
 

Osobnosti s erby - 15.část 

V další části bych Vám rád představil muže, kteří byli významnými mistry pera své doby. 
 

 

Šimon Lomnický z Budče  
(též žebrák (Ptochaeus), Lomnicius, Chodeček a Janů) 

- * 1552 v Lomnici nad Lužnicí  
- † 1623 (1622) v Praze  
- český spisovatel, nejznámější z veršovců českých doby předbělohorské 
- pocházel z chudých poměrů, školu vystudoval díky Vilémovi z Rožmberka, 
který mu později zajistil místo učitele. Později pro svého ochránce pracoval 
přímo jako písař a správce pivovaru v Třeboni a Lomnici nad Lužnicí. 

- kolem roku 1585 zdědil po tchánovi zájezdní hostinec v Ševětíně, který pod 
jeho vedením velmi dobře prosperoval. V této době pravděpodobně půjčoval 
peníze na lichvářský úrok (lichva byla od 4 %). Roku 1594 byl povýšen do 
šlechtického stavu. 

-  roku 1619 Lomnický přišel o majetek – nejprve vyhořel a poté jeho vesnice, 
ve které byl rychtářem, byla zničena císařskými vojsky. Odešel pak s druhou 
manželkou (první zemřela kolem roku 1600) do Prahy, kde přestoupil k 
evangelické církvi. Po bitvě na Bílé hoře se vrátil ke katolické církvi.  

- za své odpadlictví nebyl potrestán, protože bylo shledáno, že hana převyšuje 
chválu; vyvázl pouhou domluvou. Pobýval pak v Novém městě pražském u 
Jana Sferýna, marně se dožadoval nějakého domu po rebelantovi, zemřel 
brzy potom v bídě. 

- pověsti o jeho potrestání a žebrání, vzniklé z příjmení, postrádají rovněž 
podstaty. Oba dva jeho synové, Jan i Antonín Zbyhněv žili ve službě panské 

  

 

Karel Drahotín Villani  
(vl. jm. Karel Bartoloměj Ignác svobodný pán Villani de Pillonico) 

- * 28. ledna 1818 v Sušici 
-  † 24. března 1883 ve Střížkově, obec Struhařov 
- básník, překladatel, nakladatel, liberální politik a vlastenec 
- jeho předkové z otcovy strany pocházeli z italské Perugie, do Čech přišli 
během třicetileté války. Matka byla z bohaté česky mluvící měšťanské rodiny. 
Karel se vzdělával nejdříve v Neznašově u Týna nad Vltavou, později u 
piaristů v Českých Budějovicích. Ve dvanácti letech přešel na vojenskou 
akademii ve Vídeňském Novém Městě. Tam na něj působil vynikající 
pedagog, učitel češtiny Tomáš Burian. Seznámil se také s jihoslovanskými 
studenty (jedním z nich byl chorvatský básník Petar Preradović) a pod jejich 
vlivem přijal umělecké jméno Drahotín. 

- od 40. let 19. století se účastnil českého společenského a literárního života. 
Člen stavovské opozice před rokem 1848, v revoluci v letech 1848–1949 
velitel legie Svornost. V letech 1867–1868 a 1870–1871 byl poslancem 
českého sněmu, rozhodný stoupenec státoprávní politiky. Autor sbírky básní 
věnovaných slovanskému světu  

- Villaniho básnická tvorba není obecně vysoce ceněna. Měl snahu, ale nikoliv 
básnický talent a jeho výrazové prostředky byly omezené. Během života byl 
současníky oslavován a podporován, ale především kvůli své politické a 
společenské aktivitě, o níž mnozí doufali, že přivede další české šlechtice do 
řad vlastenců 

Zdroj : Wikipedia, J. Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch a heraldická ročeka 1975 
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