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Anotace 

 

Studie se s využitím historickoantropologických metodologických přístupů pokouší o 

přiblížení válečného zážitku vybraných příslušníků jihočeské nižší šlechty během vpádu 

žoldnéřského vojska Leopolda Pasovského do Čech v roce 1611. Předmětem jejího zájmu se 

staly projevy chování a jednání válkou ohrožených rytířů. Hlavní otázky přitom směřovaly ke 

způsobu vnímání a ochrany dosavadních jistot Za základní pramenné východisko práce 

posloužila korespondence rytířských rodů Hozlauerů z Hozlau, Kunášů z Machovic a 

Malovců z Malovic. Zpracované téma by mělo být příspěvkem ke studiu politických, 

vojenských, sociálních a kulturních dějin. 
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Úvodem 

Důsledkem dlouhodobého politického a náboženského napětí v habsburské monarchii a 

vojenským předznamenáním českého stavovského povstání se stal v roce 1611 vpád vojska 

pasovského biskupa Leopolda do Čech. Jeho příprava byla závěrečným pokusem císaře 

Rudolfa II. o vítězné ukončení sporu s bratrem Matyášem a českými nekatolickými stavy. 

Příchod Pasovských způsobil celému Království českému závažné politické, sociální i 

hospodářské problémy a představoval jedno z posledních varování o neudržitelnosti 

dualistického politického zřízení v českých zemích, které předpokládalo rovnoměrné 

rozdělení moci mezi panovníka a stavy na principu dosud trvající stavovské monarchie.
1
 

     Bezprostřední ohrožení Království českého se v roce 1611 vymykalo situaci v předchozím 

období, v němž nebyl poklidný vývoj Čech zásahem cizího vojska v zásadě narušen.
2
 Střety 

na uherských bojištích během patnáctileté habsbursko-turecké války i vpády vojáků pod 

vedením sedmihradského velmože Štěpána Bočkaje na Moravu v roce 1605 byly příčinou 

skutečnosti, že válka byla místnímu obyvatelstvu stále více nablízku.
3
 Množství nenadálých 

změn působilo na zažité stereotypy chování i jednání a vedlo člověka raného novověku 

k tomu, aby se ve svém dosavadním životě znovu pokoušel najít pevný bod. Toto hledání 

ztracených jistot se ne vždy setkalo s úspěchem a ještě více prohlubovalo pocity opuštěnosti a 

                                                 
1
 Syntetický přístup k vývoji české předbělohorské společnosti uplatnili především Josef JANÁČEK, České 

dějiny. Doba předbělohorská 1526-1547. I/1-2, Praha 1968 – 1984; Josef VÁLKA, Česká společnost v 15.-18. 

století. Úvod do problematiky sociálních dějin pozdního feudalismu I. Předbělohorská doba, Praha 1972; TÝŽ, 

Česká společnost v 15.-18. století II. Bělohorská doba. Společnost a kultura „manýrismu“, Praha 1983; Petr 

VOREL, Velké dějiny zemí Koruny české VII. 1526-1618, Praha – Litomyšl 2005. Poznatky o principech 

fungování předbělohorského politického systému přinesli zejména Karel MALÝ – Jaroslav PÁNEK (edd.), 

Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500-1619), Praha 2001; Jaroslav 

PÁNEK, Centrální a regionální prvky dualistického politického systému. Země České koruny v 16. a na počátku 

17. století, in: XXIII. mikulovské sympozium, Brno 1995, s. 31-39; TÝŽ, K úloze byrokratizace při přechodu od 

stavovské k absolutní monarchii, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica, Studia historica 36, 

1989, s. 75-85; TÝŽ, Politický systém předbělohorského českého státu, Folia historica bohemica 11, 1987, s. 41-

101; TÝŽ, Republikánské tendence ve stavovských programech doby předbělohorské, Folia historica bohemica 

8, 1985, s. 43-62; TÝŽ, Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547-1577. K politické krizi feudální třídy 

v předbělohorském českém státě, Praha 1982; TÝŽ, Stavovství v předbělohorské době, Folia historica bohemica 

6, 1984, s. 163-219; TÝŽ, Zápas o charakter české stavovské opozice a sněm roku 1575, Československý 

časopis historický 28, 1980, s. 863-887; Petr VOREL (ed.), Stavovský odboj roku 1547 – první krize habsburské 

monarchie, Pardubice – Praha 1999; Zdeněk VYBÍRAL, Politická komunikace aristokratické společnosti 

českých zemí na počátku novověku, České Budějovice 2005 (= Monographia historica 6); TÝŽ, Stavovství a 

dějiny moci v českých zemích na prahu novověku (Nové cesty ke starému tématu), Český časopis historický 99, 

2001, s. 726-751. 
2
 Cizí vojáci se však na území Království českého pravidelně zdržovali. Necelý rok před vpádem pasovského 

vojska do Čech uvedl například císař Rudolf II. jedno ze svých nařízení slovy – „Docházejí zprávy, že do Prahy 

přichází každodenně nemálo přespolního vojenského lidu, při čemž se přiházejí obvyklé výtržnosti.“ Blíže 

Václav LÍVA (ed.), Regesta fondu Militare Archivu ministerstva vnitra Republiky československé v Praze II, 

Praha 1938, s. 408.   
3
 Působení Bočkajovců na Moravě se věnoval zejména František KAMENÍČEK, Vpády Bočkajovců na Moravu 

a ratifikace míru Vídeňského od zemí koruny České roku 1605-1606, Časopis Českého musea 68, 1894, s. 88-

106, 257-274, 378-397, 534-556.   
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bezvýchodnosti životní situace. Výrazem kolektivní mentality doby konce 16. a počátku 17. 

století se proto stával symbol labyrintu („laborint“), který vytvářel obraz světa naruby, 

v němž chyběl jakýkoliv řád a ukotvení.
4
 Jinak tomu nebylo ani po příchodu žoldnéřského 

sboru Leopolda Pasovského do Království českého, který posloužil jako příhodné východisko 

pro pronikání k podstatě chování a jednání jihočeské nižší šlechty na sklonku 

předbělohorského období. 

 

Pasovský vpád v souvislostech politického vývoje habsburské monarchie v letech 1604 

až 1610 

Pasovskému vpádu do Čech se věnovalo v české historické vědě několik badatelů. Mezi 

prvními téma oslovilo Jana Bedřicha Nováka. Události roku 1611 sledoval především na 

pozadí životních osudů císaře Rudolfa II. Jako typický reprezentant českého pozitivistického 

dějepisectví a jeden ze žáků Gollovy školy přistoupil k podrobnému a popisnému vylíčení 

příčin, průběhu a důsledků pasovského tažení Královstvím českým z hlediska politických a 

vojenských dějin.
5
 Opřel se přitom o prameny diplomatické a úřední povahy, které byly 

zásluhou jeho pečlivé ediční činnosti také vydány.
6
 Nepříliš odlišný přístup k tématu zvolil 

v roce 1987 Josef Janáček. I on se ve své práci zaměřil na postavu císaře Rudolfa II. a i v jeho 

pojetí se projevil příklon k tradičním událostním dějinám roku 1611, které vyložil na 

celozemské úrovni.
7
 Změnu v dosavadním vědeckém nahlížení na pasovský vpád přinesl 

Jaroslav Pánek. Přínosem jeho pohledu se stal důraz, který kladl na význam lokálně 

podmíněného dění. Ve shrnujícím pojednání o životech posledních Rožmberků podal jiný 

obraz Pasovských, jenž dal do souvislosti s jejich působením v jižních Čechách.
8
 Vliv vpádu 

Pasovských na každodenní život předbělohorských měst zaujal Jaroslava Doušu a Tomáše 

Sternecka, jejichž zájem o přímý či vzdálený dopad války na chování a jednání osob usedlých 

ve městech lze chápat jako jeden z interpretačně nosných směrů, jimiž se v současnosti ubírají 

městské dějiny raného novověku.
9
 

                                                 
4
 Charakteristiku kultury manýrismu předložil J. VÁLKA, Česká společnost II, s. 13-17.  

5
 Jan Bedřich NOVÁK, Rudolf II. a jeho pád, Praha 1935. 

6
 TÝŽ (ed.), Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu XV. Sněmy roku 1611 I-II, Praha 1917-1929. 

7
 Josef JANÁČEK, Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987, s. 471-506; populární formou rovněž TÝŽ, Pád Rudolfa 

II., Praha 1973, s. 184-200. 
8
 Jaroslav PÁNEK, Poslední Rožmberkové. Velmoži české renesance, Praha 1989, s. 331-336; TÝŽ, Petr Vok 

z Rožmberka. Život renesančního kavalíra, Praha 2010, s. 204-211. 
9
 Jaroslav DOUŠA, Plzeň a západní Čechy za pasovského vpádu roku 1611, Folia historica bohemica 15, 1991, 

s. 139-177; Tomáš STERNECK, Zwischen Bruderzwist und Einfall des Passauer Kriegsvolks. Reflexion der 

politischen Turbulenzen von 1608-1611 in einer königlichen Stadt am Beispiel von Budweis, in: Václav Bůžek 

(ed.), Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611), České Budějovice 2010 (= Opera historica 14), s. 449-

472, zde s. 464-467. 
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     Pasovský vpád roku 1611 byl jen konečným důsledkem dlouhodobého sporu, který se 

odehrával v habsburském domě mezi císařem Rudolfem II. a jeho mladším bratrem 

arciknížetem Matyášem. Ačkoliv bylo vzájemné napětí v jejich vztahu patrné již od počátku 

17. století, svého vrcholu dosáhlo v dubnu 1606, kdy mužští příslušníci rakouské větve 

Habsburků potvrdili při svém jednání ve Vídni Matyáše v roli Rudolfova pokračovatele a 

budoucího představitele vládnoucí dynastie. Své vlivné postavení navíc arcikníže Matyáš 

navenek potvrdil v září 1606 podílem na uzavření vídeňské mírové smlouvy se Štěpánem 

Bočkajem, jehož při diplomatickém vyjednávání zastupoval jeden z představitelů uherské 

protestantské opozice Štěpán Illesházy. Vzápětí byl v listopadu uvedeného roku podepsán 

mezi habsburskou monarchií a Turky žitvatorocký mír, který ukončil pro obě strany 

vyčerpávající patnáctiletou válku. Arcikníže Matyáš využil politického vlivu a zdánlivě 

většího porozumění pro náboženské otázky k naklonění stavovské opozicí v jednotlivých 

zemích monarchie, která se přikláněla k sesazení Rudolfa II. Rakouské a uherské nekatolické 

stavy setrvávající od února 1608 ve spojenectví získaly po dubnovém zemském sněmu 

v Ivančicích pro své zájmy i moravskou podporu. K dovršení velkého Matyášova plánu na 

úplnou mocenskou porážku staršího bratra zbývalo přesvědčit pouze hlavní představitele 

nekatolických stavů v Království českém, kteří se od svého krále neodvrátili a nastalý spor 

chápali jako příležitost k prosazení vlastních požadavků, jejichž jádrem se staly náboženské 

svobody. V červnu 1608 byl mezi habsburskými bratry sjednán libeňský mír, díky němuž se 

stal Matyáš nejen panovníkem v Uhrách, na Moravě i v Horních a Dolních Rakousích, ale 

rovněž čekatelem českého trůnu. Rudolfovi přisoudily nově nastolené podmínky vládu 

v Čechách, obou Lužicích a ve Slezsku.
10

 

     Představitelé českých nekatolických stavů oživili na zemském sněmu zahájeném v lednu 

1609 jednání o naplnění podmínek svého stavovského programu. Potvrzení náboženské 

tolerance na základě České konfese z roku 1575 se však ukázalo být pro Rudolfa II. a 

katolické stavy nepřekonatelnou překážkou, proto byl sněm předčasně ukončen. České 

nekatolické stavy si jeho obnovení vynutily v květnu 1609 svoláním vlastního nezákonného 

                                                 
10

 Blíže Jiří JUST, 9. 7. 1609. Rudolfův Majestát. Světla a stíny náboženské svobody, Praha 2009, s. 31-51; 

podrobně také J. JANÁČEK, Rudolf II. a jeho doba, s. 379-428. K vojenským výpadům sedmihradského 

magnáta Štěpána Bočkaje nejvíce F. KAMENÍČEK, Vpády Bočkajovců. Ze starších prací zachycujících bratrský 

spor mezi císařem Rudolfem II. a arcivévodou Matyášem například Anton GINDELY, Rudolf II. und seine Zeit 

1600-1612 I-II, Prag 1863-1865; Václav Vladivoj TOMEK, O nepokojích stavovských v zemích mocnářství 

rakouského za panování Rudolfa II. a Matyáše (mezi léty 1594-1614), Časopis Musea Království českého 28, 

1854, s. 240-266, 319-346, 580-613; 29, 1855, s. 241-272, 384-410; 30, 1856, č. 2, s. 63-100, č. 3, s. 18-57, č. 4, 

s. 112-147; nověji a v kontextu dějin Moravy Zdeněk VYBÍRAL, Stavovská Morava mezi Rudolfem II. a 

Matyášem. Vztahy mezi českou a moravskou stavovskou reprezentací a konfederace z roku 1608, Časopis 

Matice moravské 116, 1997, s. 347-386. 
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sjezdu. V červnu přikázaly sepsat koncept majestátu, do jehož obsahu zapracovaly své 

podmínky zahrnující vedle svobody vyznání i nárok na předání dolní konzistoře a univerzity 

do jejich rukou. Vrchol snažení českých nekatolických stavů lze spatřovat v posledním 

nátlakovém prostředku, kterým bylo vytvoření třicetičlenné vlády direktorů. Rudolf II. 

nakonec ustoupil a 9. července 1609 podepsal Majestát na náboženskou svobodu a Porovnání, 

které upravovalo vztahy mezi katolíky a nekatolíky.
11

 

     Politické neúspěchy z let 1608 a 1609 přiměly Rudolfa II. k útočnému plánu, jehož cílem 

se měla stát především obnova ztracené panovnické důstojnosti. Příležitost mu k tomu daly již 

v roce 1609 složité poměry v knížectví Jülich-Cleve, které se ocitlo po vymření jülišských 

knížat ve stavu bezvládí. Císař chtěl území sousedící se Španělským Nizozemím, které 

spravoval jeho bratr Albrecht, udržet v rukou katolíků. Tím se však rozcházel se zájmy 

protestanské Unie říšských knížat, která vycítila příležitost k uplatnění svého mocenského 

vlivu. V červenci 1609 Rudolf II. ustavil zvláštním komisařem pro záležitosti knížectví 

Jülich-Cleve svého mladšího bratrance a pasovského biskupa Leopolda známého svou 

nevraživostí vůči protestantům, od něhož nebylo možné očekávat jiné řešení situace než 

přímý vojenský úder. Od ledna do dubna 1610 získával v pasovském biskupství z císařovy 

vůle na síle Leopoldův sbor dosahující velikosti okolo 10 000 najatých žoldnéřů. Přestože 

byla nástupnická otázka v knížectví Jülich-Cleve nakonec vyřešena v červenci 1610 bez 

potřeby zásahu vojska Leopolda Pasovského, najatí žoldnéři nebyli rozpuštěni. Císař Rudolf 

II. s ním měl vlastní plány. Pod záminkou nedostatku finančních prostředků na vyplacení 

žoldu chtěl pasovské vojsko nasměrovat na své statky v jižních Čechách, které získal od Petra 

Voka z Rožmberka na přelomu let 1601 a 1602.
12

 Mohl se tak postavit především českým 

stavům, které si na něm vynutily nebývalé výsady.
13

 

 

 

                                                 
11

 J. JUST, 9. 7. 1609. Rudolfův Majestát, s. 53-80. Z prací o České konfesi a jejím projednávání zejména 

Ferdinand HREJSA, Česká konfese. Její vznik, podstata a dějiny, Praha 1912; J. PÁNEK, Zápas o charakter 

české stavovské opozice. K dějinám Rudolfova Majestátu výběrově Kamil KROFTA, Majestát Rudolfa II., 

Praha 1909; Julius GLÜCKLICH, Koncept Majestátu a vznik Porovnání, Český časopis historický 23, 1917, s. 

110-128. 
12

 Císař Rudolf II. rozšířil své državy o rožmberské panství Český Krumlov. Podrobněji o jeho prodeji Anna 

KUBÍKOVÁ, K prodeji českokrumlovského panství císaři Rudolfu II., Jihočeský sborník historický 48, 1979, s. 

308-316; TÁŽ, Prodej českokrumlovského panství císaři Rudolfu II. a přestěhování rožmberského archivu do 

Třeboně, Archivum Trebonense 10, 2002, s. 3-13. 
13

 O řešení nástupnické otázky v knížectví Jülich-Cleve blíže P. VOREL, Velké dějiny zemí Koruny české VII, 

s. 446-449; J. JUST, 9. 7. 1609. Rudolfův Majestát, s. 106-108; J. PÁNEK, Poslední Rožmberkové, s. 331-332; 

TÝŽ, Petr Vok z Rožmberka, s. 204-205. 
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Okolnosti a průběh pasovského tažení do Horních Rakous a do Čech v letech 1610 až 

1611 

V polovině prosince 1610 projevili čeští stavové značnou nespokojenost nad vůlí císaře 

přesunout pasovské žoldnéře do Čech. Ústy nejvyšších zemských úředníků požadovali na 

panovníkovi, aby svolal zemskou vojenskou hotovost, která by zajistila obranu Království 

českého. Rudolf II. jim však v rozhodné chvíli nevyhověl, o čemž podal výmluvné svědectví 

v listě Petru Vokovi z Rožmberka z 16. prosince 1610 Václav Budovec z Budova.
14

 

Žoldnéřský sbor se 20. prosince 1610 pod velením plukovníka Lorenza Raméeho vydal 

z okolí Pasova do Tyrolska, aniž by bylo zřejmé, zda Rudolf II. skutečně vydal rozkaz k jeho 

přesunu. V tyrolském zázemí měli být vojáci vyplaceni. V noci z 21. na 22. prosince 1610 se 

pasovské vojsko náhle objevilo na území Horních Rakous, kde setrvalo v zimovištích do 

konce ledna 1611. V postupu na území Tyrolska mu zabránily jen zajištěné jižní soutěsky u 

hornorakouského Klausu. Pasovským nezbývalo nic jiného, než aby zamířili severním 

směrem k hornorakouské metropoli Linec, kde se jim podařilo překročit Dunaj a dále 

postupovat severním směrem k zemské hranici s Královstvím českým. Z diplomatických 

relací pocházejících z 24. ledna 1611 bylo zřejmé, že se vojenský sbor Pasovských usadil 

poblíž Cáhlova v Horních Rakousích, odkud plukovník Lorenzo Ramée vyslal do Prahy 

rytmistra Manfrína Castiglioneho. Jeho úkolem bylo podat Rudolfovi II. zprávu o neúspěšném 

tažení do Tyrolska. Současně se měl od císaře dozvědět, jakým směrem by se měli pasovští 

žoldnéři dále ubírat.
15

   

     Pravděpodobně podle rozhodnutí Rudolfa II. vytáhli pasovští vojáci z okolí 

hornorakouského Cáhlova do jižních Čech, kde se rozprostíraly na českokrumlovském panství 

císařské državy. Zemskou hranici Pasovští překročili v ranních hodinách 30. ledna 1611. 

Vzápětí vtrhli do Českého Krumlova, někdejšího rezidenčního města Rožmberků, které nyní 

bylo císařským majetkem. Jejich příchod doprovázelo drancování vesnic na 

Českokrumlovsku a Kaplicku. Již 31. ledna 1611 se zmocnili i královského města Českých 

Budějovic. K jeho získání využili promyšlené taktiky. Vybraní vojáci se v přestrojení za 

císařské komisaře ubytovali 30. ledna 1611 ve městě a druhý den časně ráno ho opouštěli 

Pražskou branou. Jeden z jejich kočárů se záměrně zastavil a zabránil měšťanům tuto bránu 

uzavřít. Příležitosti využili žoldnéři do té doby schovaní v městském příkopu a České 

                                                 
14

 Václav Budovec z Budova vystihl problémy Království českého krátce před vpádem Pasovských následovně: 

„Máme pak od jinejch z vobce nemálo naříkání, že na buben udeřiti k verbování nedáme, poněvadž tak 

v nejistotě, ano v patrným nebezpečenství postaveni sme a nemůžeme ani u pána svého audiencí k opatření J. 

Mti. i nás všech míti.“ – J. B. NOVÁK (ed.), Sněmy české XV/I, s. 5-7; o událostech konce roku 1610 blíže 

TÝŽ, Rudolf II. a jeho pád, s. 88-90. 
15

 TAMTÉŽ, s. 91-111. 
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Budějovice obsadili. Při potyčce byl navíc zastřelen českobudějovický městský písař Simeon 

Plachý z Třebnice.
16

  

     Ve stejný den byl v Praze zahájen stavovský sjezd, který se měl zabývat zemskou obranou 

proti vpádu Pasovských. Do jeho průběhu ale zásadním způsobem zasáhly události v jižních 

Čechách, o nichž se účastníci dozvěděli z listu, který jim 31. ledna 1611 adresoval z Českých 

Budějovic plukovník Lorenzo Ramée.
17

 Vstup pasovských žoldnéřů do Království českého 

obhajoval potřebou chránit Rudolfa II. proti mocenskému vlivu stavovské opozice v jeho 

vlastní zemi.
18

 Během následujících dní navíc Ramée několikrát zdůraznil, že čeští stavové 

ohrozili postavení císaře tím, že do Království českého pozvali jeho bratra Matyáše.
19

 

     V prvních dvou únorových týdnech pokračovalo pasovské vojsko ve svém tažení a 

směřovalo přímou cestou do Prahy. Dokonale přitom využívalo momentu překvapení. Teprve 

8. února 1611 začali čeští stavové a nejvyšší zemští úředníci rozesílat do jednotlivých krajů 

Království českého císařské mandáty s výzvou k sestavení vojenských hotovostí, které se 

měly co nejdříve dostavit do hlavního města země.
20

 Mezitím Pasovští doplnili své dosavadní 

úspěchy o pokoření dalších tří měst. Nejprve se jim 3. února 1611 vzdal bez odporu Tábor, 

kterému pohrozili dobýváním.
21

 S určitostí pronikli žoldnéři také do Týna nad Vltavou, o 

jehož ovládnutí Pasovskými podali první zprávu 7. února 1611 hejtmané Prácheňského 

kraje.
22

 Nočním přepadem Berouna 11. února 1611 si navíc zajistili strategicky výhodné 

postavení k útoku na Prahu.
23

  

     Rudolf II. se i po těchto událostech snažil svými kroky dávat najevo nelibost nad postupem 

Pasovských do nitra Království českého. Proto vypravil do Berouna pasovského biskupa 

Leopolda, který do té doby zůstával v císařově blízkosti. Ačkoliv měl vojákům tlumočit 

rozkaz k ústupu zpět na českokrumlovské panství, sám se postavil v rozporu se zájmy císaře 

do čela vrcholícího vojenského tažení. Ráno 15. února 1611 vtrhli Pasovští do Prahy, kde se 

setkali tváří v tvář stavovské armádě s prvním nezdarem. Podařilo se jim sice ovládnout 

Malou Stranu a Hradčany, které slibovaly plukovníkům i řadovým žoldnéřům vydatnou 

                                                 
16

 K okolnostem obsazení Českých Budějovic Pasovskými na konci ledna 1611 podrobněji Karel PLETZER, 

Památník českobudějovického písaře Simeona Plachého z Třebnice († 1611), Zprávy muzeí Jihočeského kraje 1, 

1961, s. 56-59; dále také J. B. NOVÁK, Rudolf II. a jeho pád, s. 114-121.  
17

 List plukovníka Raméeho z 31. ledna 1611 zpřístupnil TÝŽ (ed.), Sněmy české XV/I, s. 81-83. 
18

 TÝŽ, Rudolf II. a jeho pád, s. 114, 118-120. 
19

 TAMTÉŽ, s. 132-133, 135-136. 
20

 TAMTÉŽ, s. 127-129. 
21

 TAMTÉŽ, s. 120-122. 
22

 Hejtmané Prácheňského kraje Pavel z Říčan a Petr Pěšík z Komárova se ve svém listě ze 7. února 1611 obrátili 

na Viléma z Lobkovic se slovy: „Dnes, datum psaní našeho, přišla nám zpráva, že by město Tejn tolikéž lid 

Passovský opanovati jměli“ – TÝŽ (ed.), Sněmy české XV/I, s. 112-113. 
23

 TÝŽ, Rudolf II. a jeho pád, s. 188-190. 
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kořist, ale ubránilo se jim Staré i Nové Město pražské.
24

 Ve stejný den se pouliční boje 

podepsaly na zarážející události. Městská chasa pobouřená vpádem Pasovských se na pravém 

břehu Vltavy pustila do násilného hledání vojáků, které podle jejího mínění měly ve svých 

útrobách ukrývat pražské kláštery. Obětí jejich zloby se stalo čtrnáct františkánů z kláštera 

Panny Marie Sněžné.
25

 

     Vynucená přísaha věrnosti spojeného stavovského a pasovského vojska císaři na Pražském 

hradě znamenala 17. února 1611 poslední hmatatelný úspěch, kterého vojenský sbor 

arciknížete Leopolda v Čechách dosáhl. Podporou pro stavovské sebevědomí se stal 21. února 

1611 i příslib arciknížete Matyáše, že vytáhne proti Pasovským. Nedůvěra v císaře a zejména 

v nejvyšší zemské úředníky však ovlivnila postoj českých stavů. Od druhé poloviny února 

1611 se začali nezákonně scházet k jednání na Staroměstské radnici, kde si také 28. února 

1611 zvolili ze svého středu sbor třiceti direktorů. Jeho představitelé se měli postarat o obranu 

země proti Pasovským, která tak byla vedena přímo ze Starého Města pražského. Když se 

začali Pasovští domáhat zadrženého žoldu, bylo o neúspěchu Rudolfových a Leopoldových 

plánů rozhodnuto. Část peněz jim byla urychleně vyplacena. Zbytek měli obdržet v Českých 

Budějovicích.
26

 V noci z 10. na 11. března 1611 se pokojně za účasti Leopolda Pasovského 

vydali na zpáteční cestu do královského města na jihu Čech. Postupovali opět přes Beroun. 

Svůj ústup chytře pojistili využitím zvláštního sboru mušketýrů. Těchto zhruba 600 mužů 

mělo zastavit pronásledovatele z řad stavovské jízdy, což se jim vydařilo. Další den stíhala 

Pasovské neúspěšně i část Matyášova královského vojska pod vedením polního maršálka Jana 

Zikmunda Herbersteina.
27

 

     Plukovník Lorenzo Ramée se s částí jízdy usadil v Českých Budějovicích už 14. března 

1611. Spolu s Českým Krumlovem se stalo toto královské město hlavní vojenskou oporou 

Pasovských, kteří do něj začali přemisťovat zásoby ze širokého okolí a pečlivě se opevňovali. 

Okolí obou měst bylo vystaveno neustálému nebezpečí plundrování.
28

 Ještě před návratem 

hlavního voje pasovského sboru byla okolo 10. března 1611 útokem skupiny žoldnéřů 

prověřena připravenost rožmberské gardy a opevněného třeboňského zámku Petra Voka 

z Rožmberka. Obrana byla natolik úspěšná, že vytvořila z třeboňské rezidence pána červené 

                                                 
24

 J. JANÁČEK, Rudolf II. a jeho doba, s. 475-478. 
25

 Michal ŠRONĚK, Boření obrazů jako svátek, in: Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (edd.), Žena ve člunu. 

Sborník Hany J. Hlaváčkové, Praha 2007, s. 391-404, zde s. 392-393; podrobný obraz bojů s Pasovskými 

v Praze podala Marie KOLDINSKÁ, Vpád pasovských a soudobé české myšlení, Dějiny a současnost 13, 1991, 

č. 6, s. 15-20, zde zejména s. 17-18.  
26

 J. B. NOVÁK, Rudolf II. a jeho pád, s. 220-223; J. JANÁČEK, Rudolf II. a jeho doba, s. 480-485. 
27

 J. B. NOVÁK, Rudolf II. a jeho pád, s. 292-293, 304-306. 
28

 TAMTÉŽ, s. 310-312. 
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pětilisté růže pomyslný symbol odporu proti nevybíravým útokům Pasovských.
29

 Tato 

skutečnost měla ještě sehrát významnou roli, jak ostatně ukáže další část výkladu. 

     Pasovští plukovníci včetně Lorenza Raméeho přijeli 18. března 1611 spolu s vrchním 

velitelem vojska Leopoldem do Českého Krumlova, kde shromažďovali válečnou kořist, 

kterou chtěli vyvézt ze země. Oproti očekávání byli úspěšní. Po Zlaté stezce prošli 26. března 

1611 až do Pasova.
30

 Jen dva dny předtím byl v Praze přivítán arcikníže Matyáš, který byl 

předurčen k tomu, aby na českém trůně nahradil poraženého císaře Rudolfa II. Celou 

záležitost mělo uspíšit svolání generálního sněmu zemí Koruny české na 11. dubna 1611.
31

 

Pod tíhou okolností se Rudolf II. vzdal české královské koruny a byl zbaven také vladařské 

moci nad Slezskem a oběma Lužicemi. Rozuzlení bratrského sporu vyvrcholilo 23. května 

1611 korunovací stávajícího uherského panovníka Matyáše králem českým.
32

 

     Vyřešit zbývalo ještě otázku konečného vyplacení a odchodu pasovského vojska z jižních 

Čech. Obyvatelé Bechyňska i Prácheňska byli vyčerpáváni jeho opakovanými výpady 

ohrožujícími hospodářskou a sociální jistotu v regionu. S pomocí Matyášova vojska se 

podařilo osvobodit alespoň některá z jihočeských měst, která měli Pasovští dočasně ve svém 

držení. Šlo o Tábor, Vodňany, Písek a především Prachatice, jejichž význam byl vázán na 

Zlatou stezku. Po odchodu arciknížete Leopolda z Čech byl pověřen velením pasovského 

vojska jako polní maršálek hrabě Michael Adolf z Althanu, který byl jedním z plukovníků 

jízdy. Právě on se stal hlavním představitelem pasovské strany při jednáních o rozpuštění 

žoldnéřů. Od dubna 1611 se s ním pokoušel najít společnou řeč rožmberský vladař Petr Vok, 

který se ke spokojenosti arciknížete Matyáše nebránil s přispěním obou jihočeských krajů 

vyplatit Pasovským většinu dlužné částky. K písemné dohodě mezi Michaelem Adolfem 

z Althanu a Petrem Vokem z Rožmberka došlo až 21. května 1611. Vojsko mělo být 

vyplaceno ve lhůtě čtrnácti dnů a větším dílem opustit Království české.
33

 Pro účely předání 

peněz bylo nakonec vybráno území poblíž vesnic Lišov a Štěpánovice, které se nacházelo na 

půli cesty mezi Třeboní a Českými Budějovicemi. Jako první byla 11. června 1611 vyplacena 

pěchota a dva dny nato také pasovská jízda.
34

             

      

 

                                                 
29

 J. PÁNEK, Poslední Rožmberkové, s. 334-335; TÝŽ, Petr Vok z Rožmberka, s. 208-209. 
30

 J. B. NOVÁK, Rudolf II. a jeho pád, s. 317-318. 
31

 J. JUST, 9. 7. 1609. Rudolfův Majestát, s. 110-111; J. JANÁČEK, Rudolf II. a jeho doba, s. 490-495. 
32

 P. VOREL, Velké dějiny zemí Koruny české VII, s. 453; J. JANÁČEK, Rudolf II. a jeho doba, s. 490-495; J. 

JUST, 9. 7. 1609. Rudolfův Majestát, s. 110-111. 
33

 J. B. NOVÁK, Rudolf II. a jeho pád, s. 492-499. 
34

 O průběhu vyplácení Pasovských v červnu 1611 blíže Jaroslav PÁNEK (ed.), Václav Březan, Životy 

posledních Rožmberků II, Praha 1985, s. 625-626. 
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Válečný zážitek v životě jihočeské nižší šlechty 

Stranou každodenních událostí pasovského tažení českým územím nezůstávala v roce 1611 

ani nižší šlechta, která vlastnila své statky na území Bechyňska a Prácheňska. Autor práce se 

proto zaměřil na poznání chování a jednání jihočeských nižších šlechticů, kteří byli 

bezprostředně ohroženi pasovským vpádem a válečným děním ve svém blízkém okolí, kde 

prožívali svůj každodenní život. Přestože se vědecké bádání o dějinách nižší šlechty od 

počátku 20. století do dnešní doby znatelně proměnilo, stále existují teoretické koncepty, které 

lze při studiu dějin nižších šlechticů v raném novověku využít.
35

  

     Starší české dějepisectví nevěnovalo této sociální vrstvě Království českého významnější 

pozornost. Kromě genealogických výzkumů se první snahy o poznání dějin nižší šlechty 

omezily převážně na vybrané hospodářské a kulturní aspekty jejího života a až na výjimky 

nepřekročily popisný ráz výkladu.
36

 K výraznější změně tohoto vývoje došlo na přelomu 

osmdesátých a devadesátých letech 20. století, kdy se českým historikům inspirovaným 

zejména strukturálními východisky historického bádání podařilo souhrnněji vyhodnotit 

politickou, společenskou, kulturní a hospodářskou úlohu nižšího šlechtického stavu v 

Království českém.
37

 Od devadesátých let 20. století se navíc s ohledem na rozvoj 

historickoantropologických přístupů začalo české dějepisectví hlouběji zabývat kulturními 

dějinami raně novověké šlechty a objevovat životní příběhy urozených jedinců.
38

 Z nového 

způsobu kladení otázek vyplynul rovněž zvýšený zájem o využívání a zpřístupňování 

pramenů osobní povahy.
39

 Současné bádání o dějinách nižší šlechty se opírá o řadu 

historickoantropologických metodologických konceptů, na jejichž základě lze všestranně 

postihnout účast jejích příslušníků na politickém, kulturním i hospodářském životě 

                                                 
35

 K bádání o dějinách předbělohorské nižší šlechty blíže Václav BŮŽEK, Nižší šlechta v politickém systému a 

kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996, s. 12-13; TÝŽ, Nižší šlechta v předbělohorských Čechách 

(Prameny, metody, stav a perspektivy bádání), Český časopis historický 91, 1993, s. 37-54. 
36

 Z mnoha prací výběrově Karel REŽNÝ, Zanikání vladyckých statků v Budějovicku, Hradecku a Táborsku, 

Časopis Společnosti přátel starožitností českých 35, 1927, s. 64-69, 112-115; Josef Vítězslav ŠIMÁK, Inventář 

jihočeského vládyctví r. 1599: popis svrškův a nábytkův po panu Joachymovi Voyřovi z Protivce pozůstalých 

léta 1599, Jihočeský sborník historický 6, 1933, s. 116-119; Petr ČORNEJ, K otázce životního stylu nižší šlechty 

před Bílou horou, Středočeský sborník historický 15, 1980, s. 125-142. 
37

 Nejvýrazněji V. BŮŽEK, Nižší šlechta v politickém systému; TÝŽ, Úvěrové podnikání nižší šlechty 

v předbělohorských Čechách, Praha 1989. 
38

 Populární formou poukázal na rozmanitost životních osudů předbělohorské nižší šlechty TÝŽ, Rytíři 

renesančních Čech, Praha 1995.  
39

 Cenné bylo zejména ediční zpřístupnění tematicky rozmanité korespondence rytířských rodů Myšků ze Žlunic 

a Pětipeských z Chýš. Blíže srov. Petr MAREŠ, Karel Častovec Myška ze Žlunic. Život předbělohorského rytíře 

ve světle rodinné korespondence, Ústní nad Labem 2000; TÝŽ (ed.), Albrecht Pětipeský z Chýš a z Egrberku – 

edice korespondence, Praha 2005 (Diplomová práce); Michal KOSINA, Václav Šťastný Pětipeský z Chýš a 

Egrberka ve světle své korespondence (Příspěvek ke studiu nižší šlechty na přelomu 16. a 17. století), Ústí nad 

Labem 1997 (Diplomová práce); dále významná edice rytířského deníku Miroslav ŽITNÝ, Deník Šťastného 

Václava Pětipeského z Chýš z roku 1605, in: Václav Bůžek (ed.), Šlechta raného novověku pohledem českých, 

francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009 (= Opera historica 13), s. 187-262. 
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společnosti. Jeden z nich představuje i studium válečného zážitku dějinného aktéra. 

S odhalováním obsahu této mnohovrstevné kategorie se historické vědě naskytla další 

badatelská perspektiva, s jejíž pomocí lze vnášet nové úhly pohledu do tradičního pojetí 

českých vojenských dějin. 

     V zahraniční, zvláště německé, historické vědě se badatelský zájem o válečný prožitek 

osob žijících v raně novověké společnosti začal systematičtěji objevovat po polovině 

devadesátých let, a to zvláště v návaznosti na uplatnění metodologických východisek 

historické antropologie. Takové přístupy umožnily historikům a historičkám podrobněji 

sledovat, jakými způsoby se s válečnými událostmi a s jejich důsledky vyrovnával skutečný 

lidský jedinec. Stěžejním krokem se v tomto směru stala mezinárodní a interdisciplinárně 

pojatá konference uspořádaná roku 1997 v Göttingenu. Svou náplní připomínala blížící se 

350. výročí uzavření vestfálského míru. Od téže doby se kolektiv historiků při zdejším Ústavu 

Maxe Plancka pro dějiny začal zabývat výkladem třicetileté války z nové badatelské 

perspektivy. Využíval přitom dříve opomíjených historických pramenů – písemných pramenů 

osobní povahy, ikonografických pramenů, dobové literatury i novinového zpravodajství.
40

 

Podněty německé historické vědy dokázalo při studiu dějin války doposud využít jen 

nemnoho českých badatelů. Zájem o hlubší poznání podstaty válečné zkušenosti ukázali na 

příkladu raně novověkých českých měst zejména Jan Kilián a Marek Ďurčanský.
41

 Novou 

optikou se zabýval obdobím první světové války rovněž Ivan Šedivý.
42

 

     Na počátku cesty vedoucí ke vzniku válečné zkušenosti se nacházel individuální zážitek 

spojený s konkrétními válečnými událostmi. Každý jedinec jej následně podrobil 

subjektivnímu hodnocení, při němž se uplatnily jeho osobní pocity a dojmy. Vlastní chování a 

jednání člověka raného novověku se od nich ale povětšinou lišilo. Jeho život se odbýval v 

rámci očekávání, která na něj byla kladena příslušným sociálním okolím. Kromě toho se ve 

válečném zážitku nezrcadlí pouze lidské emoce, ale také okolnosti spoluutvářející osobnost 

individua. Mezi nimi zaujímaly přední místo výchova, dosažené vzdělání, náboženské 

vyznání či důležitý společenský původ.
43

       

                                                 
40

 Se strukturou a možnostmi využití jednotlivých typů historických pramenů ve vztahu k válečným dějinám 

seznámil odbornou veřejnost v roce 1999 sborník obsahující vybrané příspěvky přednesené na zmíněné 

konferenci Benigna von KRUSENSTJERN - Hans MEDICK (edd.), Zwischen Alltag und Katastrophe. Der 

Dreißigjährigen Krieg aus der Nähe, Göttingen 1999. 
41

 Vliv třicetileté války na formování válečného prožitku studovali Jan KILIÁN, Město ve válce, válka ve městě. 

Mělník 1618-1648, České Budějovice 2008; Marek ĎURČANSKÝ, Zkušenosti Nymburských s vojáky za 

třicetileté války. Sonda do problematiky obrazu vojáka v českém prostředí, Kuděj 1, 1999, s. 22-38. 
42

 Nejvýstižněji v práci Ivan ŠEDIVÝ, Češi, české země a Velká válka 1914-1918, Praha 2001. 
43

 Emocionální a smyslovou stránku válečného prožitku v různých prostředích od bitevního pole po vojenské 

ležení přiblížil Zdeněk VYBÍRAL, Člověk ve válce, in: Václav BŮŽEK – Pavel KRÁL (edd.), Člověk českého 
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     Podmínkou poznání jednotlivých rovin utvářejících válečný prožitek roku 1611 se stalo 

vymezení základních badatelských otázek. Jednou z nejdůležitějších bylo, jak se v chování a 

jednání nižšího šlechtice projevovala touha zachovat jistoty zděděné po urozených předcích 

v době, kdy stál tváří v tvář válečnému nebezpečí. Zároveň však bylo potřeba pochopit, zda 

vycházelo i za těchto okolností jeho jednání z promyšlených obranných strategií, anebo bylo 

spíše nahodilé a bezprostřední. Nedílnou součástí autorova úsilí byl zájem zjistit, kde a u koho 

případně hledal ohrožený rytíř ztracenou jistotu a bezpečí. Opomenuta nebyla ani otázka, do 

jaké míry se do uvažování a vystupování vybraných urozenců promítaly dobové kulturní 

vzory.  

     Pramennou základnu celého výzkumu lze rozdělit na dvě základní skupiny. První z nich 

tvoří písemnosti osobní povahy v podobě listů psaných vybranými příslušníky jihočeské nižší 

šlechty, kteří příchod pasovských žoldnéřů zaznamenali. Pocházeli z rodu Hozlauerů 

z Hozlau, Kunášů z Machovic a Malovců z Malovic. Jejich válečná zkušenost se odrazila ve 

výpovědi zkoumané korespondence uložené ve sbírkách Historica Třeboň a Cizí rody – 

registratura ve Státním oblastním archivu v Třeboni.
44

 Nových zkušeností však jednotliví 

jihočeští rytíři nabývali v rozdílných podmínkách. Možnost vzdorovat válečné hrozbě totiž 

nevyrůstala pouze z osobního přesvědčení a odhodlání, ale také z řady vnějších okolností. 

Opevnění tvrze či majetkové a vojenské zázemí byly pro účinnou obranu proti nepříteli 

určující. Poznatky získané z korespondence proto doplní také výpověď inventáře 

zachycujícího hmotnou kulturu tvrze vybraného nižšího šlechtice, který je uložen ve sbírce 

Stará manipulace v Národním archivu v Praze.
45

 

     Druhá skupina pramenů se soustředila na odraz vpádu Pasovských v městském prostředí. 

Někteří ze sledovaných nižších šlechticů totiž udržovali s měšťany stálé sousedské vztahy 

založené zejména na projednávání finančních, úředních a poddanských záležitostí. Dopisy 

od konšelů královského města Českých Budějovic zasílané rytířům žijícím v jejich blízkém 

okolí byly i pro rok 1611 zachyceny v knize konceptů,
46

 která byla podrobena rozboru spolu 

s dalším spisovým materiálem městské provenience uloženým ve fondu Archiv města České 

Budějovice ve Státním okresním archivu v Českých Budějovicích.
47

 Předpokladem pro 

zajímavé srovnání válečné připravenosti jihočeské nižší šlechty a královského města se stal 

                                                                                                                                                         
raného novověku, Praha 2007, s. 433-473; pro poznání života v podmínkách bojiště také dobová literatura Hans 

Jacob GRIMMELSHAUSEN, Dobrodružný Simplicius Simplicissimus, Praha 1976. 
44

 Státní oblastní archiv Třeboň (dále jen SOA Třeboň), Historica, sign. 6187, 6190, 6203/1-5; TAMTÉŽ, Cizí 

rody – registratura, Malovec. 
45

 Národní archiv Praha, Stará manipulace, inv. č. 1758, sign. K 180/10, kart. 1239. 
46

 Státní okresní archiv České Budějovice, Archiv města České Budějovice – knihy, D 229, Kniha konceptů 

1604-1613. 
47

 TAMTÉŽ, Archiv města České Budějovice – chronologická řada, kart. 37. 
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vedle výše zmíněného inventáře také dochovaný soupis zbraní, které náležely roku 1611 

českobudějovickým měšťanům.
48

      

     Šlechtické prostředí 16. a počátku 17. století bylo bohaté na konfliktní situace. Pomluva, 

nenaplnění „dobrého přátelství“ či majetková rozepře patřily mezi problémy, jimž musel 

urozený jedinec čelit osobně, pokud chtěl uhájit své místo ve společnosti. V jiných případech 

naopak podřizoval vlastní postoje kolektivnímu zájmu své stavovské korporace, která mohla 

vystupovat v opozici či v souladu s mocenskými zájmy ostatních stavů Království českého. 

Například pro hrozbu nadměrného rozšiřování rytířstva o měšťany královských měst usilovala 

nižší šlechta již na prahu novověku o právně podložené uzavření svého stavu a zřetelné 

vymezení podmínek pro přijímání nových členů. Její úspěšná snaha našla v roce 1500 výraz 

v příslušných částech Vladislavského zřízení zemského.
49

 Opačným příkladem byl postoj 

nižší šlechty v době prvního protihabsburského odboje, kdy se svorně postavila za zájmy celé 

zemské obce, která s výjimkou několika královských měst otevřeně vystoupila proti 

centralizační politice českého krále Ferdinanda I.
50

 Až na účast v protitureckých veřejných 

taženích v letech 1566 a 1594 se však nižším urozencům převážně vyhýbal jeden 

z nejzákladnějších druhů konfliktu, jímž byla válka.  

     Vpád Pasovských do Čech na přelomu ledna a února 1611 se stal s ohledem na výše 

zmíněné okolnosti pro nižší šlechtu něčím nevšedním, co by bylo možné označit za skutečnou 

nekaždodennost. Zejména chování a jednání jihočeských rytířů sídlících na přelomu 16. a 17. 

století v okolí dominia posledních Rožmberků ovlivňovaly vlastní prožitky i neklidná 

atmosféra, kterou příchod pasovských žoldnéřů vyvolal. Nižšího šlechtice podněcovalo 

nastalé ohrožení k uplatnění rozličných strategií ochrany stávajících jistot, které určovaly 

pevnost jeho místa v předbělohorské společnosti. Jednotliví rytíři se s válkou vyrovnávali 

odlišnými způsoby, v nichž se zrcadlila celá řada osobitých životních postojů a nabytých 

zkušeností. Jejich jednání byl však nadřazen společný zájem, kterým bylo odvrácení 

bezprostředního nebezpečí a návrat starých pořádků, v nichž se jejich každodenní život 

doposud odbýval.
51

    

     Jedině v pochopení hodnot a norem určujících uvažování nižšího šlechtice lze spatřovat 

cestu pronikání k jednotlivým stránkám jeho válečného prožitku. Na prvním místě to byly 

                                                 
48

 TAMTÉŽ. 
49

 Václav BŮŽEK – Josef HRDLIČKA – Pavel KRÁL – Zdeněk VYBÍRAL, Věk urozených. Šlechta v českých 

zemích na prahu novověku, Praha-Litomyšl 2002, s. 49. 
50

 Václav BŮŽEK a kolektiv, Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 

2010, s. 586-587. 
51

 Uvedená tvrzení potvrdil zejména rozbor korespondence rytířských rodů Hozlauerů z Hozlau, Kunášů 

z Machovic a Malovců z Malovic, jemuž bude věnována pozornost v další části práce – SOA Třeboň, Historica, 

sign. 6187, 6190, 6203/1-5. 
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urozenost, majetek a moc jako ústřední hodnoty, o něž se opíralo výlučné postavení rytíře 

v předbělohorské společnosti.
52

 V očích druhých je však musel opakovaně prohlubovat a 

potvrzovat. Jedině tak mohl zajistit jejich věčné trvání. Zpochybnění nebo dokonce ztráta 

některé z hodnot představovala ohrožení samé podstaty šlechtictví. Urozený jedinec se ve 

snaze ochránit své dobré jméno musel uchylovat k využívání nejrůznějších obranných 

strategií. Na tom, zda byly účinné, záviselo zachování osobní, rodinné či rodové cti.
53

 Válka 

nebyla výjimkou a vytvářela na urozence ještě větší tlak tím, že se s jejími pravidly teprve 

seznamoval.  

     S povědomím o mimořádných vlastnostech a urozeném původu se však šlechtic nerodil a 

byly mu teprve od mládí vštěpovány pečlivou výchovou a vzděláním, které představovaly 

důležité předpoklady pro rozvoj jeho osobnosti.
54

 Právě od nich se odvíjela schopnost vnímat 

nové kulturní podněty. Otázkou je, do jaké míry mohlo mladého rytíře ovlivnit například dílo 

Baldassara Castiglioneho Dvořan, které bylo oslavou šlechtických ctností a nabádalo k jejich 

prohlubování.
55

 Bez pramenných podkladů nelze s jistotou doložit, zda takové spisy pronikaly 

i do prostředí jihočeské nižší šlechty. Někteří její příslušníci však nejspíš získali alespoň 

základy obecné a latinské gramotnosti, jejíž osvojení se od mužů urozeného původu a starších 

sedmi let očekávalo.
56

 Nezanedbatelnou roli zaujímala také tělesná cvičení podporující vedle 

duševních i tělesné dovednosti šlechtice. Například bratři Jan, Jetřich a Petr Malovcové 

z Malovic, jimž bude níže věnována část výkladu, byli z vůle svého otce Bohuslava posláni na 

studia do hornolužického Budyšína, kde pobývali ještě v roce 1599. O vlastní náplni výuky na 

místní latinské škole se sice nedochovalo nic bližšího, přesto se mohla na způsobu jejich 

myšlení výrazněji podepsat.
57

 O to více mohli být po ukončení studií přístupní novým 

kulturním vzorům chování a jednání. 

     V období protitureckých válek mezi ně patřil zejména oživený ideál křesťanského rytířství, 

jehož šíření podporovala formou propagandy také vládnoucí habsburská dynastie.
58

 Svůj 

                                                 
52

 Základní pilíře světa šlechtických hodnot vymezil například Václav BŮŽEK, „Páni a přátelé“ v myšlení a 

každodenním životě české a moravské šlechty na prahu novověku, Český časopis historický 100, 2002, s. 229-

264, zde s. 229-231. 
53

 O nutnosti prohlubovat dobré přátelství a jeho významu pro zachování dobrého jména TAMTÉŽ, s. 238-240. 
54

 Blíže k výchově šlechtice-válečníka Zdeněk VYBÍRAL, Války a válečníci v české společnosti na počátku 

novověku, in: Miloš Drda – Zdeněk Vybíral (edd.), Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských 

dějinách, Tábor 2006 (= Husitský Tábor, Supplementum 3), s. 555-569, zde s. 555. 
55

 Adolf FELIX (ed.), Baldassare Castiglione, Dvořan, Praha 1978. 
56

 K základní podobě šlechtické výchovy obecně Martin HOLÝ, Zrození renesančního kavalíra. Výchova a 

vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500-1620), Praha 2010, s. 53-58. 
57

 Na pobyt Jana, Jetřicha a Petra Malovců z Malovic v Budyšíně upozornil TAMTÉŽ, s. 216-217. 
58

 O ideálu křesťanského rytířství v raném novověku Miroslav ŽITNÝ, Ideál křesťanského rytířství v očích 

Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku na přelomu 16. a 17. století, České Budějovice 2011 

(Diplomová práce); TÝŽ, Ideál křesťanského rytířství v paměti rytířského rodu Pětipeských z Chýš a Egrberku, 
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ohlas našel i v českém šlechtickém prostředí, kde nejvýrazněji oslovil Jana Zajíce 

z Házmburka. V jeho pamětech nazvaných Sarmacie zazněl zřetelným způsobem požadavek, 

aby vyšší i nižší šlechta usilovala o oživení svých duchovních a fyzických sil potřebných 

k boji s „ouhlavním nepřítelem všeho křesťanstva“ Turkem.
59

 Požadavek propojení fyzické a 

duševní zdatnosti v boji s nevěřícími nejvíce doléhal na rytířský stav, což souviselo 

s povinnostmi, které mu ukládalo již tradiční středověké učení o trojím lidu.
60

 Ještě nedlouho 

po bitvě na Bílé hoře zdůrazňoval Pavel Stránský ze Zapské Stránky, že hlavním úkolem 

předbělohorského rytíře by měla být především obrana vlasti se zbraní v ruce.
61

 Jeho výpověď 

je cenná, neboť odrážela dobový náhled na společenskou úlohu nižší šlechty. Mimořádná 

příležitost k naplnění představ o společenské úloze nižšího šlechtického stavu se naskytla také 

v roce 1611, kdy českou zemi ohrožoval žoldnéřský sbor Pasovských. 

     Jak naznačil předchozí výklad, vpád a pobyt pasovského vojska arciknížete Leopolda 

v Království českém postihl kromě pražských měst nejsilněji Bechyňsko a Prácheňsko. Od 

února do června 1611 vnímala jihočeská nižší šlechta nastalé nebezpečí z bezprostřední 

blízkosti. Prožívala pocity nejistoty nad dalším vývojem událostí a zvažovala možnosti své 

obrany. Tak jako každou historickou událost je však nutné začlenit do příslušného časového 

rámce i válečnou zkušenost, která se mohla ve světle stále se měnících okolností proměňovat. 

Proto bude v celé následující části kladen důraz na dodržení vývojové souslednosti výkladu, 

který již bude plně věnován jednotlivým jihočeským nižším šlechticům a skutečným 

projevům jejich chování a jednání ve válce. 

 

Stoupenec duchovního boje Bohuslav Kunáš z Machovic na Holkově 

Prvním rytířským aktérem pasovského vpádu do Království českého se stal ještě dlouho před 

jeho skutečným provedením Bohuslav Kunáš z Machovic na Holkově. Stárnoucí nižší šlechtic 

patřil v mnoha ohledech k velmi zajímavým postavám Bechyňského kraje. Byl synem Jana 

Kunáše z Machovic a Markéty Vojířové z Protivce, k jejichž sňatku došlo v roce 1560. Krátce 

poté pravděpodobně přišel na svět i zmíněný Bohuslav. Byl nejstarším ze čtyř bratrů, kteří se 

jmenovali Vyšata Beneš, Jindřich Jiří a Jáchym Jiří. Už zásluhou Bohuslavova otce Jana byly 

                                                                                                                                                         
in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.) Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice 2011 (= 

Opera historica 15), s. 183-217.  
59

 Paměti edičně zpřístupnil Jaroslav PÁNEK (ed.), Jan Zajíc z Házmburka. Sarmacia, aneb zpověď českého 

aristokrata, Praha 2007 (= Manu propria 4).  
60

 Středověkými kořeny ideálu „miles Christi“ se zabýval Wojciech IWAŃCZAK, Po stopách rytířských 

příběhů, Praha 2001; v české historické vědě pak Pavel SOUKUP, Dvojí ideál křesťanského rytíře v husitském 

období, Český časopis historický 99, 2001, s. 1-32.  
61

 K představám Pavla Stránského ze Zapské Stránky o úloze jednotlivých stavů předbělohorské české 

společnosti V. BŮŽEK, Společnost českých zemí, s. 77. 
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položeny dobré základy k rozvíjení sousedských vztahů s posledními Rožmberky. Jan Kunáš 

z Machovic totiž působil ve službách Viléma z Rožmberka. V roce 1562 zachytil kronikář 

Václav Březan jeho účast v poselství 93 jezdců vypravených vladařem domu rožmberského 

do města Lübben pro kněžnu Žofii Braniborskou, budoucí Vilémovu manželku.
62

 V roce 1574 

dokonce přicestoval Jan Kunáš z Machovic na zámek Ambras poblíž Innsbrucku, kde pořádal 

pijácké zábavy někdejší místodržitel Království českého Ferdinand Tyrolský. Spolu s dalšími 

zhruba 150 šlechtici z českých zemí se tak mohl otec Bohuslava Kunáše z Machovic těšit 

z členství v Bakchově společenství úspěšných pijáků vína.
63

 Po návratu z Ambrasu do Čech 

měl navíc příležitost seznámit s nevšedními zážitky i své syny. Navíc není vyloučeno, že 

krátkodobý pobyt v prostředí význačného centra dvorské kultury druhé poloviny 16. století 

ovlivnil přístup Jana Kunáše z Machovic k výchově potomků.
64

 

     Janův syn Bohuslav Kunáš z Machovic patřil ke skupině nejdrobnější úřednické nižší 

šlechty, jejíž statky se rozkládaly poblíž rožmberského dominia. Sídlil na menší tvrzi 

v Holkově a v roce 1603 přiznával ke svému majetku v Bechyňském kraji jen deset 

poddaných.
65

 V hmotné výbavě holkovské tvrze převažovalo zemědělské náčiní, které 

využíval Bohuslav Kunáš k zajištění chodu svého nevelkého hospodářství. Zázemí jeho sídla 

by bylo možné charakterem přirovnat spíše k selskému gruntu.
66

 Ze společenství chudé nižší 

šlechty se však Bohuslav Kunáš vymykal svou úřednickou kariérou a pravděpodobně i 

schopnostmi. Ještě na počátku 17. století totiž vykonával úřad hejtmana jindřichohradeckého 

panství. Tím zaujímal nejvyšší postavení ve správě velkostatku a byl odpovědný za 

hospodářské výnosy panství, které bylo v té době součástí držav Viléma Slavaty z Chlumu a 

                                                 
62

 Vedením výpravy byl pověřen Petr Vok z Rožmberka a Jan Kunáš z Machovic vyjel se dvěma koňmi. O 

události slovy Václava Březana blíže J. PÁNEK, V. Březan, Životy I, s. 187-188. K popisu události také August 

SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze Království českého VII, Praha 1890, s. 165. 
63

 Jméno Bohuslava Kunáše z Machovic a dalšího příslušníka rodu Bohuchvala se v roce 1574 objevilo v tzv. 

„Trinkbücher“, do nichž se mohli zapsat pouze hosté, kteří dokázali vypít jedním nepřerušovaným douškem 

pohár vína na přivítanou („vilkum“). O pijáckých zábavách pořádaných na zámku Ambras v Tyrolsku Václav 

BŮŽEK, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních 

Habsburků, České Budějovice 2006 (= Monographia historica 7), s. 225-232, zde zejména s. 228.   
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 O Kunáších z Machovic blíže Ottů v slovník naučný XV, Praha 1900, s. 364-365. 
65

 František MARAT, Soupis poplatnictva 14 krajův království Českého z r. 1603, Věstník Královské české 

společnosti nauk, třída filosoficko-historicko-jazykozpytná 1898, Praha 1899, s. 1-130, zde s. 43.  
66

 Domácnost Bohuslava Kunáše z Machovic se věnoval Václav Bůžek a zařadil ji do první skupiny sídel 

rytířských klientů posledních Rožmberků, která se vyznačovala vlastnictvím méně než 100 osedlých – V. 

BŮŽEK, Nižší šlechta v politickém systému, s. 33-34, 143, 146; TÝŽ, Mezi dvorem, rezidenčním městem a 

rytířskou tvrzí (Domácnosti rytířů, měšťanů a církevních hodnostářů v rožmberských službách), Opera historica 

3, 1993, s. 287-313, zde s. 290-291. 
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Košumberka. O to překvapivější bylo, že získané postavení nevyužil k povznesení svého 

životního stylu.
67

 

     Významné rysy jeho osobnosti vyšly najevo při jeho chování a jednání nejvýrazněji právě 

v lednu 1611. Jak bylo již dříve zmíněno, Pasovští se v témže měsíci teprve chystali překročit 

hranice Království českého. U hornorakouského městečka Cáhlov vyčkávali na císařskou 

instrukci, kterou jim měl předat setník Manfrín Castiglione vyslaný do Prahy od plukovníka 

Lorenza Raméeho. Více jak čtrnáct dní před vpádem Pasovských do Čech se o hrozbě 

válečného nebezpečí ovšem dozvěděl i Bohuslav Kunáš z Machovic. Donesla se k němu 

zpráva o tom, že se pasovský sbor přeplavil v hornorakouském Linci přes Dunaj a zamířil 

severně směrem k českému území. Informaci si nenechal pro sebe a rozhodl se ji obratem 

předat Petru Vokovi z Rožmberka.
68

 Na druhou stranu lze očekávat, že se s podobným 

sdělením obrátil i na Viléma Slavatu, k němuž ho vázal někdejší služební vztah, či na 

královské město České Budějovice, s nímž prokazatelně udržoval dobré sousedské vztahy. 

List datovaný 14. ledna 1611 na Holkově a poslaný na Třeboň se však dochoval jako jediný. 

     Důležitou otázkou jistě bylo, proč strategickou zprávu o pohybu nepřítele obdržel se 

značným předstihem právě Bohuslav Kunáš z Machovic. Vysvětlení spočívalo v příznivé 

poloze tvrze Holkov, kolem níž procházela poštovní trasa spojující již od roku 1527 

z rozhodnutí českého krále Ferdinanda I. Vídeň, Linec a Prahu. Nepředstavovala sice 

pravidelný spoj a její vytížení se měnilo hlavně s ohledem na místo pobytu panovníka, 

využívána však byla i v 17. století, čehož v roce 1611 využil právě Bohuslav Kunáš pro 

získání cenné informace.
69

 Jak sám zdůraznil ve svém listě, zpráva o pohybu Pasovských se 

k němu donesla „od dobrých poctivých lidí, kteříž z Rakous mimo mne jedou, i tolikež od pošt, 

kteříž mimo mne běží“.
70

 

     Varování zaslané rožmberskému velmoži mělo velkou váhu, neboť prohlubovalo 

dosavadní vztahy dobrého přátelství.
71

 Samotné sdělení však Bohuslav Kunáš z Machovic 

překvapivě doplnil také o návrh, jak by bylo možné Pasovské od jejich záměru odvést. 
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 Edici listu, který Vilém Slavata v roce 1604 adresoval „Urozenému panu Bohuslavovi Kunašovi z Machovic a 

na Holkově hejtmanu mému panství Hradeckého a příteli milému k dodání.“, připravil A. SEDLÁČEK, Hrady 

IV, s. 29-30. 
68

 „Milostivý pane, správu toho mám od dobrých poctivých lidí, kteříž z Rakous mimo mne jedou, i tolikež od 
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pominouti, abych Vaší Milosti oznámiti neměl“ – SOA Třeboň, Historica, sign. 6187. 
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Republiky československé 10, 1937, s. 164-302, zde s. 172-174, 178-179, 184-193. Dále také Miroslav 
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muzea 4, 1982, s. 113-134, zde s. 116-117.  
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 SOA Třeboň, Historica, sign. 6187. 
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 Způsoby upevňování dobrého přátelství přiblížil V. BŮŽEK, „Páni a přátelé“, s. 240-244. 
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Ačkoliv nebyl jihočeský rytíř nejmladší, ba ani nejzdravější, chtěl s cizími vojáky přímo 

vyjednávat po boku komise, o jejíž sestavení a vyslání se měl přičinit Petr Vok.
72

 Na 

Kunášově postoji se neprojevovaly známky strachu. Podle všeho vůbec nevěřil, že by 

žoldnéřský sbor pasovských vojáků bez jakéhokoliv důvodu zamířil do Čech. Z obsahu listu 

však promlouvaly také zkušenosti, které Bohuslav Kunáš z Machovic zřejmě osvědčoval i 

v úřadu hejtmana jindřichohradeckého panství. Jednou z nich byla jistě znalost jazyků, kterou 

vyžadoval i od členů zmíněné komise. Vedle češtiny a němčiny měli zvládat také latinu. 

     Zvažování otázky, zda nesouvisel odvážný přístup stárnoucího rytíře k válečnému 

nebezpečí z přesvědčení o dobré obranyschopnosti a vojenské připravenosti jeho sídla, vedl 

k podrobnému rozboru inventáře majetku holkovské tvrze pořízeného v roce 1615. Bohuslav 

Kunáš z Machovic zemřel již v roce 1614 a statek Holkov po něm zdědil jeho syn Jan Chval, 

na kterého pro špatné hospodaření vznesla stížnost k zemskému soudu Bohuslavova druhá 

manželka Mariána Kunášová z Něšova. Zastupovala tak zájmy svého nezletilého syna a tří 

dcer, o jejichž podíl z dědictví se měl Jan Kunáš postarat. Již dříve zadlužený majetek byl 

podroben kontrole ze strany zvláštní komise. Výsledkem její činnosti se stal soupis 

nesplacených dluhů a pohledávek zahrnující kromě jiného i hmotnou výbavu holkovské tvrze. 

Mezi předměty každodenní potřeby se vyskytovaly zajímavé položky poukazující například 

na obchodní styky Bohuslava Kunáše s českobudějovickými kupci a kramáři.
73

 Zbraně se 

však na Holkově nenacházely, což lze vysvětlit několika důvody. Vyzbrojení by si žádalo 

vynaložení finančních prostředků, kterých se zadluženému Bohuslavu Kunášovi 

nedostávalo.
74

 Kromě toho zpráva zmíněné komise zachycující jeho majetek k roku 1614 ani 

dosud známé události roku 1611 nic nenasvědčovaly tomu, že by byl Holkov vystaven 

ničivému účinku pasovského vpádu. Jihočeský rytíř proto nemusel pociťovat potřebu vybavit 

svou tvrz zakoupením zbraní.      

     Protiváhou většiny venkovských tvrzí drobné nižší šlechty bylo z hlediska vyzbrojení 

královské město České Budějovice. Spíše než jihočeští rytíři zaměstnaní péči o své 
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 „a vedle toho, milostivý pane, vidí mi se za dobré, abyšte ráčili některé hodné osoby z služebníkův Vaší 
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hospodářství byli připraveni hájit svou řemeslnickou živnost měšťané. Blíže nedatovaný 

soupis zbraní odevzdaných v roce 1611 jednotlivými měšťany na radnici, dosvědčil 

skutečnost, že pokud by nebyly České Budějovice 31. ledna 1611 ovládnuty Pasovskými, 

mohly být útočištěm a zdrojem ochrany pro nižší šlechtu ze širokého okolí města. Zapomínat 

však nelze na sociální přehrady, které mezi hrdými měšťany královských měst a zchudlými 

rytíři z blízkého okolí pravděpodobně panovaly. Spíše než míra obranyschopnosti města by 

pak historika musela zajímat ochota měšťanů královského města vpouštět do svého zázemí 

cizí prvek, jakým se mohl stát i příslušník nižší šlechty. Ve chvílích ohrožení se vzájemné 

rozdíly mezi oběma stavy zřejmě prohlubovaly. Podobným tvrzením se však při zpracování 

daného tématu prozatím nedostává pramenné opory.      

     Je zřejmě nepravděpodobné, že by se Bohuslav Kunáš z Machovic vydal vyjednávat 

s Pasovskými beze zbraně. Na druhou stranu lze chápat jeho vystupování jako způsob, jímž se 

vyrovnával s válečným nebezpečím. Zkušený úředník z řad jihočeské nižší šlechty ovládající 

latinský jazyk nejspíš spatřoval své poslání ve spravedlivém duchovním boji s nepřítelem, 

kterého neměl porazit skutečnou zbraní, nýbrž dobře volenými slovy. Touto osobitou cestou 

mohl Bohuslav Kunáš z Machovic dojít k naplnění nejryzejšího ideálu křesťanského rytířství 

v podobě, v jaké jej představil Erasmus Rotterdamský. Otázkou však zůstává, zda se s jeho 

učením mohl vůbec seznámit. K potvrzení či vyvrácení domněnky o širokém kulturním 

rozhledu Bohuslava Kunáše z Machovic by však bylo zapotřebí objevit mimořádné pramenné 

doklady. Erasmus Rotterdamský ztotožňoval ve svém díle Enchiridon militis christiani z roku 

1503 křesťanského rytíře především s příkladným věřícím, který se měl ke skutečnému boji 

uchýlit jen při obraně víry proti Turkům.
75

 Jeho dílo bylo od roku 1519 zásluhou překladu 

Oldřicha Velenského z Mnichova známé i v českých zemích.
76

 Proto nelze vyloučit, že se 

s myšlenkami nizozemského učence mohl seznámit i jihočeský rytíř Bohuslav Kunáš 

z Machovic. Jeho zajímavé životní osudy se stanou nepochybně předmětem dalšího bádání.    

      

Všemi opuštěný krajský hejtman Jeroným Hozlauer z Hozlau na Hněvkovicích 

Neméně zajímavým účastníkem pasovského vpádu byl Jeroným Hozlauer z Hozlau na 

Hněvkovicích. Původem se řadil mezi příslušníky větve rodu pocházející ze Bzí, jejímž 

zakladatelem byl jeho děd Volf starší. Sám Jeroným byl nejstarším synem Šebestiána 

Hozlauera z Hozlau, který zemřel v roce 1568. S odstupem šesti let po otcově smrti získal 
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 K Erasmovu pojetí ideálu rytířství podrobněji M. ŽITNÝ, Ideál křesťanského rytířství, s. 9-10. 
76

 Dílo se v českém překladu šířilo pod názvem  Přeutěšená a mnoho prospěšná kněha Erazima Roterodamského 

o rytieři křesťanském; TAMTÉŽ. 
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Jeroným Hozlauer rodové sídlo ve Bzí, kde setrval jen do roku 1584, kdy ho prodal svému 

mladšímu bratrovi Vladislavovi. Ponechal si však tvrz v Hněvkovicích, kterou již dříve 

vlastnil. Nejpozději do roku 1610 ji nechal přestavět do zámecké podoby a trvale na ni 

přesídlil.
77

 

     Podobně jako Bohuslav Kunáš z Machovic nebyl ani Jeroným Hozlauer z Hozlau příliš 

majetným nižším šlechticem a prodejem tvrze ve Bzí v roce 1584 jen vyvrcholily jeho 

hospodářské neúspěchy.
78

 Ani jeho kariéra se však zcela neslučovala s dobovými zvyklostmi. 

I bez odpovídajícího majetkového zázemí stanul na přelomu 16. a 17. století hned čtyřikrát 

v úřadu hejtmana Bechyňského kraje.
79

 Uplatnění v krajské rovině politického systému 

Království českého sice nepřinášelo Jeronýmu Hozlauerovi pravidelné peněžní příjmy, ale 

zřejmě uspokojovalo jeho touhu po povznesení rodové prestiže.
80

 Současně byl také 

úředníkem ve službách Petra Voka z Rožmberka, neboť působil v rožmberské buchalterii, 

která byla zřízena teprve v roce 1578. Jeroným Hozlauer z Hozlau proto často dojížděl na 

třeboňský zámek, kde usedal k pravidelné kontrole pololetních počtů vykazovaných 

rožmberskými písaři.
81

 

     Na rozdíl od většiny příslušníků jihočeské nižší šlechty poznamenala válka každodenní 

život Jeronýma Hozlauera ještě dříve, než se Pasovští vůbec objevili v Čechách. V srpnu 1604 

se v úřadu krajského musthera zúčastnil vojenské přehlídky v Táboře a v jejím průběhu 

nešťastnou náhodou přišel o oko.
82

 Ani tato bolestivá zkušenost však nebyla srovnatelná se 

strachem, jaký v Jeronýmu Hozlauerovi z Hozlau vyvolalo počínání pasovských vojáků na 

přelomu ledna a února 1611. Jak bylo připomenuto výše, po ovládnutí Českých Budějovic 31. 

ledna 1611 postupoval žoldnéřský sbor směrem k Táboru a již 1. února 1611 ohrožoval město 

Týn nad Vltavou, které se nacházelo v přímém sousedství hněvkovického zámku. 

     Jeroným Hozlauer z Hozlau se náhle ocitl v úplně odlišné situaci než Bohuslav Kunáš 

z Machovic před dvěma týdny. Pasovští byli „jen tři míle malý“ od jeho domova. Navíc se 
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 O zájmu některých rytířů (včetně Hozlauerů z Hozlau) na udržení krajských úřadů ve svém rodu na přelomu 

16. a 17. století V. BŮŽEK, Nižší šlechta v politickém systému, s. 72-74. 
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 Blíže o instituci buchalterie Eva CIRONISOVÁ, Vývoj správy rožmberských panství ve 13.-17. století, 

Sborník archivních prací 31, 1981, s. 105-178, zde s. 126-127; slovy Václava Březana o výkonu úřadu 
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dozvěděl o pádu Českých Budějovic, dobře opevněného královského města. Zpráva ho 

zaskočila natolik, že jí jen stěží mohl uvěřit. Ze všech stran k Jeronýmu Hozlauerovi doléhaly 

křik a pláč a jen zhoršovaly jeho psychické rozpoložení. Na vlastní obranu neměl pomyšlení a 

ani nevěřil, že by mohla být účinná. Obrátil se proto listem z 1. února 1611 na Petra Voka 

z Rožmberka. Nemohl sice vědět, zda nebyl třeboňský zámek jako nedaleké královské město 

přepaden Pasovskými, ale zřejmě věřil, že by se jejich tlaku dokázal ubránit. Mezi lety 1609 

až 1611 byl totiž jako jeden z buchalterů pravidelným návštěvníkem rožmberského dvora, a 

měl tak jedinečnou příležitost sledovat, jak se Vokova Třeboň postupně proměňovala doslova 

v pevnost.
83

 Zejména v roce 1610 se rychlost opevňovacích prací výrazně zvýšila a přímo 

vedle budovy buchalterie, v níž trávil Jeroným Hozlauer dlouhé hodiny, byla vystavěna nová 

zámecká brána.
84

 To vše ho utvrzovalo v přesvědčení, že Petr Vok z Rožmberka obsah jeho 

dopisu vyslyší. 

     Do úvah Jeronýma Hozlauera z Hozlau vstupovaly zkušenosti získané během služby 

v úřadu hejtmana Bechyňského kraje. Soudobé krajské hejtmany podrobil silné kritice, při níž 

se odvolával i na ustanovení zemského zřízení.
85

 Není vyloučeno, že si dokonce představoval, 

co by v nastalé nebezpečné válečné situaci udělal pro obecné dobré a jeho zachování v kraji 

on sám. Pocity hněvu a rozhořčení nad tím, že byl on i další obyvatelé kraje opuštěn králem, 

krajskými hejtmany i patrony, přecházely v úzkost z rozpadajícího se řádu věcí, na něž 

spoléhal a jimž zasvětil svůj služební život.
86

 Jeroným Hozlauer z Hozlau možná věřil, že by 

mu mohl porozumět právě Petr Vok, který se již v dopise české vládě z 24. prosince 1610 

zavázal do smrti bránit zachování svornosti a míru ve své vlasti.
87

 

     Jeroným Hozlauer z Hozlau požádal Petra Voka z Rožmberka o všechny dostupné druhy 

pomoci od přímluvy až po hmotné zabezpečení. V samém závěru listu však podal ojedinělé 

                                                 
83

O stavebních úpravách a opevňovacích pracích na zámku v Třeboni blíže Aleš STEJSKAL – Václav BŮŽEK, 

Výzbrojní program Petra Voka z Rožmberka (Příspěvek k poznání mentality raně novověkého velmože), Folia 

historica bohemica 15, 1991, s. 179-268, zde s. 214-216. 
84

 K výstavbě nové brány poblíž buchalterie TAMTÉŽ, s. 216;  o nové bráně se zmínil také Václav Březan J. 

PÁNEK, V. Březan, Životy II, s. 614-615. 
85

 „Můj laskavý pane a vladaři domu rožmberského, hroznáť jest věc, s králem panem svejm mluviti nemůžeme, 

naši patronové, tuším, jen skrze prsty na to se dívají, hejtmané naši krajští podle vyměření zřízení zemského se 

nechovají a nás nefedrují a nevopatrují, co k ouřadu jich náleží, boží dopuštění na nás pro hříchy naše“ – SOA 

Třeboň, Historica, sign. 6190. 
86

 „Viděloli by se Vaší Milosti, abyšte ráčili Jeho Milosti Císařské jakožto králi a pánu našemu, též také Jich 

Milostem nejvyzším pánům ouředníkům a soudcům zemským, radám Jeho Milosti i tajé pánům hejtmanům 

krajským psaní stěžně učiniti, aby se (buď všickni krajové, aneb jak by toho potřeba byla) vyzdvihli a nám na 

pomoc přitáhli a našich chudejch lidí i nás hubiti a plundrovati nedopouštěli tak, jak sme se sobě sněmem 

všickni zavázali a připověděli, nebo staneli se takový plandr a drancování našich chudejch lidí, dokud živi, 

žebráci budou a sobě zase nebudou motci spomotci. A my taky, kteří sme prwe dlužni, do konce všeckno 

přijdouce, nebudeme věděti sobě zase jak pomotci, nýbrž v hrozných závadách a těžkostech zůstávati musíme, 

čehož milý Pán Bůh uchovati rač nás, račtež jen proboha zdravě povážiti.“ – TAMTÉŽ. 
87

 J. PÁNEK, Petr Vok z Rožmberka, s. 204. 
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svědectví o síle představivosti člověka ve válce. Přestože se ještě v hněvkovickém zámku 

žádný z vojáků nevyskytoval, v Hozlauerově mysli zjitřené pestrými smyslovými vjemy se již 

odehrával scénář násilného přepadení. Rytíř se měl stát jeho obětí a byl rozhodnutý, jakou 

strategii jednání zvolí v zájmu své záchrany.
88

 Všemi opuštěný zdůraznil jedinou jistotu, na 

níž ještě nepřestal spoléhat, a tou byl Bůh. Zážitek Jeronýma Hozlauera z Hozlau by se tak dal 

bez váhání označit za nevšední výpověď válkou ohroženého člověka hledajícího cestu z 

„labyrintu“ náhlé nejistoty. 

 

Válkou zkoušení bratři Jan a Jetřich Malovcové z Malovic na Hluboké 

Jan a Jetřich Malovcové z Malovic byli příslušníky dalšího jihočeského rytířského rodu, do 

jehož života rovněž zasáhl pasovský vpád roku 1611. Oba byli syny předního představitele 

dříteňské větve rodu Bohuslava Malovce z Malovic prožívajícího ve druhé polovině 16. a 

počátkem 17. století vlastním přičiněním nebývalý majetkový a mocenský vzestup.
89

 

Podnikavý jihočeský rytíř dokázal dobře zvážit výhody půjčování volných peněžních 

prostředků na úvěr rozličným příslušníkům panského stavu. Finančně náročná správa 

zadlužených velkostatků i nákladná šlechtická sebeprezentace vyšší šlechty byly zárukou 

stálých příjmů Bohuslava Malovce. V krátké době díky ziskům z úroku závratně zbohatl a stal 

se nepostradatelným věřitelem pánů z Hradce a z Rožmberka. Pomyslným vrcholem jeho 

snažení a trvalým odkazem jeho zásluh na povznesení rodového jména bylo získání 

rozsáhlého panství Hluboká nad Vltavou v roce 1598 od Jáchyma Oldřicha z Hradce, který 

byl nucen tímto způsobem řešit problémy spojené s neúměrným zadlužením zděděných 

statků.
90

 Ačkoliv Bohuslav až do této chvíle pobýval na tvrzi v Dřítni, počátkem 17. století se 

uchýlil na nové zámecké sídlo v Hluboké nad Vltavou. Jeho nejstarším synem byl Václav 

Malovec z Malovic na Chvalešovicích, který se uplatnil v rožmberských službách. Stejně jako 

výše zmíněný Jeroným Hozlauer z Hozlau se stal buchalterem a pronikl do bezprostřední 

blízkosti Petra Voka z Rožmberka. Nejmladší ze čtyř Bohuslavových mužských potomků byl 

naopak Petr Malovec z Malovic. 
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 „K Vaší Milosti bych byl sám rád sjel, ale nesmím z domu nikam odjeti, neb již jen tři míle malý ode mne sou a 

tu okolo mne takovej pokřik, že hrozno lidi křičí, plačí, naříkají, zvláště z Tejna nad Vltavou někteří se pryč 

stěhují, jakž mi tyto hodiny vyslanej můj správu dává, a odjedu já, dokonce by mi snad všeckno vydrancovali a 

pobrali, kde by co bylo, a postaviti se a jim odpor učiniti (dostanouli se ke mně) s kým a čím, jak náleží, nemám. 

Budu jim dobrá slova dávati a nebudouli chtíti bez čeho bejti, budu jim museti povoliti a, vezmouli mne, s nimi 

jeti, kam budou chtíti, poněvadž žádný ochrany ani pomoci od žádnýho nemám, kromě ještě od samýho Pána 

Boha všemohoucího pomoci očekávám a vím, že mne neráčí opustiti. Nu, toho sem k svý starosti dočeka“ – SOA 

Třeboň, Historica, sign. 6190. 
89

 K rozrodům Malovců blíže Ottův slovník naučný XVI, Praha 1900, s. 723-727.   
90

 O Bohuslavu Malovci z Malovic a jeho finančních aktivitách zejména V. BŮŽEK, Úvěrové podnikání, s. 77-

99; TÝŽ, Rytíři, s. 106-116. 
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     V roce 1608 otec čtyř výše zmíněných rytířů zemřel. Bratři se v únoru téhož roku postarali 

o jeho řádný pohřeb, na který pozvali i Petra Voka z Rožmberka.
91

 Bohuslav Malovec se o 

jejich hmotné zabezpečení díky svým úspěšným lichvářským podnikům zasloužil již dávno. 

Ještě za svého života přenesl na bedra svého nejstaršího mužského potomka Václava péči o 

významné rodové statky Dříteň a Vlhlavy.
92

 Z hlediska předkládaného pojednání jsou však 

důležitější osudy hlubockého panství, jehož se krátce po Bohuslavově smrti v roce 1608 ujal 

jeho druhorozený syn Jetřich Malovec z Malovic. Zbytek rodového majetku připadl 

k rozdělení mladším bratrům Janovi a Petrovi.  

     Statky Jetřicha Malovce byly rozprostřené na území Prácheňska i Bechyňska. Na jeho 

panství dolehla na rozdíl od Hozlauera či Kunáše především druhá fáze působení Pasovských 

v jižních Čechách, kterou lze časově vymezit březnem až červnem 1611. V době vojenského 

ohrožení navíc přizval na hlubocký zámek také svého bratra Jana, jehož statky se nacházely 

v Lišově a blízkém okolí. 

     Předmětem badatelského zájmu se staly tři listy psané Janem a Jetřichem Malovci 

z Hluboké a odeslané Petru Vokovi z Rožmberka. Časově pokryly velmi krátké období od 19. 

do 23. dubna 1611, kdy již probíhala jednání o rozpuštění pasovského vojska, na němž se 

podílel zejména Petr Vok z Rožmberka a polní maršálek hrabě Michael Adolf z Althanu, jak 

bylo zmíněno výše. První list z 19. dubna 1611 posílali Petru Vokovi z Hluboké oba bratři. 

Rožmberskému velmoži podali svědectví o hospodářsky vyčerpávajícím pobytu 

několikatisícové armády na malém prostoru. Krádeže a nespoutané násilí vojáků na 

poddaných byly na denním pořádku.
93

 Vše, co podnikaví rytíři a jejich předci budovali, se 

mohlo rázem rozplynout před očima. Jan a Jetřich sdělili Petru Vokovi, že v několika stížných 

psaních požadovali nápravu škod přímo na polním maršálkovi Michaeli Adolfovi z Althanu. 

Byli neúspěšní, a proto se obrátili s prosbou o radu k poslednímu Rožmberkovi.
94

 

     Dříve než mohl Petr Vok z Rožmberka ve věci Malovců cokoliv podniknout, dorazilo na 

Třeboň 22. dubna 1611 další psaní, tentokrát pouze od Jana Malovce z Malovic.
95

 Ten sice 
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 List datovaný 14. února 1608 na Hluboké je uložen ve SOA Třeboň, Cizí rody – registratura, Malovec, inv. č. 

70 – „Vaší Milost služebně žádáme, žena den jmenovaný tím raněji to tělo mrtvé spolu s námi a jinými pány a 

přáteli našimi na Hůrku do kostela doprovoditi ráčíte“. 
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 A. SEDLÁČEK, Hrady VII, s. 146. 
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 „Ale od nich nebozí poddaní naši veliké a nenabyté škody pocitovati musejí, nebo jim po vesnicích jak ve dne 

tak i nočně, vpády na ně činíce, dobytky, klisata, vobilí i jiné věci, načkoliv přijdou, berou, lidi bijí a s nimi sobě 

nekřesťansky provozují, také i v rybnících našich loví a překážku velikou činí.“ – SOA Třeboň, Historica, sign. 

6203/2. 
94

 „Ale nechtějíce my tou věcí Vaší Milost zaneprazdňovati, panu Adolphovi hraběti z Althanu, nejvyššímu 

maršálku polnímu, několikeré stížné psaní sme učinili, ale žádné nápravy až posavad míti nemůžeme, nýbrž vždy 

den ode dne čím dáleji, tím víceji škod jak my, tak i nebozí poddaní naši, pociťovati musíme.“ – TAMTÉŽ. 
95

 List datovaný 22. dubna 1611 na Hluboké je uložen TAMTÉŽ, sign. 6203/3. 
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nadále setrvával na Hluboké, ale donesly se k němu nepříjemné zvěsti o plundrování vsi 

Chotýčan a dalších usedlostí. Zprávy mu předali poddaní, kteří před vojáky sami raději utekli. 

„Veliké a nenabyté“ ztráty počítali lidé hlavně na dobytku.
96

 Neustálé boje o zásoby a 

opakované rekvírování dokreslovaly obraz těžkého soužití s každým vojskem.
97

 Jan Malovec 

urychleně zprostředkovával prosby svých poddaných o dočasné ukrytí přeživšího dobytka na 

rožmberských statcích.
98

 Nejen pro venkovský lid se zejména třeboňské panství stalo 

symbolem úspěšného vzdorování Pasovským.
99

 

     Válečné tažení přinášelo každý den něco nového a mělo vliv na rychlý sled událostí. Již 

23. dubna 1611 odepisovali bratři Jan a Jetřich Malovci z Malovic Petru Vokovi.
100

 Měli 

k tomu dobrý důvod. Rožmberk jim psal, že se postaral o přímluvu u hraběte Michaela Adolfa 

z Althanu. Vyslal za ním svého vojenského odborníka a rovněž plukovníka Jana Lukána v 

doprovodu dalších služebníků. Jednání o vypjatých vztazích mezi vojáky a poddanými 

nedopadla nejlépe. Pasovští žoldnéři uvedli, že na vině všech rozbrojů jsou vesničané, kteří 

měli postřelit jednoho z rejtarů.
101

 Bratry Malovce zpráva nepotěšila a svých poddaných se 

zastali s tím, že se jistě ničeho podobného nedopustili. Odmítavé stanovisko hraběte Michaela 

Adolfa z Althanu mělo nemalé důsledky. Zdravý úsudek mladých rytířů byl zastřený touhou 

po zadostiučinění. Hned 23. dubna 1611 bylo z rozkazu Malovců ve vsi Hrdějovicích zatčeno 

šest pasovských soldátů. Všichni skončili ve vězení na zámku v Hluboké, aniž by jim bylo 

jakkoliv ublíženo.
102

 

     Psaní z 23. dubna 1611 odráželo alespoň část válečné každodennosti a poukázalo na 

problém bezúhonnosti vojenského živlu nejen v raném novověku. Člověk ve válce byl 

vystaven ustavičným pocitům úzkosti a napětí, s nimiž se musel vyrovnávat po svém. 
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 „Lidé poddaní moji ze vsích německejch a ze vsi Chotejčan ušlí, sou se ke mně dávajíce zprávu, kterak jim ti 

vojáci pasovští veliké a nenabyté škody činí, dobytky i jiné věci, načkoliv přijdou, to vše z moci berou.“ – 

TAMTÉŽ. 
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 Peter Englund se zabýval mj. zásobováním vojsk za třicetileté války a postižené oblasti výstižně označil za 

„vyjedené“. Blíže Peter ENGLUND, Nepokojná léta. Historie třicetileté války, Praha 2000, s. 100-102, 177. 
98

 Vokova Třeboň pro své bohatství upoutala pozornost Pasovských a okolo 10. března 1611 úspěšně čelila jejich 

útoku. Událost měla velký ohlas a z Třeboně učinila symbol vzdoru. Blíže srov. J. B. NOVÁK, Rudolf II. a jeho 

pád, s. 311-312; J. PÁNEK, Poslední Rožmberkové, s. 334-335. 
99

 Vysoká obranyschopnost třeboňské rezidence a jejího okolí byla výsledkem účinného výzbrojního programu 

Petra Voka z Rožmberka. O tom více A. STEJSKAL – V. BŮŽEK, Výzbrojní program. 
100

 List datovaný 23. dubna 1611 na Hluboké je uložen v SOA Třeboň, Historica, sign. 6203/4. 
101

 „z přečtení tomu sme vyrozuměli, totiž že ste pana Jana Lukána s některými služebníky Vaší Milosti ku 

panu maršálkovi polnímu odeslati ráčili a jemu skrze ně ta věc, jak strany poddaných Vaší Milosti, tak i našich, 

stížně přednešena byla, že by pak soldáti, pod správu téhož pana maršálka, poddanejmi našimi se vymlouvati a 

že by oni jednoho rejtara postřeliti měli, na ně praví“ – TAMTÉŽ.  
102

 „Což dnešního dne, vyjevší se svejmi, když sobě ve vsi Hrdějicích tak nenáležitě s lidmi provozovali, šest těch 

soldátův sme vzíti a jim na zdraví jejich nic ublížiti nedavše, sebou na zámek přivedli, kteříž ve vězení zůstávají.“ 

– TAMTÉŽ. 
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Každodenní stres a malé i velké prohry podněcovaly nečekané reakce na okolní dění.
103

 

V uvěznění drancujících vojáků lze spatřovat čin odvážný i zoufalý zároveň. Svou logiku 

však měl. Polní maršálek Michal Adolf z Althanu se podle slov bratří Malovců tradičně 

vymlouval, že neví, kdo z jeho sboru by se měl na plundrování okolní krajiny podílet.
104

 Petr 

Vok jistě nepřijal sdělení o polapení žoldnéřů s nadšením. Teprve 19. dubna 1611 

ubezpečoval krále Matyáše o prvních posunech ve vyjednávání s Pasovskými a dokonce se 

pokoušel najít pro chování Althanových svěřenců ospravedlnění. Sebemenší nepříznivá 

událost tak mohla narušit tenkou hranici vedenou mezi úspěchem a neúspěchem. 

     Mnohovrstevnatá válečná zkušenost se vyznačuje značnou proměnlivostí v čase a je 

obecně velmi nestálá. Na vlastní kůži to poznali také mladí Malovci. Porovnáním výpovědi 

jejich listů z 19. a 23. dubna 1611 je možné postřehnout rozdíl ve vnímání vlastní životní 

situace. Poslednímu Rožmberkovi se 19. dubna 1611 pokoušeli přiblížit, co se právě dělo 

v okolí hlubockého zámku. Postěžovali si na hospodářské těžkosti vyvolané pobytem vojska 

na jejich panství, které doléhaly na ně i v okolí žijící poddané. Osobní válečný zážitek shrnuli 

slovy: „Nebo jestliže tak nadlouze bude, tehdy jak my též i chudí poddaní naši o všeckny 

živnůstky svý přijíti bychom musili.“
 105

 O čtyři dny později vnímali blízkost pasovských 

žoldnéřů mnohem citlivěji a začali klást důraz na závažnější hodnoty. Obrat v chápání války 

spočíval v přibližování Pasovských k jejich zámku na Hluboké. Rytířům náhle hrozilo, že 

budou vystaveni násilnostem, o nichž se dozvídali většinou jen ze zpráv poddaných. Jan a 

Jetřich Malovcové Petru Vokovi v důsledku svých obav otevřeně napsali, že vojáci „již až 

k samému zámku štráfují, takže jak my, tak i chudí poddaní naši hrdly svými jisti nejsme a 

jestliže nám v brzce od pánův stavův pomoc žádná učiněna nebude, Pán Buoh ví, jak se nám 

daleji stane“.
106

 Stejně jako Jeroným Hozlauer z Hozlau očekávali i mladí Malovcové pomoc 

od českých stavů, která však nepřicházela. Jak kritické chvíle ukázaly, záchytné sítě 

sociálních vztahů ve válce často selhávaly. Doba ohrožení kladla zvýšené nároky na výrazně 

individuální jednání, jehož projevy nebyly člověku raného novověku bytostně vlastní.                                     
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 O působení války na lidské smysly a psychiku Z. VYBÍRAL, Člověk ve válce. 
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 „Nebo několikero psaní sme panu maršálkovi polnímu učinili, ale k žádné nápravě nám to přivedeno nebylo, 

tím se vždy zastírajíce, že se neví, kteří z jeho to činí. I z té příčiny sme tyto pobrati dali, aby se aspoň jednou na 

ně to skutkem provedlo.“ – SOA Třeboň, Historica, sign. 6203/4. Vzhledem k velké mobilitě většinou vojáci 

soudu unikali, přesto se objevily případy, kdy byli chyceni a podrobeni výslechu. Na konkrétním příkladu 

Thomas JUST, Söldner vor Gericht. Verfahren gegen Landsknechte im Landgericht Grafenegg zur Zeit des 

Dreissigjährigen Krieges, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a 

její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera historica 11), s. 541-554. 
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 SOA Třeboň, Historica, sign. 6203/2. 
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 TAMTÉŽ, sign. 6203/4. 
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Závěr 

Od ledna do června 1611 byly jižní Čechy vystaveny vpádu pasovského vojska arciknížete 

Leopolda. Jeho události se staly součástí dlouholetého sporu, který byl veden mezi císařem 

Rudolfem II. a jeho bratrem Matyášem. Ztráta vlády v Uhrách, Horních a Dolních Rakousích 

i na Moravě v roce 1608 znamenala spolu s prosazením široké náboženské svobody 

v Království českém prohry, s nimiž se Rudolf II. nedokázal smířit. Pod záminkou řešení 

nástupnické otázky v říšském knížectví Jülich-Cleve nechal od počátku roku 1610 najímat 

svým bratrancem Leopoldem v pasovském biskupství vojsko, které hodlal použít 

k mocenskému zásahu v Čechách. Sbor žoldnéřů pod velením plukovníka Lorenza Raméeho 

na konci ledna 1611 skutečně překročil české hranice a na své cestě do rudolfinské Prahy 

postupně ovládl města Český Krumlov, České Budějovice, Tábor, Týn nad Vltavou a Beroun.  

Staré a Nové Město pražské však útoku cizího vojska 15. února 1611 odolalo a položilo 

základ k obratu ve vývoji dosavadních událostí. Pasovští se sice zmocnili ještě Malé Strany a 

Hradčan, ale tím výčet jejich úspěchů končil. Ještě v březnu 1611 se dali z hlavního města 

Království na ústup do jižních Čech, jejichž území bylo vystaveno plundrování a násilnostem 

žoldnéřů až do počátku června 1611. Pasovské vojsko bylo následně s výrazným finančním 

přispěním rožmberského velmože Petra Voka vyplaceno a rozpuštěno. Po celé období 

vojenského tažení působila blízkost Pasovských na příslušníky jihočeské nižší šlechty, která 

se stala hlavním předmět zájmu předkládaného pojednání.  

     Záměrem studie bylo ukázat, jak se pod vlivem válečného dění proměňoval každodenní 

život urozeného aktéra. Tradiční popisné přístupy k událostem vojenských dějin nedokázaly 

postihnout životní osudy člověka ve válce. Na příkladu pasovského vpádu do Čech v roce 

1611 byla proto představena jedna z cest směřujících k novému pojetí dějin války. Základním 

východiskem pro její uplatnění se stalo studium válečného zážitku jako pomocné badatelské 

kategorie, o jejíž vznik se zasloužily historickoantropologické metodologické přístupy 

rozvíjené zvláště v prostředí současné německé historické vědy. Spojení teoretických 

poznatků o způsobu konstrukce válečné zkušenosti s výpovědí dostupných pramenů osobní 

povahy napovědělo, že ani starší témata českých vojenských dějin ještě nejsou vyčerpána a 

nabízejí nadále dostatek prostoru pro uplatnění nových badatelských přístupů. Jako hlavní 

heuristické východisko pro poznání způsobů chování a jednání nižší šlechty ve válce byla 

využita osobní korespondence příslušníků tří vybraných jihočeských rytířských rodů doplněná 

o další typy historických pramenů. Její výpověď dala příležitost k zodpovězení většiny 

základních otázek prováděného výzkumu.  
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     V první řadě je důležité zdůraznit, že každý z představených rytířů hledal jiný a osobitý 

přístup k obraně hodnot, které byly pro jeho místo ve společnosti zcela určující. Bohuslav 

Kunáš z Machovic volil cestu duchovního boje s nepřítelem, zatímco bratři Malovcové 

využili hrubé síly k zastrašení drancujících vojáků. Jeroným Hozlauer z Hozlau se naopak 

odevzdal víru válečného dění a útěchu z bezvýchodné situace hledal ve smíření s Bohem. Na 

jejich příkladu se ukázalo, že pro uplatnění strategií obrany životních jistot byla rozhodující 

geografická blízkost války. Čím vzdálenější ohrožení bylo, tím větší prostor k promyšlenému 

jednání se před rytířem otevíral. Tváří v tvář válce hledali všichni sledovaní nižší šlechtici 

pomoc a podporu u Petra Voka z Rožmberka, jehož třeboňskou pevnost, která odolala útoku 

Pasovských, předcházela vynikající pověst. Dosud otevřenou zůstala naopak otázka postoje 

jihočeských rytířů k opevněným královským či poddanským městům. Spíše než obranné 

možnosti měst byly důležité vzájemné vztahy mezi jejich obyvateli a rytíři z blízkého okolí, 

od nichž se pravděpodobně odvíjela také ochota nabídnout pomoc v nouzi. Otázka vnímání a 

osvojování dobových kulturních vzorů chování a jednání jihočeskou nižší šlechtou nabídla 

zajímavé podněty k zamyšlení. Zejména Bohuslav Kunáš z Machovic se svým vystupováním 

v jistém smyslu blížil naplňování ideálu křesťanského rytířství. V hledání jemu typově 

blízkých příslušníků nižšího šlechtického stavu a v jejich vzájemném srovnání lze spatřovat 

další badatelské perspektivy.   

     Jednotlivé životní osudy ukázaly, jaké poznatky lze s uplatněním historicko-

antropologických přístupů a válečného zážitku objevovat. S každou další podobně pojatou 

případovou studií bude česká historická věda pronikat zdola k plastičtějšímu obrazu 

vojenských dějin, z nichž promlouvá člověk s jeho skutečnými pocity, postoji a hodnotami. 
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Příloha 

Obr. 1.: Mapa jižních a středních Čech s vyznačením hlavního směru postupu pasovského 

vojska v lednu a únoru 1611.
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 Podkladem pro znázornění trasy pasovského tažení se stala jedna z mapových příloh v rozsáhlém díle A. 

SEDLÁČEK, Hrady I-XV.  


