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Eduard Petiška Martin : 
 
HERALDICKÉ BÁSNĚ 
 
                                   Věnováno Dr.  Františku Skřivánkovi 
                                    k sedmdesátinám, 
                                    se vzpomínkami na tolik našich hovorů 
                                    o heraldice lidských srdcí...  
 

1 
Erby žijí 

 
Tiše žhnou na pleti duší 

 
Nezemřely 

Nevešly do muzeí 
Nejsou smývány pokoleními dešťů pokoleními vánic 

 
Každý člověk 

si nese svůj palčivý erb 

 
Někdo si nese světlo 

Jiný pozdvihuje svou tmu 
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TEMPLÁŘI V ZEMÍCH KORUNY ČESKÉ 

VE SVĚTLE NAŠICH ARCHIVNÍCH PRAMENŮ 
 

František Skřivánek 
 
 
 
 Společenství zasvěceného života, jejichž příslušníci se rekrutovali především z 
vojáků-rytířů křížových výprav, měla svůj společný původ z řeholních osazení tzv. 
jerusalemských špitálů. To byla křesťanská zařízení, fungujících na sklonku 
jedenáctého století v Jerusalémě. Setkali se s nimi právě roku 1099 západní 
dobyvatelé vítězné první křížové výpravy. 

 
Obětmi krvavé války byli nejen poražení muslimové egyptské posádky, arabští, 

křesťanští a židovští civilisté, ale i západoevropští křižáci, kde převládal původ z  
franckých, italských nebo anglosaských zemí. Zranění i váleční mrzáci a postižení na 
západě neobvyklými chorobami, nalézali přijetí ve špitálech a útulcích mnichů - 
křesťanů stejného nebo příbuzného etnika, hovořících některým ze srozumitelných 
románských jazyků. Tito "vítězové" nebyli z důvodu svého tělesného hendikepu 
schopni získat a udržet si materiální kořist, kterou jejich nemnozí, ve zdraví přeživší 
druzi získali z drancování. Po relativním vyléčení byli chudí a fakticky bez 
perspektivy. Ani založení rodiny nepřipadalo v úvahu, křesťanských žen byl 
nedostatek nebo nebyly vůbec a jakékoliv spojení s muslimskou nebo židovskou 
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ženou naprosto nepřipadalo v úvahu. Důsledkem a východiskem z této situace  byl 
vstup do  řehole těch, kteří je vrátili životu a vznik nového typu mnicha - vojáka - 
řádového rytíře. 

Nejrozšířenějším z těchto jerusalemských špitálů byl dům pro poutníky 
založený již koncem 6. století papežem Řehořem I. Velikým u kostela Panny Marie.  
V době dobytí Jerusaléma křižáky zde byli usazeni italští kupci a námořníci od města 
Amalfi, tvořící  bratrstvo řídící se řeholí benediktýnskou. Později se nazvali johanité 
Při Božím hrobu vzniklo v témže roce jiné bratrstvo se špitálem a navíc určené k 
hájení tohoto nejposvátnějšího místa nazvané Křižovníci s červeným křížem neboli 
Strážci Božího hrobu jerusalemského, řídící se řeholí sv.Augustína. Arménští 
basiliáni za hradbami města měli špitál sv.Lazara, určený zejména pro postižené 
leprou a to již po několik století. Jeví se zcela pochopitelným, že vojáci-rytíři 
postupně v těchto původně ryze mnišských řádech nabývali vrchu, což vedlo k 
militarizaci těchto řeholních společenství. Nicméně však jejich špitální aktivity 
zůstaly zachovány a nejenže je zachovávali jejich následovníci, ale často je 
rozšiřovali a prohlubovali. Dá se konstatovat, že neoddělitelnost lazaretní náplně 
budoucích vojsk a armád, vzala základ právě rokem 1099, poznamenaným dobytím 
Jerusaléma. Naproti tomu muslimské armády, toto špitálnictví, charitu a s tím spojené 
aktivity vůbec nepoznaly a dopracovaly se k nim až po mnoha set letech. 

V návaznosti na špitální a bojové rytíře vznikl v r.1119, již v nově ustaveném 
latinském Jerusalémském království řád, zprvu ryze vojenský, který se k charitě 
dopracoval až mnohem později, a která zůstávala vždy na okraji jeho aktivit. Byli to 
templáři. Dvacet let tehdá již uplynulo od převzetí moci. Na křesťanském trůně 
jerusalemského krále seděl již třetí vládce Balduin II. maje po boku proslulou 
královnu Melisendu, dceru jeho předchůdce. V  Antiochii vzniklo údělné křesťanské 
knížectví, v Edesse  a Tripolisu hrabství. Až po Gazu tak bylo pokryto celé východní  
pobřeží Středozemního moře, západoevropskými křesťanskými režimy. Nicméně 
nájezdy muslimských sousedů na poutnické karavany a stálá válečná střetnutí  
podnítila osm urozených rytířů pocházejících z Champagne 1, aby složili do rukou 
patriarchy sliby obvyklé v mnišských společenstvích a pod jménem Chudých vojáků 
Ježíše Krista rozvinuli militární aktivity. Templáři byli pak označováni podle 
"templum", součásti královského sídla sousedícího ze Šalamounovým chrámem na 
jižním okraji tzv Chránové hory, kde jim byl vyhrazen pobyt králem Balduinem II. 

Templáři nejenže svazky ze svou vlastí nezpřetrhali, ale naopak rozvinuli 
aktivity a to zejména ekonomické, nejdříve v Picardii, Champagni a Burgundsku, 
odkud pocházeli, následně pak ve Španělsku, Britských ostrovech, Lombardii, Obou 
Siciliích a německých teritorií včetně Čech, Moravy, Slezska a Polska. Celkem si 
křesťanský  svět  rozdělili  na  5  provincií  v  Orientě  a  12  na  křesťanském  
západě. 

                                                           
1 Hugues de Payns, ,Godefroy de Saint Olmer, Payen de Montdidier, Archambaud de Saint Amand, 
Godefroy de Bisol, André de Montbard, Hugues VII.hrabě de Chambagne a rytíři Gudemar a Rosal 
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Zatímco podobně jako u 
johanitů v čele stál velmistr,  
v provinciích pak velko-
preceptoři (velkopřevorové) 
nebo magistři (mistři) u 
menších provincií. V čele 
základních místních osazení 
(komend a domů) byli kom-
tuři 2. 

Činnost templářů mimo 
Orient lze charakterizovat 
jako výhradně hospodářskou a 
ve francouzských provinciích 
hlavně finanční. Zisky z 
těchto aktivit byly určeny na 
vydržování vojenské moci 
proti muslimům a také byly 
po odečtení investic a vkladů 
do dalšího podnikání na tyto 
účely vynakládány. V centrech svého působení se nikterak nevyhýbali politickému 
životu a to jak ve světských kruzích, tak i v církvi. Dokonce podobně jako johanité a 
později se od nich oddělivší němečtí rytíři dění značně ovlivňovali.  Rozkvět 
templářů, kteří do jisté míry představovali suverenní organizaci "státu ve státě", 
neohrozily ani fatální neúspěchy ve Svaté zemi, jejich prosperita spojená s 
prosazováním hospodářské a politické moci stále narůstala 3. Pokud existovala v 
Evropě pestrá síť rozdrobených zemiček vedle velkých zemí, nadaných různým 
stupněm feudální závislosti více méně formálně zastřešených středověkou Říší 
římskou, představovala církev jediný universální politicko-mocenský subjekt. Vedle 
ní pak ony dva nejdůležitější rytířské řády johanité a templáři. Jako první 
centralizovanou zem se všemi atributy státní moci vybudoval na přelomu 
13.a14.století z jednotlivých aristokracií Filip IV.Sličný ve Francii 4. Do tohoto 
moderního schematu státního zřízení se mu nehodila nezávislá církev a tím méně 
finančně a mocensky nadané, na něm nezávislé  společenství, jakým byli templáři. 
Král se svými rádci si nemohl vybrat vhodnější příležitost jak se této překážky 
absolutní své vlády zbavit. Šlo o nesmírně bohatou celosvětovou organizaci v zemi a 

                                                           
2 Kroniky a z nich vycházející literatura čerpající z období urputných snah o ovládnutí území Svaté 
země a celého východního pobřeží Středozemního moře, ztraceného pod náporem muslimů je 
žánrem písemnictví, který ve více než tisícovce titulů se uplatňuje v literatuře od ranného 
středověku až podnes. Z posledních u nás vydaných lze citovet zejména A.Duggan:Křižácké 
výpravy, Praha 1973, V.Hrochová: Křížové výpravy ve světle soudobých kronik, Praha 1982, 
E.Bradford: Řádoví rytíři, Praha 1996. 
3 r.1144 pád Edessy, 1147 porážka u Dorylea, 1187 porážka u Hatímu a následné obsazení 
Jerusaléma Saladinem, odchod rytířských řádů včetně dvora jerusalémského krále do Akkonu a 
nakonec na Kypr. 
4 J.Šedivý: Tajemství a hříchy templářského řádu 111, Praha 1999 

 
         Pozůstatky Zlaté brány jerusalemského Templu 
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on vladař byl u ní zadlužen přičemž nedostatek finančních zdrojů vylučoval aby se 
vyrovnal.5 Hlava katolické církve, papež Klement V. byl trvale vázán v Lyonu, tedy 
prakticky v králově moci. Po zničení Tripolisu a pádu Akkonu v r.1298 bylo zbaveno 
pobřeží Levanty posledních mocenských posic křižáků 6. Zůstal jen ostrov Kypr, kam 
se stáhli všichni pozůstalí po Jerusalémském království a křesťanských knížectví a 
hrabství  7. Na jedné straně hrozil odliv kapitálu na vojenské operace na východě a na 
druhé straně se jevila reálná možnost se jej zmocnit a při tom si vypořádat mocenské 
spory o hegemonii s církví. 

Nejstarší heraldickou figurou ve znaku templářů je tlapatý kříž, který se objevuje na pečetích 
prvních listin již v Jerusalémě. Svéráznou figurou příznačnou výhradně pro templáře jsou dva 
ozbrojenci na jediném koni. Signifikují jejich chudobu jako jeden ze tří řeholních slibů. Na štítech 
se objevuje opět kříž nebo písmeno I (Iesus) nebo T( Templum).( H.D.Curson: La Maison du 
Temple, Paris 1935) 
 
Naskytla se zde možnost nařknout templáře a jejich řád z kacířství, přičemž 
prokázání tohoto nebyl pro středověké metody za použití nejkrutějších způsobů 
vyšetřování neřešitelný problém. Situaci ještě přihrávala naivita velmistra Jaquese 
Molaye, který opustil Kypr a odebral se do Francie, aby řád před papežem a králem 
hájil. Již roku 1307 byl uvězněn, přičemž přeci jenom problém nebyl tak snadný, 
protože trvalo ještě dalších sedm let, než skončil společně se svými spolubratry 
upálením na hranici. Tak dlouho trvalo než král dosáhl usvědčení a přesvědčil i 
papeže aby vyslovil souhlas s jeho postupem  a zrušením řádu, které definitivně 
otevřelo cestu k rozsáhlému bohatství  a  finančním  zdrojům.  Neuplynul  však  ani  
rok  a  král   Filip 
                                                           
5 Studie detailně rozebírajíci problematiku templářské finanční praxe byly vypracovány v roce1939 
na Pařížské universitě: H.du Curzon: La Maison du Temple de Paris, Jules Piquet L´Orden du 
Temple, L´Operation financieles.  
6 Nejpevnější město na pobřeží Tyros vzápětí kapituloval, V Sidonu vzdorovali templáři jen několik 
týdnů, Bejrůtská posádka město vyklidila, bez boje byla obsazena Haifa a nakonec vyklidili 
templáři Tortosu a Aslís. 
7 V.a M.Hrochovi: Křižáci v Levantě Praha 1975, Křižáci ve Svaté zemi, Praha 1996, kde je 
uvedena základní literatura a prameny k této době. 
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Templářský rytíř v boji, freska z 12.století na stěně řádového kostela v Créssacssur Charante, v 
Akvitánii. 
 
Sličný se  odebral také na věčnost ato následkem úrazu, který si svou neopatrností 
sám způsobil. Také papež Klement V. přežil Molaye jen o několik měsíců. 

 
Vladařem velmistrem johanitů, druhého do značné míry konkurenčního rytíř-

ského řádu, byl v té době frá Guillaume de Villaret (1296-1305). Octnul se také po 
pádu Akkonu na Kypru. Rodem francouz, stejně jako Jaques Molay, ale jeho první 
starostí bylo získání vlastní země. Ponechal tedy stranou starost o materiálové zdroje 
na evropské pevnině a tím méně ve Francích a zakoupil od benátského kupce ostrov 
Rhodos. Ten sice po právu spíše náležel byzantskému císaři, s tím si ale nedělal příliš 
starostí a prostě se jej po protestech z Konstantinopole zmocnil vojensky. Ani ho ne-
napadlo navštívit Francii a vydat se nebezpečí padnout do sítě Filipa Sličného. Neu-
činil to ani jeho nástupce zvolený kapitulou na Rhodu, vlastní bratranec frá Folques 
de Villaret. Toto opatření se ukázalo společně s dalším diplomatickým jednáním jako 
velmi prospěšné. Aby zrušení templářů nebylo vysvětlováno pouze zájmy materiál-
ními, umlčelo se špatné svědomí presentací pověstí, které kolem konce templářů ko-
lovaly a papež se ospravedlnil verdiktem, že majetek zrušené heretické řehole při-
padne právě johanitům jako rovnocennému rytířskému řádu. Filip Sličný se tak zbavil 
dluhů a díky vynucené velkorysosti johanitů získal nejen další finance, ale i materiál-
ní statky. To ovšem bylo omezeno pouze na Franky. V ostatních zemích křesťanské 
Evropy, kde templáři sídlili, tak až na malé výstřelky, prakticky ryze administrativ-
ními opatřeními všechny komendy, domy, pohledávky, platy a renty připadly johani-
tům. Ve Španělsku a Portugalsku řád dokonce pokračoval jen s jiným jménem.8 
 
 
                                                           
8 Ordem da Calatrava (podlé vévody z Calatravy ve Španělsku) a Orden de Cristo (založený portu-
galským králem)  
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ČESKÁ ŠLECHTA A HABSBURKOVÉ 
 
 

Otakar Vinař 
 
 
 
Rozhodující vliv na zvolení rakouského arciknížete Ferdinanda českým králem 

měli vedoucí představitelé české šlechty:  nejvyšší kancléř Adam z Hradce s nejvyš-
ším purkrabím Zdeňkem Lvem z Rožmitálu. (1). Stavové formulovali před volbou 
svoje požadavky, jednali však o nich až po volbě ve Vídni, kam přijela delegace sta-
vů 3. Prosince 1526 oznámit Ferdinandovi, že byl zvolen českým králem, a jednat s 
ním o „volebních kapitulacích“, to jest požadavcích stavů, které Ferdinand musel po-
depsat před korunovací. (2) Během jednání docházelo k vážným rozporům, které se 
snažil smiřovat především vůdce delegace a hlavní organizátor volby Ferdinanda 
českým králem, nejvyšší kancléř Adam z Hradce. Ztroskotání jednání by znamenalo 
novou volbu. Adamovi z Hradce záleželo pochopitelně na dohodě – a nejen jemu. 
Nikdo, v podstatě kromě Riesenburků, stoupenců bavorských vévodů, neměl zájem 
na ztroskotání jednání a nové volbě. Na lednovém sněmu v roce 1527 se jednalo o 
požadavcích stavů nevyřešených při jednání o korunovačních kapitulacích ve Vídni. 
Ferdinand byl velmi neústupný, zejména pokud šlo o požadavek stavů, že za života 
krále nebude volen a korunován jeho nástupce. Stavové nakonec Ferdinandovi vyho-
věli a v reversu z 2. března 1527 souhlasili s volbou králova nástupce již za králova 
života. Po nástupu na český trůn Ferdinand chtěl vybudovat ze své říše centrálně ří-
zený stát. Dvorský řád (Hofstaatsordnung z 1. ledna 1527) , zaváděný pro rakouské 
země, chtěl uplatnit také v Českém království. Měly být vytvořeny centrální úřady 
nadřazené zemským vládám a úřadům: 
1.tajná rada jako nejvyšší vládní orgán,  
2.dvorská rada jako poradní a soudní orgán, 
3.dvorská komora jako ústřední finanční orgán, 
4.ústřední dvorská kancelář. 

To narazilo na odpor. Jistým kompromisem bylo zřízení (27. února 1527) Čes-
ké komory pro správu králova majetku a jeho financí vymykající se pravomoci stavů 
a zemských úřadů. Ferdinand prohlásil, že královské finance jsou osobní věcí krále a 
Českou komoru osazoval svými úředníky. (HG1994/2) I když se Ferdinandovi nepo-
dařilo prosadit působnost všech výše uvedených orgánů, přesto v praxi ovlivňovaly 
dění v českém království. Dvorská komora dozírala na českou komoru, Ferdinand se 
radil s těmito orgány a rozhodoval na základě jejich doporučení (3) (Ka 114-115) 
Ferdinand postupně omezoval práva stavů. Tak v úvodní propozici bartolomějského 
sněmu v roce 1547, který se konal po ztroskotání stavovského odboje, se uvádí, že 
práva stavů jsou odvozena od královské autority a že stavové nemají proto právo 
chránit svoje zájmy sdružováním bez souhlasu krále (4) . 
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Je třeba si uvědomit, za jakých podmínek sněmy jednaly. Účast na sněmech 
byla malá. Například na bartolomějském sněmu v roce 1547 bylo 170 šlechtických 
účastníků. (Pá 25) Bílek odhadoval počet šlechtických rodin v Čechách na 1300 až 
1400, (4) Sněmu se účastnila královská rada, to jest nejvyšší zemští úředníci a nej-
vyšší soudci, Byli to přední zástupci stavovské obce. To mělo na usnášení sněmu ne-
sporný vliv, neboť hlasy se nesčítaly mechanicky, ale vážily se. Stanovisko předních 
členů stavů mohlo tudíž ovlivnit rozhodnutí sněmu. Přitom Ferdinand po nastoupení 
na trůn jmenoval do funkcí svoje stoupence nebo osoby, které byly ochotny mu slou-
žit. Je jasné, že osoby závislé na Ferdinandově přízni se sněmu účastnily a na sněmu-
se řídily Ferdinandovýni instrukcemi. 
 

     Panský stav a Habsburkové 
 

Nedůležitější zemské úřady za-
stávali páni. Rytířům byl vyhrazen 
úřad nejvyššího podkomořího, jedno-
ho karlštejnského purkrabího a hra-
deckého purkrabího. Mincmistrem 
mohl být rytíř, ale také pán. Podle 
hodnosti třetí nejvyšší úřadnejvyššího 
maršálka zastával dědičně rod pánů z 
Lipé. Přehled nejvyšších zemských 
úředníků viz v příloze. Vláda Habs-
burků se opírala o přední zástupce 
panského stavu katolického vyznání. 
Převážná většina šlechty byla však 
nekatolická. Počet Ferdinandových 
stoupenců byl na začátku jeho vlády 
malý takže Ferdinand byl při jmeno-
vání zemských úředníků značně ome-
zen. Byl nucen jmenovat nejvyššími 
úředníky také nekatolíky a když ně-
kteří zemští úředníci umírali, musel 
vystačit s daným počtem „spolehli-
vých“ osob a provádět přesuny zemských úředníků. V první Ferdinandově vládě byli: 
Zdeněk Lev z Rožmitálu,    nejvyšší purkrabí 
Jan z Wartemberka (do r. 1527),   nejvyšší hofmistr 
Vojtěch z Pernštejna,     nejvyšší hofmistr 
Adam z Hradce,      nejvyšší kancléř 
Jaroslav ze Šellenberka,     nejvyšší komorník 
Zdislav Berka z Dubé,     nejvyšší sudí 
Václav Bezdružický z Kolowrat,   dvorský sudí 
 

Po zvolení Ferdinanda se Zdeněk Lev z Rožmitálu stal faktickým vůdcem opo-
zice a důsledně hájil stavovská práva. Když se Ferdinand nedlouho po zvolení rozho-
dl zúčtovat s opozicí, měl na mysli zřejmě především Rožmitála bez ohledu na slib, 

Jan z Vartenberka 
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který mu dal před volbou. (5) Rožmitál to předvídal a protože se nechtěl rozejít ve 
zlém, nabídl Ferdinandovi demisi. Ferdinand ji ovšem přijal a Rožmitála v roce 1530 
z funkce nejvyššího purkrabího odvolal. Na jeho místo jmenoval svého přívržence 
Jana z Vartenberka, (HG 1994/3-4)  

Těžkou ztrátou pro Ferdinanda byl Adam z Hradce, který byl chatrného zdraví 
– měl snad TBC – a v roce 1531 v 35 letech zemřel na mor. Protože páni váhali při-
jímat zemské úřady z obavy, že by se museli podřizovat Ferdinandově vůli, nezbylo 
Ferdinandovi než jmenovat nejvyšším kancléřem luterána Hanuše z Rabštejna, (HG 
1995/3-4) který byl sice Ferdinandovým stoupencem, byl to však mocný, sebevědo-
mý feudál, který si zachoval kritický vztah k Ferdinandově politice a měl blízko k 
opozici. (Ja 120). Když pak v roce 1537 Rabštejn zemřel, nastoupil po něm další z 
nemnoha Ferdinandových stoupenců, Volf Krajíř z Krajku z katolické větve Krajířů. 

Po odchodu nemocné-
hoVartenberka jmenoval 
Ferdinand v roce 1542 nej-
vyšším purkrabím VolfaKra-
jíře, do té doby nejvyššího 
kancléře a nejvyšším kanclé-
řem po Volfu Krajířovi Jin-
dřicha z Plavna, říšského 
šlechtice, který v Čechách 
držel některá léna. Z uvede-
ných přesunů a jmenování je 
vidět s jakými potížemi se-
Ferdinand v prvých letech 
své vlády setkával. Ve čtyři-
cátých. letech usnadňuje 
Ferdinandovi situaci početný 
rod Lobkoviců, kteří přijíma-
li nejvyšší zemské úřady 
(příloha) . Panský stav měl v 
Čechách kolem dvou set čle-
nů (4) avšak politicky nejvý-
znamnější zemské úřady 
(nejvyššího purkrabího, hof- 
mistra, kancléře, komorníka, 
nejvyššího a dvorského 
soudce, prezidenta české komory a prezidenta nad apelacemi) byly v 16. Století prak-
ticky doménou několika nejbohatších rodů – Berků, pánů z Hradce, Kolowratů, Kra-
jířů z Krajku, Lobkoviců, Pernštejnů, Rožmberků, Šternberků, Valdštejnů. Největší  
pozemkový  majetek  měli  Smiřičtí  a  Trčkové  –  kolem  5  tisíc  poddaných.   
 
Trčkové a Smiřičtí se však věnovali především správě a dalšímu rozšiřování svých 
statků a neměli proto takový zájem o zemské úřady. Byli však spolehlivou oporou 
Habsburků. Včetně Smiřických a Trčků mělo 10 rodů ve 14 českých krajích (bez 

                   Krajířoví z Krajku z Paprockého Diadochus 
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vnějších krajů chebského, loketského a trutnovského) téměř dvě třetiny poddaných 
panského stavu. (Ma 91) 

 

Na počátku Ferdinandova panování hrál významnou roli Volf Krajíř z Krajku. 
Krajířové z Krajku pocházeli z Krajiny (Kraňska). Do Čech přišel Konrád z Krajku 
za krále Václava. Získal hrad Landštejn a stal se Václavovým dvořanem. V roce 1459 
koupil Volf Krajíř od Jindřicha z Hradce Dačice, které se staly sídlem jedné větve 
rodu. Konrád Krajíř, jeden z volitelů Ferdinanda, zdědil po své sestře Johance, vdově 
po Janovi ze Šellenberka a na Kosti Mladou Boleslav a Brandýs nad Labem. Zemřel 
ve věku 72 let roku 1542. Krajířové na Dačicích zůstali katolíky zatím co Boleslavští 
Krajířové byli horlivými stoupenci Jednoty českobratrské. Boleslav se stala její baš-
tou. Konrádův syn Arnošt byl pro účast ve stavovském odboji (jako člen výboru od-
bojného spolku stavů) odsouzen ke ztrátě brandýského panství a k domácímu vězení. 
Projevil na šlechtice té doby neobvyklou odvahu. Neuznával platnost Ferdinando-
vých mandátů proti českým bratřím, proklamoval ideologickou nezávislost na panov- 
níkovi a odvolal se k utrakvistickým stavům – samozřejmě bez výsledku. Zemřel v 
roce 1555. Boleslavští Krajířové vymřeli Arnoštovým synem Adamem roku 1588.  
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Volf Krajíř, vnuk Volfa staršího, byl 4 roky nejvyšším kancléřem a pak do své smrti 
v roce 1554 12 let nejvyšším purkrabím. V době stavovského odboje v letech 1546-7 
se neodvážil jít proti Ferdinandovým zájmům. Posledním Krajířem na Dačicích byl 
Oldřich, který zemřel 18. července 1600. 

Páni z Hradce byli jednou větví pánů z růže (v modrém poli měli zlatou růži). 
Po roce 1526 zastávali řadu let nejvyšší zemské úřady. Po Adamovi z Hradce se stal 
nejvyšším kancléřem také jeho syn Jáchym, který zemřel ve službách krále. Když 
spěchal z Vídně do Prahy, prolomil se za povodně pod jeho kočárem most přes Dunaj 
a Jáchym v 39 letech utonul. V roce 1585 jmenoval císař Rudolf nejvyšším kanclé-
řem Jáchymova syna Adama, přítele z mládí, ačkoliv Adam byl lidská troska zničená 
pitím a uherskou nemocí. V roce 1593 ho Rudolf po smrti Viléma z Rožmberka jme-
noval dokonce nejvyšším purkrabím ačkoliv tuto funkci nemohl pro nemoc vykoná-
vat – při pohřbu Viléma z Rožmberku ho nesli v křesle. Adam II. zemřel v roce 1596 
ve 47 letech. Páni z Hradce měli dávné přátelské vztahy k rakouským zemím a Habs-
burkům a obdobně Habsburkové k pánům z Hradce. Ferdinand dal Jáchyma vycho-
vávat se svými syny Maxmiliánem, budoucím císařem, a Ferdinandem, příštím mís-
todržitelem v Čechách. Adam II. byl vychováván s Maxmiliánovými syny Arnoštem 
a příštím císařem Rudolfem. Habsburkové podobnou přízeň prokazovali i jiným ro-
dům, jako například Pernštejnům, neboť to byla jedna z cest, jak získávat stoupence. 
Posledním mužským členem rodu byl Adamův syn Jáchym Oldřich, hrbáč a epilep-
tik, který zemřel v 25 letech. Jeho sestra Lucie Otylie se provdala za Viléma Slavatu, 
který tak získal rozsáhlý majetek pánů z Hradce v Čechách a na Moravě. (St) (HG 
1991/3)  

Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka byl synem Adama Slavaty a jeho první 
manželky Doroty Kurcpachové z Trachenberka. Byl vychován v českobratrské rodi-
ně. Po studiu na jezuitských školách se stal horlivým katolíkem a přívržencem jezui-
tů. V roce 1597 v 25 letech konvertoval. Když byla v souvislosti s Rudolfovým ma-
jestátem uzavřena dohoda mezi stranou pod jednou a podbojí, Slavata ji odmítl pode-
psat. V roce 1604 se Slavata stal karlštejským purkrabím, v roce 1611 dvorským su-
dím a v roce 1612 současně prezidentem České komory. Když císař Matyáš přesídlil 
do Vídně, jmenoval Slavatu jedním z místodržících. Po Bílé Hoře byl Vilém Slavata 
v roce 1621 povýšen do stavu říšských hrabat a v roce 1644 získal řád zlatého rouna. 
I na tehdejší dobu skutečně mimořádná kariera horlivého stoupence Habsburků. Sla-
vata militantním katolicismem nesporně přispěl k vyhrocení politické situace v Če-
chách. I po Bílé Hoře zastával nesmiřitelné stanovisko k účastníkům stavovského –
odboje. Zatím co jesuité Lamormain a Philipi, (Pe186) Ferdinandovi důvěrníci, nera-
dili k vyhánění nekatolické šlechty, Vilém Slavata a Zdeněk Lobkovic souhlasili s 
vystěhováním nekatolíků.. Po smrti Zdeňka Vojtěcha z Lobkovic byl od roku 1628. 
do své smrti – roku 1652 – nejvyšším kancléřem. Na tehdejší dobu se dožil vysokého 
věku asi 80let. let. Poslední Slavata, Karel, byl (pod jménem Felix) generálem karme-
litánského řádu v Římě, kde zemřel v roce 1712. – (Znak Viléma Slavaty viz HG 
1988 3/4s149) 
 

Významnou účast na událostech v českém království po roce 1526 měli Pern-
štejnové. Vilém z Pernštejna, mimořádná osobnost na konci Jagellonského období, 
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TŘI ZAJÍMAVOSTI Z ČESKÉ GENEALOGIE 
Mulcové a Mošauerové z Valdova, Sádlo ze Smilkova a  Sekretář  z Kostelce, 

Kateřina ze Šelenberka 
 
 

Jiří Hás 
 
 
 
Úvod 
 

 
V historických a rodopisných pracích našich autorů lze nalézt celou řadu gene-

alogických zajímavostí a nejasností. Mohli bychom je najít zejména v rozsáhlých dí-
lech Augusta Sedláčka, Václava Vladivoje Tomka, Alexandra Hebera, Břetislava 
Mikovce a dalších. Mnohé z nejasností našeho rodopisu byly přeneseny těmito autory 
jednak ze starších děl, jednak také chybným přenosem informací od různých informá-
torů, rekrutujících se především z řad místních učitelů, farářů i amatérských kroniká-
řů. Sám A. Sedláček přiznával na tři stovky těchto přispěvatelů, což je zcela logické, 
přihlédneme-li k rozsahu i rozpětí jeho „Hradů“, jak časovému tak topografickému, 
jedinému autoru fyzicky nezvladatelnému. 

 
Pokud čerpali ze starých kronik (Kosmovy a jeho pokračovatelů, Vavřince 

z Březové atd.) nebo z děl renesančních a barokních autorů (Sixta z Ottersdorfu, Pav-
la Stránského aj.) a pokud se plně spoléhali na jejich údaje, jež často nebylo možné 
pro chybějící prameny ověřit, mohlo se stát, že se mnohý chybný údaj přenesl dalším 
chybným přebíráním až k dnešnímu čtenáři. 
 

Ve třech kapitolách bych chtěl poukázat na tři zajímavosti z našeho rodopisu. 
První z nich poukazuje na shodný přídomek dvou zcela rozdílných rodů, v dalších 
dvou se jedná o záměny dvou osobz různých rodů. Záměna a sloučení dvou osob 
v jedinou, Jana Sádla ze  Smilkova a Jana Sekretáře z Kostelce, je typickým příkla-
dem dlouhodobého chybného opisování, zatímco případ záměny Sabiny z Vřesovic 
za Sabinu z Drahovic, lze přičíst pouze autorově nepozornosti (jedná se o publikaci F. 
Maděry, Heraldické památky regionu Teplice, vydanou roku 2001). 
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MILÁNŠTÍ BORROMEOVÉ A ARCHINTOVÉ 
JAKO RYTÍŘI ZLATÉHO ROUNA A JEJICH ERBY 

 
 
 

Otto Semrád 
 
 
 
 

Jedním z nejvýznamnějších a nejbohatších lombardských rodů jsou bezesporu 
hrabata a knížata Borromeo-Arese (s vedlejší linií Borromeo de Adda). Původně to 
byla patricijská rodina jména Vitaliani z Padovy. Vitaliano I. Vitaliani přijal v roce 
1416 pro své potomstvo po své manželce a dědičce rodu z Borromeo di S. Miniato 
diplomem milánského vévody Filipa Maria Visconti jméno Borromeo. Mezi předky 
rodu je zmiňován i papež Vitalianus (657 – 672) a sv. Justina, která  skončila mučed-
nickou smrtí r. 303 za císaře Diokleciána. Rod dal církvi také řadu kardinálů, ale nej-
slavnější člen rodu byl bezesporu sv. Karel Borromeo (Boromejský), kardinál a arci-
biskup milánský (+1584), svatořečený roku 1610. 
 
     Ze světských osob byl politicky nejvýznamnější Carlo IV. hrabě Borromeo-Arese 
nar. 28.4. 1657, +12.6.1734. Byl první, který ke jménu Borromeo pro sebe (a potom-
stvo své linie) připojil jméno své matky Giulie hraběnky Arese, ne však její erb. Již 
14. 2. 1678 byl jmenován španělským Habsburkem Karlem II. rytířem Zlatého rouna 
a španělským grandem a jako věrný přívrženec rakouských Habsburků se stal později 
v letech 1710 – 1713 rakouským místokrálem v Neapoli. Ve skvostném rodovém pa-
láci Borromeů1) na ostrově Isola Bella na jezeře Lago Maggiore je tomuto místokráli 
věnován reprezentativní trůnní sál, s goblénem s motivy borromejského erbu a na 
podlaze z barevného mramoru je proveden jeho erb s kolanou Zlatého rouna. Vedle 
trůnu je zavěšen místokrálův portrét v ornátu rytířů řádu Zlatého rouna. Byl jako 
mnoho jeho předchůdců i potomků velkým mecenášem umění.  
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Z P R Á V Y 
 
Porayové - Róžyci, legendární potomci Slavníkovců v Polsku - jejich výskyt v 
Čechách 
 Dostatečně doloženým všeobecně akceptovaným aktem se stala událost v 
předvečer svátku sv.Václava 27.9. roku 995 popisující přepadení slavníkovské Libice 
za Boleslava II. Vyjmenovávají se usmrcení bratři biskupa sv.Vojtěcha: Spytimír, 
Dobraslav, Čáslav a Pořej. Ze Slavníkovců tehdy přežili vedle sv.Vojtěcha Radim, se 
kterým byl v Římě a Soběslav, který dlel u dvora polského krále Boleslava Chrabré-
ho 1. Kosmas nicméně udává v poznámce uvedené v drážďanském rukopise, že Pořej 
měl uniknout také této vraždě 2 . Polské kroniky již od 12. Století bez pochybností 
zachycují Pořeje (Poraye) Slavníkovce a odvíjejí od něho pošlost, která prakticky po-
kračovala po celé další tisícíletí 3 a dokonce jedna větev se vrátila k nám.  
 Pořej, v polštině Poray se vyskytuje v Polsku od r. 965 do r.995. Kníže Měšek 
(Mieczyslaw) mu daroval r. 965 statky, na kterých měl založit svůj rod. Měl dopro-
vázetl totiž toho roku ve svatebním průvodu do Polska dceru Boleslava Doubravku. 
V roce 995 pak je uváděn Pořej v průvodu císaře Otty III. ke korunovaci do Říma. 
Mezi zavražděné by se pak dostal tím, že se cestou z Říma zastavil v bývalém domo-
vě na Libici. Soběslav (neboli také Soběbor) v té době se vyskytuje v čele jakéhosi 
českého oddílu jako spojenec císaře účastnící se v Pomořanech bojů proti pohanským 
Slovanům. 
 Následně pak biskup Vojtěch s bratrem Radimem, který ho vždy doprovázel 
cestovali z Vlach přes Francii do Polska a tam se setkali v Hnězdně u Boleslava 
Chrabrého s živým bratrem Soběslavem. Jak známo pak Vojtěch nakonec podnikl 
misijní cestu do Prus, kde byl zabit. Radim se stal v Hnězdně biskupem (Geudentiem) 
a podle Trzemeszennské kroniky uložil ostatky sv. Vojtěcha v r.997 v tamním  koste-
le benediktýnského kláštera, který pouhý rok předtím založil. Teprve potom spočinu-
ly v biskupském Hnězdně. 
 Porayové,  zvaní podle růže Rožyci 4  se za značné podpory knížete Měška 
usadili v oblasti Sieradski. Tam již v 11. století byla osada s kostelem a pány tam byli 
Róžyci Gidelscy (podle Paprockého). Dalším osazením spojovaným ze Slavníkovci 
byla Turza. Před rokem 1153 náležela Ojczovi v Sieradskiemu, tam je na osadě Szót-
ka uváděna villa Szestkonie - což se překládá jako jméno  Čáslav.  Za Boleslava 
Smělého se vyskytuje založení Spycymitze nedaleko nad Starou Wartou pod Unij-
cowem. To se dává do souvislosti se Slavníkovcem Spytimírem. Stále se opakující 
jméno v rodu Porajů Spytcymitz, Spytignew provází dějiny tohoto kraje. Význam-
ným Porajem byl ve 12.století Spytigniev (comes, hrabě) , který jako svědek vystupu-
je v r. 1145 při založení kláštera v Trzemeczie. Jeho pravnukem byl vojvoda Spytyg-
niew Leczynski, kterému bylo schváleno nadání statky od knížete Konráda Mazov-
ského roku 1248. Zde se objevuje poprvé jejich rodový erb, který má za figuru růži. 

                                                 
1 František Palacký: Dějiny národu Českého  I/1:261 a d. Praha 1876 a všichni pozdější historici. 
2 "Poray evasisse dicitur" in rukopis pražské kapituly, 1343, doplňky z neznámé kroniky. 
3 Herbarz Polski Kaspara Niesieckiego SJ, J.N. Borowica, Tom. VII, pag.389-419, leipzig 1841. 
4 Do jejich erbu se dostala až po dvousetletech. 
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LITERATURA  RECENZE 
 
Genealogické a heraldické listy ročník XXII, č.1,2,3/4, Praha 2002 
 Z hlavních článků nás zaujme pojednání o náhrobních kamenech v děkanském 
kostele v Novém městě nad Metují (J.Horák), Heraldické památky v Třebouticích 
(S.Kasík) a pojednání o znaku v Proseckém kostele (J.Oulík), které přinašejí řadu no-
vých poznatků a postřehů dotýkajících se heraldiky. Genealogické a specielně heuris-
tické historie jsou zastoupeny dvěma nepublikovanými studiemi předčasně zesnulého 
Jaroslava Honce: "Hříšní lidé v lesích říčanských" a "Osm listů z dějin Stěžer." Plně 
vystihující názvy nás nenechávají na pochybách, že jde o dobré a poutavé historické 
čtení, jakým se jmenovaný autor proslavil. Obecněji historické problematice s důra-
zem na konkretní případy se zabývá práce o stadionských palatinátech (A.Kondrys) a 
historicko-gramatická úvaha J.K.Nebeského "Liechtensterin nebo Lishtnštejn". 
 Ročník dále obsahuje tři úvodní články předsedy společnosti Jana Podholy, 
který se zamýšlí nad úkoly a perspektivami spolku. Všechny tři svazky mají dohro-
mady přibližně 150 stran a obsahují tři přílohy barevných kreseb erbů méně známé 
české šlechty s krátkými verbálními popisy. Kresby mají vynikající výtvarnou úroveň 
a popisy jsou na úrovni obsahové i jazykové. Je jen škoda, že není uveden vůbec au-
tor a kdo to neví, že jde o Jana Oulíka, bude tento údaj postrádat. 
 Vedle toho každý ze tří svazků obsahuje další sdružené rubriky: recenze anota-
ce, zajímavosti a zprávy ze společnosti, které většinou přesahují úzký okruh zájmů 
jejich členů.             Red. 
 
 
Encyklopedie knížecích rodů zemí koruny České, J.Županič,F.Stellner, M.Fiala, 
340 stran, Praha 2001 
 S nástupem svobodné volby témat spojené s pádem totality  se dalo čekat, že 
historické žánry zaměřené na šlechtu působící v českých zemích a teritoriích s nimi i 
dočasně historicky spojených, budou hojně pěstovány. Titulů je již řada a ať již for-
mou čistě historickou, či popularizující, nám přibližují rody aristokracie svázané s 
našimi dějinami, zemskou, či státní správou a hospodářstvím. Naposledy vydaná en-
cyklopedie rodů, které nabyly nejvyšší aristokratický gradus, dává dobrý přehled 
prakticky všech, které se u nás uplatnily. Pohříchu je to záležitost novověká a spojená 
s našimi zeměmi, které již byly ve svazku s evropskou, řekli bychom moderním vyja-
dřovacím slangem "říšskou unií". Lexikon české šlechty Jana Hallady vychází již v 
druhém vydání,  Modrá krev P.Mášky podává i detailní pohledy do dosud žijících 
potomků aristokracie. Vrcholem pak je Pouzarův Almanach českých šlechtických 
rodů, na kterém se podílela vždy některá z osobností šlechty, mající buď znalosti, ne-
bo značnou popularitu ve šlechtické genealogii. Zarážející je, že autoři vyjádřili v ná-
zvech a vydavatelé a recenzenti tolerovali termín "česká šlechta". Termín, který na-
vozuje nacionalistickou, ale při tom falešnou představu "české" šlechty. Při tom jde o 
rody vysloveně internacionální, řekli bychom evropské, či spíše svázané s teritorií 
vycházejících z dědictví římskokřesťanské společnosti. Těžko proto je ospravedlni-
telný termín Lexikon české šlechty, nebo dokonce Almanach českých šlechtických 
rodů. Takovémuto národnímu označení se vyhýbali sestavovatelé i tak prestižních 
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