
Páni z Říčan 

 

 

Starý český panský rod, který se nazýval podle hradu a 

města Říčan. Erb Má červený štít a v něm tři stříbrné leknínové 

listy spojené stonky uprostřed štítu, tzv. trojlist. 

   Předkem pánů z Říčan byl Petr ze Všechrom, který mezi 
lety 1260 – 1270 nechal vystavět Říčanský hrad. O hrad 
přichází během husitských válek. Hrad zůstává neobydlen a v 
16. století zcela zpustl. 
 

Zbytky říčanského hradu ze 13. století 
 

 
 

   



V polovině 14. století se rod dělí na několik větví a již 

koncem tohoto století vlastní např. Průhonice, Hořovice, Švihov, 
Humpolec atd. Pánové z Říčan byli typickými představiteli 
renesanční šlechty. Studovali na vysokých školách doma i v 
cizině a své vzdělání využívali k uplatnění svých politických 
ambicí. Zastávali úřady krajských a zemských soudců a 
hejtmanů.  

Za stavovského povstání se ovšem někteří členové rodu, 
jako například Jan Litvín z Říčan se (mezi současníky známý 
vybraným slohem a skládáním poezie) postavil na stranu stavů 
a dokonce se osobně účastnil defenestrace roku 1618, kdy 

pomáhal vyhazovat z oken Pražského hradu císařské místodržící 
Jaroslava Bořitu z Martinic a Viléma Slavatu z Chlumu a 
Košumberka. Za tato svá jednání příchází o své majetky a v 
některých případech jsou i uvězněni.  

Jako třeba Pavel z Říčan, kterému hrozil dokonce trest k 
smrti, ale byl změněn na šest let žaláře na Zbirohu. Pavel z 
Říčan (zemřel po roce 1627) byl zvolen jedním ze stavovských 
direktorů, správcem české komory a po porážce povstání 
odsouzen k smrti. Svou výmluvností dokázal přesvědčit 
exekuční komisi, aby mu změnila trest na doživotní žalář na 

hradě Zbiroh. Propustili ho v roce 1627, ale zanedlouho poté 
zemřel. 
 

Příbuzenskými svazky byli pánové z Říčan spojeni s 
Valdštejny, Smiřickými, Olbramovici, Lobkovici, Kaplíři, pány z 
Roupova aj. 
 

 

Potomci rodu žijí dodnes v Praze na Malé Straně a vlastní 
zde bývalý palác, který získali od Kolowratů. 
 

Zdroj: wikipedie, internet 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolovratov%C3%A9

