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Genealogie Nosticů z Nostic
Jiří Hás a Jaroslav Tovačovský
Počátky rodu Nosticů ( Nostitz ) spadají do 12. století. Své jméno rod odvozuje
od statku Nostitz, který se nacházel u Budyšína. Tento původně hornolužický
šlechtický rod, který se hojně
rozrostl do několika linií, se
v pozdějších dobách rozšířil
do Slezska a také do Čech.
Původním erbem Nosticů byly
na modrém štítě dva červenostříbrně šachované kančí
zuby,
někdy
přivrácené
k sobě, jindy od sebe.
Klenotem byly dva červenostříbrně šachované buvolí
rohy. Přikrývadla červenostříbrná. S určitými obměnami
tuto erbovní figury používaly
ve svých znacích různé linie
rodu.
Pro českou genealogii
je zajímavá pouze ta část
rodu,
která
se
usadila
v Čechách a zasáhla tak do
české historie.
Jako první přišel do
Čech Hanuš z Nostic, který
byl přijat za obyvatele
království, a usadil se roku
1528 v Praze. V letech 1532 –
1541 držel statek Rudu. Jeho
manželkou byla Alžběta Vítová ze Rzavého. Jejich syn, který zdědil po otci statek
Rudu, se jmenoval Jan a byl ženatý s Kateřinou von Steinsdorf. Manželům se narodil
syn Jan Adam (+1631), jehož manželkou byla Dorota Lamingerová z Albenreutu.
V manželství se narodila dcera Kateřina (m. Karel Melchior von Winckelshofen),
Zuzana (1m.N. Hrobčický z Hrobčic a 2m. Adam Protiva z Běšin) a syn Jan Hanuš
(+1662), ženatý s Annou Margaretou Bechyňovou z Lažan. Manželům se narodili
dva synové – Jan Mikuláš, který zemřel bez potomků, a Heřman Jáchym (+1694),
který byl ženat s Maxmiliánou Justinou Babkovou z Meziříčka (+1709). Manželé
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drželi statky Kolešovice a Černoc. V jejich manželství se narodila dcera Marie Anna
Eleonora, provdaná poprvé za Jana Zikmunda Fridricha hr.Götzen a podruhé za Jana
Gerharda Petřvaldského z Petřvaldu, a jediný syn Jan Ferdinand (+26.8.1717),
jehož manželkou byla Barbara hr. von der Berghe. Manželství zůstalo bezdětné. Po
jeho smrti byl statek Kolešovice roku 1719 pro dluhy prodán. Tato linie rodu do
českých dějin nijak výrazně nezasáhla.
Daleko výrazněji do českých dějin zasáhla linie, která přišla do Čech
z Horního Slezska. Tato linie rodu se snadno sžila s domácím prostředím a po určitou
dobu její příslušníci (jak z větve rokytnické tak z větve nostic-rieneck) významně
přispěli k emancipačním a kulturním snahám českého národa.
I když dějiny rodu Nosticů spadají do 12. století, můžeme jednotnou
posloupnost sledovat až od Friedricha ( Fritzko ) von Nostitz ( 1420, 1425 ), od
kterého vedou svůj původ různé linie, tohoto velmi rozvětveného šlechtického rodu.
V Olešnickém knížectví držel statky Zedlitz, Bielwiese, Ransen a Porschwitz. Jeho
manželkou byla Anna, dcera Nicolaje von Unruh. V tomto manželství se narodili
čtyři synové
–
Hartwig von Nostitz (+1447 ). Jeho ženou byla Margareta von
Lampersdorf. Měl syny Hartwiga – zakladatele linie Ullersdorf a
Ovolsdorf , Johana – zakladatele linie Lampersdorf, od které se
později oddělila linie Driebitz a dceru Margaretu ( 1469 ).
–
Johann von Nostitz (1424 ), který byl ženat s dcerou Petra von
Brauchitsch. V manželství se narodili čtyři synové a dvě dcery. Syn
Friedrich byl zakladatelem linie Ransen ( tato linie se dále rozdělila
do linií Dammitsch, Schönborn, Teschwitz a Wandritsch ) a syn Otto
linie Zedlitz.
–
Heinrich von Nostitz ( 1452 ) – pokračování dále v textu
–
Otto von Nostitz ( 1452 ) – zakladatel linie Unwürde, tato linie
vymřela na počátku 18. století
Heinrich von Nostitz ( 1452 ) měl syna Kašpara ( +1465 ), který je doložen na
rodovém sídle Nostitz u Löbau v Lužici. Později se tento šlechtic zakoupil v Horní
Lužici – stal se majitelem statků Tschochau , Rothenburg a Gotta a v Dolní Lužici
zakupuje statek Domnitz. Byl významným válečníkem – v roce 1454 byl velitel nad
1000 jezdci v pruské válce. V posledních letech svého života působil u hejtmanského
úřadu v knížectví Zhořeleckém. Jeho ženou byla Sabina von Gersdorf. V jejich
manželství se narodili tři synové, díky kterým se rod v podstatě rozdělil do tří
samostatných linií.
Otto, manželka N. von Metzrad, se stal zakladatelem linie Rottenburg. V rámci
této linie se vytvořila i větev Neuendorf ze které pochází Otta von Nostitz (+1630) –
viz níže v textu. Z linie Rottenburg (větve Noes) je pro českou genealogii zajímavá i
Antonie von Nostitz (17.6.1695-8.6.1758),dcera Ferdinanda Leopolda (+13.8.1724) a
Anny Antonie Františka Malovcové (+1706), která byla manželkou Ferdinanda hr.
z Klenové (+22.7.1731).
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Jiří ( Georg ) založil linii na Gottě ( později Leichnam) – tato linie vymřela na
počátku 18. století a Hertvík ( Hartwig ) založil linii Tschochau ( Šachov ). Tato
linie nás zajímá především. Ona se ve třetí generaci rozdělila na starší větev
rokytnickou a mladší nostic-rieneckou, sedící na Falknově.
Hertvík ( +1510 ) byl ženat s Uršulou von Klüx und Hennersdorf se kterou
měl syny - Kašpara ( +1490 ), zemřel svobodný a Jana ( Johanna ), který zemřel
roku 1565 a byl královským zemským rychtářem v Budyšíně. Jeho manželkou byla,
jak uvádí Sinapio, Anna von Zettritz a ne Anna von Uchtritz, jak uvádějí někteří
autoři. S tímto faktem souhlasí i Dobřenský, který rovněž uvádí Annu von Zettritz.
V jejich manželství se narodili synové – Johann (+1574), zemřel svobodný a
Abrahám (+7.8.1592) – viz dále. Jejich sestrou byla Barbara, manželka Krištofa von
Schellendorf.
Abrahám
byl
dvakráte ženat – první
manželkou byla Helena von
Seydlitz (Zeidlic) a druhou
Hedvika von Spiller. Od
první ženy se narodily tyto
děti Abrahám, který
zemřel v mládí, Jan Mikuláš
(+1629) – viz dále ,
Lukrécie, zemřela v mládí a
Anna, manželka Kašpara
von Spiller. Od druhé
manželky
pocházejí
–
Hedvika, manželka Krištofa
von Nostitz na Gottě,
Helena, manželka Alberta
von
Unruh,
Mariana,
manželka
Krištofa
von
Diehr, Zikmund (+ v mládí),
Hartvík, ženatý s Annou
Marií von Nostitz na
Cunewalde. Jejich větev
vymřela ve druhé generaci.
Dále
Konrád,
jehož
manželkou byla Eva von
Diehr - jejich potomstvo
vymřelo rovněž ve druhé generaci a Kašpar, ženatý s Magdalenou von Hund na
Reusz. Jeho potomstvo vymřelo také ve druhé generaci.
Dalším pokračovatelem této linie rodu se stal Jan Mikuláš (1562-1629),
císařský apelační rada a zemský hejtman knížectví Olavského, pán na Seifersdorfu,
Heidersdorfu a Rokytnici v Orlických horách. Panství a zámek Rokytnici koupil roku
5
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1627 od Jáchymy Zieglera z Klippenhausenu. Tento muž byl dvakráte ženat – první
manželkou byla Helena von Schlichting a druhou Žofie von Nostitz z větve
Rottenburské. V manželství se narodily děti – Abrahám (+ v mládí), Helena (+
v mládí), Otto (23.5.1608-14.111664 ) z druhého manželství – zakladatel starší linie
na Rokytnici, Jan (+ v mládí), Jan Hertvík (1610- 24.3.1683 Vídeň) z druhého
manželství – zakladatel mladší linie nostic-rieneck, sedící na Falknově a Anna
Kateřina, manželka Hermanna von Salz.
Bratr druhé manželky
Jana Mikuláše Nostice, Otta,
syn Jeronýma von Nostitz
(+1584) zemského hejtmana
ve Zhořelci a jeho druhé
manželky
Kateřiny
von
Demritz, se stal zakladatelem
bohatství a moci Nosticů
v Čechách. V roce 1606 se
stal radou nad apelacemi a
roku 1610 byl povýšen na
německého
místokancléře.
Zároveň se stal i říšským
dvorským radou. Od té doby
byl účasten všech důležitých
dvorských jednání. Měl velký
podíl
na
vypracování
Obnoveného
zřízení
zemského
v roce
1627.
3.července 1623 byl povýšen
do panského stavu a téhož
roku 24.října byl povýšen do
říšského stavu svobodných
pánů.
Bohatě
využil
pobělohorských konfiskací a
získal
četné
statky
v severozápadních Čechách. Zemřel ve Vídni v prosinci roku 1630 bez potomků.
Dědicem svého jmění jmenoval mladšího syna své sestry Žofie, Jana Hertvíka –
zakladatele mladší větve na Falknově.
Zakladatelem starší větve rokytnické se stal Otto ( 23.5.1608-14.11.1664),
který konvertoval na katolickou víru. Studoval na univerzitách v Lipsku a Štrasburku.
18.května 1631 obdržel panský stav království Českého. Toho samého roku se stal
císařským radou nad apelacemi. V roce 1642 se stal zemským hejtmanem ve
Vratislavi a roku 1650 hejtmanem ve Svídnicku a Javorsku. Kromě statku Rokytnice
držel ještě ve Slezsku statky Seifersdorf, Prosen, Kunzendorf a Lobris. Byl ženat
s Barbarou Kateřinou Vachtlovou z Pantenova (+1675), dcerou Jana Jindřicha
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(+1640) a Sofie sv.p.Beesové. Při povýšení do českého panského stavu obdržel tento
erb – znak je čtvrcený, v 1.poli červeném stříbrná krokev, ve 2.poli modrém černé
orlí křídlo se zlatým břevnem, ve 3.poli modrém jsou dva červeno-stříbrně šachované
kančí zuby od sebe odvrácené nad zlatým půlměsícem a ve 4.poli stříbrném jsou tři
červené ryby nad sebou. Klenoty jsou dva, pravý klenotem je černé křídlo se zlatým
břevnem jako ve štítu, přikrývadla jsou černo-zlatá, levým klenotem jsou dva
červeno-stříbrně šachované buvolí rohy před kterými jsou dva zkřížené zlaté
praporky. Přikrývadla jsou červeno-stříbrná. Tento erb vidíme vytesaný i na
náhrobku Jana Ignáce
Hertvíka z Nostic (+1672)
v kostele v Rokytnici.
V manželství Otty
Nostice a Barbary Kateřiny
Vachtlové se narodily tyto
děti – Kryštof Václav
(1643-16.2.1712)
–
pokračovatel rodu, Jan
Ignác Hertvík (1654-1672),
Otto Václav Ferdinand
(zemřel
v mládí),
Maxmiliána Žofie, poprvé
provdána
za
Louise
markýze de Montevergues
(+1666) a po druhé za
Hermana sv.p.Oppersdorf,
Barbara
Kateřina,
manželka Julia Leopolda
hr.z Hodic (+1695), Anna
Terezie, manželka Jobsta
sv.p. Knigg, Johanna,
poprvé provdána za Jana
Jiřího
hr.Götz
(+24.8.1681) a podruhé za
Karla Julia hr.Sedlnického
(+7.1.1731).
Pokračovatelem
rodu se stal Kryštof Václav, který působil jako císařský tajný rada a zároveň
vykonával funkci hejtmana v Hlohovsku, ve Svídnicku a Javorsku. Působil také jako
úspěšný císařský diplomat. Za své zásluhy byl císařem povýšen 27.července 1675 do
hraběcího stavu království Českého a 27.listopadu 1692 se stal říšským hrabětem. Při
povýšení do hraběcího stavu obdržel následující znak- erb je modro-stříbrně čtvrcený
se zlato-modře čtvrcenou kotvou ukončenou kruhem. V 1.poli zlatý stoupající měsíc,
nad ním červeno-stříbrně šachované kančí zuby. Ve 2.poli černé křídlo se zlatým
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Strany č. 8 až 34
jsou v této ukázce
nedostupné

STAVITELSKÝ ROD PARLÉŘŮ
Libor Chaloupka

Zakladatelem slavné stavitelské rodiny pocházející snad z oblasti Bodamského
jezera, byl Jindřich Parléř 1). Původně působil jako stavitel (polír tj.parléř) na stavbě
katedrály v Kolíně nad Rýnem, poté řídil stavbu kostela sv. Kříže ve Švábském
Gmündu, od r. 1336 dómu v Augsburgu a je považován za autora návrhu chrámu
v Ulmu.

Petr Parléř, busta s jeho znakem na triforiu Svatovítské katedrály, archiv SÚPPOP

1)

Nápis nad pískovcovým poprsím Petra Parléře v triforiu Svatovítské katedrály sděluje, že jeho otcem byl
„Heinrich Arler de Polonia“. Tato nepřesnost, vzniklá již na konci XIV. stol., dlouho vyvolávala spory
v parléřovském bádání.
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Jindřichův nejstarší syn Jan z Gmündu (bez přízviska Parléř) se stal vedoucím
mistrem stavby dómu sv. Jiří v Basileji (1356 – 63) a v r. 1359 také Münsteru
v Eieiburgu. Janův syn Jindřich z Gmündu, synovec Petra Parléře, měl za manželku
Drulginu, sestru kameníka – sochaře Michaela ml. Colnera 2). Roku 1375 se stal
parléřem svatovítské huti. Připisuje se mu řada nejvýznačnějších svatovítských
skulptur – socha sv. Václava (pracoval na ní v r. 1373), postavy na tumbě knížete
Spytihněva II. a Břetislava I. trifoniové busty Alžběty Pomořanské a Václava
Lucemburského 3). V letech 1378 – 81 pobýval a pracoval v Kolíně nad Rýnem, poté
se usadil v Brně (1381 – 87), kde působil jako sochař a dvořan moravského
markraběte Jošta. Pravděpodobně vytvořil parléřovskou Pietu v brněnském kostele
sv. Tomáše (kolem r. 1385) spolu se skupinou těsně autorsky a dílensky příbuzných
plastik shodné ikonografie (Piety z Hulína, Vratislavi, Klosterneuburgu ad.). Roku
1387 se znovu odebral do Kolína nad Rýnem, kde se mu přisuzuje vytvoření části
sochařské výzdoby Petrského portálu tamní katedrály (jinou, širší otázkou, je jeho
následná činnost v Ulmu).
Michal Parléř, mladší bratr Jana z Gmündu pracoval kolem r. 1359 pro cisterciáky
ve Zlaté Koruně a dlouhodobě působil v Praze4). Ve stejné době tam pracovali jako
kameníci ve svatovítské huti i Michalovi synovci Mikuláš a Jakub, synové jeho blíže
neznámé sestry.
Nejvýraznější osobností celého rodinného klanu, byl bezesporu Jindřichův
nejmladší syn – Petr Parléř (1332 – 1399). Vyučil se v otcově huti, snad se i podílel
na řešení chóru ve Švábském Gmündu (od r- 1351) a od r. 1352 pracoval
v Norimberku, patrně jako parléř na stavbě chrámu Panny Marie. V r. 1356 přišel na
pozvání císaře Karla IV. do Prahy, aby po Matyášovi a Arrasu (+1352) převzal
vedení huti katedrály sv. Víta, nejvýznamnější sakrální stavby Českého království i
dalekého okolí. Pražská katedrála se stala jeho hlavním životním dílem, na ní a s ní
rostlo jeho umění. Kromě katedrály se v Čechách stal tvůrcem i dalších, dodnes
obdivovaných staveb. Od r. 1357 vedl stavbu kamenného mostu přes Vltavu (Karlův
most) se Staroměstskou mosteckou věží (v počátcích jistě stál i za sochařskou
výzdobou obou jejich průčelí) a začal od základu stavět chór kostela sv. Bartoloměje

2)

Michael s bratrem Janem, pocházející z Kolína nad Rýnem, patřili ke kmenovým kameníkům parléřovské
huti v Praze. Oba jsou již dlouho ztotožňováni se stejnojmennými syny mistra Michaela st. Savojského,
pátého stavitele dómu v Kolíně nad Rýnem (1353 . 81?). Michael ml. (+1385?) byl zetěm Petra Parléře a
podle poslední hypotézy též autorem monumentálních soch na Staroměstské mostecké věži (po r. 1376).
Později /1381 – 83) měl pracovat v Kolíně nad Rýnem na části sochařské výzdoby Peterského portálu tamní
katedrály. Dalším synem kolínského stavitele Michaela st. Savojského, byl asi magister Rudger, r. 1363
měšťan a od r. 1369 smluvní stavitel v nizozemském Kampenu, největším přístavním městě utrechtského
biskupství. Také on se počítal mezi nejpřednější sochaře Svatovítské huti. Na rozdíl od svých sourozenců zde
však dlouho nezůstal (zaznamenán je v Týdenních účtech na přelomu let 1372-73).
3)
Týdenní účty svatovítské huti zaznamenaly po neděli 3.4.1373, že kameník „Heinrich“ dostal za pět dní
práce na soše sv. Václava zaplaceno 30 grošů. Řada historiků umění zmíněného Jindřicha (nesprávně
uváděného s příjmením Parléř) považuje za autora tohoto díla. Ve skutečnosti zde Jindřich působil jako
pomocník jiného, přes Týdenní účty neproplaceného tvůrce dané sochy. A jím byl nejspíš sám Petr Parléř.
4)
V r. 1383 si Michal postavil dům na Pohořelci
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v Kolíně nad Labem (1360 – 78).
V zápětí na to, zahájil a dokončil
stavbu kaple Všech svatých na
Pražském hradě (1378 – 87).
Podle středověké kamenické tradice
působil na katedrále sv. Víta jako
sochař a řezbář, usměrňující tvůrčím
způsobem práce hutních kameníků.
V týdenních účtech k 30.8.1377 ředitel
stavby kanovník Andřej Kotlík
zaznamenal, že za náhrobek českého
krále Přemysla Otakara I. obdržel mistr
Petr od císaře odměnu 15 kop grošů.
Za Parléřovy práce lze jednoznačně
považovat ještě tumbu Přemysla
Otakara II. a nejstarší busty v polygonu
vnitřního trifonia, včetně bust obou
stavitelů katedrály, tedy Matyáše
z Arrasu a jeho samého. V r. 1386
započal práce na chórových lavicích,
jistě náročně řezbářsky zdobených. Ty
však shořely při nešťastném požáru
Hradu v r. 1541. Mimo Prahu snad
mohl Petr Parléř již dříve vytvořil
náhrobek arcibiskupa Arnošta z
Pardubic ve farním kostele v Kladsku
a také tamější velkou dřevěnou
„Madonu s vrabcem“ 5).

Socha sv. Václava ve stejnojmenné
kapli, pod níž je opět znak Petra
Parléře, kde se pravděpodobně
stavitel projevil jako sochař.

5)

Petr Parléř je považován i za autora jednoho z nejvýznamnějších děl krásného slohu – Toruňské madony.
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Strany č. 38 až 40
jsou v této ukázce
nedostupné

ARISTOKRATICKÝ POHLED
/ jubilejní připomenutí in memoriam velkého českého historika
Berhtolda hraběte Waldstein-Wartenberga /
Esej od Eduarda P.Martina
U každého člověka je základním úhel, ze kterého pozoruje svět.
Jsou nízké úhly, jsou vychytralé úhly, jsou úhly tak velké, že svět, který je
v nich pozorován, se rozostří.
Je i aristokratický úhel.
Tedy úhel pohledu, který není vyměřen a zaměřen výhodami, který je zaměřen
pravdou a čestností.
U historiků posledních generací pozorujeme právě nedostatek tohoto úhlu
pohledu, volili často svoje místo, ze kterého pohlíželi a posuzovali, volili často svoji
„střílnu“ tak, jak to bylo v tu dobu pro ně nejvýhodnější a nejvýnosnější.
Bertold hrabě Waldstein-Wartenberg, kterého jsem měl příležitost poznat ještě před
revolucí, byl historik v tom nejvýsostnějším smyslu, úhel jeho pohledu byl
nezviklatelný přechodnými zájmy, tendencemi, pomíjivými snahami, jeho náhled na
dějiny - ať už na stránkách, které zanechal, ať už ve slovech, jaká se uchovávají
v paměti těch, kdo jsme měli možnost s ním o historii promlouvat - byl pohled
nezatížený ničím z toho, co zatěžovalo pohled tolika historiků...
Aristokratický pohled.
Na hodnocení jeho díla, jeho pozoruhodného odkazu, není místo v tomto textu,
chci jen pár slovy připomenout jeden rys jeho osobnosti.
Osobnosti muže, který ne nadarmo měl v erbu čtyři české lvy.
Chci připomenout jeho úhel pohledu.
Nebyl to ledový pohled vědce, který měří dějiny svou pomíjivou vteřinou.
Byl to pohled muže, který vidí, za současnou vteřinou prosvítat věčnost.
Jeho úhel pohledu byl úhlem moudrosti.
A soucitu.
Je konečně větší znak moudrosti než soucit ?
Soucit dokáže jako zvětšovací sklo přibližovat minulé osudy, ukazovat jejich tajná
místa, chápat to, co se bez soucitu pochopit nedá...
Bertold Waldstein-Wartenberg byl člověkem hluboké víry - a tak jako tolik
příslušníků starých rodů, nespatřoval ve svém původu výsadu jinou, než tu, kterou
slavný původ dává : výsadu odpovědnosti.
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Umění naslouchat erbům
zamyšlení nad kresbami Antonína Javory
Eduard P. Martin
Jsou poutníci časem.
Vycházejí do naší doby, aby nám podali podobu času,
na kterou tento svět zapomíná.
Kterou odkládá.
Protože ji považuje za nepohodlnou.
Antonín Javora jakoby přicházel po tajemné stezce dávných heraldiků
do našich vteřin a ukazoval, že to co se považuje za starožitné, je nadále moderní.
Jeho erby jsou pevným propojením dvou časů.
Času rytířských dob, kdy erby zdobily štíty cválajících jezdců
a času na počátku třetího tisíciletí.
Jeho precizní kresba je jak poučena možnostmi moderní grafiky,
tak zapomínanou poesií rytířských dob.
Javorova čára není zatížena břemenem nepotřebné patiny,
je přesto poznamenána něčím, co se s ní často zaměňuje :
pelem patiny.
Erby Antonína Javory nesou jasnou nezaměnitelnou podobu toho, co zachycují - a
navíc, jsou okny do minulých staletí.
Nekarikují.
Nekopírují.
Kolikrát je kreslíři erbů vadou jeho rutinní zručnost,
kolikrát je vadou upachtěná neumělost.
Antonín Javora by se dobře uživil v přemyslovské družině,
byl by ctěn u lucemburského dvora...
A dnes patří mezi špičku heraldických grafiků.
Jeho erby jsou moderně vznešené.
Zní to paradoxně ?
Vůbec...
I moderní doba, pokud je nazírána ze správného úhlu, může mít svou vznešenost.
Vznešenost, která má dvě pojmenování : poesie a přesnost.
Jeho erby jsou věrné předloze, věrny vůni tradice i věrny moderní grafice.
Protože je zachycuje umělcova osobitost, nechává srůst prostotu gotických klidných
linií se vzrušeně vzlétající barokní linií.
Jsou poutníci časem.
Přicházejí, pokud jsou umělci, aby necitovali mrtvé hodnoty,
vcházejí, aby vzkřísili podoby,
které byly nepozornými současníky považovány za doznělé.
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Zlaté rouno v evropských zemích
Otto Semrád
Za zakladatele řádu Zlatého rouna je právem označován bugundský vévoda
Filip Statečný (1342-1404), který vyšel z podnětu francouzského šlechtice Philippe
de Méziéres. Byla to reakce na vojenský neúspěch poslední křížové výpravy v bitvě u
Nikopole, vedená snahou po nové intervenci evropských suverénů proti rozpínavosti
Islámu. Záměr převzal syn Filipa Statečného Jan Bezbázně (1371-1419) a po něm
Filip Dobrý (1396-1467), který 10. ledna 1430 u příležitosti svatby vévody s Isabelou
Portugalskou vyhlašuje založení tohoto nového řádu připsaného a vycházejícího ze
starořecké mytologie presentované bájí o Iasonovi a Argonautech. Původní poslání se
transformovalo vyhlášením za řád rodu burgundských vévodů . Po vymření vládnoucí
dynastie se přes dceru posledního vévody Karla Smělého - Marii - nevěstu Maxmiliána Rakouského, se stalo dynastickým řádem Domu Habsburského.
Řád Zlatého rouna můžeme právem označit za nejproslulejší ze všech světských rytířských řádů Evropy. Za dobu svého trvání nabyl výrazného kulturně historického významu. V zrcadle historie je zajímavá také otázka národnostního a geografického složení jeho nositelů 1) z hlediska politického i územního rozvoje
habsburských teritorií. Při pohledu do řádového seznamu „Liste nominale des chevaliers de l‘ ordre illustre de la Toison d‘ or…“, což je oficiální chronologický soupis
všech nositelů Zlatého rouna habsbursko – rakouské větve, od jeho založení do současné doby, vydávaný řádovou kanceláří je zřejmé, ze kterých národností a území se
během mnoha set leté existence řádu rekrutovali jeho nositelé a jak z určitých národností nebo zemí, tito nositelé časem mizí, zatímco z jiných zemí se nově objevují. Je
to skutečně pestrý kaleidoskop zvučných jmen nejpřednějších katolických šlechtických rodů velké části západní a střední Evropy.
V prvních desetiletích trvání řádu, což bylo za suverenity posledních dvou burgundských vévodů, zakladatele Filipa III. Dobrého a jeho syna Karla Smělého, měl řád
ještě víceméně lokální charakter. V rámci burgundského vévodství a částečně
i
Francie byl udělován, krom některých výjimek, jen v zemích spadajících pod burgundské panovníky. Tím v řadách tehdejších nositelů převažují jména burgundských
rodů, jako Neufâtel, Vergy, Bauffremont, Toulonion a dále i francouzských – Villiers
de l‘ Isle Adam, Créqui, Bourbon, de la Tremoille a samozřejmě rodiny flandersko
brabantského a holandského původu: Croy, Lannoy, Lalaing. Borsele, Bredeode a
dalších. Zastoupení měli i nositelé přímo z burgundského vévodského rodu, a to i ně-

1)

Mimo španělské bourbonské větve řádu existující od r. 1700.
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kteří význační levobočci. Ale už v této, pro historii řádu ranné fázi, jsou v seznamu Z
burgundského vévodského rodu, ato i někteří význační levobočci. V seznamu jsou

Základním symbolem řádu je zlaté beránčí rouno s hlavou obrácenou heraldicky doprava a visícími nožkami.
Rouno beránka je přepásáno prstencem a zavěšeno na
zlaté kolaně. Kolana představuje řetěz sestavený z dvacíti osmi černých křesacích kamenů posázenými stříbrnými tečkami. Z kamenů šlehají zlaté plamínky. Mezi
kameny jsou vloženy dvojice vzájemně spletených zlatých ocílek. Řádová dekorace, která nahrazuje zlatý
řetěz vznikla až v 17.století. Je na červené stuze. Rouno
je zavěšeno na křesacím kamenu. Z něho šlehají do
stran plameny. Toto je zavěšeno na zlaté křesací ocílce
s obrázkem boje Iosona s drakem, na reversu pak s lodí
Argonautů. Závěs ocílky ve dvou spirálách je modrý s
devisami PRETIUM LABORUM NON VILE a na reversu NON ALIUD. Tato montáž je zavěšena na stuze
prostřednictvím průvlečné arafy- coulantem, s modrým
a bílým smaltem.

Nahoře: Řád zlatého rouna na honosném řetězu. Vlevo: komplexní dekorace zavěšená na červené nákrční stuze
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Zakladatel řádu Filip III. Dobrý, vévoda burgundský. Malba ze 16.století podle portrétu Rogiera van der Weyden na dřevěné desce uložená v Umělecko-historickém muzeu ve Vídni
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ZPRÁVY
František Gansneb zvaný Tengnagel
Dánský kavalír působící u dvora císaře Rudolfa II. zpřízněný se známým
astronomem a astrologem Tychonem de Brahe, u kterého je uvedeno 1 ), že byl
rytířem španělského Kristova řádu došlo zřejmě nesprávnou interpretací zkratky
titulatury na náhrobku: ORD:MIL:CHRIST:PRIOR. Ve skutečnosti šlo o členství v
řádu křesťanského rytířstva, který navázal v na nově vzniklé rytířské řády v Itálii
zasvěcené Panně Marii a sv.Michalovi (Mantova, Miláno) založením Rytířského řádu
křesťanského vojska Nejsvětější Panny Marie a sv.Michala. Došlo k tomu 17.11.1618
na půdě kapucínského konventu v Olomouci z podnětu Karla Gonzaga-Nevers,
Giovanni Battisty Petrignianiho a Michala Adolfa z Althannu 2).
Znak řádu křesťanského
rytířstva měl v kruhovém nebo
oválném modrém medailonu
zlatou postavu Panny Marie s
Jezulátkem.
Medailon
byl
ohraničen zlatým provazem
sv.Františka. Tato heraldická
figura mariánského motivu byla
položena na jetelovém kříži nebo
jetelovém čtyřlistu. Rytíři řádový
znak nosili vyšitý na levém
rameni modrého řádového pláště
bíle podšitého.

František Gansneb z Kampu zv. Tengnagel na přelomu 16.a 17.století zanechal
astronomie a začal se zabývat veřejnou činností a politikou. Nejprve působil jako
rada apelačního soudu v Praze, přičemž se postavil na stranu katolíků a stoupenců
habsburské politiky. Tak si získal důvěru Rudolfa II, který ho pověřoval řadou
tajných diplomatických jednání. Např. roku 1609 v Paříži a Madridu. Na tomto poli
však nezaznamenal mnoho úspěchů. Proto přešel do služeb arcivévody Leopolda
Tyrolského, biskupa pasovského (1605-1625), který ho učinil svým tajným radou a
1

)Skřivánek,František" Heraldické památky kostela Panny Marie pod řetězem Českého
velkopřevorství Maltézských rytířů v Praze, Heraldika a genealogie, 34:175, Praha 2001
2
)Buben Milan M.: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společenství katolické církve v
českých zemích, díl I: 103, Praha 2002
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LITERATURA
Moravský historický sborník, Ročenka Moravského národního kongresu,
Brno 1999-2001, pro své členy vydal Moravský národní kongres, Zelný trh 6/8, 602
00 Brno, odp.redaktor Ing Jiří Drápela,Eq.M., náklad 500 výt, 802 stran, Brno 2001.
Rozsahem i obsahem velice zajímavá publikace, která vychází již ve čtvrtém
svazku. Zatímco předcházející tři svazky, první vyšel v r. 1993, si zvláště heraldiky a
genealogie nevšímaly, tak čtvrtý již přináší velice pozoruhodný obsah. Máme- li
alespoň několika slovy upozornit co přinesly, tak nás především zaujaly obsáhlé statě
známých historiků proslulých svojim zápalem pro objasnění nejstarších dějin
Moravy, ze kterých již několik let publikují netradiční závěry. Neobjevují se však v
poslední době na stránkách tradičních historiografických periodik, takže dostatek
místa, které jim poskytl recenzovaný sborník nám umožní se s jejich myšlenkami
podrobněji seznámit. Je to především Doc.dr.Lubomír Havlík obracející svou
pozornost k nejstarším dějinám Moravy a jejího postavení v tehdejším křesťanském
světě, dále dr. Jan Skutil a především Dr. Jaroslav Zástěra, který na stránkách
sborníku dále rozvedl své závěry ze studií znojemské rotundy. Vedle dalších tam ale
píše klasik naší archeologie Dr.Emanuel Vlček, nebo Dr. Pavel Radoměrský.
Zastavme se však u posledního čtvrtého svazku.. Je zahájen prací nazvanou
Neznámá historie Moravy v IX.až XI. Století, od Františka Boráka tedy tradičně
zaměřenou na etnicky směrované zkoumání historických fakt, o která se opírají
historikové již od předminulého století. Je jen litovat, že to bude asi poslední
autorova uveřejněná práce, protože již není mezi živými a tím ani nebude možno vést
s jeho některými závěry diskusi. Zato následující práce našeho člena Miroslava
Drápely již plně tkví v genealogii a dotýká se i okrajově i heraldiky (Původ rodu erbu
křídla). Jsou již od dob Palackého označováni za Tasovce a protože se jedná o jeden
z mála vysloveně již podle jména zapsaných nejstarších rodů u nás, velice blízkých
Přemyslovcům, jistě by si zasloužil podobnou monografii jakou sepsal Berthold
Waldstein-Waartenberg o severočeských či Polabsko-žitavských Markvarticích a
která u nás vyšla v roce 2000. Ke stále diskutabilní lokalizaci Velehradu se vrací
práce Jana Galtíka (Záhada Velehradu). Pak následují práce Moniky Topolové a
Vladimíra Merty k vývoji hranice mezi tradičními Čechami a Moravou. Ke
znojemské rotundě jsou zaměřeny práce Petra Šimíka a opět Jaroslava Zástěry. Naši
pozornosti neujde zejména příspěvek k ikonografii štítů na pásu maleb v rotundě.
V době jejich vzniku, kdy již byla v křesťanské západořímské říši šířena heraldika
nebyla z tohoto pohledu dosud věnována pozornost. Mimo témat heraldiky a
genealogie již jsou práce Aleny Ovčačíkové (Svatopluk Olomoucký a pověst
Vladuch a Svatoš) a Lubomíra E.Havlíka (Legenda o životě Rostislava krále
Moravanů)
Zde zhruba v polovině (str. 460) končí zjednodušeně řečeno historiografická
část Sborníku a následuje asi vysloveně politická. Nazývá se "Ze současnosti"
zaujímá dalších 300 stran textu. Vydavatel Moravský národní kongres je asi obdobou
České stavovské unie a razí určité politické cíle, které i když z občanského hlediska si
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