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DĚJINY  DUNINŮ  A  ŠVAMBERKŮ 
Sága rodů s erbem stříbrné labutě na červeném štítu. 

 
Jaromír Olšovský-Laboutka 

 
 
ÚVOD  
 
     Na tapiserii v Bayeux jsou zobrazeny scény ze života posledních anglo-saských 
králů: Edwarda III. Vyznavače (vláda, smrt); jeho švagra Harolda II. Godwinssona 
(zajetí v Normandii a předvedení před vévodu Viléma, Haroldova korunovace, jeho 
boj a pád), hlavně ale Vilémovo tažení do Anglie a jeho vítězství u Hastingsu 
14.X.1066. Vojáci obou bojujících armád mají na svých štítech různé rostlinné a 
zvířecí motivy. Také na runových náhrobních kamenech padlých vikingských 
bojovníků jsou vytesány na jejich štítech různé motivy. Přesto se nejedná o erby, ale 
o efektní výzdobu. 
     Jedním z nejstarších motivů na erbech je stylizovaná stříbrná labuť se zlatou nebo 
černou zbrojí na červeném poli štítu. Vyskytuje se u Duninů v Polsku (po r. 1124) u 
rytířů von Schwangau v Bavorsku a Švábsku (po r.1146) a u Švamberků v Čechách 
(od r.1257). Zatímco rod Duninů v Polsku a v okolních zemích - zejména v Litvě - se 
rozrostl a kvete dodnes (udává se přes 80 rodin dle sídel) rod říšských rytířů v. 
Schwangau vymřel určitě ve 2. polovině XVI.stol. Obdobný názor na vymření rodu 
Švamberků v Čechách ke konci XVII. stol. hlásali F. Palacký, A. Sedláček a dle nich 
i další. Spojitost výše uvedených rodů vzhledem k absenci dokumentů v českých 
archivech je současnými historiky odmítána. V Polsku se dokumenty včetně původu  
sice ve starých rodových pamětech nacházejí, nejsou ale pokládány za hodnověrné. 
     Touto studií s použitím dobových dokumentů a odkazem na odborné statě ve 
vědeckých pracích vydaných v Česku i v zahraničí uvádím stručně skutečné dějiny 
výše uvedených rodů – zejména jejich počátků - a osudy jejich hlavních protagonistů.  
     Nekladu si za cíl úplně vyčerpat dané téma, nebo obhajovat rodovou pověst. Chci 
spíše přiložit kamínek do mozaiky vývoje jedné společenské vrstvy a nalézt reálné 
jádro genealogie rodu, očištěné od nánosu legend i novodobých předsudků. Pro 
hlubší pochopení studie odkazuji na nejdůležitější události a dynastické vztahy v 
zemích působení protagonistů v X. až XII. stol. ve Skandinávii, Anglii a Polsku a od 
XIII. stol. v Čechách, které jsou uvedeny na konci studie. 
 

DĚJINY rodů DUNINŮ, von SCHWANGAU a ŠVAMBERKŮ. 
 

Jak vyplyne z následujících statí, lze dějiny výše uvedených rodů rozdělit na období:  
   a) - severské (Skandinávie, Anglie; X.-XII.stol.; uvádí společné první předky výše 
uvedených rodů včetně jejich genealogie) 
   b) - polské (od XII. století - dosud) 
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   c) - německé (Bavorsko, Švábsko, Württembersko ; druhá polovina XII.stol. - zač. 
XIII. stol., společní předkové pro rody v. Schwangau a Švamberků, pokračování a 
zánik rodu v. Schwangau v XVI. stol.) 
   d) - české (zač. XIII.stol. - dosud; příchod Švamberků do království Českého, jejich     
          rozrod, pokračování, společenské postavení) 
                                     
 

A – SEVERSKÉ OBDOBÍ. 
 

     Kolébka rodu erbu labutě byla ve Skandinávii. Nejstarším historicky doložitelným 
předkem rodu byl Strut-Harald Jarl1 (Železný klobouk nebo límec), skaanský regio-
nální král se sídlem v Lundu (Skaane – nejjižnější část Švédska). Vládl v letech asi 
954 až 988 pod protektorátem dánského krále Haralda 
Blaatanda2 (Modrozub, *cca 911, † 988/91) s nímž byl 
příbuzensky spřízněn. Na trůn v Lundu usedl po dobytí 
Skaane na Švédech Dány - asi r.954. 
     Osud jeho potomků ukazuje na příbuzenský vztah 
k dánské dynastii Skjoldungů, neboť až do konečného 
odchodu z Dánska byli na čelných místech hodnostářů 
kol dánského trůnu (jeden z nich byl dokonce jeho pre-
tendentem), ženili se s dcerami okolních králů a knížat a 
významně ovlivňovali osudy zemí v nichž působili. Ar-
cheologové vykopali v Lundu základy vikingského síd-
liště z počátku XI. století a rekonstruovali jeho původní 
podobu. Je na něm vidět podlouhlou budovu, ještě zřejmě z doby Strut-Haraldovy, 
skrývající jeho audienční, trůnní i holdovací síň. Žil sice v době pronikání křesťanství 
na dánský královský dvůr, ale vzdálen od něho a obklopen divokým vikingským pro-
středím. Těžko mohl opustit staré bohy. Podle ságy zemřel krátce před svým protek-
torem-králem Haraldem Modrozubem roku 988. Z jeho potomků známe syny: Jarla 
Sigvalda, Jarla Thorkila, Hemminga a jedinou dceru Towe.                 
     Jarl Sigvalde3 (*cca 960, †13.XI.1002 Anglie), nejstarší Strut-Haraldův syn u 
pohřební hranice svého příbuzného (snad strýc nebo kmotr) přísahal, že jeho vraha, 
norského Jarla Haakona svrhne z trůnu. Sigvalde byl v té době asi patnáctiletý a čekal 
až dospěje (za 3 roky) a bude přijat mezi vikingské bojovníky.  
     K tažení Sigvalda proti Jarlu Haakonovi došlo až po roce 986, kdy se stal 
nejvyšším náčelníkem jomsburgských vikingů.4 
     K bitvě s Jarlem Haakonem došlo asi r. 988 ve fjordu u Hjorungavaag ve středním 
Norsku. Haakonovi se podařilo shromáždit asi pětinásobnou přesilu ve srovnání se 
Sigvaldem. Jomsburgští vikingové bojovali statečně, ale Sigvalde, vida jistou zkázu 
svých bojovníků, proti vůli mnohých z nich nařídil ústup; cenil si více života než 
slepé odvahy. Za to o něm skládali skaldové - severští pěvci ság – posměšné verše 
(”jak vesloval u Hjorungavaag dozadu”) 
     Kolem roku 990 se oženil s polskou princeznou Astrid5, dcerou knížete Mieszka I. 
Piastovce (965-992) a jeho 1. české přemyslovské manželky Dobravy-Doubravky 
(polsky Dąbrówka, dcera knížete Boleslava I. a Biagoty). Na svatbu pozval také své-

Znak Skaane [5] 
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ho druha z vikingských výprav, obávaného dánského krále Svena I. Tveskaegga6  

(Vidlovous *960, †1014 Anglie). Z něho ale měli polští svatební hosté hrůzu a tak 
Sigvalde připravil léčku, při níž Sven padl do polského zajetí. Musil se z něho draze 
vykoupit (mj. Polákům odevzdal jomsburgský přístav); v zajetí ale poznal mladší As-
tridinu sestru Svatoslavu-Świętosławu7, s níž se oženil a měli spolu nejméně tři děti. 
Poté se Jarl Sigvalde zúčastňoval v 90. letech vikingských tažení do Anglie 
s dánským Svenem i norským Olavem Tryggvassonem. Olaf po přijetí křesťanství 
roku 995 odplul do Norska, tam svrhl Jarla Haakona a současně zavedl křesťanství i 
přes odpor Norů. Tak vedle dánského mocenského centra vzniklo norské a bylo zřej-
mé, že dříve či později dojde ke konečnému řešení, neboť okolní moře bylo ”příliš 
malé” pro bývalé spojence a švagry (Olaf byl předtím ženat s polskou princeznou 
Geirou). 
 

BITVA  u  SVOLDRU. 
     K rozhodujícímu střetu došlo 9. září 1000 u ostrůvku Svoldr8 v Baltském moři a 
Sigvalde v něm sehrál temnou roli, zcela ve vikingském pojetí boje na život a na 
smrt. Jako zdánlivý spojenec Olafa přivedl 
jeho lodě před shromážděné loďstvo Svena 
s dánskými, švédskými a norskými posád-
kami. K akci Sven získal mladého švéd-
ského krále Olafa Skottkonunga (Král na 
klíně) s jehož ovdovělou matkou Sigrid 
Storradou (Zlá rada, Ctižádostivá) se před-
tím oženil, zapudiv svou první polskou 
manželku Svatoslavu (po Svenově smrti 
v Anglii byl prvním činem jeho synů pře-
voz matky zpět do Dánska). Nory pod ve-
dením Haakonova syna Eirika (byl ženat 
se Svenovou sestrou) zase pojila se Sve-
nem věrnost ke starým pohanským bohům.          
     Sága o Olafu Tryggvassonovi popsala 
průběh bitvy, jíž se Sigvalde přímo neú-
častnil; s posádkami asi deseti svých lodí ji 
pozoroval zpovzdálí. Teprve po jejím     
skončení připlul k vítězům. Sven a jeho 
spojenci vojsko Olafa zcela zničili a jeho 
lodě si přivlastnili. Král Olaf se měl 
v průběhu bitvy utopit, neboť nebyl nale-
zen ani později. Po čase se objevila verze, že se Olav zachránil skokem do moře. Pod 
hladinou doplaval k jedné ze Sigvaldových lodí, osazené polskou posádkou a patřící 
Astrid, která ihned z místa bitvy odplula. Později byl Olaf spatřen na jihu Evropy, 
buď v Řecku nebo jako poutník ve Svaté zemi či mnich v Sýrii. Norští historikové 
nepokládají tuto verzi za pravdivou.                                                              
  

   Mapa skandinávských moří a 
království [16] 
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E) - Graf předávání mužských jmen s otců na syny (dle [18] ): 
 
      Svend  Langfod 
 
      Hardeknut Gorm                                    Harald Jarl  v Holštýnsku 
 
 
      Gorm den Gamle                Tyre                    Tyrne ( Ingeborg ) 
 
       
 
       Gunhild          Knud Danaast                Harald Blaatand         
 oo Erik Blodokse                                                  
 
 
 Gamle (Gorm)      Guld-Harald       Svend       Tyre = Olav Tryggvasson                      
                                                       ( Otto )   
 
 
                    Knud den Store        Harald                       Estrid = Ulf Jarl 
 
       
    Svend   Harald Harefood   Hardeknud            Svend          Björn     Asbjörn                   
nor. král    angl. kr.                dán. angl. kr.         dán. král 
1030-35   1037-40                 1035-1042           1047-74/6 
 
 

B) - POLSKÉ  OBDOBÍ - rod DUNINŮ. 
 
     Většina čtenářů zřejmě zná Hamleta, tragického hrdinu stejnojmenné hry 
alžbětinského dramatika Williama Shakespeara. Méně je již známo, že podkladem 
pro hru byla skutečná událost - vražda dánského krále Ericha IV. vlastním bratrem 
Abelem z dynastie Skjoldungů-Estridovců roku 1250. A jen skutečně zasvěcení 
znalci genealogie a heraldiky vědí, že tato událost je základem erbovní pověsti 
Duninů v Polsku a Švamberků v Čechách (viz Poznámky: 55d.). Přitom jejich 
erbovní pověst neplní své vlastní poslání, totiž vysvětlení vzniku a udělení erbu. 
Poprvé ji publikoval Crommer, od něho ji převzali Bartoloměj Paprocký a Bohuslav 
Balbín. 
     Erbovní pověst Duninů a Švamberků je vztažena k osobnosti Petra Dunina-
Włosta, významného hodnostáře (comes palatinus) polského vladaře Boleslawa III. 
Krzywoustého. Petr Dunin-Włost žil v první pol. XII.stol. a zemřel 16.dubna 1153. 
Toto datum je vyznačeno v Nekrolozích klášterů, které Petr založil a bohatě nadal 
(např. sv. Vincence ve Wroclavi). Při porovnání dat úmrtí Petra Dunina (r.1153) a 
vraždy krále Ericha IV. (r.1250) je zřejmé, že k bratrovraždě došlo až za 97 let po 
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Petrově smrti. Proto byla erbovní pověst rodu nynějšími historiky odmítnuta jako 
smyšlená a nepravdivá, včetně vztahů z nich vycházejících. Přitom se nikdo nezabý-
val skutečnými událostmi v Petrově době, než uvedenými v erbovní pověsti. Samo-
zřejmě, nebyla společenská objednávka vzhledem k politickému systému v socialis-
tickém Polsku a Československu. V Polsku navíc působí rozpaky severský - v podsta-
tě germánský - původ rodu vzhledem k negativním zkušenostem Poláků ze soužití s 
Němci v průběhu téměř celé historie Polska, zejména za II. světové války. Až do 
dvacátých let XX. stol. nebyl ale původ rodu zpochybňován. V Čechách k tomu zase 
přispělo tvrzení o vymření rodu Švamberků (Palacký, Sedláček), jejichž názor se stal 
takřka závazným kánonem.  
     Královraždy z rukou nejbližších příbuzných nebyly v tehdejších dynastických 
rodech ničím výjimečným (viz dějiny Přemyslovců, Piastovců, Arpádovců, 
Rurikovců aj.), touha po moci byla silnější než pokrevní vztahy. Před Petrem 
Duninem i po králi Abelovi byla řada takových zavrženíhodných činů, ale Crommer a 
Shakespeare z nich vybrali ten nejvýznamnější z pohledu jejich doby. Shakespeare 
navíc v literární licenci všechny spojil jako varovné memento. V Petrově době k 
tomu přibyl další fenomén - změna způsobu volby nástupce zemřelého vládce (ze 
seniorátu na primogenituru), jako ostatně dříve či později ve všech okolních zemích. 
     Prvním a nejvýznamnějším protagonistou raného polského období Duninů byl 
bezpochyby Petr Dunin, podle něhož nese jméno rod jeho potomků. Nebyl ale v 
rodové posloupnosti prvním; nacházel se v její 6. generaci (vycházíme-li z počtu 
známých prvních členů rodu včetně jeho otce Svatoslava, uvedených zde - v 
Severském období). Petr1 (polsky Piotr, v Dánsku zřejmě Sven, jinak Włostowicz, 
Włost; *asi 1100, †16.dubna 1153) syn Svatoslavův. První určité písemné zprávy o 
něm pocházejí ze dvacátých let XII. stol. Listiny citující jeho jméno před rokem 1120 
jsou zřejmými falzy, zvláště odvolávají-li se na přítomnost později vládnoucího 
knížete Wladysława, v té době ještě dítěte (*1105).   
     Na základě všech zpráv o Petrovi, citovaných v polských i zahraničních 
soudobých dokumentech, podávám zde jeho stručný životopis. Byv dánského 
původu, přišel na dvůr polského knížete Bolesława III. Křivoústého ve 20. letech XII. 
stol. (udává se zpravidla kolem roku 1124). Brzy se naučil polsky a uměl se 
přizpůsobit svému okolí. Vzhledem k postavení svého otce (místokancléř) měl zřejmě 
nějaké diplomatické poslání.       
 

Bolesław III. Křivoústý vyznamenával Petra Dunina za zásluhy o Polsko, že: 
   a) zabránil válce s Červenou Rusí zajetím jejího největšího podněcovatele, 
Przemyšlského knížete Volodara, který se musil draze vykoupit (v Ortliebově 
Zwiefaltenské kronice a v Herbordově spisu ”Život sv. Ottona, biskupa 
bamberského” je tato událost vročena k roku 1122)2, 
   b) zajistil sňatek Bolesławovy dcery Richizy (z 1. manželství se Zbyslavou Kyjev-
skou, k němuž došlo roku 1127) se švédským králem Magnem Nielsenem3 (syn dán-
ského krále Nielse I., u něhož působil Petrův otec Svatoslav) a přičinil se o dánsko-
polské spojenectví v době sílícího německého tlaku na Polsko.Za to ho jmenoval 
hrabětem ze Skrzynna (místo mezi Radomí a Opolí pod Warszawou, kde Petr 
vystavěl hlavní rodové sídlo) a dal souhlas ke sňatku se svojí švagrovou kněžnou 
Marií4 (dcera Velkého knížete kyjevského Svjatopolka Izjaslaviče a jeho 2.manželky, 
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Velkého knížete kyjevského Svjatopolka Izjaslaviče a jeho 2.manželky, polovecké 
princezny Agafji; Zbyslava Kyjevská pocházela z jeho 1.manželství s byzantskou 
princeznou Varvarou-Barbarou). Agafja5 
byla dcera Velkého chána Polovců Tugo-
ra a jejich sňatek roku 1094 pečetil míro-
vou smlouvu mezi oběma stranami po 
nešťastné výpravě knížete Igora proti Po-
lovcům roku 1091. Přesto obě strany spo-
lu dál válčily a boje načas utichly až po 
smrti Svjatopolkova tchána Tugora na 
bitevním poli roku 1096. Podle soudo-
bých kronik chtěl Bolesław III. učinit 
Petra knížetem a obdařil ho množstvím 
pozemků, v té době bohužel již nezceli-
telných, Petr však zůstal ”jen” hrabětem. 
O švagrovou Marii se prý ucházel jistý 
kníže a za prostředníka si zvolil Petra, 
Marie raději dala přednost Petrovi. 
 
PETROVA DOBA. 
     Za vlády krále Nielse I. dorůstal Knut, 
syn jeho zemřelého bratra Ericha Ejego-
da (*1096 za otcova kralování, takříkajíc 
”v purpuru” na rozdíl od svých starších 
bratří) a byl předurčen k převzetí trůnu; dánský sněm však zvolil Nielse. Mladý Knut6 
byl dán na vychování k příbuzným u dvora saského vévody Lothara (později němec-
ký král v letech 1125-37). Niels I. měl se svou manželkou Margarethou Fredkullou 
(dcera švéd. krále Inge Stenkilsena, 1080-1112) syny Magnuse (*1106, †1134) a Inge 
(zemřel mlád). V Dánsku dožívalo v otázce nástupnictví po zemřelém vladaři tzv. 
stařešinství (seniorát - zvolen byl nejstarší člen vládnoucí dynastie), takže Knut 
Erichsen měl přednost před Magnusem. Současně se ujímalo pojetí nástupnictví v  
přímé vládnoucí linii (prvorozenství - primogenitura, kdy vládl syn po otci), v tomto 
případě měl zase Magnus jednoznačně přednost. 
     Po návratu od saského dvora byl Knut Erichsen králem Nielsem I. ustanoven 
jarlem (obdoba knížete) v hraniční oblasti ve Šlesvicku. Ve funkci se osvědčil, m.j. 
uklidnil hraniční boje a podporoval čilé obchodní styky v celé oblasti. To způsobilo 
jeho velkou oblibu u obecného lidu i u obchodních společenstev (gild). 
     Magnus byl asi roku 1125 prohlášen po svém švédském dědovi Inge králem zá-
padních Gótů. Při společném tažení Dánů a Poláků proti Pomořansku roku 1126 byl 
dohodnut sňatek Magnuse a polské princezny Richizy, dcery Boleslawa III. Křivoús-
tého. Svatební veselí bylo slaveno v Ribe roku 1127 (dle Saxa Grammatica)7.    Knut 
Erichsen zv. Laward ukončil boje se svým bratrancem obodritským knížetem Henri-
kem (†1127) a roku 1129 získal jako leník německého krále Lothara II. vládu nade 
všemi obodritskými oblastmi s titulem ”Kněs - král všech Slovanů.” Současně sjed-
notil šlesvická území pod vládou Nielse I. a obdržel titul ”dux-vévoda.” Vznikla tak 

Boleslav III. Křivoústý,  
obraz-fikce Jana Matejka. 
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C) – NĚMECKÉ  OBDOBÍ (od r. 1146 ). 
 
ROD  PÁNŮ  von  SCHWANGAU 

 
     Petr Dunin-Włast (*asi 1100, †1153) musel odejít po svém ”potrestání” do exilu 
v Kyjevské Rusi, doprovázen starším synem Idzim-Jiljím1. Po dvou letech (1147/48) 
se ale vrátil sám. Prof. J. Bieniak soudí2, že v letech 1145-1152, kdy o Idzim zmizely 
veškeré zprávy - v Rusku zemřel. 

V téže době, kdy Idzi po roce 1145 v Rusku zmizel ze zorné-
ho pole historiků, objevil se v bavorském Švábsku ve služ-
bách vévody Welfa III.(VI.) ministeriál jménem Hiltbold3. 
Prvně byl uveden jako svědek na listině z roku 1146, vydané 
Welfem III., kterému svědčil ještě roku 1170. Tento Hiltbold 
(I.) obdržel území na pravém břehu řeky Lech (tam byl v roce 
955 zastaven nápor divokých Maďarů do západní Evropy, 
také s pomocí českého knížete Boleslava I.). Na něm Hiltbold 
a  jeho potomstvo vystavěli rodové hrady Hohenschwangau, 
Frauenstein a Scheiblingsthurm - Sinewohlthurm, později 
Schwanstein. V Sasku v lese poblíže Chemnitz se nacházely 
ještě na počátkem XIX.stol. zbytky hradu zvaného Frauen-
stein4, pocházejícího z dob císaře Friedricha I. Barbarossy. 
Podle některých zpráv ho měl postavit Hiltbold I. Vzhledem 
ke značné odlehlosti od švábského území rodu patřil spíše 
rodině jeho manželky nebo některé z manželek jeho potom-
ků. 

     Výše jmenovaný Hitbold byl zakladatelem rodu říšských rytířů von Schwangau. 
Jeho původní erb je zobrazen v rukopisech: Heidelberském zv. „Manesse”, ve Wein-
gartnerském a tzv. Züricher Wappenrolle. Je to vždy stříbrná (bílá) labuť v červeném 
poli štítu. Někdy má zbroj černou, jindy zlatou (žlutou). Klenotem byla u Hiltbolda 
celá stojící stříbrná labuť jako na štítu. Züricher Wappenrolle ukazuje jako klenot 
stříbrnou labutí šíji. Barva zbroje klenotu odpovídá vždy zbroji na štítu. 
     Domnívám se, že tento Hiltbold (I.) byl ve skutečnosti v historii polských Duninů 
ztracený Idzi (Jiljí). Svědčí pro to zejména: 
     1)-doba jeho první doložené existence (v Polsku Idzi do roku 1145, ve Švábsku 
Hiltbold (I.) od roku 1146); 
     2)-rodový erb jeho potomků je shodný s erbem rodu Duninů a Švamberků (nynější 
rodové sdružení Duninů  užívá v erbu labuť s černou zbrojí);  
     3)-jméno „Hiltbold, Hiltebolt, Hiltebold” znamená staroněmecky ”smělý, odvážný   
v zápasech5“. Stejný význam má severské jméno „Sigwalde”, patřící vikingskému 
předkovi Idziho (Sigwalde = Kampvaeldig; Kamp = zápas, boj; vaeldig = mocný, 
mohutný, adv. strašně).  
     4)-původ jeho nového pána a ochránce; vévoda Welf III. (†1191) byl, jako syn 
bavorského vévody Heinricha IX. Schwarze (1076-1126 ) a Wulfhildy Saské (1075 
až 1126), vlastně vnukem Judith Flanderské (1033-1094), vdovy po Tostigovi God-
winssonovi (†1066 u Stamfordbridge), která se provdala roku 1071 podruhé za ba-

Erb rodu von 
Schwangau podle 

Züricher Wap-
penrolle. 

 

 

 

© Klub pro českou heraldiku a genealogii, heraldika@email.cz



 187

vorského vévodu Welfa I.6 (IV.;*1030/40, †1101). U Judith našli ochranu v Bruggách 
v exilu po bitvě u Hastingsu synové Haralda Thorkilsena s matkou Gunhildou-
Svatoslavou, i pozůstalá rodina padlého krále Harolda II. (sestra Gunhilda, dcery Gy-
tha a Gunhilda7). 
     Judithina stejnojmenná vnučka (*1100 , †1126/30), provdaná za švábského vévo-
du Friedricha II. (*1090, †1147), byla matkou císaře z rodu Štaufů Friedricha I. Bar-
barossy (*1121, †1190), u kterého sloužili také rytíři z rodu von Schwangau (podle 
německých národních pověstí provázejí rytíři von Schwangau císaře Friedricha I. do 
hory Kyffhäuser8 v Harzkém pohoří – obdoba českého Blaníka). Jak je vidět, mohl 
hledal Idzi – nyní snad Hiltbold - ochranu u potomků Judith, která pomáhala jeho 
předkům. 
     Idzi, zklamaný poměry v Polsku (zmrzačení otce, konfiskace majetku, vypovězení 
z Polska), odešel z exilu v Kyjevské Rusi ještě před otcem do Švábska, změniv si i 
jméno, aby naznačil svůj rozchod s původní domovinou. Podle starých podání jeho 
současníků byl milovníkem starých písní a příběhů. V téže době, v  roce 1148, zavítal 
do Flander jeho mladší bratr Svatoslav a z augustiniánského kláštera regulárních ka-
novníků v Arrouaise (tehdy pod Flanderskou správou 9) přivedl část kanovníků do 
nově postaveného otcova kláštera sv.Vincence ve Vratislavi a sobě francouzskou ne-
věstu10. 
     Po Hiltboldovi následovali synové, u nichž se neuchovalo autenticky jméno star-
šího syna a dědice. Soudě podle zvyklostí v rodu a jmen Hiltboldových vnuků, již 
s určitostí zapsaných, mohl se jmenovat Heinrich nebo Conrad. Jméno po otci nosil 
druhorozený syn Hiltbold (II.). Od některého z nich mohl pocházet Ratmír (I., 
v Čechách od roku 1200, pokřtěný podle Hiltboldova – Idziho strýce z r. 1149), první 
člen pozdějšího rodu Švamberků.  
     Hiltbold (II.11, *1150/60, † 1217/20), známý minnesänger vévody Welfa VI. a cí-
saře Friedricha I. Barbarossy. Žil ve 2. polovině XII.století a na počátku století třinác-
tého. Podle výsledků rozboru jeho milostné poesie kladou literární historikové jeho 
tvorbu do rozmezí let 1190-1220. Své verše tvořil pod vlivem provensálského truba-
důra Huga de Troyes (†cca 1190). Nebyly tedy ryze německé oné doby a proto se 
nestal předmětem rozsáhlejšího zájmu badatelů jako jeho umělečtí druhové. Jako 
urozený člen ze zámožného rodu tvořil svou poezii pod vlivem vlastních pocitů, niko-
liv z nutnosti obživy. Na otcovských statcích hostil své přátele minnesängery (Wolf-
ram v.Eschenbach, Walther v.Vogelweide i j.) kteří se mu odvděčili tím, že do svých 
eposů zakomponovali  labuť. Je to nejen starý symbol čistoty, ale také rodový erb 
Hiltboldův. Tak se asi dostala labuť do příběhu o králi Parsifalovi a jeho synovi Lo-
hengrinovi. Ke konci svého života se Hiltbold (II.) zúčastnil křížové výpravy do Sy-
rie, kterou mj. podnikli vévoda Leopold II. Rakouský, maďarský král Ondřej II. (otec 
sv. Alžběty) jejich švagři vévoda Otto z Merana a biskup Egbert z Bamberku, vedle 
mnoha jiných pánů z bavorské šlechty. Svědčí o tom jedna z Hiltboldových básní v 
níž vzpomíná na ”zemi Syrskou”, kterou přímo jmenuje. Byl ženatý s Luikardou von 
Freundsberg 12 (zmiňuje se o ní v jedné básni, je oslavovanou dámou jako ”Meisterin 
- ctnostná”) a zřejmě měli potomstvo. Jako druhorozený syn nedědil otcovský maje-
tek a tak byl alespoň z části odkázán na službu na cizích dvorech (u Welfů, Štaufů). 
Totéž platilo pro jeho potomstvo. 
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    V pergamenovém rukopisu Heidelberském, zv. „Manesse”, se nacházejí mezi ji-
nými také Hiltboldovy básně. Mezi jeho 23. známými díly (nebo také 49. strofami; 
14 z nich se nachází též v rukopisu Weingartnerském) je báseň, opěvující dvě  
 

Minnesänger Hiltbold von Schwangau, 
 viz Grosse Heidelberger Liederhandschrift 13 
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NEZNÁMÉ ERBOVNÍ FIGURY  

A. F. Malinovský – Emil Konopásek 
 
 

Zájemci o historii se občas setkají s otázkou, jak se ta která lidská činnost pro-
váděla v minulosti. Ať už se jedná o různá řemesla, řemeslnické technologie, nebo 
způsob výstavby. I heraldika nabízí několik znaků, kde již dnes mnohdy přesně ne-
víme k čemu předmětná erbovní figura ze štítu či klenotu sloužila. V následujících 
řádcích se pokusíme některé ,,záhady“ vyřešit, byť s rizikem, že ne všichni budou s 
nabízenou interpretací souhlasit. 
 
HASIČSKÝ HÁK 
(s koulemi po stranách) 
     V roce 1984 vyšel jako zvláštní otisk z Heraldické ročenky článek Jana Smetany 
s názvem Neobvyklý erbovní vývod z Litoměřic1). V článku je pod číslem 4 popsán 

náhrobní kámen se znakem Cardů z Petrovic na Úštěku. Figuru ve štítě i 
v klenotu tvoří podivný předmět připomí-
nající bodec s hákem po straně, jaký pod-
nes používají hasiči při strhávání hořících 
objektů. Hák z náhrobníku má navíc po 
stranách (snad na řetízcích, nebo vlhčených 
řemenech) zavěšeny dvě koule.  
    Domníváme se, že předmětná erbovní 
figura je skutečně vylepšený hák používa-
ný pří hašení a koule po stranách sloužily 
k efektivnějšímu proražení a následnému 
stržení hořící střechy s tvrdší krytinou než 
doškovou, například šindelovou. Fungova-
lo to zřejmě tak, že do střechy nejdříve bily 
koule jako když se mlátí cepem a poté, co 
se koule propadly střechou, klovnul i hák a 
mohlo se strhávat.        
     Výše uváděný Dr.Smetana se také zmi-
ňuje o tinkturách znaku na základě zprávy 
restaurátora Františka Beneše. Ten viděl 

znak barevně, na zámku v Jištěrpech u Litoměřic,  
černý hák byl na červeném štítě. Je známo, že 
v minulosti se používalo k výrobě stříbrné a tedy i 
bílé barvy kovových prášků, dosti často prášku stří-
brného. Proto je lépe přijmout myšlenku, že černý 
hák na štítě byl původně bílý (stříbrný). Ubude také 

Hák s koulemi (bez násady)  
ve znaku Cardů z Petrovic  

a na Úštěku  
(kresba dle náhrobníku). 

Hák s koulemi ke 
strhávání a narušo- 

vání hořících  
střech, na násadě. 

 

 

 

© Klub pro českou heraldiku a genealogii, heraldika@email.cz



 

 

 

 

Strany č. 237 až 241 

jsou v této ukázce 
nedostupné 

 

 

 



 242

  ALBRECHT MARKÝZ KUBINZKY VON HOHENKUBIN A JEHO ROD 
 

Tomáš Tyl 
 

Titul markýze byl pro šlechtice původem z Čech a navíc židovského původu 
dosti neobvyklý, a přece se na sklonku existence monarchie našel muž, který jej 
dosáhl. Neprávem opomíjená postava s mimořádně pozoruhodným životopisem 
kopírujícím významné události téměř dvou třetin 20. století. 
 

Davidova hvězda a Vatikán 
Rodným jménem Albrecht Maria Jan rytíř Kubinzký, druhorozený manželský 

syn Viléma rytíře Kubinzkého a Berty šlechtičny Fröhlich von Feldau spatřil světlo 
světa 7. října 1885 v Praze. Otec Vilém byl majitelem několika textilních závodů a 
pocházel z mladší linie rodu von Kubinzky. Rodina byla pozvednuta do rytířského 
stavu v dubnu 1884, čili rok a půl před Albrechtovým narozením. 

 Její erb byl typický pro 
skupinu průmyslnických erbů 
udělovaných podnikatelům ve 
druhé polovině 19. století. 
Nechybí v něm prvky jako 
ozubené kolo (průmyslnictví), gryf 
nesoucí vřeteno (textilnictví), 
modré včely (píle a pracovitost) a 
hvězdy, které jsou u Kubinzkých 
dvojsmyslné. Symbolizují sice 
úspěch - dosažení cílů, ale 
současně upomínají na rodovou 
minulost, neboť Kubinští patří 
mezi tzv. „židovskou šlechtu“. 
Rodina se dělila na rytířskou a 
baronskou linii. Roku 2002 
baronská linie zcela vymřela. 
Posledním mužským potomkem 
této větve byl Friedrich Emil 
Louis sv. pán von Kubinzky 
narozený v Praze roku 1910, linie 
byla založena Vilémovým bratrem 
Emilem, který získal roku 1901 
titul svobodného pána.  

Rodina byla původně židovského vyznání, což je velmi originálně naznačeno 
v nobilitačním diplomu z roku 1884. Mezi tituly nobilitovaného Friedricha Antona 
rytíře Kubinzkého – otce Viléma rytíře Kubinzkého, jakými jsou například „císařský 
rada a přísedící císařsko – královského pražského obchodního soudu, censor filiálky  
rakousko –   uherské banky  pro Čechy v Praze, správní rada a viceprezident České 

 
Erb rytířské linie rodiny von Kubinzky (reprodukce: 
Vídeňský šlechtický archiv – Adelsarchiv) 

 

 

 

© Klub pro českou heraldiku a genealogii, heraldika@email.cz



 

 

 

 

Strany č. 243 až 247 

jsou v této ukázce 
nedostupné 

 

 

 



 248

 
SLOVA O GENEALOGII 

úvaha o vznešeném umění být genealogem 
 

Eduard Martin Petiška 
 
 
 
 

Obor poznání zvaný genealogie má dvě ruce : jednu, kterou podává vědecká 
zjištění a druhou, kterou podává další poznání, poznání, které se ve svém přesahu 
dotýká poesie... 
Při četbě genealogie jednotlivého rodu jako by člověk sledoval román, epiku 
zhuštěnou tím nejdůslednějším způsobem - navíc epiku, která neomezuje fantazii, - tu 
epiku, jaká dodává lidské představivosti svobodu a podivuhodně oslovující látku. 
Kolik zkušeností bylo asi napjato mezi dvěma číslicemi, jaké po člověku genealog 
schraňuje, - mezi číslicí, kdy člověk vyšel ze tmy a mezi číslicí, které označuje, kdy 
do tmy vešel... 
Jenže mezi těmi dvěma číslicemi, které označují hranice tmy je velká krajina plná 
světla. 
A dokud člověk se v této krajině pohybuje, má velkou možnost učit se z osudů rodů, 
které poznává, nabírat doušky varování a nadějí z osudů vlastního rodu. 
Právě o tom vypovídá ono velké umění vědy zvané genealogie. 
Ono vznešené umění... 
Je to umění, které dokáže pojmenovávat základy, vypráví o tom, co je pevné a co 
pevné není, dokládá na příkladech cizích cest osudy vlastní cesty. 
Štětcem minulosti maluje genealogie přítomnost i budoucnost... 
Vznešené umění genealogů se týká všech, kdo pohlížejí do tmy před svým 
narozením, kdo nahlížejí do životů těch, kteří jim předali proud své krve a proud 
svých zkušeností. 
Genealog je genetikem času, odhaluje skryté a utajené geny - a tím se dotýká stejného 
tajemství, jakého se od nepaměti dotýká poesie. 
Genealog nehovoří o pohřbených cestách, hovoří o těch nejdůležitějších cestách : o 
těch, které čekají na to, aby se narodily. 
 
1 Kroky těch, kdo šli před námi, svítí do tmy našich cest - čím více jejich kroků 
poznáváme, tím méně tmy je kolem nás... 
 
2 Genealogie je paradoxní věda, z jednoho úhlu je sice vědou o minulosti, 
z druhého, podstatnějšího úhlu je vědou o budoucnosti... To, co bylo, dává obsah 
tomu, co bude. Ti, kdo byli, dávají obsah tomu, co bude. Dějiny jsou zpráva o tom, co 
nastane... 
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