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Příloha I – Medailonky zástupců lipské podlinie Berků z Dubé
Jindřich Jednooký/Starý (13)
•

doložen 1348–1403, zemřel 1403/4

•

mladší syn Hynka Berky z Dubé (1348) a Anežky

•

manželka Adla, sedm synů Hynek Dubský (14), Jindřich Starší (+1406), Jindřich Berka
(+1437), Václav (+1416), Jindřich Hlaváč (+1433), Jindřich Vaněk (+1413), Jan (1391)

•

nepříliš politicky aktivní, od osmdesátých let 14. století se do konce života zřídka
vyskytoval jako přísedící na zemském soudě, kam přivedl i své syny

•

s bratrem držel majetek po otci v nedílu, před rokem 1361 si ho rozdělili, v době
největšího bohatství (1391) držel Housku, Kuřívody, Dubou, Čáp, Chudý Hrádek,
Milčany, Jestřebí, Milštejn, Cvikov, Jablonné a vesnice a polnosti k nim náležející

Hynek z Dubé a Milštejna/Dubský (14)
•

doložen 1386–1409, zemřel 1409–1413

•

nejstarší syn Jindřicha Jednookého a Adly

•

manželka Kateřina z Lemberka, synové Jaroslav (15) a Jindřich (16)

•

od otce získal roku 1391 panství Milštejn, od bratra Jindřicha Berky (1437) přikoupil
roku 1405 polovinu města Jablonného

Jaroslav Berka z Dubé a Milštejna/Dubský (15)
•

doložen 1419–1431, zemřel 1431–1433

•

o manželce ani dětech se nedochovaly prameny

•

politicky aktivní, za husitských válek na straně krále Zikmunda, kontakty s Půtou III.
z Častolovic i s Konrádem z Vechty a Zikmundem Lucemburským, dobré vztahy
s hornolužickým Šestiměstím

•

s bratrem Jindřichem drželi majetek v nedílu, po otci zdědili panství Milštejn a ½
Jablonného, krátce vlastnili město Lipou (1425/6) a hrad Helfenburk (1427–1429),
dlouhodobě Ronov a Kravařský újezd
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Jindřich Berka z Dubé a Lipé/z Milštejna/Dubský (16)
•

doložen 1429–1468, zemřel 1468–1470

•

1. manželka neznámá, 2. Anežka z Poděbrad, z prvního manželství syn Jaroslav (17),
z druhého Jiří (18), Jan (19) a Petr (20)

•

politicky činný již za husitských válek, velký nárůst aktivity od čtyřicátých let do
konce života, jeden z významných podporovatelů Jiřího z Poděbrad, prosadil se na
dvoře Ladislava Habsburského i Jiřího zastával úřady karlštejnského purkrabího
(1454–1459), přísedícího zemského soudu (1454–1465), královnina hofmistra (1458–
1462) a královnina podkomořího (1460)

•

po smrti bratra Jaroslava držel celý společný majetek, roku 1435/1444 připojil Lipou,
1447 druhou polovinu Jablonného, a po roce 1460 Zákupy, 1441–1447 držel
Hoyerswerdu v Horní Lužici

Jaroslav Berka z Dubé a Lipé (17)
•

doložen 1454–1491, zemřel 1491–1493

•

manželka neznámá, synové Adam a Zdislav

•

politicky aktivní hlavně za vlády Vladislava II., úřad nejvyššího dvorského sudího
(1469–1491), přísedící u komorního soudu v osmdesátých letech

•

s bratry Jiřím, Janem a Petrem držel po otci rozsáhlý majetek v nedílu,
k milštejnskému, jablonskému, zákupskému, kravařskému a lipskému panství roku
1471 přikoupili panství Sloup

Jiří Berka z Dubé a Lipé (18)
•

doložen 1471–1507, zemřel 1503–1507

•

manželka Markéta z Koldic, synové Václav (+1525), Jindřich (+1541), Hynek
(+1544), Albrecht (+1525), Jaroslav (+1514), Petr (+1514), Kryštof (+1554), dcery
Eliška a Johana

•

velice činný v politice, v 70. a 80. letech přísedící na zemském a komorním soudu,
kumulace úřadů v 90. letech – nejvyšší dvorský sudí (1491–1500), královský
prokurátor (1490–1498), přísedící na zemském soudu (1497–?), aktivně se podílel na
vzniku Vladislavského zřízení zemského
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•

od krále Vladislava II. získal zástavu Kostelce nad Labem (1499)

Jan Berka z Dubé a Lipé/ze Šternberka (19)
•

doložen 1471–1500, zemřel 1500–1501

•

manželka Ludmila z Kravař, syn Václav (+1523), dcera Ludmila (+1525)

•

v úřadech královnina kráječe (1471), královského komorníka (1477–1479), prosadil se
především v politice na Moravě, kde zastával post moravského hejtmana (1488) a
přísedícího zemského soudu (1490–1500), styky s pány z Pernštejna a Ctiborem
Tovačovským s Cimburka

•

sňatkem s Ludmilou získal panství Šternberk, Moravský Beroun a Dvorce na Moravě

Petr Berka z Dubé a Lipé (20)
•

doložen 1471–1512, zemřel před rokem 1518

•

manželka Beatrix z Kolovrat, synové Zikmund (+1570), Jiljí (+ po 1540), dcery
Ižalda, Alžběta, Anna, Lukrécie a Voršila

•

nevystupoval ve veřejném životě, v pramenech se příliš neobjevuje
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Příloha II – Rodokmeny rodu Ronovců
Smil Světlický/z
Tuháně (1)
(+ před 1216)

Jindřich ze
Žitavy (3)
(+1253)

Častolov ze
Žitavy (2)
(+1253)
Jindřich z Dubé
(4)
(+1290)

Častolov (5)
(+1278)
Záviš ze
Stružnice
(+1291)

větev pánů z
Dubé

větev pánů z
Klinštejna

Chval (6)
(+1263)

Čeněk z Ojvína
(+1326)

větev pánů z
Pirkenštejna

Smil z
Lichtenburka
(+1269)

Častolov z
Ronova (+1272)

větev pánů z
Lichtenburka

větev pánů z
Ronova a
Přibyslavi

Jindřich z Lipé
(+1329)

větev pánů z
Lipé

1) První Ronovci
Tučně jsou zvýrazněni předchůdci lipské podlinie
Sestaveno na základě článků M. Sovadiny ve sborníku Bezděz.
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Jindřich z Dubé (4)
(+1290)

Hynek z Dubé (7)
(+1309)

Půta z Frýdlantu (8)
(+1318)

Hynek Žák (9) (+1333)

podvětev Adršpachů z
Dubé

Albrecht z Frýdlantu
(+1325)

Hynek Berka (10)
(+1348) m. Anežka

Hynáček z Housky (11)
(+1320)

podvětev Škopků z
Dubé

podvětev Berků z
Dubé

Hynek (12) (+1361)

Čeněk (1279)

Jindřich Jednooký (13)
(+1404)

linie hohnsteinská

linie kuřívodská

2) Větev pánů z Dubé
Převzato z ASCHENBRENNER, Berkové z Dubé.
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Hynek (12) (+1361)

Hynek Berka z Lipé
(+1389)

Hynek Hlaváč z Lipé
(+1423)

Hynek Berka z
Hohnsteinu (+1419)

Jindřich z Vildštejna
(+1428)

Mikuláš z Lemberka
(+1481)

Beneš z Ratného
(+1423)

Hynek z Vildštejna
(1442)

Jan z Tolštejna
(+1426)

Albrecht Berka z
Vildštejna/z
Tolštejna (+1473)

3) Hohnsteinská linie Berků z Dubé
Převzato z HORKÝ, Páni z Dubé.
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Jindřich
Jednooký (13)
(+1404) m. Adla
Hynek Dubský
(14) (+1413)

podlinie lipská

Jindřich Starší
(+1406)

podlinie
milčanská

Jindřich Berka
(+1437)

podlinie
housecká

Václav (+1416)

podlinie
kuřívodská

Jindřich Hlaváč
(+1433)

podlinie
jestřebská

Jindřich Vaněk
(+1413)

Jan (1391)

podlinie
hrádecká

4) Kuřívodská linie Berků z Dubé
Převzato z ASCHENBRENNER, Berkové z Dubé.
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Hynek Dubský (14)
(+1413) m. Kateřina z
Lemberka

Jindřich (16) (+1470)
m. 1. neznámá, 2.
Alžběta z Poděbrad

Jaroslav (15) (+1433)

Jaroslav (17) (+1493)
potomci viz
medailonky

Jiří (18) (+1507)
m. Markéta z Koldic
potomci viz
medailonky

Jan (19) (+1501)
m. Ludmila z Kravař
potomci viz
medailonky

Petr (20) (+1518)
m. Beatrix z Kolovrat
potomci viz
medailonky

5) Lipská podlinie Berků z Dubé
Převzato z ASCHENBRENNER, Berkové z Dubé.
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