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Slovo úvodem 
 
 

     Rozhodl jsem se sepsat a pro další potomky tak uchovat vše, co se poda ilo mému 

prad de kovi Josefu Št pánkovi (1899 – 1977) a  mn  o rodu Št pánk  nalézt a zaznamenat.  
 
     Impulsem k sepsání pam tní knihy pro mne byla „Pam tní kniha rodiny Št pánk  
v Kloub  zavedena roku 1938“ ítající n kolik svazk , kterou za al psát prad de ek Josef r. 
1938 a vedl ji pe liv  až do r. 1953. Pro tvrdý nátlak komunistického režimu na rodinu nem l 
však na pokra ování již dostatek sil. Jeho práce mi byla v za átcích rodopisného bádání 
velkým zdrojem informací a inspirace.  
 
     K rodopisu jsem byl veden dlouholetým p áním poznat své p edky, jak a kde žili, ím byli, 
jak se živili, veden p áním poznat odkud pochází p edkové našeho rodu.  
 
     Poté co jsem nashromáždil studiem archivních pramen  velké množství genealogických 
dat a materiál , je jejich využití, systematizace a chronologizace v této práci logickým 
vyúst ním mého snažení. 
 
    Tato práce není ani zdaleka kone ným výstupem informací a dat, klade si pouze za cíl 
dosud zjišt né poznatky o rodu, které se nachází na r zných místech a v r zné kvalit , set ídit 
a sepsat. Rodopiscova práce totiž nikdy nekon í a jist  se v budoucnu poda í, bu to mn  nebo 
mým následovník m získat informace, které rodovou genealogii posunou zase o kr ek dál, 
do hlouby dávných v , v což pevn  v ím a doufám. 
 
    P i psaní této práce jsem vycházel z pam tní knihy psané prad de kem Josefem, dále 
z nep eberného množství r zných internetových zdroj , z tišt ných médií zabývajících se 
regionálním místopisem, genealogií, z heraldických prací a d l dostupných na trhu i na trhu 
již nedostupných, hlavn  však z archivních materiál  uložených ve Státním oblastním archivu 
v T eboni, p ípadn  v pobo ce v eském Krumlov  a v Národním archivu v Praze. 
 
    Pomocí a radou neváhali p isp t zejména p. Mgr. Alois Sassmann, paní Zdenka Greppi, p. 
Ing. Miloš Krybus, dále pracovníci SOA T ebo  a NA v Praze a mnozí další, kterým tímto 
velice d kuji. 
 
    V neposlední ad  d kuji za podporu své rodin  a p ítelkyni, jež mi byli p i práci oporou a 

li se mnou trp livost. 
 
    V Krom íži dne 28.4.2011 
 
                                                                                 Ond ej Št pánek  
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První výskyt jména, možné a p edpokládané souvislosti 

     vod p íjmení Št pánek a exkurz do historického vývoje p íjmení 

     O p vodu p íjmení a vývoji p íjmení 

     Základy budoucích p íjmení za aly vznikat p ibližn  ve 13. století. Se vzr stajícím po tem 
obyvatel bylo t eba vzhledem k pom rn  malému množství církevních jmen obyvatele 
rozlišovat. 
   Rozmanitá p íjmí, která nebyla d di ná, podle jejich p vodu, zam stnání (nap . Vít 
Št pánek (1671-1732) byl ková em v Javornici, v matri ních záznamech se vyskytoval, 
krom  svého dominantního jména -Vít Št pánek, také n kolikrát jako Vít Ková ), otcova i 
mat ina jména, t lesných nebo duševních vlastností, atd. se postupn  m nila v d di ná 

íjmení. Tento proces byl prohlouben zavedením matrik. Vedení matrik na ídil již roku 1563 
tridentský koncil. Pro eské zem  toto na ízení platilo od roku 1591, kdy jej na ídila 
olomoucká synoda. Vedení matrik však bylo provád no liknav  nebo v bec. Roku 1631 
na ídil pražský arcibiskup kardinál Arnošt hrab  Harrach reformu církevní správy, jejímž 

sledkem bylo i zavedení matrik ve v tšin  farností. 
   P ed lem ve vývoji p íjmení se stala t icetiletá válka. Po jejím skon ení r. 1648 bylo 
zpustošení zemí Koruny eské takové, že z p vodního po tu více jak 3 milión  obyvatel p ed 
r. 1620 zbylo po r. 1648 p ibližn  asi 800.000. P ed r. 1620 bylo v echách n co p es 150.000 
selských usedlostí, okolo roku 1650 m lo jen 50.000 selských statk  své hospodá e. Vše 
ostatní se zm nilo v pustinu. V n kterých a zvlášt  pohrani ních oblastech nebylo široko 
daleko žádné vesnice. Po r. 1648 se také za aly pevn  organizovat m stské i vrchnostenské 
kancelá e a vyžadovala se stálá a d di ná pojmenování osob, a to zejména z da ových 

vod . 
   Období t icetileté války je také nejstarším obdobím, v n mž se poda ilo najít p ímou, 
souvislou linii p edk  Št pánk . Historická stopa nás zavede na bavorovsko. 
   Kostel Nanebevzetí panny Marie v Bavorov  byl postaven již ve 14. stol. a byl filiálním 
kostelem fary v Blanici. Roku 1364 sídlil blanický fará  v Bavorov . V r. 1614 spravoval 
fará  bavorovský kostely ve Strunkovicích, Blanici, Vit jovicích a dnešní farní kostely v 
Bílsku a Sko icích. Farní kostel ve Strunkovicích byl filiálkou do r.1741, kostel v Dubu do 
r.1785. Pro bavorovskou farnost byla založena matrika narozených v roce 1641, oddaných a 
zem elých v roce 1661. P íjmí v prvních matri ních záznamech však nemusí být sm rodatné. 

žn  se do první poloviny 17. století p enášelo z otce na syna jméno k estní nikoli p íjmení -
íjmí (nap . „Št pán íha z Žíchovce“ – „Pavel Št pánek“. Z hlediska p íjmí se také 

udržoval starý zvyk p ebírání p íjmí po chalup . V 70. letech 18. století spolu s prvním 
íslováním chalup bylo zakázáno p ebírat p íjmí „po gruntu“. K definitivnímu ustálení 
íjmení došlo za vlády Josefa II. r. 1786, kdy byla uzákon na d di nost p íjmení. Oficiálním 

ozna ením ob ana se tak stalo jméno a p íjmení. P íjmení má od té doby hlavní postavení. 
    Rod Št pánk  však své p íjmení drží nep etržit  od první zmínky r. 1547, do dnešních 
dní… 
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      P vod p íjmení Št pánek 

      P íjmení Št pánek je v sou asnosti ty icátým t etím nejrozší en jším p íjmením v našich 
zemích, což znamená, že Št pánk  je u nás p es 14.000.  
     Je zcela evidentní, že p íjmení Št pánek vzniklo jako zdrobn lina k estního jména Št pán, 
ecky Stephanos, což znamená vít z a v p eneseném smyslu i v nec. Pat í tedy do relativn  

velké skupiny p íjmení, která byla postavena na zdrobn linách (Adámek, Koní ek, K ížek, 
apod.). Tento fakt nemá v žádném ze slovanských jazyk  obdobu a patrn  ani v žádném z 
evropských jazyk , alespo  tedy ne v takovém množství. Mezi jazykov dci se vedou diskuze, 
zda každé eské zdrobn lé jméno není vlastn  patronymem, tj. jménem po otci. Podle této 
teorie by pak byl Adam v syn Adámek, Šafá v syn Šafa ík. Z množství p íklad  lze 
usuzovat, že zdrobn lá p íjmení, tedy i Št pánek, mohla vzniknout t eba i tak, že dva lidé 
stejného p íjmení, aby byli rozlišeni, tak menšímu se íkalo zdrobn linou. Zdrobn linou se 
tedy ozna oval nap . lov k menší, mladší. N kdy také i ironie a jízlivost mohla dát vzniku 
zdrobn lého p íjmení, t eba pro rozlišení lov ka chudšího od lov ka movit jšího.  Je 
zajímavé, že naši p edkové pak „št pánkem“, nebo také „št pánem“ nazývali k ížaly z 
planých hrušek, i jablek, zatím co z p stovaných jabloní a hrušní se sušené ovoce nazývalo 
dodnes známým pojmem k ížaly. 
 
     Z místopisných názv , odvozených od p íjmení Št pánek, najdeme obec Št pánkovice v 
okrese Opava.  
 
 
     Št pánek z Protivína (1416,1426), Št pánek z Vod an (1443,1447) a historický exkurz 
 
 
     Št pánek z Protivína, m sto a hrad Protivín 
 
     Št pánek z Protivína, v pramenech uvád ný také jako „Stephani de Protiwin“, se jako 
prvn  doložený jedinec se jménem Št pánek objevuje v oblasti vod anska r. 1416 „sed ním 
na Protivín “. S nejv tší pravd podobností vykonával funkci purkrabího místního 
královského hradu, a to po oblíbenci krále Václava IV. - Janovi Hájkovi z Hod tína. 
V následujících husitských bou ích se Št pánek z Protivína p idal na stranu husitského hnutí a 
za táborskou stranu p ipojil svoji pe  na  smlouvu o p ím í mezi katolickým pánem 
Old ichem z Rožmberka a kališnickým m stem Prachatice, podepsanou dne 12. listopadu r. 
1426.  
 
     Úplný p epis této listiny zní: „Prachati tí iní p ím í s Old ichem z Rožmberka podle 

ív jších úmluva slibují, že budou v p ím í i s tím, koho by Old ich k sob  v p ím í p ijal. 
Výpov ty ned lní na Krumlov. Opravci: Mikuláš ze St ely a Jan z Kraselova, základ 5 000 
kop groš . Sv í: Prokop z Dubného, Št pánek z Protivína a Št pán Netolický. – Dán 1426 
ten úterý sv. p ti brat í.“  
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/smlouva o p ím í mezi katolickým pánem Old ichem z Rožmberka a kališnickým m stem 
Prachatice ze dne 12. listopadu r. 1426, na které sv í Št pánek z Protivína/ 
 
          Protivín je malé m sto v Jižních echách v okrese Písek. Nachází se na hlavním 
dopravním tahu z Písku na eské Bud jovice mezi Pískem a Vod any. Protéká jím eka 
Blanice. První zmínka o Protivínu pochází z roku 1282, ale p edpokládá se, že obec vznikla 
již n kdy kolem roku 1260 jako podhradí menšího hradu založeného v tomto období králem 

emyslem II. Otakarem. Hrad nejspíše chránil brod p es eku Blanici a bažiny v okolí eky 
na cest , která spojovala Zlatou stezku s další významnou st edov kou obchodní cestou               
( ekou Vltavou) u Týna a možná, že i s další zemskou cestou, která spojovala královské 

sto Písek s Hlubokou a dále eskými Bud jovicemi, tak zvanou „pražskou silnicí“. 
     Panství Protivín spolu s hradem bylo drobnou sou ástí královského p emyslovského klínu 
vraženého do území panství Vítkovc , pozd ji Rožmberk . I když p esné datování založení 
Protivína není známo, lze jej pom rn  dob e zasadit do doby, kdy vzniklo královské m sto 
Písek (1242), Vod any, královský hrad Hluboká, kdy král založil klášter Zlatá Koruna (1263) 
a m sto eské Bud jovice (1265), jako protiváhu vzr stající moci Vítkovc  v Jižních 

echách. 
     Místní jméno vzniklo podle A. Profouse p ivlast ovací p íponou -in z osobního jména 
„Protiva“, znamenalo „Protiv v dv r nebo hrad“. Vzhledem k tomu, že Protivínsko 
v nejstarším období bylo majetkem koruny a spolu s panstvím Pískem a Hlubokou bylo tzv. 
královstvím, dalo by se p edpokládat, že onen „Protiva“, dnes neznámý, zastával v oblasti 

jakou d ležitou funkci, z níž vyplývala i možnost založit z v le panovníka m ste ko a 
zbudovat v n m tvrz i hrad. 
     Údaj na listin  krále P emysla Otakara II., vydané 17.3.1268 v Písku, v níž král klášteru 
stvrzuje dar pana „Hirza“, íká, že sv dkem tohoto panovnického aktu je „ ta, syn Protivy“. 
Od tohoto jména odvozuje Dr. Kolafová ve svých D jinách m sta Protivína název m sta. 
     Poslední P emyslovci budovali po etné královské hrady na mnoha místech království, aby 
posílili svoji moc proti vlivné šlecht  v zemi. Královské hrady obývaly vojenské posádky, 
jejichž úkolem bylo zajistit bezpe nost v kraji, ochranu panovnického majetku a d ležitých 
cest a hranic zem . Protivín pat il z ejm  do kategorie menších sídel, které vznikaly v podob  
tvrzí a hrádk , které stejn  jako hrady plnily funkci obytnou, správní a obrannou. Od hrad  se 
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lišily svým rozsahem, výstavností a mírou opevn ní. Tyto objekty byly v tšinou vybaveny 
žemi, valy a hradbami, které m li ve spojení s p irozenými podmínkami opevn ní                 

(vyvýšenina, bažina, vodní tok), jako v p ípad  Protivína, poskytnout bezpe í svým 
obyvatel m. 
     Hrad Protivín okolo roku 1280 je v držení rakouských bratr  Pruschenk  ze Stetenberka, 
majících protivínský hrad  od P emysla Otakara II. v zástav , nevíme jak dlouho, ani kdo je 
vyst ídal. Prušenkové nechali dne 1. zá í 1282 v Protivín  vyhotovit listinu, kterou darovali 
Vyšebrodskému klášteru role v Novosedlech. Tato listina je prvním dochovaným v rohodným 
dokladem o existenci Protivína. Protivínští Prušenkové drželi v té dob  i Netolice, které jim 
dal v moc Ota Braniborský, správce zemský, po smrti P emysla Otakara II. Toto rozhodnutí 
zrušil r.1281. 
     Mezi sv dky sepsání uvedené listiny je uveden Jind ich z Rožmberka, z ejm  Jind ich I., 
eský nejvyšší komorník a purkrabí pražský; d dic po pánech z Krumlova (1262 – 4.7.1310), 

významný eský šlechtic, p ímý potomek ve tvrté ad  zakladatele rodu Vítkovc  ( pán  
z R že) Vítka I. z Pr ice, eského královského stolníka krále Vladislava, kladského a 
práche ského kastelána, (1169 – 1194). Jeho p ítomnost dokládá skute nost, že hrad Protivín 
byl v té dob  významným sídlem, z ejm  již dobudovaným pro pot ebu prosazování 
královské moci v ásti Práche ského kraje.  
     Málokteré m sto se m že pochlubit takovouto písemnou zmínkou z dávné minulosti. Tato 
listina dokazuje, že hrad, tvrz Protivín, již v té dob  musel existovat minimáln  10 až 20 let, 
nebo  doba, ve které byla listina sepsána, byla krajn  nevhodná pro zakládání sídel a hrad  a 
tyto spíše hynuly, než aby se z izovaly. 
     Mezi rokem 1282 a léty t icátými 14. století zmínky o Protivínu nenacházíme. Teprve 
markrabí Karel v roce 1334 vyplatil „Královský zámek Protivín” sumou 240 kop groš , 
vyp ených od Petra z Rožmberka ( Petr I., eský nejvyšší komorník a zemský hejtman 
v echách, zem el 14.10. l347) . V témže roce markrabí Karel vysadil n meckým právem ves 

íslušnou k hradu - Milenovice o 4 lánech se dvorem o 100 lidech.      
     O významu protivínského hradu sv í skute nost, že od roku 1334, kdy byl ze zástavy 
vyplacen, nebyl po dobu jednoho sta let až do doby Zikmundovi zastavován a byl v p ímém 
držení Lucemburk  . 
     Zákoník „Maiestas Carolina” na n mž pracoval Karel již jako eský král, uvádí „caestrum 
Protiwin” spolu s Hlubokou, Kostelcem nad Sázavou a Žebrákem mezi hrady, které m že 
panovník podmín  zastavit. 
     V roce 1378 na sklonku svého života zastavil císa  Karel ást statku Protivín – totiž 
vesnice B ehov, Jeronice a K enovice spolu s platem z Choty an v 500 kopách brat ím 
Ješkovi a Mikšovi z Lipoltic, Havlovi z  Brloha a Janovi z  Mezimostí. Vsi jsou výslovn  
uvedeny jako p íslušenství hradu Protivína.  
     Hrad Protivín držel Karel IV. i jeho nástupce Václav IV. ve vlastní správ , podle knih 
konfirma ních podávali v letech 1361 až 1394 fará e do kostela v Myšenci na protivínském 
panství jako páni podací.  
     V roce 1405 je královským purkrabím na hrad  blíže neur ený Mikeš, v roce 1408 je 
uveden jako patron kostela v ejeticích purkrabí protivínský Jan Románek z Žes ova sed ním 
na Protivín   
     Roku 1410 zastával funkci purkrabího panovník v oblíbenec Jan Hájek z Hod tína, mistr 
královské kuchyn . Byl osobou ve své dob  význa nou, zastával funkci podkomo ího 
v echách i na Morav , zápisným zp sobem držel královský hrad Písek, byl purkrabím na 
Zvíkov , odkud vál il proti Husit m. Z p ítomností takovéhoto ú edníka na protivínském 
hradu lze odvodit i význam protivínského panství pro panovníka. Roku 1416 zde „sed l“ 
Št pánek z Protivína. 
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     Hledáme-li význam protivínského hradu pro panovníky v dob  p emyslovské a zejména 
lucemburské, m žeme asi s jistotou vylou it, že to byl obranný i vojenský charakter hradu. 
Lze tak usoudit z polohy hradu. Ani není známo, že by se o hrad Protivín n kdy bojovalo. 
Hrad m l spíše správní charakter, královští ú edníci z  n ho spravovali majetek koruny eské. 
Podle všeho d vodem, pro  Lucemburkové drželi po století ve své správ , tak podle velikosti 
nevýznamný hradní objekt jako byl Protivín, byla ur it  nedaleká nalezišt  zlata. Již název 
Písecké hory, ve kterém nacházíme podobnost nap . s dalšími místy v echách a na Morav  
jako Kutná Hora, Kašperské Hory, Zlaté Hory v Jeseníkách, Ratibo ské Hory ale i blízké 
Vod anské Svobodné Hory, mají tato místa jedno spole né, a to hornickou innost, v našem 

ípad  t žbu zlata. 
     Po vyt žení zlata v Píseckých horách p estal i hrad Protivín mít význam pro krále a proto 
v roce 1434 zastavil císa  Zikmund zboží protivínské Old ichu z Rožmberka a žádal, aby bylo 
spojeno s královským panstvím hradu Zvíkova, které již držel pan Old ich d íve. 
 
     Je z ejmé, že zmi ovaný Št pánek tedy byl, vzhledem k p ídomku, n kterým ze zdejších 
královských služebník . Je úkolem dalšího výzkumu, zda je zde možná souvislost s dnešními 
nositeli p íjmení  Št pánek.. 
 
     Dalšího nositele p íjmí Št pánek najdeme p ímo v královském m st  Vod anech. Dne 
5.5.1443 byl vod anskými zajat jistý Petr Dlouhý, lov k helfenburského purkrabího Jana ml. 
z Kraselova. O jeho vydání p išli do Vod an jednat Steb ák a Janek z Blska (Bílska). Petr 
Dlouhý byl oloupen o samost íl a jinou zbroj Liznou, Maškem z Tábora a synem 
Št pánkovým (snad Václavem). V soupise stížností Old icha z Rožmberka pro „ubrmany“ 
v Praze je lí en i p ípad, kdy ve tvrtek p ed sv. Ond ejem r. 1443 (28.11.1443) táborští 
služebníci – Frambergé  a Pet ík, Smilové, Mikuláš Lizna, Hašek a ty i z Vod an – 
Št pánk v syn s jinými vybili (p epadli a vydrancovali) v noci jistého Ondráka ze Svin tic, 
lov ka Old icha z Rožmberka, a odvedli mu sve epice (klisny) a h ebce i jiný majetek.  

     Další zápis pochází ze 4.5.1447, kdy Elena, vdova po sousedu m stském z Vod an - 
Št pánkovi, v nuje spole  se svým synem Václavem 14 kop groš  místní škole na chudé 
žáky a dalších 6 kop groš  na zdejší špitál. Vlastnili ve m st  d m, statek s polnostmi a 
loukami.  
     Je tedy patrné, že již ed polovinou 15. století žil v královském m st  Vod any jistý 
Št pánek a jeho syn Václav, který býval ú astný na bojových akcích v drobné válce 
kališnických m st (mezi nimiž byly i Vod any) proti katolickému pánu Old ichovi 
z Rožmberka. To je v dob  od konce husitských válek do nástupu Jagellonc  na eský 
královský tr n (1471). 
 

                    
       /možná podoba protivínského hradu v dob  Št pánka z Protivína, kres. O. Št pánek/ 
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                                         /Protivín na vedut  z r. 1765/ 
 
 

 
                     / veduta m sta Vod an z po átku 18. století s prstencem opevn ní/ 
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Nejstarší p edek rodu a p vodní sídlo rodu v dob  p edb lohorské 
 

     Št pánek z Tourového, historický exkurz 
 
    Skute  prvním dohledaným zaznamenaným nositelem jména Št pánek, kterého lze 
považovat za p ímého p edka, byl Št pánek z Tourového /Stiepanek z Taurowého/, který se 

ipomíná r. 1547 jako hospodá  na statku v Taurowém /dnes Tourov, místní ást m sta 
Bavorov/.  
    P edpokládejme, že se tento Št pánek narodil n kdy mezi lety 1490-1510. Jedná se o dobu, 
kdy v eských zemích vládl král Vladislav II. Jagellonský, od r. 1516 pak jeho syn Ludvík 
Jegellonský, který neš astn  zahynul r. 1526 v bitv  u Mohá e.  Rok 1526 je významný tím, 
že Habsburkové v osob  krále Ferdinanda I. usedli na eský tr n, na kterém se udrželi až do r. 
1918. 
    Jak vypadal v této dob  (na po átku 16. století) a vlastn  i v dobách p ed vypuknutím 30. 
leté války eský venkov? Drtivá v tšina tehdejšího obyvatelstva žila na venkov  a 
zem lství bylo jádrem ekonomiky zem . Po letech anarchie a válek probíhajících v 15. 
století získávala zem lská p da op t na cen . Šlechta v této dob  za ala také sv j majetek 
soust ovat kolem svých sídel a snažila se vytvá et scelen jší a kompaktn jší državy. 
   V p ípad  vsi Tourového a celého rozlehlého helfenburského panství, šlo o v regionu 
nejvýznamn jší a nejbohatší rod pán  z Rožmberka.  
   Z hlediska technologie zem lské výroby v této dob  stále vládn  tradi ní trojhonné 
hospodá ství s ozimem, ja í a úhorem. Zem lská technika z stává prakticky stejná jako ve 
14. století. Na selských dvorech se nachází pluhy, rádla, háky, stále se seje ru , p da se 
kyp í branami, pole se neválcují. O žních se úroda se e srpem, k se ení sena se používá kosa. 
V této dob  se však objevuje v zem lství využívání železa, jako kování zem lského 
ná adí a voz . 
    V zem lské výrob  p evládá stále p stování obilovin, žito a oves se p stuje v úrodných 
oblastech, pšenice i v podh í. 
    Pro pot eby domácí kuchyn  se p stovalo zelí, epa a lušt niny. P edkové v této dob  

stovali ku, hrách a pohanku, ze které se p ipravovala kaše. 
    Po átkem 16. století došlo ke zm  klimatu. eské zem  zasáhla vlna teplého po así, 
které vytvo ilo p íznivé podmínky pro p stování vinné révy a ko ení, p stují se meru ky, 
broskve, melouny. 
    Z živo išné výroby byl základem chodu hospodá ství chov koní, kte í jsou po celý 
st edov k hlavní tažnou silou. Voli byli spíše krmným dobytkem, kon  byli zap aháni do 
pluh  a povoz .  
    Na menších statcích bývaly 1 až 3 dojné krávy, na statcích v tších pak 3-6 dojných krav. 
Chov v tšího po tu dobytka nebyl možný pro nedostatek krmiva v zimních m sících. Chov 
dobytka byl také ovliv ován epidemiemi (nap . r. 1516 byla velká epidemie dobyt ího moru). 
   Vep ový dobytek se choval na každém dvoru, a to v po tu 3 až 5 kus .  
   Na dvorech se chovalo i n kolik kus  ovcí, st edn  velké dvory chovaly 10 až 15 kus . 
   Významným podnikatelským odv tvím té doby se stalo rybníká ství, a to zejména v Polabí 
(Pardubicko za Pernštejn ) a T ebo ská pánev (T ebo , Lomnice nad Lužnicí za Rožmberk ),  
atd.. V hlas eských rybníká , jako byl Josef Št pánek Netolický (cca 1460 – 1538) p esáhl 
hranice našich zemí.  
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       Št pánek z Taurowýho a bavorovsko 
 
      Jak již bylo popsáno výše, jistý Št pánek se uvádí r. 1547 v obci Tourov /Taurowej/ u 
Bavorova, kdy je uveden v urbá i panství Helfenburk a Jinín. Št pánek ze svého statku platí 
na „pana d kana bavorovského“ 18 groš  ke sv. Ji í (24. duben) a 8 groš , 5 denár  a 4 
halé e ke sv. Havlu (25. ervenec). Dle analogie s jinými záznamy z této doby lze usoudit, 
že vzhledem k výši odvod  hospoda il Št pánek na statku o vým e asi 1 lánu [1].  
       
 

 
/ zápis pro Tourov v urbá i panství Helfenburk a Jinín z r. 1547 – Št pánek t etí od vrchu/ 
 
     Malá obec Tourov /Tourové, Tourová, Taurowej, Taurow/ leží necelé 3 km od Bavorova.  
     Samotná lokalita pozd jšího m ste ka Bavorova se p ipomíná patrn  poprvé k roku 1228, 
kdy zde m l n jaká práva pražský klášter sv. Ji í. M sto bylo – jak doznává i jeho jméno – 
vybudováno n kterým z pán  ze Strakonic, nejpravd podobn ji Bavorem III., n kdy na 
po átku 14. století. O v domém založení sv í sama pravidelná osnova m stišt  se 
tvercovým nám stím a komunikacemi ústícími v jeho rozích. Do areálu byl zahrnut i nový 

hrad i tvrz, kde Bavor III. sídlil (jako první se psal z Bavorova) a z druhé strany také kostel. 
Poté co Bavor III. roku 1317 zem el, m l panství zd dit jeho bratr Vilém Bavor ze Strakonic. 
Avšak nestalo se tak, nebo  si dominium podržela vdova Markéta z Rožmberka († 1357), 
která majetek darovala ješt  za svého života svému bratru Petrovi I. z Rožmberka († 1347), 
jenž si donaci nechal roku 1334 potvrdit králem Janem Lucemburským i proti v li Viléma 
Bavora. Díky tomuto Markétinu aktu se pravd podobn  stalo, že osudy Bavorova až do konce 
16. století ur ovali p edevším Rožmberkové a nikoli strakoni tí johanité, jimž zbožný Vilém 
Bavor odkázal v tší ást svého majetku. Definitivní te ku za spory mezi ním a Rožmberky 
pak u inil Karel IV., potvrzující darovací akt a na izující Rožmberk m vyplatit Vilémovi 
1000 kop groš . 
     Helfenburské panství zahrnovalo dv  m ste ka – Bavorov a Strunkovice a dalších 23 
vesnic. Rožmberkové pak Bavorovu roku 1361 ud lili první výsadu, totiž práva a svobody, 
jakých užívalo královské m sto Písek. 
     První bavorovský kostel Panny Marie m l být založen n kdy mezi lety 1270-1285. V této 
dob  ješt  nedisponoval farními právy, byl pouze filiálním ke sv. Jiljí v nedaleké (Velké) 
Blanici. Nov  budovanému m stu a o ekávanému rostoucímu významu st ediska ležícího na 
tzv. Zlaté stezce by odpovídala i snaha o p enesení fary z Blanice do Bavorova. Kv li spor m 
mezi Rožmberky a Vilémem Bavorem ze Strakonic se tak stalo až pozd ji a k hmotnému 
zabezpe ení došlo roku 1368, kdy brat i Rožmberkové darovali kn zi Václavovi z Mili ína, 
dosavadnímu fará i v Blanici, sv j dv r v Bavorov  i s pozemky, aby tu mohl trvale bydlet.  
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     V zá í 1384 se pak chrámu dostalo velkého nadání v podob  plat  z n kolika vesnic, 
dvor , mlýn , bavorovské sladovny atd., zabezpe ujícího dostatek prost edk  k zajišt ní 
duchovní správy nejen zde, ale také ve Vit jovicích, Blanici a p i bavorovském špitále. 
     V r. 1381 ud lili Rožmberkové Bavorovu právo pe et ní voskem, ob ané získali veškerá 
práva, svobodu, oprávn ní, nedotknutelnost, omilostn ní a zvyklostí jako m sto Písek, ale 
také povinnost platit vrchnosti jako Písek. Tímto Rožmberkové také dali Bavorovu sv j erb – 
ervenou r ži ve st íbrném poli. V r. 1384 z ídili p i kostele knihovnu. 

     R. 1390 zem el Old ich z Rožmberka. P ímí potomci a nástupci nem li o Bavorov zájem, 
vlastnili jiná honosná a p epychová sídla. Bavorovským výsady potvrdili, ale nové neud lili. 
V dob  husitských válek byly pergameny s právy a výsadami zazd ny, aby byly uchrán ny 

ed vojskem a ohn m. Vlhkost zdiva je však úpln  zni ila. Zástupci obce se proto r. 1474 
obrátili na sou asné držitele helfenburského panství s žádostí o povolení výsady p epsat. 
Jind ich z Rožmberka jménem svým a svých brat í toto povolil a privilegia rozší il o právo 
hrdelní. 
     Rok na to koupil helfenburské panství Jan ze Švamberka, ten také potvrdil výsady m stu 
Bavorov, stejn  jako další majitelé panství - brat i Václav a Zikmund Vl kové z enova. R. 
1503 se vrací helfenburské panství znovu do rukou Rožmberk . Vilém z Rožmberka byl 
k Bavorovu št drý. Rok po svém nástupu (1552) vymohl pro m sto na císa i Ferdinandovi I. 
dva výro ní trhy – na sv. Vav ince a na sv. Martina – každý týden obilní trhy a dále výsadu 
pe etit erveným voskem. Ve stejném roce Vilém povolil založení ševcovského cechu. 
     V r. 1593 prodal vlada  Petr Vok z Rožmberka celé helfenburské panství s tehdy již 
pustým hradem Helfenburkem prachatické obci za 20.000 kop eských groš . Ta potvrdila 
dne 6. srpna 1607 bavorovským jejich výsady a rozší ila je o právo odúmrti. Prachatická obec 
také povolila Bavorovu va it v panském pivova e je né nebo pšeni né pivo. Po bitv  na Bílé 
ho e (1620) byly Prachatic m zkonfiskovány všechny statky a Bavorov i Helfenburk p ipadly 
královské komo e, která zrušila veškerá privilegia. Další rok bylo panství darováno knížeti 
Old ichu z Eggenberku. Bavorovským nastaly zlé asy – p esuny vojsk, drancování, požáry, 
epidemie, robota, to vše museli obyvatelé snášet. 
     Až v r. 1675 získal Bavorov zp t svá práva. Kníže Jan Kristián Eggenberk navíc povolil 

stu po ádat trhy na sv. Ji í a na den Ob tování Panny Marie. Kníže Jan Kristián 
z Eggenberka zem el bez potomk  dne 23. února 1717 a všechny jeho statky p ipadly jeho 
manželce Marii Ernestin  rozené kn žn  ze Schwarzenberku. Po její smrti r. 1719 Bavorov 
získávají Schwarzenberkové. 
     Dne 7. srpna 1747 císa ovna Marie Terezie vlastní rukou podepsala a potvrdila bavorovská 
privilegia. Dalším panovníkem, který výsady potvrdil, byl Josef II. (1782). Poslední potvrzení 
výsad bylo provedeno ve Vídni císa em Františkem I. r. 1793. 
Revolu ní rok 1848 p inesl zrušení poddanství, odstran ní privilegií a závislost Bavorova na 
Vod anech. Tím se snížil jeho význam. V následujícím roce postihl Bavorov velký požár, 
který zni il 14 dom , mezi nimi i knížecí dv r a školu. V r. 1850 byl Bavorov p id len 
k píseckému kraji a v r. 1853 výnosem krajského ú adu v Písku povýšen na m sto. 
Dne 9. zá í 1867 vypukl ve m st  op t velký požár. Zni eno bylo 31 dom , zasažen byl i 
kostel. Ve stejném roce se za alo s vym ováním železni ní trati p es Bavorov do Prachatic, 
doprava na ní byla zahájena r. 1893.  
     Do života bavorovských ob an  krut  zasáhla I. i II. sv tová válka. V r. 1945 bylo m sto 
osvobozeno americkou armádou. 
     V  r.  1991  je  Bavorov  p ijat  za  lena  Svazu  m st  a  obcí  a  v  r.  2000  se  rozhodnutím  
Poslanecké sn movny op t stává m stem. 
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                           /celkový pohled na Bavorov/ 
 

                                 
               /pohled na bavorovský chrám Panny Marie, vrcholná rožmberská gotika/ 
 

 
/gotický vstupní portál bavorovského kostela/ 
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                                 /tzv. Panský d m, i Zámek na bavorovském nám stí/ 

 
/zrekonstruované nádvo í zámku v Bavorov  s hospodá skými budovami/ 
 
     V minulosti byl Tourov ( i jeho ást) i s Bavorovem sou ástí panství hradu Helfenburk, 
který vystav li na nedalekém vrchu Malošín  cca 6 km severozápadn  od Bavorova r. 1355 
brat i Petr, Jošt, Old ich a Jan z Rožmberka, jako správní a obranné st edisko nejzápadn ji 
položeného panství rodu Rožmberk . Tuto stavbu povolil bratr m z Rožmberka císa  Karel 
IV., jako ocen ní jejich pomoci p i korunova ním tažení do íma.  
     Stavba hradu Helfenburku pokra ovala pom rn  rychle. Roku 1357 byl jmenován první 
purkrabí Jaroslav, který patrn  dohlížel na pokra ující stavební práce. Roku 1364 se mluví 
o Helfenburku již výslovn  jako o hradu, takže lze p edpokládat, že v tom roce byla stavba 
alespo  v hrubých rysech dokon ena. Práce ovšem pokra ovaly dál. Jejich datování pomáhají 
up esnit kamenné alian ní znaky Jana z Rožmberka († 1389) a jeho manželky Elišky z Halsu 
(† 1384), zasazené (od r. 1967) v p edhradí t etí brány a ve zdi paláce. 
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     Politické zápasy, které zachvátily koncem 14. a v 15. století eské zem , zanechaly své 
stopy i v d jinách hradu Helfenburka a jeho okolí. V období prohlubující se roztržky mezi 
pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna a králem Václavem IV. poskytl hrad v l. 1384–
1397 arcibiskupovi bezpe ný útulek p ed odchodem do íma. Bylo to v dob , kdy 
k odbojným pán m, kte í nebyli spokojeni s r znými opat eními krále, pat il též mocný 
Jind ich z Rožmberka, majitel hradu. Ozbrojená st etnutí, která asem nabývala charakteru 
místních válek, sice hrad bezprost edn  neohrozila, ale nep átelské vpády do okolí hradu 
dokonale zpustošily celé helfenburské panství. O politickém významu hradu sv í n kolik 
jednání o p ím í a vým  zajatc , která zde tehdy probíhala. Když Jan z Rožmberka na 
naléhání papežského legáta Rovarelly p istoupil v r. 1468 k jednot  zelenohorské a okolní 

sta v rná králi Ji ímu zahájila proti Helfenburku drobnou válku, na ídil Jan z Rožmberka 
purkrabímu na hrad , aby opat il 60 st elc  na zesílení hradní posádky. 
    Za takové situace nemohlo být helfenburské panství pro Rožmberky výnosnou državou, 
a tak v r. 1475 prodali brat i Vok, Jind ich a Petr z Rožmberka hrad Helfenburk s m ste kem 
Bavorovem a p ilehlými vesnicemi strakonickému velkop evoru Janovi ze Švamberka, který 
jej o t i léta pozd ji prodal Václavu Vl kovi z enova. 
    Tento proslulý vále ník, vojenský praktik i teoretik, byl horlivým stoupencem krále 
Vladislava II. Jagelonského a vytvo il z hradu Helfenburk vojenskou základnu, z níž podnikal 
výpady a tažení proti p ívrženc m uherského krále Matyáše Korvína. Do doby jeho držby (tj. 
od r. 1475 až do r. 1484) je nutno klást významné stavební úpravy hradu. Václav Vl ek jako 
profesionální vále ník m l dostate né znalosti i zájem o to, aby zdokonalil opevn ní hradu, a  
již vzhledem k nep átelským vztah m k Rožmberk m nebo vzhledem k poloze Helfenburku 

i zemských hranicích, kdy této skute nosti využíval k vojenským výpravám do Rakous. 
Vl kovi lze tedy p ipisovat zdokonalení hradního opevn ní podle modern jších vojenských 
zásad. Severní vn jší p edhradí bylo zesíleno t emi nárožními baštami, které m ly sloužit pro 
postavení t žkých d l. Na jižní stran  v rozší ené ásti vn jšího valu byl postaven d ev ný 
srub, k n muž byl p ístup z hradu úzkou výpadní brankou v jižní hradební zdi. 
    Nep átelství, které Václav Vl ek z enova projevoval otev en  Rožmberk m, jim nemohlo 

stat lhostejné a tak o ividn , z jejich popudu a v jejich zájmu, koupil v r. 1484 Helfenburk 
štýrský truksas Jind ich Prušenk ze Stetenberka se svým bratrem. Nasv uje tomu 
i skute nost, že ješt  téhož roku si Jind ich vydlužil od Rožmberk  kupní cenu (tj. 8.000 zl.) 
a dal jim helfenburské panství v zástavu. V r. 1503 vyplatili Rožmberkové panství od 
Jind ichova syna Old icha hrab te z Hardeku a stali se znovu majiteli hradu i panství. 
    Od po átku 16. století význam hradu po stránce vojenské upadal, posádka se zmenšila 
a purkrabí se postupn  stával hospodá ským ú edníkem. Úpadek pokra oval za posledních 
Rožmberk , zejména když si Vilém z Rožmberka nechal v 80. letech 16. století nedaleko 
odtud postavit zámek Kratochvíli a ú edníci p esídlili do Netolic. V r. 1593 prodal Petr Vok 
z Rožmberka hrad Helfenburk, již jako pustý, s m ste kem Bavorovem a p ilehlými 
vesnicemi ( „…ves Taurowej, což tu míti rá í…“[2] ), m stu Prachaticím. Na hrad  ob as 
bydlel hajný a okolní obyvatelstvo rozebíralo postupn  ruiny na stavbu svých obydlí. 
    V r. 1623 získali panství s pustým hradem jako pob lohorský konfiskát Eggenberkové a od 
nich d dictvím r. 1719 Schwarzenberkové, kte í je vlastnili až do r. 1922. 
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              /dnešní stav hradu Helfenburk/ 
 

                                
                                                 / hrad Helfenburk na kresb  z r. 1804/ 
 

 
/Helfenburk na hrani ní map  panství Drahonice a Protivín z r. 1710/ 
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             /ideální podoba hradu kolem r. 1480 dle Dr. M. Menclové/ 
 

[1] Ing. Jan Bumba uvádí ve své práci „ eské katastry od 11. do 21. století“, Praha, 2007, na 
str. 14 jednu z možných kategorizací lánu, a to na: tzv. královský dobrý lán, ca 17,5 ha, 
kn žský lán, ca 16 ha, panský, zemanský a svobodný lán, ca 14,5 ha a selský lán, ca 11,5 ha. 

[2] Z této formulace je z ejmé, že Petr Vok z Rožmberka nebyl pánem nad celou vsí. Zdá se 
tak, že n kte í lidé byli poddání jiné vrchnosti nebo poddanými nebyli. Vzhledem k tomu, že 
jiná vrchnost zde, s nejv tší pravd podobností, ni eho nevlastnila, lze uzav ít, že zde žili i lidé 
svobodní, i jinak privilegovaní. V pramenech se v Tourov  vyskytuje nap . svobodný dv r 
Šrámk v, od pol. 17. století dále i statek Kv to v. Tito jsou pak uvád ni také jako „manové 
eggenberští“.  

      

     Tourovská tvrz a místní drobná šlechta, rod Št pánk  z Tourového 

     V Tourov  se nacházela tvrz (dnes v rozvalinách), na které sídlila celá ada místních 
drobných šlechtic , kte í m li r zné sociální postavení a kte í byli ve v tší i menší závislosti 
na rodu Rožmberk . Roku 1359 se uvádí Lipold z Tourového, p edek rodu Kraselovských 
z Kraselova, zárove  jde také o první zmínku o vsi Tourov v bec. Na p elomu 14. a 15. století 
se uvádí Hrzek z Tourového, p edek rodu Budkovských z Budkova, dále jeho syn Mikuláš 
z Tourového, který byl fará em ve Volyni, Hynek z Tourového, zcela odlišného rodu a erbu 
od výše uvedených. V bou livé polovin  15. století se pod ochranu pevného hradu Helfenburk 
uchýlil do Tourova Václav Vlášek z Milo ovic poté, co mu nep átelé Old icha z Rožmberka 
vypálili jeho dvorec v Jinín . Václav z Milo ovic zde pro pot eby Old icha z Rožmberka 
shromaž oval žoldné e. Pravd podobn  jako poslední rod sídlil na zdejší tvrzi rod Želízk  
z Tourova, z nichž se prvn  uvád jí r. 1452 panoši Jan a Petr z Tourového, kte í stáli ve 
služb  pán  z Rožmberka. Aby toho nebylo málo, sídlili v Tourov  a nedaleké Javornici také 
manové hradu Helfenburku, kte í byli povinni ú astnit se v p ípad  pot eby obrany hradu a 
jiných vojenských akcí svých lenních pán , za což m li od vlastníka hradu prop eno léno-
manství (tvrz, dv r atd.).  
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     Vzhledem k velikosti vsi Tourov lze uvažovat o tom, že i p edkové Št pánka z Tourového 
byli n kterými z t chto drobných šlechtic i man  tohoto hradu, tedy služebníky pán  z 
Rožmberka. Této teorii také napovídá ta skute nost, že krom  zápisu v Urbá i panství 
Helfenburk  z r. 1547 Št pánkové v žádných jiných urbá ích i gruntovních knihách 16. 
století jako poddaní nefigurují (nap . v gruntovní knize Velkostatku Netolice (Helfenburk) 
z let 1568-1618, i v gruntovní knize panství Helfenburk z let 1593-1618, by  v t chto jsou 
Št pánci uvád ni jako v itelé svých soused , nap . za pivo i jako sv dci r zných událostí. 
Dále vystupují v ú etních knihách panství Helfenburk mezi lety 1593-1618, kdy prodávají 
dobytek, vym ují kon , nakupují a prodávají obilí). V dob  celospole enského úpadku 
drobné šlechty – panoš , man , nápravník  atd. a v bec celého lenního systému od pol.15. 
století, mohli být jedn mi z mnoha, kte í nedokázali obhájit své d ív jší výsady a postavení, 
ztratili sv j spole enský status a rozplynuli se tak v anonymní rožmberské klientele s ostatním 
vesnickým obyvatelstvem. Této teorii by dále nasv ovala informace Františka Vlasáka 
(1820-1880), který uvádí mezi rody, které již p ed 30. letou válkou byly po ítány k nižší 
šlecht , také rod „Št pánk  z Tourového“, který se dle n j naposledy ve ejn  p ipomíná 
v Titulárním kalendá i r. 1786 a který tak bu  vym el nebo p estal užívat šlechtických výsad. 
[1] O rodu „Št panek von Taurova“ se zmi uje také Rudolf hr. Meraviglia-Crivelli, jako o 
„starém rodu, který vyhasl [!]/ vytratil se r. 1786“, dále pojednává již jen o Tomáši 
Št pánkovi, d kanovi vyšehradském. [2] V sou asné dob  se o rodu zmi uje Milan 
Myslive ek s tím, že jde o „novoštítný rod, který vym el r. 1786“ dále pojednává také již jen 
o Tomáši Št pánkovi, d kanovi vyšehradském. [3] Má soukromá úvaha je taková, že rod 
pozbyl svého postavení mnohem d íve než r. 1786, a to nejspíše již v dob  neklidného a 
spole ensky p evratného 15. století. Heslo „Št pánek z Taurova“ je obsaženo v pokra ování 
oblíbené ady „Almanach eských šlechtických a rytí ských rod “ autora Ing. Karla 
Vav ínka, a to v Almanachu pro rok 2014. Heslo je dopln no erbem d kana Tomáše 
Št pánka, jelikož popis p vodního erbu rodu se dosud nepoda ilo s ur itostí dohledat. [4]  Je 
tedy možné, že Tomáš Št pánek cht l svým p ídomkem upozornit na dávnou slávu rodu. 

vodní podobu rodového erbu však již neznal a zvolil si erb zcela odlišný, o n m však 
pozd ji. Je však možné se domnívat, že p vodním rodovým erbem byl ten, který vyobrazil 
Vojt ch rytí  Král z Dobré Vody v díle Prof. Augusta Sedlá ka, Hrady, zámky a tvrze 
Království eského, díl XI., Prachensko, pod názvem „z Tourového“. Tento totiž není ani 
znakem Želízk  z Tourového, ani znakem jiných, v historických pramenech se vyskytujících, 
osob užívajících predikátu „z Tourového“. V úvahu tak p ichází pouze již zmi ovaný Hynek 
z Tourového nebo práv  rod Št pánk . Na základ  výše uvedeného se nabízí také úvaha, že 
práv  tento Hynek z Tourového, který se v historických pramenech mihl na konci 14. století, 
mohl být p edkem rodu Št pánk . Otázkou také z stává, z jakých pramen  v tomto p ípad  
vycházel autor zmi ovaného díla, Prof. Sedlá ek. Blason: v modrém poli stojící zlatý lev 
s ervenou zbrojí, držící v tlap  me  nap ažený k úderu. Na štít  korunovaný kol í helm. 
Klenot: z koruny rostoucí zlatý lev jako ve štít . P ikrývadla modro-zlatá. [5] Považuji za 
nutné uvést, že podobnou erbovní figuru (polovi ní zlatý lev ve štít  i v klenotu v modrém 
poli, avšak bez me e) má ve znaku dodnes kvetoucí rod Lipovských  z Lipovice, tvrze a vsi 
vzdálené necelých 5 km od Tourova. Existuje zde n jaká spojitost? To je otázkou dalšího 
výzkumu.  
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/možný p vodní rodový erb dle A. Sedlá ka/   /erb Lipovských z Lipovice dle M. Myslive ka/ 
v kresb  V. ryt. Krále z Dobré Vody/ 

 

 
/vý atek z práce F. Vlasáka v „Památkách archeologických a místopisných“ z r. 1856, str. 
111/ 

 

 
/vý atek z práce F. Vlasáka v „Památkách archeologických a místopisných“ z r. 1856, str. 
116/ 
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               /letecký pohled na Tourov, r. 2008 / 

 
              /Tourov ve stabilním katastru r. 1837/          
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/dnešní rozloha bývalého št pánkovského statku v Tourov .p. 2/ 

 

 
/p íjezd do Tourova od Bavorova, nalevo Kv to v statek/ 
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/Št pánkovský dv r .p. 2 v Tourov , dle stavu k r. 2011, kres. O. Št pánek/ 

 

      
                 /Tourov, návesní rybní ek, 2011/             /bývalá tvrz v Tourov  na po . 20. století/ 
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                                 /zbytky tourovské tvrze dnes/ 
 
 
[1] Vlasák, F.: Staro eská šlechta a její potomstvo po t icetileté válce, Památky archeologické 

a místopisné, díl II., 1857, Praha, str. 111, 116 
[2] Meraviglia-Crivelli, Rudolf Johann Graf v.: Der böhmische Adel, Nürnberg, 1886,  str. 37, 

taf. 30 
[3] Myslive ek, M.: Erbovník 2, Praha, 1997, str. 187 
[4] Vav ínek, K.: Almanach eských šlechtických a rytí ských rod  2014, Praha, 2011, 
      str. 445 
[5] Sedlá ek, A.: Hrady, zámky a tvrze Království eského, díl XI., Prachensko, 2. vydání, 

1936, p íloha: Erby rodin eských 
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Št pánek z Taurowýho, Mat j Št pánek, Ond ej I. Št pánek, Ji í Št pánek, 
30 letá válka a bavorovská v tev rodu 

 
 
     Historický exkurz  
 
     T icetiletá válka (1618-1648) výrazn  poznamenala život v našich zemích. Vlivem 
vále ných útrap (vojenská tažení, etné morové epidemie) a emigrace došlo k výraznému 
snížení po tu obyvatel (v echách tém  o polovinu, na Morav  o t etinu). eské zem  
utrp ly ztráty ekonomické tažením vojsk a s tím souvisejícím drancováním (již r. 1619 
prob hla jedna z prvních bitev t icetileté války nedaleko Vod an, u Záblatí, kde se st etla 
stavovská armáda generála Mansfelda a habsburská armáda pod vedením maršála Buquoye). 

etina polnosti z stala ladem a t etina statk , usedlostí byla bu to vypálena nebo zpustla. 
Válka skon ila v roce 1648 podepsáním vestfálského míru. Situace na eském venkov  byla 
neut šená. Všude byla vid t zkáza a zpustlá krajina. Opušt né, áste  nebo zcela vylidn né 
vesnice, zubožené obyvatelstvo. 
 

 
                                               /dobový obraz bitvy u Záblatí z r. 1619/ 
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                                            /rabující žoldné  z doby 30 leté války/ 
  
 

                         
/starobylý kostel v Blanici se h bitovem, kde odpo ívají generace Št pánkovského rodu/ 
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     Št pánek z Taurowýho (ca 1550 – 1598/1600, mor 1599? ) 
 
     Št pánek z Taurowýho (pravd podobn  syn i vnuk p edchozího Št pánka z Taurowýho, 
zmi ovaného r. 1547) je v prozatím dohledaných písemných pramenech zmi ován pouze 
jednou, a to v ú tech panství Helfenburk v dob , kdy pat ilo Obci m sta Prachatice (1593-
1620). V pozemkové knize panství Helfenburk, zhotovené prachatickými ú edníky (1593-
1618), však zápisy pro Tourov chybí, by  m l být sou ástí panství helfenburského, avšak 
pouze s tím, co zde Petru Vokovi z Rožmberka pat ilo. V této pozemkové knize jsou uvedeni 
u jednotlivých vsí panství jednotliví hospodá i, ceny „tzv. šacu ky“ jejich statk , d dicové, 
nástupci, v itelé atd.. V této pozemkové knize však nejsou známky po n jakém odd lování i 
trhání stránek, proto je absence celé vsi Tourov i po ode tu toho, co zde Rožmberkovi 
nepat ilo, záhadou. Jednotlivá jména obyvatel Tourova se však zde p esto vyskytují, v tšinou 
jako v itelé toho kterého hospodá e z okolních vsí. Tak jsou nep ímo dochovány z této doby 
i zprávy  o Št páncích z Tourova. Nap . se vyskytuje jméno Št pánka z Tourova r. 1615 
(pravd podobn  se jedná o Mat je Št pánka, viz. níž), když m l pohledávku ve výši 4 kopy a 
12 groš  na statku zem elého Jana Peczky v Krajní ku, kdy tato ástka mu byla d dici 
statkutéhož roku vyplacena. 
 

 
/zápis z Pozemkové knihy panství Helfenburk (1593-1618) z r. 1615/ 
 
     První zápis pochází z r. 1597, kdy Št pánek sv í spolu s javornickým rychtá em Janem 

ed ú edníky Obce m sta Prachatic - Samuelem Nádlem a Ji íkem Nádlem, že Dorota, matka 
Vav ince Jaroše z Tourova, syrotka po nebožtíkovi Jarošovi, který r. 1586 zem el, „…jsaucí 

kem sešlá…“ odpouští svému synovi doplacení 16 kop a 15 groš  míše ských s tím, aby ji 
tento „…k smrti dochoval, stravou opatroval…“. 

 
/zápis z Pozemkové knihy VS Netolice, sign. V AU 1a (1568-1618), SOA T ebo  z r. 1597/ 
 
Další zápisy zápis pochází z r. 1598. Z prvního zápisu vyplývá, že jistý Havel dlužil 
Št pánkovi za pivo 1 kopu a 1 groš. Je tedy z ejmé, že Št pánek byl oprávn n va it pivo, i 
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pivo šenkovat. Oprávn ní pivo va it pat ilo mezi tzv. práva propina ní. Takové právo bývalo 
hojné u svobodník . Je možné, že Št pánek p i svém statku provozoval také kr mu, jelikož 
dle urbá e z r. 1589 byly v Tourov  t i osedlí a kr ma.  
 

 
/zápis z Pozemkové knihy VS Netolice, sign. V AU 1a (1568-1618), SOA T ebo  z r. 1598/ 
 
Mimo pozemkové knihy se zachovali informace o Št páncích z Tourova v již zmi ovaných 

tech panství Helfenburk. 
 
Dle zápisu z r. 1598 (zápis z ú etní knihy panství Helfenburk) je patrné, že Št pánek prodal 
do panského dvora Št tína (pod Helfenburkem) mladou krávu s teletem za 5 kop a 20 groš . 
 

 
                          /zápis v ú etnictví panství Helfenburk z r. 1598/ 
 
     Další záznam pochází z r. 1600, kdy „Št pánka z Taurowýho“ kupuje ze dvora Št tína 
žito. Zdá se tedy, že hospodá  Št pánek zmi ovaný r. 1598, do r. 1600 zem el a statek 

evzala vdova. 
 

 
                              /Št pánková z Tourovýho kupuje r. 1600 žito/ 
 
      Tomuto napovídá i ta skute nost, že v letech 1598-1599 zu il v echách mor, p ed kterým 
i  císa  Rudolf  II.  musel  utéci  z  Prahy  do  Plzn .  Je  tedy  možné,  že  tento,  prozatím  jménem  
neznámý Št pánek, zem el na morovou nákazu. Vdova Št pánková se v zápisech vyskytuje 
ješt  r. 1604,  od r. 1608 už je zase uvád n Št pánek.  
 

 
                                  /zápis z r. 1601 hovo ící o vdov  Št pánkové/ 
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     Vdova Št pánková hospoda ila ješt  r. 1604, když jí hospodá  Pavel Honsa z Krajní ka 
vyplácel dlužných 18 groš . 

 
/ zápis v Pozemkové knize panství Helfenburk (konec 16. stol. -1618), SOkA Prachatice z r. 
1604, stále vypláceno „Št pánkový“/ 
 
     Po r. 1604 (snad r. 1608) již nejspíš dosp l (snad) nejstarší syn nebožtíka Št pánka (Mat j) 
a p evzal po vdov  hospodá ství.  
 
      Pokud budeme brát jako v k nabytí plnoletosti, ve kterém se Mat j mohl stát hospodá em 
na rodném statku, dosažení ca 23 roku života, pak - pokud se ujal statku n kdy po r. 1604, 
(pravd podobn  r. 1608, sm na koní, viz. níž) musel se narodit kolem roku 1585. V dob  
smrti jeho otce mu mohlo být ca 15 let. Matka se již pravd podobn  znovu nevdala a vy kala 
synovi zletilosti. Mat v otec se tak mohl narodit kol r. 1550 a mohl tak tedy být i synem 
Št pánka z Tourova zmi ovaného r. 1547 v urbá i panství Helfenburk a Jinín.  
 
      Roku 1608 se dochovala zmínka o sm  neboli „frajmarku“ koní uskute né mezi 
šafá em (snad Št tínského dvora) a Št pánkem z Tourova. Podle n j m l Št pánek vym nit 
ro ního h ebce za „herku“ tzn. za staršího kon . 
 

 
                               /zápis o sm  koní r. 1605/ 
 
Poprvé je jménem Mat j Št pánek uveden r. 1608, když koupil ve dvo e Št tín  sýr. 
 

 
               /zápis z r. 1608, kdy Mat j Št pánek kupuje sýr/ 
 
 
     Velice zajímavou informaci podává další zpráva z r. 1608 podle níž ú edník panství 
helfenburského vyplatil Mikuláši „Varhaníkovi“ sirotkovi „legitymu“ tzn. d dický podíl, 
který m l tento na Št pánkovském statku v Tourov  v ástce  8 kop groš , když jej poté, co 

žce onemocn l a ležel ve vyškovském špitále / „…kterýž ve M st  Vyškov  ve špitále 
nemocný t žkou ran n jsa…“/, prodal Obci m sta Prachatice. 
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   / zápis z r. 1608 o vrácení d dického podílu Mikuláše Varhaníka/ 
 
      Tento zápis je zajímavý jednak tím, že nám poskytuje informaci o d dici (snad synovi) 
zem elého hospodá e Št pánka ( na mor r. 1599 ?), který se jmenoval Mikuláš.  Dále  také  
informaci o tom, že tento Mikuláš byl pravd podobn  varhaníkem (proto p íjmí „Varhaník“) 
až ve vzdáleném jihomoravském m st  Vyškov , které pat ilo olomouckému biskupovi a zde 
onemocn l a ležel ve zdejším špitále. 
 

        
     /Vyškov r. 1593, J. Willenberg/ 
 
                                                                                   /Vyškov v 17. Století/ 

 
/vyškovská  kaple sv. Anny, za ní špitál ze 16. století, ve kterém pravd podobn  ležel 
Mikuláš/ 
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       Mat j Št pánek z Tourova (ca 1585- 1645/1646) 
 
 
       Mat j byl tedy pravd podobn  synem p edchozího hospodá e Št pánka, který zem el 
snad r. 1599 možná na morovou nákazu. Víme, že Mat j se výslovn  v zápisech objevuje r. 
1608, když kupoval sýr, ale první ucelenejší zápis vypovídající o Mat ji Št pánkovi se 
nachází v pozemkové knize panství Netolice /fol. 152-156, dále str. 420, signatura V AU 1b/, 
a to ze dne 22.10.1625, kdy Mat j Št pánek koupil pustý Va áskovský dv r ve Svin ticích 
(dnes místní ást m sta Bavorova) za 207 kop groš  míše ských. 
 

 
      / Léta pán  1625 dne 22 octobris skrze rychtá e a konšele ze vsi Svin tic prodán dv r 
pustý po nebožtíkovi Havlovi Va áskovi ve vsi Svin ticích Mat ji Št pánkovi ze vsi Tourovýho 
se vším k n mu od starodávna p íslušejícím za sumu 207 kop groš  míše ských / 
 
     Dle „Register urburních Jeho Milosti knížete z Eggenberku panství netolického, 
lhenického a helfenburského obnovených r. 1642“ se uvádí ve vsi Taurowým Mat j jako 
hospodá  na nejv tším statku (usuzuji tak z výše odvád ných úrok  na sv. Ji í, sv. Jakuba a 
sv. Havla). Mat j platil ješt  navíc za tzv. „rejty“ (pozemky v nájmu). Zápisy však jsou 
evidentn  po ízeny dodate , jelikož Mat j Št pánek r. 1642 již na statcích nehospoda il. 
Št pánkovský dv r v Tourov  postoupil synovi Ond ejovi r. 1637 a dv r ve Svin ticích r. 
1641 svému zeti Pavlovi Kohoutovi. 
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                                                /zápis z Register urburních z r. 1642/ 
 

 
        /zápis z Register urburních z r. 1642, plat Mat je Št pánka za „rejty“ v Tourov / 
 

 
          / zápis z Register urburních z r. 1642 pro dv r Mat je Št pánka ve Svin ticích/ 
 
     Z r. 1625 pochází také zajímavá informace, když po smrti Matouše Sv choty z Tourova 
byl „šacován“ jeho dv r, tak tento „šacu k“ provád l Mat j Št pánek, který byl toho asu 
konšelem, tedy zástupcem javornické rychty, pod kterou tehdy Tourov spadal. 
 
/Konšel byl spolupracovníkem rychtá e, jeho zástupcem, který m l povinnost jej podporovat. 
Všechny d ležité listiny spolupodepisoval s rychtá em. Spolu s rychtá em vyjednával 
s vrchností, spole  ru ili za pln ní povinností poddaných v i vrchnosti, ru ili za po ádek 
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ve vsi, bd li nad právy a výsadami obce. Konšel byl p ísedícím vesnických soud , spolu s 
rychtá em projednával d dictví/ 
 

 
/zápis  v Pozemkové knize Vs Netolice sign.  V AU 1b z r. 1625, Mat j Št pánek „konšel a 
soused“/ 
 
 
     Další zápis z gruntovní knihy pochází z r. 1637, kdy Mat j Št pánek p evedl sv j dv r 
Št pánkovský v Tourov , který m l „zcela splacený, ale pustý z stávajíc“ za sumu 150 kop 
groš  míše ských na svého syna Ond eje Št pánka. Ond ej byl povinen cenu dvora splácet 
svému otci, jako p edchozímu hospodá i, dále své sest e Ev  Vondrysové (Vondrejsce) 
provdané do Budyn  a po smrti svého otce svým nete ím po sest e Magdalén  Kohoutové 
(Kohoutce) (zem elé kolem r. 1650) - Dorot  a Anežce (Anýžce).  
 

 
/zápis z Pozemkové knihy Vs Netolice sign. V AU 1b z r. 1637 o „Dvo e Št pánkovském“/ 
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     Dne 26.6.1641 Mat j Št pánek Va áskovský dv r ve Svin ticích, z ejm  pro své stá í, 
prodal svému zeti Pavlu Kohoutovi (byl manželem jeho dcery Magdalény), a to za ástku 250 
kop groš  míše ských. Mat j Št pánek sta il na tento dv r z kupní ceny uhradit ástku 93 
kop gr. míše ských a zbývající ástku 114 kop gr. míše ských se zavázal splácet kupující – 
ze  Pavel Kohout. Pavel Kohout se také zavázal vyplatit Mat ji Št pánkovi ástku 95 kop gr. 
míše ských, když ješt  toho roku Mat j Št pánek svolil, aby 50 kop gr. míše ských z této 
sumy bylo spláceno dce i Magdalén  Kohoutové.  
 

 
     / Léta 1641 dne 26. juli Mat j Št pánek nemoha z stávaje za naddot ený dv r 114 kop gr. 
míše ských dopláceti ten a takový se vším p íslušenstvím nemoha sám hospoda iti prodal 
Pavlovi Kohoutovi, zeti svému za 250 kop. gr. míše ských. Z toho Mat jovi, p edešlýmu 
hospodá i gruntu má vyplatit 95 kop gr. míše ských. Téhož léta Mat j, p edešlý hospodá , 
Mandalen , dce i své a manželce Pavla Kohouta dobrovoln  z toho co bráti má vypsati 
povolil 50 kop gr. míše ských. / 
 
     Z výše uvedeného vyplývá, že Mat j Št pánek mezi lety 1625 až 1637, hospoda il 
sou asn  na dvou dvorech, a to na Št pánkovském dvo e v Tourov  a na Va áskovském 
dvo e ve Svin ticích. Je však možné, že na n kterém z t chto dvor  fakticky hospoda il jeho 
syn Ond ej nebo jiný p íbuzný, nap . ze  Pavel Kohout. Z ejm  pro stá í p evedl r. 1637 
nejd íve rodný dv r v Tourov  na syna Ond eje a ponechal si dv r ve Svin ticích, který pak 
za 4 roky prodal práv  zeti Pavlu Kohoutovi. Lze p edpokládat, že na Št pánkovském dvo e 
v Tourov  Mat j hospoda il asi od r. 1608, n kdy po tomto datu  se snad narodil i jeho syn 
Ond ej. Z Berní ruly pro r. 1654 se dozvídáme, že Va áskovský dv r m l 23 strych  
polností, tedy o n co málo více než m l dv r Št pánkovský v Tourov , který dle Berní ruly 

l 21 strych  polností. Mat j tedy mohl obhospoda ovat 44 strych  polností,  což   v  této  
dob  nebylo málo.  
     Další osudy Va áskovského dvora od r. 1650 do r. 1708 jsou následující.  
     Dne 26.3.1650 se dvora ujal Jan, syn Pavla Vodáka z Obory ( u Netolic) za sumu 250 kop 
gr. míše ských. Pavel Kohout totiž kolem r. 1647 zem el a na dv r se dostal Václav Tkadlec 
z Obory (u Netolic), který na n m hospoda il 3 roky, avšak nem l na n m „žádného zápisu“ a 
nic z dluhu po Pavlovi Kohoutovi nevyplatil. 
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/ Léta 1650 dne 26. martii po smrti Pavla Kohouta slove Va áskovský (?) ve vsi Svin ticích, 
na kterém Václav Tkadlec od Obory p es 3 léta byl na n j žádného zápisu nem l, a nic 
nevyplatil, pošacován skrze rychtá e a konšely rychtá ství svin tického za 250 kop gr. 
míše ských v kterémž šacu ku jej ujal Jan, syn Pavla Vodáka od Obory. / 
  
     Nový hospodá  Jan Vodák  m l vyplácet na dluh nebožtíka Mat je Št pánka ástku 20 kop 
gr. míše ských, který má být vyplacen jeho d dic m, a  to: Ond eji Št pánkovi 25 kop gr. 
míše ských, Ev  Vondrysové do Budyn  25 kop gr. míše ských, sirotk m po Magdalén  
Kohoutové Dorot  a Anežce po 7 kopách gr. míše ských a také Maryann  vdov , sest e 
zem elého Pavla Kohouta ástku 8 kop gr. míše ských. Sirotk m po Pavlu Kohoutovi, tj. 
Dorot  a Anežce náleží po 25 kopách gr. míše ských.  
     Dne 18.3.1652  prodal Jan Vodák dv r Va áskovský Jakubovi Kalouskovi z Hrbova (u 
Lhenic) za sumu 250 kop gr. míše ských, když na výše uvedené dluhy vyplatil pouhých 5 kop 
gr. míše ských.  
     Roku 1668 vypov la Eva Vondrysová z Budyn , že jí Jakub Št pánek (Kalousek) 
vyplatil zbývajících 24 kop gr. míše ských. 
 

 
 
      / 1668 Item Eva Vondrejska z Budyn  p ed knihy p edstoupíc správu a p edstavení 

inila, že jest týž dot ený Jakub Št pánek nyn jší hospodá  ostatek spravedlnosti její zaplatil 
24 kop gr. míše ských. / 
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      Jakub Št pánek doplácel r. 1669 Dorot  Kohoutové (sirotku po Pavlu Kohoutovi) 
provdané mezitím do Strunkovic nad Blanicí 3 kopy gr. míše ských a její sest e Anežce 
ástku 2 kopy gr. míše ských. Další 2 kopy gr. míše ských pro Dorotu vyplatil  r. 1671, 

emž tato byla definitivn  vyplacena r. 1686. V letech 1673 až 1691 vyplácel  Jakub 
Št pánek dluh Anežce roz. Kohoutové, mezitím provdané do Koje ína.  
     Roku 1692 však Jakub Št pánek zem el a Va áskovského dvora se ujal dne 28.3.1692 jeho 
syn Lukáš Št pánek, který v letech 1693 až 1700 stále splácel dluh Anežce do Koje ína. Na 
po átku 18. století byl Lukáš Št pánek svin tickým rychtá em. 
 

 
/Svin tice na map  z r. 1765 s centrálním panským dvorem/ 
 

 
/Svin tice na map  stabilního katastru r. 1837, erveným ráme kem lokalizovány nemovitosti 
pat ící v té dob  Št pánk m ( .p. 16,23,24,25,26), zde je možno pravd podobn  umístit i 
Va áskovský dv r z r. 1625/ 
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     Jak jsem již uvedl výše, p edpokládám, že Mat j Št pánek se mohl narodit kolem r. 1585 
a zem el nedlouho po p edání Va áskovského dvora, bu  r. 1645 nebo r. 1646, a  to  u  své  
dcery Evy Vondrysové v Budyni. Jak vyplývá z p edchozího, Mat j a Ond ej Št pánkové 
hospoda ili v t žkých dobách 30. leté války. Vzhledem k informaci z r. 1637 byl 
Št pánkovský dv r v minulosti vydrancován, zpustošen. Tato hrozná událost by mohla 
souviset s následky jedné z prvních bitev t icetileté války, která se odehrála r. 1619 u Záblatí 
nedaleko Vod an (viz. dále), tedy již v samotném po átku 30 leté války. I p esto tento smutný 

h d jinných událostí m l dv r hodnotu 150 kop gr. míše ských. M žeme se tedy domnívat, 
že cena dvora p ed zpustošením mohla být jist  vyšší. 
 

 
/zápis sirotk  v Soupise poddaných a sirotk  na panství helfenburském k r. 1645/46. Soupis 
poprvé uvádí Mat je Št pánka jako nebožtíka, z stal po n m ve Svin ticích sirotek Jan/ 
  
    Mat j Št pánek m l tedy se svou manželkou s ur itostí tyto d ti (mohlo jich však být více): 
 

- Ond eje, (nar. ca 1610 – 18.7.1676) 
- Jana, ( zem . 1649 ve Svin ticích, živil se prý žebrotou)  
- Evu (Vondrejsku), provdanou Vondrysovou  do Budyn , (zem . po r. 1668) 
- Magdalénu (Kohoutku), provdanou za Pavla Kohouta (zem . kolem r. 1650), po níž 

stali sirotci Alžb ta (zem . r. 1647) Anežka (nar. asi 1641 žila ješt  r. 1700) a 
Dorota (nar. asi 1637 žila ješt  1686) 

 
 

 
                                 /Budyn  na map  stabilního katastru z r. 1837/ 
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/erb knížat z Eggenberku, od r. 1622 majitel  helfenburského panství, vymalovaný na 
„zámku“ v Bavorov / 
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     Ond ej Št pánek (ca 1610 - 1676) 
 
     Jelikož matrika narozených bavorovské farnosti, kam pat ila i ves Tourov, za íná r. 1641, 
zápis o p esném datu narození Ond eje Št pánka neznáme. Dochoval se však zápis 
z bavorovské matriky zem elých, kde je uveden k 18.7.1676 jako nebožtík stár 80 let. 
Z tohoto zápisu vyplývá, že Ond ej Št pánek se narodil r. 1596. Vzhledem k neznalosti v ku 
zem elého však fará  stá í Ond eje v dob  jeho úmrtí nejspíše pouze odhadoval. Je proto 
pravd podobn jší, že Ond ej zem el ve v ku mezi 60 a 70 rokem svého života, tedy že se 
narodil n kdy kolem r. 1610,  a to i s ohledem na p evzetí dvora po otci r. 1637. 
 

 
/zápis o pochování zem elého Ond eje Št pánka z 18.7.1676 v bavorovské matrice zem elých/ 
  
     Po skon ení T icetileté války r. 1648 bylo vhledem k vále ným ztrátám na obyvatelstvu a 
rozvrácení hospodá ství eských zemí rozhodnuto, že je pro da ové pot eby nutno sepsat 
veškeré obyvatelstvo ech a veškeré p dy, bylo rozhodnuto o sepsání tzv. Berní ruly. 
K pracím na jejím sepisu pracovala v každém kraji komise, která objížd la všechny vesnice, 

sta a samoty, sepisovala obyvatelstvo, p du a dobytek. Seznam osob, povinných da  platit, 
je založen na zda ování zem lc . Zahrnuje jak „osedlé“ ili sedláky, kte í obd lávali pole 
„s potahem“, tak chalupníky a nakonec byli za „osedlého“ za azeni i emeslníci, jako kdyby 

li statky. 
   Tourov pat il do kraje práche ského. V zápise Berní ruly pro práche ský kraj z r. 1654 je 
v Tourov  uvád n jako jediný „rolník jenž qualitates osedlého mají“ práv  Ond ej Št pánek, 
zbývající obyvatelé Tourova této „kvality“ dle komise nedosahovali a byli za azeni mezi 
chalupníky, kdy  teprve ty i chalupnické usedlosti dosáhly „kvality osedlého“ 
  Ond ej Št pánek obhospoda oval 21 strych  polí, z nichž oséval na ja e a na podzim po 7 
stryších, choval 2 voly, 3 krávy, 4 jalovice, 8 ovcí a 5 sviní. Dále se z Berní ruly dozvídáme, 
že vyho el a byl osvobozen od daní „defalcírován“ do konce roku 1666. Grunt pak vyho el 
ješt  na konci r. 1687, avšak to již za dalšího majitele, Ji ího Št pánka. Z Berní ruly se také 
dozvídáme, že Št pánkové byli jediným starousedlým rodem, který p kal b sn ní 

icetileté války. P vodní rody Jaroš  a Sv chot  v Tourov  zanikly. 
 

 
                            /zápis v Berní rule z r. 1654 pro ves Tourov, Tourový/ 
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                        /zápis v Berní rule z r. 1654 pro ves Tourov, Tourový/ 
 
     Dle komisa  je v Tourov  celkem 46 strych  polí, z toho je zasíváno na zimu 16 štrych  a 
na jaro 14 strych . Potah má v Tourov  pouze Ond ej Št pánek. Ve vsi je z hospodá ského 
zví ectva: 6 vol , 8 krav, 9 jalovic, 23 ovcí a 11 sviní. Obyvatelé si podle komisa  „dob e 
stojí. P da je dobrá.“  
 
    Ond ej Št pánek byl dle zápisu bavorovské matriky ženatý s Annou. Datum narození a 
rodné p íjmení Anny Št pánkové neznáme, víme jen, že p ežila svého muže o dva roky a 
zem ela dne 22.9.1678.  
 

 
/zápis o pochování Anny Št pánkové z 22.9.1678 z bavorovské matriky zem elých, zápis 
provedl kn z bavorovského kostela P. Vilém Antonín Hynek z Vltavína/  
 
     Ond ej Št pánek hospoda il na rodném statku od r. 1637 do r. 1676, tj. 39 let. Se svojí 
ženou Annou n kolik d tí. Vzhledem k tomu, že bavorovská matrika narozených je vedena od 
r. 1641 neznáme data narození d tí p ed tímto datem.  
     Podp rným pramenem se však stal unikátní záznam soupisu zem elých na morovou ránu 
r. 1640 na Vod ansku nebo-li „Poznamenání co na panství J.M. kníž. Netolickém a 
Helfenburském lidí na morní ránu a to od 1. Augusti až do posledního Decembris A. 1640 
pom elo jakž vnit “ Ze seznamu se dozvídáme, že v Tourov  zem ely u „Vond eje Št pánka“ 
jeho malé dcerky Dorota a Anna. 
      Je nepochybné, že p ed r. 1641 se narodil syn Ji í, který p evzal rodný dv r po smrti otce 
r. 1676. Ji í pak vyplácel ur itou ástku matce Ann , d dický podíl svému bratru Václavovi, 
který byl ve službách rodu Eggenberg , od r. 1623 majitel  helfenburského panství a dále 
vyplácel d dický podíl bratru Pavlovi.  
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    Dohledanými d tmi Ond eje a Anny tedy byly:  
 

- Ji í, (nar. p ed 1641 – 1698) 
- Dorota, (zem . 1640 na mor) 
- Anna, (zem . 1640 na mor) 
- Václav, (nar. 6.9.1641- po 1705) 
- Jakub, (nar. 1641), který m l se svou ženou Maryanou syna Jana (nar. 7.5.1665) 
- Dorota, (nar. 28.1.1644) 
- Maryana, (nar. 7.8.1649) 
- Pavel, (nar. 25.1.1651), který se oženil s jistou Annou, p est hoval se do Út šova, 

ješt  r. 1837  zde hospoda il Št pánek 
- Vav inec, (nar. zá í 1654)  

 
 
 

 
/ Út šov na map  stabilního katastru z r. 1837, .p. 10, majitel Jan (Johann) Št pánek/ 
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     Ji í Št pánek (p ed 1641 – 14.2.1698)   
 
     Jak bylo již uvedeno výše, p esné datum narození Ji ího Št pánka vzhledem k absenci 
matri ních záznam  neznáme, narodil se tedy n kdy ed r. 1641. Vzhledem k tomu, že se 
jeho otec ujal gruntu (snad) r. 1637, lze datum narození Ji ího stanovit okolo r. 1637. 
Hospoda ení na statku se Ji í ujal po smrti otce r. 1676 a byl zavázán vyplácet ur itou ástku 
matce Ann  (zem . r. 1678), d dický podíl svému bratru Václavovi a d dický podíl bratru 
Pavlovi. 
 

 
/zápis v Pozemkové knize Vs Netolice sign. V AU 1b z r. 1676 o smrti Ond eje Št pánka/ 
 
    Ji í se oženil v Tourov   30. ledna 1664 s Marianou, dcerou Václava Lomka z Koje ína, za 

ítomnosti Václava Kv ton  z Tourova, Prokopa Prínka (?) z Koje ína a mnohých jiných. 
 

    
/zápis svatby mezi Ji ím Št pánkem a Maryanou Lomkovou z Koje ína v bavorovské matrice 
oddaných z 30.1.1664/ 
 
     Za hospoda ení Ji ího grunt na konci r. 1687 vyho el a byl tak po n jakou dobu 
osvobozen od placení daní „defalcírován“.  
     Ji í Št pánek hospoda il na statku od r. 1676 do r. 1698, tj. 22 let a m l se svojí ženou 
Maryanou (ca 1636 – 20.2.1696) n kolik d tí. Nejstarší syn Mat j se narodil dne 8.1.1665 a 
po smrti otce r. 1698 p evzal dv r s tím, že vyplácí d dické podíly nadále svému strýci 
Václavovi, knížecímu sládkovi do Bavorova, dále ástky Pavlovi Cerhanovi, Andresi 
Schmidtovi (Ond eji Ková i), Pavlovi Kubanovi z Javornice, Uršule Kryštofové do Bavorova 
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a d dické podíly sourozenc m – Janovi (zem el mladý), Kate in , Vítovi, Sofii (zem ela 
mladá) a Pavlovi. 
 

 
/zápis z Gruntovní knihy javornické rychty z r. 1698, Mat j Št pánek, p ebírá dv r po otci / 
 
Ji í Št pánek m l se svou ženou Maryanou tedy tyto d ti: 
 

- Mat je, (nar. 8.1.1665), d dice statku, který se oženil r. 1696 v Tourov  s Alžb tou, 
dcerou Mat je Št pánka ze Svin tic [1], družbou byl mladší bratr ženicha – Vít 
Št pánek. 

 

 
/zápis o svatb  Mat je Št pánka s Alžb tou Št pánkovou z r. 1696 v bílské matrice 
oddaných/ 
 
     Mat j Št pánek byl posledním lenem rodu Št pánk , který hospoda il na 
rodném statku v Tourov . Tento jej totiž r. 1724 prodal svému p íbuznému (zeti) 
Adalbertu (Vojt chu) Wachtovi a zem el v Tourov  r. 1727 a pravd podobn  
nezanechal mužské d dice. Dv r pak dostal .p. 2 a rod Wacht  na n m hospoda il 
ješt  r. 1837, jak vyplývá z mapy stabilního katastru. [2], 
     O dalším osudu rodinné pošlosti Mat je Št pánka mi není prozatím nic známo. 
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 /zápis z Gruntovní knihy javornické rychty z r. 1724 o prodeji dvora Adalbertu Wachtovi/ 
 
 
 
- Víta, (nar. 6.6.1671 – 1732), ková e v Javornici a Dunovicích, pokra ovatel rodové 

linie 
- Jana,  (nar. 1674, r. 1698 uvád n u rychtá e v Javornici) (zem el mladý)  
- Evu, (nar. 20.11.1675 – p ed 1679) 
- Sofii, (nar. 24.3.1677 – 1700) 
- Evu, (nar. 19.12.1679) 
- Pavel, (nar. r. 1682), r. 1698 uvád n v Javornici  
- Bartolom je, (nar. 11.8.1683 – 22.8.1683) 

 
 
 
 
[1] Rod Št pánk  ze Svin tic ze dvora Va áskovského, jak již víme, nebyl stejného p vodu se 
Št pánky z Tourova,  jednalo se biologicky o jiný rod. Hospodá ství p evzal r. 1652 Jakub Kalousek z 
Hrbova, který získal p íjmení Št pánek tzv. „po chalup “, konkrétn  po Mat ji Št pánkovi z Tourova, 
který dv r r. 1625 zakoupil.  Tento rod pozd jších svin tických rychtá  Št pánk  (Kalousk ), se 
s rodem Št pánk  z Tourova spojil s atkem Alžb ty ze Svin tic a Mat je z Tourova r. 1696. 
 
[2] Rod Wacht  hospoda í na .p. 2 v Tourov  dodnes. Bývalý majitel statku, pan Bohumil 
Vachta, zde žije nyní již na odpo inku „vejminku“.  
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     Bavorovská v tev Václava I. Št pánka (1641 – po 1705) 
 
     Zajímavou a úsp šnou osobností rodu byl jist  Václav Št pánek (6.9.1641 – po 1705), 
syn Ond eje Št pánka a Anny. Jde zatím o v bec nejstarší zjišt ný matri ní záznam data 
narození.  
 

     
           /zápis o k tu Václava Št pánka v I. bavorovské matrice narozených z. 6.9.1641/ 
 
     Václav sv j produktivní život zasv til nejd íve služb  Františku Albrechtu 
Ch epickému svobodnému pánu z Modlíškovic, který byl mimo jiné majitelem panství 
Dobrš, Nihošovice a N ice u Volyn . [1] František Ch epický  nechal v Nihošovicích 
v letech 1670-75 p estav t zdejší tvrz na barokní zámek. Významnou hospodá skou aktivitou 
na panství nihošovickém bylo pivovarnictví, a práv  ve funkci sládka zdejšího pivovaru se 
vyskytuje Václav Št pánek. V dob  Václavovi služby u Františka Ch epického se mu narodil 
i syn Tomáš, pozd jší kan Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na 
Vyšehrad   (srov. kapitola. Tomáš Jan František Št pánek rytí  z Tourova (ca 1670 - 1749), 
str. 99). 
 

 
/Nihošovice se zámeckým areálem na map  stabilního katastru r. 1837/ 
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/ zámek v Nihošovicích vybudovaný v letech 1670-75 Františkem Albrechtem Ch epickým/ 
 
     R. 1676 se Václav p echodn  vyskytuje na rodném statku v Tourov , z ejm  v souvislosti 
s úmrtím otce Ond eje (18.7.1676). Po smrti otce Ond eje mu bratr Ji í splácel jeho d dický 
podíl na rodném statku v Tourov  . Již tehdy byl zván „sládkem zámeckým“.  
     Od r. 1676 se tedy Václav uvádí jako zámecký sládek v Bavorov , tedy ve službách rodu 
knížat z Eggenberku, majitel  helfenburského i nov  - netolického panství. Ve funkci 
„vrchního sládka bavorovského“ je uvád n ješt  r. 1705. 
     Pivovar  v  Bavorov  navazoval  p ímo  na  zdejší  panský  d m  „zámek“  a  byl  jedním  
z nejd ležit jších provoz  a podnik  v Bavorov . Pivovarnictví se t šilo u vrchnosti veliké 
oblib , jelikož z va ení a prodeje piva m la tu né zisky.  
     Václav Št pánek byl zajisté váženým bavorovským m anem. O tom sv í ta 
skute nost, že asto býval kmotrem d tí místních starých a vážených m anských rod : 
Hynk  z Vltavína, Huttar , Fabián , Listopad , Scrib /Šryb  atd.. Naopak lenové 

chto rod  byli kmotry zase jeho d tí. N kolikrát byl kmotrem jeho d tí sám bavorovský 
kan P. Vilém Antonín Hynek z Vltavína (1654 – 1706) [2], i František Klement Hynek z 

Vltavína, kte í pocházeli z místního váženého a slovutného erbovního rodu Hynk  z Vltavína. 
V n kolika matri ních záznamech je Václav oslovován také jako „Slovutný muž, i Pán“.  
 

         
/matri ní zápis v bavorovské matrice oddaných z r. 1692 v Bavorov , „…kdy vstoupil jest 
v stav svatého manželstva poctivý mládenec Jan Hanzalík emesla sladovnickýho, pojal sob  
Rosynu, vlastní dceru Slovutnýho muže Pana Václava Št pánka, souseda zdejšího. P ítomni 
toho, Pan Martin Sušický (?) z m sta Vod an a Pan Jan Hájek, ten as drží ou ad 
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purkmistrovský. Pan Václav Van k, Pan Matouš Huttar, spoluradní. Pan Ji í Van k, ten as 
rychtá  m styse Bavorova, a mnoho jiných pozvaných“/ 
 
     
     Václav m l se svojí ženou Kate inou tyto d ti: 
 
-  Dorotu ? (nar. ca 1670, Nihošovice?) 
- Tomáše, (nar. ca 1670 Nihošovice? – 2.9.1749 Vyšehrad), od r. 1748 d kan Král. koleg. 
kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehrad , 18.12.1748 povýšen do eského rytí ského stavu 
s predikátem „z Tourova“ 
-  Rosinu (nar. ca 1673, Nihošovice?) 
- Jana Karla, (nar. 21.7.1676 v Bavorov ) 
- Uršulu (Woršilu) (nar. ca 1677 v Bavorov , zem . po r. 1705) [3] 
-  Annu Johannu, (nar. 8.12.1679 - 27.1.1681), 
-  Jana Viléma, (nar. 7.5.1680 - 6.1.1681), [4] 
-  Františka Viléma, (nar. 29.9.1681 - 11.10.1681)  
-  Johannu Dorotu, (nar. 1.10.1682 - 5.8.1685), 
-  Annu Marii, (nar. 1.2.1684),  
-  Martina Františka, (nar. 6.1.1685), 
-  Dorotu Kate inu, (nar. 4.10.1687), 
-  Josefa Ignatiuse, (nar. 4.9.1689), 
- Františka, (nar. 27.1.1692), 
- Annu Terezii, (nar. 14.6.1699) 
 
 
 

 
/zápis o k tu Anny Terezie Št pánkové ze dne 14.6.1699 v bavorovské matrice narozených, 
kmotrem byl pan František Klement Hynek z Vltavína, bratr P. Viléma Antonína Hynka z 
Vltavína/ 
 
      
Datum úmrtí Václava Št pánka nebylo v bavorovských matrikách zem elých dohledáno, je 
proto možné, že dožil v jiné farnosti. Václav žil ješt  r. 1698, když po smrti svého bratra 
Ji ího mu jeho syn Mat j stále vyplácí jistý finan ní obnos z rodného gruntu v Tourov . Ješt  
r. 1705 je Václav Št pánek uvád n jako sládek v Bavorov , a to v souvislosti se službou jeho 
dcery Woršily u  Mat je Vojt cha Machta z Loewenmachtu v Praze. [5]   
 
[1] Rod Ch epických z Modliškovic je jiho eského p vodu. Je jednou z t ch mnoha rodin, které byly 
asto ve službách  pán  z Rožmberka. Rodová historie po íná tvrzí Modlišovicemi (kdesi na kraji lesa 

Vod anky u dvora Dvorce, ca 3 km severn  od obce Pohorovice-Kloub, západn  od Protivína) 
Po átkem I4. stol. získávají manskou ves Ch epici u Vod  a v I6. století spojují na as své osudy se 
životním b hem posledních Rožmberk . Václav Ch epický byl ú edníkem na Krumlov , poté byl 
purkrabím na rožmberském hrad  Helfenburk a Adam byl správcem kuchyn  a sklep  rožmberských, 
kterému neváhal Petr Vok z Rožmberka projevit svoji p íze  osobní návšt vou. Tehdy uvítal Adam 
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posledního Rožmberka na N icích, kde Ch epi tí koncem I6. století zakotvili a byl to práv  Adam, 
který se p inil o rozší ení rodinných  statk   p ikoupením n kolika vsí na Voly sku (Dobrš, N ice, 
Nihošovice, Tvrzice atd.) R. 1683 byl rod osobou Františka Albrechta Ch epického v uznání zásluh za 
panovnický rod a pro svou starožitnost povýšen do stavu panského. N kolik len  rodu bylo 
významnými církevními hodnostá i. Nap . Jan Václav Ch epický byl do poloviny 30. let 18. století 
královehradeckým kanovníkem, Ferdinand Karel Ch epický (nar. ca 1699) byl vyšehradským 
kanovníkem a Zden k Ji í Ch epický (1678-1755), kanovník staroboleslavský a probošt svatovítské 
kapituly, který byl pravd podobn  posledním lenem rodu.  Je tedy možné usuzovat, že práv  n který 
z t chto len  rodu, kte í se dali na církevní dráhu, m l vliv i na profesní osudy d kana Tomáše 
Št pánka z Tourova. 

                              
    /erb Ch epických z Modlíškovic, dle M. Myslive ka/ 
 
 [2] Vilém Antonín Hynek se narodil v Bavorov  roku 1654. Jeho otec, Jan František, vykonával ve 

st  v eggenberských službách funkci d chodního a pivovarského písa e, díky emuž pat il mezi 
nejbohatší usedlíky a svým potomk m zanechal krom  pom rn  velkého majetku také predikát 
z Vltavína, jež mu byl ud len p ímo Tomášem Pešinou z echorodu, vzdáleným p íbuzným. Zda Vilém 
Hynek st ední vzd lání získal na jezuitském gymnáziu v eském Krumlov , jak by snad bylo možno 
usuzovat z odkazu 10 zlatých tamnímu bratrstvu, není jisté, vysv cen však byl roku 1677 jako alumnus 
jezuitského konviktu sv. Bartolom je v Praze. Vzhledem ke svému ješt  ranému v ku musel žádat o 
dispens. Již roku 1678 se stal díky prezentaci knížete Eggenberga fará em v Bavorov , kde vyst ídal 
dosavadního správce eho e B ezského. O p t let pozd ji získal titul apoštolského protonotá e a 

sobil i ve funkci vikariátního sekretá e. Vzhledem k postupující nemoci sepsal 3. srpna 1706  záv  
a o m síc pozd ji zem el. 
[3] Uršula/Woršila byla klí ovou osobou, díky které se poda ilo propojit rod Št pánk  z Tourova 
s d kanem Tomášem Št pánkem z Tourova. Uršula je uvád na v letech 1694 až 1696 „u pana 
hejtmana“ (pravd podobn  netolicko-helfenburského panství), v letech 1697 až 1699 „p i svých 
rodi ích“ v Bavorov , od r. 1699 až 1704 byla „u Pana bratra d kana v Poli ce“ (tedy u Tomáše, 
který zde byl v letech 1698 až 1720 d kanem), od r. 1704 byla pak „u Jeho Milosti preláta Machta 
v Praze“. 
 

 
/zápis z r. 1701, kdy je v soupise služebník  panství Helfenburk/Netolice Woršila uvedena u bratra 

kana v Poli ce/   
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/ zápis z r. 1701, kdy je v soupise služebník  panství Helfenburk/Netolice Woršila uvedena „u Jeho 
Milosti preláta Machta v Praze“/ 
 
[4] Jak je patrno, dv  Václavovi d ti (Anna Johana a Jan Vilém) zem ely v krátkém sledu po sob . Je 
možné, že se tak stalo v d sledku velkého moru, který r. 1680 zasáhl eské zem  a kterému zejména 
podléhaly práv  malé d ti i sta í a nemocní lidé. Jelikož se pro „morové ovzduší“ a velký po et 
zem elých v r. 1680 do bavorovských matrik zem elých nezapisovalo, byly zapsány až pozd ji, v roce 
1681. 
[5] Mat j Vojt ch Macht z Loewenmachtu (zem . 1719), magistr filozofie, vyšehradský kanovník a 

kan, fará  u sv. Vojt cha na Novém M st  pražském a prelát Království eského. 
 

                          
/erb Macht  z Loewenmachtu v Erbovníku 2 M. Myslive ka/ 
 

 
 /pohled na bavorovský kostel s p ilehlými budovami v dob  p sobení Václava Št pánka, 
vý ez z mapy z r. 1683/ 
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                            /bavorovský pivovar ze severovýchodu, stav r. 1997/ 
 

 
      /kamenná kašna na dvo e bavorovského pivovaru, stav r. 1997/ 
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Javornicko-dunovská v tev Víta Št pánka 
 
     Exkurz doby pob lohorské 
 
     eské zem  se po 30 letech válek a drancování za íná op t vzmáhat. Pob lohorská šlechta 
si na venkov  za íná budovat letní sídla (záme ky) ze zdroj  pocházejících zejména z výnos  
velkostatk , využívajících práci poddaných. Prosperují i statky sedlák  zásobujících 

edevším místní trhy. Sou asn  s tímto dochází k podstatnému zrychlení v minulých dobách 
zapo até sociální diferenciace obyvatelstva. Ta se nebývale odráží p edevším ve stavební 
struktu e dom  a venkovských dvor  a stavení, odpovídající bydlení jednotlivých vrstev. Na 
venkov  tak žijí bohatí sedláci vlastnící velké usedlosti i rozlehlé vým ry polností, ale také 
drobní vlastníci, tzv. domká i, chalupníci i tzv. „podsedci“ (neboli poddaní poddaných). 
Jejich vým ry polností jsou podstatn  menší a skromn jších rozm  je i d m a hospodá ské 
stavby. Nemalé zastoupení m la rovn ž nemajetná chudina a bezzemci, pracující na dvorech 
sedlák , žijící zde za byt a stravu. Na vesnici žijí také p íslušníci svobodných a 
privilegovaných povolání, jako jsou mlyná i a ková i.  
     Roku 1719 vymírá rod Eggenberk  a jejich rozlehlá jiho eská panství d dí p íbuzný rod 
Schwarzenberk , který se v jižních echách v sekundogenitu e - tzv. Orlické v tve, dožil 
dnešních dní.  
 
 
     Vít Št pánek (1671-1732) 
 
     Vít Št pánek se narodil dne 6.6.1671 jako druhý nejstarší syn Ji ího a Mariany. 
 

 
              /zápis o k tu Víta Št pánka v bavorovské matrice narozených r. 1671/ 
 
     Jelikož rodný statek po smrti otce r. 1698 p evzal starší bratr Mat j, Vít se stal mistrem 
ková ským. Podle svého zam stnání byl také n kdy psán jako „Vít Ková , Vít Trnka i Vít 
Št pán“. Dle Soupisu poddaných, sirotk  a vdov na panství Protivín je k r. 1721 
v Dunovicích uvád n jako ková  Vít Trnka z Javornice (zajisté šlo o Víta Št pánka). 
 
     Mat j byl dle zápisu z pozemkové knihy panství Helfenburk (Netolice) z let 1597-1709 
/sign. V AU 1b/, povinen svému mladšímu bratru vyplácet d dický podíl z rodného statku 
v Tourov .  
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    /zápis z Gruntovní knihy javornické rychty, podíly vyplácené Vítovi Št pánkovi/ 
  
    Ková ské emeslo pat ilo ke svobodným povoláním, ková  byl tak osobou svobodnou a 
privilegovanou. Hlavním požadavkem vesnického hospodá ství byla funk nost, proto se 
vesni tí ková i zam ili na zem lské ná iní, jeho údržbu a výrobu. Lze tvrdit, že v Evrop  
se ková i zabývající se emeslem na vesnici vy lenili v pr hu 14. století. V této dob  se 
ková ská díla rozd lila na tzv. ková ská díla bílá (výroba a údržba ná adí) a ková ské dílo 
erné (podková ství a ková ská práce na vozech). 

     Vesnické ková ství neprocházelo tém  žádným vývojem, respektive vývoj byl závislý na 
vývoji  zem lství.  P esto  i  zde  ková i  vytvá eli  díla  se  snahou  o  zdobnost  a  snažili  se  
ur itým zp sobem napodobovat moderní styl. V eských zemích se velká ást ková  
neuživila pouze kova inou a m la ji jako dopl kovou innost k hospoda ení na svém statku. 
Navíc v tšina v tších statk , m la i malou výhe  a drobné opravy si tak tito zem lci d lali 
sami. Pom rn  specifickým prvkem byly obecní kovárny, které obec pronajímala ková i. Z 
tohoto pronájmu plynuly jisté výsady a jisté povinnosti. Ková i se svými rodinami žili asto 
ko ovným zp sobem života. Podle pot eby se ková i st hovali po kraji. Byli v tšinou na 
ur itou dobu najímání obcí, kde v obecních kovárnách provozovali své emeslo. 

           V ková ství se vyvinuly ur ité zásady a oby eje. 
Nap . když v sobotu ková  skon il práci, t ikrát siln  ude il do kovadliny. To proto, aby  

ábel, který je v podzemí zakován v et zech, se  neuvolnil z okov  a na zemi pak neškodil. 
           Kladivo se nemá nechávat p es noc na kovadlin -to pak druhý den velice bolí ruce. 
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                                                   /ková  p i práci, 16. stol./ 
 
     Vít se oženil až ve svých 31 letech, r. 1702 s Dorotou Koubovou z Javornice (nar. asi r. 
1677 v Javornici – zem . po r. 1757). Vít pak odešel z Tourova do Javornice, kde provozoval 
ková skou živnost.  
 

 
/ zápis k r. 1757 pro Dunovice v Soupise poddaných a sirotk  panství Protivín, dle kterého je 

ejmé, že Dorota, vdova po Vítu Št pánkovi se dožila v ku nejmén  80 let/ 
 

  
/zápis z matriky oddaných Vlachova B ezí z r. 1702 o svatb  z Tourova, kde si Vít Št pánek, 
syn po nebožtíkovi Ji íkovi Št pánkovi bere za ženu Dorotu, dceru po nebožtíkovi Václavovi 
Koubovi z Javornice, mimo jiné v p ítomnosti též Ji íka Kv ton  z Tourovýho“/ 
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/zápis k r. 1720 pro Dunovice v Soupise poddaných a sirotk  panství Protivín, dle kterého je 

ejmé, že k tomuto datu se Vít Št pánek (zvaný Vít Trnka !) dostal z Javornice do Dunovic 
na místní obecní kovárnu práv  po Jakubovi Trnkovi. Je zde také zachycen rozdíl ve v ku 
szna kašpara, kterému dle tohoto zápisu bylo k r. 1720 9 let, tzn. že se narodil asi r. 1711, což 
však neladí s matri ním zápisem o narození Kašpara r. 1704. Je tedy možné, že Kašpar nar. r. 
1704 zem el jako dít  a dalšímu synovi nar. r. 1711 tak dali rodi e jméno stejné/ 
 

 
 /v Javornici se dne 6.1.1704 manžel m narodil první syn Kašpar/ 
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     Ješt  roku 1718 se manžel m v Javornici narodila dcera Marie.  
 

 
               /zápis o k tu Marie Št pánkové v matrice pok ných z r. 1718/ 
 
     Po narození Marie však rodina odešla do Dunovic (u Cehnic, okr. Strakonice). 
V Dunovicích se Vítovi také narodil pravd podobn  poslední potomek, syn Ji í (nar. 
24.4.1722).  Vít zde dne 25.10.1732 ve svých 61 letech také zem el. 
 

 
/zápis k r. 1722 pro Dunovice v Soupise poddaných a sirotk  panství Protivín, dle kterého je 

ejmé, že Vít Trnka je zván podle svého p vodního p íjmení Št pán –Št pánek/ 
 

 
/dle zápisu k r. 1730 pro Dunovice v Soupise poddaných a sirotk  panství Protivín, dle 
kterého je Vít Št pánek v kovárn  „na verštat “, ale že již nem že pracovat/ 
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/zápis o smrti Víta Št pánka z Dunovic ze dne 25.10.1732 v matrice zem elých, „….pochován 
jest Vít Št pánek, ková , ve Chrámu Pán  Para ovským, starý 70 let, byl všemi svátostmi 
zaopat en“/ 
 
      Je však možné, že Vít, jako ková  p sobil i v jiných vsích kraje, avšak o t chto se 
nepoda ilo dosud najít žádné údaje. 
 
     Doloženými potomky Víta Št pánka a Doroty Koubové jsou: 
 

- Kašpar, (nar. 6.1.1704/1711) v Javornici, ková  v Krajní ku a v Dunovicích 
- Václav, (nar. 29.2.1708), v Javornici 
- Alžb ta, (nar. 13.5.1710), v Javornici 
- Mat j, (nar. 5.2.1713 v Javornici – 2.1.1752 v Dunovicích, ková  v Dunovicích) 
- Vav inec, (nar. 30.7.1715), v Javornici, od r. 1736 byl na vojn  
- Marie, (nar. r. 1718) v Javornici 
- Ji í, (nar. 24.4.1722) v Dunovicích 
 
 

     Vít Št pánek tak r. 1702 založil rodovou v tev Javornicko-dunovskou, která posléze 
Vítovým vnukem Martinem (nar. 1730) p ešla r. 1757 ve v tev Pohorovicko-kloubskou. 
 

 
 /erb knížat ze Schwarzenberku, majitel  helfenburského panství od r. 1719, vymalovaný na 
„zámku v Bavorov / 
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     Kašpar Št pánek (1704/11 – 1765) 
 
     Prvním doloženým synem Víta Št pánka a Doroty Koubové je Kašpar Št pánek, nar. 
6.1.1704 v Javornici (dle Soupisu poddaných na panství Protivín je Kašpar r. 1721 uveden ve 

ku 10 let, tzn. narodil by se r. 1711. To by mohlo být zp sobeno tím, že první syn Kašpar 
nar. 1704 zem el p ed r. 1711 a syn narozený r. 1711 byl pojmenován také jako Kašpar (srov. 
viz. p edchozí kapitola). 
 

  
 
/zápis ze dne 6.1.1704 v matrice narozených o k tu Kašpara, syna Vítka Št pánka, ková e 
z Javornice/ 
 
    Kašpar byl stejn  jako jeho otec ková em. Kašpar se oženil ve svých 25 letech r. 1729 v 
Javornici s Kate inou Kahovcovou z Javornice (nar. 1711 – 14.9.1767). 
 

              
        /zápis o svatb  (Víta )! Kašpara s Kate inou Kahovcovou v matrice oddaných  z r. 1729/ 
 
     Pisatel záznamu - kaplan František A. Hlavá  však z ejm  v matrice oddaných zam nil 
otce se synem, když uvedl, že se ženil Vít, syn Kašpara Št pánka. Kašpar by tak ve svých 25 
letech musel mít dosp lého syna Víta, což je nesmysl. Nepoda ilo se ani nalézt p ípadného 
jiného Kašpara Št pánka, který by byl ve v ku Víta Št pánka a který by tedy mohl mít 
dosp lého syna Víta. V návaznosti na další dochované zápisy lze tedy uzav ít, že se skute  
pisatel p edm tného zápisu zmýlil a že se ženil skute  Kašpar, syn Víta Št pánka z 
Dunovic. 
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/ dle zápisu k r. 1728 pro Dunovice v Soupise poddaných a sirotk  panství Protivín, je z ejmé, 
že Kašpar byl na kovárn  v Krajní ku jako ková ský u / 
 

 
/ dle zápisu k r. 1729 pro Dunovice v Soupise poddaných a sirotk  panství Protivín, je patrné, 
že Kašpar se toho roku v Krajní ku oženil a že je na zdejší kovárn . Tento údaj tak dokládá 
chybu v zápise kaplana Františka A. Hlavá e (viz. výš)/ 
 
      Nedlouho po svatb  se Kašparovi narodil dne 30.9.1730 syn Martin. Z matri ního zápisu 
vyplývá, že se syn narodil v Krajní ku. Je tedy z ejmé, že Kašpar vykonával ková ské 
emeslo v této vesnici. Poté, co r. 1732 zem el Kašpar v otec, p esídlil s rodinou do Dunovic. 

Zde pak Kašpar Št pánek žil až do své smrti dne 14.2.1765 a byl pochován u kostela 
v Para ov . 
 

 
/ dle zápisu k r. 1733 pro Dunovice v Soupise poddaných a sirotk  panství Protivín, je Kašpar 
Št pánek s rodinou uvád n již v Dunovicích, kde p evzal kovárnu po otci Vítovi/ 
 
 

    
  / zápis v matrice zem elých o úmrtí Kašpara Št pánka z Dunovic ze dne 14.2.1765/ 
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    Kašparova žena Kate ina pak zem ela v Dunovicích dne 14.9.1767. 
 

   
/zápis v matrice zem elých o úmrtí Kate iny Št pánkové z Dunovic ze dne 14.9.1767/ 
 

 
/zápis v Gruntovní knize Vs Protivín (1700-1850), informace o posloupnosti na chalup  
postavené r. 1705 v Dunovicích na pozemcích odkoupených od vrchnosti, po Šimonu 
Nowotném je možné p edpokládat, že uvád ným Št pánkem byl Vít, který v Dunovicích byl 
od r. 1722 prokazateln , následoval pak jeho syn Mat j (nar. 1713)/ 
 

 
/zápis v Gruntovní knize Vs Protivín (1700-1850), r. 1738 Mat j Št pánek se souhlasem 
protivínského a št ke ského panství vystav l na obecních pozemcích kovárnu, provozovanou 
jeho bratrem Kašparem, ková em/ 
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/ zápis v Gruntovní knize Vs Protivín (1700-1850) nás informuje o tom, že dne 18.11.1763 
dostal ková  Kašpar Št pánek povolení vystav t v Dunovicích svým nákladem chalupu p i 
kovárn  „hned v konci druhé št pánkovské chalupy“ a že ji r. 1765 postoupil svému synu 
Ond ejovi, ková i s tím, kolik má být vyplaceno vdov  Kate in  a sourozenc m/ 
 

 
/vyzna ení chalup a kovárny .p. 4 a 5 ve stabilním katastru z r. 1837/ 
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/soudobá katastrální mapa Dunovic s vyzna ením dnešního .p 4 (fialov ) a .p. 5/ 
 
 
 
     Doloženými potomky Kašpara Št pánka a Kate iny Kahovcové jsou: 
 

- Martin, (nar. 30.9.1730 v Krajní ku – 3.7.1795 v Pohorovicích) 
- Jakub, (nar. 27.4.1733 v Dunovicích) r. 1765 byl na vojn  
- Magdaléna, (nar. 4.8.1735 v Dunovicích) 
- Ond ej, (nar. 8.11.1736 v Dunovicích – 11.2.1796 v Dunovicích), p evzal kovárnu po 

otci 
- Tomáš, (nar. 1739 v Dunovicích  - 1765 v Dunovicích) 
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     Martin Št pánek (1730-1795) a jeho p esídlení z Dunovic do Pohorovic 
 
     Nejstarším synem Kašpara Št pánka a Kate iny Kahovcové je Martin Št pánek, který se 
narodil v Krajní ku dne 30.9.1730. 
 

        
          /zápis o k tu Martina Št pánka v matrice pok ných ze dne 30.9.1730/  
   

 
/dle zápisu k r. 1756 pro Dunovice v Soupise poddaných a sirotk  panství Protivín, je Martin 
uvád n jako tovaryš kolá ský/ 
 
     Až do své svatby dne 2.2.1757 s Rosinou Peka ovou z Pohorovic (nar. 1739 
v Pohorovicích) - žil Martin v Dunovicích. Po svatb  se Martin odst hoval do Pohorovic 
(dnes obec Pohorovice-Kloub, okr. Strakonice) na .p. 1, na .p. 2 bývala obecní kovárna. 
Martin však ková ské emeslo nejspíš nevykonával. Je uvád n jako „rotarius“ (kolá ), n kdy 
jako „carpentarius“ (tesa ). 
 

 
/zápis o svatb  Martina Št pánka s Rosinou Peka ovou v matrice oddaných ze dne 2.2.1757/ 
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/dle zápisu k r. 1757 pro Pohorovice v Soupise poddaných a sirotk  panství Protivín, je 
Martin uvád n již v Pohorovicích, kde p evzal chalupu po Václavovi erným/ 
 

 
/dle zápisu k r. 1758 pro Dunovice v Soupise poddaných a sirotk  panství Protivín, je Martin 
uvád n jako Št pánek neb erný (p íjmí po chalup )/ 
 
     Kolá ství pat í mezi základní tradi ní emesla, která po staletí ovliv ovala život a 
hospoda ení lov ka. Lidé t mto emeslník m íkali kolá i, kolod jové i nápravníci, 
ostatním také podstavká i.  
     Byli to skute ní odborníci a mist i svého emesla. Kolá  byl vedle ková e, s nímž nezbytn  
spolupracoval, pro vesnici nepostradatelný a vážený. Pom rn asto je nacházíme ve 
spole ném cechu, protože pracovali na spole ném díle. Kolá  vytvo il d ev né dílo, které 
ková  okoval. Pro po ádek mezi nimi byl ková  povinen kolá i v z okovat, ale sám nesm l 
vozy p ekupovat a obchodovat s nimi. Kování nebylo pouze funk ní, ale neslo i prvky 
výtvarné a ozdobné, každý h eb byl ru  vykován na kovadlin . Byla to nádhera, když 
hotový v z stál p ed kovárnou.  
     Kolá i se po staletí zabývali výrobou voz  všech druh , ko ár , dopravních saní, jejich 

ev ných sou ástí, zejména louko ových kol, hospodá ského ná adí jako jsou pluhy, brány, 
válce, traka e, kole ka a nespo etné množství dalších výrobk .  
 
     Vzhledem k tomu, že Pohorovice .p. 1 neslo tzv. „po chalup “ p íjmení „Brabec“, je 
Martin Št pánek ojedin le uvád n také jako „Martin Brabec“. 
 
     Se svojí ženou Rosinou m l Martin n kolik d tí: 
 

- Annu, (nar 21.2.1758) 
- Marii Annu, (nar. 6.7.1760 – zem ela dne 1.6.1808 v Kloub .p. 4) 
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- Martina, (nar. 9.11.1762) 
- Václava, (nar. 9.8.1765), [1] 
- Josefa, (nar. 13.3.1770) 
- Jana, (nar. 10.6.1774) 
- Matyáše, (nar. 1777) 
 

     Martin Št pánek zem el v Pohorovicích .p. 1 dne 3.7.1795, jeho žena Rosina zem ela jako 
75 letá dne 11.1.1814 již v Kloub .p. 4. 
 
     Pohorovice,  Podhorovice  i  Podho ovice,  ves  v  echách,  hejtm.  Písek,  okr.  a  poš.  
Vod any, fara Sko ice; 28 d., 210 ob. . (1890). Slula p vodn  Podho í, náležejíc r. 1228 
klášteru svatoji skému v Praze. Roku 1590 Št pán Vamberský z Rohatec odprodal zde dva 
dvorce m stu Písku, brzy potom jinou ást vesnice týmž m an m Jind ich Brežský z 
Ploskovic. Obojí r. 1640 postoupeno Mikuláši Diviši Radkovcovi k Drahonic m. T etí díl 
osadili král. svobodníci, kte í spravovali se rychtou Kašperskohorskou. [2]  
 
[1] Zde je t eba uvést, že zapisovatel k tu do matriky kaplan František Holý omylem uvedl 
jméno otce místo Martin, lat. Martinus, jako Mat j, lat. Mathias, p emž žádný Mat j 
Št pánek v té dob  v Pohorovicích nežil. I kmotrové a sv dci jsou bu  stejné osoby nebo 
rodinní p íslušníci této osoby, tak  jako v jiných p ípadech k  d tí Martina Št pánka. 
 
[2] Ott v slovník nau ný 
 

                                
.p. 1 a .p. 2 – kovárna v Pohorovicích na map  Stabilního katastru z r. 1837/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


 65

Václav II. Št pánek (1765-1822) a osudy jeho potomk  do dnešních as  
 

     Václav II. Št pánek (9.8.1765- 27.1.1822) a „Kdanský dv r“ .p. 4 v Kloub  
 
     Václav Št pánek se narodil dne 9.8.1765 v Pohorovicích .p.1 Martinu Št pánkovi a jeho 
žen  Rosin . 
 

 
/zápis o k tu Václava Št pánka syna (Mat je)! Martina Št pánka a Rosiny Peka ové v matrice 
pok ných ze dne 9.8.1765/ 
 
     Václav Št pánek se ve svých 27 letech, dne 12.2.1792, oženil s Kate inou Karvánkovou 
(nar. 1774 v Javornici – 2.6.1827 v Kloub  ) z Javornice. 
 

 
/zápis dubské matriky oddaných ze dne 12.2.1792 o svatb  Václava Št pánka a Kate iny 
Karvánkové z Javornice/ 
 
     V záznamech Václav vystupuje nejprve jako chalupník na .p. 1 v Pohorovicích. Zde se 
mu narodilo n kolik d tí: 
 
- Jan, (nar. 19.2.1793) 
- Josef, (nar. 22.2.1795-1862) 
- Václav, (nar. 15.6.1797) 
- Anna, (nar. 18.2.1799) 
- Jan, (nar. 1800 – 1.12.1800), 
- Marie Anna, (nar. 20.8.1801) 

 
     Václavovi se poda ilo rodinu stavovsky povznést. Podle tradice kupuje Václav Št pánek 
spole  s Jakubem Klímou za sumu 4.000 zl. svobodný statek .p.4 v Kloub  zv. „Kdanský, 
i Kda kovský dv r“ a všechny parcely si rozd lili rovným dílem. Díl statku Jakuba Klímy 

byl pozd ji ozna en .p. 20. Kdanský dv r koupili pravd podobn  r. 1802,  a  to  od  
nadporu íka dragoun  koburgského regimentu, Adalberta (Vojt cha) Mücka. Zakoupením 
svobodného dvora se tak Václav Št pánek vyšvihl mezi vlastníky svobodných selských dvor  
– svobodníky.  
 
     Václav Št pánek se tak stal prvním vlastníkem Kdanského dvora v Kloub .p. 4 z rodu 
Št pánk , ke kterému náleželo p vodn  25 ha polností, luk a les . K p íslování dvora na 
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.p. 4 a .p. 20 došlo n kdy mezi r. 1819, kdy se naposledy p ipomíná svobodník Klíma z .p. 
4 a r.1822, kdy se již svobodník Klíma p ipomíná na .p. 20. Dv r v Kloub .p. 4 z stal v 
držení rodu až do 21.1.1956, kdy byl MNV v Kloub  násiln  vyvlastn n a zkolektivizován. 
 
     Na statku .p. 4 však žil i bratr Václava Št pánka, Martin Št pánek (nar. 1762), který  jako 
„svobodník“ v Kloub .p. 4, k tí ve sko ickém kostele dne 1. ervence 1802 syna Josefa. 
Dne 7. listopadu 1802 k tí ve stejném kostele jeho bratr Václav Št pánek (nar. 1765),  jako 
„svobodník“ v Kloub  na .p.4,  svého syna Martina. 
 

 
/zápis sko ické matriky narozených ze dne 1.7.1802, dle které „…. je k n Josef Št pánek, 
otce Martina Št pánka, svobodníka, matky Anny, dcery Václava Kaysera, freytra od slavného 
regimentu (?). kmot i: Josef K ižák, knížecí bažantník v Radánech, Anežka 
Nedbalová,mlyná ka“/ 
 
 

 
/ zápis sko ické matriky narozených ze dne 7.11.1802, dle které „…. je k n Martin 
Št pánek, otce Václava Št pánka, svobodníka, matky Kate iny, dcery Mat je Karvánka, sedl. 
z Javornice a matky Maryany, panství Netolice. kmot i: Jan Bakule, sedl. z Lidmovic  a Anna 

ihová, svobodník z Pohorovic“ / 
 

 
/dle zápisu k r. 1801 pro Pohorovice v Soupise poddaných a sirotk  panství Protivín, je 
Václav uvád n ješt  v Pohorovicích, ale pozd jší zápis na bo ní stran  uvádí, že zde sed l 
jistý Tomáš Muzika poté, co se Václav s rodinou p est hoval na Kdanský dv r do Klouba/ 
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     V Kloub  se Václavovi Št pánkovi, již jako královskému svobodníkovi, narodily tyto d ti: 
 
- Martin, (nar. 7.11.1802 v Kloub ), který se r. 1827 p iženil do Protivína 
- Marie, (nar. 24.7.1805 v Kloub ) 
- Václav, (nar. 1806 v Kloub  – zem . 3.9.1808 v Kloub ) 
- Kate ina, (nar. 1807 v Kloub  – zem . 13.4.1808 v Kloub ) 
- Václav, (nar. r. 1809 v Kloub ) 
- Jan, (nar. 30.11.1812 v Kloub  – zem . 10.5.1816 v Kloub ) 
- Kate ina, (nar. 18.6.1815 v Kloub  – zem . 2.1.1816 v Kloub ) 

 
V Kloub .p. 4 zem ela dne 1.6.1808 i Václavova starší sestra Marie Magdaléna ( nar. 
6.7.1760). 
 

       Václav Št pánek zem el v Kloub  dne 25.1.1822 a byl pochován ve sko ickém kostele 
Navštívení Panny Marie dne 27.1.1822. 
 

 
/zápis ve sko ické matrice zem elých o úmrtí Václava Št pánka, k. (královského) svobodníka 
v Kloub .p. 4, ze dne 25.1.1822/  
 
      Václavova žena Kate ina pak zem ela v Kloub  dne 2.6.1827 a dne 4.6.1827 byla 
pochována. 
 

 
/zápis ve sko ické matrice zem elých o úmrtí Kate iny Št pánkové, ze dne 2.6.1827/ 
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     V Knihách svobodnických (Libri libertinorum) uložených v Národním archivu v Praze se 
v knize . 56 fol. H13 a násl. zachoval opis Poslední v le Václava Št pánka. 
 
                                                                /titulní list záv ti Václava Št pánka/ 
 
                                                                Text záv ti:  
 

Den 30. Augl: 1822 
                                                                                                           No 1026 
 

   Testament Václava Št pánka ze vsi Kloub .p. 4, práche ský 
kraj, který dne 16. ervna 1822 vepsán byl. 

 
     P edn  já odevzdávám duši svou Pánu Bohu.  
     Za druhé: Mé t lo, kdyby mne B h z tohoto sv ta povolal, aby 
od mých soused  sko ickému chrámu doneseno bylo. 
     Za t etí: Mé hospodá ství aneb nábytek, to všechno 
odevzdávám mojí manželce Kate in  s celým právem a 

íslušenstvím do její smrti aneb v li plnomocnou k vládnutí. 
     Ustanovuji Josefa, syna nejstaršího, 29 let starého, za d dice 
mé poloviny dvora .p. 4 v Kloub , za vykázanou sumu 2.000 zl. 
slovy: dva tisíce zlatých st íbrné mince. 
 
     Tu sumu vykazuji a rozd luji mezi d ti a manželku. 
      Synu Martinovi 500 zl. Slovy: p t set zlatých. 
      Synu Václavovi 500 zl. Slovy: p t set zlatých. 

 Dce i Marii Ann  500 zl. Slovy: p t set zlatých. 
 Manželce 500 zl. Slovy: p t set zlatých 

      Suma: 2.000 zl. Slovy: dva tisíce zlatých 
 
 
     K tomu ale jedno,u i druhému z jeho bratr  a sest e zavazuji Josefa syna, aby on jim svatební vybytí u inil, a 
je p i sob  m l dokud je n jaké št stí nepotká, to jest když mu budou s prací nápomocni. 
     P itom iním ješt  v mé poslední v li schránku mému nejmladšímu synovi Václavovi, tj. kdyby k lepšímu št stí 
nemohl p ijíti, tak aby mu byla jedna sednice, komora, p da a jeden chlév do jeho smrti k užívání dána.  
     Kterýžto vše matka do své smrti užívati bude, pak po její smrti, on naproti té sum , otec Václav Št pánek, 
odevzdává a vykazuje Josefovi synovi pár koní, 3 krávy a ostatní ná adí, všechno jak stojí a leží jeho býti má 
z toho ohledu, pon vadž na n j žádnou pen žitou sumu nevykazuji.  
     Zde následuje výminek manželky po nebožtíkovi Václavovi Št pánkovi: 
     9 štrych  obilí: žita 4 štrychy, pšenice 2 štrychy, je mene 2 štrychy, ovsa 2 štrychy 
     2 v rtele hrachu 
     tvrt soudku soli  
dohromady 9 štrych  obilí.  
     Následuje: 6 štrych  brambor jí p ipadá, a pak 2 kopy zelných hlávek a 20 bin  (h eben )?  lnu. Pšeni né 
slámy  1 kopu, žitné 1 kopu, a jednu kopu je né slámy, k tomu ješt  6 centý  sena a otavy.  
     4 Lt.: dva záhony jetele, pak 6 koš  ohrabk ?, 6 koš  plev pšeni ných. Následuje: jeden kus zahrady, kteráž 
od strany sednice na o ech pod hrázku podle dolejšího souseda? hrani íce. 
     Kvartýr: jednu sednici, komoru, p du a chlév. 
     P itom matka jeho má býti s teplem a d evem do její smrti co spot ebuje zaopat ena. 
      
     Na školu odkazuje Št pánek Václav 6 zlatých. 
 
    Podpisy:                                                           Franz erný, konšel pohorovický – sv dek 
                                                                             pohorovický Ji ík Va ata ?, sv dek 
                                                                             Franz íha, svobodník 
                                     Administrátor 
Sigl: dne 

1. Aul: 1821 
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                                            / pohled na Protivín r. 1805/ 
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     Kdanský dv r, Kloub .p. 4 

     Kloub, ves v echách, hejt. Písek, okr. a pš. Vod any, fara Sko ice; 51 d., 370 ob. . 
(1890), myslivna a hájovna Radany.  8 dom . bývalo svobodným zvláštním dvorcem. [1] 

    Obec Kloub se nachází asi 6km od m sta Protivín v okr. Strakonice. 
     Nejstarší písemná zmínka o vsi je z 1.ledna 1336, kdy král Jan Lucemburský ud lil 
Vod an m privilegium s darem poloviny Kloubu (tehdy psáno Chlub) a n kolik dalších 
vesnic. Tento dar nejspíše z stal nerealizován, nebo  se Kloub pozd ji uvádí jako sou ást 
rozsáhlého hlubockého panství. D íve však pat il Kloub s rychtou ve Chvaleticích k "zámku 
píseckému". 
     Zajímavá je zpráva z po átku husitského hnutí, kdy v roce 1416 byla p epadena a vypálena 
písecká fara. V seznamu úto ník  najdeme také obyvatele Kloubu. Z roku 1490 pochází 
nejstarší urbá  hlubockého panství. Kloub je zde zapsán pod správou rychty v nedalekých 
Chvaleticích. Z hlubockého urbá e pro r. 1490 se dovíme, že zde žili tito osedlí: Jan, Dan k 
(držel dv  usedlosti), Mácha, Vít, Ouhleda, Heryn , Kohút, Janek, Hustý, Kropá , Dubec, 
Vácha a Velek.  
     Majitelem hlubockého panství se po králi stal podnikavý šlechtic Vilém z Pernštejna a na 
Helfštýn , který celé hlubocké panství koupil za 24.000 zl.uh.. Poté byl Kloub zna nou ást 
16. století v majetku nižší šlechty ( Vamberští z Rohatec, ejkovští z ejkova). Roku 1562 
koupil panství hlubocké velmož Jáchym z Hradce. Roku 1590 se Kloub dostal op t k Písku, 
Roku 1640 byl prodán Mikuláši Divišovi Radkovci z Mirovic, který jej prodal hrabat m 
z Wrtby. Rod Wrtb  posléze Kloub prodal k protivínskému panství schwarzenberskému, ke 
kterému p ináležel až do první pozemkové reformy r. 1921. 
 

 
/Kloub ve stabilním katastru r. 1837, ervenou barvou zd né stavby, žlutou d ev né/ 
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                                               /letecký pohled na Kloub r. 1951/ 
 

                         
                                    /letecký pohled na Kloub a Pohorovice ca r. 2000/ 
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                         /pohled na Kloub kol. r. 2005/ 
 

                                         
      / pohled na Kloub p ed r. 1908, perokresba z I. dílu pam tní knihy od Josefa Št pánka st./ 
 

 
                    /pohled na Kloub kol. r. 1900, malba  J. Št pánek st./ 
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     Bývalý Kdanský dv r (dnes .p.4 a 20) se nachází p ímo na návsi na jejím horním konci 
i cest  sm rem do Dvorc  a Radán. Naproti n j se také nachází tzv. "ušatá" kapli ka ( tyto 

"uši" jsou typickým architektonickým znakem místního selského baroka) z roku 1818. P ed 
statkem .p. 20 se natá ela scéna k filmu "Strakonický dudák". 
     Kdanský dv r byl odpradávna svobodný.  
     Prvním známým svobodníkem na Kdanském dvo e byl Václav Dan k, který v roce 1534 
sv il spolu s Machem z Lidmovic a Jarošem ze Sko ic zemanovi Šimkovi z Javornice na 
kupní smlouv , kterou kupoval za 1.000 kop gr.  dva rybníky – „Hluboký“  a  „Zámecký“ p i 
královském m st  Vod anech. V roce 1603 zde hospoda il svobodník Mat j Dan k, jehož 
potomci zde žili až do konce 18. století ( r. 1654 je uvád n v berní rule svobodník Jakub 
Dan k, který vlastnil 45 strych  polí a v tší po et dobytka, r. 1667 Šimon Kdan k. Je tedy 

ejmé, že svobodný dv r v Kloub  dostal sv j název od rodu Da i Kda ). 
     Dne 26. 9. 1764 koupila protivínská vrchnost (knížata Schwarzenberkové) od víde ského 

ana Antonína Malého (Anton Klein) Kdanský dv r za sumu 6.000 zl.. Dne 31.5.1774 
zakoupil dv r „Kdánský“ František de Spazierer, vrchní editel buqoiského panství. Roku 
1778 se uvádí na svobodném dvo e .p. 4 svobodník Jan Mannlicher, který zde nejspíše sed l 
až do konce 18. stol. Roku 1802 se jako majitel dvora .p. 4 uvádí již zmi ovaný Adalbert 
(Vojt ch) Mück, nadporu ík koburgského dragounského pluku. Pravd podobn  ješt  téhož 
roku p ešel dv r .p. 4 na Václava Št pánka a Jakuba Klímu, který dle tradice zakoupili za 
4.000 zl. a statek si rozd lili rovným dílem na polovinu. Polovina statku (dnešní .p. 4)   

stala v rod  až do roku 1956, kdy byl zkolektivizován a majitelé, Josef Št pánek st. a Josef 
Št pánek ml., vyhnáni.  
     Kdanský dv r byl mezi r. 1819 a r. 1822 íslován, ímž vznikla vedle stávajícího .p. 4 
nová usedlost .p. 20, která si dodnes zachovala selskobarokní ráz a na kterém hospoda il 

atkem sp ízn ný rod Klím . 
     Ke svobodství v Kloub  pat ily také chalupy .p.21 a 8, kde se íkalo "V Židovn ", bydleli 
v nich Židé, kte í na pozemcích pat ících ke dvoru vyráb li tzv. „fl s“- draslo, základní bázi 
pro výrobu mýdel. Svobodníci z Klouba a sousedních Pohorovic asto vedli spory se 
Schwarzenberky  týkající se práva honu na svých pozemcích. 
     Svobodníci z Klouba a Pohorovic organiza  spadali pod tzv. „svobodnickou tvr “, 
kterou zastupoval starosta svobodník  sídlící v Klášterském Mlýn  u Kašperských Hor. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Dne 2. zá í r. 1667 podal Šimon Kdan k žalobu, císa ský svobodník ze vsi Klouba na 
svého ot íma Jakuba Boušku, že o n m roztrušuje nešlechetné i. Bouška si vzal totiž 
Kda kovu matku, a ta ho brzy za ala mrzet, protože byla 60 let stará. Mluvil o ní, že ho 
vábila, k sob  p ikouzlila r ží, kterou mu dávala do bílého chleba. Když toho nikdo nic 
nedbal, zesílil palbu a pomlouval svou ženu, že zneužívala svého vlastního syna. Jsa žalován 
odmítal jakékoli d kazy, odkazoval se na pány místodržící, jako na ochránce. Pozd ji se 
odvolával na Boží soud, kone  dohnán do úzkých, doznal s lítostí, že si všechny ty ohavnosti 
vymyslil z velké zlosti a závisti. Bouška se choval na radnici vod anské, kde se tato podivná 

e projednávala, velice sebev dom , šupkal si po sv tnici jako pot eštilý, když odpovídal, 
to il kloboukem a ohán l se p íslovím: „  práv  – neboj se císa e ani krále“. [2] 
 

[1] Ott v slovník nau ný 
      [2] Mostecký, V.: D jiny královského m sta Vod an, II. díl, 1940 
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/možná podoba Kdanského dvora p ed rozd lením na .p. 4 a .p. 20, ca 18. století/ 
 
 

 
/pohled na areál Kdanského dvora (ozna en erveným ráme kem) ve stabilním katastru z r. 
1837, již po rozd lení na .p. 4 a .p. 20, areál .p. 4, hospodá ských budov a parcel ozna eno 
ervenými te kami, stavba . 5 je bývalá flusárna, pozd jší cihelna/  
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/zápis z Pozemkové knihy Vs Protivín 1714-1881, který nás informuje o existenci chalupy 
svobodného Kdankovského dvora v Kloub / 
 

 
/zápis z Pozemkové knihy Vs Protivín 1714-1881, který nás informuje o existenci chalupy 
vystav né na pozemku svobodného Kdankovského dvora v Kloub / 
 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


 76

 
               /Kloubský katastr v pol. 19. století, z I. dílu pam. knihy od  J.Št pánka st./ 
 
 
 

Josef I.Št pánek (1795-1862) 
 
     Josef  Št pánek se narodil dne 22.2.1795 Václavu Št pánkovi a Kate in  rozené 
Karvánkové, tedy ješt  na chalup  v Pohorovicích .p. 1. 
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          /zápis ve sko ické matrice narozených o Josefu Št pánkovi z 22.2.1795/ 
    Josef Št pánek se dne 14.10.1823 oženil s Kate inou Šrámkovou ze K tic .p. 5 (nar. 
14.10.1804 ve K ticích). Kate inina matka, také Kate ina zem ela v Kloub  jako 70 letá 
vdova dne 17.7.1834. 
 

 
/zápis matriky oddaných o svatb  Josefa Št pánka (svobodníka z Klouba „freisass im Klaub“) 
a Kate iny Šrámkové ze dne 14.10.1823/ 
 
     Josefovi a Kate in  se narodilo n kolik d tí (Tomáš, nar. 1832, Kate ina, Anna, nar. 1827, 
která si dne 26.8.1846 provdala za Františka Klímu, nar. 1819, z Kloubu .p. 20, Františka, 
zem . 12.6.1842, Terezii Annu zem . 15.3.1846) z nichž se budu v novat  pouze 
pokra ovateli rodu a hospodá i na .p.4 v Kloub , Václavovi, který se narodil dne 16.9.1837 
v Kloub . 
     Za života Josefa Št pánka se setkáváme se Št pánky, jako vlastníky svobodného dvora 
v Kloub , kte í jsou takto zapsáni v tzv. Schematismech/Kalendá ích eského království. 
 
                                                                                                               /p ebal, titulní stránka a         

zápis ze str. 135 o 
svobodném dvo e 
„Freihof“ v Kloub  ve 
vlastnictví pana Václava 
Št pánka a Jakuba 
Klímy, ve Schematismu 
pro rok 1805/ 
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                                        /titulní stránka Schematismu pro rok 1833/ 
 

 
 
/zápis ve Schematismu/Kalendá e pro rok 1833, „Klaub und Podhorowitz, Freihöfe, pr. K. 
(Prachiner Kreis), Besitzer: Hrn. Wenzel Stiepanek, Jacob Klima und Franz Ržiha“ „…Kloub 
a Podhorovice, Svobodné dvory, práche ský kraj, Vlastníci: pan Václav Št pánek 
(pravd podobn  Josef v bratr), Jakub Klíma a František íha“/ 
 
    O svobodném dvo e v Kloub  se zmi uje také J.G. Sommer ve své „Topografii království 

eského“ z .r. 1840, „Das Königreich Böhmen: bd Prachiner Kreis“, 1840 
 

                                       
                                  /titulní stránka Sommerovi Topografie z r. 1840/ 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XCHANGE

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


 79

 

 
 
/záznam na str. 420 Sommerovi Topografie z r. 1840 týkající se svobodného dvora v Kloub  
„…Ve vsi se nachází královský svobodný dv r, mimo to navíc na svobodných pozemcích byly 

ízeny emfyteutické usedlosti, celkem 8 ísel popisných. Tento dv r spadá pod svobodnickou 
tvr /staršího svobodníka v Klášterském Mlýn  u Kašperských Hor“/   

 
    Dochovalo se také n kolik vlastnoru ních podpis  Josefa Št pánka. 
Nap . z r. 1833. 
 

                              
/ze záznamu jde z eteln  p íst „Josef Št pánek svobodník z Klaubu“ / 
 
     Nebo nap . z r. 1845, kdy souhlasil se svatbou své dcery Marie Anny (nar. r. 1826 
v Kloub ). 
 

                             
    
     Josef žil a vystupoval jako královský svobodník, tedy jako privilegovaný obyvatel vesnice, 
až do r. 1848. Po roce 1848, kdy bylo zrušeno poddanství, zaniká i výsadní postavení 
svobodník . Institut svobodnictví pozbyl svého významu, když se všichni obyvatelé stali 
svobodnými.  
 
    Josef Št pánek zem el v Kloub  na podzim r. 1862 a je pochován na h bitov  ve Sko icích. 
    Dle pam tí byl prý velice dobrým a hodným lov kem. 
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    Šrámkové ze K tic, Jan Nepomuk Šrámek (1820-1884) 
 
    Dne 14.10.1823 se Josef Št pánek (1795-1862) oženil s Kate inou Šrámkovou ze K tic 
.p. 5 (nar. 14.10.1804). Otcem Kate iny byl Josef Šrámek, sedlák ze K tic. K tice, kdysi 

obec protivínského panství, jsou dnes místní ástí m sta Vod an, ca 4 km východn  od obce 
Kloub.  
     Rodi e Jana Nepomuka Šrámka (nar. 1820-1884) sídlili také ve K teticích na sousedním 
.p. 6 a byli nepochybn  stejného rodu jako Šrámkové z .p. 5. 

    Jan Nepomuk Šrámek se tedy narodil na statku ve K ticích .p. 6 dne 21.5.1820 jako 
syn sedláka Františka Šrámka a Rosálie roz. Jílkové.  
 

 
/zápis o k tu Jana Nepomuka Šrámka v matrice narozených ze dne 21.5.1820/ 
 
    Jan  studoval  teologii  a  r.  1844 byl vysv cen na kn ze. Poté byla kaplanem v eském 
Krumlov , Stolicích, Husinci a Jind ichov  Hradci. Roku 1850 p estoupil k evangelické 
církvi a oženil se. Rakouská vláda mu kv li konvertování a s atku nep ála, proto se Jan 
Šrámek uchýlil do Pruského Slezska, kde se stal nejd íve u itelem ve Vratislavi, pak fará em, 
naposledy v Rozumnicích.  P es všechny p ekážky pracoval na povznesení eského národa. 
Jeho d m býval úto išt m eských emigrant . Roku 1866 odešel do Ruska a p estoupil na 
pravoslaví. Stal se gymnaziálním profesorem v Petrohrad , r. 1872 za své zásluhy obdržel ád 
sv. Stanislava a byl povýšen do d di ného šlechtického stavu.  
     Jan šlechtic Šrámek zem el  dne 31.7.1884 v Turtnu u Ga iny v Rusku. 
 
     Svá literární díla psal také pod pseudonymy Jaromír B ezanovský a Jaromír 
Milenovský. 
 
    Z jeho prací lze uvést nap .: 
 „Krátký všeobecný d jepis pro školu“, Jind ich v Hradec, 1849 
 „N mecká mluvnice J.N.Sykory“,  Praha 1851 
 „Povídky otce Jaromíra“, Praha, 1852  
 „Volks-Märchen aus Böhmen“, Vratislav, 1853 
 „Der arme David aus Roesnitz“, Hlub ice, 1857 
 „Chudobky“, básn , Praha 1861 
 „Drátení ek“, povídka pro d ti, Opava, 1863 
 „Škola francouzského jazyka pro echy“, Praha 1863 
„Gramatika jazyka eského“, rusky, Petrohrad, 1869 
„O výslovnosti francouzského jazyka“, Praha 1873 
 

episoval do ruštiny knihy latinské a ecké, spolupracoval s Amerlingem. [1]  
 
 
[1] Ott v slovník nau ný, sv. XXIV. Str. 753, 1906 
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     Svobodníci, d diníci, manové, panoši 
 
     Kdo to vlastn  byli tzv. svobodníci? Ott v slovník nau ný a Prof. Josef Petrá  se shodují 
v tom, že d íve sluli svobodní d diníci, i jen diníci, n m. Freysassen, Freibauern, lat. 
libertini, d dicones, coloni perpetuarii – stavovsky nevyhran ná skupina obyvatel, kte í byli 
v závislém postavení ( clientes ), poddaných knížeti, pak králi, byli bu  potomci svobodných 
sedlák  z doby rané patrimoniální monarchie, od 15. století také potomci r zných zchudlých 
šlechtických, zemanských rodin nebo byli vrchností osvobozeni. 
     Je t žké rozlišit jejich spole enské a právní postavení. V tšinou byli vlastníky zem lské 
usedlosti-pravd podobn  neopevn ného svobodného dvora ve vsi, rozlohou v tšinou 
nep esahující poddanskou usedlost. Od 14.-16.stol. zapisovali tito svobodníci sv j majetek 
v provolacích knihách „desk dvorských“, vedených u dvorského soudu, kam spadali jak 

diníci, tak manové. 
     Politický stavovský systém prosazující se b hem husitství jakoby nezahrnul vrstvu 

diník , svobodník , nemajetných zeman , panoš  a man , mezi stavy zastoupené na 
zemské sn mu. V roce 1497 se král vzdal práva odúmrtí v i jejich majetku a desky dvorské 

estaly být vedeny. Od 15. století d diník /svobodník  stále ubývalo tím, že šlechta 
skupovala od nich svobodné d diny a spojovala je se svými panskými pozemky; jiní zase 
rozmanitou nouzí bývali k tomu vedeni, aby dali se v poddanství svého šlechtického souseda. 

kte í d diníci zpo átku sv j majetek dávali ješt  zapisovat do desk zemských jako politi tí 
stavové, pozd ji však své statky pojiš ovali vklady ve zvláštních „Knihách svobodnických“        
( „Libri libertinorum“ ), které jsou dnes uloženy v Národním archívu v Praze. 
     Období na p elomu 15. a 16. století, bylo obdobím velkých spole enských a 
hospodá ských zm n, znamenalo spolu s p ílivem nové kultury ( renesance), zásadní zm ny 
dosavadní sociální struktury obyvatelstva, zejména šlechty. Vyšší šlechta t mto zm nám 
odolávala snáze, její finan ní zázemí lépe umožnilo p izp sobit se a vytvá elo p edpoklady 
pro nový zp sob hospoda ení (v 16. století byl zaznamenán velký rozmach režijních 
velkostatk , které zap inily p erod šlechtice-vále níka ve šlechtice-podnikatele, nap . Vilém 
z Pernštejna, Petr IV. z Rožmberka, Tr kové z Lípy atd.) H e na tom byla nižší, drobná 
šlechta. Její malé state ky neumož ovaly vytvo it prosperující ekonomické zázemí, schopné 
vlastní samostatné živnosti. Podléhaly tak snáze ambicím vyšší feudality a její snaze o 
rozši ování dosavadních statk  a byly jimi pohlcovány. 
     lenové drobné šlechty ztráceli své dosavadní postavení a práva, z stávala jim sice 
svobodná držba pozemk , p evážn  však v rozsahu v tšího gruntu. Upadali mezi svobodné 
poddané, i p ímo ve stav poddanský, ztráceli dosavadní predikáty, které je odlišovaly od 
okolního vesnického obyvatelstva. V pramenech 16. století je nacházíme asto (nikoliv však 
vždy) s p ídomkem „dvo ák“,  a  to  zejména  na  Morav .  U  mnohých  suverenita  -  svoboda  

etrvala až do 18. století, 19. století, jiní mizeli již b hem 15. století (celé 16. století je pak 
celkov  obdobím úpadku svobodník , kte í byli nejednou císa em „darováni“ šlecht ) a 
v pr hu t icetileté války (1618-1648), zejména po roce 1650, kdy nová „cizácká“ šlechta, 
která se v echách usadila po Bílé ho e (1620) a za pakatel skupovala zkonfiskované majetky 
poražených eský stav , hled la ze svých nových poddaných dostat co nejvíce, nebrala 
v potaz privilegia t chto svobodných obyvatel vesnic, zat žoval je robotami a všelijak je 
snižovala mezi ostatní poddané. Nap . ve fondech pražských archív  je zachována petice 
svobodník  z novohradského panství v Jižních echách z íjna 1652. Svobodníci v této petici 
sami sebe ozna ují „císa skými ubohými svobodníky co trpí velikou k ivdu tím, že je hrab nka 
Buquoyová potahuje k robotám.“ 
     Svobodníci až do zrušení roboty v roce 1848 lp li na tradicích svých p edk . Stali se 
uzav enou stavovskou komunitou, která si byla v doma svých práv a dávná privilegia 
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diník  jim rozvazovala ruce p i dispozici svým majetkem. Sdružovali se do tzv. 
„královských svobodských tvrtí“  v  ele  s  „královským starším“, starostou svobodník , pro 
ur itý kraj. Svobodníci byli na sv j stav náležit  dbalí a sebev domí. Stavovská uzav enost 
byla pojistkou jejich výsad.  
     Dle pramen  mohli mít vlastní poddané, mohli na své výsadní p  umístit Židy nebo 
služebné pastý e. Svým právním postavením totiž byla svobodství rovna právnímu postavení 
šlechtických panství. 
     Sociáln  stavovská uzav enost komunity podmi ovala výb r partner  p i s atcích. 
     Ze svobodnických desk je patrno, že ceny svobodných usedlostí byly n kdy o mnoho vyšší 
než ceny stejn  velkých grunt  poddanských. Výsadu osobní svobody neopomn li nadiktovat 
fará i jak rodi e p i k tu, tak snoubenci p i svatb . 
 
     Man, p v. nesvobodný služebník (lat. vassus), od 7. století svobodník nižšího sociálního 
postavení, který aktem zvaným lat. commendatio (odevzdání) p ijal slib osobní ochrany od 
ur itého velmože, složil mu za to slib v rnosti a konal pro n j nadále nejr zn jší služby. Ve 
form  beneficia jim za odm nu doživotn  p enechávají k užívání pozemkový majetek. Smrtí 
lenního pána nebo mana tento svazek samo inn  zanikal.  
 
     Panoš/panoše, od 14. století v eských zemích p íslušník nižší služebné šlechty, který byl 
ve služb  u jiného šlechtice a na n mž byl podobn  jako man závislý. Panoš byl p vodn  
držitelem svobodného statku, který však z r zných p in (ekonomických, politických, vložil 
v ochranu pána a p ijal jej zp t už jen jako léno/manství. P vodn  byl panoše tedy zeman, 
který vstoupiv do družiny n kterého pána, slíbil mu poslušenství a byl pod len od n ho 
lenním/manským statkem. Panoši byli nejnižším stupn m šlechty a zemanstva v bec. Od 
za átku 15. století panoši jako zvláštní spole enská vrstva splývali se svobodníky i many 
nebo, ti úsp šn jší, se stali p íslušníky tzv. vladyckého stavu. V pr hu 15. století 
v d sledku spole enských zm n panoši ztrácí své postavení, stávají se bu  svobodníky nebo 
upadají p ímo v poddanství svých d ív jších lenních pán  a ztrácí se v jejich anonymní 
klientele. Název panoše se však udržel i nadále a byl jím ozna ován mladý šlechtic sloužící v 
družin  mocného pána. 
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Václav III. Št pánek (1837-1919) 
 

     Jak už bylo uvedeno výše, z hlediska rodové linie nás zajímá Václav Št pánek, nar. dne 
16.9.1837, syn  Josefa Št pánka, královského svobodníka v Kloub  a jeho ženy Kate iny. 
   
     Bohužel se nepoda ilo ve sko ické  matrice narozených pro ves Kloub najít odpovídající 
zápis, pouze zápis z indexu této matriky. 
 

  
/zápis z indexu sko ické matriky narozených, která nás informuje, že se r. 1837 narodil 
v Kloub  Václav Št pánek/ 
 
    Václav se oženil dne 31.1.1860 s Annou Šefránkovou z Drahonic (nar. 11.8.1841) a m li 
14 d tí, z nich dosp losti se dožilo 9 dívek (Barbora Soukupová, Alžb ta Kollerová, Marie 
Batistová, Kate ina Mašková, Terezie Skobová a Josefa Vachulková) a 2 chlapci (Josef a 
Václav). Z d vodu sledování rodové linie sleduji jen syna Josefa (nar. dne 21.1.1862). P i 

íležitosti svatby pravd podobn  Václav p evzal po svém otci i hospodá ství. 
 
    Václav Št pánek byl dobrým hospodá em, stavitelem a podnikatelem. N kdy kol. r. 1865-
1870 p estav l rodný statek v Kloub , a to tak, že místo p vodní a tradi ní orientace obytného 
stavení štítem na náves, orientoval novou budovu k návsi napodél, p emž k této p istav l i 
patro. Vznikla tak v Kloub  zcela ojedin lá patrová stavba. Vjezd do areálu statku z stal p i 
dolním konci stavby, avšak místo vjezdové brány vznikl krytý pr jezd. V p ízemí, nalevo od 
pr jezdu, pak napo ítáme osm obloukových oken, v pat e pak oken deset, která však dnes již 
nejsou zasklená. Šest oken v pat e bylo totiž pozd ji zazd no, ty i z stala s úzkým pr zorem 
i pr duchem. V míst  zalomení stavby, na jejím horním konci, byla vybudována tzv. 

„lednice“, což byl vlastn  sklep vytesaný do skalního podloží. K této p estavb  byl Václav 
jist  motivován svými podnikatelskými plány a aktivitami. V hlavní obytné budov  totiž r. 
1870 zbudoval hostinec s tane ním sálem, do n hož dovážel vyhlášené pivo z knížecího 
pivovaru v Protivín . Václav v podnikatelský duch se projevil také v tom, že za zahradami 
vybudoval r. 1875 cihelnu, ve které se pálili prý velmi kvalitní cihly. Šlo o velkou cihlá skou 
polní pec na 60-80 tisíc kus  cihel se  dv ma  velkými  kolnami.  D íve,  asi  do  r.  1860, zde 
stávala tzv. židovská „fl sárna“. Židé bydleli do r. 1860 „V Židovn “ tj, v chalupách .p. 21 a 
8, které  pat ily ke dvoru v Kloub .p.4 a které pozd ji sloužily jako výminek a k ubytování 
eledi. Ve fl sárn  se vyráb l z d ev ného popele, který byl svážen z okolních vsí, „fl s“ 

neboli draslo, který byl následn  odvážen do skláren a mydláren. Pod cihelnou pak Václav 
vybudoval dva rybníky „Ho ejší a Dolejší hlinavku“, ze kterých byla brána hlína pro pot eby 
této cihelny (dnes již neexistující, byla rozebrána p ed r. 1930). Z t chto cihel je prý 
postaveno nádraží v Protivín  a v Ražicích. Spole  s cihelnou nechal Václav vystav t „Na 

rce“ také vápenku (dnes již také neexistuje, zanikla kolem r. 1914), do které se dovážel 
vápenec z Rovné u Št kn . Za doby hospoda ení Václava Št pánka došlo také k rozši ování a 

estavbám hospodá ských stavení dvora. Nechal nap . zv tšit stodolu, kterou namísto ze 
eva vystav l nov  z cihel a kamene (dnes však již také prakticky neexistuje). 

     Václav Št pánek vysadil lesy, a to v tzv. „Vitanech“ u Drahonic a u Sedliš . 
     Byl také pr kopníkem pokroku v Kloub , když jako první dovezl v 70. letech 19. století 
spole  s J. Michalem do vsi uhlí z Merklína u Plzn . 
     Václav Št pánek zem el dne 17.6.1919 a je pochován tradi  ve sko ickém kostele. Jeho 
žena Anna zem ela již d íve, a to dne 15.2.1898. 
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     V síni obytného stavení visel Václav v portrét, na kterém byl vyobrazen již ve starším 

ku s hustým bílým plnovousem (portrét se po r. 1956 nachází neznámo kde).  
 
 
 

 
   /ná rtek situace dvora .p. 4 p ed p estavbou kol. r. 1865, s komentá em J. Št pánka st./ 
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           /pohled na kloubskou náves kol r. 1938, z I. dílu pam. knihy od Josefa Št pánka st./  
 
 
 
 

 
/obytné stavení po p estavb , vlevo navazuje zahrada, vpravo obytné stavení .p. 20, z I. dílu 
pam. knihy od Josefa Št pánka st./ 
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/pohled na obytné stavení .p. 4 ze dvora, p ed p ístavbami, stav cca 1920, z I. dílu pam. 
knihy  od J. Št pánka st./ 
 

                                 
/pohled z kloubské návsi na .p. 4 již po p estavb  a .p. 20 tradi  orientované štítem, z I. 
dílu pam. knihy od Josefa Št pánka st./ 
 

 
/tajná fotografie obytného stavení .p. 4, vlevo z etelné zalomení stavby-lednice, kolem r. 
1956, Josef Št pánek ml./ 
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/pohled na obytné stavení .p. 4 z prostoru areálu dvora, Josef Št pánek ml., tajná fotografie 
kolem r. 1956/ 
 

 
/pohled na hospodá ské stavení .p. 4 z prostoru areálu dvora, Josef Št pánek ml., tajná 
fotografie kolem r. 1956/ 
 

                          
                       /pohled na chlívky pro vep ový dobytek z konce r. 1938, J. Št pánek st./ 
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/pohled p ed r. 1941 od obytného stavení .p. 4 na tzv. „ksindlhaus“ - eledník a maštale, z I. 
dílu pam. knihy od  J. Št pánka st./ 
 
 

 
        /plánek rozvržení staveb cihelny a rybník  s komentá em J. Št pánka st./ 
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              /zbytky cihelny r. 1924 p ed zbouráním, z I. dílu pam. knihy od Josefa Št pánka st./ 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                        /Kloub .p. 4 na map  Pozemkového katastru/ 
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     Josef II. Št pánek (1862-1940) 
 
     Josef  Št pánek se narodil v Kloub  dne 21.1.1862 Václavu Št pánkovi a jeho žen  Ann . 
Oženil se s Annou Ková íkovou (nar. 20.10.1873 v Nové Vsi u Protivína). S Annou m l syna 
Josefa  (nar. dne 26.3.1899), dceru Marii (zem ela co dít ), syna Václava (nar. 14.4.1902) a 
syny Františka a Aloise, kte í však zem eli co d ti. Josef byl po smrti své první ženy Anny, 
která zem ela dne 28.3.1905 na tuberkulozu, ženatý ješt  t ikrát. Vzal si postupn  dv  Aniny 
sestry. Podruhé se r. 1909 oženil s Boženou Ková íkovou (nar. 1885 – zem . 1910), která 
um ela  nedlouho  po  svatb  rovn ž  na  tuberkulozu.  Pot etí  se  Josef  oženil  r.  1914  s  Rosálií  
Ková íkovou, která zem ela r. 1916 také na tuberkulozu. Po tvrté se Josef ženil r. 1918 
s Marií roz. Beranovou, která zem ela 7.3.1933 na ch ipku a zápal plic.   
     Josef p evzal statek po otci kolem r. 1895 a dále pokra oval v díle svého otce. Zveleboval 
hospodá ská stavení atd. 
     K dob  hospoda ení Josefa Št pánka se váže zajímavá událost. P ed I. sv tovou válkou se 
v okolí nedalekého m sta Písku konaly veliké vojenské manévry, kterých se ú astnil 
následník rakousko-uherského tr nu, synovec císa e Františka Josefa I., arcivévoda František 
Ferdinand d'Este. Arcivévoda za sv j hlavní stan vyhlédl práv  statek s pohostinstvím 
Josefa Št pánka v Kloub  a se svojí svitou se zde ubytoval. Po skon ení manévr  v noval 
arcivévoda Josefu Št pánkovi za jeho pohostinnost vzácný ajový servis se znakem 
panovnické rodiny (po r. 1956 se nachází neznámo kde). 
 

                                                     
 
       /arcivévoda František Ferdinand d'Este (18.12.1863-28.6.1914) v generálské uniform / 
 
     Josef p edal r. 1925 statek svému synovi Josefovi (nar. 1899) a dožil na tzv. výminku, kde 
dne 30.7.1940 zem el. Byl pochován do rodinného hrobu ve Sko icích.  
     Josef Št pánek odešel v t žkých dobách nacistické okupace, kdy na vesnickém 
obyvatelstvu leželo t žké b emeno odvodu potravin, dobytka a koní pro vále né pot eby 
okupant  a který jako poslední z rodu prožil celý sv j život na rodném statku v Kloub .p. 4. 
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/poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Sko icích, z let 1677-1678 se h bitovem, r. 2009 a 
r. 1725/ 
 
 

                                                          
                                                        /rodinný hrob na sko ickém h bitov , r. 2009/ 
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     Poslední držitelé dvora - Josef III. Št pánek (1899-1977), Josef IV. Št pánek (1926) a 
poslední rodové generace - Zden k Št pánek (1958), Ond ej II. Št pánek (1982) 

 
     Josef Št pánek se narodil v Kloubu dne 26.3.1899 Josefu Št pánkovi a jeho žen  Ann  a 

l více sourozenc , z nichž dosp lého v ku se dožil pouze on a bratr Václav (nar. 14.4.1902 
– zem . 1968). Václav Št pánek se dne 15.3.1934 oženil s Marií Mikšovou z Žíchovce (nar. 
1918), usadil se zde na statku „U Mikš “ a byl zde starostou. Manžel m se narodily dv  dcery 
Vlasta a Venuše. Díky „podvratné innosti“ byl nacisty uv zn n r. 1942 nejd íve 
v koncentra ním tábo e v Griebo, poté až do r. 1943 v koncentra ním tábo e v Bayreuthu, ze 
kterých se vrátil po 196 dnech s podlomeným zdravím - vážil 43 kg. Po válce se odst hoval 
do Prahy, kde byl redaktorem Hospodá ských novin. Zem el v Praze r. 1968 a je zde i 
pochován. 
 

 
 
/svatba Václava Št pánka z Klouba s Marií Mikšovou ze Žíchovce r. 1934, 
zleva mládenec Josef Št pánek ml, druži ka V ra Zimmerhanzlová z Žíchovce (nar. 1928), 
v pozadí statek U Mikeš   v Žíchovci/ 
 
     Josef Št pánek absolvoval základní vojenskou službu až po skon ení I. sv tové války, a to 
v letech 1921 až 1922 u lost eleckého pluku . 110 v Nit e na Slovensku, se kterým bránil 
novou republiku proti Horthyovskému Ma arsku. Josef nap ed sloužil u jízdní ety, poté u 
evidence koní, potom u obsluhy d l a nakonec byl u osv tového odboru knihovníkem. 
 

 
/Josef Št pánek st. (sedící-ozna en te kou) u d lost eleckého pluku . 110 v Nit e kol r. 1921/ 
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     Josef Št pánek se dne 14.5.1925 oženil s Žofií Januškovou z Let .p. 9 (nar. 16.5.1905), 
se kterou má dv  d ti. 
 

      
   /pohled na náves v Letech kol. r. 1920, zcela vpravo ást stavení .p. 9 pat ící rodu Janušk / 
 
- Josefa Jana, (nar. dne 19.3.1926 v Kloub ) t. . d chodce bytem v Brodku u P erova, 
- Vlastu Marii, (nar. 20.3.1932 v Kloub ), t. . d chodkyn  bytem v Horní Mošt nici. 

Vlasta se provdala dne 2.7.1953 za Zde ka Hrubého z Horní Mošt nice (nar. 9.12.1928- 
16.6.2002) a s tímto m la dv  d ti: dceru MUDr. Vlastu (A ku), provdanou Krat novou 
(nar. 19.7.1955 - zem . 2.11.1992) /d ti Mgr. Ivo Krat na (nar.13.5.1980) a MUDr. Hana 
Krat nová (nar. 23.12.1983)/ a syna Zde ka Hrubého (nar. 30.6.1954). Vlastiným 
druhým manželem byl Jaroslav Ml ák (nar. 23.4.1926 – zem . 4.3.2005). 

 

                         
  /Josef Št pánek st., s d tmi dcery Vlasty, vnou aty Vlastou (A kou) Hrubou a Zde kem 
Hrubým r. 1964 v Horní Mošt nici/ 
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/momentka z r. 1938, zleva: Žofie Št pánková, Josef Št pánek st., Josef Št pánek ml, 

íbuzná, dole zleva: Vlasta Št pánková, p íbuzná jménem Marcela/ 
 

                               
    / Josef Št pánek ml. (s 1. kolem) a Vlasta Št pánková v Kloub .p. 4, za stodolou, r. 1937/ 
 
 
     Hospodá ství p evzal Josef po otci dne 14.5.1925, které se i p es nep íze  životního osudu 
snažil vést ádn  až do konce. Ve 30. letech 20. století p estal provozovat hostinskou innost a 
zam il se již ist  na zem lskou výrobu, která se skládala z p stování zem lských 
plodin, lesního hospodá ství a chovu hospodá ských zví at. Zú astnil se také mobilizace r. 
1938, kdy byl p id len k p šímu pluku . 18 do Plzn . Poté byl p evelen na pohrani ní 
opevn ní u Kladrub u St íbra. Dle p iznání z r. 1939 choval 8 krav, 3 jalovice, 3 býky, 5 
telat, 2 telátka, dále 5 sviní a 3 prasata, dále 4 kon -kobyly a hojn  dr beže. 
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     V d sledku neustálých odvod  koní a dobytka pro vále né pot eby nacist , zakoupil r. 
1941 traktor zn. Škoda, což bylo v obci novinkou a senzací, by  byly neustálé problémy 
s dodávkou paliva, které bylo možno získat jen na p íd l. 
 

           
/Josef Št pánek ml. na traktoru zn. Škoda na dvo e rodinného statku v Kloub  r. 1944/ 
 
     Josef Št pánek byl zvolen r. 1938 obecním kroniká em a jeden as zastával také ú ad 
starosty (r. 1941-1942). 
 

                                                                 
                                                    /titulní strana I. dílu pam tní knihy od J. Št pánka st./ 
 

                                
                  /stavby realizované na .p. 4 r. 1928, z I. dílu pam. knihy od  J. Št pánka st./ 
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      /ná rtek p estavby obytného stavení .p. 4 r. 1928, z I. dílu  pam. knihy  od J. Št pánka st./ 
 
     Pod neustálým tlakem a nervovým vyp tím byl Josef Št pánek r. 1941 hospitalizován pro 
nervovou slabost. 
 

 
/vále né lístky na poživatiny, z I. dílu pam. knihy od  J. Št pánka st./ 
 
     Po skon ení války r. 1945 si celá zem  oddychla a slavila znovunabytí svobody. Tato idyla 
však netrvala dlouho. Dne 28. února 1948 se mocenským p evratem dostali nadobro k moci 
komunisté a nastalo pronásledování soukromých zem lc . Cílem vládnoucí garnitury  byla 
jejich likvidace a kolektivizace vesnice podle vzoru Sov tské svazu. Po rozsáhlých 
politických p ípravách  byla celostátn  zahájena akce „K“ – „kulaci“ (slovo z ruštiny, které 
v p ekladu znamená „vesnický bohá “), kdy byla využívána Sm rnice ministr  národní 
bezpe nosti, vnitra a spravedlnosti ze dne 22.10.1951, která byla zrušena 18.1.1954. Roku 
1955 za ala tzv. „druhá vlna kolektivizace vesnice“, která trvala až do po átku 60. let 20. 
století. Státnímu systému šlo o zabavení majetku soukromých zem lc , ímž bylo závažnou 
formou zasaženo do osud  mnoha lidí. Vyst hování zem lc  z jejich domov , zabavení 
jejich majetku, zbavení svobody, bylo jedním z nejhorších zlo in  státní moci v jejich 

sledcích. Lidé ztratili st echu nad hlavou, byli vytrženi se svých rodových a rodinných 
vazeb, byli nuceni žít ve zcela nevyhovujícím prost edí p i naprostém pop ení lidské 

stojnosti. 
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/momentka na dvo e statku v Kloub .p. 4, zleva: kon  „Štajra“ a „Hn dá“, Josef Št pánek 
ml., Žofie Št pánková a Vlasta Št pánková kol. r. 1948/ 
 

                                                
                    /Josef Št pánek ml., Vlasta Št pánková, fotoateliér Vod any, 9.2.1947/ 
 
     Perzekuce rodiny ze strany režimu za ala již na po átku 50. let 20. století. Z d vodu 

ídní nenávisti jim byly cílen  zvyšovány dodávky, které dlouhodob  objektivn  nemohla 
rodina plnit. P emž nepln ní p edepsaných dodávek se trestalo zabavením majetku. Tato 
snaha je jasn  patrná i z toho, že byla rodin  již p edem zabavena veškerá mechanizace 
(traktor, mláti ky, pluhy, atd.) a vše bylo p edáno Strojní traktorové stanici ve Vod anech. 
S vyp tím sil tento tlak rodina ustála. Zlom však nastal r. 1952, kdy se stal tajemníkem MNV 
Kloub Josef Holý (1910-1957), o kterém se v lo, že má za úkol likvidaci „kulak “. 
V d sledku neustálých kontrol pln ní dodávek dostala Žofie Št pánková p i jedné takové 
kontrole dne 6.8.1954 záchvat mozkové mrtvice. Byla nalezena manželem a synem 
v bezv domí na dvo e a oba vid li ze statku vycházet tajemníka Holého. Žofie Št pánková 
byla ihned p evezena do nemocnice v Písku, kde však druhý den dne 7.8.1954 zem ela.  Po  
smrti Žofie Št pánkové byla její id. ½ statku p evedena na Josefa Št pánka ml.. 
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     Pod tíhou této události a stup ujícím se tlakem p edsedy MNV Kloub Františka Br žka 
(1914-1968) a p edsedy místního JZD Františka Hrubeckého (1905-1990) byl o vánocích r. 
1955 Josef Št pánek st. ran n mozkovou mrtvicí, ochrnul na p l t la a byl p evezen do 
nemocnice v Písku. K této události došlo po zásahu Lidových milicí vedených tajemníkem 
Holým, kdy jim byly odebrány veškeré zásoby, zape et ny sklady a stodola. 
     Po t chto tragédiích sílil tlak na odebrání statku. Na statku z stal sám syn Josef Št pánek 
ml., který byl neustále pod tlakem tajemníka Holého a Lidových milicí. Bylo mu 
vyhrožováno internací v uranových dolech atp. P i jedné takové návšt  byl Josef Št pánek i 
fyzicky napaden. Jelikož byla situace více neúnosná, podepsal Josef Št pánek ml. i za svého 
otce dne 21.1.1956 bezplatný p evod majetku ONV ve Vod anech prost ednictvím MNV 
v Kloub . Dne 16.2.1956 byla sepsána smlouva o bezplatném p evodu majetku na 

eskoslovenský stát. Dne 15.3.1956 byl pak Josef Št pánek ml. na základ  iniciace MNV 
Kloub vyst hován mimo místo trvalého bydlišt  do obce Horní Mošt nice (okr. P erov), kam 
se již r. 1953 provdala jeho sestra Vlasta provdaná Hrubá a kde se již nacházel po propušt ní 
z nemocnice v Písku i jeho otec. Paradoxn  špatný zdravotní stav otce zachránil syna Josefa 
od vyst hování do pohrani í, když dostal svolení se za ú elem opatrování o nemocného otce 
odst hovat do Horní Mošt nice. 
     Po p edání majetku dne 12.3.1956 dal tajemník Holý p íkaz k vyst hování z obce Kloub 
do 3 dn , což bylo realizováno dne 15.3.1956. Rodina se již nesm la do rodné obce vrátit. 
     Tímto dnem došlo, po více jak 150 letech, k p etržení kontinuity vlastník  statku .p. 4 
v Kloub  z rodu Št pánk . Statek byl ú elov  využíván a plundrován místním JZD, p emž 
po restituci majetku v 90. letech 20. století se rodin  vrátil devastovaný a rozvrácený majetek, 
bez jakéhokoliv vybavení a zázemí. V tomto stavu se již jen t žko dalo navázat na 
zem lskou tradici usedlosti a bylo rozhodnuto o odprodání majetku. Posléze byly 
odprodány i lesy. Polnosti z stávají v dlouhodobém nájmu ZD v Lidmovicích.   
 
     Josef Št pánek st. zem el dne 11.2.1977 v Horní Mošt nici a je pochován v rodinném 
hrob  ve Sko icích. 
 
     Další generaci rodu zabezpe il Josef Št pánek ml. (nar. 19.3.1926),  který  se  p iženil  r.  
1956 do Brodku u P erova, když se dne 18.8.1956 oženil s Yvonou Kopcovou (nar. 
14.5.1937) a kde jako d chodce žije dodnes. Prošel mnoha profesemi. Vystudoval St ední 
rybá skou školu ve Vod anech, pozd ji studoval na výprav ího. Profesi výprav ího pak 
mnoho let vykonával na Olomoucku a P erovsku. Poté vykonával i jiné profese spojené 
s železni ní dopravou. 
     Se svou ženou Yvonou má jediného syna Zde ka (nar. 28.5.1958 v  P erov ),  který  žije  
s manželkou Alicí roz. Šnajdrovou (nar. 31.7.1957 v P erov ), dcerou MUDr. Dušana Šnajdra 
(1925-2000) a Oluše roz. Cvakové (1925-1986), v Kojetín  (okr. P erov). Zden k vystudoval 
St ední stavební pr myslovou školu v Lipníku nad Be vou a od za átku 90. let 20. století 
podniká ve stavebnictví.  
    Spole  mají dv  d ti:  
 
- syna Mgr. Ond eje Št pánka (nar. 18.2.1982 v P erov ), právníka 
- a dceru Mgr. Barboru Št pánkovou (nar. 8.2.1985 v P erov ), právni ku. 
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/ „budování kulturního domu svépomocí“ Kloub .p. 4, r. 1958/  
 

                                       
              /pohled na obytné stavení Kloub .p. 4, provozovna „Smíšeného zboží“, kol. r. 1990/  
 

 
/pr hled p es zbouranou stodolu do dvora  .p.4, kol r. 1991/ 
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/devastované hospodá ské budovy, kol. r. 1991/ 
 

 
/ obytné stavení statku .p. 4, r. 2009/ 
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/zoufalý pr hled skrz neexistující stodolu na obytné stavení .p. 4, r. 2009/ 
 

 
/pohled do interiéru maštalí s hodnotnou klenbou, postavených kol. r. 1820, stav 2010/ 
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/pohled na obytné stavení .p. 4 z cesty do Radán, r. 2009/ 
 

 
/celkový pohled na „Kdanský dv r“ .p. 4 a .p. 20, r. 2009/ 
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/pohled od statku .p. 4 na polnosti, v pozadí JE Temelín, r. 2009/ 
  

 
/foto z promoce Barbory Št pánkové, r. 2009, PF MU Brno, zleva: Alice Št pánková, Barbora 
Št pánková, Zden k Št pánek/ 
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/foto z promoce Barbory Št pánkové, r. 2009, PF MU Brno, zleva: Ond ej Št pánek, Barbora 
Št pánková/ 
 
 

 
/foto z promoce Barbory Št pánkové, r. 2009, PF MU Brno, zleva: Yvona Št pánková, Josef 
Št pánek/ 
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Dohledaní držitelé Kdanského dvora od r. 1534 do r. 1956 
 
 
 
držitel rok 
 
Václav (Van k) Dan k 1534 
Mat j Dan k 1603 
Jakub Dan k 1654 
Šimon Kdan k  1667 
Antonín Malý (Anton Klein) do 25.9.1764 
Kníže ze Schwarzenberka od 26.9.1764 do 30.5.1774 
František de Spazierer  od 31.5.1774 
Jan Mannlicher 1778 
Adalbert (Vojt ch) Mück 1802 
Václav I. Št pánek a Jakub Klíma  od r. 1802, rozd lení dvora na .p. 4 a 20 (Jakub Klíma) 
Václav I. Št pánek 1805, 1829, 1833, 1840 
Josef I. Št pánek 1833, 1845 do 1860 
Václav II.  Št pánek od 1860 do ca 1895 
Josef II. Št pánek od ca 1895 do 1925 
Josef III. Št pánek od 1925 do 1956 
Josef IV. Jan Št pánek od 1955 do 1956 
 
 
 
Sestavil: Mgr. Ond ej Št pánek, 2011 
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Tomáš Jan František Št pánek rytí  z Tourova (ca 1670 - 2.9. 1749) 
 
     Zajímavou osobností rodu je nepochybn  i d kan Královské kolegiální kapituly sv. Petra a 
Pavla na Vyšehrad  - Tomáš Št pánek (var. Stiepanek), celým jménem Tomáš Jan 
František.  Mnoho  z  jeho  života  se  nedochovalo.  Narodil  se  kolem  r.  1670 Václavu 
Št pánkovi (6.9.1641- po 1705) pravd podobn  v obci Nihošovice (panství Nihošovice u 
Volyn ), kde byl n jaký as ve služb  (jako sládek) u Františka Albrechta Ch epického 
svobodného pána z Modlíškovic. Po roce 1676 byl Václav Št pánek „vrchním knížecím 
sládkem“ v Bavorov  (srov. kapitolu: „Mat j Št pánek, Ond ej I. Št pánek, Ji í Št pánek, 30 
letá válka a bavorovská v tev rodu“). 
     Tomáš se dal se na církevní dráhu, kterou završil dne 24. zá í 1748, kdy byl jako „kn z-
jubilant“ ( „sacerdos-jubilatus“) zvolen kanem Královské kolegiální kapituly sv. Petra a 
Pavla na Vyšehrad  a následn  ve funkci potvrzen císa ovnou Marií Terezií. Dne 18. 
prosince 1748 byl povýšen do eského rytí ského stavu, obdržel erb a predikát „z 
Tourova“, „von Taurova“  var. „z Tourové", „von Taurow" a sou asn  mu byl ud len 
inkolát v rytí ském stavu . [1], [2], [3], [4],[5].   D kan Št pánek zem el dne 2. zá í 1749. [7] 

     V literatu e je zmi ován ješt  na po átku 19. století.  
     Tomáš Št pánek za ínal p ed svým jmenováním d kanem v Klatovech, na tamní jezuitské 
koleji. Na kn ze byl vysv cen roku 1688. Poté zastával funkci kaplana ve m st  Poli ka, od 
roku 1698 zde p sobil ve funkci d kana, a to až do roku 1720, kdy se stal d kanem v Chlumci 
nad Cidlinou. Sou asn  s funkcí d kana zde vykonával funkci venkovského viká e ( „vicarius 
foraneus“). Od roku 1718 byl nesídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra 
a Pavla na Vyšehrad . P ed svým zvolením d kanem vyšehradské kapituly užíval titul 
„kanovník-senior“. [6] 
     Podle pramen  se jednalo o nenápadného kanovníka. Jeho d kanát p edstavuje v d jinách 
kapituly spíše jen epizodu. Na Vyšehrad  nechal založit dv  nadace, z nichž se financovaly 
zádušní mše za rod Št pánk  a Bube kovských. Byl prý vysoké postavy. [7] 
 

   
/zápis z r. 1677 o Václavu Št pánkovi a jeho rodin  (Tomáš uveden jako nejstarší syn) 
v soupise služebník  panství Helfenburk/Netolice / 
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 /erb Tomáše rytí e Št pánka z Tourova,    /heslo St panek von Taurova, Meraviglia-Crivelli/ 
M. Magni, 2010/ 
 
 

      
/erb Tomáše rytí e Št pánka z Tourova,   /erb Tomáše rytí e Št pánka z Tourova, nobilita ní 
r. ca 1860/                                                  listina, 1748/  
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  /královna Marie Terezie potvrzuje Tomáše Št pánka d kanem vyšehradské kapituly, 1748/ 
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      /královna Marie Terezie ud luje Tomáši Št pánkovi z Tourova inkolát v rytí ském stavu, 1748/ 
 
 

     
/velká královská pe  p i nobilita ním diplomu/                /vazba nobilita ního diplomu/ 
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            /úvodní stránka nobilita ního diplomu/ 

 
  /sta  o život  a stavovské innosti Tomáše Št pánka v nobilita ním diplomu/ 
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/vyobrazení erbu v nobilita ním diplomu/          /poslední strana diplomu s podpisem eské 
                                                                              královny Marie Terezie, kanclé e 
                                                                              hr. Harracha a hr. Ko enského z Terešova/ 
 
  

   
  /sta  o ud lení predikátu „von Taurowa“/         /„Thomas Stepaneck von Taurowa“, tj.  

„Tomáš Št pánek z Tourové“/ 
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              /rešerše NA v Praze týkající se Tomáše Št pánka ze dne 8.10.2010/ 
 

1. Meraviglia-Crivelli, Rudolf Johann Graf von. Der böhmische Adel. Nürnberg, 1886, s. 
37, taf. 30 

2. Král: Adel s. 254. 
3. http://www.coresno.com/literatur/heraldik/89-siebmacher-boehmen/1206-siebmacher-

boehmen-s.html 
4. Mašek, P.: Šlechtické rody v echách, na Morav  a ve Slezsku od Bílé Hory do 

sou asnosti, díl II., 2010 Praha, Argo, str. 343 
5. Vav ínek, K.: Almanach eských šlechtických a rytí ských rod  2014, Praha, 2011, 

str. 445 
6. archiv Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehrad  KVš-L listina inv. 

. 481,482,483, KVš, karton 27,62,127 
7. Ruffer V.: Historie Vyšehradská, 1861 Praha 
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     Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehrad  
 

     Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehrad  vd í za sv j vznik 
knížeti a prvnímu eskému králi Vratislavovi. Tento panovník, který vládl v letech 1061 až 
1092, významn  zasáhl do evropské politiky jako nejbližší spojenec ímského císa e 
Jind icha IV. Za pomoc císa i, zvlášt  p i tažení do Itálie, kdy eští bojovníci roku 1083 

isp li k dobytí íma, získal pro svou osobu královskou hodnost. Korunovace, jež se 
uskute nila 15. 6. 1085 v katedrále sv. Víta na Pražském hrad , pr kazn  sv ila o velkém 
vzestupu jeho panovnické moci a r stu autority eského státu. Léta Vratislavovy vlády jsou 
však poznamenána stálým nap tím mezi ním a jeho bratrem Jaromírem, v letech 1068 až 
1070 pražským biskupem, které oslabovaly vnit ní stabilitu zem . Vratislav p esídlil z 
Pražského hradu na Vyšehrad, kde pro posílení svých pozic v i Jaromírovi založil k roku 
1070 kolegiátní kapitulu. Aby mohla plnit funkci protiváhy pražského biskupství a 
svatovítské kapituly, požádal papeže o její vyn tí (exempci) z biskupské pravomoci a p ímé 
pod ízení papežské kurii. Tehdejší papež Alexandr II. sice potvrdil z ízení kapituly a jejím 
len m ud lil právo nosit sandály a mitru, vlastní exempci však vyhlásil až papež Lucius II. 

listinou z 11. 4. 1144. Vratislav také obda il kapitulu zna ným nemovitým majetkem a platy. 
Dnes lze konstatovat, že založením exemptní kapituly na Vyšehrad , ešil Vratislav krom  
jiného otázku hmotného zabezpe ení vysokých státních ú edník , kte í se práv  rekrutovali z 
ad duchovních – p edstavitel  a len  Vyšehradské kapituly. Vratislav zem el 14. ledna 1092 

a byl pochován ve vyšehradském kapitulním kostele, do jehož základ  sám kdysi „p inesl na 
vlastních ramenou dvanáct plných n ší kamení ke cti svatého Spasitele tak, jako císa  
Konstantin založil kostel ímský“(letopis tzv. kanovníka vyšehradského). 

    Kolegiátní kapitula vyšehradská m la do roku 1419 (1420) mezi eskými církevními 
institucemi mimo ádné postavení. Byla pod ízena papežské kurii, s níž udržovala p ímé styky. 
Sou asn  však její nejvyšší p edstavený – probošt, dosazovaný eským panovníkem, získal 
nedlouho po roce 1222 trvale do svých rukou vysokou hodnost královského kanclé e 
(p edstaveného eské královské kancelá e), a tím i postavení jednoho z p edních dvorských 
initel  a spolutv rc  vnit ní a zvlášt  zahrani ní politiky eského krále. Mezi kapitulními 

hodnostá i i kanovníky lze najít p ední osobnosti politického, duchovního i kulturního života, 
kterým nechyb l evropský rozhled, leny vládnoucích dynastií P emyslovc  a Lucemburk , a 
také p íslušníky významných šlechtických rod . Z probošt  to byl nap . Jind ich B etislav, na 
sklonku svého života eský kníže (1193 – 1197), Petr z Aspeltu, pozd jší mohu ský 
arcibiskup, rádce král  Václava II. a Jana Lucemburského, Jan ený Volek, nevlastní bratr 
královny Elišky P emyslovny, od roku 1334 olomoucký biskup, dále Jan Sob slav, synovec 
Karla IV., nebo Václav z Bu enic, ený Králík, p ední rádce a oblíbenec Václava IV., od 
roku 1413 rovn ž olomoucký biskup. Kapitula vlastnila rozsáhlý nemovitý majetek, k n muž 
nap . pat ilo i m sto Prachatice. 

   V d sledku náboženských bou í v XV. století a následné reformace ztrácí v tšina církevních 
institucí svá výsadní postavení. Husitská revoluce, zvlášt  pak obsazení, vyplen ní a pobo ení 
Vyšehradu husity, po vít zství nad vojskem krále Zikmunda 1.11.1420, znamenala  zásadní 

ed l ve vývoji kapituly. P esto, že kapitula dokázala uhájit svoji existenci a na Vyšehrad se 
vrátila, již nikdy se jí nepoda ilo obnovit postavení, které m la p ed rokem 1419. Výsadami, 
ud lenými kapitule p ed rokem 1419 papežem, p isp la kapitula k zachování nep erušeného 
chodu organizace katolické církve v pražské církevní provincii v dob   sedisvakance 
arcibiskupského stolce. Významn jší etapu v jejím dalším vývoji p edstavuje až 1. polovina 
18. století, kdy v kapitule p sobili dva literárn inní kanovníci Jan Florian Hammerschmid 
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(1652 – 1737) a Jan Tomáš Vojt ch Berghauer (1684 – 1760), od r. 1749 kapitulní d kan. 
Tehdy se také uskute nila barokní p estavba kapitulního kostela sv. Petra a Pavla, dokon ená 
roku 1729. Ve 2. polovin  19. století kapitula výrazn  p isp la k obnov  Vyšehradu, který 
obrozenecká eská spole nost romanticky spojovala s po átky eského národa a státu. 

in ním vlasteneckých probošt  Vojt cha Ruffera (1790 – 1870), Václava Štulce (1814 – 
1887) a Mikuláše Karlacha (1831 – 1911) došlo k p em  vyšehradského h bitova v národní 
poh ebišt , vybudování Slavína a k novogotické p estavb  kapitulního kostela. 
 
     V dob  první sv tové války a vzniku samostatného eskoslovenského státu p sobí na 
Vyšehradské kapitule dv  mimo ádné osobnosti. Je to p edevším bývalý p edstavený eské 
koleje v ím  Msgre.ThDr.František Zapletal  (1861 – 1935), který se stal roku 1922 
proboštem kapituly a od roku 1933 sv tícím pražským biskupem, a dále Msgre. Bohumil 
Stašek (1886 – 1948), významný p edstavitel eského katolického politického života, jeden ze 
zakladatel eskoslovenské strany lidové, neohrožený bojovník proti nacismu a n mecké 
okupaci. 
 
     Po roce 1948 p ichází Vyšehradská kapitula v d sledku „znárodn ní“ o v tšinu svého 
nemovitého majetku mimo Prahu. Jsou jí zkonfiskovány zem lské statky, z jejichž výnos  
kapitula nejen zabezpe ovala sv j chod, ale zejména budovala Vyšehrad v podob  jak je dnes 
znám. V roce 1961 byla donucena, pod hrozbou svého zrušení „darovat“ socialistickému státu 

tšinu svých objekt  na Vyšehrad , v etn  Vyšehradského h bitova. Objekty p ešly pozd ji 
na Obec hl.m.Prahy a sloužily postupn  k r zným ú el m. Po sametové revoluci uznalo 
tehdejší vedení hl.m.Prahy nezákonnost vynuceného darování a v roce 1991 p evedlo na 
kapitulu zp t v tšinu vyšehradských kapitulních objekt . Kapitula tak mohla, by  v 
omezeném rozsahu, op t obnovit svoji innost. V uplynulém období byla dokon ena nejen 
rekonstrukce kapitulního chrámu sv. apoštol  Petra a Pavla, ale i v tšiny dalších objekt . V 
roce 2003, kdy kapitula vzpomínala stého výro í regotizace, ud lil papež Jan Pavel II. 
kapitulnímu chrámu sv. apoštol  Petra a Pavla titul papežské baziliky minor. [1] 

 

            
/pohled na Vyšehrad a kapitulní kostel sv. Petra a Pavla od Vltavy/ 
 
[1] p evzato z oficiálních webových stránek Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na   
Vyšehrad  
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1938-1953 
2) Hora-Ho ejš, P.: Toulky eskou minulostí, díl I.-VIII. 
3) Macek, V.: V k Jagellonc  v eschách, díl I. II., 1994, 1997 
4) Vod any a vod ansko, sborníky 1-7 
5) Kolektiv autor , Sborníky, 2005, 2010, GHSP 
6) Královský Vyšehrad, sborník, díl II. 
7) Sassmann, A.: Ko eny 1,2,3, Karmášek, eské Bud jovice, 2010 
8) Popis hejtmanství píseckého, 1889 
9) Kolafová, J.: D jiny m sta Protivína a p idružených vesnic do roku 1918, 1997 
10) Myšák, M.: Institucionální a soukromé knižní sbírky v bavorovské farnosti od 

st edov ku do pol. 18. století, Olomouc, 2008 
11) Vlasák, F.: Staro eská šlechta a její potomstvo po t icetileté válce, Památky 

archeologické a místopisné, díl II., 1857, Praha 
12) Meraviglia-Crivelli, Rudolf Johann Graf v.: Der böhmische Adel, Nürnberg, 1886 
13) Myslive ek, M.: Erbovník 2, Praha, 1997 
14) Sedlá ek, A.: Hrady, zámky a tvrze Království eského, díl XI., Prachensko, 2. 

vydání, 1936 
15) Vav ínek, K.: Almanach eských šlechtických a rytí ských rod  2014, Praha, 2011 
16) Ott v slovník nau ný 
17) Mostecký, V.: D jiny královského m sta Vod an, díl I., II., 1940 
18) Sommer,  J.G.:  Topografie  království  eského,  „Das Königreich Böhmen: bd 

Prachiner Kreis“, 1840 
19) Schematismy/Kalendá e eského království, 1805, 1829, 1833 
20) Mašek, P.: Šlechtické rody v echách, na Morav  a ve Slezsku od Bílé Hory do 

sou asnosti, díl II., 2010 Praha, Argo 
21) Ruffer, V.: Historie Vyšehradská, Praha, 1861 
22) Bumba, J.: eské katastry od 11 do 21. století, Praha, 2007 
23) Oficiální webové stránky Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na 

Vyšehrad , dostupné on-line na: http://www.kkvys.cz 
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Seznam archivních pramen  
 
 

1) Urbá  panství Helfenburk a Jinín z r. 1547, SOA T ebo , Vrchní ú ad eský Krumlov 
2) Pozemková kniha panství Helfenburk (konec 16. stol. -1618), SOkA Prachatice 
3) ty hospoda ení na panství Helfenburk (konec 16. stol. – 1620), SOkA Prachatice 
4) Pozemková kniha panství Helfenburk, Netolice, sign. V AU 1a (1568-1618), SOA 

ebo  
5) Pozemková kniha panství Helfenburk, Netolice, sign. V AU 1b (1597-1709), SOA 

ebo  
6) Registra urburní J.M. knížete z Eggenberka, panství netolického, lhenického a 

helfenburského, obnovené r. 1642, SOA T ebo  
7) Pozemková kniha rychty javornické 1664-1883, SOA T ebo  
8) Pozemková kniha Vs Protivín, Dunovice 1700-1850, SOA T ebo  
9) Pozemková kniha Vs Protivín, Kloub 1714-1881, SOA T ebo  
10) Soupisy poddaných a služebník  panství Helfenburk/Netolice od r. 1664-1738, SOA 

ebo  
11) Berní rula 1654, Práche ský kraj 
12) matriky narozených, oddaných a zem elých fary v Bavorov , SOA T ebo   
13) matriky narozených, oddaných a zem elých fary v Bílsku, SOA T ebo  
14) matriky narozených, oddaných a zem elých fary v Dubu, SOA T ebo  
15) matriky narozených, oddaných a zem elých fary Vlachova B ezí, SOA T ebo  
16) matriky narozených, oddaných a zem elých fary v He mani, SOA T ebo  
17) matriky narozených, oddaných a zem elých fary ve Sko icích, SOA T ebo  
18) soupisy poddaných a sirotk  panství Helfenburk (Netolice), SOA T ebo  
19) soupisy poddaných a sirotk  panství Protivín, SOA T ebo  
20) archiv Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehrad , KVš kartony 62, 

127 
21) archiv Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehrad , KVš-L listina 

inv. . 481,482,483, KVš, karton 27,62,127 
22) archiv Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehrad , KVš-L listina 

inv. . 481,482,483, KVš, karton 27,62,127 
23) archiv Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehrad , KVš kartony 62, 

127 
24) Knihy svobodnické, Libri libertinorum, NA Praha 
25) historické listiny,  kolaborace archiv  n kolika stát  Evropy, dostupné na 

http://www.monasterium.net 
26) mapy stabilního katastru z r. 1837, dostupné na http://archivnimapy.cuzk.cz/ 
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Rod Št pánek z Tourova, rodová linie – Tourov, Javornice, Dunovice, Pohorovice, 
Kloub, Brodek u P erova, P erov, Kojetín 

 
Stiepanek z Taurowýho, n. ca 1490/1510, † po 1547, na Št pánkovském dvo e v Tourov  
X  N. N. 
 

ti: 
 
       1.  Št pánek z Taurowýho, n. ca 1550, † 1598/1600 (mor 1599?), na Št pánkovském dvo e v Tourov , 
zmi ován r. 1597,  sv il spolu s rychtá em javornickým, r. 1598, prodával dobytek, va il/šenkoval pivo 
            X N. Št pánková vdova, p ipomíná se 1600,1601, 1604 
 
        D ti: 
 

1. Mikuláš „Varhaník“ , † 1608  ve špitále ve Vyškov  (Morava)  ? 
 

2. Mat j, n. ca 1585, † po 1645/46  v Budyni u dcery Evy Vondrysové, 1625 konšel rychty javornické, na 
Št pánkovském dvo e v Tourov  a Va áskovském dvo e ve Svin ticích (koupil r. 1625, prodal r. 1641 
svému zeti), tento zván pozd ji dvorem Št pánkovským, nejv tší hospodá  v Tourov , v nájmu další 
pozemky 

               X  N. N. 
 
              D ti: 
 

1. Ond ej, n. ca 1610, † 18.7.1676, od r. 1637 na Št pánkovském dvo e v Tourov , uveden v Berní 
rulle r. 1654 jako jediný osedlý v Tourov , 1666 grunt vyho el- osvobozen od daní 
X Anna, † 22.9.1678 
 

ti: 
 

1. Ji í, n. ante 1641, † 14.2.1698, od r. 1676 na Št pánkovském dvo e v Tourov , 1687 
grunt vyho el- osvobozen od daní 
X  30.1.1664, Tourov, Marie Magdalena Lomková (dcera Václava Lomky z Koje ína), 
n. ca 1637, † 20.2.1696, Tourov 
 

ti: 
 

1. Mat j, n. 8.1.1665, Tourov, † 1727 v Tourov , od r. 1698 na Št pánkovském 
dvo e v Tourov , r. 1724 dv r prodal p íbuznému Adalbertu Wachtovi 
X 1696, Tourov, Alžb ta Št pánková (dcera Mat je Št pánka ze Svin tic) 

 
2. Kate ina, n. 1666, Tourov, † post 1684 
 
3. Jan, n. 1668, Tourov, † post  1699 

 
4. Vít, n. 6.6.1671, Tourov  – zakladatel v tve javornicko – dunovské 

 
5. Václav, n. 1672, Tourov, †  ante 1684   

 
6. Eva, n. 20.11.1675, Tourov, † ante 1679 

 
7. Sofie, n. 24.3.1677, Tourov, † 1700 

 
8. Pavel, n. 1678, Tourov, † post 1688 

 
9. Bartolom j, n. 11.8.1683, Tourov, † 22.8.1683 Tourov 
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2. Dorota, † 1640, mor, Tourov 
 

3. Anna, † 1640, mor, Tourov 
 

4. Václav, n. 6.9.1641, Tourov – zakladatel bavorovské v tve 
 

5. Jakub, n. 1641, Tourov 
X Marie Magdalena 
 
Syn: 
           Jan, n. 7.5.1665 
  

6. Dorota, n. 28.1.1644, Tourov 
 

7. Marie Magdalena, n. 7.8.1649, Tourov 
 

8. Pavel, n. 25.1.1651, Tourov, po r. 1677 v Út šov , p iženil se k vdov  Ann  
 

9. Vav inec, n. 2.9.1654, Tourov 
 

2. Jan, † 1649 ve Svin ticích jako žebrák 
   

3. Eva, † post 1668, Budyn  
X Vondrys  z Budyn  
 

4. Magdalena, † post 1650 
X Pavel Kohout, od r. 1641 hospodá  na Št pánkovském dvo e ve Svin ticích, † ca 1645/46, 
Svin tice 
 
    D ti: 
 

1. Anežka, n. 1641, Svin tice † post 1700, Koje ín 
 

2. Dorota, n. 1638, Svin tice † post 1686, Strunkovice nad Blanicí 
 
 
                                Bavorovská v tev – zakladatel Václav (n. 6.9.1641, † post 1705) 
 
                                Václav Št pánek, n. 6.9.1641, Tourov, † post 1705, do r. 1676 ve službách Ch epických 

z Modlíškovic na panství nihošovickém, po r. 1676 v knížecích eggenberských službách, 
                                jako „vrchní knížecí sládek bavorovský“, asto titulován jako „ Slovutný muž a Pán“ 
                                X Kate ina 
       
                                D ti:  
                                            1.           Dorota?  
 

2.         Tomáš, n. ca 1670, † 2.9.1749, d kan poli ský, chlumecký, vyšehradský, od r. 
1748 rytí  „z Tourova“ 

 
3. Rosina, n. ca 1673 

X Bavorov, 1692, Jan Hanzalík, knížecí sládek 
 

4. Jan Karel, n. 21.7.1676, Bavorov 
 

5. Uršula / Woršila, n. ca 1677, Bavorov, † post 1705 
 

6. Anna Johana, n. 8.12.1679, Bavorov, † 27.1.1681, Bavorov (mor?) 
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7. Jan Vilém, 7.5.1680, Bavorov, † 6.1.1681, Bavorov (mor?) 
 

8. František Vilém, n. 29.9.1681, Bavorov, †11.10.1681, Bavorov 
 

9. Johana Dorota, n. 1.10.1682, Bavorov, † 5.8.1685, Bavorov 
 

10. Anna Marie, n. 1.2.1684, Bavorov 
 

11. Martin František, n. 6.1.1685, Bavorov 
 

12. Dorota Kate ina, n. 4.10.1687, Bavorov 
 

13. Josef Ignatius, n. 4.9.1689, Bavorov 
 

14. František, n. 27.1.1692, Bavorov 
 

15. Anna Terezie, n. 14.6.1699, Bavorov 
 
 
                              tev javornicko - dunovská – zakladatel Vít (n. 6.6.1671, † 25.10.1732) 
 
                              Vít Št pánek, n. 6.6.1671, Tourov, † 25.10.1732 Dunovice, od r. 1704 mistr ková ský 
                              v Javornici, od r. 1720 v Dunovicích 
                              X Tourov, 1702, Dorota Koubová z Javornice, n. ca 1677 v Javornici, † post 1757  (dcera 
                              Václava Kouby z Javornice) 
 
                              D ti: 
 

1. Kašpar, n. 6.1.1704/11, Javornice, † 14.2.1765, Dunovice, r. 1728 na kovárn  
v Krajní ku, od r. 1732 pak v Dunovicích, kde r. 1763 vystav l další chalupu u 
kovárny  

     X  Javornice, 1729, Kate ina Kahovcová z Javornice, n. ca 1700, † 14.9.1767, 
     Dunovice  
 
     D ti:  
 

1. Martin, n. 30.9.1730, Krajní ko – zakladatel v tve pohorovicko-kloubské 
 

2. Jakub, n. 27.4.1733, Dunovice, r. 1765 p ipomínán ve vojsku 
 

3. Magdalena, n. 4.8.1735, Dunovice 
 

4. Ond ej, n. 8.11.1736, Dunovice, † 11.2.1796, Dunovice, ková  v Dunovicích 
 

5. Tomáš, n. 1739, Dunovice, † 1765, Dunovice 
 
 

2. Václav, n. 29.2.1708, Javornice 
 

3. Alžb ta, n. 13.5.1710, Javornice, † ca 1773 
 

4. Mat j, n. 5.2.1713, Javornice, † 2.1.1752, Dunovice, ková  v Dunovicích, kde r. 1738 
postavil chalupu 
 

5. Vav inec, n. 30.7.1715, Javornice, r. 1736 p ipomínán ve vojsku,  † ca 1768  ve 
vojsku? 

 
6. Marie, n. 1718, Javornice,  

 
7. Ji í, n. 24.4.1722, Dunovice † po 1776 
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                        tev pohorovicko-kloubská – zakladatel Martin (n. 30.9.1730, † 3.7.1795) 
 
                        Martin Št pánek, n. 30.9.1730, Krajní ko, † 3.7.1795, Pohorovice, kolá , od r. 1757 
                        Pohorovice .p. 1 „U erných“ 
                        X Pohorovice ?, 2.2.1757, Rosina Peka ová z Pohorovic, n. 1739, Pohorovice (dcera Václava 
                       Peka e z Pohorovic), † 11.1.1814, Kloub .p. 4 
 
                       D ti:  

1. Anna, n. 21.2.1758, Pohorovice  
 

2. Marie Magdalena, n. 6.7.1760, Pohorovice, † 1.6.1808, Kloub .p. 4 
 

3. Martin, n. 9.11.1762, Pohorovice, od r. 1802 královský svobodník v Kloub .p. 4 
 

4. Václav, n. 9.8.1765, Pohorovice,  od r. 1802 královský svobodník v Kloub .p. 4 – 
zakladatel kloubské v tve 

 
5. Josef, n. 13.3.1770, Pohorovice 

 
6. Jan, n. 10.6.1774, Pohorovice 

 
7. Matyáš, n. 1777, Pohorovice 

 
 

 
                      tev kloubská – zakladatel Václav (n. 9.8.1765, † 25.1.1822) 
 
                      Václav Št pánek, n. 9.8.1765, Pohorovice .p. 1, † 25.1.1822, Kloub .p. 4, od r. 1802 královským 
                      svobodníkem na svobodném dvorci zv. „Kdanský dv r“, Kloub .p. 4 
                      X Javornice ?, 12.2.1792, Kate ina Karvánková z Javornice, n. 1774, Javornice, † 2.6.1827, Kloub 
                      .p. 4 (dcera Václava Karvánka z Javornice) 
 
                      D ti: 
 

1. Jan, n. 19.2.1793, Pohorovice, 
 

2. Josef I., n. 22.2.1795, Pohorovice – pokra ovatel I. rodové linie 
 

 
3. Václav, n. 15.6.1797, Pohorovice 

 
4. Anna, n. 18.2.1799, Pohorovice 

 
5. Jan, n. 1800, Pohorovice, † 1.12.1800, Pohorovice 

 
6. Marie Anna, n. 20.8.1801, Pohorovice, provdaná za Františka Dunovského z Dunovic 

 
7. Martin, n. 7.11.1802, Kloub .p. 4, od r. 1827 Protivín 

 
8. Marie, n. 24.7.1805, Kloub .p. 4 

 
9. Václav, n. 1806, Kloub .p. 4, † 3.9.1808, Kloub .p. 4 

 
10. Kate ina, n. 1807, Kloub .p. 4, † 13.4.1808, Kloub .p. 4 

 
11. Václav, n. 1809, Kloub .p. 4 

 
12. Jan, n. 30.11.1812, Kloub .p. 4, † 10.5.1816, Kloub .p. 4 
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13. Kate ina, n. 18.6.1815, Kloub .p. 4, † 2.1.1816, Kloub .p. 4 

 
 
                   Pokra ování I. rodové linie – zakladatel Josef I. (n. 22.2.1795, † podzim 1862) 
 
                  Josef I. Št pánek, n. 22.2.1795, Pohorovice, † podzim 1862, Kloub .p. 4, královský svobodník na 
                  „Kdanském dvo e“, Kloub .p. 4 
                   X Vod any, 14.10.1823, Kate ina Šrámková ze K tic .p. 5, n. 14.10.1804, K tice (dcera Josefa 
                  Šrámka ze K tic a Kate iny, n. ca 1764,  † 17.7.1834, Kloub .p. 4) 
 
                   D ti: 
 

1. Kate ina, Kloub .p. 4 
 

2. Anna, n. 1827, Kloub .p. 4 
X Kloub, 26.8.1846, František Klíma, n. 1819, Kloub .p. 20 

 
3. František, † 12.6.1842, Kloub .p. 4 

 
4. Terezie Anna, † 15.3.1846, Kloub .p. 4 

 
5. Václav, n. 16.9.1837, Kloub .p. 4, † 17.6.1919, Kloub .p. 4 

X Kloub ?, 31.1.1860, Anna Šefránková z Drahonic, n. 11.8.1841, Drahonice,                    
† 15.2.1898, Kloub .p. 4 
 

ti: bez ohledu na datum narození 
 

1. Barbora, Kloub .p. 4, provdaná Soukupová 
 

2. Alžb ta, Kloub .p. 4, provdaná Kollerová 
 

3. Marie, Kloub .p. 4, provdaná Batistová 
 

4. Kate ina, Kloub .p. 4, provdaná Mašková 
 

5. Terezie, Kloub .p. 4, provdaná Skobová 
 

6. Josefa, Kloub .p. 4, provdaná Vachulková 
 

7. Václav, Kloub .p. 4 
 

8. Josef II., n. 21.1.1862, Kloub .p. 4, † 30.7.1940, Kloub .p. 4 
1X Kloub ?, ante 1899, Anna Ková íková z Nové Vsi u Protivína, n. 20.10.1873, 
† 28.3.1905 (tuberkulosa), Kloub .p. 4 
2X Kloub ?, 1909, Božena Ková íková, sestra p edešlé, n. 1885, † ca 1910 
(tuberkulosa), Kloub .p. 4, manželství bezd tné 
3X Kloub ?, 1914, Rosalie Ková íková, sestra p edešlých, † 1916 (tuberkulosa), 
Kloub .p. 4, manželství bezd tné 
4X Kloub ?, 1918, Marie Beranová, † 7.3.1933, zápal plic, Kloub .p. 4, 
manželství bezd tné  
 
 

ti: 
  

1. Josef III., n. 26.3.1899, Kloub .p. 4, † 11.2.1977, Horní Mošt nice 
X Sv. Hora u P íbrami, 14.5.1925, Žofie Janušková, Lety .p. 9, n. 
16.5.1905, † 7.8.1954, Nemocnice Písek 
 

ti: 
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1. Josef IV. Jan, n. 19.3.1926, Kloub .p. 4, od r. 1956 Brodek 

u P . 
X Brodek u P ., 18.8.1956, Yvona Kopcová z Brodku u P ., 
n. 14.5.1937 
 
Syn: 
  
         Zden k, n. 28.5.1958, P erov 
         X P erov  18.12.1981, Alice Šnajdrová, n. 31.7.1957, 
         P erov (dcera MUDr. Dušana Fr. Šnajdra, léka e a 
         Oluše Cvakové, zdravotní sestry) 
 
         D ti: 
 

1. Ond ej, n. 18.4.1982, právník, Mgr. 
 
2. Barbora, n. 8.2.1985, právni ka, Mgr. 

 
 
                                                                            2.      Vlasta Marie, n. 20.3.1932, Kloub .p. 4, od r. 1953  Horní 
                                                                                     Mošt nice 
                                                                                     1 X Kloub .p. 4, 2.7.1953, Zden k Hrubý, n. 9.12.1928, H. 
                                                                                     Mošt nice, † 16.6.2002 
                                                                                     2 X Jaroslav Ml ák, n. 23.4.1926, † 4.3.2005 
 
                                                                                    D ti:  
 

1. Vlasta (A ka), n. 19.7.1955, † 2.11.1992, léka ka, 
MUDr. 

                                                                                                  X            Krat na 
 
                                                                                                D ti: 
 

1. Ivo Krat na, n. 13.5.1980, právník, Mgr. 
 

2. Hana Krat nová, n. 23.12.1983, léka ka, 
MUDr. 

 
                                                                                            2.   Zden k Hrubý, n. 30.6.1954  
 
                                                              2.    Václav, n. 14.4.1902, Kloub .p. 4, † 1968, Praha, starosta Žíchovce, 
                                                                     1942  koncentra ní tábor Griebo, 1943 koncentra ní tábor Bayreuth 
                                                                     X Žíchovec, 15.2.1934, Marie Mikšová ze Žíchovce, n. 1918 
 
                                                                     D ti: 
 

1. Vlasta 
 

2. Venuše    
 
 
                                                             3.     Marie, n. Kloub .p. 4, † jako dít  
 
                                                             4.     František, n. Kloub .p. 4, † jako dít  
 
                                                             5.     Alois, n. Kloub .p. 4, † jako dít  
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