vpadli do země. V tomto boji podle 
Kosmy také našel smrt.23)

České rody se ve svých počátcích často nacházely také na Moravě, 
kde působili v družině svého pána – knížete. Někteří se vrátili zpět do 
Čech, někteří však na Moravě zůstali a stali se za pár století Moravany. 
A tak řada předních moravských rodů měla své kořeny v Čechách.24) 
Udatný Dětříšek patrně nějaké potomky na Moravě zanechal, ale hlav-
ní pokračovatelé rodu se vrátili se svými pány knížaty zpět do Čech. Stě-
hují se blíže k Praze, kde vládl jejich kníže, do míst, která nejsou ještě 
hustě osídlena, do podbrdského kraje.25)

Ve 13. století, přesněji za Přemysla I. (1198–1230), se dosud jednotná 
větev Buziců dělí na další rodové linie, z nichž jedna je pánů z Rožmitá-
lu.26) Paprocký sice od bájného Bivoje dovedl buzickou větev přes jeho 
mýtické potomky Rodislava, Prostoslava, Zbraslava a další až k rozdě-
lení Buziců na pány z Házenburku, Třemšína, Vranovských apod., ale 
ve skutečnosti genealogická rekonstrukce není tak přímočará. I histo-
rik František Palacký počítá mezi Buzice osoby, které nejsou doložitelné 
jako příslušníci tohoto rodu: jistý Jurik, maršálek (agazo) knížete Vladi-
slava II. (1140–1172), jenž zahynul v křížové výpravě, nebo Jan, pražský 
biskup (1226–1236) apod.27)

Za zakladatele rožmitálské větve je vesměs považován Budislav.28) 

Jméno Budislav se objevuje u Buziců často, stejně jako jméno Lev 
u pánů z Rožmitálu. Bohužel příliš mnoho Budislavů genealogické 
bádání znesnadňuje. Budislava najdeme již v listinách Vladislava II., 
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kde  tento  muž  zastává  funk-
ci panovníkova číšníka (pincer-
na).29) Bez predikátu není možné 
zjistit, zda všichni Budislavové, 
vyskytující se v listinách do polo-
viny 13. století, náleželi k Buzi-
cům.  Teprve  v  době  panování 
Václava  I.  (1230–1253)  se obje-
vují první predikáty vůbec, ale 
až do poloviny 13. století nemě-
ly své ustálené formy. Užití síd-
la jako predikátu je spojeno se 
vzrůstem pozemkového vlastnic-
tví.30)  Jediným vodítkem v této 
době je odkaz na otce, jako tomu 
bylo např. právě u Budislava, syna 

Jaroslava.31) O Jaroslavovi máme zmínky v letech 1185–1228.32) Bohužel 
nám však i tato postava zůstává neznámá a to až do roku 1213, neboť 
v listinách v těchto letech vystupuje mnoho Jaroslavů a bez konkrét-
ního označení nelze vyvozovat, kdo z nich patřil k rožmitálské větvi. 
Teprve od již zmíněného roku 1213 s jistotou víme, že jeden z nich byl 
otcem Heřmana, Budislava a Jaroslava (později označeného „z Břez-
nice“).33) Zatímco Heřman se objevuje jen dvakrát mezi svědky práv-
ního aktu (jednou v roce 1213 sám a poté až roku 1224), další dva bra-
tři se vyskytovali v okruhu rádců Václava I. o něco později, v letech 
1232–1236.34) Jaroslav zastával na dvoře tohoto panovníka nejprve úřad 
podstolníka a posléze, během půl roku, stolníka (dapifer).35) Nejvíce 
se tedy z těchto tří bratrů objevuje mezi svědky panovnických listin 
Budislav, což bylo dáno tím, že patřil mezi přední rádce českého krá-
le. Tento také roku 1239 prodal Staré Poříčí kladrubskému klášteru.36) 
Z toho vyplývá, že již dříve vlastnili tuto lokalitu. Na základě datací 
listin, v nichž se objevují tři synové Jaroslava, lze vyvodit, že nejstarší 
byl Heřman, poté Budislav a nejmladší Jaroslav.37) Budislav je vnímán 
svým současníkem papežským agitátorem Albertem Behaimem jako 
osoba, která byla spolu s Anežkou Přemyslovnou, Ojířem z Friedberka 
a Bohuslavem z rodu Hrabišiců schopna ovlivnit i názor Václava I. na 
císaře a přiklonit se v boji papeže proti císaři na ghibelinskou stranu. 
Právě výše uvedené osoby totiž byly Behaimem počítány mezi papežo-
vy stoupence.38)

Pokud bychom se chtěli pokusit mapovat jejich pohyb na základě 
míst vydání listin, v nichž se Budislav a Jaroslav objevují jako svědci 
právního aktu, viděli bychom je v Kladrubech, Milevsku, Velehradě, 
Znojmě, ale nejvíce v Praze. Z této četnosti pobytů mimo vlastní síd-
la je tedy patrné, že byli především královskými úředníky, pobývající-
mi většinu roku u panovnického dvora nebo s panovníkem na cestách 
po království. Patřili tak do skupiny 20–30 rodů, které se pohybovaly 
u dvora Václava I.39)

Z výše uvedených faktů lze vyvodit pro členy prvních generací Buzi-
ců, že jejich přítomnost u dvora hrála nemalou roli při vytvoření poz-
dější pozice mezi „nobiles“, čili urozenými, ale jejich vliv a majetková 
základna ještě nebyla srovnatelná s ostatními tehdejšími rody (např. 
Vítkovci, Markvartici, Ronovci, Bavorovici a jinými). Spíše než pozem-
kovou šlechtou byli beneficiáři pohybující se v těsné blízkosti panovní-
ka. Tento fakt dokazuje i skutečnost, že pro zmíněné období nemáme 
dochovánu žádnou listinu, jejímž vydavatelem by byl některý z členů 
rodu. Vždy jsou pouze uvedeni mezi svědky určitých právních aktů, a to 
vesměs těch, které se vztahují k panovnickým donacím církevním insti-
tucím. Takto vlastně ani nemáme možnost poznat jména jejich případ-
ných ministeriálů. 
Pokračovatelem rodu byl syn Budislava, Oldřich.40) První zmínka, 

která jej v množství Oldřichů této doby nezaměnitelně identifikuje, je 
konfirmace Přemysla Otakara II. (1253–1278) z roku 1251, kde u Neto-
lic došlo k potvrzení darování kdysi učiněného Bavorem ze Strakonic. 
Zde je mezi svědky uveden i Oldřich, syn Budislavův.41) Je otázkou, 
zda byl tento muž královským číšníkem, neboť jediná zmínka o jeho 
funkci je falzum ze 14. století.42) Oldřich také jako první použil pre-
dikát „z Rožmitálu.“ To ukazuje na skutečnost, že prostřednictvím 
svého otce Budislava, který, jak zde bylo uvedeno, náležel k rádcům 
Václava I., získal rod materiální zázemí k vybudování rodového sídla 
Rožmitálu.43) Bez ohledu na to, zda byl nebo nebyl číšníkem, je zřej-
mé, že se i tento člen rodu vyskytoval v nejužším okruhu českého krá-
le. Roku 1257 se zúčastnil neúspěšné třetí česko-bavorské války, která 
se vedla o tzv. Babenberské dědictví.44) U Mühldorfu byl spolu s další-
mi účastníky výpravy zajat.45) V čele vojska tehdy stál Vok z Rožmber-
ka a na počátku války se Přemyslově vojsku dařilo. Úspěšně obsadilo 
Pasov a táhlo k Landshutu. Avšak právě u Mühldorfu došlo k poráž-
ce českého vojska. Další, již poslední zmínku o Oldřichovi máme až 
v roce 1264.46)

/ Zámek Rožmitál pod Třemšínem, 
 erb pánů z Rožmitálu nad branou 
 vstupní věže.
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Oldřich měl syny Protivu, Budislava, Oldřicha a není jisté, zda i Seze-
mu. Protiva se později objevuje s predikátem „z Rožmitálu“. Toto jmé-
no se v dosavadním sledu Budislavů objevuje prvně, ne však naposled. 
V roce 1285 svědčí spolu s dalšími pány Václavu II. (1283–1305), který 
daroval Poličku, Lanškroun a hrad Landšperk Záviši z Falkenštejna.47) 

Podruhé, ale tentokrát bez predikátu, jen jako rytíř Protiva, je přítomen 
v roce 1316 rozhodnutí sporu mezi horažďovickými měšťany a tamním 
plebánem Jakubem, který rozsuzuje Bavor III. z Bavorova. Spolu s ním 
se této věci zúčastnili další rytíři z okolí, např. Bašek z Bělčic.48) Lze se 
právem domnívat, že to byla jedna a táž osoba, jelikož mezi roky 1285 
a 1316 je pouze 31 let. Toto potvrzuje i listina z předchozího roku, tj. roku 
1315, v níž je rovněž uveden mezi svědky darování hory Prácheň a dalších 
majetků Bavoru III. českým králem Janem Lucemburským (1310–1346). 
Zde je jmenován jako Protiva z Rožmitálu.49) O jeho životě se mnoho 
nedozvíme. Snad jen zmínka o pár let později (roku 1319), že je obviněn 
Hynkem z Kutny za škody, které mu způsobili on a jeho bratr Oldřich 
spolu s dalšími pány, ukazuje na tehdejší „válečný život“ tohoto šlechti-
ce.50) Naopak jeho druhý bratr, Budislav, se sám stává obětí „loupeže“: 
v roce 1318 žaluje u zemského soudu na Habarda ze Lnář, že mu ukradl 
část jeho dědictví ve vsi Hajany, finanční hotovost, koně a blíže nespeci-
fikované domácí věci, to vše v celkové výši 100 hřiven. Ještě téhož roku, 
ale již jako Buz z Rožmitálu, se vyskytuje v roli obžalovaného ve sporu 
s Hynkem z Kutny o nesplacení dlužné částky ve výši 50 hřiven.51)

Po Protivovi se na Rožmitále objevuje také Sezema. Ten roku 1347 
prodal proti Oldřichově vůli polovinu hradu a městečka Rožmitálu spo-
lu s patronátními právy ke kostelům v Rožmitálu a Čížové nově zříze-
nému pražskému arcibiskupství.52) V tehdejší době nebylo neobvyklé, 
že se o městečko či ves dělilo více majitelů, zejména z řad nižší šlech-
ty. Sjednocení držby do rukou jedné osoby se začínalo dít vesměs až 
po velkém moru, tj. po roce 1380, kdy na více majetků připadal jeden 
šlechtic.53) Za to dostal Oldřich a jeho žena Školastika od arcibiskupa 
100 kop pražských grošů, vsi Veltěže, Oboru a 10 kop grošů z platu ve 
Vtelně. Zvláštní je, proč se tyto „požitky“ vztahovaly i na jejich příbuz-
ného Plichtu ze Mšeného.54) 
Po odprodeji své poloviny Rožmitálu se Sezema přesídlil se svou 

manželkou na Počedělice. Ty se zřejmě staly jeho hlavním sídlem, jeli-
kož podle nich se také v roce 1377 píše.55) Roku 1387 se objevuje v Kut-
né Hoře jako dárce k oltáři sv. Máří Magdalény v kostele kutnohorském 
sudí Vincenc z Rožmitálu, přísežný Jan z Rožmitálu a roku 1396 činí 

darování kostelu sv. Barbory Jindřich z Rožmitálu.56) Bohužel o těchto 
osobách nic přesnějšího nevíme, takže ani nelze s jistotou odhadnout, 
v jakém příbuzenském poměru byli k Protivovi a později se objevující-
mu Zdeňkovi.57)

Zdeněk zahajuje dlouhý sled nositelů tohoto rodového jména, kte-
ré se udrží u Rožmitálů až do 18. století. Jeho manželkou byla pří-
slušnice z rodu Bavorů ze Strakonic, Anežka, a sám Zdeněk byl zřejmě 
poručníkem nezletilých posledních dědiců strakonických pánů.58) Když 
nakrátko vlastnil hrad i město Strakonice, povolil roku 1382 komturovi  
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Markoltovi zatopit dvě pole, aby zde johanité mohli vybudovat rybník 
(dnešní rybník Hole).59) Rožmitál podporoval zakládání rybníků, a stej-
ně tak i jeho syn, jenž daroval kostelu v Příbrami rybníky u Třebska, kte-
ré musely být zbudovány ještě za života tohoto muže.60) S johanity je 
spjata i další zpráva o Zdeňkovi, z roku 1383. Tehdy jej Václav IV. pověřu-
je, aby rozsoudil spor nově usazených na Kvildě a Kašperských Horách 
patřících johanitům.61) Kromě správy strakonického majetku nakrátko 
vlastnil asi i Blatnou, ale již v letech 1394–1403 je zde pánem už dospě-
lý Břeněk ze Strakonic.62) Kromě těchto větších majetků vlastnil i men-
ší vsi na Blatensku jako Pacelice, jež však roku 1380 prodává Janovi ze 

Škvořetic, nebo Kocelovice, Oráčov, Čížkov, Jesenici či již zde jednou 
zmíněné Třebsko.63)

V letech 1383–1406 zasedá na zemském soudě společně se svým pří-
buzným Jindřichem z Březnice, občas i s Břeňkem ze Strakonic a jinými 
pány.64) Zdeněk se jej poprvé účastní právě v době, kdy dochází v posu-
nu významu zemského soudu: zatímco před rokem 1383 se na tomto 
soudě řeší veškeré spory šlechty, po tomto roce již spory nižší šlech-
ty přechází na tzv. menší soud zemský, jejž tvořili zemští místoúřední-
ci.65) Tímto se tedy vyhraňuje zemský soud na záležitost vyšší šlechty. 
Mezi ně již byli zjevně počítáni i Rožmitálové. Je otázkou, nakolik bylo 
pro Zdeňka nákladné plnit tento úkol, neboť cesty do Prahy a pobyt 
tam nepatřil mezi levné záležitosti. Úřad nebyl placený, takže v přípa-
dě méně zámožného člena soudu se musela jeho účast na sezeních jistě 
omezovat, což dokazuje také to, že zatímco soud v tomto roce zasedal 
čtyřikrát, Zdeněk se zde objevuje v tomto roce jen jednou.66)

V době, kdy je doložen Zdeněk z Rožmitálu, vyskytuje se kolem roku 
1373 mezi johanitským bratrstvem ve Strakonicích jistý Lev. Tento muž 
s přezdívkou Liška je označen jako šedesátiletý bratr laik, tedy rytíř. Je 
pravděpodobné, že byl členem rodu pánů z Rožmitálu, neboť toto jmé-
no se objevuje v pramenech této doby velmi sporadicky. Pro tuto mož-
nost by svědčilo i to, že tehdy již byli Rožmitálové spřízněni s Bavory 
ze Strakonic v osobě Zdeňka z Rožmitálu, pána na Blatné a Strakoni-
cích.67) Snad právě po tomto Lvu si začínají páni z Rožmitálu v násle-
dující generaci psát jako své druhé křestní jméno Lev, jež se objevovalo 

/ Listina z 23. listopadu 1382, Zdeněk z Rožmitálu, jinak ze Strakonic, 
 na žádost Markolda, komtura ve Strakonicích, a se souhlasem Květa 
 a Rajka, měšťanů strakonických, povoluje pro zřízení rybníka komendy 
 na jejích pozemcích u lesa „Hůl“.

/ Pečeť Zdeňka 
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 přivěšená na listině 
 z 23. listopadu 1382.
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u všech nositelů hlavní rodové linie až do vymření rodu koncem 18. sto-
letí. Pro jejich příbuzenství by svědčily i dobré vztahy Zdeňka se strako-
nickými johanity po dobu spravování strakonických majetků za nezleti-
lé syny Bavora IV., jak zde již bylo naznačeno.68) 

V letech 1398 a 1404 je Zdeněk svědkem rozprodávání majetku kdysi 
tak mocného rodu Bavorů ze Strakonic. A to doslova – vystupuje v listi-
nách jako svědek prodeje toho posledního, co Bavorům zbylo.69) V roce 
1404 se poprvé objevuje v listinách vedle Zdeňka také Jaroslav, snad 
jeho prvorozený syn.70) Oba se spolu s Buškem z Buzic zavazují proda-
ný majetek Břeňka vložit do desk zemských. 
Václav IV. (1378–1419) kvůli nedostatku financí zavedl reformu tzv. 

zvláštní berně – královských měst a zeměpanských klášterů, která byla 
v této době již vybírána pravidelně a v pevně stanovené výši.71) Z těch-
to „výnosů“ pak zřejmě český král odměňoval své oblíbence. I Zdeněk 
zřejmě patřil mezi královy tzv. „milce“, neboť roku 1401 mu Václav IV. 
v Kutné Hoře dává 100 kop hřiven z berně milevského kláštera a dal-
ších 100 z berně kláštera nepomuckého, čímž jej de facto vyčlenil ze sfé-
ry nižší šlechty a vynesl do panského stavu.72) Neuplynula dlouhá doba 
a Václav IV. mu oznamuje, že byl na základě usnesení zemského sněmu 
jmenován, spolu s Janem z Hradce, popravcem kraje prácheňského.73) 
Tehdy totiž došlo ke změně ve jmenování popravců. Od roku 1381 vyko-
návala funkci popravců města, což se nelíbilo šlechtě. Ještě v pokročilém 
věku Zdeňka zastihneme zasedat na zemském soudě, jako tomu bylo 
roku 1409, kdy spolu s ostatním českými pány svědčí Anně z Velhartic, 

že se zříká části svých majetků po svém manželu.74) Naposled se obje-
vuje Zdeněk st. v roce 1411 a poté již nastupují jeho synové.75)

Obecně lze říci, že ani ve 14. a na počátku 15. století ještě stále Rožmi-
tálové nepatřili k šlechtickým rodům s velkým pozemkovým majetkem. 
Vlastnili v průměru jen 3–4 patronátní práva ke kostelům.76) Patronát-
ní právo totiž v době, kdy ještě nemáme k dispozici urbáře, slouží velmi 
dobře jako odhad zámožnosti patrona. Patron byl zjednodušeně řeče-
no vlastníkem kostela a mnohdy i osady kolem něj. Proto patron navr-
hoval k správě daného kostela klerika, kterého stvrzoval (konfirmoval) 
biskup. Tyto záležitosti byly vedeny v tzv. konfirmačních knihách, díky 
nímž je přeneseně možné zjistit majetkové zázemí patrona.77)

V této době se objevují další postavy, o nichž nejsme schopni říci 
s jistotou, v jakém příbuzenském vtahu k Zdeňkovi byly. Je to vyšehrad-
ský kanovník Vilém z Rožmitálu, pozdější farář v Bubovicích.78) Vilém 
je zmíněn roku 1400, kdy prodává své majetky vyšehradské kapitule. 
V roce 1407 se objevuje již jako kanovník této kapituly, jenž byl v tom-
to roce dosazen na uprázdněné místo bubovického kostela.79) V roce 
1414 se objevuje Vilém spolu s Jaroslavem, synem Zdeňka st. jako pat-
ron kostela v Děkanovicích u Berouna.80)

Zdeněk st. měl tři syny: Jana, Jaroslava a Zdenka ml. a snad dceru 
Annu.81) Zdá se, že nejstarší byl Jaroslav, o němž je psáno výše. Poslední 
zmínka o něm je z roku 1433, kdy byl přítomen svatomartinskému sně-
mu v Praze.82) Další byl Jan a teprve Zdeněk ml. vystupuje v listinách až 
do roku 1454. Jan se účastní zasedání zemských soudů již v letech 1408–
1414.83) Spolu s mladším Zdeňkem pak zasedá v následujících letech 
1414–1419.84) V dobách husitských nepokojů v zemi byl zemský soud 
přerušen a opět vidíme Zdeňka v této funkci až na sklonku svého živo-
ta (tentokrát již bez Jana), v letech 1437–1454.85) Ve složité době před 
husitskými bouřemi, ale i později byli oba bratři zřejmě jednotní i názo-
rově, jelikož se jejich podpisy objevují pod stížným listem proti upále-
ní Jana Husa roku 1415 do Kostnice a Zdeňkovo jméno je i v listu Zik-
mundovi, v němž jej čeští páni žádají o zproštění Jana Husa obžaloby.86) 
Netrvá to dlouho a husitské nepokoje zachvátí jižní Čechy a nejen je. 
Jan a Zdeněk roku 1419 vyhlašují válku spolu s dalšími 35 pány Městům 
pražským.87)

Hrady Rožmitál a Blatná se stávají baštou proti husitům. Na počátku 
husitských válek nebylo mnoho hradů připraveno na obléhání, teprve 
ve 30. létech 15. století jsou doloženy opevňovací práce na hradě Zvíkov 
(z podnětu Oldřicha z Rožmberka), na strakonickém hradě (z podnětu  

/ Pečeť Jaroslava Lva 
 z Rožmitálu, přivěšená 
 na listině ze 6. února 1404.
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Václava z Michalovic) a v nepo-
slední  řadě  také  na Rožmitále 
(z podnětu Jana z Rožmitálu).88) 
Blatná a Rožmitál spolu s hra-
dy Podbrdska – Žebrákem, Toč-
níkem, Zbirohem, Hořovicemi, 
Valdekem a Karlštejnem – patři-
ly mezi hlavní katolické pevnosti, 
jež musely často odolávat náporu 
husitských vojsk.89) Možná i pro-
to Zbiroh dostává od Oldřicha 
Zdeněk a Jan zajišťuje katolickou 
hráz na Rožmitálu. Ale oba brat-
ři neseděli jen na svých hradech. 
Svůj produktivní věk zřejmě trá-
vili spíše v sedle a ve válečné vřa-
vě. Do bojů se zapojili jak jinak 
než na straně odpůrců kalicha. 
V roce 1422 dává Zdeněk zprávu 
po svém poslu ze zbirožského hra-
du Oldřichovi II. z Rožmberka, 
že má co nejdřív Zikmund zasáh-
nout, neboť karlštejnská posádka 

je v obležení, má vodu otrávenou a sama se již útokům táboritů neu-
brání.90) Oldřich pobýval v této době v Norimberku, a tak byl schopen 
Zikmundovi tuto prosbu karlštejnských obránců vyřídit. Zikmund zor-
ganizoval křížovou výpravu, která však skončila neúspěchem – norim-
berský purkrabí, pověřený vedením vojsk, nesehnal potřebné množství 
ozbrojenců. Dlouho vydrželi obránci katolické pevnosti odolávat nápo-
ru vojsk Zikmunda Korybutoviče a pražanů, leč, když pomoc nepřichá-
zela, bylo nutné uzavřít roční příměří.91) Se Zikmundem Korybutovi-
čem, kandidátem na český trůn, se setkal Zdeněk ještě v roce 1425, kdy 
byl svědkem příměří mezi tímto litevským knížetem, císařem Zikmun-
dem a přívrženci kalicha.
Jan z Rožmitálu a na Blatné je přítomen spolu s jinými odpůrci kali-

cha v čele s Oldřichem z Rožmberka uzavření míru roku 1424 s tábor-
skou stranou a také přivěšuje svou pečeť k listině Kunáta Kaplíře ze 
Sulevic.92) O dočasné příměří požádali sami táborští, kteří tímto aktem 
zároveň požádali Oldřicha z Rožmberka, aby jim zařídil setkání se Zik-

mundem Lucemburským. O pár 
dní později se k tomuto aktu při-
dal i Jan Žižka. Tento krok byl prů-
lomem ve vztahu táboritů k císaři. 
O tři roky později (1427) je Zde-
něk mezi českými pány, kteří uza-
vírají příměří s tábority na hradě 
Žebráku.93)

Poté, co univerzita schválila 
přijímání pod obojí, dochází na 
farách, kde byli patrony stoupenci 
kalicha, k výměnám kněží katolic-
kých za podobojí.94) Avšak v přípa-
dě Zdeňka, patrona rožmitálské-
ho kostela, zůstává vše při starém 
– v letech 1424 a 1434 zde dosazu-
je katolické faráře.95)

Zvláštní proměnou však prošlo 
přátelství ve zbrani mezi Zdeňkem 
a Oldřichem z Rožmberka. Zatím-
co roku 1424 dostává Zdeněk od 
Oldřicha strašickou tvrz do svých majetků za věrné služby a ještě roku 
1429 je stále v přátelském vztahu s tímto jihočeským sousedem, již roku 
1434 se stává Zdeněk Oldřichovým vězněm.96) Dnes nezjistíme, proč 
došlo k uvěznění spolubojovníka ve zbrani. Jistě k žádnému boji mezi 
Oldřichem a Zdeňkem nedošlo, neboť Zdeněk nebyl zajat, ale, jak sám 
píše – Oldřich mu měl dát vědět po svých služebnících, na který z hra-
dů se má do čtyř neděl dostavit, a to do vzdálenosti maximálně 7 mil 
od Krumlova. Zdeněk se také v listu zavazuje, že nebude po dobu své-
ho věznění nadávat služebníkům a nebude se snažit z vězení utéct. Pro-
pouštěcím dokladem z vězení měl být právě tento list. 
Vztahy s Rožmberkem asi nebyly vždy snadné. Rožmitálové se dostá-

vají do nesnází s tímto bojovníkem proti kalichu prostřednictvím jejich 
sestry Anny, manželky Jana Smila z Křemže.97) Smil, řečený Smilek, byl 
před husitskými nepokoji služebníkem Oldřicha z Rožmberka, avšak za 
krádeže na Oldřichově panství byl zajat a vězněn samotným Zikmun-
dem. Ten jej však roku 1422 „vrací“ Oldřichovi, nechť jej nechá na svo-
bodě. Smil se však záhy stal jedním z přívrženců táboritů, a tak se stá-
vá Oldřichovým nepřítelem. Několikrát spolu tito dva soupeři uzavřeli 

/ Zámek Blatná, původně hrad 
 a jedno z hlavních sídel pánů 
 z Rožmitálu. Pohled od jihu 
 na vstupní věž a kapli.

/ Zámek Rožmitál pod Třemšínem, 
 pohled od jihu.
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smír. Při jednom byl účasten dokonce Annin bratr Jan z Blatné.98) Je 
zvláštním historickým paradoxem, že právě svého vězně a Oldřichova 
nepřítele Zikmund bohatě odměnil, a to z klášterních majetků. Roku 
1437 od Zikmunda Lucemburského dostává Smil Prachatice a okolní 
vsi s Dražicemi v ceně 2 500 kop, které dříve patřily vyšehradskému 
proboštství. Vyšehradské proboštství takto „ochudil“ ještě ve prospěch 
dřívějšího škůdce Smila jednou, když téhož roku Smilovi zastavuje vsi 
Zbytiny, Koryto, Sviňovice, Ovesné, Mošna, Chroboly, Záhoří, Smě-
deč a mlýn pod Koryty, Humňany, Štětice a Heřmaň, to vše v ceně dal-
ších 300 kop.99) Když byl však podruhé zajat (roku 1444), Zikmund již 
nežil, a tak snad z donucení Oldřicha se vzdal svých majetků v pro-
spěch svého věznitele a k témuž byla donucena i jeho manželka Anna 
z Rožmitálu.100) Nakonec však nechal Oldřich Smila stejně popravit.101) 
Jeho synové, zde již zmínění, za to žalovali Oldřicha u soudu, a tepr-
ve když jim Oldřich zaplatil 1 500 kop, spory s Rožmberkem přestaly, 
ovšem na úkor Jiříka a Přibíka, kteří zchudli.102) O Anně již dále prame-
ny také mlčí, takže nevíme, kdy zemřela a kde vlastně žila do své smrti, 
když o většinu majetků přišla.
Po bitvě u Lipan se život v zemi začal pozvolna dostávat do starých 

kolejí. Zikmund je konečně uznán českým králem a za to bohatě odmě-
ňuje. Sice bohužel z klášterních majetků, ale pro Zdeňka a jeho ženu 
Markétu to není velká překážka, kvůli které by tyto „dary“ nemohli při-
jmout.103) Ovšem vláda posledního Lucemburka na českém trůně netrvá 
dlouho. Po jeho smrti opět nastává v zemi „poptávka“ po novém králi. 
Ještě ve vyšším věku cestuje Zdeněk v české výpravě k císaři Fridricho-
vi III. s žádostí o vydání prince Ladislava, budoucího českého krále.104) 
V této době ovšem zprávy o Zdeňkovi chybí a objevuje se až mezi 12 čes-
kými pány, kteří volí roku 1452 Jiřího z Poděbrad za zemského správ-
ce, čehož se účastní již i jeho synovec Lev z Rožmitálu.105) A to i přesto, 
že jako přísný katolík vlastně pomáhal postavit do čela správy králov-
ství utrakvistu. Nicméně tento krok pak dopomohl jeho synovci a nete-
ři k nejvyšším společenským stupínkům v království. Naposled prame-
ny zmiňují tohoto muže v roce 1454, kdy se účastní zemského soudu 
a poté nastupuje nová generace, jejíž osudy budou spjaty s právě zvo-
leným Jiřím z Poděbrad.106)

Jak je vidět z této kapitoly, nejsou počátky Buziců ani jejich větve, 
pánů z Rožmitálu, zcela jasné. Prameny jsou příliš stručné na to, aby 
z nich jednoznačně vyplynulo, kdy se zmiňují o otci a kdy o synu téhož 
jména. Ideální situace je, objevuje-li se odkaz na otce, což však v druhé 

polovině 13. století mizí a my můžeme jen dle predikátu usuzovat, že 
jde o člena rodu. Jednou z mála možností, jak usoudit, o koho vlastně 
jde, je vzhled pečeti a samozřejmě data, která by alespoň přibližně měla 
korespondovat s možným věkem otce a syna. Vše tedy záleží na inter-
pretaci listinného materiálu, kterého je pro příslušníky tohoto rodu až 
do 14. století sice dost, ale jejich zastoupení vždy jen mezi svědky zlisti-
nění bohužel příliš nevypovídá o jejich společenském statutu. Snad by 
se dal vydedukovat jejich význam u dvora na základě charakteru listin, 
v nichž se vyskytují – vesměs se jedná o donační či konfirmační listiny 
pro kláštery, což naznačuje, že se důležitých politických jednání neú-
častnili a nebyli počítáni mezi tzv. baronibus terrae. U panovnického 
dvora se sice vyskytují, ale je otázkou, jestli již patřili mezi pozemkovou 
šlechtu, nebo byli jen beneficiáři. Absence vlastních donací však ukazuje 
spíše na druhou variantu, tj. že byli úředníky bez většího pozemkového 
vlastnictví, které by mohli rozdávat. Zatímco tedy v časech Dětříška ještě 
velmožská moc nespočívala v hospodářských výnosech vlastních pozem-
ků, ale ve vojensko-správní službě, v době Budislava, dvořana Václava I., 
již nebyl velmož tolik závislý na panovnických výsluhách, ale spíše na 
výnosech svých pozemků, které se pozvolna stávaly dědičnými.107)

V průběhu 14. století se začíná majetková situace Rožmitálů vylep-
šovat. Na základě doloženého patronátního práva ke kostelům, které se 
v jejich případě pohybuje kolem počtu maximálně 3–4, můžeme však 
stále řadit Rožmitály k nižší šlechtě, byť měli své místo u panovníka. 
Teprve na konci 14. století a počátku 15. století se však začínají vyhra-
ňovat více jako příslušníci vyšší šlechty, a to jak svou aktivní účastí na 
zemském soudě, který se začínal uzavírat pouze pro okruh vyšší šlech-
ty, tak i svými aktivitami politickými v době předhusitské a zejména pak 
po celou dobu bojů s příznivci přijímání podobojí. Politická angažova-
nost Jana a Zdeňka byla možná také podmíněna tím, že jejich nové síd-
lo – Blatná již příliš zasahovala do oblasti neklidného husitského jihu 
Čech, kde nebylo možné zůstat stranou dění. A tak tito představitelé 
rodu sviní hlavy spolu s Oldřichem z Rožmberka a Václavem z Micha-
lovic vytvořili v jihočeském regionu pevnou protihusitskou hráz Čes-
ký Krumlov–Strakonice–Blatná, jež přešla prostřednictvím Rožmitálu 
až do Podbrdska. Zdeněk a potomci jeho bratra Jana pak již jen těžili 
ze správné politické volby, což jim dopomáhalo k rozmnožení majetků 
v jihočeském teritoriu a později i k politické kariéře.
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Jaroslav Lev, Protiva, Johanka a Hedvika jsou děti Jana z Blatné, o němž 
pojednávala předchozí kapitola. Doba správcování a vlády Jiřího z Podě-
brad sice s sebou přinášela také války, ale ne již v takové míře, jako tomu 
bylo v dobách husitských nepokojů. Je to také doba renesance rytíř-
ské kultury, diplomatických jednání a cest do zahraničí. Pro rod pánů 
z Rožmitálu nastává období, kdy se dostávají na vrchol politické karié-
ry, která bude gradovat za jejich potomka Zdeňka Lva. Centrem života 
této generace se spíše než Rožmitál stává Blatná a jí se také věnují sta-
vebně.108) Jaroslav Lev se snaží v době svého politického vrcholu přizpů-
sobit vzhled svého sídla dvorskému stylu.
Prameny nám nezanechaly informaci, kdy se Jaroslav, Johanka, Proti-

va a Hedvika narodili.109) Ale jsou již poměrně bohatší na zprávy o jejich 
životě než u jejich předků. Roku 1452 se mladý Jaroslav objevuje mezi 
těmi, kteří volili Jiřího za správce země.110) Již tehdy byl Jiříkovým švag-
rem, neboť sňatek mezi jeho sestrou a Jiřím z Poděbrad se odehrál 
v roce 1450.111) Snad si takto Jiří k sobě připoutal dalšího člena tehdy již 
významného panského rodu v Čechách, neboť Rožmitálové v této době 
vlastnili majetky jak na jihu Čech, tak na západ od Blatné. Tímto později 
vrazil, ač neplánovaně, Jiří klín mezi členy Jednoty Zelenohorské.112)

Jaroslav měl za manželku nejprve Machnu, čili Markétu z Valdštej-
na, a v pozdním věku pak Elišku Bezdružickou z Kolovrat, jejíž erb je 
vyobrazen také na zámku Blatná.113) Měl tři děti: Zdeňka Lva, Kateřinu 
a Johanku. Většinu času však Jaroslav spíše trávil v sedle koně, ve služ-
bách svého švagra Jiřího. O jeho soukromém životě na Blatné tak víme 
velmi málo. Zde vybudoval dvůr, jenž se měl podobat královskému dvo-
ru v Praze. Nejsou známa všechna jména jeho úředníků, ale některá se 
přece jen objevují, např. jistý Žákovec nebo Václav z Újezda.114) Jeho bra-
tr, Protiva, měl také svůj dvůr – patrně na Pecce.115) 

Jaroslav často doprovázel svého švagra Jiřího a sestru Johanu k poli-
tickým schůzkám se zahraničními osobnostmi. V roce 1459 byl přítomen 
sjezdu v Chebu, kde dosáhl Jiří z Poděbrad dohodou s vévodou saským 

Fridrichem přivtělení saských lén v Čechách do rámce České koruny, 
a roku 1465 svědčí v mírové smlouvě Jiřího s Ottou II., rýnským falc-
krabětem.116) Lev tehdy ještě dobře vycházel s pozdějšími členy Jedno-
ty Zelenohorské. Roku 1461 je svědkem svatební smlouvy Zdeňkovi ze 
Šternberka.117) A ještě téhož roku Jaroslav táhne do boje proti Albrech-
tu Hohenzollernskému, markraběti braniborskému, kterému Jiří vypo-
věděl válku.118) Vedl část vojska na Domažlice k Hersbrucku, Weidenu 
a v květnu se nachází u Wunsiedlu. Za rok na to však Jiří svou politickou 
orientaci obrátil a vytáhl císaři Fridrichovi III. na pomoc do obležené-
ho Hofburgu. Vojsku velel Zdeněk ze Šternberka, pozdější hlavní před-
stavitel Jiřího opozice.119)

Patrně Lvova vojenská angažovanost ve prospěch Jiřího z Poděbrad 
v jeho zahraniční politice mu vynesla v roce 1464 hodnost nejvyššího 
zemského sudího.120) Jaroslav se neúčastnil vždy všech jednání, ať stá-
toprávních nebo o zahraniční politice. Vyčleněn byl z účasti na první 
větší zahraniční misi do Francie. Již v roce 1462 se Jiří zaobírá myšlen-
kou spolku křesťanských panovníků. Tento návrh byl zapsán do regis-
ter polské královské kanceláře. První verze počítala s vytvořením spo-
lečných branných sil křesťanských zemí (pod vedením českého krále) 
proti Turkům a s osvobozením Jeruzaléma. Z této myšlenky protiturec-
kého válečného spolku evropských zemí vznikla širší koncepce jakési 
Charty všeobecné mírové organizace evropských států. Jednotlivé člán-
ky se zabývaly mj. otázkami, jak odstranit války, jak mírově řešit spory 
mezi státy, jak trestat rušitele míru, a navrhovaly řešení: zřízení mezi-
národního soudního dvora, vznik jednotného světového práva, zříze-
ní „valného shromáždění“ delegátů všech zemí atd. Podnět k vytvoře-
ní tohoto projektu patrně vzešel od Antonia Mariniho.121) Záhy na to, 
16. května 1464, vysílá Jiří do Francie ke králi Ludvíku XI. české posel-
stvo v čele s Albrechtem Kostkou z Postupic, předním důvěrníkem 
Jiřího z Poděbrad, a Italem Marinim. Výprava měla pověřovací listiny 
tří panovníků (českého krále Jiřího, polského Kazimíra IV. a uherské-
ho Matyáše Korvína). Cílem mise bylo přesvědčit francouzského krá-
le Ludvíka XI., aby se postavil do čela spolku křesťanských králů.122) 
Intriky papežské stolice ale způsobily, že projekt nebyl přijat. Jediným 
výsledkem této výpravy byla přátelská smlouva s Francií, jež měla být 
mocenskou protiváhou formující se protičeské opozice. Z této cesty 
je dochován Jaroslavův deník, jehož autorství však nenáleží Jaroslavu 
z Rožmitálu, ale panoši z okruhu Albrechta Kostky.123) Deník detail-
ně i s uvedením hodiny výjezdu výpravy z Prahy informuje o průběhu  
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cesty i přijetí na Ludvíkově dvoře. Součástí deníku jsou také popisy 
pamětihodností spojených s francouzskými dějinami. Zvlášť paradoxní 
je popis návštěvy Orleansu, místa, odkud vzešlo pojmenování Johanky 
z Arku, té, která právě české „kacíře“ v době husitských válek vyzýva-
la k návratu ke katolické víře. Sami účastníci výpravy o této záležitosti 
vůbec nevěděli.124) Zajímavé je líčení přijetí poselstva na králově dvo-
ře. Projednávání jednotlivých bodů projektu probíhalo zjevně za sil-
ných emocí, které vyvolal biskup Jean de la Balue.125) Jedním z problé-
mů, které zde byly neplánovaně řešeny, byl i problém Lucemburska, na 
které měl Jiří z Poděbrad z titulu českého krále nárok a který mu fran-
couzský král upíral.126) Nakonec však jednání skončila neúspěchem čes-
ké strany. Sotva se toto poselstvo vrátilo, vyslal za pár měsíců Jiří dal-
ší misi – po evropských zemích. Tentokrát byl v čele výpravy Jaroslav 
Lev. Na cestu dostává doprovodný list královny Johany a císaře Fridri-
cha III.127) Dosud měly kavalírské cesty spíše náboženský charakter – 
putování po svatých místech, zatímco Jaroslavova výprava měla ukázat 
tehdejšímu světu, že Češi nejsou národem kacířů, ale národem kulti-
vovaných a pravověrných věřících.128) Družina 40 pánů vyjela z Prahy 
26. listopadu 1465. Mezi předními českými šlechtici byli kromě Jarosla-

va Lva i zemský maršálek Bořita z Martinic, Burian ze Švamberka a Jan 
Žehrovský z Kolovrat. Všichni tito pánové byli zřejmě také na vrcholu 
svých mužných let a síly.129) Hned zpočátku se k výpravě připojil norim-
berský patricij Gabriel Tetzel z Gräfenbergu, který později podal také 
o cestě zprávu.130) Tento muž měl zřejmě na starosti finanční stránku 
cesty jako vazal Českého království.131) Poselstvo postupně navštívilo 
v Bruselu burgundského vévodu Filipa III., v Londýně anglického krá-
le Eduarda IV., ve Francii Ludvíka XI., v Kastilii Jindřicha IV. a aragon-
ského krále Jana II., v Portugalsku Alfonse V., v Itálii milánského vévo-
du Maria Galleazza Sforzu, benátského dóžete Cristofora Mora a ve 
Štýrském Hradci císaře Fridricha III.132) Měli se také sejít s Jiřího nepří-
telem – uherským Matyášem, ale ten je, zcela předpokládaně, odmítl. 
Jiří z Poděbrad tedy zvolil kavalírskou cestu svého švagra jako jedineč-
ný způsob, jak navázat diplomatické styky s cizinou.133) Návrat zpět byl 
poznamenán tzv. druhou husitskou válkou (1467–1471). Tehdy se opo-
zice pod názvem Jednota Zelenohorská postavila vojensky proti Jiřímu 
a jeho stoupencům, mezi něž patřil také Jaroslav Lev. Původně plánova-
ná trasa do Prahy přes Moravu tak byla změněna na trasu přes jeho pan-
ství, Blatnou. Zde se Jaroslav dlouho nezdržel, jelikož mu královská  

/ Zámek Blatná, erby Jaroslava Lva z Rožmitálu a jeho manželky Elišky 
 (Alžběty) Bezdružické z Kolovrat, nad branou vstupní věže.

/ Hrad Pecka, který vlastnili páni z Rožmitálu v druhé polovině 15. století. 
 Podoba hradu ve 40. letech 19. století.
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rodina poslala zprávu, že se ihned musí dostavit do Prahy. Při vjezdu 
do Prahy mu vyšli naproti Rokycana a univerzitní mistři.134)

Jaroslav se se svou družinou zdržel na cestách rok a půl. Navštívili 
kromě výše uvedených osob také poutní místa (např. Santiago de Com-
postella), jež byla destinací mnoha jiných kavalírských cest, ale také ves-
nici Finisterre v, což je doslova Konec světa (země). Později byla tato 
mise zvěčněna dalším generacím prostřednictvím deníku rytíře Václa-
va Šaška z Bířkova.135) Tento muž z Přeštic detailně zaznamenal prů-
běh cesty a hlavně ukázal tehdejší pohled na svět. Středem zájmu jsou 
návštěvy kostelů, rytířská klání a také hledání stop ve Veroně po jis-
tém „Dětřichu Berúnském“.136) Být rytířem je módou. Mnozí příslušní-
ci vyšší šlechty v době znovuvzkříšení rytířských ideálů nechápou tento 
pojem jako označení nižší šlechty, jako tomu bylo ještě o 50 let dříve. 

Oni sami se označují za rytíře, tedy muže, jenž je odvážný a čestný. Tak-
to se vnímali např. Vilém z Pernštejna nebo Hynek z Poděbrad i sám 
Jaroslav Lev.137) Tato doba bere však také na vědomí rozdíly mezi vyšší 
a nižší šlechtou. Objevují se tendence k uzavírání jednotlivých rodů do 
panských stavů, mezi něž se jen těžko dostává příslušník nižší šlechty. 
Dbá se na urozenost a prokazuje se starobylost rodu, jako tomu bylo 
v první vlně rytířské módy.138) Co na tom, že je rod v dluzích, podstat-
né je, že jeho předkové se vážou k počátkům českých králů. Nejhor-
ší urážkou šlechtice je znevážení jeho urozenosti.139) Nejen odkaz na 
nejstaršího předka, ale i erb je vyjádřením stavovské příslušnosti. Toto 
pojetí je patrné i ve výzdobě Rožmitálova sídla, Blatné. Rodová souná-
ležitost a příbuzenské vztahy nejednou pomohly také synům Johanky 
a Jiřího z Poděbrad: Jaroslav Lev Johaniny syny Jindřicha a Hynka, krá-
lovy rádce, ospravedlňoval v pomluvách, které šířili u dvora Vladisla-
va II. bývalí Jiříkovi nepřátelé.140) 

Postavení vyššího šlechtice, jakým byl Lev, zejména ve vysoké stát-
ní funkci, si však vyžadovalo více jeho přítomnost v blízkosti panovní-
ka než na rodovém sídle. Po svém návratu, ještě téhož roku, se Jaroslav 
účastní zápisu do desk zemských týkajícího se Jiříkovy mincovní refor-
my.141) Až do zavedení mincovní reformy Jiříkem z Poděbrad roku 1469 
razil mince kdekdo. Také některá moravská města měla své vlastní raž-
by. Svoji minci razila na základě císařského privilegia z roku 1467 i opo-
ziční Jednota Zelenohorská ve své mincovně v Plzni. Jiří se snažil zkon-
solidovat české mincovnictví zavedením ražby pražského groše. Touto 
reformou se tedy vrací český stát do roku 1384, kdy se 1 pražský groš 
rovnal 14 haléřům.142) 

Jaroslav se od návratu ze zahraniční cesty až do konce svých dnů 
neustále ocitá ve válce s představiteli Jednoty Zelenohorské, respekti-
ve mocným Rožmberkem, který byl jejím členem.143) Do války je zapo-
jen tentokrát i bratr Protiva.144) O Lvových bojových akcích se doví-
dáme z korespondence rožmberské klientely se svým pánem, Janem 
z Rožmberka.145) Díky listům, jež si navzájem psali mezi sebou a Janem 
z Rožmberka Jaroslavovi nepřátelé, se dovídáme i jména Rožmitálových 
straníků na jihu Čech.146) Tak se dovídáme, že Písečtí a Ražičtí sloužili 
Jaroslavovi Lvovi a někteří z nich byli za to uvězněni Janem z Rožmber-
ka na Helfenburku.147) Kdo byl a nebyl v službách Jaroslava Lva, mnoh-
dy neví ani Rožmitálovi nepřátelé.148)

Situace se nelepší ani nástupem nového panovníka Vladislava II. 
(1471–1516). Čeští páni jsou opět rozděleni na dvě nepřátelské strany: 

/ Titulní 
 list latinského 
 překladu Deníku 
 Václava z Bířkova 
 z r. 1574 od 
 olomouckého 
 biskupa Stanislava 
 Pavlovského.
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část je pro krále uherského Matyáše (vesměs členové dřívější Jednoty 
Zelenohorské) a část pro Vladislava (většinou členové dřívější strany 
poděbradské). Zatímco v době vlády Jiřího z Poděbrad se nepřátelské 
strany definovaly náboženskou příslušností ke katolíkům či utrakvis-
tům, v tomto „epilogu husitských válek“ jde o boj straníků dvou panov-
níků. Boje se však již omezují na lokální války a ne jako dříve na celé úze-
mí království.149) Jaroslav je na straně Vladislavově, stejně jako byla i jeho 
sestra Johana.150) Tím se však stává mocný Rožmberk opět jeho nepříte-
lem a mnohdy ani sami Lvovi služebníci nerespektují nařízení nejvyšší-

ho hofmistra a hejtmana prácheňského kraje, Jaroslava Lva.151) Jaroslav 
Lev je často na svém sídle v Blatné rozhodčím v menších půtkách mezi 
šlechtou a městy.152) Sídlo se také stává místem sjezdů stoupenců Vla-
dislava II. a Matyáše.153) Krátká období míru střídají delší období bojů. 
Většina Matyášových stoupenců v Čechách měla svá panství v jižních 
a jihozápadních Čechách.154) Jaroslav Lev byl tedy v obklíčení nepřátel 
a takřka do konce svého života trávil svůj čas v sedle koně v bojích o své 
majetky. Zdánlivě lokální války někdy přesáhly i hranice Českého králov-
ství. V roce 1472 se vydal Jaroslav Lev se svými přívrženci dobývat pří-
hraniční hrady v Horním Rakousku.155) To patrně vyvolalo vpád rakous-
kých vojsk Viléma Puchheima na majetky jeho sestry Johanny.156) Zda je 
však skutečně dobyl, prameny nezmiňují.157) Velkým zájmem v této vál-
ce byla tvrz Heršlák, která svou polohou na hranicích Českého králov-
ství a Horního Rakouska zavdávala možnost vojenských výpadů Roubí-
ka z Hlavatec do Rakouska, ale i naopak.158) Ještě když tvrz byla v rukou 
Roubíkových nepřátel, byla odsud napadána vojska pána z Hlavatec na 
trestné výpravě do rakouského příhraničí.159) A tak se kolem této tvrze 
odehrávají četné bojůvky a tvrz často mění své pány. Ani odvetná akce 
rakouských pánů u Heršláku a uzavření míru neukončily boje o tento 
strategický bod.160) Války o Heršlák trvaly až do roku 1477, kdy Petr Stú-
penský z Houžné přistoupil na Zvíkově k mírovému jednání s Bohusla-
vem ze Švamberka.161)

Nepřátelské strany se potřebovaly z vyčerpání občas vzpamatovat, 
a tak navrhují příměří. Jaroslav Lev roku 1472 nabízí velkopřevorovi 
Janovi ze Švamberka, svému příbuznému, možnost jednání a míru.162) 

Plenění a škody na majetku někdy vedou Lva a jeho stoupence k poru-
šování příměří.163) Roku 1475 jej až z Brna vyzývají čeští páni, aby počkal 
na soud a neporušoval tak uzavřené příměří s Janem z Rožmberka.164) 
Zdá se, že v případě záškodnických válek se přívrženci Matyáše a Vla-
dislava dokázali spojit a společně nastolit v kraji pořádek. To je patr-
né na vojenské spolupráci Lva s Bohuslavem ze Švamberka.165) Oba byli 
v zemi nejvyššími hofmistry, avšak každý sloužil jinému králi.166) I když 
byl roku 1477 v Rokycanech uzavřen mír, mezi straníky Vladislava II. 
a Matyáše Korvína stále zůstává vše při starém.167) V této nepřehledné 
situaci, která přetrvávala až do uzavření míru mezi oběma českými králi 
v Olomouci roku 1478, docházelo často k uzavírání příměří, a to zejmé-
na ze strany Vladislavových stoupenců. Naopak Matyáš své přívržence 
v Čechách vyzýval k jeho porušování.168) Situace již byla zřejmě neúnos-
ná, a tak na svatbě pana Nebřehovského, úředníka Jana ze Švamberka,  

/ Mapa majetků pánů z Rožmitálu v 15. století.
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se obracejí přítomní na tohoto johanitského velkopřevora s žádostí 
o sjezd zástupců krajů Plzeňského, Prácheňského, Podbrdského ve věci 
nastolení pořádku v krajích.169) Právě pro četná porušování míru a ple-
nění ze strany Matyášových stoupenců bylo nesnadné nepokusit se 
o odvetu. A tak když Vladislav II. vyhlašuje roku 1478 příměří s bojující 
panskou opozicí, vyzývá Lva spolu s dalšími pány, kteří byli s panskou 
jednotou ve válce, aby respektovali uzavřený mír.170) O rok poté na tzv. 
Svatováclavském sněmu uzavírá Vladislav II. s opozicí mír a majetky, 
o něž přišli během válek, jim navrací zpět. Rovněž činí přítrž válkám na 
česko-rakouských hranicích.171) V roce 1479 je Jaroslav přítomen jedná-
ní o dodržení smluv ze strany Vladislava a Matyáše, jež byly podepsá-
ny v Olomouci, a zároveň v Praze stvrzuje s dalšími pány kšaft Viléma 
z Rýzmberka a ze Skály.172) Ve chvílích uzavřených příměří Jaroslav Lev 
zasedá na zemském soudě a řeší spory právní cestou.173)

Jaroslav Lev umírá v roce († 1485), kdy byl uzavřen Kutnohorský 
mír, jenž vnesl do života na jihu Čech, a nejen tam, klid a pořádek.174) 
Byl pohřben v kostele Panny Marie v Blatné a vedle něj byla pak v roce 
1489 pohřbena i jeho druhá žena Eliška Bezdružická. Jejich děti Kateři-

na, Johanka a Zdeněk však již náleží době, kdy význam rodu bude eska-
lovat.175) I když byl po celý svůj život katolíkem, nevadilo mu setrvat za 
všech okolností na straně svého švagra Jiřího a to i za cenu, že tím zís-
kal na dlouho ve svém sousedství mocného nepřítele – Rožmberka.
Největší kariéru udělala Johana, a to již zde vzpomenutým sňatkem 

s tehdy ještě správcem Jiřím z Poděbrad. Je otázkou, proč si Jiří vybral 
zrovna Johanu z katolického a ne utrakvistického rodu.176) Možná právě 
proto, že pocházela z katolického prostředí a Jiří tímto sňatkem chtěl 
zemi zaručit objektivní řešení náboženské otázky. On jako utrakvista 
a Johana jako katolička.177) Jak se záhy ukázalo, Johana mu byla oporou 
nejen v náboženských otázkách, ale také v politických.
Ještě den před Jiřího královskou korunovací se on i Johana zúčast-

nili tajné schůzky v přítomnosti dvou uherských biskupů: Augustina 
z Rábu a Vincence z Vácova, a čtyř českých a moravských katolických 
pánů. Před nimi složili slib, že budou poslušni papeže a budou potírat 
hereze.178) Následujícího dne byl korunován Jiří a den poté Johana.179) 
Teprve od této chvíle se začala více projevovat v politice a ovlivňovat 

/ Smaltovaná tabulka u náhrobku 
 Elišky (Alžběty) Bezdružické 
 z Kolovrat (viz protější strana).

/ Blatná, kostel Nanebevzetí P. Marie, náhrobky Jaroslava Lva 
 z Rožmitálu (uprostřed) a jeho manželky Elišky (Alžběty) Bezdružické 
 z Kolovrat (vlevo).

/ Smaltovaná tabulka s údaji 
 u náhrobku Jaroslava Lva 
 z Rožmitálu (viz protější strana).
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svého manžela. V roce 1459 doprovázela svého muže na sjezd v Che-
bu, a to i s dětmi.180) Ve válce Witelsbachů s Hohenzollerny přesvědči-
la svého manžela, aby nehájil zájmy císaře Fridricha III., ale aby se při-
klonil k opozici (snad ze sympatií k jednomu z odpůrců císaře, Ludvíku 
Bohatému).181) I zahraničí bralo Johanu jako důležitou osobu při jedná-
ních s Jiříkem. V tajných jednáních Albrechta Bavorského byla přímo 
bavorskou stranou požádána o účast.182) Nejen v zahraniční politice, 
ale i doma mu byla dobrým rádcem. Ve svých východočeských věnných 
městech měla ona a tím i Jiří oporu i v době, kdy opozice pánů proti 
Jiřímu chystala otevřené nepřátelství.183) Poté, co Jiřího a jeho rodinu 
papež na Zelený čtvrtek (26. března) roku 1467 exkomunikoval, byla to 
Johana, kdo jej přemluvil, aby se odvolal k příštímu koncilu.184) V době 
vrcholících bojů s Jednotou Zelenohorskou se stala prostředníkem ve 
vyjednávání mezi Jiřím a Zdeňkem ze Šternberka, hlavním iniciátorem 
Jednoty.185) Když byl Jiří ve Slezsku a zemi drancoval Matyáš, svolala 
Johana zemskou hotovost, která Matyáše ze země vyhnala.186) A neby-
lo to poprvé.187) I po smrti svého manžela zůstala v centru politického 

dění. Spolu se syny Jindřichem a Hynkem se zapojila do řešení nasta-
lé krize bezkráloví. Tehdy ustaly boje s Matyášem a hlavní představitel 
domácí opozice Zdeněk ze Šternberka se dokonce nabídl pomoci uklid-
nit situaci v zemi.188) Společně s Jaroslavem Lvem se snaží nastolit pořá-
dek především na neklidném jihu Čech.189)

Nový panovník Vladislav II. se musel, kromě jiného, zavázat, že bude 
respektovat práva královny – vdovy a jejích věnných majetků.190) Mezi 
oběma panovaly zřejmě dobré vztahy, neboť sama Johana Vladislava 
označuje za „milého svého syna“ a Vladislav za „máteř milou“.191) Aktivní 
zůstala až do posledních let svého života. Ještě v roce 1473 měla několi-
kahodinové úvodní slovo na zemském sněmu, kde se dojednávaly pod-
mínky smíru mezi Matyášem a Vladislavem II.192) Rok před svou smrtí 
zastupovala Vladislava II. za jeho nepřítomnosti v zemi, ale většinu času 
již trávila na svém Mělníku.193) V této době rozdává část svých majetků 
blízkým.194) Ještě jistý spor s Mikulášem Rachemberkem ji donutil nav-
štívit Prahu, ale poté již královna – vdova hlavní město království nevi-
děla.195) Dne 12. listopadu 1475 umírá na svém hradě Mělníku.196) Její 
bratr Jaroslav ji přežil o plných 10 let. Záhy po Johanině smrti (2. úno-
ra 1476) si její majetky rozdělili Hynek a jeho strýc Jaroslav.197) Hynek 
si nechal Teplice, Mělník a Lichtenburk, Jaroslav Hlubokou.198) Jaro-
slav již za života Jiřího dostal některé statky, které patřily k Hluboké.199) 
Nakonec po smrti své sestry Hlubokou roku 1483 přenechal Janu Jenco-
vi z Janovic. Správu Hynkova čerstvě nabytého panství tehdy vykonával 
hejtman Jan Ilburk z Vřesova, který odvozoval svůj původ od Jakoubka 
z Vřesovic, svého děda, a činil si tím nárok na část panství a město. Prá-
vě o tyto majetky se pak s Hynkem soudil.200)

Jako osobnost byla Johana zřejmě jako každá žena – milovala své 
děti i děti z prvního manželství. Jiří měl totiž z prvního manželství 
Bočka (* 1442), Viktorína (* 1443), Jindřicha st. (* 1448), Kateřinu, Zdeň-
ku (dvojčata, * 1449) a Barboru.201) Spolu měli syna Hynka (* 1452) 
a Ludmilu (* 1456). Hynek a Viktorín se stali později, díky císaři Fridri-
chu III., minsterberskými knížaty a Ludmila byla provdána za lehnic-
kého knížete Fridricha.202) Johana se po korunovaci snažila ještě o dal-
šího syna, který by mohl být následníkem trůnu, ale toto přání obou 
manželů se nenaplnilo.203) Je otázkou, nakolik byla s dětmi, když často 
doprovázela svého muže na politická jednání, jako tomu bylo i v zimě 
roku 1460. Tehdy ve velkých mrazech cestovala s manželem do Olomou-
ce z Chrudimi, kde rovněž dělala Jiřímu společnost.204) Spíše asi byla 
milující manželkou. Roku 1466 darovala Jiřímu jako novoroční dárek  

/ Cheb, štaufská falc. Na zemský sjezd konaný v roce 1459 v tomto 
 říšském městě doprovázela krále Jiřího z Poděbrad i královna Johana 
 z Rožmitálu.


