BOHDANETZKY VON HOTTKOW
ČERVENÁ 2.1.1.1.
Pasovaný světský rytíř a urozený pán.
Wohlgeborner und Gestrenger Ritter und Herr

Przibislauw de Maleszchow und zu Berchtoldsdorf
auf Zaleszany, Lesztina und Bohdanetz etc.
Prvorozený syn Jana Buška z Pertoltic a na Malešově a Naty z Janovic.
* 1280
» OO1300, 1303, 1304
+ 1340
Ψ Wohlgeborneren Frau Nemen Nescio Baronine de Sternberg
Potomci: Zdeslaw

Prvorozený syn Jana Buška se narodil v roce 1280 a to nejspíše na statku své maminky, nikoliv na
pertoltickém hrádku. Jméno dostal jaksi symbolické PRZIBISLAUW a je pravděpodobné, či
alespoň k zamyšlení, zda jeho kmotrem nebyl kdosi z rodu pánů z Polné, Lomnice či Obřan té doby.
Podle doslova střípků dílčích informací se zdá, že Přibyslav vyrůstal díky své matce a díky strýcům
z Lichtenburgu právě na tomto hradu, v tamním malém velmožském fraucimoru. Dostalo se mu tak
vcelku slušného vzdělání a vychování a je až s podivem, že jej kterýkoliv z Lichtenburgů nenechal
ověnčit rytířským titulem, když již drželi tento malý palatinát. Je však možné, že Přibyslav neměl
k rytířství vlohy a lnul spíše k humanitním tématům. Po svém dospění, tedy zhruba v roce 1301 se pak
ujal svého majoritního podílu na otcovských Pertolticích a stal se tak pánem na vsích Pertoltice,
Albrechtice, Bykáň, Mrchojedy, Ostrov a Polánka. Pochopitelně i na hrádku, který držel v nedílu
s potomky strýce Rudolfa. Krátce na to, nejspíše ještě roku 1301 se oženil s nám bohužel jménem
neznámou urozenou paní ze Sternbergu. Má se jednat o jednu z mladších sester Zdeslauwa Baro de
Beneschau und Sternberg zu Konopisst (+ 1343), který ovšem Konopiště držel až v roce 1315. Sňatek
byl asi logický, neb v Posázaví té doby nebylo mnoho rodů, které by měly stejně hluboké a významné
kořeny, tedy byly vhodné pro příbuzenský vztah a výše majetku s tím tehdy neměla co dělat. V rámci
oživení krve tak byla odsouhlana nevěsta též ze starého panského rodu sousedních Sternbergů. S touto
paní zplodil sice syna Zdeslava, ale dále se nijak více neprofiloval a po celý život zůstal průměrným
venkovským hospodářem. Držel ještě nějaké právní podíly na Ledči a zdálo se, že syn získá i díl
Zbraslavic a tak se Přibyslav od roku 1303 věnoval jenom Malešovu (22. 1. 1303 Przibizlaus de
Malessow), který do rodiny vnesla jeho matka jako své věno. Podle všeho právě Přibyslav téměř
dobudoval nový malešovský hrádek nad říčkou Vrchlicí, cca. 8 km od Kutné Hory, na který údajně
dokonce přesídlil a podle kterého se nadále také výlučně zapisoval, což je vcelku podstatné.
V roce 1304 vpadl do Čech Albrecht Rakouský. Celé tažení však bylo zakončeno před Kutnou
Horou, kde se vojsko Albrechta setkalo s ustupujícím vojskem Václava II. českého a prince Václava
III. českého, který vyklízel Uhry před tlakem protikrále Karla Roberta de Anjou. Na Moravě pak řádili
uherští Kumáni. Majetky šraňků tehdy hodně utrpěly, neb tak veliká koncentrace vojsk v Posázaví tuto
krajinu doslova ekonomicky zlikvidovala. Přibyslav navíc musel s Lichtenburgy vytáhnout do pole,
takže se nemohl o své zboží ani postarat. Přibyslav zemřel na Malešově v roce 1340 a zdá se, že na
Malešově nebyl pochován, neb je jeho hrob ve sklípku kostela sv. Jiří v Pertolticích.
* Novodobá obecní symbolika Zalešan z prvního
desetiletí 21. stol a naprosté nepochopení šraňku
autorem.

ČERVENÁ 2.1.1.1.1.
Pasovaný světský rytíř a urozený pán.
Wohlgeborner und Gestrenger Ritter und Herr

Zdeslauw de Maleschouw und zu Lesstina, Zaleszany, Bohdanetz,
Berchtoldsdorf, Suchdol, Komanitz, Zbraslawitz, Sztiepanitz und Herzmanietz
etc.
Syn Přibyslava z Malešova a Naty ze Sternberku.
*
a. 1300
»
1316,1318, OO 1321, 1327, 1329, 1332, 1337, 1342, 1347
+
1349
Ψ
Wohlgeborneren Frau Gottfriede de Tismitz
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Potomci: Zdeslaw jung., Gotthard, Rattslaw dictus Rzemdih, Johann Gotthard dictus Kropacz

Jediný známý syn urozeného vladyky Přibyslava z Malešova se jmenoval ZDESLAUW.
Narodil se pravděpodobně v domě matky, případě již na dvorci v Malešově, po kterém se také celý
život zapisoval. Jeho křestní jméno, tak neobvyklé mezi šraňky však mělo své kořeny, neb jeho
kmotrem byl přímo Zdeslava strýc ze strany matky, tedy starší bratr matky, Zdeslauw Baro de
Beneschau und zu Sternberg. Z tohoto jmenného obdarování ovšem vyplynulo, že Zdeslav
z Malešova ještě jako urozený panoš nepobýval jenom a tradičně u pánů de Lichtenburg, ale že se
krátce pohyboval i na nedalekém a novém hradu Šternberk. Dá se tak odhadnout, že díky faktu, že tito
Sternbergové byli jen českou rodovou větví jinak velmi starého a rozvětveného rodu říšských baronů
de Sternberg, mohl se jako zbrojné panoše vcelku snadno dostat nejen do Bavor, ale i do Rakous, což
bylo pro jeho vzdělání velmi důležité.
Po boku Sternbergů, spíše však tradičně Lichtenburgů se účastnil oblastních půtek a stal se velmi
odvážným až bojovným šlechticem, čímž se nijak zvlášť nelišil od svých příbuzných z mladší větve.
Někdy k roku 1321 dosáhl svého obdaření rytířským titulem a stal se tak velmi pyšným a
sebevědomým šlechticem, který si od nikoho nenechal nic líbit.
Ještě v roce 1316 mu byl strýcem Jaroslavem ze Zbraslavic nabídnut jeho dvorec na horním dílu
Zbraslavic, neb strýci se tehdy přitížilo, a protože neměl vlastního potomka, chtěl, aby zboží
nepropadlo králi či přízni jeho manželky do poručenství. Zdeslav na nabídku přistoupil a strýc
Jaroslav se mu stal kmotrem. Jenomže Jaroslav nemoc rozchodil, a tak ze dvorce sešlo. Zdeslav však
trpělivě čekal až do roku 1340, kdy Jaroslav zemřel. Bohužel to již Jaroslav nebyl bezdětný, neb roku
1328 se mu narodil syn Jaroslav mladší, a tak od roku 1340 začal rytíř Zdeslav na majetku Jaroslava
ml. vykonávat alespoň poručnickou péči. Měl tak i dílčí podací právo ke kostelu a veškeré pravomoci,
a to až do roku 1349, kdy on sám zemřel a Jaroslav mladší dospěl a ujal se svého majetku, což byl pro
Zdeslavův záměr smutný paradox. Nicméně ještě za výkonu své poručnické péče dokázal některá svá
práva na Zbraslavicích přenést na svého vlastního syna Zdeslava mladšího, což bylo vůči Jaroslavovi
ml. vcelku unfér, ale tehdy běžná praxe. Na Zbraslavickém zboží byl pak Zdeslav mladší zástupním
sousedem i svým bratřencům a sestřencům, urozenému Herzmannovi de Zbyslawitz a urozenému
Mikulassovi de Kolowrat und Zrucz, Chrzenowitz auf Ledecz etc.
V roce 1318 se Zdeslav ještě jako urozené panoše poprvé předvedl, když se skupinou šlechtických
mladíků ztropil několik výtržností na tísmickém panství. Zdeslav byl totiž již několik let zasnouben se
sestrou urozeného pána Gottharda Gaijek de Tísmitz, tedy s tetou urozeného Gottharda jung. Gaijek
de Pertoltitz, jinak obou pánů erbů hrábí, ke kterým patřil další drobný držitel panství Pertoltice,
urozený vladyka Zikota de Tismitz und zu Wostrow (Perknýřův Ostrov), když ten svůj podíl vyženil na
ostrovském manovi. Všichni tito příbuzní byli erbovního znamení pěti kolíčkových hrabin na štítě,
když v klenotu s oblibou užívali skvěle posazená pštrosí pera, nebo dílem dvě zkřížená kladiva
posazená na železném klobouku, což
byl
odraz
jejich
důlního
hospodaření v okolí Německého
Brodu. Zdeslav se s Bohunkou,
onou pannou, dobře znal, a tak ještě
jako mladík vystupoval jako její
rytíř, ochránce a ve své podstatě i
snoubenec. Obecně to tak ostatně
bylo i vnímáno, a tak nebylo divu, že
se i na tísmickém zboží choval
jako na svém, což zdaleka nebyla
pravda a jen díl věnna zapsaného
na tomto panství jej k jeho alotriím
zrovna neopravňovalo.
Právě onoho roku 1318 si tehdy
ještě ani ne rytíř, ale jen
nedospělý urozený panoš takhle
dovolil na tísmického mana
suchdolských pánů, zemana Peška,
který seděl na vsi a dvorci Bykáň.
Tento malý stateček nakonec jeho
zbrojnoši zapálili, když předtím
vyplenili celou ves a to jen proto, že
se zeman Pešek, neboli Petr,
nechoval k mladému urozenci a
svému budoucímu pánovi dosti
uctivě. Zdeslava totiž takové chování
hrozně urazilo, sehnal své mladé
přátele, otci uzmul pár ozbrojenců a
Peška takto nemilosrdně ztrestal.
Zdeslav si prostě uvědomovala znal
svůj vysoký původ, v tomto
duchu byl vychováván a přízemní,
prosté a vcelku neuctivé chování
v Čechách mu nešlo pod vousy. Jenže
zeman Pešek svá práva znal, a tak
nafoukaného Zdeslava bez skrupulí
pohnal
k soudu.
Jenomže
urozenost byla přeci jen urozenost. Jeho budoucí příbuzní i otec Přibyslav zasáhli a Zdeslav odešel od
soudu bez hany a se zvednutou hlavou. Chudák zeman Pešek byl prý nějak mimosoudně přitlačen
přímo pány de Tismitz a Přibyslav mu škodu za nezdárného synka navíc tiše nahradil.
Další obdobnou lapálii si rytíř Zdeslav přivodil až v roce 1342. To byl již ženatý a spravoval bohaté
panství Suchdol, které bylo věnem jeho manželky, urozené paní Gottfriedy de Tismitz, tedy
Bohunky z Tísmic, kterou si vzal v roce 1321.
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Tehdy šlo pro změnu o zboží Štěpanice. Tento zemský statek spadal od roku 1307 ke hradu
Smrdov, což byl hrad mladších Ronoviců, ale později byly Štěpanice spravovány z Lipnice, tedy
dalšího ronovického sídla, ale již od roku 1318 zeměpanského hradu. Dnes se jedná o městečko
Trhový Štěpánov. Tehdy se však také jednalo o děkanství, pod které spadaly i Pertoltice, Otryby,
Hodkov, Bohdanec, Chřenovice, Zdislavice, Zruč, Popovice, Vlašim, Debrník a mnohé další. Samotné
Štěpanice – Štěpánov pak jako děkanství spadaly pod vilémovský klášter jako klášterní obdarování od
pánů de Lichtenburgu. Ti byli sice Zdeslavovi příbuzní, ale opat kláštera nikoliv a rytíř Zdeslav se
s ním neměl rád. Již léta spolu vedli neustálé spory, které vyvrcholily v roce 1342. To se již Zdeslav
neudržel, sebral svůj zbrojný lid a v doprovodu stejně nadaného syna Zdeslava ml. vyrazil na
Štěpanice. Ves lehce vyraboval a vypálil, dvorec rozvalil a obyvatele vsi rozehnal do okolních lesů.
Tím byla pro rytíře Zdeslava věc jednoznačně vyřízena. Ne však pro pana opata, který šílel vzteky a
okamžitě žaloval Lichtenburgům, konkrétně Reimundovi a Heinrichovi na jedné straně a arcibiskupovi
na straně druhé. Zatímco Lichtenburgové problém zase tak neprožívali, arcibiskup bublal vzteky a
okamžitě rytíře Zdeslava zažaloval a pohnal k soudu. Soud Zdeslav bez průtahů a hladce prohrál, ale
pak znovu zafungovalo kouzlo příbuzenství s mocnými Ronovici a Zdeslav se bez jakékoliv újmy
z celého procesu vyvlékl. Dodnes nikdo neví, co jej to vůči Lichtenburgům stálo, neb ti to jistě nedělali
jen z příbuzenské lásky. Ostatně jak Reimund, tak Heinrich ale nově i žlebští Lichtenburgové měli
spoustu daleko větších problémů než tahat horkokrevného pana Zdeslava z jeho průšvihů. Přesto měl
urozený Hynek Baro de Lichtenburg auf Zzleben a urozený Heinrich Baro de Lichtenburg důvod
Zdeslava zachránit. Heinrich byl totiž dlouholetým přísedícím zemského soudu a toho také pro
Zdeslava využil. Konec konců, Zdeslav byl prostě jeho příbuzný.
Mimo tyto veskrze osobní spory pak můžeme osobu Zdeslava zachytit i ve střípcích a nesouvislých
zprávách z bitevních polí. Již roku 1321 vyrazil Zdeslav s Heinrichem Baro de Lichtenburg, což byl
syn Ulricha a synovec barona Reimunda de Lichtenburg, do pohanských Prus. Zde pod černým křížem
Německého řádu nějaký čas šířili křesťanství a pravděpodobně právě zde dosáhl urozený Zdeslav na
svůj rytířský titul. Mimo titulu pak Zdeslav získal i Heinricha válečnické přátelství, které již dopředu
smazávalo veškeré společenské rozdíly a bylo prvotní hodnotou, která usměrňovala jejich osobní
vztah. Viz. soud z roku 1342.

Znovu táhl Zdeslav do pole v roce 1327. Tehdy již jako rytíř stál znovu pod praporcem přítele
Heinricha de Lichtenburg. Společně pak slavně dobili polský královský Krakow a jejich bojové
přátelství se znovu utužilo. Společně vyrazili i v roce 1329 a znovu na kruciátu do Prus, ale tentokrát
s drsným válečníkem a českým králem Johannem Herzogs de Luxemburg. V roce 1332 si válečnická
partička střihla bitvičku u Meidelbergu a za pět let, v roce 1337 vyrazili na Žmuď, ukázat zlobivým
Polákům, zač je toho loket. I tentokrát se Zdeslavův praporeček třepotal vedle lichtenburské korouhve
a praporů českého krále, neb výpravu výkvětu středoevropského světského a řádového rytířstva vedl
znovu sám první rytíř Evropy, český král, Johann Herzogs de Luxemburg, jehož doprovázel i mladý
princ Václav IV., budoucí německý, uherský, český a římský král a císař. To vše vztahy a vazby
Zdeslava velmi posilovalo, pomalu a jistě mu narůstala křídla a to tak, že roku 1347 mohl být blízce
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přítomen samotné korunovaci prince a markraběte Václava IV., když mnozí zemští páni nesměli ani ke
dveřím korunovační síně, což si málo kdo uvědomoval a uvědomuje.
Rytíř Zdeslav si tak na svoji dobu nežil špatně. Byl pánem na zboží Malešov, kde v roce 1341
konečně dostavěl jako svoji novou rezidenci hrádek, ze kterého spravoval průběžně pět až sedm vsí,
příkladně dnešní Polánku, Bykáň, Mrchojedy, Albrechtice, Vlkov či Týniště a stejně tak ovládal
panství Suchdol s tvrzí a jeho věsnicemi. Skrze svého tchána a švagra znovu dosáhl na polovici
rodového panství Pertoltice, po otci a skrze manželku Bohunku získal dílčí podíl na statku Štěpanice,
získal i statek Komanice, Leštinu, a dokonce i Zálešany s tvrzí a dvorem, pochopitelně dílčí právo na
Zbraslavicích. Dokonce a zcela neznámo jak se stal i majitelem zboží Hěřmanice na Hradecku. Snad
šlo o nějaký obchod s Lichtenburgy, nebo šlo o získání nějakého potomního práva po hradeckém
kastelánovi Berchtoldovi de Berchtoldsdorf. No a pochopitelně držel i hrádek na Bohdanci. Nebylo
to mnoho, ale za chudého zemana ani dokonce slovutného vladyku jej nikdo považovat nemohl a také
nepovažoval. Měl majetek v Čechách té doby hodný bohatého urozence. Svůj řekněme rodinný život
prožíval na novém hrádku v Malešově a není asi náhodou, že ten prvotní český Malešov se nalézal na
Litoměřicku a patříval k državám JMK Václava I. českého. Náš a současný Malešov, respektive jeho
porůznu upravované torzo, stojí na skalnatém nevysokém ostrohu, který je v západní straně zcela
příkrý. Šlo o přirozenou pevnost s hradní fortifikací na východní a severní straně s příkopem a
palisádou, za níž se rozkládal poplužný dvorec, který tak tvořil jakýsi před fort vlastního hrádku. Čelní
část ve skále tesaného příkopu byla později zaklenuta a vzniklo tak sklepení malého pivovárku. Hrad
se jmenoval podle říčky Malše a již k roku 1303 se zde na dvorci uváděl otec Zdeslava, Přibyslav
z Malešova, který býval velmi pleten s Přibyslavem z Lomnice, jinak z Křižanova, což byl zase jen
jmenovec kdys slavného velmože poloviny 13. století. Nicméně právě válečník Zdeslav se zasloužil o
to, že hrádek získal dvě flankovací věže na jižní straně, na jihovýchodě věžici a na severu dvě bránové
flankovací věže. Před hradním zámkem stála dvoru clonící obdélníkovitá budova s patrem, zděnými
prostorami, síní a komorami, jakési malé purkrabství, daleko později prvotní sýpka a stáje. Uprostřed
budovy byl průjezd na nádvoří. Budova měla dřevěné patro a na straně k zámku pavlač. Poplužný
dvorec pak před hrádkem stával ještě v roce 1562 a zcela zmizel až za třicetileté války. Během svého
hektického života stihl činorodý Zdeslav zplodit syna Zdeslava ml., který jako by mu z oka vypadl, a
to nejen zjevem a tak Zdeslavovi v podstatě nezbývalo, než v poklidu dožít, což se stalo v roce 1349,
kdy rytíř Zdeslav na svém hrádku v Malešově skonal. Na Malešově ale pohřben nebyl, byl převezen
na rodné panství a pochován v kostele sv. Jiří. Pro poddané urozeného rytíře a pána Zdeslava
z Malešova etc. však jeho smrt v roce 1349 mnoho neznamenala, neb již dlouho byl jejich mladším
pánem Zdeslavův syn Zdeslav mladší, který se ujal rodinných statků ihned v den smrti svého otce.
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ČERVENÁ 2.1.1.1.1.1A
Pasovaný světský rytíř.
Urozený pán.
Wohlgeborner und Gestrenger Ritter und Herr

Zdeslauw jung. de Maleszchow, Zaleszany, Lesstina und zu Komanitz,
Herzmanitze auf Bohdanetz etc.
Fojt kláštera v Sedlci.
Prvorozený syn Zdeslava z Malešova a Bohunky z Tísmic.
*
1322
» 1337, 1341, 1342, OO 1344, 1349, 1353, 1356, 1353, 1357, 1358, 1363
+
a. 1379
Ψ Wohlgeborneren Frau Nemen Nescio Baronine Kolowrat Zruczky
de Chrzenowitz
Potomci: Oness, Adalbert, Margaret, Heinrich

Život syna Zdeslava ml. může zcela plynně navázat na výše uvedené osudy otce
Zdeslava. Hoch se narodil již na Malešově roku 1322 a to otci, který se vrátil z pruského tažení
ověnčen čerstvým rytířským titulem, a tak dal synovi pyšně jméno ZDESLAUW jung., když i
jemu byl ještě kmotrem stále žijící Zdeslav Baro de Sternberg. Ono v jeho případě stejně žádné jiné
nepřicházelo v úvahu. Potom však na pár krátkých let pustil synáčka ze zřetele a znovu si ho
smysluplně začal všímat až když chlapci bylo skoro deset let, neb tehdy jej předal do šlechtické
výchovy, bohužel nevíme kam a možností je hned více. Pochopitelně se nejvíce nabízejí
Lichtenburgové, ale tato úvaha vůbec nemusí být správná neb čas postoupil a klientské vazby se přeci
jenom transformovaly do jiné, vyrovnanější podoby.
Chlapeček zdědil bojovného ducha svého otce, a tak zakrátko mezi nimi nebylo žádného rozdílu.
Otec Zdeslav pak chlapce
dlouho kazit dvorskými
mravy nenechal a již k roku
1337 si jej vzal s sebou na
Žmuď jako zbrojné panoše.
Hrozně tím riskoval, neb
v rámci hrůz, které se během
tažení děly, mohl o syna
velmi snadno přijít, v horším
případě se nemuseli vrátit
oba, což by zapříčinilo, že
bych se příkladně nenarodil
ani já a rod by vymřel již
Mařany roku 1727. Tak
nerozvážný čin prostě uvážlivý
šlechtic
nedělá,
otec
Zdeslav však všechno risknul
a vyhrál.
Jeho syn Zdeslav ml. si tak
jako
teprve
téměř
šestnáctiletý mladík ze Žmudě
dovezl rytířský titul, věhlas
a dobré jméno mezi ostatními
rytíři, snad i před králem
Janem Luxemburským, který
jej pravděpodobně na rytíře
osobně
pasoval,
nebo
ceremonii alespoň přihlížel.
Zdeslavovi
muselo
být
pochopitelně doplněno let,
aby mohl titul na místě převzít, k čemuž došlo, ale rytířem se směl zvát až od své zákonné plnoletosti.
Ostatně toto byla vždy nejsnadnější a ověřená cesta k rytířství a otec Zdeslav si ani jinou nedovedl
představit a byl rád, že hoch byl pasován ještě jako mladé urozené panoše, neb takový slovutný
vladyka Jan zvaný Žižka z Kalicha a na Trocnově dosáhl rytířství až ve svých 62 letech.
Zhruba od roku 1339 se stal již plnoletý a plnoprávný urozený rytíř a pán Zdeslav ml.
spolusprávcem otcova majetku. 20.12. 1341 je pak uveden v listině krále Johanna de Luxemburg jako
Zdenko de Maleschow. V roce 1342 se Zdeslav ml. s otcem zúčastnil štěpanického výpadu a v roce
1347 se s ním zúčastnil i královské korunovace prvorozeného Wenzla IV. de Luxemburg, což pro něj
byla dosud největší čest.
Jen dva roky na to, v roce úmrtí svého otce však urozený rytíř Zdeslav ml. učinil relativně
nepochopitelný krok, neb odprodal své rodné panství Malešov. Kupcem však nebyl žádný cizák, ale
vzdálená rodová přízeň, říšský pán a toho času i mnich Burghard Graf de Meidenburg. Někteří sice
tvrdí, že šlo kutnohorského, jindy brodského, nebo čáslavského patricie, což nemusí být lež, neb mnozí
cizí páni, většinou odborníci na hutě a dolování rud, žili vesměs ve městě a často se do městského
života agilně zapojovali, neb i Čechy byly tehdy již zcela normální součástí říše, třeba jako Švábsko,
Sasko či Bavorsko. No a takový šlechtic-podnikatel potřeboval samozřejmě i reprezentativní, ale ne
moc nákladnou „víkendovou“ chalupu a to byl pro pana hraběte právě Malešov. Bohužel, hraběti se
moc nedařilo a již roku 1353 celé panství prodal za účelově směšných 200 k.g.č. konventu sedleckého
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kláštera s nímž participoval v rámci svého mnišského pokání, které si sám nařídil. Tuto transakci pak
pečetil a podpisem stvrzoval dokonce sám Zdeslav ml. z Malešova jako bývalý majitel a úřadující fojt
kupující strany.
Po prodeji Malešova přesídlil rytíř Zdeslav ml. na zboží Zálešany, kde obnovil tamní malou tvrz,
ve které usadil svojí rodinu. Sám se pak zdržoval nejvíce na půdě sedleckého kláštera, jehož se stal
správcem, jinak fojtem. Zálešany které měl v nájmu právě od kláštera již jeho otec si v nájmu
ponechal, stejně tak Leštinu a začal vést spořádaný život. Jako světský správce měl na starosti veškeré
správní a donační záležitosti kláštera. Cisterciácký klášter v Sedlci byl totiž založen již roku 1142 a
měl velmi rozsáhlé příslušenství. Zdeslav ml. tak spravoval statky, vsi a dvorce rozseté téměř v 100
km okruhu od kláštera. Tato činnost mu přinášela vcelku slušný zisk, a tak se Zdeslav ml. zase tak
nikam nehnal. Ostatně od roku 1353 znovu spravoval svůj Malešov, neb jak již víme, ten se stal
klášterním zbožím. Jeho jurisdikce nad klášterem tak byla neomezená, do církevních záležitostí však
nezasahoval vůbec a vše ponechával na úvaze opata kláštera.
K roku 1357 odprodal vzdálené východočeské zboží Heřmanice s tvrzí a příslušenstvím, které bylo
nedaleko od Jaroměře a nepřinášelo žádný zisk.
V roce 1358 Zdeslav ml. učinil druhý záhadný krok, protože prodal do zástavy i Zálešany s tvrzí, a
to klášternímu manu Wojslawovi, který na Zálešanech již v letech 1316 až 1318 držel nějaký malý
půdní podíl.
V roce 1358 tak sám přesídlil na Leštinu, ale i nadále se psal ze Zálešan a příležitostně i ze Skalice,
což byl další klášterní statek, který sám sobě pronajal. Stateček Leština byla ves s tvrzí obehnanou
příkopem severně od Ledče nad Sázavou a již za vlastnictví jeho otce měla být klášterním majetkem.
Tento majeteček spravoval Zdeslav ml. již v roce 1349, neb mu jej otec předal do správy již dávno
předtím.
Spolu s příbuznými pak držel ještě zmíněný díl Zbraslavic, kde si svá práva udržel až do roku 1363.
Zdeslavova rodina tak na pohled neměla jaksi stálou adresu, nebo se to tak může alespoň zdát, ale není
to pravda zcela. Po celé období totiž Zdeslav ml. držel své dědictví na Bohdanci, hrádek u kostela.
Tento podíl na tomto panství pak sám ještě posílil, když si již v roce 1344 vzal znovu Kolowratovnu,
která mu svým věnem přinesla další části vsi i celého panství. Hrádek na Bohdanci byl také tím
pravým místem, tou pevnou adresou, kam šraňkům této generace nejčastěji „přicházela pošta“. Panství
se již dlouho dělilo mezi mladší Kolowraty píšící se na Zruči a Chřenovicích a pány erbu šraňku.
Bohdanec byla dobrá adresa a vskutku jediné opravdové bezpečí, neb moc Lichtenburgů a jejich
ochrana byla již pryč, a tak nezbývalo než se oprostit od těchto starých vazeb a začít se zcela
samostatně prosazovat.
Rytíř a pán Zdeslav ml. tak zemřel v roce 1379 jako vcelku
spokojený padesátiletý muž, jehož manželství dalo rodu zatím
nejvíce přeživších potomků a nastartovalo rodinnou životní
filosofii, jak přežít, uchránit a zachovat potomky, být připraven
v obraně. Zdeslav mladší měl být pochován na Bohdanci, ale
pravděpodobně se tomu tak nestalo a byl uložen do krypty
sedleckého kláštera. Ostatky i náhrobní kámen s jeho jménem a
erbem bychom tak v Bohdanci jen těžko hledali.
Po jeho smrti však došlo k přerozdělování majetků mezi jeho
potomky, kterých bylo ostatně až příliš na to, aby některý z nich
dědictvím zbohatl. Markéta byla zaopatřena tím, že se vdala, Oneš
se osamostatnil jako hlava rodu a pak zůstal jenom Adalbert a
nejmladší Heinrich.

ČERVENÁ 2.1.1.1.1.2.
Urozený vladyka a pán.
Wohlgeborner Wladyken und Herr

Boguchwal de Hottkow etc.
Druhorozený syn Zdeslava st. z Malešova a Bohunky z Tísmic.
*
p. 1325
» 1346, OO 1347, 1355, 1363, 1375
+
a. 1375
Ψ Wohlgeborneren Frau Nemen Nescio Baronine Kolowrat Zruczky
de Chrzenovitz
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Druhorozený syn rytíře Zdeslava st. z Malešova spatřil světlo světa během roku 1325 a to byl čas,
kdy měl jeho otec válečnické období, a tak si tatínka mnoho neužil. Zůstával tak více s matkou a
kmotrami, případně i s bratrem, se kterým byl pravděpodobně krátkodobě v příbuzenském fraucimoru
na výchově. Jenomže zatímco starší a prvorozený bratr ještě jako urozené panoše vyrazil do válek
s otcem, a dokonce se spolupodílel na správě jeho majetků, mladší syn BUGUCHWAL zůstával
pod dohledem matky a ač o tři roky mladší bratr, přeci jen v nepřítomnosti otce i bratra vykonával jako
následný dědic určitý dozor nad majetkem. Nebo se o to alespoň snažil, když hlavní slovo měla matka
a strýcové.
Vcelku logicky pak vyplývá i fakt, že Bušek, jenž dostal transkripci jména po mamince neobdržel
rytířský titul a zůstával tak jenom při titulatuře urozených vladyk českých. Hoch dospěl někdy k roku
1346, tedy jen pár let před smrtí svého otce, a tak bylo vcelku jasné, že již
v tomto období podřizoval své jednání rozhodování staršího bratra Zdeslava ml.
Zhruba v tomto roce se Bušek také oženil se s dcerou urozeného pana Léwy
Kolowrat de Ianovitz auf Chŕzenowitz, když Léwa seděl na Chřenovicích jen
v rozmezí let 1289 až 1318. Následně se Chřenovic totiž ujal Mikuláš Kolowrat
řečený Zručský z Chřenovic a na Bohdanci, který již dříve držel právo i na
Ostrov s jeho manem a k roku 1390 byl novým spolupodílníkem i na
Pertolticích. Jeho podíl na Pertolticch však spravoval man, zeman Wenzeslauw, lidově Vaněk, snad syn
předešlého mana, který tak držel i zástavní a dílčí podací ke kostelu sv. Jiří v Pertolticích, neb i tento
man byl šlechtic, i když jen prostý. Je ovšem až k nevíře, že jméno oné dcery znovu neznáme. Ženy
v té době měly patrně stále cenu jen jako rodičky a nositelky věna, protože jinak by se o nich muselo
jmenovitě psát alespoň jako o rodičkách prvorozených synů. Bohužel tomu tak nebylo a křestní jméno
Buškovi manželky v přímé souvislosti dochovaných zápisů zůstalo také nepoznamenáno a
v související korespondenci všeho druhu nebylo nikterak zachyceno.
Díky sňatku se však Bušek stěhoval, protože vyženil podíl na nedalekém panství Hottkow, které
bylo od Pertoltic v podstatě přes kopec, cestu a les. Na Hodkově spolu s manželkou obydlel asi
původní a jen dřevěnou tvrz, která ležela napravo od cesty, ve svahu nad ní, když pod cestou stála a
dosud stojí malá románská kaplička. Samotná tvrz stála jako moderní bunkr zhruba 0,5 km před
samotnou vsí a doslova bránila přístupu do vsi. Dvorec poplužný se pak nalézal ve vsi, byl opevněný a
tvořil ochranný bod obyvatelů vsi a okolních osad, protože Hodkov obklopoval téměř pralesní typ
neproniknutelného porostu a při útoku z tohoto lesa, odjinud přijít nemohl, byl dvorec jedinou
záchranou. V místě dvorce pak v roce 1414 vyrostl nový kamenný hrádek, který stával mírně nad
středem obce, v místech dnešního novogotického hrádku. Spolu s Buškem tak právě na onom dvoře ve
vsi seděl bratr jeho manželky, Mikulass jung. Kolowrat dictus Wotrybec de Chrzenowitz auf Wotryby
etc. Samotný pan Mikuláš pochopitelně na dvorec sotva kdy zavítal, když již vůbec dojel až do
zapadlého Hodkova, tak se stejně zastavil jen na tvrzi, takže je jasné, že jeho sídlem bylo zboží Otryby,
podle kterých se mu odmalička říkalo Otrybec, tedy zapsáno Wotrybetz – nikoliv tedy Velrybec, jak
některý z géniů vědy genealogické v 19. století vydedukoval. Pan Mikuláš byl také bojovník, neb
v bitvě u Mühlsdorfu si vybojoval rytířský titul. Hodkov pak spoludržel od roku 1357 až do roku 1363.
Mimo pana Mikuláše se pak o malé podíly na Hodkově dělilo širší příbuzenstvo jak Chřenovických
Kolowratů, tak Janovických a objevují se tu i tzv. Wolbramowitzi. Navíc v jednáních souvisejících
s tímto zbožím figurují i jejich provdané dcery či manželky a ti všichni se většinou v dochovaných
zápisech titulují jednoduše de Hottkowa, jak bylo tehdy zvykem. Třeba k roku 1360 se na Hodkově
píše Arnold de Hottkowa, také jeden z Kolowratů, který ve své závěti vkládané do Desk právě v roce
1360 své dědictví přenáší na manželku Elisabeth rozenou de Zzestok a tato pak díl z dědictví na
pražského měšťana, avšak též šlechtice, slovutného vladyku pana Zdeslawa, který se stal jejím zetěm.
Další nový podílník byl Kuness dictus Kozel de Wolbramowitz, který 13.11. 1364 po sv. Havlu prodal
svůj majetek na Hodkově své nové manželce paní Elisabeth Kolowrat de Zzestok, když se zapsal jako
Kuness dictus Kozel de Wolbramowitz und zu Hottkowie. Vladyka Kuneš zvaný Kozel byl druhý
manžel této Elisabeth.
Urozený vladyka Bušek z Malešova a na Hodkově se tak stal hospodářem a hospodářství se také
věnoval daleko více než svému šlechtictví. Na Hodkově byl připomínán jako pán ještě roku 1374, ale
po roce 1375 již ne. Pochován byl jistě v nejbližších a konec konců i rodových Pertolticích, neb na
Hodkově tak veliký kostelík k pohřbu ani nebyl. Kdy zemřela jeho paní vůbec netušíme a bohužel ani
netušíme, co bylo s jeho potomky a zdali vůbec nějaké měl, respektive, zdali vůbec nějaké děti přežily
alespoň sedmý rok života. O dětech se prostě neví vůbec nic. Pochopitelně mohlo jít jen o dceru, či
dvě. Ty mohl Bušek skromně vyplatit, ale syna se stejně nedočkat, a proto zboží nakonec spadlo na
potomky Buškova staršího bratra Zdeslava mladšího. Pakliže Bušek dceru, alespoň tedy jednu, vůbec
měl, tak ta se doslova v genealogickém chaosu tehdejší šlechty Posázaví naprosto ztratila.
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ČERVENÁ 2.1.1.1.1.3.
Pasovaný světský a řádový rytíř.
Urozený pán.
Wohlgeborner und Gestrenger Ritter und Herr

Rattslauw dictus Rzemdih de Malessow und zu Lesstina im Worlow
Komtur řádu sv. Jana Jeruzalémského na Rhodu, komenda Ivanovice, řádový hrad Orlov.
Ordo Militaris s. Joani Hierosolymitani.
Třetí syn Zdeslava z Malešova a Bohunky z Tismic.
* 1327
» 1348, 1353, 1351, 1357, 1358, 1365
+ 1370

Mladší syn Radslav se narodil jako třetí v pořadí. Dostal jméno RATTSLAUW, bohužel není
zcela jasné proč, neb široko daleko jsme žádného potencionálního kmotra toho jména nezaznamenali,
ale celý život užíval hlavně predikát de Malessowie, Zda se na otcově Malešově opravdu narodil
nemůžeme říci s určitostí, i když je to více než pravděpodobné. Jako mladší syn měl již od útlého
mládí život doslova nalinkovaný. Do pážecího věku žil v podstatě s maminkou, jako páže a pak panoše
byl k ruce tatínkovi, který jej spolu s bratry zasvěcoval do vojenského umění i hospodaření. Pro
Radslava, který měl být v rámci dědictví odbyt jenom penězi, pak válčení představovalo nejen
dobrodružství, ale určitou školu, neb se automaticky předpokládalo, že
se stane vojákem, nebo odejde do kláštera. Klášter však pro šraňka
Radslava evidentně nemohl být to pravé, neb ještě před svým
dvacátým rokem života zmizel ze země, pravděpodobně na nějakou
poznávací cestu, či jako něčí zbrojný doprovod. Po návratu měl krátce
pobývat u jakési bohaté přízně a zde získat kontakty s českými
Johanity. Snad tak pobýval u některých Ronoviců, neb ostatní byli
tehdy spíše zaměřeni na vazby s Německými rytíři, či sídlili mimo
Radslavovo domovské teritorium.
Zhruba v roce 1351 urozený Radslav znovu zmizel z Čech. Bylo
mu již dvacet čtyři let a ovlivněn rytířstvím si tak patrně vyrazil dobít
slávu na turnýřských hrách velkého světa. Toto se mu pak skutečně
povedlo, ostatně stejně tak jako již několika jeho předkům.
* Otisk Radslavova pečetidla z roku 1370.
Podle všeho Radslav cestoval po Čechách a snad navštívil i Rakousy a rodovou kolébku, tedy
Bavorsko. Tato jeho řekněme poznávací cesta přilehlými kraji trvala patrně rok, maximálně rok a půl,
neb k roku 1353 byl zpět na Malešově a již ověnčen oním přízviskem Řemdih a hlavně rytířským
titulem, který si za svoji turnajovou bravuru právě s řemdihem měl v cizině vydobýt, neb až doposud
byl stále jen rytířstvím neověnčený urozený pán.
Onen řemdih byla oblíbená jednoruční zbraň užívaná rytířstvem. Šlo o dřevěné krátké ratiště
zakončené na řetězu visící většinou železnou koulí, nebo hruškou, z níž na všechny strany čněly ostny.
Jednalo se tedy o klasický biják s řetězem. Šlo o velmi brutální zbraň, po jejímž ostrém zásahu
nebývalo raněných a když, tak velmi, velmi těžce. Bohužel právě tuto rytířskou hračku si Radslav
doslova přivlastnil a řešil s ní veškeré své osobní problémy.
Radslav byl tedy začátkem šedesátých let zpět na Malešově, ale nikoliv proto, aby bratrům hovořil
do hospodaření. Při svých cestách, a hlavně turnajích se seznámil s řádovými rytíři, kteří na něj udělali
veliký dojem. Jako jen vyplacený syn, kterého stejně čekala jen vojenská nebo mnišská životní dráha
tak mohl původní představu otce značně přesáhnout, sám sebe zcela zabezpečit, a přitom si užít jak
mnišského, tak vojenského, a dokonce zcela běžného světského života. Radslav toto své rozhodování
pravděpodobně řešil opravdu v souvislosti s Lichtenburgy, neb ti po celé své období inklinovali
k johanitskému řádu a jen částečně k řádu německých rytířů. Nevíme, co Radslava ovlivňovalo více,
zda doba, výhody, rodinné či přátelské vazby, jisté tak zůstává jen to, že když jeho praděd býval
templářským komturem, jeho prastrýc nakonec německým velkopreceptorem, tak Radslav vstoupil
jako bratr do řádů sv. Jana Jeruzalémského na Rhodu a stal se Johanitou, a dokonce prvním
šraňkem v tomto řádu. Na to, že patrně právě Johanité zapříčinili zabití praděda Berchtolda de
Höllentor na Juditině mostu pak Radslav evidentně vůbec nemyslel a historie stará 103 let jej
evidentně vůbec nedojímala. Johanité sice již nehráli v Čechách prim, nebo alespoň ne zcela, ten
s přehledem drželi Němečtí rytíři, ale pro Radslava byli dostatečnou zárukou ku společenskému
vzestupu. Mimo to bylo jeho povinností svojí mnišskou, nyní řádovou službou hájit rod jaksi na
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křídlech a bude-li třeba, tak i z čela. Ostatně to byl standardní úkol všech mladších synů v obdobném
postavení. A Radslav si vedl dobře.

Do řádu Johanitů vstoupil za velmistra řádu Frá. Rodgera de Pins a českého velkopřevora rytíře
Gavla III. Baro de Löwenberg, který tento nejvyšší úřad pro české země držel v rozmezí let 1338 až
1367. Je vcelku pochopitelné, že velkopřevor mohl mít Radslava i za jistého chráněnce, neb byli oba
vzdálení příbuzní. Pan Gavel III. měl být vnukem Zdislawy de Löwenberg, což jak víme byla prateta
rytíře Radslava.
Jeho takzvanou první štací se stala řádová komenda na Ivanovicích, tedy v Markrabství moravském.
Řádový slib však skládal ve Strakonicích nebo v Praze. Na Ivanovicích jenom „nafasoval“ výzbroj a
výstroj, která byla obdobná s templářskou jeho praděda, jen plášť z režného plátna byl černý a kříž
bílý. Jeho hroty podnes značí osm blahoslavenství z kázání na Hůře jeruzalémské. Ještě před složením
slibu musel listině doložit svůj šlechtický původ, svědectví že není zadlužen a že není ani ničím
manem. Teprve potom Radslav přísahal, že bude až do své smrti žít v řádu v mravní bezúhonnosti a
bez osobního vlastnictví. Že bude pečovat o slabé a nemocné, bránit chudé a všechny mít za své
duchovní pány. Pak se stal teprve řádovým rytířem. Ihned po návratu na Ivanovice, byla Radslavovi,
díky jeho šlechtictví jako nyní již řádovému rytíři, uložena dvouletá zkušební lhůta, v rámci které byl
ponejprv na jeden rok poslán do středomoří, kde sloužil na řádových galérách v bojích proti nevěřícím.
Zde se prý vyznamenal a osvědčil, a tak druhá část jeho zkušebního období spočívala v řádové
diplomatické službě a Johanita Radslav odcestoval znovu z Čech. Jak dlouho byl opravdu pryč a kde
všude pracoval pro řád nevíme. Teprve v roce k roku 1357 se totiž rytíř Radslav znovu objevil
v Čechách, když zamířil rovnou na Ivanovice.
Ivanovická komenda byla založena
roku 1183 při kamenném
domě, johanitském kastelu ve vsi
Ivanovice na moravské Hané.
Této johanitské fundaci však již od roku
1173
předcházel
blízký
řádový hrad tzv. Orlov, tehdy sídlo
zemského převora Gavla III.
de Löwenberg, ke kterému patřila ves
Orlovice s dvorem a ves
Malkovice s dvory. Ivanovice nebyly
největší komendou v české
baleji, jistě však vcelku důležitou, a tak
jí byla věnována patřičná
pozornost. V čele komendy stál po roce
1328 bohatý rakouský šlechtic
a brněnský patricij současně, původní
komtur
komendy
v Altenbrunnu, urozený pan Thiemo,
česky komoleně Tyčko, jenž
již podle jména měl rodinné vazby na
Saské Wettiny a v žádném
případě nebyl prostého původu. Jeho pak
nahradil
další
komtur,
tentokrát z komendy v Horních
Kounicích, jistý Pirckner a
teprve ten mohl být nobilitovaným důlním podnikatelem, tedy alespoň dle jeho přízviska, česky
horník. Tohoto dvojitého komtura pak v roce 1358 nahradil u zemského převora oblíbený Radslav
z Malešova, jenž se osvědčil nejen jako udatný válečník, rytíř, ale i jako obratný diplomat. A tak se
stalo, že již v roce 1358 byl urozený a statečný rytíř Radslav z Malešova uveden do úřadu Komtura
na johanitské komendě v Ivanovicích. Bylo mu zralých třicet jedna let.
Přímo v Ivanovicích však Radslav nesídlil. Společně s převorem Gavlem III. seděl na Orlově, tedy
na rezidenci pana zemského převora. Radslavův řádový okrsek, v podstatě řádové panství pak
představovala ves Ivanovice s komendou, hrad Orlov s Orlovicemi a Malkovicemi, ves Hoštice,
Medlov a Přibice a z Ivanovic byl držen patronát ke kostelu v Rouchovanech. Tento stav byl v podstatě
po celou dobu úřadu Radslava neměnný. Zajímavostí pak je, že ves Medlov s tvrzí bývala kolébkou
rytířů z Medlova, pozdějších důlních podnikatelů, pirknerů a tím zbohatnuvších následných pánů
z Pernsteinu z čehož vzdáleně plyne, že oním komturem mohl být někdo z pánů z Medlova, neb těm se
právě v této době začalo říkat Pirknerové a nakonec de Pernstein.
Komturem Radslav vydržel být ovšem jenom do roku 1362, nebo je jenom poznamenáno do roku
1362, ale pravděpodobně vydržel v úřadě až do roku 1370, tedy do svých čtyřiceti tří let. Z roku 1370
se totiž dochovala kresba otisku jeho pečeti, na které je jako zajímavost viditelný klenot nad kolčím
helmem, tedy šraňk, jež má jen 4 špice! V případě, že by se jednalo o náhrobní kámen, bylo by jisté, že
zemřel k tomuto roku, kde a jak ví jen Bůh, patrně však alespoň v Čechách, či na Moravě. V případě
otisku pečetě pak nevíme vůbec nic.
V dalším období prošla komenda v Ivanovicích bouřlivým stavebním, politickým i sociálním
vývojem. Byla zastavována, držena světskou i královskou mocí, v Ivanovicích vyvstal vodní hrádek, a
nakonec komendu získali Němečtí rytíři. Dále bychom však zacházeli do obsáhlých dějin johanitského
řádu, což není účelem, a tak se vrátíme k osobě komtura Radslava z Malešova.
V roce 1365 se rytíř Radslav znenadání objevuje na Leštině, což by nemuselo být zase tak nic
divného, neb z řádu se teoreticky nedalo vystoupit, ale prakticky šlo naprosto cokoliv, jako v každé
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době, a tak je jen otázkou, zda si nedal Radslav pauzu, zda byl nemocný, nebo zda vyrazil někam do
války, nebo byl pověřen nějakou diplomatickou službou. Prostě nevíme, takže znovu až čas a náhoda
poodhalí další životní osudy tohoto šraňka, který patrně opustil řád anebo jako vysloužilý, či nemocný
odešel zemřít do rodného kraje.

Posledním

potomkem Zdeslava z Malešova byl znovu syn. Hoch se sice narodil jako poslední
přeživší potomek, ale historicky se stal nakonec prvním, neb právě on se stal zakladatelem první
opravdové české rodové sekundogenitury – mladší pošlosti, kterého naše genealogie a historie zná pod
jménem MARZAN BOHDANETZKY VON HOTTKOW. Ano až odsud se
odvíjí mařanovská historie, kterou se ale v těchto místech nebudem zaobírat a ponecháme si ji na
období, kdy tento rodový výhonek hrál mezi Bohdaneckými v Čechách prim a nyní si jen představíme
jejího zakladatele.

ČERVENÁ 2.1.1.1.1.4M
Pasovaný světský rytíř.
Urozený pán.
Wohlgeborner und Gestrenger Ritter und Herr

Johann Gotthard der Kropacz von Zzalessan und Podhorzan
Čtvrtý syn Zdeslava st. z Malešova a Bohunky z Tísmic.
* 1337
» 1340, 1349, 1350, 1354, 1355, OO1362,1378, 1383, 1384
+ p. 22.4. 1384
Ψ Wohlgeborneren Frau Przibyslawa Baronine Weselska von Wartenberg
Potomci: rodová sekundogenitura, Johann Bussek jung., Petr

MAŘANOVÉ BOHDANECKÝ Z HODKOVA
až do vymření po meči v roce 1727.

Čtvrtý a poslední syn Zdeslava staršího z Malešova se narodil až v roce 1330
a dostal jméno JOHANN GOTTHARD. Chlapec však jako až čtvrtý
v pořadí neměl jakoukoliv šanci prosadit se po boku otce a tak již jako malé
pážátko pobýval s matkou na Malešově a střídavě na Zálešanech, které mu byly
v jeho panoším věku vykázány za jeho díl otcovského statku. 14. století bylo
stoletím s nastupujícím českým nacionalismem, období Luxemburgů, ale také
francouzsko-německých dvorských mravů, stoletím se vzestupem češtiny na úkor latiny, zvláště
v nižších sociálních vrstvách, a nakonec i stoletím různých vzdorů zdomácnělé šlechty vůči novým
pořádkům, zvláště po úmrtí krále Johanna de Luxemburg. Chlapec tak neměl mnoho povinností a na
druhou stranu si jej prvotně zase nikdo nevšímal. Snad proto již okolo roku 1340 přejali jeho výchovu
tzv. mocní poručníci, včele s Heinrichem II. Baronem von Lichtemburg, ke kterému byl možná i
společně s bratry předán do výchovy. V roce 1349 navíc zemřel tatínek Zdeslav a o mladou panoši
Jana Buška se hned začalo dělit několik jeho příbuzných, bratra Zdeslava ml. a Buška nevyjímaje. Ti
pak rozhodli o tom, že podíl na Zálešanech bude Janu Buškovi ponechán a v případě, že bude chtít
odejít, tak bude ze svého podílu vyplacen.
Jan Bušek si tohoto byl
vědom již od útlého věku, ale nic
si z toho nedělal a raději
obdivoval bující a módní
turnajové hry na velmožských
dvorech a klání ve velkých
královských městech, kam se
dostával jako urozené panoše
tehdy žlebských
Ronoviců.
Ostatně již jako malý chlapec
v sobě
nezapřel
bojovného
ducha svého tatínka a svých
dědečků. Jako malému se tak
začalo říkat Kropáč, neb jeho
starší bratr se zval Řemdih. Snad
šlo původně o dětskou hru obou
mladších šraňků. Tedy dětské
hry, ve kterých si oba bratři
oblíbili různé zbraně, neb ona
přízviska, potom co oba bravuru

V ERBU ZLATÝ ŠRAŇK I. ®
- 151 Bohdanecký z Hodkova (1982–2013) J. M. Bohdanecký ©

BOHDANETZKY VON HOTTKOW
v boji s kropáčem či řemdihem dovedli do absolutna, jim zůstala na celý život. Již jako urozené panoše
se Jan Bušek bez svého kropáče zavěšeného u sedla nikam nepohnul a rozbíjení pancířů, lámání hnátů
a trhání protivníků se mu i jako dospělému stalo málem denním chlebem. I Jan Bušek se pak zhlédl
v rytířských ctnostech což podpořil svým osobním rytířským titulem, kterého dosáhl také předčasně,
teprve jako osmnáctileté urozené panoše.
Rytířství tak neobdržel za nošení táců na stůl a otevírání dveří. Naopak prokázal, že je více jak
zdatný bojovník, a to se prostě cenilo. Svého a obecně nejuznávanějšího ocenění šlechtice, tedy tehdy
stále ještě nedědičného rytířského titulu prostě dosáhl bojem. Urozený Jan Bušek byl tehdy zbrojnou
panoší nám neznámého korouhevního pána, snad právě Heinricha II. von Lichtenburg, jehož družina
byla součástí družiny římského a českého krále Karla IV. de Luxemburg, který v inkriminované době
roku 1355 pořádal svojí korunovační cestu do Říma pro císařskou korunu a do Milána pro
lombardskou královskou korunu. Je dokonce možné, že panoše Jan Bušek cestoval přímo v malé
družině svého bratra Zdeslava ml., ale ať tak či onak, byl v pravý čas na pravém místě. Na italské
půdě byla celá královská výprava již od roku 1354 a vesměs zažívala jen samé ústrky a pletichy,
zvláště ze strany preprimogenní přízně českých Vítkovců, tedy rozrodu potomků římských Orsíniů,
kteří Karlovi IV. nemohli zapomenout, že rozpínavým Rožmberkům a pánům z Hradce v Čechách
utnul „tipec“ a zbavil je jejich nepřiměřených privilegií a tím moci a obrovských příjmů. Zde je
potřeba se odprostit od dojmů všech možných a většinou dosti krátkozrakých filmů a povídek a je
nutné si uvědomit drsnou realitu doby, a hlavně situaci celé výpravy. Cesta byla provázena půtkami,
boji, pletichy a úklady, zlodějinami, ale i vnitřními půtkami a nevraživostí mezi pány samotnými a
cizím okolím. Zájem tehdy střídal nadzájem a nikdo si nemohl být jist ani životem. Jan Bušek a jemu
podobní dychtivci se však cítil jako ryba ve vodě. Při jednom z největších zbrojných sporů, který měl
vyvolat zvrácení Karlovy korunovace, se tak dostalo i na zbrojnou panoši, která byla vyzvána, aby
hájila svého panovníka. A zbrojná panoše hájila krále více než zdatně, ostatně podle všeho nic jiného
neuměla. Boj byl litý a mladý Jan Bušek se bil přímo v blízkosti římského krále, de-facto bránil přímo
jeho majestát. Jeho vyjímečného výkonu si král dokonce osobně povšiml, a tak když byli lidé
milánských dóžat přemoženi a ubiti, došlo na odměňování podle zásluh. Mnohé mírumilovný
monarcha obdařil provazem a stětím, ale k Janu Buškovi si nechal podat patřičné reference neb tento
král si své šlechtice dokázal zavazovat. Po uklidnění situace byl urozené panoše Jan Bušek ze Zálešan
předvolán přímo před římského krále ke slyšení, který jej osobně a na místě pasoval říšským rytířským
titulem, když ještě před pasováním bylo slavnostně vyhlášeno, že panovník pro tuto příležitost Janu
Buškovi doplnil let, stejně tak arcibiskup, aby ten své rytířství mohl vůbec přijmout. To byla opravdu
veliká událost. Jan Bušek nebyl pochopitelně jediným, kdo byl obdařen touto poctou, ale i tak se tato
vyjímečná událost vryla pevně do letopisů a našich rodových pamětí. Přeci jenom, kdo ještě dnes může
říci, že jeho prapříbuzný s mečem v ruce bránil římského krále, jenž mu následně osobně poklepal
mečem na rameno? Neskromně řeknu, že málokdo, v Čechách zcela jistě. Snad právě proto, je tento
čin již staletí zlehčován a mnohdy cíleně znevažován, tak jak je v závistivých Čechách obvyklé. Ale
přitom se stačí podívat na kterýkoliv náhrobní kámen, pakliže byl dotyčný pasován, vždy je rytířský
titul na kameni uveden alespoň oslovením, když hrabské, baronské či vladycké tituly běžně schází.
Rytířství byla prostě vrcholná šlechtická pocta a výsada.
Toto obrovské dobrodružství tak Janu Buškovi přineslo obrovský zisk a spoustu výhod pro
budoucno. Zatímco za normálních okolností by pravděpodobně prožil celý život jako nemajetný
venkovský šlechtic kdesi na dvorci, nyní mělo být všemu jinak a Jan Bušek se nemusel jakkoliv na
svoji rodinu vázat ani ohlížet. Pitoreskní pak zůstává, že zatímco Jan Bušek získal své rytířství po
jednom boji v pouhých osmnácti letech, tak příkladně známý lapka a hejtman kališnických
vzbouřenců, jen prostý slovutný vladyka Jan zvaný Žižka z Trocnova a na Kalichu, byl poctěn
rytířstvím až před svojí smrtí, tedy ve svých šedesáti dvou letech.
Bohužel po návratu do Čech se Jan Bušek rytířem nezapisoval. Právo na titul měl, stejně mu tak
každý říkal, ale právně musel dočkat až své dospělosti a teprve potom mu jeho nový titul platil a směl
tak požívat úcty rytířského společenství. V rámci dědictví po otci na něj nakonec přeci jenom vybylo
něco málo podílů z hlavních rodových držav a přikoupil i zboží Petrovičky. Jako říšský rytíř a český
urozený vladyka se stal i leníkem samotného panovníka, se kterým pak absolvoval mnohé dobré i zlé,
neb rytířství z ruky monarchy platilo i jako povolávací rozkaz do jeho
osobní družiny, v Janově případě do rytířského doprovodu, nikoliv
mezi hraběcí důvěrníky.
Toto dějinné období tak pro Jana Buška Kropáče bylo velmi
příjemným. Realita Čech však byla daleko, daleko horší. Ostatně sám
následný císař Karel IV. ve svém latinském životopise píše, že po
bojích v Itálii, kdy Jan Luxemburský a on sám Karel, již neměli
prostředků, rozhodl se ze země odejít a přeci jenom ponechat správu
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domácí šlechtě a starším italských měst. Parmu tak předal Rossium, což byli potomní Orssiniové,
Reggio Foglianům, Modenu Piům, Cremonu Ponzoniům, kteří všichni dali ona města jeho otci do
moci, on pak chtěl je beze změny vrátit. Luccu však chtěl prodat Florentským, ale uposlechnuto rady
naší (Karla) a svých rádců odevzdal ji pánům dé Rossi, kterým již svěřil samotnou Parmu. Ostatně o
hrůzné situaci v Čechách Karel píše.:
* Užití kropáče v boji.
Toto království jsme nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli jediný svobodný hrad, který by nebyl
zastaven se všemi královskými statky, takže jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v měšťanských
domech jako jiní měšťané. Pražský hrad byl zcela zpustošen, pobořen, zničen, neboť od časů krále
Otakara II. byl celý ztroskotán k zemi. Na tom místě jsme dali vystavět veliký a krásný palác s velikým
nákladem jak dnes kolemjdoucím patrno …
Tehdy jsme znovu získali díky šlechetným mužům s velikými náklady a úsilím hrady Křivoklát,
Angerbach, Lichtenburg, Litici, Hradec Králové, Písek, Nečtiny, Zbiroh, Tachov, Trutnov v Čechách,
na Moravě pak Lukov, Telč, Veveří, hrad olomoucký a znojemský. A měli jsme hodně rytířů, kteří byli
hotovi (Jan Bušek Kropáč a spol.) nám sloužit a království prospívalo den ode dne, obec dobrých nás
milovala, zlí se nás báli a vystříhali se zla. Spravedlnost a dostatek vládla v království, ačkoliv páni se
stali většinou tyrani a nebáli se krále, jak se slušelo, protože království mezi sebe si rozdělili, a tak
drželi jsme vladařství nad královstvím…
…Potom téže zimy (po bojích v Uhřích) jsme táhli s otcem do Prus proti Litvanům. A byla tam
s námi hrabata, mladý Vilém Holandský, pan Adolf z Bergu, mladý Dětřich (Friedrich) z Loozu a
mnoho baronů … Jindřich z Lipé …
…a protože jsem musel sbírat opatrně vojsko, svolal jsem mnoho šlechticů k turnaji dvou rytířů
z území Neumarktu nad Odiží pod záminkou abych je mohl chránit v souboji …
…Když otec táhl do Budyšína a pak dále do Francie, zůstavil mně místo sebe v Čechách králem. Já
pak jsem ustanovil svým zástupcem Petra z Rožmberka a táhl jsem s ním přes Bavory …(šlo o bitvu
s Angličany u Rouen, kde zvítězila Johanka z Arku)
…Když se jednalo o pomoc Mikuláši vévodovi Opavskému proti polskému králi Kazimírovi bylo
řečeno: a tak král vyjel téže noci s pěti sty jízdných zbrojnošů z Hor Kutných, kde měl řeč k baronům
království, a dnem i nocí spěchal usilovně k Mikuláši Opavskému a ihned ho následovali baroni a
všichni páni království … (baron Čeněk z Lipé příkladně jel spolu se třemi sty rytířů a zbrojných
pacholat)
…Před Kutnou Horou král Jan ještě svolal sněm a všechny pány Království českého a pravil jim:
Hle mužové urození a stateční a věrní milí …
Z těchto výňatků tak krásně vyplývá, jaký byl i za velebeného Karla IV v zemi chaos a co teprve
muselo být v dobách předešlých i budoucích, kdy trůn nedržel takový velikán, jakým Karel IV. pro nás
Čechy byl. Úryvky pak jasně poukazují na jednoznačnou hierarchii zemské šlechty, na to že i Karel IV.
byl nejdříve obklopen říšskými hrabaty a všemožnou přízní a teprve až za nimi že stáli zemští baroni, a
dokonce poukazuje na naprosto všeobecné oslovení všech českých pánů, totiž na formuli urozený a
statečný. Z výňatku pak plyne i to, že se i tehdy vlastně stále válčilo, a tak i Jan Bušek Kropáč, jako
jeden z urozených a statečných králových milých musel být nejen v Kutné Hoře, ale jistě táhl i do
Francie či na Litvu atd. Proto jsou prostě období, kdy v Čechách o většině šlechty schází jakékoliv
zprávy. Však také díky kropáči byl Jan Bušek Kropáč obávaným i vyhledávaným protivníkem a
bojovníkem. Bez svého kropáče se prý nikam nepohnul a boj s ním mu byl i zábavou než jen nutností.
Ostatně šlo dokonce i o dost výnosnou činnost. Jan Bušek Kropáč se prostě svoji povahou nikterak
nevymykal svérázu svých vcelku vždy bojechtivých předků.
V roce 1362 se rytíř Jan Bušek Kropáč oženil. Bylo mu krásných dvacet pět let a tak nebylo divu.
Vzal si děvče jménem Przibyslawa Weselska von Wartenberg která pocházela z okruhu
posázavské šlechty, některé indicie dokonce naznačují, že i ona měla mít co dočinění s rozrodem
Janoviců, to by pak musela být jedině vdovou a poprvé provdána do rodu Von Janowitz, ale spíše
pocházela opravdu z rozrodu Von Markwartitz, z krve tzv. větve Veselské. Spolu s Janem Buškem pak
žili nákladným životem a zdržovali se více u pražského dvora, neb Přibyslava se měla stát jednou
z dvorních dam pražského fraucimoru. Skrze Přibyslavu se pak Jan Bušek roku 1378 dostal do
polovičního držení zboží Podhořany u Ronova, které mělo být jejím věnem.
2. 2. 1383 Jan Bušek koupil za 50 k.g.p. vsi Mylícz a díl statku Beczwarze, které kupil od vladyky
Pesska dictus Sspital. Koupě písemně proběhla 18. 2. a statky do Desek Jan Bušek zapsal jako své až
18. 5. 1383. Ještě 22. 4. 1384 však kupil za 63 k.g.p. celkem 6 lánů polí v Řzeplitzích a to od
Przedbora von Holissin. Zde byl svědkem již příbuzný Roppert von Bohdanetz.
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BOHDANETZKY VON HOTTKOW
Tento životní styl však velmi brzy přinesl úpadek Janova drobného posázavského hospodářství a
když později syn Jana Buška, urozený vladyka Jan mladší Kropáč požadoval nějaké dědictví po otci,
nedostalo se mu téměř žádného, které by bylo vcelku. Šlo jen o střípky různých podílů, které si teprve
sám musel nějak konsolidovat. Rytíř Jan Bušek totiž žil svým nákladným dvorským životem docela
dlouho. Stal se věhlasným turnajovým bojovníkem, jeho kropáč naháněl soupeřům hrůzu po celém
území říše, ale vše, co dokázal vybojovat, sám velice rychle spotřeboval, takže na jeho potomka
nakonec téměř nic nezbylo. Jan Bušek Kropáč však chudákem nebyl. Podědil právo na statek Šlechtín
na Bohdanci a to i s manem, který byl na tamním svobodném dvorci usazen již za otce Jana Buška.
Spolu s právem na Šlechtín získal díl podacího k Bohdaneckému kostelu, získal i díl Hodkova, Čihošti
a dokonce Petroviček. Podle všech těchto statků se pak příležitostně zapisoval, čímž ovšem zvýšil
daleko pozdější genealogický chaos mezi všemi Jany Bušky, Jany a jen Bušky na těchto statcích různě
sedícími.
Urozeného Jana Buška Kropáče manželka však okázalého pana rytíře přežila. Po jeho smrti se
uchýlila do kláštera v Želivu, kde zakrátko při modlitbách s mnichy došla svých let. Bohužel do
klášterní správy vložila nejen své věno, ale i dědictví po Janu Buškovi Kropáčovi. Jediný majetek,
který měl zůstat mimo, byl díl odkazu pro syna Jana mladšího Kropáče, což bylo nakonec tak málo,
že chudák Jan ml. Kropáč byl bohatý, či spíše chudý jako kdejaký zeman či slovutný vladyka na
statcích primogenních příbuzných. Majetek byl totiž pod poručenskou kuratelou, a tak se stalo, že byl
všechen jaksi spotřebován v rámci nákladů na výchovu ještě nezletilého Jan Buška mladšího Kropáče
a ještě mladšího bratra Petra Kropáče.

V rámci jakéhosi dílčího resumé musím uvést, že postava neopomenutelného Jana Buška Kropáče je
opravdu exelentním počátkem dějinné historie od Jana Buška se odvíjející mladší rodové pošlosti
nazývající se později Mařanovskou. Již v prvním období historie pánů z Hodkova na českém území a u
Mařanů zvláště, získávají velkou oblibu dvě jména. Převládající Bušek, který se německy presentuje
jako Gotthard, ale také Gottliebe, či dokonce Gottfriede. Přičemž druhá a třetí varianta se daleko
později v Německu vyvinula do zkráceniny Gottlob, ale v Čechách se toto jméno téměř neužívalo.
Otázkou ovšem zůstává, co to vlastně ten Bušek původně vůbec byl. Těžko dnes budeme rozlišovat mezi
Bohuslavem, Bohuchvalem, či dokonce Bohumilem a Bohumírem. Jméno se však naštěstí dochovalo i
v provedení Bohuše, a to byl původně jen a pouze Bohuchval, čehož byl německý ekvivalent jedině
Gotthard, proto používáme v staroněmecké transkripci právě toto jméno a ne jméno Gottlob. To že se
toto křestní jméno mezi šraňky poprvé objevilo díky Buškovi ze Švamberka již víme, je tedy jen
záhadou, proč byla jeho četnost, a zvláště ve spojení se jménem Johann do 15. století tak veliká.
Zvláště u prvotních Mařanů totiž dochází hned ve čtyřech po sobě jdoucích generacích k použití obou
jmen, což vnášelo nesmírný chaos do prvopočátků bádání po osudech této sekundogenitury.
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