DĚ.IINY DUNINŮ A ŠVAMBERKU
Sága rodťr s crbem st'íbrnrj labrrtě na červcrréttlštíttt.

Jarotn ír olšovslry-Laboutl<a

T]VOD

Na tapiscr'ii v Bayeux jsou zobrazeny scélly z'e Živol'a 1losledrrích arrglo-saskych

Ecllvarcla IIl. Vyzrlavače (vliida. smrt); jelro švagra l'larolda ll. Godrvillssolla
(zajctí v Norrrrarrdii a p 'eclvederrí p ed v vodrr Vilérrra, IIarolclova kor'unovacc, jeho
boj a pád). hlavrrč ale Vilérrrovo taŽení do Allglie a.ielro VítčZStVíu ÍIastingsu
l_1.X l066. Vo.|áci obou bojLrjících armád rrrajírra svych štíteclr rt'rzlré rostlirrné a zví-faké
rra rttnovyclr nálrrobrrích kantctlcclt padlyclr vikirrgskyclr bojovrríkÚ
i'ccí rlrotivy.
jsotr vytcs1lrly rra.jejiclr štíteclrrťrzrl rrrotivy. I)'esto sc ne.jecln/r o crbl'' ale o eÍ'ektrlí
i<r1rlti:

FIG

vyzdobu.
Jcdnírrr l llc'istarších rrrotivťr tla crbcclr je st1'lizovarrii str"'íbr'rlá labtrt'se zlatou rrebo
čct'trott zbrojí rra čcrvetrétrr poli štítLr'Vysl<ytuje sc ir I)utlirrťr r' Polsl<tl (po r.-l l2"1) u
r'ytíi'ti vorr Schu'atlgirrt v Bavorsku a Svábsktr (po r. ll4 ) a lt Svirttrbct'|<ťl v Cech1rclr
(od r. l]57). Zatírrrct'l rocl l)ttrrinťr v Polskir a v okoltrích zetllíclr - zcjrrr rra v Litvě - sc
rozrostl a kvete dodncs (udává se p es 80 ro<lin dle sídcl) rocl íšskychry'tí ťr v.
Schrvangatt vyln el trrčitčve 2. 1lolovině XVI.stol. obdobnÝ tiázot'tta V),ml''ellí fodtl
Švanrberl<i'r v Čecháclr kc korrci XVII. stol. lrlásali F. Palacl<y. A. Sedláčck a dle niclr
iclalŠí.Spc1itost v,vše Llvedenych rodťr vzlrlcdcrll k absenci clokunrcrlt v českyclr arclrivcch _ie současrrynri historiky odnrítárra. V I)olsku Se doktllnel]ty včetrrě pťrvodu
sice ve starych r'odovyclr palllětech naclrázejí. ne.jsor-r ale poklticlány za hoclriověrné.
'['or'rto studií s pouŽitínr dobov1ich dokurnentťr a ocll<azenr na odborné statě ve věrJeckyclr pracích vydirrrych v Cesku iv zahrarričí rrvzidírrl stručně skLrtečnc dě.iiny v šc
uvedcnych roclti - zejrrténa jc1iich počátl<ii - a osudy jejiclr lrlavních protagorristťr.
Ncl<ladtr si za cíl ťrplně vyčcrpat dané t ma, nebo oblra.jovat rodovoLl povčst. Chci
spíŠep'iloŽit kanlínek do rnozaiky vyvoje _ieclné spolcčcllSké Vrstvy a rialézt reállré
pr"'edsudkťr. Pro hlub.jii<lro genealogie rodtr. očištěrréod nátlostt legend inovoclobych
šípocho1lerií stttclie odkazuii rla ncjdťrleŽitějšíLrtlálosti a dynasticl<é vztalry v zetliíclr
1lťrsobení protagorlistťr v X. až X]I' stol. ve Sktrrrclinávii. Anglii a I)oIskrr a ocl XIlI.
stol. v Čeclr1rch. kter jsotr uvcderry na I<onci strrclie.
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Mitosluy Ilarrrclr

roclťr DUNINŮ. uun

SCHWANGAtJ
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ŠV^MBEt{KŮ.

Jali vy''plyrre z rlásleclLrjícícli statí. lze clčjirly v,Ýše uvederrych roclti rozdělit na období:
a) _ scversl<é (Sl'anclirrzivic. Arrglie; X.-XII.stol': trv1ldí spoleČrtÚ prvrlí prcclky vyše
tt

vcclcrr}'cit r'oclir včetrr č' .i e' i i c lr gcrleirlo gie

)
|
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b) - polsI<é (od XIi. století - dosud)

c) - riěrrrecké (Bavorsko, Švábsl<o' Wtirttcrnbersko;drulrá polovina XII.stol. - zač.
XIII' stol., společní pi'edkové pro rody v. Schwangau a Švanrber-kri' pokračovárría
zánik rodu v. Sclrrvatrgau v XVI. stol.)
d) - české(zač. XIII.stol. - dosr'rd; p íchod Švarnberkri do království Českého,jejich
rozrod, pokračování, společenské postavení)

A

SEVERSKÉ oBDoBÍ.

Kolébka rodu erbu labutě byla ve Skandinávii. Nejstarším historicky doloŽitelnym
p edkern rodu byl Strut-Harald Jarll (Železny klobouk rrebo |ínrec), slaarrsk1i regionální kLál se sídlern vLundu (Skaarre nejjiŽnější část Švédska).Vládl v letech asi
954 až 988 pod protektoráterrr dárrského krále Haralda
Blaatanda2 (Modrozub, *cca 9l l' Ť 988/9l) s nímŽ byl
p íbuzensky sp ízněn. Na trťrn v Lundu usedl po dobytí
Skaane rra ŠvédechDány - asi r.954.
osud jelro potomkri ukazuje rra p íbuzensky vztah
k dárrské dyrrastii Skjoldung , rreboť aŽ do konečného
odclrodu z Dánska byli na čelrr17clr místeclr hodnostá
kol dárrského trrinu fieden z rrich byl dokolrce jeho pretendentem), Ženili se s dcerami okolních králrj a kr žat a
'u1iznaInně ovlivrIovalí osudy zetní v nichŽ prisobili. Archeologové vykopali v Lurrdu základy vikirrgského sídZnuk Skaune f5l
liště z počátku XI. století a rekonstruovali jeho pťrvoclní
podobu' Je na něm vidět podlouhlou btrdovu. jďtě Z ejmě zdoby Strut-Haraldor,y,
skr vajícíjeho audienční. tr nní i holdovací sí . Žil sice v době plánikání k est'anství
na dánsky královsk1i dvrjr' ale vzdálerr od něho a obkloperr divok m vikirrgsk1inr prost edírrr. 'fěŽko rrrolrl opustit staré bohy. Podle ságy zenr el krátcé p ed svym proiektoretn-králeIrl Haraldern Modrozubern roktr 988. Z jeho potonrkrj zrránre syny: Jarla
Sigvalda. Jarla Thorkila, Hemminga a jedinou dceru Towe.
Jarl Sigvalde3 1*cca 960. Ťl:'xl.rooz Anglie). rrejstaršíStrut-Haraldťrv syn u polr ební hranice svélro p íbuznélro (srrad str c rrebo krrrotr') p ísalral, že_jeho vralra,
riorskélro Jarla Haakona svrhtle z tr rru. Si'evalde byl v té době asi patna.iitet)i a čekal aŽ
dospěje (za 3 roky) a bude p ijat rnezi vikingské bojovníky'
I(
- taŽení Sigvalda proti Jarlu Haakonovi došlo až po roce 986. k<'ly se stal nejvyš-

šírnnáčelrríkemjomsburgsk ch vikingri.a
K bitvě s Jarlern Flaakotrerrr došlo asi r. 988 ve fiorcltr u H.iorurrgavaag ve st eclnínl
Norsktr. l'laakonovi se pocla ilo shronráŽclit asi pětinásobnoir prešiltr ve srovnárrí se
Sigvaldcrn. Jonrsburgští vikirrgové bojovali statečně, ale Sigvalcle. vicla
_jistou zkázu
s[ich bojovllíl<ri. proti vťtli nrrroh clr z rriclr rrar"'ídil ustupl .*it .i více Života rleŽ slepé odvahy. 7'aIo o rrěrrr skládali skaldov - severštípěvci ság posrnčšrrévcrše (.'jal<
vesloval u H.iolungavaag dozadu")
I(olerrr rtlkLr 990 se oŽerril s polskou priIrceztltttt Astricl', clce-I'ort l<rríŽcte Mieszka
I.
Piastovcc (9(l5-992) al jelro l. česképr"enryslovské nlaIrŽelkv Dobravv-DoLrbravky
lltJ

(polsky D4brou'ka' dcera kníŽete Boleslava I. a Biagoty). Na svatbu pozval také svého druha z vikiIrgsk 'clr v1i'prav, obávarrélro dánského krále Svena I. Tveskaegga6
(VidlovoLrs 'l960, Ťl0l4 Anglie). Ztlěho ale rněli polštísvatebrrÍ hosté hrťrztr a tak
Sigvalde p ipravil léčku,p i níŽ Sverr padl do polského zajetí. MLrsil se z trěho draze
vyl<oupit (mj. Po|ák m odevzdal jomsbuLgsk pr"'ístav); v zajetí ale pozrtal mladšíAstri11inu sestt'u Svatoslavu-Šwiptoslawu7, s níŽ se oŽenil a rněli spolu nejméně t i děti.
Poté se Jarl Sigvalde zričastiioval v 90. letech vikingskych taŽerrí do Anglie
s dánskynr Svetlem i norskyrn olaverrr Tryggvassorrenr' olaf po p ijetí k esťarrství
roku 995 odplul do Norska, tarn svrhl Jarla Haakorra a součastrě zavedl k est'arrství i
p'es odpor'Nor . Tak vedle dánského rnocenskéIro centra vzrliklo rrorské a bylo z ejrné. Že d'íve či později dojde ke konečnérnuešení,neboť okolní rno e bylo ''p íliš
nlal '' pro b valé spo.jerrce a švagry (olaf byl p edtínr Ženat s polskou princeztrou
Geirou).

BITVA u SVOLDRU.

Krozhodujícímu st etu došlo 9. zá'í l000 tt ostrtivku SvoldrsvBaltském mo i a
Sigvalde v něm sehrál telnnou roli' zcela ve vikingském pojetí boje na Život a na
smrt. Jako zdánlivy spojenec olafa p ivedl

jeho lodě p'ed shrorrrážděrré lod'stvo Sverra
s dánskymi' švédskrni a norskynri posádkami. t( akci Sven získal mladého švédského krále olafa Skottkollunga (I(rál na
klíně) sjehoŽ ovdovělou matkou Sigrid
Storradou (ZIá rada, CtiŽádostivá) se p edtírrr oŽenil, zapudiv svou první polskou
marrŽelku Svatoslavu (po Svenově smrti
v Anglii byl prvním činem jeho syrrťr p'evoz matky zpět do Dárrska). Nory pod vederrírrr Haakonova syna Eirika (byl Ženat
se Svenovou sestrou) zase pojila se Sve-

r to msse
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trenr věrtrost ke star17m poharrsk1im bohrim.

Sága o olafu Tryggvassorrovi popsala
prťrběh bitvy' jíŽ se Sigvalde p ínro rreťrčastrril; s posáclkanri asi deseti s ch lodí ji

pozoroval zpovzdáIi. Teprve po jejínr
sl<ončerrí p iplul k vítěz m. Sven a jelro
spojenci vojsko olafa zcela zrričili a jelro

lodě

si

p ivlastnili'

Král olaf se

rnčl

Mapa skandinávslqlch mo í cl
královsní [16J

v prťIbělru bitvy Lttopit, rleboť rrebyl rralezcn atri pozdě_ii. Po čase se objevila yerze,ž-e se Olav zaclrr'ánil skoketlr do rrro e. Pod
hladinou doplaval k jedn ze Sigvaldoqiclr lodí. osazené polskou posádl<or'r a pat ící
Astrid. l<terá ihned z nrísta bitvy odplula. Pozdě.ii byl olať spat eIr rla _jihu E'vr'opy,
bud'v ŘeckLr rrebo jako poutník ve Svaté zemi či tnniclr v S rii. Norští lristorikové
rlepokládají tuto verzi za pravdivou.

()lla s1'111$6|y l<rest'arrsky ipoharrsl<y - rraši pr"'cdkovÚ velice clobr"'e rozcznávali, Ircllot'sc s rlirrli detltlě setkiivali.
Jarl Sigvalde byI na svyclr dalŠíchvypravách v Anglii v dcIt sl'. Brixi l3.xI. l002.
'lvtlt'té téŽ Dtinsk Ncš1lotl; spolu s ostatllíI1li Dátry usnrrcerr rra pi'íkaz
krále Etlrelrcda

.Iellingsky kámen se

lvent

Jelling,sltli ktimen
JeIIirtg,skti
ktinten

,s

Kri.stent

II.' Je_iich strrrt vyvolala ze Straily Diinťr oclvetná tažeri.7'da zaIteclral Sigvaldc po-

torrrl<;, ttetlí znánro'

'l'owe

Tztt. Sl;ctÍrlvtic'luv'skti pt'ilbu - ntÍnosttík s pi.iptlttÍ0ry')ill I(ri,rÍenl
Domllívirrrr se, Že tato verze nrťrŽe byt pravdivá aspor"r zč1rsti. dokonce rnfiŽc mít v
Čcclrách sviij ''argurnent''. olafjako k esťansky parlovník určitě rrosil <lo bitev k'est'arlsky symbol, ztratnení k íŽe. NejbliŽšírn ztěclrto syrnbolťr nru byl p ipoutany I(ristils lla tzv. Jellingskérrr kanleni. Pokud se olaf zaclrr1rrril. plaval asi s p ílbou, ozdobetrou títllto I(ristenr. Poté co urrikl šípťrmSverrovych vo_jákri. kte í _jistě st íleli po všerrl
co se lrybalo na hladirrě, s ponlocí svyclr p íbuzrryclr Piastovcťr v Polsku, sp ízrrčrryclr
s čcsky'nri Pi'cmyslovci a Arpádovci v Mad'arsku -_jiŽ take l< est'any 1lutoval napr".íč
L'l'ropor"r po.ie.iich drŽavách rra jilr. Tak se molrla dostat olaÍbva p ílba..je_jíčástnebo
č1tst.iirr zbroje' zdobené jeIlirrgskyrrr Krister"rr, rra pr'aŽsl<y civťrr a.jako p ílrodrry k est'ailsl(y s),tllbol tra tzv. Svatováclavsl<otr p ílbu. Je rrenryslitclné aby pi'ílba vrcholrrého
sl'ětcc té cioby'rrcsla pohansl<y synrbol - boha o<lirla,.jaI< se tvrclí rtěkdv v Čechách.

l"

('fLrfa; -988-) byla jediná znarrrá dcera Strrrt-l Iar'alcla (rněla
_jrrrérro
2.rrlallŽelky Llar'alda Modrozuba. dcery obodritskélto kIríŽcte Mistivoje). Vdala se za
vil<irrgského vudce Sigurda Kaabe (Kapucc)' sytra borrilrolnlskélro Jarla Veseta a Žili
tta Bortllrolnlu. SigLrrd se zučastrl'i,l bitvy u Hjorurleavaau poc'l Sigvalclov1.''nl vedenírrr
a 1lrcŽil. S Torve tltěl syIla Svetrall (na Borrrlrolnru byl ttalezert kárllen s rurlovytrt rrá1lisctn a v rrěm zrrrínI<a o SveItovi zv. I(apuce).
Jarl ]'horkil den IIojel2 (Vysokii. ''cca 970. Ťl024 D1rnsko)' pr.ost.edrrí StrtrtlIaraldťrv syn se pod vedetrít-tl svélro bt.atra Si-qvalcla ztrčastnil rokLr 988 bitvy u FIjoll'lligavaag a r'oku l000 bitvy u Svoldrr.r. Po bratrovč násilné slllI.ti v Anglii l3.XI.

l002 p evzal vládu lrad Sigvaldovyrn lidenr zr stal se nejvyššínrnáčelníkem

jorrlsburgskych Viking (onrsviking
). Protožc p i taŽení po Arrglii.je.|iclr valná část
zahylrtrla. musel Thorkil své rnLrŽstvo nejpr've zkonsolidovirt a proto se nez častrril
1lrvrlích odvctnycli vyprav proti králi Ethelredclvi II.

l.

ANGLICI(E rnŽnNÍ

sr;ltta |009 starlul Jarl TIlorkil Vysol<ylr l,čele spo.icrrych scverskyclr

ar.rrrácl

z I)írrrsl<a. Norsl<a a Švérlsl<as oltrotltlynr 1ločtcrn lodí .1ako ireivyššívelitel trestrré
r!'1lr'av1' (rlcjvětší tÚ doby) clo Anglie za listopad l002. I,ocl ]-lrorl<ilovvrn veclettírn se

Vypl avy ťrčastnilijelro rnladšíbratr Henlrnirrg.

Thorkil se v čele hlavních sil vylodil

Wiglrt, kde z ídil základnu azača| dobyvat Angliiz jihu.
Na podzirn roku l0tl po krátkérn obléháníobsadili
Canterbury a do jejich rukou padl arcibiskup sv. Aelflreah. Thorkil chtěl arcibiskupa pro1lustit na svobodu a nal'lízel za něho bojovník In všechno své zlato a st íbro, ale
martlě. Také arcibiskup odmítl, neboť touŽil stát se mučedníkem pro víru, byv zajat polrarly. Nakonec byl sv.
Aelfueah surově zavraŽděrt - rozdrtili mu hlavu sekerou
(byvá zobrazovátr v biskupském oděvu se sekerou)' Po
vraŽdě Thorkil z vedení v1ipravy odstoupil a se svymi
loděrni (celkerrr jich bylo asi 45) p ešel do sluŽeb krále
Ethelreda II. Nejprve nru pornáhal lrájit proti sl m krajanrim Londlin, ale vida nerozhodnost a neschopuost Anglíčanričinně se bránit, rozmrzele se stáhl do zimoviště
v Greenwichi. Ještě pi'edtím odvezl klálovu rodinu do
exilu v Normarrdii k Ethelredovu švagrovi vévodovi Ricl-rardovi I. Král Ethelred II. ještě chvíli manévroval po
TerrrŽi rra palubě Thorkilov 'ch lodí a odplul za roditrott.
Po Thorkilově ''zradě'' se do čela vypravy postavil sám dánsky král Sven a reorganizoval své sbory. Konečně po odjezdu Etlrelreda II. byl prohlášerr anglick m králenr a korunován, ale 1iŽ 3. r]nora l0l4 na cestě do Gainsborough náhle zer,r el (v 54.
letech)' Jeho mladší syn a nástupce Knut|a byl ještě bez vojenskych zkušeností (asi
t8.-l9. let1i)' rrernohl království udržet a rozlrodl se proto pro návrat do Dárrska. P edtím ale "vyšrouboval'' vypalné (tzv. Danegeld) až rra 48.000 liber. Angličané zatím
tta ostrově

zyvirtr ''Irotrside-Železt:ry bok"). neb-rit domácí zr'ady. P i nové dárrské irrvazi Eadrik
v r'ozlrodujícíclrbitvách E'dtnr'trrda optlstil a pr"eŠel rra dárrskotr strallu' Válečné štěstí
sc st ídavě klonilo na obě strany. Po bitvě u Aslringtontr na podzirn roku l0l6' kter'é
se také z častrril Thorkil, rozlrodl se kr'ál E'dnrurrd trkorrčit boje a sešel se s Ktruterrr tla
jakémsi ostrlivku. Bylo dohodnuto,

si Edmund Zelezrry bok poclrŽí
titul krále a jih Anglie s Wessexem'
Že

Krrut dostatre sever Atrglie' Krátce po
návratu ze schťrzky Ednrund rrečekarrě zem el 30. listopadu l0l6. Část
lristorik soudí, Že zenr'eI p irozenou

snrrtí (v 27. letech|), ale většir-ra se
dorrrnívá včetně d'ívějšíchpodání, že
zalryrrul E'adrikovou zradou' ostatně
sám Knut ponechal Eadr'ika ve správě Mercie, ale na podzinr roku l0l7
ho nechal popravit u vědorní' že by

zradil ijeho.
Po korunovaci v [.orrd;irrě Knut
zv. Velik rozdělil správu Anglie

rnezi Jarla Eilika Haakonsena. Eadrika Streonu a Jarla Thorkila (dostal do

sprály V chodní Anglii a stal

část rizemí si porrechal pod osobním
dohlederm' Také se oŽenil s Etnmou
Normanskou, vdovou po Ethelredovi
II., aby legalizoval trárok tla anglic[i'
trrjn. P evážrrou část itlvazní arrnády
a lodí poslal zpět do Dárrska, současrrě s nimi poslal do Dánska svoji ang-

povolali zpět E'thelreda II. z exilu, ktery celou částku Dán Irr vyplatil a ti včele
s Knutem odpluli domťr. Thorkil chtěl p vodně v Anglii
zristat, ale po vraŽdě svéIro bratra Hemrrringa si rrechal vyplatit část danegeldu (24.000 liber) a se zbytkem lod'stva se
také vrátil do Dárrska'

V Dánsku vládl l(nutriv staršíbratr Harald|s' ktery

se

v Knutově p ítomrrosti necítil bezpečrry, navíc l(rrut poŽa_

I,JDOATITE

(fiktivní znak)

doval podíl na vládě. Proto Harald p esvědčil Knuta
k novénl taŽerrí do Arrglie jakoby pro otcovské dědictví.
K němu se p idal i Thorkil a trová vyprava vyplula
z Dánska rra sklonku rokr-r l0l5 nebo začátkem roku l016.

t2g]
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radu svélro zetě rrrercijskélro ealdornrarra Ead-rika Streorly'' (roku l009 se oŽerril
s pritlceztrou Eadgyth-Edithou), nechal popravit pro ťrdajnor-r zradu dva p edrrí velmoŽe z dárrské enklály Darrelaw v Anglii - Sigeberta a Morcara. Eadrik Streona se poté
ztnocniljejich majetku. Tehdy se Ednrurrd ujal Eadgyth, uvězrrěrlé vdovy po Sigebertovi a oženil se s trí. Tak se stali rrásledník tr' nu a.ielro švagr zap isálrlyrrri nep áteli.
KclyŽ krátce nato Etlrelred II. zerrl'el (23.IV. l0l6), anglicky sněnr (Vitan) zvolil novyrrl králenl Edrrrunda. Terr byl sclropetl Arrglii proti Vet elcťlnl ubrírrrit (byl proto na152

se

Knutovyrn prvnírrr rádcenr), největší

Král Knut a královna Emma
ukládají k ížna olta kláštera New
Minster ve Ll/inchesteru I I 3]

lickorr drtržku Aelfgyfu z Nor- Alfifu (rovrrěŽ byvalotr
milerrku rrorského krále olafa derr
Digre-Tlustélro, později Svatého)
spolu se svyrli syny Svenem a FIa-

tlraIllptotru

raldem. S Enrmou bolratě nadali kláš-

ter Neu'Minster ve Winchesteru. o t'i roky později byli Knut a Tllorkil spolu p i dokorrčerría korrsekraci kostela arcibiskupenr WulÍštarrerrr z Yorku v Assandum
(Ashirlgtorr). Thorkil byl téŽ vyznarrrrlyrrr patrolleln opatství sv. Edrnttrrda.

V roce l0l8 v Dánsku lráhle zenr el král Har'alci a Knttt odplul pi"evzít dědictví po
svétll bratrovi' TIrorkila pi''itorrr 1lově il správor'r regentstvítrr celé Anglie. 1'ehdy' se
T|rorkil oŽetril s Edithou, clcerott []thelrecla lI' (vdova po Eadriku Streonovi)' se kterou se znal jiŽ cld roku l0l3. kdyŽ ponrálral rodině krále do trormanského exilrr. V
roce

l0l8 sejim narodil

syn [{araltl

-fhorkilsen.
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Po trávratu z Dánska (asi po dvou letech) si Krrut uvědomiI rrebezpečí, plynotlcí
z Tlrorkilova nranŽelství s arrglickou pritrceznou a obrrovil vrjči rrěnru rrep áteIství.
Nejprve ho zbavil všech ťunkcía posléze oba, l'horkila a Edithu, prolrlásil za psallce
a vypověděl zAnglie do Dánska. Z ejntě svoji roli sehráIa i Edithirra maceclra královna E'mma. Poté ale, uvědomiv si moc Thorkila a jeho p átel, zajel po roce l02l za
ním do Dánska a Thorkila ustanoviI dánsk m místodrŽitelem po dobu své nep ítonrnosti a navzá1em si adoptovali syny. Thorkil vychovával budoucí dánské kráIe: Ha-

ralda (zAlfify) a Hardeknuta (z Emmy),
Knut odvezl do Anglie Haralda Thorkilsena,
děti slouŽily oběrrra spíšejako rukojmí. Podle
zpráv některych anglick ch kronik zem-el
Thorkil roku l024, srrad byl zavražděn, rrení
to však jisté. Funkci místodržitele Dánska a
vyichovu KnutoqTch syn p evzal Jarl Ulf,
manŽel Knutovy nevlastní sestry Estridy (z
matky Sigrid Storrady). Roku 1026 byl zavraŽděn králem Knutem v Roskildské katedrále pro podez ení ze zrady po rrepoda erré
bitvě se Svédy u Helgea.

HemmingrB (*po 970,

f

po

3.11.

l0l4

v Anglii), nejmladší syn Strut-Haralda. Roku
l009 se zrjčastnil taženído Anglie pod vede-

ním svého staršího bratra Thorkila Vysokého. Velel části flotily spolu s Eilafem, brat-

Korunovace Edwarda III.

rem Jarla Ulfa. KdyŽ roku l0l2 po vraŽdě
Vyznavače arcibiskupa AelÍ}eáha p ešel Thor.kil na

-ponávratuzemigrace stranu Angličan , velení invazní armády p evzal král Sven. Hemminga, ktery na rozdíl od bratra zrjstal Sverrovi věrn , spolu

Eilaferrr postavil do čela nově zorganizovarr17ch sborri. Po
Svenově snrrti roku 1014 se část vojska Dán , vedená
Hemmingem a Eilafem a značně oslabená odchodem Knuta
z Anglie, octla bez ochrany. Ethelred II. po návratu z exi|u je
do sv,r7ch sluŽeb nepojal, naopak jim p ipravil krvavou láze '
Henrmirrg a jeho nluŽi byli povr'aŽděni, Eilaf a jeho muŽstvo
p eŽili jen díky varování jeho anglické nrilenky p ed rnasakrem. o Hernnringovi neIrí známo, zda byl ženaty a zartechal-li potomstvo. Jeho jménenr byl pokitěn, ve shodě
s

Fiktivní znak
Edwarda III.
Vyznav ače [ 2 1

J

s

p edávárrírn jnrerr v rodině, jederr z jelro prasyrrovcri.
Jarl Harald ThorkilseIrl9 (* l0l8 Angtie, Ťl3.XI. lO42 u

i:i!';','Ť

lllLT.T';]";H:lii'".T:-Í['

i&1Í',.fi :i-

skérn dvo e sqim adoptivním otceln l(rrutern Velik1im. Roku l028 byl jrrrerrován
dánskynr jarlenr. Tehdy Knut poprvé dobyl Norsko na olafu Tlustém a novym králem jrnenoval bratratlce Haakorra Eiriksena. kterého oŽerlil se svojí rteter"'í Gunlril<lousvatoslavou, dcerou sestry svatoslavy tt' ("Santslaue, sor-or canuti regis postr.i" - tak
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zní jméno donátorky nov ho 'r'vinchesterskélro kláštera Nerv Minster' kolem r. l020 dle
jrnéno po matce a polské bábě Svatosla'.t-iber Vitae'' téhoŽ kláštera; dcera p evzala
vě a tak ho uchovala pro budoucrrost) a Velkého knížeteobodrit Pribigněva (Pridb.j lna). Haakon jako rror'sky král se jel p edstavit do Anglie a utopil se roku l.029 rrebo
l 030 u Hjemfaest v Perrtlandském brodu, severně od Skotska.

Mezítím se do Nor'ska vrátíl lypuzeny král olaf Tlusty, ale byl 3l.VIII'l030

v bitvě u Sticklestadu znovu poraŽen a zabit. Tentokrát učirril l(rrut Veliky králem
Norska svého syrra Svena a do rrového sídla s rrím poslal nratku Alfifu a p idal k ní

jako rádce Haralda 'lhorkilsena. Alfifa

v Norsku chtěla vládrrout sama, zaváděla
vlastní zákony a trové darrě' Harald Thorkilsen pro neshody s Alfifou,odešel z Norska
<lo Anglie za adoptivrrím otcem Knutem asi roku 103314,ještě p ed Svenovym pádem. Po roce l035 se Svetr Alfifaserr již nep iporníná. V Anglii král Krrut Velik Haralda Thorkilsena oŽenil s Gunhildou-Svatoslavou, ovdovělou rrete í po Haakonu Eirikserrovi. Z nrarrŽelství se Haraldovi narodili dva synové, Hernming a Thorkil.
l2.XI'l035 anglick1i král Krrut Veliky rráhle zem el' Harald Thorkilserr pomáhal na
anglickj' trrin nejprve l(nutovu synovi Haraldu I. Harefoodovi (z matky Alfify). kdyŽ
ten r'oku l040 zerrrr"'el, angažoval se pro Hardeknuta, dalšího Ktrutova syna (z matky
lJrnmy). Haraldova rodirra Žila zatím v Dánsku.
Roku 1042 Hardekrrut (Knut Krut'_i) p i oslavě zem el a Angličanépovolali rra radu ealdormatra Godwina z nornranského exilu Hardeknr.rtova staršíl-ronevlastrrího bratra Edwarda (* l004, syn E'thelreda II. a Emmy Normarrské, t l066; jako král Edward
III. the Confessor_Vynlavač). Tehdy Harald Thorkilserr odešel do Říma na pouť a
s 1loselstvím pro papeže. z Říma se vracel za rodinou do Dárrska.
Smrtí Hardeknutovou se uvolrril i dánsk]li tr tr, na ktery tehdy usedl norsky král
Magnus d. Gode (Dobr ; syn olafa Tlustého) podle dohody s Hardeknutem o p evzetí tr'rjnu v p ípadě smrti jednoho z nich. Skutečn rni pretendenty dánského trrinu podlc práva však byli:
_Sverr E'stridsen' syn zavraŽděrrélro Jarla Ulfa a Knutovy nevlastní sestry Estridy;
-Jarl Harald Thorkilserr, adoptivní syrr krále Krruta Velikého a marrŽel GunhildySvatoslavy, vrručky krále Sverra Tveskaegga. oba soupe i byli pokrevrrínri p íbuzrr rrri, pťrvodem z Gorma den Gamle, otce Haralda Modrozuba.
V té době se vzbou ili obodrité proti Sas m a Dánrjrn pro vraŽdu jejich knížete.
Za těchto okolrrostí jim byl Harald Thorkilserr, manžel dcery jejich Velkého krrížete
t'ribigněva, ve chvíli, kdyŽ proclrázel jejich zemínl do Dárrska, vítan;im spojerrcem'
l'roti obodritrirn p ivedl spojerré sasko-dánsko-norské vojsko or.dulf (otto), vévoda
Sask1i, zaslroubeny s Ulftildou, dcerou krále olafa II. Norského a Sestl'ou krále Mag_
na. Ordulf Haralda Thorkilsena p i p echodu Labe p epadl a usrnrril 13. listopadu
l042 - p esně 40 let po usmrcení stryce Jarla Siglvalda v Arrglii. Poté porazil v bitvě
tr l-yrskovhede obodrity (padlo jich na 15.000 !). ovdovělá Gr"rnhilda-Svatoslava se
syny Thorkilem a Flemmirrgem uprchli do Arrglie (v Dánsku byli olrroŽerri Svenetrr
llstridsellern) rra královsky dvrjr, kde Žili u rodirry earla Godwina z Wessexu.2l
IIenrming a Thorkilr2 (oba *po r'l035, -l080-)' syrlové Haralda Tlrorkilsena a
(irrnhildy-Svatoslavy, Žili od roku 1042 s nratkou rra arrglickérrr královskénr dvo e.
Asbjorrr2j, bratr <lánskélro krále Sverra Estri<lsetra, roku l044 p cclrresl anglické vládě
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Sverrťtv poŽadavel<' aby pr"'estala lrosl(ytovat ťlkryt pro vdovu Gtrrrhildtr-Svatoslavu a

.iejí syny Tlrorkila a FIeI-rrtrritlga. Jirrak až
do r. l066 nebyly o nich bližšízprávy.
Earl Godwin z Wessexu oŽenil rolitr

l044l45 llového krále Edwarda III' se
svoLl dcerou Editlrou:a a zísl<al tak
v Anglii zlačny vliv. Zasalroval do osu_
dri kráIovství proti vrili svélro zetě takoqinr zprisobem, že ten byl trucerl svélro
tclrána i sceloujeho rodinou roku l052
lypovědět z Anglie, ale již následující
rok byli všichrri zpět' Brzy po rrávratu
I 5. dubna 1053 earl Godrvin zern el.
Z Godrvinovi rodiny lynikli syrrové Harold25 a Tostig2í', dcery Gunhilda27 a

Edi-

Korunovace Harolda Godwinssona lha. Krái Ěa*"'t 'rrr:i' vychovan1i
na anglického krále
v nornranském exilu v kláštcrním pro-

st edí' žil s manŽelkou Edithou jako bratr se sestrou - v celibátu a treměl potomstvo.
ZaÍínlcose věnoval stavbě kostelťr a klášter , obtlovovárrí církevr-ríclrnáleŽitostí a závazkri, zemi ídil a chránil p ed rrájezdrríky a lupiči jeho Švagr Harold Godwitrssorr.
Asi r. l064 p'i jakési plavbě byl Harold zahnán knormanskému pob eŽí atam se dostal až do nroci normarrskélro vévody Viléma (angl. Williarn, fr' Guillaunre)' Ten sice
nakorlec Flarolda vlídně propustil, ale p ed-tírrr ho pr-'inutil pr"'ísalrat rrad svatymi ostatky, Že Vilérnovi doponr Že k arrglickérnu trrinu jako k dědictví po pratetě Entmě.
Když za několik let nato. 5.I.l066 král Edward III' zetn'el, srrěrn (Vitarr) provolal novym
anglick1im králcm Har'olda Godwirrssona fiako
Harolda II')' Haroldovo podvolerrí se v li rrároda
vryvolalo rrenávist jak u Viléma (pokládal Haroldovo jednárrí za zradu, byť sijeho p ísalru vyrrutil násilím a podvodenr), tak u Tostiga' Har.oldo-

va bl'atl'a a

eat'la Northurnberlandr-r (Tostig nrěl
za nlarrželku Juditlr Flarrderskou, která byla tetou Vilémovy rrrarrŽelky Matyldy; p itonl byla

Judith o dva roky mladší).

Vilérrr lrrred začal p ipravovat illvazi do Ang-

Erb Harol da Godwinssoncr

Il2J

(pozdějšíÍikce)

koordinoval.

lie budováníll ohromného lod'stva. Tostig se
spojil s rlov1itn rrorskyrn králerrr Haraldern FIardraadou (Drsny), získal lro pro taŽení do Arrglie
a p ipravovarrou akci, pí'i tlížrrrčli vzít Anglii do
kleští(Vilénr z jihu. Harald a Tostig se severtt).

KdyŽ se l<rál Harald Drsrr;7 a_l'ostig zNortlrunrberlandu vyloc1ili lla Severu Arrglie,
rrevál pro Vilérna p ízrrivy vítr a opozdil se. Severtrí irtvaztrí artrriidlt, která rr-rěla zpočátl<u ťrspěch. Harold II. po rychlérrr pochodu anglicl<Ó ar'rrriidy Ila sevef Zastavil a
l5

v llitvě r-r Starrrfbrdbr'idge drre 24.zžtÍ'íl06 porazil. Pr"'itonr byla větširra vetr"'elc
_I'ostig.
Se zbytkerrr Norťr (rněla byt
tlslltrcella, rnezi rlimi irrorsky krtil Harald a earl

Haroldova Smrt. r. I066 v bitvě u Hastingsu (dle tapiserie

Z

Bayeaux)

ttrczi tlinli i Haraldova nranŽelka Jelizaveta, dcera Velkélro krríŽete kyjevskélro Jaroslava Moudrého) odpluli i Tostigovi synové Skuli a I(etil, kte í v llové norské vlasti
obdrŽeli pridLr a zaloŽili vlastní nové rody.
Mezitím dorazil ke b_elrťrm Anglie vévoda Vilérrr Norrnansk1i a vylodil se u PeVcllsey 28.IX.; za3 tydny - l4' íjna l066 - došlo k nové bitvě u Hastirrgsu. Král Harolcl II. rrevyčkal p íclrodu čerstvyclr posil a s unavellou arntádou se hrred vrhl do boje . Jeho vojáci bojovali statečně a v pr běhu bitvy zaujali pevrry obrarrrr1i ad. Pro Vil rrra se st etnutí nevyvíjelo p'ízrrivě, jednu clrvíli byl dokonce ohrožen vlastrrírrli vojriky a chybnou taktikou se p ipravil témě o celou jízdu. Tak ka na posledrrí clrvíli
zaclrrár-ril situaci lstí, po p edstíranérrr těku a následrrérrl porušerrí jednolité n]asy anglick ch bojovníkri byl usrrrrcen šípenrdo oka Harold lI., p edtírn padli také jelro bra-

ti'i earlové Gyrth a Leofwin (prriběh bitvy byl zaclrycerr rra proslulé tapiserii

v Bayeaux). Po Haroldově smrti AngličarrézakoIísali a bitvu ztratili. Haroldovo tělo
bylo tak zolraveno, Že ho trrusila identifikovat b valá druŽka a rnatka jeho dětí Editha
zv. I-abutí šíje(Swarr-rreck)29. Pro Vilénra se otev ela cesta clo Anglie a byl korurroviirt jc'|írrr králem téhoŽ roku tra Vánoce ve Westtrritrstet'tt.
Po čase vyno ila pověst, Že Harold u Hastirrgsu rlepadl, ale zratrěn se uclr lil do
lllilštera v Chesteru a zde, navŠtěvován královtrou a chráněn jejírn bratrem' doŽil jako
tttttich. Jeho lrrob ve Waltl-ranlu (klášter jím zaloŽeny) byl pozclějizrričen'
Pozristalá rodina Haroldova (sestra Gunhilda. dcery Editha a Gunhílda) a roditta

I laralda Tlrorkilserra (marrželka Gurrlrilda-Svatoslava' synové F{enrnrirrg a Thorkil)
tltlešly spolu do exilu ve Flandreclr, pod ochr'anu vdovy po Tostigovi z Nortlrumber'larrrlu Juditlr3o a usadily se v Bruggách. Roku l07l se Jurlitlt Flarlderská vdala podrultÚ za bavorského vévodLr Welfa I.(IV'). Její vnučka Judith' vdarrá za švábskélro vévoclu Friedr'icha II., se stala trratkou císa e Friedricha I. Barbarossy (Rtrdovorrs; ll25ll90). tJ rlěIro a dalšílro vtrttka, Welfa III. (VI.) nalezli Haraldovi potonrci ochratru
(viz v.Schr'vtrrrgau). V Bruggách se rodirry zdrŽovaly do roku l078, kdy zetrr ela a
ll1'la v tarrrrrírn clrrátrru poclrována I{aroldova sestra Gurrlrilda (rralezen její náhrobní
lilittrctl s nilpisenr ''Gurrildis Nobilissirrrtrs or'ta par'errtibtrs'';]'. Krátce pr'"edtírn, v l.
l(\74'76 zetriI"'el v Dárrskr"r Svcrr II. I]stridsen. osobní rrcp'ítel IIar'aldovy rodirly. l<terá

se tepl'Ve nyllí lnollla Vrátit do Dánska. Po jejím trávratu došlo rol<r-r l080 ke siiatku
Edel 14,dela)rr Flarrderské s dárrskyrrr králenr Knutenr (později svaty)' V dějináclr rodu to ukazuje rra jistou tradici - podíl někter1ich čIenrj na dynastickych siiatcích V tonlto p ípadě Svatoslavy nebo jejího syrra.
Haroldova dcera Editha Se dostala do Ruska a vdala se za pozdějšího Velkého
knížeteVladirrríra Monomacha3' 1* l050, Ť l l25; po něm pokryvka hlavy vládcri Rusťr
nese název ''Šapka Monomacha''). Její sestra Gunhilda se patrrrě provdala' ještě
v Bruggách, za Haraldova syrra Thorkila s rrínrŽ sdílela obtížeexilu. obě dcery (Editha, Gurrhilda) zdědily po své matce Edíth zvané Labutí šíjejejíkrásu ip ídomek. Je
zÍejmé,Že právě Gunhilda dala tírnto p ídornkem základ pozdějšímu rodovému erbu totiŽ labuti. p'ijaté na její památku.
V Dárrsku setrval jerr Thorkil a jeho potomstvo. Jeho bratr Henrnrirrg se pravděpodobrrě vr'átil do Anglie avěnoval se duchovní službě (vroce ll00 byl jist Hem'Worchesteru)]a.
Svatoslav35 (ŠwiEtoslaw, rrěkdy též
rrrirrg podp evorem kláštera ve
Wilhelm, pťrvodnídárrské jméno nerrí známo; *cca 1070 vBruggách, t po ll34
v Polsku), byl syn Tlrorkila a pravděpodobně Gunhildy zv. Labutí šíje.Jeho skutečné
Životrrí osudy jsou ntámy p'eváŽrrě ve spojerrí se synem Petrem Duninem až na závěr
jeho Života.
Po sn-rrti dánského krále Svena II. Estridserra (Í|074l76) se zjelro 20. dětí vyst ídali natr rrupoměrněrychle: -HaraldHen(dor. 1080); -Kr-rtrdHellige(Svaty,žerraty s Adelou Flanderskou, r'l086 :avraŽděrr v kostele St.
Albana) - Olaf Hunger' (do r.1095); - Erich Ejegod (Dobri, r. l l03 putoval s manŽelkou Bodil do Svaté země;
Bodil u olivové hory zem ela, Erich Ejegod zenr el téhoŽ roku na zpáteční cestě na Kypru); - Niels I. (Mikuláš; vládl v l. l l03 -34). U krále Nielse I. zaujímal Sva-

Genealogická tabule prvotních p edkri Durrinri a Svamberkťr
Anglic
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I

lrthclred II
*988' l0l6

2.oo

Emma

em. Měl dva syny, podle polsk1ich zápisri (církevních
odkaz a dalšíclrrráleŽitostí) jsou zrrámi jmenovitě Boguslaw a Piotr (Petr'). Vlastni .jnréno Svatoslavovo je

Vilém Normanslq
uvedeno v Roczrriku Krakowskirn (eden z rrejstaršíclr privodních poIskych ^etopisri)
k roku l l45 jako ''Swerrtoslavs'', otec rrejvyzrramrrějšího polského hodrrostá e 1. pol.

XII. stol. - Petra Durrirra. Pozdější p episy jeho jmérro zrrrěrrily.
Jak sijistě čtená'vširnl, jrnérro ''Svatoslav'' prolíná st ídavě zatírn uvederr; mi genet'acemi rodin sp_ízrrěrrych irodin našich prvotních pr''edkri: od jeho nejstarší nositelky' dcery Mieszka I., p es dalšíŽenská pokolení aŽ k prvnínrtr nrltŽskénru p edkovi,
právě popsarrému. Jeho obliba v rodu Durrirrťr pokračovala i ve XIII. stol. V rnerrší
rní e to platilo i pro jiná jnrérra (Flarald, Hernmirrg, Sverr, Tlrorkil). Z vyše uvederrého
vypl;Ívá, Že Svatoslav Žil p eváŽně v Dánsku a na sklonku Života p esídlil (spíšebyl
pr"'esídlen) do Polska. Jím severské období rodu korrčí.
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l. I heslo ,,Str'Lrt-Harald'': l (s.462); 2 (,.Sigvalde". s.l3). Zprávu o něm p inesla
,,Sága o olavu Tryggvassottovi". P esto rlepat í nrezi bájné p e<lky;jeho synové byli
pr-'ímo uváděrri v dokumentech z dob jejiclr existcnce ( Sigvalde, Tlrorkil, Hemming )]
2. [,,Harald Blaatand" : I (s.870-871);2 (s.330-332),3 (s.13-14), 23 (s.5a)]
3. [,,Sigvalde": I (s.395);2 (s.13-14);4 (s.837); 5 (s.543); 18 (s.32);23 (s.68). Jednalo se o dánského pr'ince Guld-Haralda (Zlaty, syn Knuta Danaasta-Dánská láska' staršíhobratra Haralda Bl., jímŽ byl usmrcen v bo.ji o dánsk trťrn] oba byli synové Gortna den Gamle-Starélro). Guld-Harald kolem roku 97 l ustnrtil bratratlce Haralda Graafala-Šedopláště, norského krále, p i jeho prťrnikrr rra dárrské zenrí' Sám byl Llsmrcell
Haakonem Jarlem asi roku 975. Sigvald v otec byl z ejrrrě ženaty s Guld-Haraldovou
sestrou. nete í Haralda Blaatanda]
4. Jornsburg, vikingská pevnost a p ístav v Úrstí odry blíŽe obchodrrílro cerrtra Wolirru,
založerÁ Haraldem Bl' k ovládnutí Baltského a Severnílro mo_e, kontrole obchodu a
zdroji st íbra ze cla. Jejím l. rráčelrríkenrbyl švédskprinc Styrbjcirn Starke, Ženaty s
Haraldovou dcerou Thyrou. R' 986 Styrbjcirn padl u Garnla - Staré Uppsaly v boji
proti stryci, švédskémukráli Erichu Segersállovi -Vítěznému; 4 (',Styrbj rn" s.736)l

5. [,,Sigvatde": l: 2, 4 : viz pozn. 3f
6. [,,Sven I. Tveskaegg": I (s.674); 2 (s.1 94); 3 (s.240); 23 (s. 57)]
7. ["Gunhilda,,: l (s'424, odst.3);3 (s.387). Ještě v r.l983 jidánská errcyklopedie zná
pouze pod severskyrrl jménem. Její privodní slovanské jmérro nebylo známo: "Drotrnirrgens slaviske navn kendes ikke" ]
8' I l (Svolder s.8l6); 25 (s.l58). Podle Adama z Brénr v prťrlivu Oresund, dle Saxa
Grammatica u Rtigen - Rujany l
9. [,,Gunhild'' | (s.424, odst'2);3 (s'387): |6 (s.314-375)' l3.XI.|002 usmrcerra též
Svetrova sestra Gurrlrild a její marržel Pallig, Svenriv zástupce v Anglii )]
10. I I (,,Sigurd Kaabe", s.391)]
I

l. I l8 (s.sel)]

12. [.,Thorkilden Hoje": I (s.385);2 (s.612-613);3 (s.515);9 (,,Ttrurkell", s.3855);
I

1

0 (,,Thurcytel, Thorkil", s.820)l

3. I l 5 (s.989)l l6 (s.317-396,410,424);23 (s. 8-70)]
[,.I(nut den Store": 2 (s.566-570),3 (s.56-58)l l0 (.,Canute",s.9l0-917)]
[..Harald": I (s.873-874);2 (s.333);3 (s.14);a (s.5a0)]
[.,Edmund Irouside": 9 (s.1400); l0 (s.a03-a05)]
[,.Eadric Streona": 8 (s.313); l0 (s.415-41 8)]
I l6 (s.377-383)]

14.
15.
16.
17.
18.

19. [,,Harald Thorkilsen": I (s.874); 2 (s.335-336); 3 (s.16);2 (,'Sven Alfithsen",
99)l
20. [,,Gurrhilda": | (s'424,odst.5); l9 (s.43 l' recetlze J. Steerrstrupa a nově vydarré
,.Liber Yítae" z r' l016-l020)]
2l. [,.Godwirr": l0 (s'50-55); l2 (s.896);2l (tab. l). Godrvirr bylžerraty s Gythou. jes. I

ditrou dcerou Styrbjcirna Starke a Thyry Dánské''viztéŽ pozn.4'l
22. |.'Ílara\d Thorkilsen'' : l (s. 874); 3 (s. l 6) ; 2 (..Gtrrrhi lda'', s.424' odst.5)]

23' I l6 (s.42l' jmérro,,osbcrrl")

24.
25.
26.
27.

[,,Editha'': 9 (s.l349' Ť i9.XlI.l075); l0 (s.387-389)]
(s.I300-l3I0)]
[,,Harold II. Godwinsson": 4 (s.904); 6;7; 8, l0
[..Tostig": 10 (998- I 001)]
l0 (,.Godwin".s.55); l2 (s.985); 17 (s.57)]

l.,GLrnhild":

lIl. the Confessor'': 8 (s.374];9 (s.la01)]
29. [.,Edith Swan-lreck":9 (s'l399); l0 (''Harold",s.1309; l8 (s.64). Jiné prameny
trclávají jelro manŽelku královnu Ealdgytlr, vnučku earla Leofrika a proslulé Lady
Godivy (tamtéŽ)]
2Ít. [.,Edward

[10 (,,Tostig", s.1001)]
3|.Í|2 (s.985 Lrvádí r.l087)]

30.

32' l,.Edel'': 3 (s.104-105); dcera lrrab. Roberta Frízského, bratra Matyldy a švagra
Viléma Dobyvatele)]
33. I l0 (.,Harold 11.", s.1309); la (s.95)]

34.112(s.l0l2)l

-II. (s.833); -III. (s.155); 46 (s'382, dle zprávy objevené r.l685 v zápiseclr
lrradu bieckého byl Petrriv otec Willrelm podkanclé em)]
35'

i 3l

DALŠÍoŮl-pŽltÉ poznámky.

A) - Skjoldungové - seversky královsk rod. Mezi jeho členy pat il legendární král a
<Jobyvatel Ragnar Lodbrog (zahynrrl v pol. IX.stol.). P i jedné vypravě mu voják
ohlásil, Že v domě objevil krásnott dívku (z ejnrě chtěl od krále odrněnu). Král nru
lhostejně odpověděl, že je-li takpěkná, p ijme ji ke svému dvoru, ale nrusí p ijít: - ani

oblečěná, ani nahá - ani lrladová, ani najederrá - ani sama' ani s p itelem. Aslog (tak
s ona dívka jmenova|a) tedy p išla oblečená do rybá ské sítě, jedla jakousi hlízu a

byla doprovái.nu p..'-'''' Stala se Ragnarovou Ženou (čtvrtou) a získala p ídomek
"ivtouo.u''. V Čechách se stala vzorem pro lrrdinku pohádky B.Něrrrcové ''Chytrá horákyně''.

s) - Jellingsk ' kámen - vztyčen králem Haraldem Blaatandem kolern r.960 po dobytí
Norska u pri;.ti k esťanstvi (po násilné misii císa e otty I.); tzv.''k estní list Dánska''
v Jellingu v místě b1i'valé pohanské svatyně a hrob jeho rodičri krále Gonna d.Gamle
_ Starého a Tlryry Datrmarkarbot. Na jeho stěnách jsou relié : Kristus' rozk iŽovarry
a p ipoutany smyčkami ztěla draka Fafnira (ako synrbolu polranství) a tzv' Jellingsí< lev isymbol vítězného Krista), drtícídraka. Na t etí stěně je nápis, hlásajíci
vyše uvedené okolnosti jeho postavení.
i) - Brat i Knut Danaast a Harald Blaatand měli sestru Gunhildu' vdanou Za norského krále Ericlra Blodyxe (Krvavá sekera; padl r.965 u Steinmore ve Westmorelandu)'
Norsk trrirr po otci p evzal nejstarši syn Harald Graafal (Šedoplášt';p idomek podle
pláště,
sešité-ho z rnyšíchkoŽíškri, kter;i nosil). Jak je známo. dalši námět pohádky
'B.Němcové
načerpala
(a filmu o princezně, nosicí koŽišek z myších k Ží)' kter]
rcateiiny Zahá ské, majícíke Švédskuosobni vztah. Haralda
kněŽny
v knihovně
Graafala tlsnrrti| kol r.971 duld-Harald, syrr Krruda Danaasta a pravděpodobn;Í str;ic
Sigwaldriv.

roote J. Bronsteda [23 (s.l88)] je hlava, Íezaná ze sobí kosti či parohtt ana|ezená v Sigtrrně' socha sk nr portrétern StyrbjÓrna nebo Thorkila'

of-

E) - Graf p edávání nrrrŽskychjmen s otcťt na syny (dle Il8]

srrryšlená a nepravdivá, včetrrě vzÍah zrriclr vycházejících. P itorn se rrikdo nezabyval sktrtečnyrni r"rdálostrni v Petrově době. neŽ uvedenynri v elbovní pověsti. Samoz ejmě, rrebyla společenská objedrrávka vzhledenl k politickérllu systénrr-r v socialislickém PoIsku a Československu. V Polsktr navíc pťrsobí r'ozpaky seversky - v podstatě gerrlárrsky - privod rodu vzlrlederrr k negativnírn zkušenostem Polák ze souŽití s
Něnlci v prťrběhu témě celé historie Polska, zejrnérra za II. světové války' AŽ do
clvacát ch let XX' stol. nebyl ale privod rodu zpochybliovátl. V Cechách k tomu zase
p ispělo tvrzení o vym ení rodu Švamberkťr(Palack . Sedláček), jejichŽ názor se stal
IakÍka záv azn m káno nem.
KrálovraŽdy z rukou nejbližšíchp íbuzn1ich nebyly v tehdejŠíchdynastickych ro-

)

Svend Langfod
I

Harald Jarl v Holštynsku

Hardeknut Gorrn
I
I

Gorm den Gamle

Gunhild

Tyre

Tyrne ( Ingeborg

Knud Danaast

)

dech ničímqijinrečrr;Ím(viz dějiny P emyslovcri, Piastovcrj, Arpádovcri, Rurikovc
ai.), touha po moci byla silnější neŽ pokrevní vztahy. P ed Petrem Duninem i po králi
Abelovi byla ada takov;Ích zavrŽenihodnj'ch čin , ale Crommer a Shakespeare z
rrich vybrali ten nejv znamnější z pohledu jejich doby. Shakespeare navic v literární
licenci všeclrny spojil jako varovtré memento. V Petrově době k tomu p ibyl dalšífetlomérl - znrěna zprisobu volby nástupce zem elého vládce (ze seniorátu na prinlogenituru), jako ostatně d íve či později ve všech okolníclr zenrích.

Harald Blaatand

oo Erik Blodokse
I
I

Gamle

(Gorm) Guld-Harald

Svend

Tyre

:

Olav Tryggvasson

Prvním a ne.ivyznamnějším protagonistou raného polského období Duninťr byl

( Otto )

Knud den Store

Estrid

Svend Harald Harefood Hardeknud
nor.

král

1030-35

kr.
1037-40
angl.

B) -

dán. angl. kr.
1035-1042

Svend

: Ulf
BjÓrn

Jarl

AsbjÓrn

dán. král
1047-7416

PoLSKÉ oBDoBÍ - rod DUNINŮ'

Většina čtená rj z ejmě zrrá Hamleta, tragickélro lrrdirru stejnojmenné hry alžbětinského drarrratika Williama Shakespeara. Méně je jiŽ známo, Že podkladem pro hru
byla skutečná událost - vraŽda dánského krále Ericha lV' vlastním bratrern Abelem z
dynastie SkjoldLrngťr-Estridovcťr roku 1250. A jen skutečně zasvěcení znalci genealogie a heraldiky vědi' Že tato trdálost je základenr erbovní pověsti Duninťr v Polsku a
Svarnberkrj v Cechách (viz Poznárrrky: 55d.). P itorrr jejich erbovtlí pověst rreplni své
vlastní posIání, totiŽ vysvětleni vzniku a udělerrí erbu. Poprvé ji publikoval Crommer,
od něho ji p evzali Bartolorněj Paprock a Bohuslav Balbín.
Erbovní pověst Duninťr a Švamberk je vztažena k osobnosti Petra DtrninaWlosta' vyznarrrného hodnostá e (comes palatinus) polského vlada e Boleslawa lII.
Krzywoustého. Petr Dunin-Wlost Žil v prvrrí pol. XII.stol. azemÍel l6.dubna 1l53.
Toto daturrr je vyznačeno v Nekrolozích klášterrj, které Petr zaloŽil a bohatě nadal
(nap ' sv' Vincence ve Wroclavi). P iporovnárrí dat rlmrtí Petra Drrnina (r. ll53) a
vraŽdy krále Ericlra IV. (L.l250) je z ejnré, Že k bratrovraŽdě došlo až za 97 |et po
Petrově smrti. Pr'oto byla elbovni pověst rodu nyrrějŠimi historiky odmítnuta jako
162

bezpochyby Petr Dunin, podle něhož nese jméno rod jeho potomk ' Nebyl ale v rodové posloupnosti prvním nacházel se v její 6. generaci (vycházíme-li z počtu známych prvních členrj rodu včetně jelro otce Svatoslava, uveden;ich zde - v Severském
*asi
období)' Petrl (polsky Piotr, v Dánsku z ejmě Sven, jinak Wlostowicz, Wlost;
l 100, tl6.dubna 1 l53) syn Svatoslavťrv. První určitépiserrrné zprávy o něm pocházejméno p ed rokern l l20 jsou z ej.ií ze dvacátych let XlI. stol. Listiny citujícíjeho
později vládnoucilro krríŽete W]ap
ítoml]ost
se
na
mymi falzy, zvláště odvolávají-li
ještě
(*
l
105).
dítěte
té
v
době
dyslawa,
Na základě všeclr zpráv o Petrovi, citovanych v polskych i zalrraničních soudobych dokrrmentech, podávám zde jeho stručny Životopis' Byv dánského p vodrr, p išeI na dv r polského knížete Boleslawa IlI. K ivoÍrstého ve 20. letech XIl. stol. (udává se zpravidla kolem roku 1l24). Brzy se naučil polsky a uměl se p izp sobit svému
okolí. Vzhledem k postavení svéIro otce (nrístokanclé) měl z ejmě nějaké diplonratické poslání.
Boleslaw III. K ivoirsty vyznamenával Petra Dtrnina za zásluhy o Polsko, Že:
a) zabrárril vá|ce s Červenorl Rusi zajetím jejího největšiho podněcovatele' Przemyš|skélro kníŽete Volodara, kter1i se rrrusil draze vykoupit (v ort|iebově Zwiefalten,Zivot sv. ottona, biskupa barnberskélro'' je tato
ské kronice a v Herbordově spisu
událost vročena k roku \|22)2,
b) za.iistil s atek Boleslawovy dcery Richizy (z |. manŽelství se Zbyslavorr KyjevskoLr' k něnrrrŽ došlo roku l l27) se švédsk; m králem Magnem Nielsenem' (syn dárrského krále Nielse I., u r-rěhoŽ p sobil Petr v otec Svatoslav) a p ičinil se o dánskopolské spojenectví v době sílicilro nělneckého t|akr-r na Polsko.Za to ho jmenoval
hrabětern ze Skrzynna (rrrísto mezi Radomí a opolí pod Warszaworr. kde Petr
vystavěl lrlavní rodové sídlo) a dal sotrhlas ke sriatku se svoji švagrovotl krrěžnotr
Mariía (dcera Velkého kníŽete kyjevského Svjatopolka Iz.jaslaviče a_ieho 2.manŽelky.

polovecké prirrcezny Agafii; Zbyslava Kyjevská poclrázela

z

jeho

1.rrrattŽelství

l3

princezny Agalji; Zbys|ava Kyjevská pocházela

princeznou Varvarou-Barbarou). Agafia'
byla dcera Velkého clrána Polovcri Tugora a jejich s atek roku l094 pečetil mírovou smlouvu mezi obělrla stratrami po
nešťastnévypravě krrížeteIgora proti
Polovcrjm roku l09l. P esto obě strany
spolu dál válčily a boje načas utichly až
po smrti Svjatopolkova tchána Tugora na
bitevním poli roku 1096. Podle soudo-

z

jeho 1.rllanŽelství s byzantskou

byclr krorrik chtěl Boleslaw III. učinit
Petra kníŽetern a obdďil ho množstvím
pozerrrkri, v té době bohuŽel jiŽ nezceliteln ch, Petr však zristal 'Jen'' hrabětem.

o

švagrovou Marii se

pr; ucházel jist

kniŽe a za prost edníka si zvolil Petra,
Marie raději dala p ednost Petrovi.

PETROVA DOBA.

Zavlády krále Nielse I' dorrjstal Knut,
Boleslav IIL K ivo sty,
syn jeho zem elého bratra Ericha Ejegoda (*1096 za otcova kraloviíní, tak íkajíc
o b raz -fikc e Jan a Mat ej ka
''v purpuru'' na rozdíl od sv,-ich starších
brat í) a byl p edurčen k p evzeti tr nu; dánsk1i sněm však zvolil Nielse. Mlad1 Knut6
byl dán na vychování k p íbuzrr m u dvora saského v vody Lothara (později německy kráI vletech 1125-37). Niels I. nrěl se svou manželkou Margarethou Fredkullou
(dcera švéd.krále Inge Stenkilsena, l080-ll l2) syny Magrruse (*1 106' t1 l34) a Inge
(zem el mlád). V Dánsku doŽívalo v otázce nástupnictvi po zem elém vlada i tzv.
sta ešinství (seniorát - zvolen byl nejstarší člen vládnoucí dynastie)' takŽe Knut Erichsen mě| p ednost p ed Magnusem. Současně se ujímalo pojeti nástupnictví v p ímé
vládnoucí linii (prvorozenství _ primogerritura' kdy vládl syn po otci), v tomto p ípadě měl zase Magnus jednoznačně p ednost'
Po návratu od saského dvora byl Knut Erichsen králem Nielsem I' ustanoven jarlem (obdoba knížete) v hraničníoblasti ve Šlesvickr"r. Ve funkci se osvědčil, mj.
uklidnil hraničníboje a podporoval čiléobchodní styky v celé oblasti. To zprisobilo
jelro velkou oblibu u obecného lidu i u obchodních společenstev (gild)'
Magrrus byl asi roku l l25 prohlášen po svém švédskérrrdědovi Inge králem západních G t . P i společném taŽení Dán a Polák proti Ponro ansku roku 1126 byl
dohodnut siiatek Magnuse a polské princezny Richizy, dcery Boleslawa III' K ivoris_
tého. Svatební veseli bylo slaveno v Ribe roku ll27 (dle Saxa Grammatica)7' Knut
Ericlrsen zv. Laward ukončil boje se svym bratrancenr obodritskym krríŽetenr Henrikem (tlI27) arcku l|29 získaljako leník rrěmeckého krále Lothara II. vládu nade
všenri obodritsk mi oblastmi s tittrlem ''Kněs - král všech Slovanťr.'' Současně sjednotil šlesvická zemi pod vládou Nielse I' a obdrŽel titu| ''dux-Vévoda.'' Vznikla tak
trěnrecko-slovanská oblast pod rnocenskyrn vlivem něrrreckého krále. Posttrpně nar st64

lala rivalita nlezi oběma bratranci v očekávárri nástupnictví po srnrti Nielse l. Starší
Krrrrt Laward rněl velkou podporLr ze strany Lotlrara ll. a také ve Šlesvicku'Mladší
Magnus očekával svťrj rrástup na tr n jako syn odclrázejíci|ro krále' ale Knutova poptrlarita poněkud zmenšovala .ieho šance. Současně se strany Knuta rostl odpor jak
vťrčiMagrrusovi, tak v či Nielsovi l. V téŽe době zem ela Nielsova manželka, Mag-

l)usova lnatka Margaretha, současně teta (sestra matky) Knutoly manželky Ingeborg.
MoŽná by její vliv uklidnil situaci.
Z Knutova titulu ''Král všech Slovanťt'' měla obavy jak Richiza (protoŽe by Knut
l-award S německou podporou uplat oval v|iv na Polsko a jejího otce Boleslawa lII.),
tak Magnus a nakonec bratrance Knvta zavraŽdil v Haraldstedu 7.XI.l l3l. Soudobá
tzv' Roskildská kronika se zrni uje o Magrrusově jinak noblesním vystupování a soudí' Že se dopustil osudové chyby usmrcenim soupe e ''p i d'ábelském spěchu''.
Když Niels I. poskytl synu Magnusovi podporu' by| za Ío pokárán arcibiskupem
Asserem a současně zahájili Knutovi brat i s podporou Lothara II. občanskou vá]ku
v Dánsku. Teprve nyní si uvědomili Niels I. a Magnus dosah svého činu a začali královsky jednat, ještě tent'- ž rok dokázali odraztt vpád Knutova bratra Ericha Emurre.
Potom ale Lothar II. p ekročil dánskou hranici (Danevirke) a p es dánsk1 odpor postrrpoval do země' Magnus musil vykoupit mir poko ením se p ed německ m panovníkem a zaplatitmu zavraždu Knuta jako Lotharova vaza|ave slovanské vládě.
Roku l l3l papeŽ Innocenc Il.. podporovany Lotharem II.. vydal bullu, uznávající
svrclrovanost magdeburskélro arcibiskupa nad poznariskou diecézís. Polsko, podporujícívolbu protipapeŽe Anakleta II., se naclrázelo v tábo e protivníkri Innocence II.'
kter;i v té situaci podpo il magdeburského arcibiskupa Norberta a p evedl pozna ské
metropolitní biskupství spolu s ostatními polskymi biskupstvími pod svrchovanost
magdeburského arcibiskupa. Tak v |etech 1132-34 se k polskym nerlspěchrim vojensk; m p idal i nerispěch na poli diplomatickém. Vroce 1|33 začal Lothar II. stupiiovat požadavky, činil si nárok na vládu nad dánskou išíi nad dánskou církví.Rozhodl. Že Magnus mttsí Lotharovi holdovat za Dánsko a nechá si od něho udělit dánskou
korunu v léno na íšskémsněmu v Halberstadtu o Velikonocích roku 1134. Magnus
z ejmě tyto podmínky v zájmu uklidnění p ijal'
Na protest proti takové kapitulaci se domácí opozice (arcibiskup Asser a Erich
Emune) spojila a v krvavé bitvě u Fotewigu (nyní Hammer, jižně od Lundu ) o 2.
svatodušním svátku 4'Vl. 1 134 bylo královské vojsko poraŽeno. Magnus v bitvě padl,
spolu s ním mj. téŽ 5 biskup . KdyŽ prchajíci král Niels I' byl krátce nato, 25. VI.
ll34, ve Slesvicku zavražděn, Stal Se nol m dánsk m králem Erich Emune (vládl
v letech 1|34-37). Magnusova rr-ranŽelka Richiza i její syn Knut Magnusen (*ll28)
se tak ocit|i po smrti manŽela i tchána v jednom měsíci ve smrtelném nebezpečí. Mělť tehdy vítěz zvyk vraždou se zbavit jednou provŽdy soupe e. Richiza musela
z Dánska uprchnout a jak pro sebe' tak hlavně pro syna Knuta, budoucího moŽného
dánského krále, zajistit dostatečné prost edky pro dťrstojny Život i návrat na dánsk1j'

tr

n.

Ochranu dcery Richizy a vnuka Krruta nemohl vykonat otec Boleslaw IIl., aby
nedal něrrreckémrr panovníkovi zánrinku k mocenskému ozbro.ienému zásahu. Tímto
ťrkolerrr byl pově en Petr Dunin (po s atku sMarii, sestrou Zbyslavy. kolem rokrr
II24 se stal strycem královské dcery) a měl ttrdiž za osudy jeji i jejího syna Knuta- i

l6s

jelro rodné zerrli' kde se podílel na jejírrr srlatku díky vrysoP i ohroŽení
kémtt postavení svého orce Swentoslava u dvora Nielse I._ odpovědnost'
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pro
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klášierri, na ízen1ich mu v pokutě papeŽenr prost ednictvím legáta'
Richiza se vdala podiuhé ,á nougo.odskélro kníŽete Volodara (Waldemara),
švédskéhokrále Sverkes nímŽ nrěla dceru soptrii 1*t l4l' Ťl l98); pot eti se vdala za
jenŽ
ale zem el mlád' Je(švédsky
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krále Waldedánského
se
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obou otcťr, znep áTenio p íbuzensky ''propletenec'' nakonec posílil spojenectví synťl
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Waldemar
válce bylo Dánsko rozdileno na 3 části: Kntrt obdržel Sjaelland,
Sven

lll.

rjzemí Skaane.

Na sněmu v Roskilde roku l157 Sven lII' své spolukrále záke trě p epadl. Knuta p itom usmrtil, Waldemar vyváz| zraněny. V následujícíbitvě
s Waldenrarern Sven lll. ztratil království i Život na
Írtěktr ve v esu. Konečně roku l17l byl Waldemarriv
syn Knut korunován na spolukrále a následníka trrjnu. tut Waldemar I. vyhlásil nástupnictvi na trrin primogenittrrrr - do budoucna jako jediné p|atn!
Z mal'lŽeilství Knuta Magnussena a Sverkerolry
dcery pocházeli synové Niels (-1 l80-,

dánsk světec)

a biikup Waldemar (1158-1236), kter; brojil proti

vládě piíbuzrrych a byl za to uvězněrr. Na svobodu
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trun.
áuy .an, urěat nu dánsk.
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spearovy tragedie "Harrl|et", ale téŽ základem rodov ch pověstí Durrirrrj a Švanrberkťr. ovšerrr chybrrě irrterpretLrjících skutečrré události v době Petra Dtrnirra.
Zajírrlaváje postava Hanrletova osobního p íte|e Polorria (vlastně Poláka). Snad
iím chtěl Shakespeare záměrrrě upozorrrit na vyŠeuvedené skutečnéudálosti, spojené
s královtrou Richizou Polskou, jejírn synern - později zavraŽděnym dánsk nr králenr
Knutenl Magnusenem i s Petrenr Durrinem, privodně Dánem, ale prisobícírn jiŽ
v nové vlasti, PoIsku' ochrátrcenr dánského prince a budoucího krále.
Vraťme se zpátky do Polska. Srnrti Magnuse a Nielse I. roku l l34' spojenc Polska' bylo postavení Boleslava III. K ivoírstého značně oslabeno. Rychlá smrt magde-

burského arcibiskupa Norberta roku

ll34

Boleslavovi umožnila dorozumět

se

Innocencem II. a byl donucen hledat dolrodu s něnreckynl králenr Lotharenr II. V červnrr roku ll35 p ijel Boleslav III. K ivoristy do Merseburgu, sloŽil hold
kráIi a nesl p ed rrím jelro meč ve slavnosttrím pr vodu do kostelalo. Tento akt však
neměl za následek Boleslavovo poníŽení,naopak, kdyŽ se Boleslav III. vracel p es
Magdeburg zpět do Polska, zrozkazu krále ho uvítalo slavnostní procesí avyzváněni
zvon , na kteroužto poctu neměla saská knížatanárok. Podle rodové pověsti - zapÍevoz dánskélro korunnílro pokladu do Polska a následné dánské stíŽnosti v Řínrě u pas papeŽem

peŽe uloŽil Petrovi papeŽsk legát v pokutě
postavit 70 kostel a 7 klášter . Petr jich
prokazatelně postavil p es 50 (kamenn ch či
d evěn;ich) a nejméně 2 kláštery; tím nemálo
'p ispěl ke clrristiarrizaci Polska. Prost edky na

jejich stavbu nepocházelyjen z dánského korunale také zl".ikupného knížete
Wolodara (i když v tomto p ípadě se musel

_ního pokladu,

'z

ejmě o ně rozdělit se svymi pomocníky). Roku

1139 začal ve Vratislavi budovat novy klášter'
zasvěceny P. Marii. V roce l144 by|o zasvěcení

změněno k poctě patrona Německa sv.Vincence.
pro jehož ostatky Petr Dunin p ijel na Vánoce do
Magdeburgu a tamní arcibiskup ho p ijal s knižecírni poctanri. Po dloulr ch prosbách
obdržel od arcibiskupa relikvie světce, které byly vyslány do Polska 24. května |\45
a 6. června slavnostně rrloženy v kostele.
V témŽe roce l l45 Petr vdal dceru Agalu (irnéno dostala po polovecké babičce) Beatrici zaknižete slovanského kmene LuŽick1ich Srbťr Jaxu (Jaxa v. Kcipenick, polsky "z Koparricy'' erbu ''gryf'. Jaxa vlastnil uzemí v místě nynějšíhoBerlína, které od
rrěho kor"rpil braniborsk rr-rarkrabě, ale dodnes mu zrjstal dluŽen !). Jaxapo roce ll60
rravštívil Svatou Zemi a po návratu založ1l v Polsku ád Ryti ťr Božíhohrobu - Božegrobc w, obdrŽev privilegium jeruzalémského patriarchy.
P i svatbě byli Petr spolu se staršímsyrrem Idzitn (Jiljí) a kapitánem stráŽí Rogercm zatčeni rra p íkaz Agnes, manželky vládnoucíIro kníŽete Wladyslawa a v poutech
p cd ni dopraveni. ZaÚdajnou pomluvu Agnes byl Petr oslepen, byl mu vy íznut jazyk, zkonfiskován rnajetek a se synen] vypovězen z Polska. oba odešli do vyhnanství
v Rusku. Kapitánu Rogerovi se poda ilo ltprclrnout a informovat p edrrí polské velttloŽe o Piotrovu osudu.

Brakteat knížeteJaxy
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KnížeJaxa na titěhl p ed Albrechtem Medvědem.
Relié/'na Jarově věži v Berlíně - Gatově

zv. Kadeiavy, Mieszko Stary, Kazirrrír Správedlivy a Henryk; a dcera Judita. ProtoŽe
Boleslav lII' zrral vládyclrtivost rrejstaršílro sylla, tlstanovil ve své závěti p ed snrrtí
(Ťt138, závěť Krzywotrstéhol1)' Že p edstavitelem Polska i domácím vládcem bLrde
nejstarší Wladyslaw, ktery se ale musí s bratry ze 2. manŽelství radit. KaŽdému ze
,ynt priaetil část Polska a tak nechtěně p ispěl kjeho rozdrobení' Vykonavatelem
iareti u poručnictvím rrad svymi dětmi pově il jejich .stryce Petra, kterého ustanovi'l
palaq nem (comes Wratislawiensis, palatinus CracovieI2 )'
' Wladyslawova manŽelka Agnes sice pocházela z rodu rakouskych Babenbergťr,
ale po matce byla vnLrčkou cisa e Jind icha VI. Clrtěla ziskat pro svého mtrŽe postaveni absolLrtního vládce - krále a tírn i pro sebe vyššíspolečensképostavení (polští
vládcové v té době zápasili s vlastní korunovací; p itorrr Polsko bylo sar-l-rostatnym
královstvim od roku l000 a Boleslav l. Chrabr1;'byl korurrován roku 1025)' Je z ejnré. Že trest na Petrovi byl vykonán nikoliv za pomlttvu vládkyně, a|e zajejí nepovedenou snahu, nebot'Petr trval na plněni závěti a mrrsil b t proto odstraněn podjakoukoliv záminkou.

Sídlu Dunin v Polsktt
V tc době Wladyslaw sc svyrrri bratry .jiŽ vtilčil a nrarně ho napor-rrínali .iak Petr
(nebyl zpočátku tra strarrě Sa'lonreny z Bergu a je.iich dětí)' tak polsky prinlas Jakub.
aby se s bratry smí il.
KdyŽ prinlas od.|iŽděl od Wladyslarva s nepo ízetrolt, zavadil vozíkerl o jeclen
slotrpek siantr, ktery sc vzírpětí rra Wladyslalva z ítill]; to se vykládalo.iako špatrré
ztramení' A vskutktr kdyŽ se polská šlcclrta cloz.věděla o
lrrťrznén-r čirrtr Agrres. spácharrérrr na Petrovi. s.jednotila se ve
sv nl odporu a Wladyslalv byl z Polska vyhnán (odtlld jeho
p ídonlek "Wygnaniec"). Zem el v exiltr v Mišni rokrr 1l59,
'I'ak Agrres byla _iiŽ
r-r-rarrrě čekajícna císel ovtr podportt.
rllrtva (-ill54) a Wladyslarv se poclrtrlré oŽenil s Kristinotr,
dccrou svého chlebodárcc markraběte Albrechta zr'. Medvěd.
Kristirra byla v pozdějších kronikách trvádčna nrísto Agnes
.jako p íčinaPetrova páclu. Do Polska se sItičli vrátit aŽ Wladyslawovi syrrové roktr l l63.
Kníže.Ittxa
I)etr byl v exiltr v Ky,jevské Rtrsi u p ibLrznych své lrratlŽeIky Marie. tak tl llovgoroclskélro dvora Richiz'1,(poclrtrhé provclané za krríŽete Woltldara. v t clobč snacl IiŽ zcrll elého) a z e'jnič i tl p ítrtlzrr1lch své pratety Iiclitlry l-abtrtí krk (clcera }larolcla Il. Goclrvinssotra). potoIllli[r .ie'iího nlarrŽcla Velkcho kníŽctc

l9

l<l'jcr'sk ho V]aclirrlíra MoIlt'ltttacha

plinrogetr ittrry ).

(tII25: zavecll v Kyjcvské Rtrsi

trilstr-r1lnictr,í clle

Asi po clvotr letcclr. v roce ll47lzl8 sc l)etr r'rzrtil z Rtrska sáln. Prost-erltlictr,íttl
krakorvskiho bisktrpa Waltcra psal telrcle.jŠírrlttevropskétutl t'cfclt'll-tátorovi a olganizátortr k íŽol'é(rreLrsktrtečrlěrr ) vypr'avy sv. Bcrttardovi zClaitvaLrx a oclpovíclal ia jeho
do1az1' o tnoŽrrosti a tluttrosti kázaI BoŽí slovo v Rltsklt
tak, aby navrátil Rus do Evropy a spo.jil .ji se západocvr'opskotr k est'atrskou církví(terrto dopisl] byl šíerl tak
v Ccclrách).

Roktr l l48 osadil nově vybudovan klášter vc Vrati-

slavi regulárnínri karlovrriky elrole Sv.

Augustina

z kláštera Arrottaise v Bapartnle (pod Arrasern). tchcly
pod flarr<lerskotl správoul5 ochránc jeho p ecJkťl v exiltl.

Kanovlríky p ivecll Petrťlv mladšísyrr Svatoslav (Šr,r'ictoslarv) spollr se svo.jí fI'ancor'tzskou nevěstor"r. Zprávir o
tonl podala Krorrika opatťr kláštera l)anny Marie ve XIV.
Morie ftyievskti
století'''' FraItcottzská krrěŽna (její jrnéno ani rod netlí
trveden) s sebott p ivcclla do Polska svélro kaplana z kláštera v Arrottaise (zaloŽerr
roku 1090 poustevniken.r bl. Hildcrnarenr;.i. 13.1. 1097i98).
V Knize nlrtvych ltrbiliskélro klášteral7 .je k c|attr 30.červrra l

Dltllitt corrritis de Skrzynno''. Vzhledem

k v-

i45 zápis ''Petri
še trvedctrynl uloŽetrí relikvií

sv.Villcettce a skutcčlrénrttdatLt Petrovy snlrli (l6.IV.] l53) se z ejmě jedná o dattlnl
vy'kortárrí tresttl l1a Petrovi. kdy o torrr dorazi]a do kláštcra zpráva (takové ztltrzačení
asi rrláIokdo p eŽil) a ktelé
n/rsIeclovalo po zatčerrína svatbě

icho clcery Agalji-Beatrice.
Něktcrc kroniky k]adotr Petrovo

oslepeIrí clo zin-rních rrrěsicti.
Rodová pověst v Polskrr
se zrlliIitrje také o zázračnérrl
obrazu Panny Marie s .lczu-

látkenl (raně st'edověká rlalba

v byzarrtskérn dtrchLr). p'ed nírrrŽ

Pelr Dunin-II/lo'sl ,s ttttttželltott Marií
sr'. I)elr nrodlil a Za to se mtt
(deÍetilz lelic'h náhobníku no olhině).
i,rátily zrak i eč. Tento obraz je
ttcltovávátt v cliecézrlínr nlttsct-t Maclcrtl. tta hlitvtiírlr oltá i kostela ve Skrz.1,Iisku
(Magno Skrzyttrlo veclle Skrzynna). P irlec!ávrlÓ restattl'aci obraztt bylo shledárlo' Že
pocl p'cnlalboir zc XllI. století .je pťrvoclní Maclona ze s1olctí dvanáctélro' tcdy z clob1,
I)ctrovy. obraz byl z kostela v červntt roktr 2000 rrlottpett. Kr1rdeŽ byla cllrliršelra i
v nre cliich a díky itrtetlzivI'tíI'trtt piitr'ání bvl nalczcIr (1lo anonynlirírrr ohlášcní)

V optlštč|]énlclolllč vc Varšavě. zbaveny ol,šcnt zlaté ..košiIky" a obott korurrek. Na
své nlísto b1'l rtavriicerl slavttostrlč l5.čcrverlcc 200l. l,o1é polštípolicistc pi.iiali Mat-

ktr I]oŽí S1aroskrz-}'liskorI za svo.ji patlotrkLt. l)c:1l'I)trniIr-Wllrst z_cttri'eI l .cltlbrra lt53
pocllc ziipisLr v i'l_ekt'ologrt kláštcra sv. Vil'tccItcc vc Vratislavi' V Nckrolourl klllštcr.a

\trzeliriskélro_je za1ls1rrla.jclro srlrr't pocl l7. dttbrlctlt. tecl)'dllcrll kcl)'o tonr clo kláštcra
rlrlt'az.iln zpráva.

I)c1rova rllanŽelka Maric Kyjcvská (*cca Il05) zfrstala r'Polsktr s tltladšítll syttettt
Sratttslat,ctlt a pokračovali v započatéstavbě Pe:trova kláštera sv. Vitrcerrce. Satla
1lllk zaloŽ'ila kostel s klášterenl Parrny Marie na PiaSktl (písečrr' ostrov p i vsttl}]u l)a
l'irlltski lllost lla cestě ke lrlavIrí vratislavské kateclrálc sv..Iatra K titele). l'ento kos1el
rrrli pťrvodtlí ronlánSky portál (nyní zazrJěrŇ tlad vstt-tpetlt do sakristie)' dle krrrrsthistorikťr rlejkrirsrrější ronránsk1r palllátka v I'olsktr. Jako ziizrakcrli byl trclrovárr p i celkovÚnl zničcníkostela kottcer-tr ll. světové války (Vratislav byla Aclolfenr l-{itlcrcrrr prolrllišena Za pev|lost - Festtrllg a tresI-něla sc vzdát). Zobraz'u.je krrěŽntr Marii s t-nodeIetr-t
l,oste la tta rttkou na straně lcvé, trprost ed Pantra Maria s JeŽiškenl' Vpravo v trlírnéttt
1loklektr Svatoslav,.jak ostatrrě vypovídá krtrlrovy nápis ria tytrrpanotrtt: l]AS MATRl

VtrNlAE 1'lBl DO MARIA MARlll, IIAS OFI'ERTIlDlrS SVENTOSLAVS, MEA
I'ROI,ES.

Nápis ukaztrje, Žc kostel byl dobudoválr Svatoslavcnl (z ejrrrě po Petrově stllrti
vzlrleclenl k absenci jclro jrnérra) a Marie byla jiŽ vc]ovou. Ilistorikové zdťrrazriují
ze.jnl rra l. část nápistr. dokazr-Ijící. jak vysoko se Marie ctila. Podle klášterního zápistl Marie zcrn ela 9.dtrbna. Vzlrledern k abserrci letopočtťr rr větširry zápisii
(zaztrametrátly.isotr .jcrr dny a r-l-rěsíce. kdy byli zeIrr elí VZpolnínáni p i rnšícIr) lzc
často trváciěny rok jejího írrrrrtíl l50 zpochybnit (vychází Se Ze Zprávy' Že zerll ela t i
rokv p ecl Perrenr). I, eclposleclrrě byla Marie jnlenována v listilrěl3 22. čcrvna 1149,
li1crotr krríŽe Bolcslav Kade avy potvrdil llaclání klášterťr Panny Marie a sv. Vitlcence
l,c Vratislavi statky ocl polsk ch hrabat. Ve jrnenovitéln Sezllallltl dárcťr a.iejiclr statk
ic vccllc Ítlrrdtrtora l)etra a.ieho rrranŽelky trvederro i.|r-nério "RathirlirLrs''' potlZe
jeho statek l'Iratosuovo tj. Staclrorv u
.jeclrrotl V polskénl st ec]ověkénl písenlrrictvi. a

Strzeliria. oVšenl beZ bliŽšílro r"rdání vztahrr dárce k zakladateli Petrovi. Jnréno

"Ratr'nír" bylo vclnli oblíberro tr prvníclr Švanlberkťr v Čccháclr a bylo trŽivárlo do
poloviny XVl. stolctí. Vz-lrleclenr k.|eho vyskyttr tr p íbtrznyclr Švanrbcrkťrbyl tento

lLatrllír zi"c.jnrě blízky p ibtrz-ny Pctra' Naposled1'byla Marie ttvecletra v listině z
p elotlrtr let l l49150. Vzlrlederrr ke stavbě kostela Parlny Maric na Piitsktt se nyllí
]ristorikové p iklánějí k dattr jcji strtrti za t i roky'po Pctrovi tj. rokr"r l15 '
oba rrrarrŽcl byli poclrovtrni pod společnyrrr nálrrobrlíkct-ti v kostelc sv. Vitrcence,
pozclěji k nirrr byli LrloŽetli i.ie_iich potolnci. NáIrrobek SpolU s kostclcnr a k|ášterenr
sv. Vitlcetrcc b)'ly destrtrovány v roce l529. kdy cclé p'c'clnrčsti olbin (staropolsky
.'Olbin'' zl1anlellalo ..Labtrt"') bylo zbo erlo. aby trvcllrrilo tllisto Irovénlrt nrěstskétt"ttt
opcvrrčrtíp ccl očekeivallyrrr tatarskynt vpacJcni. Část polsk- ch lristorikťr jc alc p esr,čdčetla.Žc likvidace těcllto stavcb byla ve skrrtečnosti ltlotir'ol'átra straholt odstrarrit
katolickorr vyspLr v tehde.jší lirterirrrské čtvrti rra olbinč.
BoltLrslav (}}ogtrslarv con1es)r'). bratr Petra Dtrrrina a clrrrhy syn Svatoslavťlv (trvctleIl tta lt'aqtrrct'tttt listirry z''r. l l93 a v klílštcrriíclrz-ápiscch z- kcltlc:e Xll' stol.) postnvil
r'e Vratislar'i kostel sr,. Adalberta (Vo.jtěcha) a clartlval l]ltl vcs Moclrbot (Maly MLrclrobor. pi'cclrrlěstí Vratislavi). Žitt|tlé vynlatlltl tllisto tlczastava]. z c.jrllč bratra podporoval a tak byl v.iclro ..stíntr". t}yl Žcnat1'. alc.jnréno atli rocl .ieho rnanŽelky rrcjsoLr
z.rriiIl-t1'. rtlvn čŽ- arl i .j c j iclr 1li'i1lacl rréhcl potoIl1StVa.
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Benediktinské opatství sv. Wncence na olbině, založené Petrem Duninem, stctv
pož rem r 1529 (dle zachovaného plánu Vratislavi od B. Weinera z r t 562)

pi'ed

od Svatoslava (Šwigtoslarva - Konstanty) pochází nynější rod Duninťr v Polsku, i
kclyž rodová poslottpnost není vŽdy zŤejmá vzhledem k částečnéabsenci genealogic_
k1lc|r nrateriálri, zničenych v hojnyclr válkáclr. Svatoslav

Ncihrobník Petra Dunina a jeho manžellql Marie Kyjevské v kostele Sv. nn'
Cence na olbině z r. ] 35()-6] od opata Wilhelma (dle grafilq ze ]7. stol')

V souvisIosti s tírn p iporrrínárn, Že jmérra Bohuslav a zkrácerrá podoba '.Bo-

httš'' jména

,'Bolruslav'' byla oblíbená u Švamberkťrv Čechách.
Svatoslav2(Šwigtoslalv, klášterní jnréno Kollstanty *po l l28, Ťl |77) byl
rrrladšísyn Petra Dunina a Marie Kyjevské. V době otcova exilu (p ed ním ho r'rchránila jeho rredospělost) dokorrčoval pod vedením tnatky otcovské dílo a podílel se na
stavbě kostela Panny Marie na PiaskLr. Po návratu otce z ruského exiltr p ivedl roku
l l48 ze západní F-ranoie kanovrríky regule sv. Augustina z kláštera Arrouaise pod
flatrderskorr správorr, které Petr' usadil v kláŠte e sv. Vincetrce a sobě francottzskou
tlevěstu zkrlíŽecíhorodu. Roku l166 starrtrl v čele povstárlí slezské šleclrty spoltr se
strycem kniŽetem Jaxou proti krríŽeti Boleslavtr Kade'avémtr. ten však rozpor'y vy ešil srnírenl. Svatoslav zerrr el po [oce l l73 a byl polr berr do lrrobky r'odičťr.
t12

rllěl dle svědectví zachovarrycl-t doktrrllentrj 4 syny: Leorlarda, Vladimíra (Wlodzimira), Bodzgtu a Petra (Piotra).
l'ttdng z nich však neproslul jako jejich děd nebo otec.
I'okud byli bez Ír adrr a svědčili' trvádí se letopočet jejiclr
svědectví.
Leonard2l (Lerriart, l 166-l203). nejstaršíSvatoslavťrv
syn roku 1l98 daroval klášteru v Miec|rově ves Goszcza,
rokLr l203 kláŠteru cisterciaček v Trzebnici ves Wqgrzy- PečeťWlodzimira,
Iro. Měl syrra Svatoslava, p ipomílranélro roku l2l2. Po vojvo$l krakovského
tornto rrásledoval syn Chocirnír22 (1217-|228 .'comes (f 112a]) [j5] (otočeno o
Clrocir-rrir zChrzanowa"), dvorsk1 soudce. Jeho staršísyn
9ť doprava)
Mikolaj2' (l233-68) byl postrrprrě kaste|ánem bieckyrn'
Irrbelskyrn. malogojsk1im a brzeŽskynr. MladšíLeniartrr (1234-42) drŽel Chrzanov.
Bodzqtar5 (ll77-l2|2), staršísyn Svatoslavťrv, svěclčil mj' kniŽeti Mieszkovi
Starérrlu v prospěch kláštera Lubiaiiskélro (leubuser Stiftungen) vedle Baralra Putyslaviče. VystoupiI ještě roku l2I2 se syny Svatoslaverrr, Filipem a Domaslavenr.
/'Íe1mě jelro dcera neztlámého jmérra byla provdárra za Putyslava (Peclawa). Svatoslavr'' Bodzentovič (-l212-) nrěl syny Wlodzirnira' Sr.rlislawa aZdztslayva. Wlodzrnir
Svatoslavič:7 (-1224, Ť124l) byl v letech 1232-34 kastelárrenr brzeŽskynr, podporoval kníŽete Herrryka Brodatélro (lnanŽelka Hedrvig v. Meran - sv' Jadlviga) p i nástu1ltt tla krakovské kníŽectví, roku 1238 byl kastelánern osvětirrrskyrll. Poté jako vojvo-

cla krakovsky se zťrčastrril neírspěšnébitvy s Tatary pod'ftlrsketlt a padl 19. b ezria
l24l pod Chrnielikem. Na pcčeti ttŽíval znatner'rí ste.jné

jako .jeho prapraclěd Petr (podle Dlrrgosze kryptogranl

.jnréna,.PETR'')' ProtoŽe Wlodzirrrir další.jrr-rérro,.Petr''
tretrŽíval, .je z e.jnlé pt'evzetí tohoto znaku z Petrova erbLr jako dědictví v p ínrélinii. Měl syna Svatoslava]8
(l256-58 kastelárl lvojrricky, padl u Boguszyna r.1273).
Strlislarvr9 pacll, ste.ině.jako bratr Wlodzirnir. proti Tatarťrm jako

velitel plrrkťr Krakorvsk clr a Velkopolskyclr
pod Legrricí 9'dLrbrra l24l spolu s krríŽetem Herrrykerrr
PoboŽnynr (syn Henryka Brodatého a Jadwigy).
Zdzislarvr" byl v rokrr 1242 kastelánem spicinrirskynl a drŽel ves Kopyt w. V téŽe době se vyskytla
Žerrská podoba jeho jnréna,.Zdislava" u dcery Sibyly (z
Montferratu?), dvorní dátrry českékrálovny Kunlrr-rty
Štaufskéa jejího dorrrrrělého otce P ibyslava z K iŽanova. Sibyla b;'la p edtíul krátce vdálra za Bolruše' ktery
brzy po svatbě zenr el (dle Žd'árské kroniky; viz ''ze
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Švarnberka'')'

Filip Boclzentovičrl trveden roktt l2l2. jeho bratr
Doltlaslarvr2 (\2L2-2l) byl nlnichelrr. Na rrěho jako na
svého str ce se odvolával Bararr Putyslavič z Pelczysk,

p íbuzny krakowského biskupa Pelky.
Wlodzirnir" (||77-|204), t etí syn Svatoslavťrv'
svědčil roku l 177 s Bodzqtou (,.Lodirnirus''), roku l l93
s p íbuznym Wszeborenr (,'cognato corrlitis", z ejnré Boru*ni et'll l)ttttitt l'1()/
pocházel z rrlanŽelství Petra Wszeborowicze s treznámott seslrou Petrovou): téŽ sotr-

vcs Šrviatniki..Ielro syn Svatoslav" 1l2l l-2
liriského'

l)

zapsán v Nekrologtr kl1rštcra Stl'zc_

Petrj5 1l19l-93)' rrejmIadší syn Svatoslavťrv. byl roku ll9l kastelánent lgzyckynl
it roktt li93 svědčil s bratry Leonardet-n a Wlodzilr-riretn. Jelro synem byl LeonardI-elliardr6, podepsaIr;7 roku l228 na dokunrentr-l kněŽny Grzynrisláwy (..Leonardus").
Aclanr Leniartoviczr7 (tz34-64), syn p'edeš|ého' byl jedním z nejvyznarrrrlějších člen
roclu vpolovině XIll.stol. V letech 1246-64 byl nap ed číšnikemkrakovskyrn, od roktr l252 kastelánem krakovskyrrr. To byla.jcdrra z nejvyššíclrlrodrrostí, které mohl
polsky šleclrtic dosáIrrrotrt (obdoba nejvyšŠihopurkrabi v Čechách). Proto trŽíval tzv.
'jczdeckorr pečeť.vyhrazenou jen pantrjícínrkrríŽatťrm; se stejnyrni atribtrty. ale roztttěretn rrlenší.Její obrázek ukazuje na koni jedotrcího obrrrěrrélro jezdce s prapolcem
V ruce. rnajícího na levénr ratrreni tro.irihly štit s erbenr. Na rná|o z etelnérn otiskLr je
vidět rozk idleného ptáka s dlouh1inl krkenr, coŽ ukazuje na labut'' okolo pečeti je
rrárpis: SICILLUM ADE. FILII LEONARDI (z téŽe doby t_i. z roku 1257 pocházi také
první zaclrovarrá pečet' Švanrberk , p ivěšená k listině Ratnríra z Lestkova, nyni uloŽená v archivtr v RegerlsbtlrgLr - v klášte e sv' Etlrmeranra). ldzi-Jiljír8, starŠísyn
Adarrrrjv, svědčil roku 1254 rla listitrě Boleslawa Stydlivého, krríŽete krakovského a
sandonlě ského, pro klášter staniatecky' Adanr' mladši syn Aclamťrv, byl v letech
l276-78 p ísedícínrkrakovského sotrdního dvora'
Tyto osoby ukončily prvotrrí rozrod Dtllrirrťr. potomkťr Petra Wlasta..iejichŽ pťrvod
je prokazateln;Í. Dalšíčlerrovérodu' zakladatelé jeho hlavrrích větví, jsoLr r-rvedeni na
scltétlrattI, vycházejícínr z nobilitačníchlistin rodu Dr-rnin p i uznárrí jejich hraběcí
lrodrrosti v Něn-recku, Rakousktr_Ulrersku a Rtrsku. V Rakousku byla r-rzrrána v Cáchách 22. ijrra l8l8. diplorrr vydán ve Vídrri.5.ťrnora l8l9: v Rusktt pr'o Polské krá-

]rlasil s ttsazetrítll preIlrottstrátťr r'klášteÍ'c sv. VillceItcc s bratry LeIriartcltl it I)ctretu.
RokLr ll98 télnrrŽ kláštcrtr větloval ves Bielobrezc a tra sI-tlt'telrré posteli lokrr l204

lovství ttzllána27.května |821
Podle sclrénratu pokračuie rod od Petra Dutrina rra Skrzynrrě v roce 127l kastelárra
v Sandorrrě i . Z jeho synťr byl lrejstarší Przeclaw zakladatelern linie Dtrrrin-Szpot'
Ne_imladšíKrystyn-Christian rrrěl 3 syrry: -Krystyna (p edek linie D.- Karrvicki a Da Mrrjorvski); - otttr (p edek linií D. - Brzezinski a D.- Kra_iewski) a Wlodzinrira (p edek linie D.-Borkowski). od.ieho stejrlojnrerrr'rého vnttka Wloclzimira (t lala) po_
cházela větev D'-Bl4d, od Derslawa (Ť l428) pocházejí linie všech ostatníclr rodin
DLrninťr. Nynější rod Durrinťr zahrnu.je rodiny (podle sídel): Borkowski, Brzezinski,
GoŠcikorvski.Grodzicki. Horkawicz. Karwicki, Koninski. Kozicki, Kra.|ewski. Labgcki. Marcinkiewicz, Mieczynski. Modliszewski, owadowski, Przystalorvski. Raiecki. Rzuchowski, Skrzynski, Smoszewski- Suligostowski. Szpot, Szpotariski. Trzebicki, Wqsowicz' Wolski' Zborzvrírrski.
Po bitvě u Grunrvaldu na horodelskénl sjezdtr r'l4l3 po|ské rody p ijínlaly ke
svénrtt erbu šlechtickérody litevské a tirn je včlenily do evropské společnosti. Rod
Drrninťr-Labqdziťr na sjezclrr zasttrpoval Dzierslaw ze Skrzynna, kter1i adoptoval litevskélro Arrdrze_ie-Goligtrnta. Z.jeho potonrstva pocháze.jí litevšti Dtrninové: Girski, Jtrnicrvicz, Krrdretvicz, Mingajlo, Szentiot. 'fallvosz. Widejko, Woyszyk, Zawisza^e a1.
NčkterÝ člcn z rodiny D.-Bor'kowski sc dostal lla Rrts, kde podnes žije tato hraběcí
r'ocliria pod.jrlérletrl Dtrlrirr-Barkovskii. V d'evních dobáclr tr Dttninťr byl zvyk. Že
liaŽcl)i člen rodrr byl povitretr ročně dát do společrré poklaclrry l zloty, z rrěhoŽ byli
pod1lorováni nrérrě št'astrri DLlltittové. Pověst pral,í. Že rrěkter''í DLrrrinové b),li rrazyváni
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D.- ŘeŠetá i' protoŽe p i p jčovánípeněz byli zvykli peníze ne počítat, ale odnrě ovat
ešety; stejnolt měrolt je ale také od dluŽrríkťlodebír'ali! Dalšínr zvykem všech členťr
rodu byla podpora nejv)iŠe postaveného Dunitra, aby dosáhl postaveníještě vyššílro.
Běhern více neŽ 800 let trvárrí rodtr Dtrninťl někte í jeho členovévynikli nad ostatrrírrri svymi činy jak v prospěch národa a církve, tak i vlastnilro rodu. Zájernce o bohaté dějiny DuniIlrj odkazuji tra literaturu nap .: Niesiecki: Herbarz Polski, ellcyklopedie a další.Pro informaci uvedu trěkteré osobnosti, které proslavily rod v Polsku i v
zahraničía dodaly lesktrjeho erbu
Mszca"rj ze Skrzynnaao v bitvě rr Grr'rnwaldu r'l4l0 statečně bojoval a p inesl králi
W|adyslawu Jagellorrskénru zprávtt o sr-nrti velmistra Řádrr německ ch ryti ťr Ulricha
vorr Jungirrgen. Na drjkaz tolro ukázal králi zlaté pectorale s ostatky svatyclr, které
nrěl velmistr p i sobě a Mszczujťrv zbrojnoš Jurga je srial ze zabitého' V bitvě Lr TLrpárri Jarr Kolowrat z Korclrole byli
-a zajati ve sluŽbách lrěnreckyclr rytí ťr nrj. čeští
Jai zaiíc z Hasenbrtrkaa1 . Jan Za1íc byl ve službách královny Žofie, rnannhaltsu
Želky Václava IV., a s ním se z ejmě do sluŽby v Čecháclr dostal iMszczuj; v r. 1419
byl maršálkem tra dvo e královny Zofie. PŤiženil se na Moravu, vzav si Annu z Benešova a Kvasic - posledrrí svého rodu - ovdovělou.RcjIrovskotr. Ve 30. letech vedl polské královské vojsko na Litvě proti vzbott enému Swidrygellovi. S Annou měl syny
Jana a Tornáše" 1d.Želi tvrz Bánov u Uherského Brodu a také statky.v Polsku). dcera
Malgorzata byla provdána za slezského rytí e Krzystka zBrzezowica3, pťrsobícíhona
Hlučínsku a opavsku. Mszczuj s Annou prodali r.l437 Kvasice s p íslušer1stvíma
koupili Náněšt. Tak se dostali do kolotoče kupníclr záruk, kter5i syny p ipravilr.1447
o Náměšť (dostal je Vzrrata zPrusu''). To jiŽ Mscztrj neŽil, Anna Žila ještě r.1480 (v
sotrdních aktech Wroclawskych uvedeIra jako ,,Ava modernorrtm Puerorum") ''.
Petr Durrin z Prawkowicau 1l+s+-so;, roku 1459 purkrabi Krakowskélro lrradu, od
roku l460 dvorrrí maršálek korunni a lrejtman polsky. Dobyl na Rádu německych rytí hrady Brodrrick a Chojnick1i a porazil ád v bitvě u Puckua7, byl starostou Malborku (Marienburgtr)' Roku l47l doprovázel kralevice Kazirrríra jako budoucího krále do Uher proti Matyáši Korvínovi. ale vzhledem k početnípÍevaze Uhrťr i rrechr"rti
na počátku v|ády prolévat krev se vrátili dom ' Pawel Dunirl-Wo|ski, kastelán Radomsk , v l. l538-44 Velk1i kanclé korrrntri, t1546. Urszula Labgdziarrka (*l570'
Ť1635) bylahofinistrytrí fraucinroru polské královny Arrny Rakouské (*l573'Ť 1598)'
první manželky švédsko-polsko-rrrského krále Zygmunta IlI. Wasy.
Baltazar Konstanty Dtrnin-W4sorvicz ze Srnogorzewa (J'l598). generál vojsk cisae Karla V., od roku l545 povyšen do stavu hrabat sv. íŠeRímské'oŽenil se s Jtrlií
|rraběnkou von Lodrotr, sestrou salzbtrrského arcibiskupa' Jeho vrruk Krzysáof, starosta Žytorrlirsky a kastelárl Lube|sk - obě lrodrrosti opustil po srnrti své francouzské
manŽelky zrodu de Angers - a jako plLrkovník dragotrrrťr a lehké jizdy Stefana Czarnieckého padl pod Warszawott rokLr l6 5 proti Švédm. maje hodrrě p es 60 let proŽitych lrlavně na bojištíchukrajinskyclr, ruskyclr a tureckych.
Piotr Dunin, slavrry válečrrík,slouŽil 15 let císa ťrnr Karltl V' a Ferdinarrdu I. Na
dvo e krále Sigmutrda byl 2l lct starostou PiotrkowskyIn. Za podporu karrdidatury
HabsbLrrkťr rra polsky trťrrr (poselství vecll Vilérrr z RoŽrrrberka,.jer-rruž byl polsk tI'ťrrt
.

také nabízen) byl vypovězetl do Ceclr. Piotr Dunin-Borkou,ski se z častniI v roce
l l0 taŽerrí Polákťr na Rtls; p'ičirril se jako polyglot o vítězství polskych vojsk pod
KlLrszynenl til'n. že p emluvil západoevropské Žoldné e v rr"tskétlr vojsktr cara Vasilije
Strjskélro a p etálrl je na polskott stLantt. od roktr l6l l rra svém hradtr v Gostyrrirrě
věznil vzrrešené zajatce, ruskélro cara Vasilije SLr.1ského a_ieho bratry Dynritrije a lva_
rla. Všichni v za1etí zenl eli a ,.díky'' tonru usedl na opuštěny rurikovsky tr rr rrovy
rcld Romanovc

.

Krzysztof Dtlnirr-Zawisza, v letech 1662-6] byl podkanclé enr korunrrím. Jerzy

l)urrirr-Borkowski, pltrkovnik vojsk krále Jana Sobieského' bojoval a krev prolil roku
l(r83 proti Ttrrkťrm u Vídně; s rrírn bojoval také Drrrrin FraIrciszek, chorurrŽí busk;i a
lirálovsky ryttrristr. Jakob Dunin na Skrzyllnu (-l7l0-)' kornisa a dvorní referendá ,
byl rytí em ŘádLr Panny Marie de Monte Carmelo et st. Lazari. Jeho syn Piotr' jako
rrlaršálek královny a .ytir Řaau Bíléhoorla, vešel v lrrarrŽelsky svazek s |rrabělrkou
I;rcderikotr von Rochlitz (o kteréžto lnanŽe|Ství se velmi p ičinil August II'' král Pol_
sky a kurfi t Sasky) ve Warszarvě 9.X|l'|720: králenr vybrarr nri svědky ob adu byli
Ve|k štalurajstr l-leinrich hr' Flernirrg a sasky nlinistr hr. Wacdorf' Piotrova sestra
Barbaraas, provdaná kněŽlra Sarrguszko a nranŽelka Velkého nraršá'la korurrního, p e_
kládala francouzské spisovatele. Franciszek Xawer Dtrnin-Sr.rlgostowski (*l786) byl
generálern rrrsk1ich vojsk. jiny Durrin-Ra.iecki se jako rr-rsky generál proslavil v bitvě
rr Borodina 7.XII. l8l2 proti Napoleonovi.
V ,.Černéknize'' Dutritl je zapsár Jan Dutrin (rlazyvál'l téŽ renegátelrr), gerrerállcjtnar-rt rusk1ich vojsk' V době boj Polákťr za trezávislost proti carskérrru Rusku,
r'bitvě s Koszczuskerrr pod Dubienkou, velel pravérnu k idlu; levétrru k ídlu velel
nlaršál Ktttuzov. Na rozdil od DLrninťr - generálťr rLrskych vojsk jiní Duninové spo_iovaIi rraděje v ustavení rrezávislélro Polska s francor"rzskynl císa em Napoleorrem I.
Nejprve budiŽ uvederr Stanislaw Dunin-W4sowicza" 1'* l785,Ť 1864), od roku 1809
acljutarlt gen. Krasiriské]ro, od dubna l8l2 osobní adjutant Napoleona l' a do císa ovy
abdikace jeho nerozltrčny clruh (na zátnktr Fontainebleau v pokoji adjLrtarrtťr jsott mo_
tivy labLrtí na gobelínov1ich potazích nábytku). S ním se zťrčastnilbitev u Němenu
(Napoleon rekogrroskoval rtrsky b eh v Duninově pIášti a čepici) u Vitebska, Smolenska a Borodina. P i rllstupu z Ruska provázel Napoleona aŽ do PaííŽe.U Smolerrska,
kde patrolovaly kozácké oddily, nrr-r dal Napoleon svoje pisto|e, aby ho p i hrozícím
za.ietí zast elil. Za 13 drrí nep etrŽité jizdy Lrrazili asi 2300 km a Drrnin byl císa ovotr
ieclirrou ochranott. Ještě v Moskvě obdrŽel od Napoleorra ácl Čestrrá Legie. od saskélro krále rid Virttrti Militari, od rreapolskéIro krále ád obojí Sicílie a rrakonec medaili
sv. HeIeny' Napoleorr lro nazyval ,,Motrsietrr le Colonel W.'' a den p ed svojí abdikací
rllr"r tlapsa| osobrri dopis. Starrislaw Dulrir-r-Wasowicz byl od roku 18l5 plukovrríkerrr
polskéIro vojska' Roktr l820 se oŽenil s Annott Tyszkiewiczownott'o. nete í maršála
|]I'rrncie kníŽete Poniatowského (rnatka Anny roz. Poniatowská' dcera staršího bratra
|'r1rlova)' rozvedenott Potockotr' V roce I825 rra panrět' zer-r-r elé dcery Jtrlie Konstancic p ebuclovali na Wawelu kapli královny Žofie. od roku l83l byl generálerrr brigácly. Po porážce povstání Žil na statcíclr marrŽelky a roku 185l oba odešli do fratrcouzské err-rigrace' V roce l854 p iiali fratrcouzské občanstvi od Napoleorra III. Starrislaw
zcIn'el rokrr l864, Atrtra roku l867. Jejich ostatky z kostela sv.Atrgtrstirra v Pa íŽi byly'

pi"cvczeny do Polska.

Mikola.j D'-WEsorvicz ("l788. _i184l). kapitán napoleorlskyclr a polskyclr vojsk.
vyztlatrletratry 1rclcrll - Čestná Legie, k íŽcrl - Militari Vir1trti atcl.. se oŽerril po roce
l8l6 s tJršLrlott SzyryIlj' (pťlvoclenl z chorvatsk ho rocltl bánfr Zrinskych; z niclr MiktrIáš hrdina Sigettr byl Ženaty s Evott z RoŽnrbcr'ka. sestrort Vilénla a Petra Voka).
.lejiclr nejstaršísyn Bolcslaw Marcjari (* 1 83 1.t 1906). rlrajor 13. plr.rkr"r hulán
v Brandyse - Staré Boleslavi byl jrrrenovárl korno ínl císarc Frarrtiška Joscfa I. Jelro
synové: Zbigrrielv (*l882,'l'19l5) padl jako rytnristr otcova pluku tr Rokytna proti
RttsťtI-tr: jeho bratr Boleslaw padl rokrr l919 v bojích s RtrdoLr arnrádolt Sovětského
Rtrska. obsaztrjícíPolsko. ]'aké za Il. světové války se Dtrrrirrové zťrčastrriliboj na
froIrtáclr <lot-tra a v zahraničí. Marie Dtrnir"r-Wasowicz. pravnttčka kapitárra Mikola_ie.
padla za varšavského povstání roku l944, jeji manŽel tnajor Jan Kosina (potomek
českéhoJarra Sladkého-Kozirry v 8. gerreraci) byl rokrr l940 zast'eleIr v pobočce Katyně ve Starobielsku. Starší syrr Jan po emigraci do Anglie slouŽil jako l7. lety rra
5:
polskych válečrr1lch lodích v korrvo.jiclr do Mulma ska
Poclplr'rkovník Jarr Dunin-Brzezinski5], starosta Myšlenic pod Krakowem, byl zast e|err rra podzim roku 1940 orgány NKVD ve vězení v Minsku. V Polsku v diverznich akcich odporu nejen muŽi-vojáci, ale také Ženy po|oŽily Životy jako bojovnice
AK _ Annada krajowa - (oddíly ,,Parasol, Zoška''). P eŽivšíale po válce čekalo vězení; bo.|ovaly totiŽ na ,.nesprávné strarrě" (Halirra Dtrnirr-Karrvicka, Barbara DLrninSzpot atd.).
.

cínrpvNíHoDNoSTÁŘl:

Piotr D' ze Skrzyna. kanovník a zpovědník Wladyslawa.lagellonského

kanclé kortrnni navrŽen

králerrr na poznariského biskLrpa' zern el r. l 4l 5;

r.

l4l4

pod-

Petrus de Sswarr.rberg, illustrisinrae Stirpis Irpiscopus Augustinus de
qtro alibi (trvedl lro B.Balbín v [61]'
z ejrrrě z rocltl Durrinťt' Ť l464);
Piotr D.-Wolski. karrovIrík
Grriezrrěrrsky, bisktrp Przemyšlsk1i a
Plocky. v l' l572 aŽ |574 podkanclé

koruntlí. 1574 -77 Velkj' kanclé
koruntrí:

Pawel D.-Wolski, biskup Poznaii-

sk , Ť 1546;

Petr D. jczui|a, kázal na Rtrsi kato-

lickou vírtr kozák nr, r.1649 jako

39.let1i byl v Novgorodku odsouzen a
roztrŽen korjn-ri:
Nikolaus D.. ..corrrmisarius geneP e čet' Jedrze.j e Dttn i na

-T

eb

biskupa krakovského.

ickéh o,

ralis et abbas obrensis'', Ť l 1;
.lakob D. jezuita, r. 1662 byl v apo-

lofie I). z Kttraszkorva. provclaltit za spicinlirského kastelárla Waleryana Olszorl'skéIlo. byla nratkotr .ieho svna kar'clinirla Anclr'ze.je Olszoll,skélro. arcibisktrpa
( irrčzdněIrskélrov l. l 674-77:
.Iqclrze.i (Andrcas) D'-l-rzcbicki. bisktrp krakovsky v době..Intcrlcgna'' v l. l6 ÍiiI(r 9 a l673-74 vyst ídal p íbLrzrlélro karclinála olszorvského, ktery se stáhl <lo Írstrarií
lr i'íclil osLrcly ..PoIski'' (_i l679):
Marrcirr D.-SLrlgostcllvski)r (* 1777,i |842). arcibisktrp Grrězclnčnsky a Poznarisk1l;
r.'srtí tIiceÚzi r ziillt'ttr l,t tt:keit'tt t'akázal v kostelcch krrěŽínl ttzavírat strríšená tnatrž-els1ví(katolické. ltrteránské).

Dostal se do spoltr s prLrskotr vlár.l840 a byl internován 9 nlčsícťrrra pevnosti v Kolobrzegrr. I)o
svéIt't propLrštěnílrledal nlartlě
ťrlevu v Mariárrskyclr Lázních.
I'}ozdě.jší Dtrnirrové vyrrikali
hlavně v hurtlatlittrích vědáclr:
Stanislaw D.-Borkorvski
( * I782. Ť l850). ueolog a ttrincralog, jeho práce čteny r' l815 rra
cloLr

zasedárrí Francotrzské akadenlie
věd v Pa'íŽi:

brat i: Jozéf D.-Borkowski
(*1tt09.Ť 1843), Iiterát. básník a
p cklaclatel z ečtiny; l,eszek D.
(* 18 i 0'Ť l89 ). básník' pLrblicista,
politik;

Wincerrty D.-Marcinkiewicz

(ll808, Ť l884). básnik a spisovatel polsk1 i bělorrrsky. spoltrpracovnik S' Morritrszkir. vězrrěrry v I. l86-65' stavěl školy a ši il osvčttr. Pomálraly trrtt chot' .losefa z Bararrrrrvskich a dvě dcery. t ctÍ dcera Karr-rila byla poslána s nrrtŽenr na Sibi
.

Nejen v kultu e a ve vzděl1rní. alc také v hospodá sk1iclr vědách pťrsobiIi Duninové
v období trlezi obělrra válkarlli (viz encyklopcdic atd.)' Politické znrělly v Polsktr po
r.l990 trvolnily společensky ŽivoI a trrrroŽrrily realizovat srrahtr rrěkterych člerrťrroclLr
1ltlztlat se navzátjet"t-t a sclrtrŽit sc. Jejiclr iniciativa vyťrstila počátkem 90. let v ttstavení
rtrtlového sdrtrŽení "Socictas Duninorrttlr" pod rodovyrl"r heslenr ,.onlnia ad Ilonolcnl
_'l'oLtt potrr l'Llotttteur - Vše pro čes1"'At-ttortétostLrdie se stal ridnylrt členctlr rodor'ÚIto sdruŽení v r. 1999. SdruŽcrrí po ádei kaŽcloročně sctkárrí rra parnátrr1lch rllísteclr
rtlcltr. kde presentLrje svo.|i sotrnáIeŽitost i po několika staletíclr. Tak v rocc l999 na
Lostcle sv. Štěpána ve Skrzvtltrtt sIavnostně oclhalilo panlčtnítabuli rra počest 800.
r'Ýr'očí naclání roc]tr okolrlínri statky Boleslarvcrrr ll[. Kr'zyrvorrstyrl, ve Wroclaivi
v I'oce 2000 se p'ičinilo o po.inlctiovirrri okolí olrtlcrveného kclstela P. Mar'ie na Piasktr
rtll "Bttlwar Piotra Wlasta". Vc Wroclawi je také zachovátra nejstarší p írodnípanlritl'lt Ira Pctra clrrb ])iotr'a Wlosta (vlastrlč 1elro 400 let star lr<l "syna")' Na těchto
.lrronrážclěníclr sc seznatllttjcnre s Dtrrririy z cclerlro svčta (kanr _je zaverlla etrrigracc
r'lil'etlr ncp iznivych politickÝcIr ponrěr[i clorlra. tle_ieIl z llvropy a p'ilehlyclr obllrsti:
119

jsotl ttsazeni na všec]r kontinentech), zp

esrir-rje se Iristorie rodu, počírrajíc.iehoprvnínri člerry a nertstále se doplriLrje ztracerlymi jrnény. Sdr'trŽerri vydává vlastrrí sbor'rrík
Biuletyn informacyjny.

Poznárrrky _ PoLSKÉ oBDoBÍ:
l. [ 30 ; 3 1-lll.(s.603-634,716-784);32 :34 (s.212-217 ,228-244);38 (s.573-574) ]
2. [ 3l -II'(s. 1-75 ,,Zwiefaltenská krorrika''); stručlrě o ní stať v,.Německérn obdobi'']
3. f,,Richiza": 3 (s.302)l
4. [ 30 ; 3 1-IIl.(s.762-184):20 (''Sv.jatopolk Michail lzjaslavič")]
5. [ 44 (genealog. tab.); térnrrŽ.jnrénu odpovídá západni transkripce ''Agatha-Agáta'']
6. [,.Knud Erichsen - Laward ":2 (s.575-57 8); 3 (s.61-63)]
7. [,,Richiza": 3 (s.302)]
8. [ 36 (s.1 l) ]
9. I Monumenta Germania Diplomata X. (s.141/142 - r.1142 Wi.irzburg)]
l0. [ 36 (s.1l). SloŽelri lroldLr bylo nutrrym konrpromisetn, ne poko errírn ].
I l. [ 36 (str.1 l/12) ]
12. L 12 (.,Pierre |e Darrois, comte silésien, XII"s.''' s.l8l6); 38 (,.Borkowski, DunirrBorkowski, Grafen". s.573-514), I I I (,,Borkowski";,,Dunin-Borkowski") ]
13. [ 36 (str.l4115)]
14' [ 3l;43 (č.17) ;62 (č.28l) ;59 (č.l53)]
15. I 17 (s.234-23e)l
l6. [ 43 (č.68); aa (tab.II.)]
17. [ 31 -V.(s.589-620)]
l8. [ 43 (č.25 z22.června l l49 - Lrvederro.irnéno ,,Rathimirus''); (č.26, podzim 1 149
aŽ 8.duberr ll50, krakovsky biskup potvrzuje desátky v prospěch kostel názvri P.
Marie ve Wroclawi u mostu a na ho e Štgzy;. Ratlrrír nrolrl b;Ít Piotr v a Boguslaw v
švagr, Ženat s jejich sestrou neznánrého jnréna (obdoba Petra Wszeborowicze viz'.
.,Wlodzirnir, 3. syn Svatoslavťrv"). p ípadně jejich bratr]
19. 43 (s.56' pozn.6.l; s'l58-l68. č.68)]'
20. 34 (s.228-4t2 );43 (s. 67-68.119. 187)l
21. 43 (č.47, č.48' č.68' č.75);34 (s.29a)]
22. 3 4 -II.(s.29 4) ; -IIl. (s.2 6)l
23. 3a-III.(s.e7)l

34-lll.(s. I 03)l
25. 34-II.(s.230, 293); -lll.(s.17) ; 43 (s.t44lI4s))
26. 3a-lL(s.230)l
24.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

34-Il.(s.217, 230); 36 (s.1 87. 277); 43 (s. 144, 159 -164)l
-V.(s. 724) ;34-IIt.(s. 166)l
36 (s.aa)l
3a-III.(s.62)l
3l

3a-lIL(s. I 7)l
3a-II.(s.29s)l

1-V.(s.71 l); 34-ll.(s.21.
3a-ll. (s. 2e3)l

-)J.

3

34
35.

30-I.(s.252): 43 (č.68)]

Iu0

3. al

38. 34-lll.(s.l 10, 157)l
39. [ 33 (s.98-99' seznam rodťr erbLr ,,LabedŽ ''. Sjezd v }Iorodle byl r'14l3)]
40. | 9l -XXIV.(s.850 H); Jaroslaw z Bratkowa: Bitva u Grunwaldu, Poznati 19101
4l ' |97 (s.207, čl.672 ,.ze Svanlberka'' )]
42.|41 :Mszczrrjovi synové: -Mszczuj (z l. rnanŽelství p ed r. l4l7 sJadwigoLr N.)

starosta opoczynsky: - Jan drŽel v podíltr hrady Damuiowice' Liptr' Skrzynsko.
Wygrrarr w. I12Opoczna,ještě r. l480 tvrz rt Banova; - Tomáš měl podíly na obcíclr
Gieln w, Brzezinki, Galki, drr.rhoLr pol. opoczna s obcemi atd. Vesnice pat ícík
Opocznu byly splácerry králerl do 4.000 fl. ulrer. a2'000 lr iven st íbra.]
43. | 4l (Malgorzata-Markéta dostala věno z qiše trvedenych částek v pozn. 42)l
44' Í 107 (viz spory o Náměšt' )]
45' |4l (v r. 1480 v procestl s Frydanetn Lrrpsierisky?m by|a Anna obviněna zhereze
a lrusitskych praktik - ozrračena jako ,.lrusytka'')]
46. [ 9l-VIII.(s.189); Jaroslaw z Bratkowa: Bitva u Grunwaldu - pozn.40]
47. I Bitva u Pucku byla 17.záÍi 146l'. Ztráty oT: 2.000 padl ch, 600 zajatcťr, Lrkoistěno l5 děl ]
48' [Barbara pochována s manŽelem Pawlenr v Lublinu, .|e.iich srdce jsou rrloŽena v
nrramorovém epitafir v kostele sv. Anny v Lubartowě ]

49.[46 (s' 397-399); rodov sborrrík zr.200I)
50. I kníŽe Josef Ant. Poniatowski, maršál Francie (Ť 19.X. 1813) a jeho sestra Terezie, vdarrá za refererrdá e litevskélro Wincetrce Tyszkiewicze, pocházeli ze sliatku
Andrzeje (+|734' od r.l763 polní maršál rakousky, f Wien 1773), mladšího bratra
posledního polskélro krále Starrislawa Ar-rgusta Poniatowskéllo, a Marie Terezie Kinské, dcery Leopolda Ferdilrarrda (c.k. tajn1 rada a nejvyššílovčíkrá|. českélroz větve
clrlunrecké, Ť l760) a Marie Terezie de Rofrarro (Ť 1778). MatkaAnny Kotrstancia,
dcera staršíhokrálova bratra Kazimierza' sest enice Terezie. byla vdána za Velkého
nraršála litevského Lrrdwika Skr-rmina Tyszkiewicze (Ť l808)]. Po srnrti dcery JLrlie
Konstancie adoptova|i Matyldu ze zchttdlé rodiny Duninťl. Anna od r. 1822 p estavěla
a zrel]ovovala palác Jablonna a park. Po jejich enrigraci p ešel palác do rodu Potockich, po r. 1945 korrferenční a korrgresovy palác Polské Akadenrie věd']

5l' I P

vodní.iméno ,.Zriny|" změněno p echodem p es Moldávii a dalšíjazykové
oblasti na,.Szyryn" ]
52' [V rodině vŽcly nejstaršísyn pok těn na Jana - parnátka na_iejiclt chodského p edka Jatra Sladkého-Kozinu' SlouŽil na lodiclr .,Burza''' ,'Piorutr'' a ,.orkan'', po jehoŽ
potopelrí u ls|arrdrr 8.X. l943 byl p eloŽen k protiledovcové sluŽbě. Po válce se usadil
v Kanadě. Jeho nrladšíbratr Parvel' právník, historik rodového sdruŽení .,Stowarzyszenie rodu Duninow" - Dunin ,.po koudeli" (po p eslici)]
s3. [47 (s.23-28)]

l. 293)ll

9l -VIIl.(s.189,

2) - Dr.rnin Marcin Sulgostorvski)l
Zprávtl o scvcrsk trr (dárrskénr) pťrvodr-r Petra Durrina - Wlosta podává lit':
a) nap ' Arletitrs (Casp.)' Verrnisclrtc Gedanken von Graf Petr derrr Dánen, Breslarr.
1755 fol. -- Baro (.loh. Gottfr.), Anastasis Pctri Vlast Dtrnin vtrlgo Dani. etc.; Lipsiac54.
55.

23

(s.58-5e)l

34-lll.(s.1 09-l l 0)l

1

Genealogická tabule

Fr.ancofirrti. 1726 lc:\. - Dc Petri Dani. conritis Skrinensis. rttina illustri: Vlatislavac.
1779 ftil. atd. (viz I l2 (..Pierre". s.l8l6 );

b)L46(s.382,cllezlrpisfr zbicck hohradtt.ttalezenychr'. l685; uvedenotéŽvl(odexLr
Malopolskénr: ..Donrtls Cygneae lrtro. SttetloIrolr'tnr postlre. Dttnitroltttn. dct-tritI-tt
Duninonrnt Comitunr in Magna Scrzin de Snroqorzow ...... Sttenotlorut-u itt Datlia
quorullr Cygnus in Stenrnratc Regni. nrox in Anglia sttb ttornitre Canuti l. ct 2. u1i
narratur Historia. lant vero in Polonia Boleslao Criwor-rsti ca an. I104 translata" atd.
(,'Vlastí Labut'ťr bylo prvrrč Švéclsko'pozclě.ji Dánsko, konečně lrrabat Dtrtrinťr ze
Smogorzowa je Velké SkrzyIino (Skrzyrisko). ..' Švedovév Dánsktr. kde l-abut' .ie
v královském rocloktrrentt. po krátké době v Arrglii za vlády jmenovitě Kntlta l' a
Kntrta lI. (I{ardeknLrta - 1lozn.), jak vypráví lristorie. Pak opravdu pŤenrístěna Boleslawem Krzywoustym asi r.l 104 clo Polska ..)

c) Encyklopeclja Polvszechna: Darrja-IJistoria (s.707); zrrrírrky o .lornsbrrrgu a Sigrvalcltr Jarlovi (..památka rra něho se ttchovala v rodLr našeho Piotra Wlasta''):
d) Iierbarz Polski: atttor K. Niesiecki piše o erbu a rodtr Duninťr (rodová pověst):
''Erbenr rodu je labut' bílá či st íbnrá v červerré poli, klenotern je stejná labut'. Prvrlír-n
jelro rrositelerlr v této podobně byl Piotr (Petr) Dunin. E'rb "Labuť'' teprve od Piotra
Dtrtrina čili Dtrnčika (Drirra) se roztnnoŽil v našíPolsce. v tom se slrodují všichni naši
clě'iepisci' Že jím byl p'ivezeri z Dárrska kol r. l l24, za v|ády Boleslawa IlI. Krzyworlrstého. V dokonalérrr pi'átelství p ijel clo Polsky. rra dvo e Krzyrvoustého se ně.jaky
čas bavil i rytí skynli hranri. byv doporttčen dánskynr králenr.
T'ak zaujal vlá<lce Bolcslawa. Že tttu daroval lrojně statk , jrrrerroval lro hrabětenr
ze Skrzynna a dal nltr za tnatrŽelkrt Žerlu z krve rtrskyclr kníŽat, p ibuztlotr své prvrlí
Žerly Zbyšlavy. Byl to človčkpoboŽny. rozšaíny. dokorrale se natrčil polskémtr .jazykLr. KdyŽ Jirrcl icha clánského krále zabil bratr, clrtivy korr-rny, a p ivlastnil si království. tu otec Petrrjv Willrelrrl (kterélro potorrr Poláci rrazvali Swigtoslawenr), správce
královskélro pokladu a prvni nlczi dánskynri pány, drŽitel pokladu Jind iclrova, vyzval Petra' aby sebral li<]i a s rrinri p išel clo Dárrska. Tento poŽadavek p edrresl Petr
KrzyrvotrstémLr. ktery 'zvrozené totrhy po slávě se p eplavil s vo.iskerrr z-Gdariska do
Dárrska. Tyran Abel, to trslyšev' trťrr-r ziskarry záhrrbotr bratra i Dárrsko optlstil a Lrtekl.
Boleslaw' ktery p ryel Dárry osvobo<lit od salrrozvanélro tyrana, jim dovolil zvolit si
vlastrtího parrovrlíka' Jen poklady zabrav, p ivczl Willrelrrra a celou jeho rodirru do

Polska. Dob

e uŽil Petr ten poklad.

rrebot' podlc Kromera vystavěl
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z

jíce
" posledrrí soud".
B.Paprocky ktorntl v Diar]ochu o pťlvoclu Švarnberkťrdodal: "P ivezeny poklad
(Boleslarv IlI') rozclělil rnezi Wilhelmovy syny. Jeden znich se usadil v Řísi a drrrlr;í
v Polskrr. ocl nich mnozi potort-tkové pozťrstávají aŽ posaváde' zvláště od toho..jenŽ
poserz. rrěrneckyclr krajin za.|cl ke králťrrrr a krríŽatťrnrčeskyrrr oněrn válečnym a ltl aŽ
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ztesarrél1o kamene. Mirlo ně ve Wroclavi vystavěl kostel aklášter Prenronstr1rtťr pod
jeho Žena Marie a synové. očekáva.jnrénem sv. Vincence. kcle .isorr poclrováni Petr.

vad potorlrky své zanechirvá. Na rozličlryclr nrístcclr o nich ztrtirlku najdeš.''

Sr jatopolk Il. lVlichail

rodr-r Duninťr.
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e) S p'íclroclcrn p enryslovskÓ princezlry Dotrbravky (Dqbr lvka) byly v PolskLr poloŽcrry ziiklacly polského rytí'stva. KclyŽ|o1iŽ hrabě Wichmann začal na I'olsko v r.967
ťrtočit. poslal kníŽc BoIcsIav I', tclrán Micszkťrv. svétlrtt zeti lla pol11oc 2 šik1'1ízdy.
zakLrt v Žcleze. Podle nich kníŽe Mieszko postavil l0. rlásobck své vlastrrí jizd.v a
z'vítčzi|'ocl rrí pak vzali polštírytí i svirj počátck [34 l.'I'o 1lotvrztrje zprťtva lbralrinla
lbn.Iaktrba pro císai'c OttLr l. v Mersebttrgtt r.973: ''I)olsky krríŽe Mieszko l. má 3000
rytí tl. ktc í .jsotr takclví viilcčrríci.Žc se l0000.iinÝch ncr'1'rovn/i.jc.jiclr l000''. vizAcllcr Iu (XXXIl.) Bd..llft.4.. X./Xl. 1995. Wien. s.l33l.

STI{UCl'lA GENEAI-OGllr PI{lrDKtl
DUT\-INA A MARIB KY.IIlVSKE.

PilII{A

I)ir'''oclLt a vysokyrrl spolcčcrrsk1,rll postzrvellítll I'clrtlvych p ccikti - včclttčPctra
satlltlttl llo - ilclpovíclal1 .|e.jiclr rnzrllŽclslié svazkv. ŽeIlili sc s cicct'attti vl/iclci'r zcnlí
svÚIio 1ltrsobctlí Irctro zeIlrí okolrlícil (pr'irrcczn1' z krťrlovskyc)r a krríŽccícIt clyrrastic_
kvclt t'tlciLr: cliinskyclr Sk_jolcIrrngtr. polskych I)iltsttlvctt_ i-tlsliÝclt Iltrrikovctr. oboclr'ic-

!sclr
I

S,l

ir

anglo-sask, ch).

Za1ítltctl 1lr-oiiazatcillí precikove1 l)c1ra I)trrriIta v rltrrŽsk gerlcalogické lirlii počírrají
Str'tr1-I]aralcleItl asi r.954.r, Žcrrskyclr liriiich saha.ií lrltrboko clo počátkťr cvr-opslic ki.esI'lrrlské cil'ilizacc. l-itrie rllarlŽc]kv IIaraIrla'l-]ltlrkilsena cLlrrlrilcly-Sv2165|n1,1' 1icde
1rLcs oboclritsk lro otcc krlíŽctc Pribi_t]něva kc krlížeti)\4istivcl.iovi; p cs je.jítlratktt Svaltlslavu. scstrtt Ktlttta l a jcjílro otcc Svella I. k dzirrskcrlltt Gornlovi cl. Ganllc (Star).

MaIlŽelkotr Svctla I. b1,la Sr'atoslava. dccra Micszka I. Piastovcc a Dobr.avyl)ottbravkt'P clttvslovrty' dccry'' [Joleslava l.: oclttrd k Bo ivojovi (896Ť) a llostivítovi
(ti_50'i) od praprabáby Lclith1, AnglickÓ. clcery Ethelrecla lI. a
.|elro p cdkfr [m..t.
Alll'cda Vclikého ('i 90 l). Egber'ta - s.jcclrrotitele Alrglic (Ť tt39)] vecle k prvnínt angltl-saskynr králťrIrr lJcrrgistovi Kcnlskénltr (-l'488) a Cerclikovi ,t,e Wessexrt (.i 5j2).
I)o této linie vclrirzcly nranŽelk1'z rodtr Pi1lirrovcťr (Readbrrr'ga) a Merovejcťr (I:,nlnra
i\rrstrasijsk1r). od Chlodrvikovy rrlanŽelkv lIrotlrilc1y - sv. Klotilcly
'icle k btrrgtrncl_
sllénlr-r králi Gtrndikar'ovi (Giintlrer. 'ix 451 proti Atiilrlri. jelro sestra pověstlrii Kricrnhilda). ke králťrrrr Visigotti Walliclvi a Alarichovi. Walliťrv vtruk Flavirrs Ricinrcr iírnsky gerlcráI a konsrrl - byl Ženaty s Alypií. dcerolr ímského císa e AIrtlrcrrria (-i
l72). nenlěli alc potonrstva).

Marie K1,jevská (*l l05. -il l50i5 ). po ll)atce AgaÍ1i vrrLrčka poloveckélro Velkélro chiina_I-ttgora (Ťx l096.1' byla vrrtrčkou Izjaslava l...jchoŽ nranŽclka Ktrnigtrncla
1locházela z- rodtr míšeriskyclrnlarkrabat lirrie Wcimar-orlarniinde. Ze strany.1e.;iuauy
(icrbergy. dědičky Brtrseltr a pravnrrčky Hcinricha l.. byla po1onlkem prvnicir
saskvcll krtilir. Po je.iírrr otci Karlclvi Lotrinskénl pocltázela Z poto|llstVa Karla l. Vel_
k lro (I-Lrdvík lV.. Karel Ill..Icdnoclr-rchÝ-Sinlple' I-Lrcjvík ll.. KareI lI.. LLr<lvík ZboŽrlÝ) a_iclro 3.rlrarrŽclky FliIdcgardy vÓvodkyrrě Alenranské. V otcovsk linii p es pra_
tlčcla Jaroslava Morrclrého a dítle sv. Vladinríra (-il0l5) salrár k pověstnénrrr Rurikovi
( i879) Jaroslavova ntarlŽelka lllgegcrcl - sv. Atttla byIa vnučka
švéc-lskeho Ericha Se1lcrsálla" ktcrÝ porazil r. 986 synovce Stvrbjorna. 'I'ohoto jeclirrá clcera Gytlra. vdanti
za arrglickéIro earla C-iodl'vina. byla tttatkott nr.j.'I'ostiga (tx 1066 tr Statlrforc]trriclge) a
lrIrglického krále IIarolcla Il. ('ix l0(l6 rr llastirrgsLr). Z Ilarolclovy clrtrŽky uctlttry
Srvatlneck (Labtrtí šíje)poch1rzely dcery: Gytlra (vclaná za kyievskélro Vlaclinríra Morrottlacha) a GunlriIda (pravclěpodobtlě vclatrii za'IhorkiIa Haralclsena, vrrrrka Thorkila
lr I:ditlry Anglické)' .Iejí p ídonrek po l)]atcc ..Srr'atl-tleck'' byl z cjně základenl roclor' ho crbu.

l)anovIríci: clánsky Gorlrr cletr Ganrlc a švédskIlrich Segersiill ma.jí společ'ného
1lLeclka l{agnara Loclbroga (fx tt65 York) a legenclárrrího Sk1olda; sasštía angličrí(clo
l l066) nlirji společně kcnlského llcngis1a a.jeho otcc Witigslarva (.,|424). V clalších
t11'113s1''g;1 (}lcrlnegau. Weinlar-Orlanriindc) jc'lor-l gencalogick linic, kronlě
.jiŽ znlírrčIlych Gtrrrc|ikara a Alaricha. ke sv vskéltrlt }lcrIlletlricovi ('i44 l) a franckérntr ljatarlttttrclovi (i428). otci pi'edka Mcrove.jcťr Chloclia Chevelrr (ChItlpat1Í). T'o.isotr také
společníp'eclkové Pctra a Maric.

C) NIrMlr(ll(| Ollt)Ol3l

(ocl r'. I

l-l

).

RoD l'ÁNtJ volr SCIlWANGAt]
Petr DLrrlirt-Wlast (i'asi l 100. -il l5]) irrLrscl oclcjít po svéttt "1ltltrcstání" clcl exi]rr
t'Ky'jevskÓ Rusi. clopror'ázell staršítlt svtlcltl lclziltt-.lil.jíntr. Po clvott lc1cch (|147l48)
sc ale vr'átil sátll. l)roÍ-. J. Bierriak stltldi]. Žc v lt'tcclt 1 l45-l l52. kclv o lc'lzillt zrtlizcl1'
veškerézprávy - v Rtrskrr zetrl e l.
V tÓŽc clobč. kcly, lclzi po locc l145 v l{trsktr znlizel ze zr:tnÓho pole lristorikťr. ob.jevil sc v bavor'skénr Švábsktr ve sltrŽbách vévocly Welflr lII.(VI.) rnirlisteriá] jnréneIrr Ililtbolcll.
I)rvrrě byl ttvedcIl .iako svčdek na listině z t'okrr ll:16, v;,darré
Wellenr Ill.. kter rlltl sr'čdčil.ještčrokLr ll70. I'crrto lliltbold
(l.) obdrŽcl ítzcttrítla pravétlr b clrtr eky Lech (tzrrrr byl v rocc
955 zastavelt n1rptlr divokyclr Mad'arťr do zápaclrrí Evlopy,
tak s ponloci čcskclro krlíŽete Boleslava l.). Na rlěm Iiltbold
a jeho potomStVo vystavěli rodov lrracly Holrerrscltrvattgatt,
lrrattellstein a Schciblingsthtlrll1 - Siriew,oIrItlrLrrrrr. pozdě.ji
Scltrr'atrsteiIl. V Saskrr v lcse poblíŽe Chcrlrnitz se naclráz-ely
ieště na počátkcnl XlX stol. zbytky ]rradu zvarrého FratlcllErlt rrtdtr vort
steilr'l, pochiize.jícihtl z clob císa e Fricdriclra l. Barbarossy.
Podle některych z1lráv ho nlěl 1lostavit t]iltbolcl I. Vzlrledelrl
Sc'htroni4utr lxxlla
kc
značrréodlclr]osti od švábského Ítzetlri rodu pat il spíše
Zťit'it'hcr
rodinč .ielro rrranŽelky ncbo některé z trranŽelek -jeho potornI4/uppenrclle

.

kťl.

VyŠe .jnlcrrovan Hitbold by'l zaklaclateletn rocllt išsk clr rytíi'[i von Schrvangarr.
Jelro pťrvodníerb je zobrazetl v rukopiseclr: lIciclelberskét-t-l zv. ..Mattesse". r,e Weingartncrskénr atzv. Z richer Wappenrolle. Je to vŽ'cly stl"íbrná (bílá) labut'v červenéIrr
poli štítu.Nčkdy má zbro.j černotr..|irrd1, zlatotr (Žlrrtotr). KlerroteItr byla tr I-Iiltbolda
cel1r sto.|ícíst íbr'rrá labLlt'_iako na štítLr.ZÍiricher Wappenrollc Lrkazr{e jako klenot
st íbrnou labutí Šíji.Barva zbr'oje klenottr oclpovidá vŽdy zbroji na štítu.
Dotlltrivátlr se. Že teIlto Ililtbold (I.) byl ve skr-rtečtrosti v historii polskyclr Duninťr
ztraceny ldzi (Jilií). Svědčípro to ze.irl-réna:
l)-doba jc-lro první cloloŽelré existcttcc (v l'cllsktr Iclzi clo roktr l l45. ve Švábsktr
I liltbold (1.) od roku I 146);
2)-rodovy crb.jclro potorrrktr.jc slroclrl- s erlretlt rocltr DtrrliIlír a Šr,anlberkÚ (rrynější
roclor,é sdruŽet'rí Dr-rninťr tlŽívá r, erbr"l labtrt' s čet'Irou zbrojí):
3)-.jnréno '.}-liltbolcl. Hiltebolt, l-liltebold" z'Ilatlettít staronětllecky "směly. odváŽtly
v zápasech"'. Stc.iny v znatrr ntá scvet'ské .inl no ..Sigrvalcle". pat ícívikingskénlrr
p cclkovi lclziho (Sigr.r,alcle - Kantpvaeldig: Kanrp,. ztipas. boi: vaclrlig - mocny.
lriolrr'rtny" aclv. str'ašně).

4)-pťrvod .jelro rtor'élto pzirra a ocltrltltcc; vévocla Welí'IIl. ('|'l19l) b1,l..jako syn
bavorskélro vévocly lIcinricha IX. Schr'r'ar'z'e (l07(l-ll26 ) a WtrlÍ)rilcly Saské (l075
ttŽ 1l26). vlastrrě r'ttttkctlt .Irrclith I'lirrlt]crskc ( l 03 j- l094). vclovv po 'I-ostigol,i
Gocjtvinssotrovi ('i'l0(l tr Starlrlilrilbr'iclgc). ktcr ii sc pt'ovclaia r'okrr l()7l 1locirrrhé z-a
]Sír

llavclr-sk lto vcvocltr Wcllzt |.'' 1I\z.1'' 10]0/_l0. 'i l l0I). LJ Juclit]r ttaŠliochrarltr
r' l3I'tlggách v exilLr pcr bitvě tr I Iastingstt s1'tlové I laralcla 'Ilror'kilse na s ttlatk<ltt
( itrrrlrilclorr_SvaÍoslavtrtr. i pozustalii roclirla pacllélro kriile IlaroIcla lI. (scstra (ltrrlhiltllr.

tlccly Gyllra

ir

Crrrrlrrltlrr

).

.Itrdithina stejrro_jnlcllrlii vtlttčka (*l100
'_ill26/30). provdaná za švárbského v votltr l.'ricclriclra Il. (*1090. -ill47). tr1'la nlatkoLI cisa e z rodu ŠtatriťrIrrieclricha l. Bar-

(*ll2l. Ťl190). lr ktcrÓlto slotrŽili tak r1'tí i zrodtt votl Schlvangau (podle
lrčnleckych nár'odních povčstíprovárzc.jí rytíi'i von Sclrrvangatt císa c F'riedriclrtr I' do
lrory KyfftŽittsel'S v llarzkérrl poho í - obcloba českéhoBlarríka). Jak.je vidět. rrrolrl
|rlcclal ldzi - nyIrí snad I_liltbold - ocltrantt tl potomkťl Jtlclitlr, kterár ponráhala.jcho
p cdkťrrrr'
lclzi. zklanrany poměry v Polskrr (zmrzačeníotce' konfiskace ma.jetku. vypovězcrrí
z l)olska). odcšel z exiltl v Ki'jcvsk Rusi jcště p ed otcerll do Švábska. znrěniv si i
podárrí jelro
'irrlérro' aby rrazr'račil svťrj rozclrod s ptirvodní dotrrovillot-t. Podle starych
pisrrí
p
téŽe
době,
roce
1148,
zavital
star}'cll
a
íběhťt.
V
v
soLIčasník byl nlilovníkenl
tlo F]ander jeho nrladšíbratr Svatoslav a z augustiniánského kláštera regtrlárníclr karrovník v Arrottaise (tehcly pocl lrlanclerskotr správotr "; p ivedl část kanovníkťr clo
Ilclvě pq513y.Irého otcova kláštera sv.Vincence ve Vratislavi a sobě fratrcottzskolt trellat'ossy

r,ěsttt

l0.

Po Hiltboldovi rrásledovali syrrové' rr nichŽ Se netlchovalo ar-rter-rticky jrrréno staršíhosyna a dědice. Soudě podle zvyklostí v rodu a jrnen Hiltboldov1lch vnLrk . .iiŽ
s Lrrčitostízapsanych, trlohl se jtttenovat Heinriclr nebo Conrad. Jnléno po otci nosil
clruhorozelty syn Hiltbold (ll'). od některého znich molrl pocházet Ratnrír (I..
v Čechách ocl roktr l200. pok těrr podle Hiltboldova _ Idziho stryce z r. l l49), první
člen pozdějšilro rodr.r Švarnberkťr.

Hiltbold (II.rr' *1l50/60' i 1217l2O)' známy trrinlresáIrger vévody Welfa VI. a císa e Friedriclta I. Barbarossy' Žil v" 2. polovině XlI'století a na počátktr století t ináctclro. Poclle v1isledkťr rozbortt jelro rnilostrré poesie kladou literárrrí historikové jeho
tvor'bLr do rozrnezí let l l90-l220. Své verše tvo il pod vlivem provensálského trubacl[ir'a Htrga de Troyes ('lcca l l90). Nebyly tedy ryze německé orré cloby a proto se
rrestal p ednrětenr rozsáhlejŠílro zájmu badatelťr jako jeho urnělečtí drtrhové. Jako
ttrozeIry člen ze zárrroŽnélro rodtr tvo il svou poezii pod vlivem vlastnich pocitfr. nikoliv z ntrtrrosti obživy. Na otcovskych statcích lrostil své p átele minnesállgery (Wolfratrr v.Eschetrbach, Waltlrer v'Vogelweide i.i') kte í se rnLr odvděčili tírr-r. Žc do svych
cposťr zakonrporrovali labrrt'. Je to ne.|etr stary syrlbol čistoty, ale také roclovy erb
Ililtbold v' Tak se asi clostala labtlť do p iběhu o králi Parsifalovi a .jelro synovi
l-olrengrirrovi. Ke konci sr'ého Života se Hi|tbold (lI.) zírčastrrilki'íŽov 1'ypravy do
Syr'ie. kterotr m.|. poclnikli r,évoda Leopolcl lI. Rakotrsky. rnad'arsky král orrd e.i lI.
(otec SV. AlŽběty).ie.jich švag'i vévoda Otto z- Mcrana a bisktrp Egbert z Batrrberktt.
o torrr .jedna z FIiltbolclol'- ch
vcdle trrnoIra .iin ch pálit'l z. bavorské šlechty. Svčdčí
[lirsrrí v ttíŽ r,zpotllírlzi tla "zetlli Syrskotr". kteroLr pi'íltto.jrlrerltrje. I};'l Žcrrat1'
]r
s l-Lrikardotr vorl Iireltllclsbcrg (znlir'ttr je se o rrí 1, jcc1tré básrri. je oslavor'attott dánloLr
"IVleis1erit-t - cttrclsttlii") a z--c.jnrě rněli potonlstvo..Iako clrtlhorozetry s1'ri rleclěclil
ialio
otcclvsky nra.jctek ir tak [l1'l alcspcrr"r z č1rs1i oclkliz1ttl tta sIttŽbrt rla cizích clr'orccli (tt
Wcl1ir. StaLllii). T'o1cŽ

p la1i

itl pro .jclro potol]lSt\'o'

ili7

V pergalllcIttlv ttt rukopisrr Ilciclc]berskétlr. zv. ..IVlzrttesse". Se l]ach,lzcjí rliezi 'jiri},nri také lliltbolclovy básnč' Mczi .1eho 23. znanlynri clil1, (nebo také 49' s1r'olirrrli:
l4 z rriclr sc ttaclt1tzí téŽ r'r'trkopisrr Weillgartrlerskérll).ie trirscri. opčvtrjícíclvč

r#

lr*r'lrllrLt{r tSi*"Jx{d:

r

tlur

latlcč'tlicc: }llltr a Ijlstr. ktcr'lt 1losloLrŽila.jako idcovv rrárllět k cIoboy nllt ztlbrazctlí
atttoI'a veršit (obc1crbrrě.jako tr .jiIryclr nrirrncsiingcrťr. trvccleIrych tirrrrtcŽ)' Na
obrlizktr.

zrltrzorritrjícinl sír"t s eotick1,llr Stropelll. r,edc rytí. k tarlci c.lr,č krásk), Zatíruco
on1,
rliinly.|sou k tanci prislro.|eny. náš tIiltbolcl
.je v plné rytí ské zbro.|i: s nasazenoLr kolčí
1l ilbotr s labtrtí v kleltclttt.-kr'yt krotrŽkovynl parlcí errr. p'cs rrěj nroclrynl znakovyrrr
plzištěm s crbt' svéht'l rodLr (labLrtč v červenych polích štítllijakoby p i rlár,ratLl

zk íŽovévypravy ttcbo z rytí skélro ttrrrraje - tjostLr. Pťrvoclně bílc labLItě v erbcclr,
ltralované st'ibrenl tlebo olovtratott barvott. pťrsoberrínr včkťlzčerrra1y. P.ítonrrr1l
htrtlebník - horrslista (IlroŽn1r i zpěvák) clotvái'í attllosfértt veselé zábavy trrozenych.
IIiltbold vccle dárrly ktanci poclIc staroněnleck ho obyčeje - ruktt vrtrce. nikoliv kolcttt reltlteIt. Někte í soLrdí, Žc ne_jcle o sktttcčrroLt tanečnísc Ittt. Ilebot'šlcc]rtic
rrrolrl
k tanci v sti potrzc _jednu rtrozcllotr ijánrrt, eVent. dívky
.jsotr rněšt'ky či clokonce seIskcho pťrvodLr.'I'akÓ rnolrl 1arrčit r'plné zbroji_|en s obtíŽenri. Více rrlérrčšlo o v1,jádLcní.ieho ttrozenélro pťrvoclLr.
Rocl v. Scltrvangatt pokračoval v Něntecktt po staršinr syIrovi (l_leinriclr ?. Conra<l

/) lliltboldovÝnli vrlrrky: Ileilrrichelrl (tI.). Conradem a lIiltboldcnl (lIl.). IJeinrich

(II.)l'l. Conracl (-1225-28-). oba brat i Hiltbolc]a llI. měli,.jak se
zdá. stejny osucl. V
tocc l225 svědčili v kostele v Peitingtr. V roce l228 se zťrčastnili k íŽov vypravy c1o
l)alcstiny. vederr císa ettr Frieclriclrenr I|. .leiich claIŠíostrcly rre.!sotr (zatinr) zri1rnly.

lliltbold lIl.l5 (-l22 l -5]' ]260'i: poh beiv

klášter'e St. Magnrrse've l.iissenrr). nrtrž-

s pravÝnt rvtí skvrrr charakterenl, nlírnÝ se st-ttvslctlr pro spravedlrlost. pro kteréŽtcl
r'lastnosti byl u svÝclr vrslevrtíkťr ve velké r,ážrrosti a proto Lyl častynl r-líjvčrlríkcnl
v
zlileŽitosteclr ve ejn1'clr isorrkronlyclr. světskych icírkcvnícir. Ro(Lr l22 l byl p ccltlíttr svěclketl-t 1l i Lrzavrelrí lrlírtt ttlezi brixenskynl bisktrpern Bertlroldenr a Irrabětcrri
Albrechtettl'fyrolskyrn. l225 se sr,ÝIlra občttra't-:lratry suěclčiIijako nrírotvťlrci v l)citittgu ve sporLr 2 proboštťrklirštcrťl v Reiterlbacltu a Steinacl]Lr. V listopacltr l228
b,,l
rllezi pány z Tyrol - rLrčiteli zcnlskÓlto trtírtr tllezi Albrechterrl z Tyrol a biskupenl
z
ChtrrLr atcl.'faké nrczi cirkevrrínli itrstitrrcclrri svěclčil vc sttrlottváclr. procle.jích
aciarovltrríclr' Kláštcr'tr s\'. Magtla bvl i.iinak rrakIoněrr - sv podclané ze clvott clvorti na prar'érn b'chtr eky l-ech ztlváz'alt k platbě klášter'Lr v pcriězíclr rrebo vc vosktr PozclČ'ji
1lirsobil v okruItrt pi'zitcl ntittrrestingerťr Konrťlcla v. Wirrterstetten a Gottfriecla v. t.\clscIl clo roku l254. Po rocc 1257 1iŽnebyl znliriovirIl v listcch.
IIiltbold "'( lV. l242-84). ste.jno.jrrlerrny syn pi'eclešlého Hitbolcla III. ZvoIrv si i-ircl

sv Bcrredikta. vstoupil do klášter'a St. Magrra roktr l2:12 a roktr l263 byl zvolcn.jcho
Klášter íclil rlrotrdi'e a ráznč clo roktr l2ti4. p itom ponrálral atrgsbtrreskÓrnLr

()llzrtclll.

bisktrpovi }Iarttllatlttovi a okolrrínt r1,tí iim proti ncoprávnčrrynr nárokÍilri bavorskÓ]ro

i'

vocl), Ludvíka.

IIeinrich lll.I7 1tIcinrictrs) a Georg (oba -l286-). sIlacl sytrové lleinricha ll' a vrstcvnici opata |IiltboIcla lV. Brat'i de Sr.vancgclw'" prrsclbili.jako ntinis1er-iíriové Lírrr''
skclro krír]c (.'Ronlarli r'eglli nrinisteriales") a r'. l28 si koupili statek ocl kliištera i,c

Minnesčinger HilÍbold von Schvvll1gau, viz
Grosse ÍIeidelberger Liederhttndsc'hri/i I 3

Stcingaclenu.

I]r'ati'i Bartholtltlleus (I.. l26j-94) a lIiltebolcl

py[1,

pán

(V.

l284-90) svěclčili r'rtvedenÝcll

von Schv)angau podle je.jich pečetí

panti t;on Schll'ctt'tgctt't poclle ieiich pečetí
ještě v 90. letech' Nezastávali
leteclr, Hiltebold V. se syrrerl Hilteboldern Vl. pťrsobili
však vyzr-ranrná n-rísta.
l3l0-l3), Heinrich
Bartolomeus starší (d. Aeltere. lI.. l310-25)' Ulrich (UolricLrs,
Ulriclr b}',l v
He.irrriclra*llISyllové
snad
i
a
brat
byli
1310-25)
nrladší(d. Jtingere. IV.'
závěť ve
učirril
roce l3l0 smrtelně ranětr v zápasu-s Čechy a ze stt'aclru p ed srnrtí'n
krá_
českélro
vypuzeného
prospěch kláštera ve Steingacleilu. Z ejnlě bojoval rra stratrě
LucembtrrJana
krále
nového
straně
ie tinari"na KorLrtanského] proti rrěrrrrr stáli rra
Závéti se;i;L;];š;i5uu,r,u"rroue Btršek a jeho brat i' synové Bolrtrslava z Boru'
ještě v letech l312 a
svěděil
a
uzdravil
ale
se
uliich
p.'.ii ot. brat i vorr Sclrwangau'
gartolonrěj a Heinrictij"stc roku l325 (labLrť na štítuobkrouŽerra květinovyr-rr
[,y!11l

i:l:,

zpečetili dokunlelrt i Fleirr_

větrcenr nebo prsterrcenr). Spálu s bratry von Schlvangau
riclr a Korrrád Sterzelové - .,serwi de Swzrtregow'''
(lIl.. -t3l0-; srrad syrr BartoSyIrovÓ jedrrolro z vyše.irnerrovarryclr. Bartholonretts
kláštera ve Steir-rgadenrr;
prospěch
v
pťrsobili
také
lon.,e;. tt.; á ulriclitu .yn iohu,-,'-,.s
stoletá nrezeSclrwangatr
vol1
rodtl
letopiseclr
v
násleclL{e
Éak
tento iesté roku l358.
lrěrrl lráslePo
ra' AŽ roktr l457 se vyno il ztenrnoty dějii Steplran von Schwalrgau.
na po_
Sitrewohlttrrm
doval Caspar. asi.jeho syn (-l466-70-). T'err p estavěl pťrvodní
rlásleCasparovi
Po
lrocllnější o n'oa.*c.isi hracl a p _jnrenoval ho rra..Schwansteilr"'
cloval
-. Heir.rrich (V.. -15 l9-).
i Georg a Sebas1ian'
Řud,' znánrych jmen člerrťrrodrt votr Schwangau rrzav eli brat
v' Greiffcrrstein
Lanrpartena
lohanrra
palatirra
prost'cclnictvírn
kteryrn císa Karel V'
I" daMaxtrriliánenr
uděleny císa etlr
|otírclil ztracetty cliplotrr na p[rvo<J u erb r'odL,,
pravpostrádti'
potvrz-ení
clatttm
ioua,ly 28.květria l5l4 v Arrgsbtrr'grr' Nov;'cliplonr
von
r1''tii'ii
íšskyc1r
rod
se.
zdát
Jimi.
l540.
cJěpoáobně byl uclčlen knle|,-, ,o
'
jiŽnerrí
znlírrkv'
niclt
o
století
XVl.
poloviny
2'
Scirruangu' v1,rrl el. protoŽe kc konci
190

Hrad Hohenschwangau po rotnanticlré p estavbě v ]9. století
Ruiny jejiclr hradr]: Hohellsc|twatrgau (p edni azadní) a Schwarrstein byly v XIX.
stol. rontatlticky p estavěny pro bavorského krále Ludvíka. ZejrrÉna hrad Sclrrvanstein (rryIri Nettsclrwansteirr) nese vzpomírrky na r1,tí e - trrintresángera Hiltbolda Il'

Dalšírody, trŽívajícíerb st'íbrnélabLrtě v červenénrpoli.
Erb rodr-r (st íbrná labut' v červeItétrr poli) rrebo .jcho část (st ibrná labtrtí ]rlava s
krkertl po prsa v červenémpoli) trŽíval1' v Něnlecktr dalšíroclirry. Nčkteréz rriclr však
clo korrce XV. století vynr ely.
Celor-r labtrt' na štítLrtrŽívaly rocliny: Beclrt (Báclrt), r,. Branlbure, Grenrp v.
Irrcudettstein. Paravecit.t. Walker (Golk). Rodiny Grentp von lireudenstein a vo1
l]r'anrbttrg jsotr v genealogickych sborníkách (Siebnlaclrer) označeny jako staroŽitná
švábskir šleclrta. Grer-npové d 'íve téŽ Vc stavtl íšsk]'ich rytí ťr. T'o trkaztr je rla společlry
pťrvod s rodem v. Sclrwangatr. Zdttto platí ipro ostatní rodiny s celoLr |abtrtí v erbLl.
ttclze zatítlr rozlrodtrotrt.

.Iak bylo tehdy zvykcrrr. rrosili vyzttatttIlí slLrŽclrriíci-vazalové lia štíteclr propťljčeSt íbrIrotr labtrtí lt]ar'tr s krkerlr v červettént poli nosily

ttorr čtist erbLr svélro

pálla.

1
I

rcclv von I;reuclenstcin. r'. llaldesbelg, v. Locltctt. v. Scltrvctttlttict'' Mapa Bavor'skl. Švribska a Wiirttenlberska s rtlísty pťrsoberlí Lrve-

clenych I'odin trkazt|e. Žc .1c.jich pt'rvodiště
nrtllrlo byt Úzenrí rodr"l v. Schlvartgatt tt bavorsk ]lo FiisscnLr. odttld se p enlístily clo
st edrlího Wtirttenrberska (Retrtlirrgentr a

a V c c i n r', švycarskii rytí ská a šleclrtická roclirla. I]rb: tla štítLrkráče_iící
labrrt' v klerro1tr rozk'ídlerrii labtrt' po b icho, tělo p echází v p ikr.yvadla st íbrno-

Par

červená.

Walker"1colk;,roclinavRetrtlingenu,pokračovatelkaroduGolkii

v letech 1386-1390.

Lrváděné

crkolí). později v širokémokrLtlrtl a v.ieho ztipadrrí části. Většina rodirr pťrsobila ve slLrŽ-

bách okolníclr kláštcrťr: }lerreIralb. Matrlblonn, Blar-rbcuren. St. Gallen - nebo jako

vazalové zerrrskyclr správcťr' Společensky tito
vazalové zaujínlali většinotr postavení niŽší
šIe chty.

Bccht' (Bácht)lt. vynl elá rviirttenrbersk1r
šlcchta. Radí se t-tlczi zánrožnéa váŽené rodiny v Reutlingenu, Ulmu. Ttibingenu ad..
lerríci kláštera Bltrttbettretr a Irrabat vot-t Ilohcnbelg. Rodina vyhasla v Reutlingenu koucenr XVI. století. ZvláštItostí _iejich erbr-r byla
v klcllottr kráčejícíst íbrná labut' s čerttort

Erb nxlinv Bčic'hÍ

* *

zbro.jí na červenépodušce se zlatynli st apci.

..-.---_

l)átti von B r a tl b u r g"'. vazalov hrabat
vorr Vailrirrgen' pozdčji ve Wtirttenlbcrsktr

1od počátkLr Xlll. stolcti do kotrce
ti). Drres vynr e lá švábská šlechta.

Gre

trr

p

XV. stole-

Voll l]retrderrstcitr]j' staroŽitná

-

švábská šleclrta' Pťrvodně ve stavu rytí ťr, od
XlX. stolctí vc stavu svobodnyclr pánťI, dncs
Ži;ícíve civorr větvíclr. V krrize (pozn. 2l) jc
[] r

b

rctcl

i

u, P aruvec

i

n.

v1'tištěrro Exlibris z krrilrovny LLrdwiga
Gr'erlpa V. Frettderrstein. uloŽcné

v Lrrriverzittti knilrovně v 1'iibirrgenu. Tatrl
pťlsobil jako trniverzitní pro1'esor' Pat il rl-rezi
patriciirt ve StrassbtrrgLr a Žil v letcclr l509-83. Jcho .jediny syn zer-tr'el r. l578.
ZvláŠtrrostí erbtr byla zlatír labut' tra zelenénr tro.ivrší s prstel1enl v pysktr. v klctlottr
táŽ labtrt' bez pt'stentI.

Páni vonFI'ctr dellstcirr]r.]crlíci rocltt Rossrvagaklášteriillel'r"enalbaMatrlbrotln v lctcch l209-l39l. Na štíttrv Mlrtrlbrotltltt .jc zla1á labtlti lrlava s krkcItl.
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J

Klášter Maulbronn.

Pánivon Loc henr5.

vyrn elá rviirttemberská šlechta. Friedrich von Lochen
tr Arrsbaclru v Bavorsku jako ..Capitaneus in Marchie Generalis', a .,Nobilis vir',. Fritz
von Lochen prodal roku 1403 dvrir Lochen do Wein_
gartenu. Erb: Friedrich r. l341: černo-bily štípen
štít'na lrelmrr labutí hlava a šíjes plaménky, p ikryvadla černo-bílá' V Ztiricher Wappenrolle: v červenérlt štítust íbrrrá Iabtrtí hlava a šíjebez plarrrerrťr,
pysk čerrry.

(134l-65) je uváděn v Marcc Brandenburgské a

'

Páni von S c h w e n d t rr e r (Sclrwerrdt:.,) rytí ská a šlec|rtická rodina v Bavorsku. V erblt v klenotu

st ibrrrá labutí lrlava s červenym pyskem p eclrází v
p ikryvadla st íbrno-červená.

Párli vorr L e d e r g e r v 27, stará liIldaLrcrskti rodirra
ve SvirbskLr (-l483-). Erb: ve z]atén štíttrčcrveRod Schwendtner
rrá labrrtí lrlava a šíje.Klenot: tážhlava a šíjcčerverrá.
pr'ccháze'jící v pr'ikryvac1la č.et.veno-zlatá rrtezl 2. k íclly zlat nri.
l9,l

Genealogická tablrle lodtr "v. Schwangau''
Hilteboldlrs I. ( ldzi do r.l 146 )
nrinisterial šváb. vér'ocly Wella lll. (Vl.)
*1126, Polsko do r.l 14i, I 146 +70 - Bavorsko
Conrad (l) ?
*po I 150. -

(lr

dědic

oo t-"'tlu,lnfreuldsbers

,

-1221-57.1260+
st.Magnus.Fiissen

Hiltebold (lv.)

Georgius

krále

* 1286

tz4z-1284 -

o st.Magnus

lleinriqh(lV.)
-13t0-25-

Hilteboldus (V.)

-l 284-90-

Hilteboldus (Vl.)
- I 284-90I

[Jolricr.rs

d.Aeltere

testarnent kláštera

Steingaden l3l0

-t310-1313-

lleinrich & Conrad Sterzelové jako

>

(1.)

1263-94I

-t310-25-

servi de Srvanegorv

-

?

I

<

Bartholomeus

-

Bartholomeus(ll.)

d.Jiingere

l

Cechy, Ir.{orava

rninistcrialové něrneckého

benediktin, opat
st.Magnus,Fiissen

-

í>

llainricus(lll.)

I

??,

Corrradl1ll.; nárhlrirrrs1l.1
-1225-28- -\201-32-

l{iltebold (lII.)

o

)

nrinisteriál u Welfťr a ŠtauÍťr.,
nrinnesánger; *cca l l60, Ť po1217

|
I

? Bartholomeus

(lll.)

? V tonto období nejsotr písemrré zmínky o rodu.

Stephan

- t457 I

Caspar

|466, 1470 p estavba Sinervohltthr"rrmu na Schweinstein
I

Wiirtembersko' Švabsko, Bavorsko (sídla rod erbu labutě)

Ileinrich (V.)
- 15l9 I
I

Georg
Sebastian
-(1514)+1540- -(1514)': 1540t94

(r

napsárra v pol. Xll.stol. kronika, obsahující bezzprávy o Polskrr z té cloby. Byla sepsárra clvětna berrediktinskyrni nrrrichy.
Prvním byl ortlieb' vybidrruty opatem I_Jdalrichelrl a kaplanenl Bertholdern po druhé
svatbě Boles|arva IIl. K ivor]rstého roku 111(l se Salomctlott z Bergtt. ortlieb a jeho
drtrhové zeZ:ytefalterlského kláštcra p išli do I)o]ska tra vyzválrí Salorrrerry.
ortlieb své dílo začal psát rokLr ll35. rozdělivje na dvě části. První dovedl do
roku ll38 (smrt Boleslawa IIl.). dále s nrez-cralni do roktl ll4l. V práci na kronice
p estal. kdyŽ se stal opatenr v klášte e Nereslreirnském. Ve drtrhé části psal o cestě
otty vorr Stuzzelitrgen v doprovodtr frátera Gernroda a jinélro rrrniclla zlviefa'ltenského do Polska. kterott vykonal opět r-ra poz-várrí Salomerry. ted' jiŽ vdovy po Boleslarvovi lII. V originálrrínr rukopisrr jsou vpisky jinor-r rttkou, pravděpodobně od rrejlrrenovaného společníka.
Drulryrn pisatelellr byl bratr Bertlrold, vyše zrniriovarry kaplan. Navázal na ortlie_
bovu práci a zmilioval se také o darech klášteru. zasilanych z Polska: v podstatě doplrri| část díla ortliebova. V kronicc je - kronlě jirrych - také zpráva o Petrovi, prvni
toho drtrhtr a auterrtická (pisatelé Petra osobně znali a nazyvali ho ,'ditissimtrs Bolotriorttm princeps nomine Patricius" [ 3l (str' 2) ]. Dále obsalrLrje data. jinde neuve ejněrrá. coŽ trmoŽnilo zp esnit zprávy z jinych kronik' časově vzdálenych a tedy obsa-

Ve zwiefaltcrrskérll klášte e byla

prosti'eclr-rí

hujících nesprávrré udaje'
Do oblasti prisobeni zlviefaltenského kláštera (st ední Wtirttelnbersko), ve které se
l1acl1ázi také srdce lrolrerrštaufskélro rodu (Waiblingen, lrrad Hohenštauf), snrě ovaly
d íve popsarré rodiny (Becht, Brarrbtrrg. Grenlp' Walker' Freudenstein) k trvalémrr
a pod.).
'pobytu (Reutlingen, Ttibingen, Kirchentellingsfurt
Prvrrě byly kronika vydárra ce'lá roku 1852 v díle ,'Morrutr-renta Germaniae Historica''. Dle lrodlrocení lristorikťr obsahr-r krorriky vyzrrivají soudobé zprávy o Petrovi
Dirnirrovi celkově kladně. Kronika a její rozbor byly otištěny v [3 l-II.(str'l-70)].
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l2

ll

l4
l5

(genealog. tab.); 43 (č.{58. pozn.2)|
48 (s.184-186); So ; 5l; 551
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55

57
49
49

s0l
50;5ll

5l

I

t1

49

hJ

,.ad partes Bohemiae accintus. ense transllxus. terrore rnortis tactus" ]

t9

[ 53 ;jejich erb p ešel sriatkem do rodu .'Batttlgartett" [l 12. (tab.24) ]. Brat

i

I}ltlttngaltetrové svědčili t. 1249 mladénru Pi"ernyslu otakarovi [ 66 (č.l 57, 1249,Iart.
l'1. Brunna: ,,Przernizel Marchio Moravie. . testes: .nobilis vero de Austriae: leinr

rch et

Dietmaro fratribus de Bovnrgarten. .et quam pluribus aliis")]

)0.[52]

'l. [ 53 ; Exlibris v ,, Bticher Stifter Bibliothcken. Buchkultur zwisclren Neckar und
llorlcnsee, Verlag W. Kohlharnnter Stuttgart 1997"1
)

.),

)j
'

l

I

l2 (tab. 204)l

531
[ 53 (rra pečetích nápis ..+ S. Í'iliorurn .Marcardi. .de Brettenlreim. ''. na listináclt

rrvliclčrri ..Nobitis de Vroudenstein")l

'r
| 53
){r.
,'t

| 52

lll2 (tab.

()
)r' I J_
'r I
'() I 3l

80)l

-ll.(s. l-70)

CESKE OBDOBI (asiod r.

1200 - dosud).

Ne.istaršínri zrlánr rrri tiŠtčnyn]igenealogickyrni clíIy o rodu Švarnberk (vyrrecháIi B' Paprockého) jsou člárrky a geIlealogické tabtr[e B. Balbírral a R.P.F. Gabr.
llrrt'clittir. oba začínali Wratislavem. mezi prvrrírni pi'eclky uverlli i {errnanlra, zmínilr 't'o p echodu z Dárrska do Polska a dále do Čech]. Nevím kdo od koho opisoval,
,'l'r'tlíla jsou ze stejrré doby' Ntrtrlo dodat, Že Švanlbersky arclriv uloŽeny v Hlízavé
r,'zt zvíkovského hradu do p íclrodu kornisa ťr roktr l622, tehdy znrizel a byl nátrodně
,rlr1t'\'ell v zaplonlbovarlych sudecIl ve Švarrlberskénr cionrč na Újezdě (clrres Tyrš v
,lrttrt) l' 90 letech XVII. století. asi za20 let po zrnírrěrrych spiscch' Drres je uloŽen v
',t t'\ l rcbori.
r l' ]Vliltncr'a pokládal za prvttí Švanrberky bIatr),Ncosttrpa a Bolrlrslava podkonro_
rrlrrr ttr,'eclcl-tÓ jako svědky Ila listiriě krále P crtrysla otakara. I. 1rro ostrovsky ltl1ršter
rt l),rvlc z roktr l2055. Je rclvrlčžttloŽerla v SoA Trebori.jako ialztrrrl z korlce XIII.
rrr,'

Poznámky _ NĚuEcrÉ oBDoBí.
l. [ 30 -lll. (s.762-18a)l
;

t0.
II

RoD ze Šv;rNaspRKn

.

4.Ls6l

I l7 (s.234i235)l

D) -

Vyznamrrější kláŠtery, jmerrované vyše:
Blaubetrren - benediktinsky klášter;
I]Ierrenalb - benediktinské opatstvi, ruirry cisterciáckého kláštera;
Matrlbronn - cisterciácké opatstvi (za|oŽ. ||46 l 4] ):
Neresheim - benediktinské opatství (v XlX. stol. p enrěněno v sociální ťrstav);
Weingarterr berrediktinskéopatství;
Zwiefalten - berrediktinské opatství (nyrrí sociálrrí ustav)

2. 1441
3. I a8 (s. 184-18 ) ;49

(s.10 /107)]

ri. [ ,{2

Zrviefaltcnská krorlika (ortl iebi Zrviefaltensis Chronicon).

]

5l ]
I l0 -,.T" (heslo.,Tostig", s.l00l)]
7. | 1 .2 : (licslo ..Crrnhilda")l

5. [
(r.

l9(r

t91

století' Fr. I'alacky''. A. Scdláček7 a 1locllc niclr dalšír-rvedli rrcj1lrve ILatrrríra zc Sl<vi(ila (|224-47), po něrrl Ratrrrírir (l250-87) a bratra Bohuslavir (125l-9l) a p ipojiti
zrnírlku o je_iich vyln ení ke korrci XV]I. století.

i

Ktáštery v péčiŠvamberkv Čechách a v Bavorsku ve

]

3.' ]4'

století

NuŽe, jaká jc pravda dle zachovanych a llepodvržellyclr listirt v diplomatá ích Erq,
benovychs, Emlerovych
Friedriclrovychl'r a dalšíclr? Prvlrím členctn pozdčjšího
rodu ,'pánťr ze Svatnberka'' V Cechách byl '.Rathmirll - Ratrr-rír'', svčdek rra tistině P errlysla
otakara I. pro tepelsky kttršter, nlající stíllloveny
lctopočet na rok

l20l.

Tellto Ratrnír podle rného rlázoru

z

z

K

jalio e rttisara
l9s

ižanova

p iše l
Nčrnecka, lra základě jeho postavcní na čcském

královskénr dvo e, dlc erbu i postaveníjeho potonlkri si dovoltrji prohlásit, Že to byl člctr rodu .,von
Schrvangau"' Neumínr p csrrě Llrčit jeho otce. nrohoLr to byt lrypotetičtíHeinrich I. nebo Conrad l. či
skutečny Hiltbold II. Byl bud' druhorozcrry lépe i"ečerro rrrla<lšísy11 l]o otci-nlirristcriiiloví u WelÍu či
ŠtauÍlinerrrajetrly a tak hledal Živobytí rrtr vlada'-

skych dvoreclr' Nelzc také vyloučit jclro

rrčkte rého pLíslušníl<avyše

1

zrrrírrčrlyclrdyIrasticl<ycIr rodťr

posl/rní

Na počátkLr XIIl' sto]etí nlczill1trodttí politika Pi'enrysla ()takar-a l. kolísala nlczi
|;iIipeIrr Statr1škyrrr^ trsilLriícírrr o tlětrleckott korttt'ttt po zerni'elét-n br'a1I'tr cisar'-i Jirrcl i-

t'Iror'i VI. a lllezi Ot1oLr IIl. Welfenl. podporovanyrll papeŽelrt lt-tt'ttlcellcctl't lIl.l: 1''ili;l. vévoc1a švtibsky 1lo sl,e1 královské kortttlovaci roktr l l9Íl nechal svého spojence
l'icnlysla otakara |. korLrttovat a potvrdil rnLr vysady, nlj. dědičnost korLrrr1,. PapeŽ
všlrlt P enlyslovu Itovott královskotr hodnost lleuzttal. P enlysl s Filiperll <lrŽcI do
rtlkLr l?02. pak se od Filipa odvrátil a postavil se proti !lěnrtr. 81'l ztlovlt korutrovátr v
sr;lrrtr l203 ottou IIl. Po narození clědicc Václava (*l205. pozdě.ii Václav I. z trov
rllanŽelky Konstancic) se opět s Filipcm spojil' kclyŽ jejich děti. kra|evic V1rclav a Fili1lova dcera Kttnigtttrcia (Ktrnhtrta *|206) byly zasrrorrbcrry.ještě v kolébce.
Ratnrír (-l201-32) se po p ichodu lra praŽsky královsky dvťrr oŽenil s ofkou-ofélií
z l-otrrtrice (dcera Wilhelrrra z Ntirr-rěště a KLrrrhutyl3 z moravskélro pansk lro rocltr
t'rllu ..k ídlo") a sitLraci pronrěrllivé královy p ízně k Filipovi nebo ottovi sledoval jiŽ
t' 1lovzdálí' Pťrsobil na statcíclr sv nrarrŽelky nebo ve slrrŽbách rnoravskélto trrarkrallčtc Vla<lislava .l irrd iclra.
Králi P enryslovi otakaru l. svčdčildále roku l207 a roktr 121ll] (na této listině
rrvecletl tllezi ttroravskou šlechtou I). Na Moravě pťrsobilještě v červtttt 1222 v Brtlěl5.
lllc v t'ijnrt l223 svědčil jiŽ v I'raze rra listině biskrrpa Peregrina.jako
'.Ratrnirtrs de
St;Lririnar'' - Ratrlrír ze Skvi ítra''' To znanrelrá. Že piesídlil .Iuoiouy clo zírpadnícll
(''cclr po smrti rnarkrabětc Vlaclislava.Iind iclra l2. VIll. |222 a obclrŽel od králc
rlzctnÍ' kter postrrprlě kolorrizoval. Srrad k tonlu p ispěl osobltí vztalr ke kralcvici
Vziclavovi' r' té době ťrdčlnénltrkniŽcti plzc skémr-r. Na rlě llavázali Ratrlrírovi poltlnrci. kte í_je nejerr děcličrlě spravovali a rozši ovali. aletéŽ vytvá eli roclinné vazlry
'' rtrístníšleclrtou.
.lc pI"'ízrračné.Že první stálé sídlo rodu Švanlberk v Čecháclr rrcse.jnléIto obdobně
zIrč.iícíjako pťlvodnív PoIsku (Skrzynno, Skvi ín). To p ispělo k určit ltttr ..ztrlatktt''
1lrigenealogické poslotrpnosti rodu dle sídel (nap . tr MszcztIje ze Skrz1't'rtla. tněltěllé
rra ..Skvi írra" či c]okorrce..ze Sk írrě'' '7 ). Pozdě_ii se vraccli někte í Švamberkovérra

Moravu '*.
V létčroktr 1224 byla svatba kralevicc Václava s Kttnlrtttou Štatrfskou. TéhoŽ
ttlktt v červt'ttt P emysl otakar I. vydal na K ivok|áttr listilru, t ka1ícíse vsi ..T'Irysl'tl\"'v prospěch plaského klzištcrar'). V ní byl Ratn-rír ttveclct-t jako..barorr'', tecly člen
r'1'ššího- pansk ho stavtr. Jako člerr rodLt v. Schwangatr rněl dťrsto.|errství rytíŤea totrltl listinou šlo z e.jrně o akt povyšerrí do panského stavu ajeho vc ejn vylrlášení.
Stlttviselo to.jistě s vyše uvedcnott svatbott, rra tríŽ se Ratnlír.jako zrralec ponrěrťr rr
':'lirtrfského dvora rrrčitě podílcl'
Roktr 1229 bvl Lrveden rra listirrě jako korrrorrrik plzcr\skelrtl prár'a]t]. Naposlecly
lt1'l p iporrrer'rtrt králenr Viiclavem l. r. |232 rra Iistině'l. potvI'z-rrjicí RatnlírťlV <lar vsí
lJ.jezdcc a B'íza klíršter'tr v Plasích s tínl' Že..barolt'' Ratnrír je váŽně nctllocen. Krátcc
trllto zcIlt el' rrcbot'.iiŽ riebyl rrvticlěrr. S rnanŽclkotr oíkoLr lněli synv: Ratn-ríra Il.. P clltlra-P'edbora. Zclcs'lava. .Iana. BoltLrše a také dccry (neznánlycll .jnlen). Z niclr rrrěl
1ltrtoIl'tstvo

Ratrllír lI.

1
Vzta|l Svatttberkťr, Sibyly a l]avla z Lenlbcrka.
Sotrčaslrčsc štaufskotr pritlceztlor-r KuIligundotr pr'išel lra praŽsky králol,sky dvťrr
většípočet paní a dívek jako základ dvtlra bttdotrcí královny. Mezi pi'íclrozími byla
Sibyla. Takttl slrodrrč popisLrJí její p íclrod do Prahy Jaroslav Duryclr i Zdeněk Kalista". oba takc trvádč'ji. Že není znánl .její rod ani pťrvodiště. Pro oba zdlo.jenr zpráv
byla Žd'árská krorlika Jind icha (Heinricha) z llainburka, sepsattá kolern r. l300'

Niistin nroŽrrého pťrvodtr Sibyly' luatky Sv. Zdislavy
LLrrl;re lr

r. Borrllog.ltc oo

ldrr r'. Nicdcllothr inge

rr

\\'illiam Normanskj
oo t l0B7
Matilila l;lrnclcrskli (iottliictl lV. Ilalduin l. Icia oo Baldirin r,. Berg
tr'. .le lrrz. 109() kr. .lcrrrz.
I
'
Rolrcr1|Il..tl]34
oo

,,rr,r
Ťll()()

.t rrr<

Sib1'la (o.: (icofrcy hrabč
z Conversana )

I

\\'illianr "(llito"

I

Ťll15

I

BaldLrin

ll.

kr..Icruzal msk- ll19.Ť

ll3l

kr

oo

Sibila

kr. .Ieruz. l l43-(r2 kr. Jcrttzal. l l62. Ť 1 l73

Sibyla. t I l9t)
llahluin
Loo Wilhelm Mg[. v.Monlltrral

lV.

I

lsahcllai
1.oo Konrad

t

1205

v.Montfcrral
m..

Zlomek pečeÍiRahníra

III.

(luiclo r,.'l-usignan
nrzirli'nrsky I I 8(r-')2

von Mon;fěrat.

vi lII.,

Z. Kalista trsuzr"tje rovněŽ nep imo, Že:
a) pťrvod sluŽebrrice a zručnévyšívačkyLeogar_
dy - Luitgardy ukazuje. na Nizozemi, kde se l"j'-

roba drahyclr textilií v té době velnri rozvintlla'
z Dolan
b) lr s atktr P ibyslava z K iŽanova se Sibylou,
dcerou trczrlánlélro něn-reckélro či norrnaIlského! vclmože' nezná nlo1ivy. které
p iněly poŽiidat o rr-rku cizinky.

l.

tx l l86

kr.Jeruzalérnsk- l l85.

.lolantha oo Johann v.Briennc
kr. Jeruzalénr. l2l0.
kr. Konstantinop. I 129

t 12t2
I

I

I

I

btrdotrcínru králi obojí Sicilie' syt-tu Tan-

kredovtr. KdyŽ syrr, ještě mlad1i i otec zem eli,
'
vládla v zenri královna-vdova Sibyla (ieji p vod
rreuveden) do zletilosti rnladšího Viléma III. Po
jejich tak ka likvidaci německym císa em jind ichern Vl.2r se lrena Marie stala roku I197 rnanŽelkou Jind ichova bratra a švábskélro vévody
FiIipa (později německy král) a rnatkou jeho dětí
rn j. KunigLrndy. budoucí českékrálovrry.

2.oo Ahneiikus II.
kr. JcrrrzalénrskÝ l l96_l205

Balcluin. * I 179

J. Durych odvozuje piivodiště Sibyly ze Sicílie rrep írlo:
a) její sluŽka a zručtlá vyšívačkavzácn ch textilii se jnretrovala Leukardis-Leogardis,
jnréno zrrí langobardsky a proto tedy z jihtí lÍálie
b) dcera byzarrtského císa e lzáka II. Arrgelose lrerra Marie byla zasnoubena Rogero-

Jolantha.

I

l.oo BohLrš 2.oo I'_ibyslav 3.otl Jind ich
zc Švanlbcrka z Kr'iŽrrntlr'a zc Žilavv
Kt]nrad lV
Ť l25l
Ť l224l5
t 1255 kI. 1237-54

Zdislava

- luÍenlic
- Eliška (AlŽběta)

1227

r:ísa l2|5-50

Sibl la. 'l' 1262

(sv.)

f

dědička k. .lcruzalérnského
oo l''ricdrich ll.. I 194-1250

I

./lll

j'x I192

*

oo Albrecht

ll.

l-Gf.Duryrisky

Konradin
1252.1268 popravcn

Jnlétro ,.Sibyla'' Sc ve Zl]ánlych rodoknleneclr vyskytuje z idka. Proto ntne zaujala
jelro existence v rodokl-rlellu nlarkrabat z Montferratu a znlit)ka tt nortllatlskych vládcťr Arrglie. Uveclerrá gerrealogická tabule ukaztrje p ibtrzerrské vztahy s vyskytenr ,.Si-

byly''' Donrnívárn Se. Že Sibyla poclráze|a z

z Montferratu:

blízk1 ch p'íbuznyclr rtlarkrabat

a) clle zpťrsobu p edávárrí .inren;

b) jejiho postavení lla dvo e českékrálovrl1' Kultigtrrrdy-Ktrnhr"rty, scst enice císa e
F'riedriclra ll. I)i'íbtrzeIrstvo z okolí itrtcrtlované královrry Sibyly. r'clov1, po Talrkredovi. byt'zc ste_jn oblasti rlebylo pro Krttrhtrttt pr"'ílišperspektivní vzhleclelrl ke vzájerlirlé rrcp ízrri.
201

Ratmírova nlarrŽelka oíka byla blízkou p íblrznou P ibyslava z K iŽanova (asi teta). pocházejícíl"ro ze stcjnélro rodtt..z Lotnnice'', kter1i se kolr. |224125 s dvorrrí dámotr Sibylou oŽenil. MěIi spolu dlc [63] 3 dcery: - E'ufémii, vdanou za Bočka z ob an
z rodrr .'pánťr z Ktrnštátu". zakladatele cisterciáckého kláštera ve Žd'árv roktr l25l,
Elišku-AlŽbětu, vdatrott za Snlila z Liclrtelrburka a rrejstaršíZdis|avu. provdanou za
Hav|a z Lenrberka (blaho ečena roku l907, svato ečena roku 1995, je patrorrkou Litomě ické diecéze, od roku 2002 se sv. Zdislava stala patronkou celého Libereckého
kraje).

Vztah Ratnríra l. a Sibyly byl p íbtrzensk a p átelsky a trval i rr jejich potomkťr'
ManŽelé Sibylin ch dcer - Boček' Smil, Havel - pat ili k p ednírn oporám krále Vác'|ava
l' v době vzpoury jelro syrra P e-

mysla otakara a spolu s nimi také
Ratnrír II. a Ratrrrír IlI., syn a vnuk
Ratnríra I.

V kronice Žd'árského kláštera, rnezi
jehoŽ podporovatele pat ila také zakladatelova tclryně Sibyla, je zmínka o

jejínr l. manŽelovi Bohrršovi, kter1i
brzy po svatbě asi r. 1224 zem el.
Vzhledem kp íbuzenskym vztah m
(ofka-P ibyslav) a skutečnost, Že
k estní jrr-rérra ,'Bohuš, Bohuslav"
vedle ,,Ratrlríra" pat ila k oblíberr1im
jmérrťrm v rodu Švamberkťr (rrejen na

Ruiny hradu

Valctek

začátku, jnrérro ,,Bolruš" se opět vyskytlo v da|ší, 3. generaci, v souladu se
zvykem p edávání jrrren jako u Durri-

lil;,#*1il*:Hť"!,l}Íi' i'i'!ljJj

Ratmíra I.). Pod|e zrralosti Života sv. Zdis|alry, která - na rozdíl od sv]ich sester brry opustila dotnov a vdala se (udáván je rok 1240) zaHavla zLemberka jako velmi
mladá, snad l5. letá, dorrrnívám se, Že skutečnym otcerrr Zdislavy byl právě Bohuš.
P ibyslav zKíiŽanova byl jejím otčimem' ktery své p ibuzrré Sibyle - vdově po bratranci Bohušovi a rrastávající matce - poskytl v manŽelství ochranu 2a'
Jedna dcera (neznáIrrého jrnéna)rs byla vdárra za sortdce plze ského kraje Sezernu
z rodu Drslavic , kter]i v leteclr l235-53 seděl na Vejprnicich (de oprnich) a Ira Dolaneclr. Roku l243 svědčil Clrotěšovskélrru klášteru se synem Ratnríretrr. latt ze
Švamberka2(' byl v letech Iz52-54 byl členern Řádu sv. Jana Jerusalernského. Není
známo, zda predikát značil rod (první zachovaná pečet rodLr je zr.1257) nebo_iiŽ rodové sídlo nad vsí Krasíkovem ( l 'zmínka o rodu nebo hradu).
P ebor2' (P edbor, 1232-48) p sobil jako dvo arr u nroravského nlarkraběte P emysla (f 1239) a svědčil pro Viktora, syna Blr'rdova. Roku 1248 by| k íŽovníkernčlenetn ádr"l sv. Jatra Jertrsalérr-rskélropo vzortl svélro bratra Jarra.

202

Zdeslav (l235, l239t1 r', dalŠísyn Ratnlíra I. seclčl ria Ma]esicíclr. Lírríc|r tr Stodu
a Libovicíclr tr Bczdr'uŽic. Po Zdeslavově smrti p ešly.icho statky na kladrubsk;. kláštcr. svědčili brat i Jaroslav a Havel, synové Markvarta.
Ratrnir (lI., |226-47):", syn Ratmíra l.; poprvé svěclčil rokLr l226 (mezi svědky byl
také B|trd v syrr Viktor). Kol r. 1230 vystavěl ve Skvi íně kostel sv.Petra a Pavla a
z cjmě s Ilítlr tvrz. dle pr zkunru rrrezi rybrrík1,. V letec|r l236-38 začal stavět ve St íbrrr klášter nlinoritťr s kolrvctrttlítlr chrámenr sv. Ma i Magdalerry, ve kterént vybudoval rodovott hrobkr-r3". VtéŽe clobě roku l240 brrrěrrsky ŽLrpan P ibyslav s chotí SibyIotr stavěl v K iŽanově kostelrI a ves Starovice daroval brněrrskérrrrr špitálu sv. Dtrcha.
Ratnrir se patrIrě kvťrli stavebrrí činnosti p ílišnearrgaŽoval tr královského dvora a
ttezastával Žádnou vyztratrrllou funkci. Roku l244 svědčil Václavu I. pro bnlěrrsky
klášter s I'lavlern z Lemberka a clalšínri p íbuzrrymi Sibyly. v listopadu l247 kladrLrbskérnu opatu jako ,,Ratlrirnirus de Scuiritr'' (ako jeho otec). S nranŽelkou nezttátttou
.iména rněl syny Ratlníra (III.)' Bolruslava (l.)' BohLrše a dceru Bolruslavr.r.
Ratmir (lIl. 1249-63) byl v uvedenych letech dvo anemrr, od r. 1250 purkrabim
na P irldě (hrarričrríhrad, vzhledem k d ležitosti obsazoválr purkrabími z pansk1iclr
rodri). V této lrodnosti poprvé svědčil Václavovi I. v prospěch oseckého kláštera, poj
ničenéhodornácí válkou; na listině3 rrásledoval jeho podpis za podpisem stryce Havla z Lemberka' Naposledy svědčil Václavu l' v červnu l253 pro bratry špitáltr oT v"
Cáslavi. V prosinci t.r' svědčil jiŽ novérnu mladému králi P emyslu otakarovi II.
v kladrubskérrr klášte e, spolu s bratrelrr Bohuslavenr (tento poprvéra). Ratmír jezdil s
králenr také za hranice (v letech |258, 1261 a t262 ve Vírlni r5, r. l260 se zrjčastnil
bitvy u eky Dyje proti Mad'arrim)r6.

Z lrlediska rodovyclr parrrátek jsou vyznamné listiny vydarré:

r. |257 pro klášter v BÓhrniclr Brucku, v níŽ Ratmír vystLrptrje.iako protektor. vydanána Lestkově (l. zminkaotéto obci). kn!Žje p ivěšena p r vn í zachovanápečeť
-
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nyní v Regensburgu ;
- r. 1263.26.tlnora Znovll pro klášter v Bcilrmisclr Brucku (dar vsi Holyně), tentokrát
tla Bortt (1. zrnírrka o nové lokalitě)' ale neznámo, zda o nrěstu rrebo hradu ''. To byla
Ratmírova posledrrí listina. Ještě v červenci se k němtr jako k bratrovi hlásil Bohuslav' pak _ielro _iméno již není znririováno.
oc] Ratmira IlI. odvoztrje pťrvod starší větev rodu Švanrberkťr,která se psala ,,z
Lcstkova''. S rrlanŽelkou rreznárného jrnéna rněl jedinélro syrla Žiuriaa.
Bolruslavar9, z ejmě dcera Ratnlira ||. ze Skvi irra, byla l. manŽelkou old icha
Za'jice z Valdeka (|240-7 l, podčeší-srrbpincernaP enrysla otakara lI. a prrrkrabí rra
Lokti. old ich byl uvederr spoltr s Ratmírem III. na několika listináclrao, obdobně jako
l:lavel z Lember'ka. Jejiclr podpisy následu|í za sebou. old ich Za.iíc zaloŽll pro poustevtlíky-eretllity v Ostrově klášter elrole sv. Augrrstirra, slavrrostně vysvěceny l3'
květrra 1263 praŽskyln biskuperlr Jatrelrl. Na slavnosti byl na pozvárrí tety Bohus|avy
ro<lu s erbertr labtrtě -

20i
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mlad Žibria ze

Švanlberka (3. znlínka o ltraclu či rodLr). aby zastoupil otce,
l3.květrra l263 Irernocného nebo_jiŽ zenrr"'elého. Bohtrš ze Švanrberka'' 12. vyskyt roclovélro predikátu. syn Ratmíra I1.)' byl v letech |257-78 čcskym Mistrenr rrěrrrcckého
velkopreceptorátu Johanitfr. Jméno,.Bohrtš'' Ve 3. gellelaci rodtr podportrIe _ dle p cdávárríjnlen v rodině - existellci stcjnojnlenného stryce ve ?. generaci_|ako l. trlanŽela Sibyly a pravděpodobnélro otcc sv. Zdislavy'

Bohltslavrr (l.,

z Kotllbcrka.

Ze SVIŽna' z-I'črrovic": a clccra |'trclrllila
2' nlartž'elstvípocházcli syllrlv : -Brršck. 1lokračovale] včtr'c btlrské (z lrí vzcŠlyc]alší:..z Milíkova. z Pr"'inldy. ze Švarulrel.ka tato Sc clále dělila"): - Tobirrš - Dobeš, zakladatel včtve..z Mttckova". K ninr pat ila

Ra1lrlír' ( Ra1hinlirus) (l.)

-

z

Ilattové.

(l_]2(). vdaná za I)lIch1tr ze ŽiroÍítla).Ze

|25l-l3l0/1l; mladší syn Ratmíra lI.),

rrváděn1i s bratrell-t Ratnli-

renr lII' na dvorskycl-r listinťlch. se zťlčastrlil za Švamberky k íŽovévypravy proti poIranskyni Prtlsťrrn v letech 1254-55 pod vedenínr P enrysla Otakara |l. (zté doby pochází zaponlelttItá zpráva v Polsku o p vo<Ju Dunin z Čech vzlrlcclelrl kc stejIrén-rr-l
erbtr). Roku |257 bylr ťrčastennešt'astllé bitvy u MtihldorfLr. Po st-tlrti bratra p evzal
ptlrkrabství na P inrdě. Ír ad zastáva| _|eště roku l3064]. V clsnrclcsátyclr leteclr XlII'
stol. byl kornortríkcnr plzeIiskéIro práva (ako dčd Ratnlír I.). Roktr l3l0 jel _iako
zernsky knlet v čele poselství českych pánťr k císa i Jind'ichtr VII.. rrespokojenych s
dosavadní vládorr Jincl iclra Korutanského s nabíclkotl Č)cskékorLrny syrrovi Janovi a
rtrky pr'incezIry Elišky jako rnanŽelky'Zato se nrtt novy kr1r] .Ian odvclččiln-r.j. tírrr' Že
p ed svo_ji korltllovací pasoval jeho syna Brrška se sytlcnl Palrcí e ze SnrojIta na rvtí c;
oba pak riad králern drŽeli p i korttnovaci korttnlt'l.
BtllrLrslav l. byl p edkelrr nlla<lšílrlavní včtve Švanlbcrkťr
''z Borrt". t}yl dvakrát
Žerlat;'. ale jnréna atli rocly rrlanŽclck rre'jsotr znártlé. V l. lrrarrŽcIství se rrarodil Racek
(I{atnlír. l282-9])'15. zaklaclatcl včtvc..Ze Stalltl. v. Gstottt": z ttí r,zcšl1, včlr,c: ..z Bu20.1

rlcera BoŽcrta (Boscherl. -l329-)'1u. Borská větev ŠvarrtberkLr jako rle.jzllánlčjšíz rocltr
byla podrobr)ě popS,u)a rťrzrrynli artlorya7. Proto včrrLIji lrlavní pozorIlost VětVi lestkovské. nedostalcčně popsané a více nténě Ilezttátllé. U větve borské tlpozol'llíl1l lla
rozdílné llebo doslld netlvedené potonstvo.

Páni z

LES]'KoVA.

Žit'ria 1..s;tiidus c]e Ssvanlbcrk 1263, Sifridirs dc Baruch l273")ltl. takto zapsany
na listinách v trveclenyclr lctech byl 'jeclin znám57 syn Ratlníra llI' Poprv zastotrpil
otce p i vysvěcení kláštera v ostrově. podruhé svědčil 25. ledna l273 P enlyslrr

otakarovi lI. v Myšerici pr'o Vyšebroclsk1i klášter (zaŽtbridovynl porlpisenl násleátr;e
podpis stryce Bolrtrslava. ptrrkrabího na P inldě: ..Bohuslaus brtrcltravius de Phrinrberch''). Tínr zpráv;, o Žibriaovi skorrčily. Z dalšílro vypl;i'vá. zc Žtriajako ctědic
I]oru zanikl p ed r. l285_ ncbot'telrdy byl stryc Bohtrslav uvedetl jako drŽitel Borrr
(..Bohtrslao clc Merica. Bohtrslao de Bor'')]!'a také v následtrjících letech. Stal sc portrčrríkemŽib ic]ovych clětí (zrrám je potlze Bo ita) a správcem .|eho nla.ictktr. Teir v
borsk větvi zťrstal .iiŽ natrvalo (Bor, clle rrělroŽ se psala) rrebo byl k Bortr vyzrramrrě
vázán (poclací právo v Lestkově). Tínl lestkovská větev nejen ekotrotllicky poklesla.
'lot Ž se opakovalo o 2 století později' takŽe se Úplně vytratila z obecIlého
vědonlí.
Zib idťrv syrr Bo ita (-1332-).je zlránr pouze z itlfornrace o.jeho synr-r Žib idovi'".
Byl z c.|nrě Ženaty s N. Žirotínovnou (c|le jejich oblíbenélro.jnléna Netrsttrp. které se u
Svamberkťr opakovalo). s rríŽ nlěl syny: Zib ida, Jana, old icha a Vilérlra (1ito vstoLrpili do duchovního stavtr) a dědice: Neustrrpa a Jana; tito měli potollstvo.
Žib i.l'' (l332-56) byl r. l332 kaplarrenr ve Svojšíně. poté Se stal kanovrríkelll vyšehradskyrrr. V i'íirrtr roktr l356 byl .jiŽ rrrrtcv..Iarr5r 1l358-67) byl ne.iprve oltá níkern
v Teplé. pak Íarál'errr. V trvederrych leteclr byl probošterl-r chotčšovskélrokláŠtcra a
zer't-r el p cd l8' leclrrern l367. old ich" 1ul.i.h;. člerr áclrr sv. tsencclikta' ocl roktr
I374 je uvádčrry jako probošt k|áštera sv' Ji í rra Ilradčaneclr, byl kanovlríkerll Vratislavskynr (zvany Boentus). Zenr el p ed 16. dubnenr 1400.
Vilénrjr (l342-69. rrcjvyzlrarr-rnější z bratrťr Lestkovskych. roku l342 _jako ,,de Mirica''). ocl roktr l3 0 zasttival Ír ad děkarra Vyšehradské kapittrly. Proslrrl ze.jnrérra v
cliplonratickych sluŽbiich cisa e Karla IV'. pro rrěhoŽ vedl clvakr/lt posclstvo k papeŽi
ltlttocellci VIl' clo Avignonu (v letech l359 a 1361) spolu s praŽskynr arcibiskupenr
Artlošterlr z Par'dtrbic. Císa také koupil po Vilémově srnrti .jelro ktlihovtlLt pro lrlavní
kole.i Lrniversity v Prazc. Děkan Vilénr byl pově eIr praŽskynr ar'cibisktrperr-r Janenr
očkenr z Vlaširrri. abv s nlistrenr Vo.itěclrem prohlédli psaná kťlzllní tehcle_jšílro refortrrátora církve Jarla Milíčez Kronrě íŽe' ale nenalezli v rrich rric závadného. Vilérn
zettl el p ed 9. květnern l369 v Prazc. kcle nlěl dťrrrr rra I'IradčallskÓttt ttátllěstí55.
Ner-rstup-'" seděl na l-estkově a zenl'el okoIo roktr l360. S tlczttítt-l-tcltl ttrattŽelkou
rrrěl syny: RatIrlíra' Sttrpka a l)ťlttl. Jan5i. zi'e.jrrrě rlrlaclšísyrl Boi'itťrv. scclčl ria Čisovicíclr - di'_íve'l'isclvicích - Lr Mníškrr. které ttrtt spoltr s tllatrstviIl-t rllrrišeckynl a leSclll

a
lj 0 císa'Karel IV. Po nčrrr.je drŽel Jan Rr.rlallt z Lcstkopoclrázcl
Bo
ita Il.
.lana
iisi
va.
Rattnír58. seděl v letech l360-94 na Lcstkově. Byl slrad Žetlat s N. Bavorovtlt'lu ze
Strakonic s níŽ rněl syny.IinclI"'icha Labtrt', Nerrstupa.Iana a Bavora (Baviirka). Stupek'" sytl Netrstrrprlv seděl v letech l354-60 a snad idéle rra Boněrrově u Plarré, ktery

Konice zapsal kolctlt rokrr

od

ze Švarrrberka- z Lestkova

-

prodal klášteru v Teplé, v letech l383-94 drŽel

\ryt

urtnTegnoo.t*

Staré Sedliště (tvrz a nranstvi u Tac]rova) a otín
s Nettstttpenr Janenr z Lestkova, proboštem tynskym. Na Starém SedliŠti byl roktr l404 otík Z

t{laŽovic, b val1 berotrnsky prrrkrabí ( l39093)6". Stupek Žil ještě roku 1402. kdy sc p iporrríná r-raposledy.

v

bratr (l365-14l4, krrěz) v
roce 1365 drŽel otirr u Plané, po rrěm od roktr
Pťrta6l, Stupk

l383 Stupek. Poté pťrsobil v praŽské diecézi a
5'záíí1412 se vrátil do l-estkova jako tamní fará ' Zenl el roku l4l4.
Bo ita ll.6r drŽel v letech 1372-]9 VoldLrchy u
Rokycan (po rrěln byl majitelem části Bohrrslav

ze Švamberka' nejvyšši sLrdí království Českého)
a od roku |379 drŽel část Únětic u Blovic. od
Páni ze Švantberka podle
Bo it Il. poclrázeli snad .Ian Rtrlant a Neustup'
grb
kostnické knihy
Jind ich Labuť('r seděl na Lestkově v letech
prvníln,
ktery si počeštiljm no. Po roce l394 sc jiŽ
l390-94. Byl mezi Švarnberky
rrep ipomíná. Netrsttlp Jan''a 1l394-l 426)byl proboštem v Tyně rrad Vltavorr' později
i v Tyně Horšovskérrr a karrovníketrr lyšehradskyrn v této hodnosti dosazoval klrěze.
S bratrenl Bavorem drŽeli od roku l408 Slavice a roktr 14l6 prodali plat na St ibru
Jirrd ichovi z Elsterberka. od roku 14l7 seděli na Bělé. Neustup Jan se p ipomíná
jako pán na Běléještěroktr l425. kdy byljeho bratr BavorjiŽ mrtev. Společně se po-

díleli na správě lrrajelkrr'
Neustup''5 (|394-|407, kněz), snad syrr Bo it v a bratr Jarra Rr'rlarrta. Postupně
slouŽil v kosteleclr v otírrč.ve St ib e a Sitbo i. Roku l405 Žádal v Rírrrčkanovnictvi
a prebendtl kostela vyšehraclskélro, bylo lnu vyhověno o dva roky později. Jeho další
oo
ostrdy r-rejsorr 7_nálné. Jarr Rtrlant z Lestkova
1li'l'l-l42s.téŽ ''z Valcleka'') byl p ed
rokern l397 z e.jnrě správní Ír edrrík (fo.it? v LLrŽici, odtud jrrrérro Rtrlarrt) spoltr s pány
z Bergova. V Ceclráclr je prvně uvcdetr roku 1397, od roku 7402 zasÍával u ad purkrabibo lra hradě Žebrák (MeIrdicus). Roku 1405 tr-ru Václav IV. zapsal rychtu na
Novém Městě a od rokLr l406 purkraboval na Dob íši(hrad Vargač). Z královaroz-

kazu oblehI hrad Homberk rra Rokycansktr, odkud rota loupeŽrríkťr pod vederrírrr Sezemovym škodila svérnrr okolí. KclyŽ Sezerrrtt v ťtttoru l407 dostal do sve rnoci, kázal
ho stíti. Po roce l407 byl opatrovnikettl rnladych brat í Krušinťr zc Švarrrberka (BoIltrslav. Hyrrek. Jan). Rokrr l4l3 nlu král zapsal hrad Valdek, ktcry drŽel ipo roce
l420. V lcteclr l4l5-17 byl krirlovskyrrr poclkorno'írl'r, roktr l420 byl ne.jvyšším
hejttrranct-tr N ového
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KclyŽ v kvčtIrtr rokLr 1422 začalo olrlélrtrtlí ltraclrt Karlšle'jrla. .latl Rtrlartt sc v llčl1l S
ostatllíIlli z'irvi-cI a patí'il p eclevšinr svynli vojerlskyrni ztralostltli k.jchtl nc.|ÍrčiIlně.išírrl
obriittciltrl. Za katolickoil Stralltl byl zvolerr lrllttvčítl-t natzv. Zdické lráci1rrrí. tJn el l9.
Srpna l429 a byl pcrh betr do krypty kostela sv. Palrrr1lcia v BrrdriaIrecll. Byl Ž'erraty s
Antltltt z Valdcka s lríŽ nrěl syna .lalta a dcertt Antltl.
.latt''7z l'cstkova (kllěZ' sytl Jatla Rulanta) byl do loku l43 l oltái'níkelll tl sv. Apoliná'e v l)raze' I)o snlrti plebána v hostiva skélll kostele byl l7.b ezna l4jl instalor'án na.ieho |llíSto. Dcera Annaos byla vclaná za rytí'e Tltrkstr zYt'ábi s tritlŽ rrlěla c1va
syny. Po roce l433 dčdil zápisné zboŽí po dědovi .latrovi z Lestkova Jarr starší Tlrrksa. kdyŽ .|eho bratr Jarr r-lrladši 'I'ltrksa padl p i oblélrťrnitvrz-e Viklefisko - vlastrrě
}llaŽovic tr Netrnlětel.
Bavor'-BavÍrrck'"'ze Švarrrbcrka. syn Ratirlríra a bratr probošta NeLrstupa .IaIra. drŽcl rocc l402 v Praze donty. Roktr l406 kotrpil pro králc1'achov od odbojnélto p ibtrznélro Jarra Pi'irrldeckého, za coŽ trrrt Václav lV. zapsal plat rra St íbrtr. Jarra z P inldy kázal Václav IV. stíti lrenadálc roku l409 rla Staronrěstské radnici. Z té pÍíčttly
povstali jclro p íbuzníproti králi' kterouŽto p i pozdě.ii. asi kolcnl rokrr 14l4 rtrovllali.
Proto z portrsty za podporu krále p epaclli p íbuzrri ze Švalrlberkar. l4l2 Bavorovy
statky tr Slavic a vyplenili je. Roktr l4l6 prodal s bratrenr probošterrr pIat rra St'íbrtr a
ocl roktr l4l7 seclěli na Bělé tr Plzně. Bavor jako nepi'itel lrrrsitťr vytlačiI JanaŽiŽku z
|)lzrrě' Roktr l422 l'nu ZikrnLrnd zapsal tvrz lllaŽovice tr Netrnrětel. konfiskovarrotr
spojencťrm berotrnskych htrsit brat íltt l-atttovyrrr. Jak uvedeno Lr Stupka, drŽel po
něnr Staré Sedlistě otík z l]laŽovic roku l404. Na zák|adě zatín Itezltánl lro vztahu
si Bavor vyŽádal postoupení lllaŽovické Ívrze. ZenlŤel v roce l425. S rnanŽelkou
Mar'kétotr z Valdštejrra rrrěli syny: Bavora' Bohtlslava. Jinci icha Bavora: a dcer'y Bettiglttr it tlalŠirrezrtátttych jlrrerr.
Bavot'"seciěl ocl roku l413Ira Kokašiciclt po snlrti Froze-I]ufrozirry, nratky Hynka
a.latta Hatlovcťr ze Švanlberka.které si s l-onrcenl vyprosiljako odtrmrť a drŽel je do
roktr l4l4' BolrLrslav71 seděl na Lestkově a drŽel k rrěmtr 'I_isvice. Kopáčov' K ivoťrsty
(!) a Kozoltrpy do své srnrti rokLl l454 (vylrlášcna v IcdIrtt l456 ve St íbrtr). K dědictví. se .iako pozťrstaly rrelilásil rrikdo. L)arovací iist obdrŽcl od krále Laclislava bratr
Jind ic]r Bavor. Benignu" byla provdárta za Jarta z Rabštejna. snad téhoŽ kter1i drŽel
ocl roktr l448 PlaIlany a roku 1456 oclunrrť po Alšovi z Jincťr.
Jincl 'ich Bavor7] (1425-75, Ť l484) clrŽel po otci Bavorovi Bělou se stryce:n Jatletlr
NettsttrpctlrdorokLr |426.od roktr l426sárrr. l454dědil Lestkovasedčl rrarrěrr-r.ještě
v roce l466. Pr"'ed rokenl l469 dal dobrotr vťrli rra poclclanc v MěclraŽicích Petrovi a
Brykcírrltr z Borovic. l475 rrčilril zádušrrí nadárrí pro kláštcr minoritťr ve St'íb e (v
rlěnl .je jrnenovitě zapsátla jeho nratka Markéta z Valdšte.|na). Ve prospěch p íbr-rzlré_
ho Bohtrslava ze Švarrrberka se p ecl rokern l484 vzdal rrěkolika zápisťr včetně 700
kop gr. z'ápistr rra klášte e Clrotěšovskérn ocl krále Ji'ího z roku l470 (prode.jni suma
rrcbyla zvc c.jnčrra). Tak lestkovská větev znovLt zclrttdla a dostala sc pod portrčrrictví
borské větve tla Švanrberktr (|ako p cd 200. lety po snlrti Žlwiaa kolenr rokLr l2tl5).
I{odové sícllo Lestkov p'cšlo plně pod správu pánťr rra Švanrberkrr. S nlaIiŽelkotr Eliškotr z C)seka a Riesenbtrr'kn''1.ca l400-l450) nrěli syn1,Aleše a Miktrláše Jarra.
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Alcš 7'' (-Várroce r. l489t) seděl na tvrziv Lcstkovč a spravoval zboŽí lestkovské
z vťrlc I]or'skyclr Švarlrbcrktj' l'}'ed vánocertli roku l.189 b5,l zavt'ttŽclětt. Ze z'právy

lrc.jtttlarla rla Švarllbcrku Loretlcc z VidrŽperka ze l4.prosince Bohuslavovi ze Švarribcrka na Zvíkově vypI1 vá' Že za_ieho snrrt rrrčli odpovědnost páni Planšti ze Žeberka.

Po Alešovi zťlstaly děti: dcera Voršila a syn Jatl Bavor zv. Bavťrrek, ještě nezletilé a
proto p ešly pod porLrčnictví vyše uvedcného stryce Bohuslava.
Voršila77(Uršila; l490-l5l0) byla provclána clo panského roclu Dobrohost z Rorršperka. Roktr l 503 jí zapsal věno bratr Jan Bavor na

sv m rrrtr.jetkLr 55 kop gr' míšer"rskych. Roktr l506 jí
40 kop vyplatil rrovy drŽitel M. Raušar' Zbyl1ich 10
kop Žádala vyplatit roku

l5l0' Její nrarrŽel

Alex

Dobrolrost se roktt l508 h|ásil ke statktr po Janu Bavorovi, alc lvrz rredostal.
Jan Bavor-Bavťrrek7s byl vyclrován na Švamberku. ZkráceIr na dědictví se zakoupil po roce 1490 v
Plzrri-Malicích na Saskérn p edměstí a stal se městskylrr obyvateleln. JakoŽto pťrvodenl čleIl panskélro
Stavtl, se odrrrítal pod izovat městskémtr právu a měl
s plze skynr nragistrátern četnéspory. Roku 1504
trsmrtil za nejasrrych okolností syna jednoho rněšt'atra. ale došlo ke snlírnénrlt narovllání obou stran. V
roce 1505 koupil tvrz Ch ínov (K ínov) u Plané. Jak
psali současrríci- byl mys|i rrepokojrré. Mstil se za
llepotrestanotr vraŽdu svého otce a v jejírn dťrsledku
Pftvodní znak
za svťrj společensky pokles. Nakonec se stal opovědníkerrr Plzně a roku l506 se spo|čil se skupinou Chva t ěru bs lq,ch z Le s tkova
loupcŽivyclr rytí ťr. PlzelištípoŽádali o pollloc norimberské měšťany.V ledrru 1507 Jana Bavora a jeho druhy obklíčilina tvrzi Ch inov a po .ie.iím vypálení ho zajali' Po Írtrpnérnvyslechtr a povolení tajnélro hovoru
s rnilenkotr. byl 4. írnora l507 st'at na plzeiiskéIn náIněstí za ťrčastizástupcťr královskych nrěst. Poprava p íslušníkapanskélro stavu dle rozlrodnuti měšt'anskélro soudu
vyvolala velké hrrutí ve šlec|rtickych kruzíc]r. Ale pohrorl-ra PlzeIi teprve čekala'
V roce l507 t ikrát vyho ela. Miněno, Že to byla pomsta BavťrrkoqÍch druhťr. Král
Vladis|av popravtl dodatečně schválil a Bavťrrkťrv konfiskovar-ry majetek daroval
Plzni. Na rnístě vypálené Ch ínovskétvrze byla postavena v XIX. století kaple Panrry
Marie. Bav rkova pottrprlá strlrt a ekotromick;i pokles lestkovské větve p ispěly k je_
.jírntr celkovénru poklesu společenskélrru. P ibuzrré větve se k ní, aŽ rra vyjirrrky, p estaly hlásit a lestkovská větev trpadla do zapomenutí. jakoby vym ela'
MikLrláš Jan79 1_1499, Ť1502) z Lestkova, starši bratr Alešťrv, pťIsobil asi v rťrznych sluŽbách svych bohatších p íbtrzn57ch' Spoltr se syncnr Jaktrbem se stali p ed
rokem l499 poručniky sirotk a správci rnajetkr"r po zenl elén-r bolratér-rr erbovIlítll
rněšt'atlu Jatlovi z Lestkova' ktery oba spravovali do roku l502, poté se Mikuláš Jan
jiŽ ncpi"iponriná. Krorně syrra Jaktrba nrěl asi dceru Lucii3'' zc Švarnberka, vdanolt za
ťI edlríka Svatovitské kapittrly Pavla Sněta zc Strčttr (l_500-l5lt). se kteryrn bydlila
lla tvrzi KraIovičky rr V_etovic Iredaleko HostoLtt-tě tr Kliiclna.
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Rodiny z l-IISTKOVA

V

prťrběhtr

9.

XV.-XVI.století potIŽivalo predikát ..z l-cstkova'' rlčkolik rodin rozdí|_|nrÓna..z Lestkova trebo z

od sebe rodetrr. erbetn it-trístctn. Potrrineme-li záIrlět'ttt
Leskova'' sc jnlénenr,.z Leskovce''. sídlenr rodu s erbetll zk íŽenyclr vidlí, vyskytly se

rr1lclr

následujicí rodirry:
l) v leteclr 1407-l8 pťIsobil rra dvo e Václava IV. jeho rnilec Jan zLestkovasr.
sotrběŽrrě s rrašírn Jane m Rtrlantem.

Srrad .je to t Ž. ktery roktr l4l8 utekl.
Jeho p ibtrzerlstvo treni ztrámo.
2) v leteclr |457- 63 uŽíval tento predikát
Mikuláš, syn Prokopa Bervíka z Malešic
a Škvorce",2.manŽe| Kate irry ze Solečka (Solče)'
3) v poloviIrě XV. století se vyprofilovala,
ve<lle lestkovské větve Švarnberk , další

,,z Lestkova''' zaloŽená v1i še
uvedctlym erbovním měšt'ancrn Janem
z Lestkova' Ke konci XV. století došlo
k dočastrérrtunlajetkovérnu spojerrí
obotr roditr (poručnictvi nad sirotky a

rodirra

Kostel Márí Magdaleny na

správa rlra.jetku), které trvalo ještě v 1.
Švqmberku
desetiletí XVI. století' Po zálriku ,,nepravé'' rodiny lestkovské v l. polovině XVl' století - byly jen 2 gellerace - se
vytratila z polrledu historik i lestkovská větev ŠvaInberk(asi po ekotrorrrickénl poklesu a po ztrátč dcskovych statkťr i panského stavu). Po.dle drŽby hradu
8]'
Chvatěrtrby byla rodina známa jako ..Clrvatěrubští z Lestkova"

Poznánrky - Čpst<ÉoBDoBÍ:

l' [6l (kapitola: .'Šleclrtickérocly z Čech do Polska p itresené", s'29. Sotrlrlasi s v;ivocly PaprockéIro a po něrn okolskéIro, Že rodirra Švamber'kťrpoclrází zPeÍra Dtrnina
z Dárrska. Gerrcalogické tabule z ejrrrě dle V. Hirika' Rozrod clělil na dvě části dle erbťr: část s labutí arŮŽí v erbu. část s labutí sarnotnou)]
2. I R.P.!'. Gabr. Bucelini: ,,Geruraniae Topo-Chrot.to-Stctllma-graplricae Sacrae et
Profanae" MDCLXXVIII. Wratislarv ze Sv. z dob cis. l.lcinricha l. r.942]
3. Ipi'echod r.1124 z Dánska do Polska a clál do Slezska a Čech]
4. [7] (s.535-549. tab. LXI.)]

[7l (s.536..Ieště v r. l600 rra ni viděl V. Br"'eŽarl p ivěšerroLr královskotr pečet'.
Fr.Palacky v [ 60 (s.226)] o ní píše: '.podvržerrá. však stará i dfrleŽitá listir-ra ostrovská od 1205 Jarr. 17.''' Drtcs ve SoA T cbori]
6. [ 60 (s. 243-244. tab. XIII.)]
7. I el-XXIV. (s. 6a8-6s3)l

5.
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62:64 (část)]
64:79; 105 I

l0 Ise]

ll [ 59 (č.27. s'24l25)' Ratlrrír (|.) byl pok těn - dlc zpťrsobLr p ecltivtirrí jnren - podle
polskéIlo praprastrÝce Ratnlíra z r' lI49: viz '.Polské období''' pozn. l8]
12. 60 (s.130-133)l
13. 6l (genealogie rodu ,.2 Lomnice")l
t4. [ 59 (č.59. s.52-55 pro olotnouckorr diecézi; uvederr téŽ Bluc|o); 62 (č.524.
s.24 21243 v Klobotrkách)]
15. 59 (č.658. 24'6.1222 "Brenae". svědkové: Dltlhor-r-riIr-rs. Radimír a d.)]
16. 59 (č.252...l.oct. l223 Pragae"); 62 (č. 671, taktéžs.8 l2)]
t1. Iet -XXIV. (s. 850 H)]
l8. [ 97 (s.2O7 ..ze Švarrlberka, ze Skvi ína atd.'')]
l9. [59 (č.258' 21.itrn. 1224 in K ivoklát-Creťrplath:.. collsenstl fidelern baronetrr nostrtrnr Rathynrirunl eleginlus .'. ipsorum Thyskowe villarn ..); 62 (č.684' s.3l5/3 16
1224. 21.Jutl. iIr Creuplat. totéŽ)]
20' [59 (č'332. s.340/34: Pragae l229:,...Ratmirus catrlerarius Pliznensis.'' ves Vše_
hrdy pro plasky klášter"); 62 (č.739. s'347 ÍotéŽ)l
21 . L 62 (č'787, .Cc. |232: ....ad fidelern baronetn nostrtlm RatinrirLrm. .jarn diutr"rrrra
valctudine laborantenr. ..." s.370137 l)' Zd raz ováni Ratmírova parrskél-ro stavrt .'barotl'' z ejnrě sortviselo s nechutí části česk šlechty uzrratjeho postavení, p iznané rrttt
králem, .jako cizinci.]
22. |63 - Jaroslav l)trrych: Světlo ve trllách - blalroslavellá Zdislava z I-errrberka' Vyšchrad l99 1' - Po srnrti Tankredově r. l l94 nechal císa' Jind iclr VI. otev ít jelro a
syrrťrv hrob a strhtlottt jinl s lrlav korurlky. Vzhledenl k nlanŽelství s jejich p íbuznou
Konstarrcií se pokládal za jedirrého oprávrrěrrého vládce obojí Sicílie.]
23. I Vilern lIl. byl oslcpcn, vyklestěll a spolu s l-tratkou a sestrou zav en do kláštera.
Vilérn zenl el r'l I98. sestra Alberia se provdala za lrraběte z Lecce. V rodoktnenu
trvedená prvrrí Sibyla byla rnarrŽelkott ttortnanského vévody Roberta lI.' syna Vilérna
Dobyvatele. a byla dcerorr Geofreye. hraběte z Conversana (v provincii Bari v.jihovychodlrí ltálii)..Iejich syn Vilénr Clito byl také Ženat se Sibylotr, dcerou Fulka hrab.
z Anjou (Jerrrzalénlsk král l l3-41) a MelLIsiny, dcery.ieruzal rnského kr. Balduina
lI. (Ťll3l). Sibylin bratr Almeriktrs (Jerrrzalérn. kr. 1l62-73) rněl kromě syrra Baldrrina lV. také dcery: - Sibylu (Ťll90). poprvé vdatrott zaVilérna rnarkraběte MGf. z
Morrtferrattr (ie.iich syn Balduin. Jertrzalérrrsky král l l85/86). po.|elioŽ stnrti se vdala
za Quida z LttsigIlatru (.lcrtrzalénlsk1i král l186-92); - lsabelIu - AlŽbčtLr, prvně vdall()u za Vilénlor,tr bratra Kolrráda MGf. z MontlerrattI (Ťl l92). podrr-rlré za Qr'ridova
bratra Alnrerika ll. (Jer'trzalémsky král l196-l205). Z lsabclina l.nrarrŽelství poclráz-ela Jolantha (Ť i 2 l2). z 1e.iihoŽ marrŽelství s Johannetrr v. Brienne (.lertrzalénsky král
l2l0. Konstantinopolsky krá| 1229) pocházcla Jolantha, děclička.ier'trzalérrrskélro trťrttu a 2. rrlarrŽelka císa c Frieclriclra lI' (l l94-l250).]
24. ['I-ato hypotetická tnoŽt-tost je potvrzovárla blízkynr vztaltctlt IIavla z- l'enlberka s
Bohrršovynli p íbLrzrryn'ri: Rtrttnírct-tl lI. a Ratrrlírenr lII. včetně I]tl]rtrslava z Bortt
Švarlrbcrk1'. Rodirry se znaly jiŽ d ive - viz"'Zdcslav''. Na listirrách Viiclava I. je_iich
poclpisy rl1rslcclrr.ji 1ro sobč [ 62 (č. |094 |244. IV'Fcbr' ..I3rrrgcliri'':'.GaIlrrs dc
?_lt

Lelvetlberch, Barvor. Ratynlirr-rs.", zaloŽeni kláštera ,.Ce lla S. Mariae''; s.521 l522,);
59 (č.l80. ''irr AIrgerbaclr l250, febr.25: Gallus clc Lcwerrberc. Ratimirirs bLlr'gravitrs
de Frinlberc.''). K obnově kláštera v oseku, poškozenéhoběhenr války se vzbor-t enytn synem P'enlyslen-r ot. (č.3l. Pragae |254 iul. l0: .'.Gallus filirrs Galii de Lcttmberclr' Ratnrirus de Prinlc]a''; listina P errrysla ot. II. pro klášter v osekrr na.jeho ob_
novu, s. 70171)l

25.I62 (č.l090. 1243: ,,Zazino de oprniclr et filio stro Ratmiro"); také na listirrě
č.ll90' l247, l6'Nov. Cladrub: ,.Rathmirr'rs de Sctririrr (poslední.ielro podpis). Ratl-rmirus et Protiua filii Lupoldi de Rachov et de Blahoust ''ttkazuje na moŽnou exis-

terrci dalŠídcery neznán-rého jména, vdané ve stejné době zablíŽe nezrráméIro Lipolta
z Blalroust a Racova, vsi v regionu kolonizovanétn Švanlberky. Sezenra prisobil v
právrrí oblasti, jako tchán Ratnrír I.]
26' |64 (č.16, 1254,25.Mart. ln Stralrerrn: ,.d. Jolrannenr de Swarrrbergk in Strakincz
residentem, nragistrtrrn prioratus Boemie ''na listině z archivu MaltézskéIro ádLr. dnes
rrezvěstné)]

27. I C'D.Moraviae, T.II. (č.CCXIX, Novb. 1232,Zt'toytll: Predbor filius Ratruiri); 65
(č.214, in castro Pragerrsi l239 ante oct. l6:
ebor filius Rathmiri''; s.280-283, svě',P
dectví markraběte P emysla pro Bltrdova syna Viktora); 66 (č.37. l248 .,frater Predborius Cruciferi dorn. hosp. s.Marie ord. Johani Hierosolymitani Praga - testes").1
28. L65 (č.2|9, Pragae l239 dec. l7:
milite Irostro, filio Rathnriri. Zdeslao
',quodam
de Malesich, villas duas nomine Leny et Lybewych.", s.293. Testes: ,.Jarozlaus cur.n
fratre suo Gal|o, filii Marquardi''); 72 (s.248, Malešice: okolo r. l235 drŽel je Zdes|av
syn Ratnlírriv)]
29. Iv diplomatá ích _isotr citovárry listiny, nesoucí rnezi svědky (testes) jméno
,'Ratnrír". ovšem v rozdílnyc|r po|olrách podpisu. Ratmír I. rrrěl vrysoké postaveni ve
dvorské hierarclrii, jeho podpis je mezi stejně postaven mi hodrrostá i, tj. na počátku
podpisové ady. .leho syrr Rattrtír II' jako dvo arr bez furrkce a tudiŽ méně d ležit1
svědek se podepisoval ve druhé části podpisové ady); 59 (č.289' - l226 l.sept. P emysl ot. I. pro klášter v Litomyšli: Ratmir (p ed nírn 40 podpisťr ze 46')' Victor filius
BlLrd et alii mLrlti). - Skvi in. kostel sv. Petra a Pavla: V.Mencl: P edrománská a románská arclritektura v západrrích Čecháclr, PlzeIi l978. o tvrzi vizf 67 (s. l3a-137)].
Na obou stavbáclr se molrl podílet ještě Ratrnír I. (Ťl232)]
30. [ 68 (L.Jirásko klade zaloŽeni kláštera do let l250-53 s kolísáním 1238-12' P.B icháček našel v areáltr v zásypu keramiktr ze XIII.-XV. stol. a v hrobeclr keramiku ze XII. - XIV. stol.: - Líbal, Hanzlíková zjistili nejstarši partie kláštera (ambit, portál do sakristie zruš. koste|a) pocházející z l' pol. XIl. stol');69 (Schaller trvedl, Že
kláŠter minoritrj a kostel sv. Magdalerry a Augustina byl postaven párly ze Švarrrberka
r.|253). Ratmír l..jako donátor kláštera v Plasích byl poh ben z ejnrě tamtéŽ a pro
Ratmíra Il. rrastala povinnost vybudovat rodinnou hrobktr dťrstojnorr postaverrí rodrr]
3l. [ 65 (č.243. ApLrd Zábrdovice l240 iul.4.: .,vir honesttts PribislaLrs lroInine ztlpal1us, curr! sua coniuge

Sibilla nonrine")]

32.I66 (č. 159. irlŽabc 1249,febr.7',Paulico' Ratrniro''); (č. 175' Václav

I.: clar vsi
Šelpice a Boleráz v Uhráclr kláštertl v l-išrrově se sotrhlasenr kr. Bély: Brtrrrae l249,
dec. 13.: ,,Ratnriro et Par-rlico rcgni Boemie nobilibus ")]

2t2

j3. [59 (č.l80' in Argerbaclr l250 fcbr.25.: ,,GallLrs dc Ler.venberc, Ratitllir'trs but'gravius de I'r'imbelc")l
34. [59 (č.204. -l25l. ícbr. 14.: ,,clontirlus RathIlrirus purcravius dc Fritttberc cutl-t
fratre stto Bohtrzlao''); 59-llI. (č'9' in coenobio Clac|ruberrsi l253' dec.2 .: ..Paulik.
Ratnrirus et Bozlaus fratres"); (č.3 l, Pragae 1254, iLrl. l0.: P enrysl ot.II. pro klášter
v osckrr: ..Gallrrs filius Galii dc l-er'rnrberclr, Ratnrirus dc Prirrlda"); dle této zprávy se
rni jeví jako mylná infornlace v [ 87 (s.56, pozt't.72: podněcování krále Václava proti
svémtt syrlovi platí p edevšírrr pro pány ze Švarrrberka)]. Ratrnír IIl. i Bohuslav l.
sIotrŽili oběma králťrnr věrně. bez ztráty postavení. Spíše byli staršídvorštíhodnostá i
rrahrazeIli mladšírni, kte í sdileli p edstavy mladélro krále do budoucrrosti (tak íka.jíc
..generačni prob|érn' )]

35. [ 64 (č. 176, 1258, l. Febr. Wiennae.: ,,Ratmirtrs de Pfrimberch."); 59 (č.278.
Apud Viennam l261 apr.12..,Ratchinrirus de Frirrrfperelr"); (č. 330, Viennae l262
maii l.: ,.Ratmirus de Pfrirnberch")]
36. [ 59 (č.231 , in Laa in tentoriis apud Moravarr l260 Irlens. iurr.-iu|.: kr. P emysl
ot.II., testes: .,donrinus Ratlrylnirus de Plrrinrbercl't), (č.232 kr. Margareta ÍotéŽ:
,,donrinus Ratrrrirus de Phremperclr")]
59-l l l. (č.l4l. in Lestkov l257:
burcgravitrs de Phrimberch")]
-1 t.
',R.'
38. 59-III. (č.369' in Bor |263 febr.26.: ,,Rathrnirtrs, burgravius de Pfrinrpercz. Datum in Haydď')]
39. 72 -Yl. (Valdek. s.l76 - vyvod pálri z Valdeka)]
pirrcerna de Cubito, Ratnrirus")
40. | 62 (č.79' 1255,28.Dec. Pragae:
',Vlricus
(č.l03' Pragae l256, dec'28.; .,Vlricus pincerna de Gubito. Radnrirus de Crasicorve'');

(č'292. Apud Pragarn l26l sept.8.: ,,Vlricrrs pincerrra, Rathimirus pttrccravius de
1;p1imfberc"); (č. 308' Pragae 1262 ian.21 .:,.olricus purcravius de Loket' Ratrrrirus
de Primda")l
41 .I73 (s. 167: Nach der Stiftung des fcjrmlichen Konvents. 4) 1245. Bavarus von
Strakonitz Freyherr atd.. 5) l257' Bohus Freyherr vorr Schwanberg 6) |278.ZawitŠ
lireyherr atd.). Podle [ 86 (str. 146)] byla česká provincie Johanitťr odr' 1249 irrtegrálrri sotrčástí velkopreceptorátLr zenri německého jazyka. Do čela byli dosazovárri hodrrostá i zvynlanlrtych išsk ch rodr]. V Čecháclr byli nlistry v té době elrolní p íslušrríci patrskélro rodu ze Svamberka: Frá. Jan (1253-54) a Frá. Bolruš (1257-78). Toto
postavení potvrztrje _jejich prvotní pťrvod Říše,z rodLr v.Schwangall včetně trvede'
rrych nadárrí pro klášter v BÓhrnisch Brucku ve Falci]
42. I64 (č.l06' 125 ' l6. Jrrl' oppaviae.: ..Bohtrzlaus filirrs Rathnriri" (poprvé sarnostatně uveden); 59 (č'386, in Plasy 1263 tul.2.:..Bouzlaus frater Ratlrnriri"); 64
(č.787. I272, I4.Jul. Pragae: .,Bolruzlaus burcgratrius de Primberc"); (č.8l3' l273'
25.Jan. In Misserritz: ,,Bohuslaus, br.rrchrauirrs de Phrinrberch"); (č.la66' l289' l0.
de Bor"); (č.l5l2. l290' l3. Sept. In Misenberclr.: ''Bohrrslao
'Iirn. Pragae.:
'.Bohuzlai
tlc Bor"); (č.l554. l29l.8.oct. Aprrd Egrarn: .'Bohuzlatlrn de Bor.'et..Racconenr. filium Bolruzlai de Bor"); (č.59l' l285:.,Bohuzlaus de Bor, carrteraritrs")]
.l3. [ 64 (č.2095. l306.29.Jan. IIl tnonasterio Cladrubiensi.: ..Bohr"rzlaus. purgravius
in Phrinpergk")l
44. I Kronika I'etra ŽitavskéIro zv. Zbraslavská,.Chr'onicon Aulae Regiae'']
45. I viz 42 (č.1554' l29l. 8. oct. l)]

46. [74 I
47. I nap . A. Sedláčck v [72l a [ 9l-dílXXIV.; o. Miltner v [7l ]; C. v.Wtrrzbaclr
[ 103 -XXXIf . (s.2]0-276)l
48. [ 59 (č.38l' in Valdek l2 3 rnaii l3: ,.Sifridrrs cle Ssvarnberk.,); o+ (č.8l3' l273.

25.Jan. In Misserritz (Myšenec): ..SifridLrs de Barrrch, Bohuslatts. burchratrius de
Phrirnberch")l
49.Ivizl64 (č.1466 zr.1289); (č.i5l2 zr.I29O) atd.]
50. [ 70 (heslo,.Lestkov 1.": ., 1332 sifrido, nato Borzute de Lestkov, capellano in
Swessirt'']; v téŽe době LtrdrniIa ze Šv.vdarrá za Plichttr ze Žirotina - padl r. l322 tr

Ampfingul

5i. [ 75 (Acta Clenrerrtis VI.); viz pozrrárrrku 50]
52. |75-II.. (č.l203, č.1204. ZenÍ.elp ed l8.l. l367)]
53. [ 75 _II. (č.l94l);88 (č.98)]
54. [ 18 (poselství r. l359. z r. 136l viz [ 99 (listina sign. 281 : ,..verrerabiles fratres
Arnoštrjrrl Arclriep. Pragen. ..et dilecti filii Guilhelrrrunl decanutll ecc. Wyssegraden
prope Pragarrl, Atnbassiatores sltos..'')]. Knilrovna nlěla l l4 svazk (knihy bohoslovné, právnické i jin ch disciplirr, koupenyclr dílern v Avignonu, dílem v jinyclr zenrich' Cisa zani zaplatil l00 h iverr st íbra.]
55' [77 (s. l36; Vilémťrvdťrnr nrěl č. 5 f - staré číslování)]
56. [ 72-XIll. (s. 57); 91-XXIV. (s. 8a9)]
57' |79 (s. 6l, č.335); 82 (s. l20, heslo ,'Čisovice''' Jeden ze 2 dvor nranskych se

.lrnenuje ..Leskovsky" )l

58. [ 72-XIII. (s. 57); 76 -lll. (1378, XIX.Aug. Messna: Rathimiri de Srvanrberg);
(1375, XIll.Nowmb. Lestkov: ,.dd. Bohuslai de Krassikov et Ratmiri rnilitis ibidern
de Lestkorv"); (1394,23.Juni. Lestkow:,.J. de Srv. don. eccl. prag. present. nob. donr.
Ratmiri de Slv. alias de Lestkow.''); Puta II. Švihovsk z Riesenburka (f1399) byl
podruhé Žerlaty s Martotr Bavorovtrou; jeho první rrranželka Eliška ze Šv..dcera Buš-

ka, zern ela r. 1373]
59. [67 -I. (s.l2. Bonělrov: r. l360 StLrpko z Borrělrova); - II' (s.l44. Staré Sedliště:
drŽel r. l383 Stupek. R. l404 otík z FllaŽovic.); otín, s.94.: po otínu se r. l383 píše
Stupek, ještě r. l394). 80 -Vlll. (s.486' r' l360 klášter tepelsk jedrrá se Stupkenl z
Borrěrrova); 81- I (27.X. l402: Jan ze Šv.po otci Bohuslavovi dává urozetrétrru. muŽi

Sttrpkovi zeŠv.]4 kop gr' (nrěl od r. l366dostávat ročně 64 kop gr.)]
60' [ 96 -l. (s'326: 0tík z HlaŽovic rněI na štítrrhtrstr (l379_l425); II. (s.l25:
zHlaŽovic otík prrrkrabč v Bernově (správně v Berorrrrě!) l390-93l
6l [ 7 -Vll. (1412.5.Sept. Lestkov: .,data est crida d. potha de Srvarnberg, presb.
Prag. dioc. ad eccl. in Lestkou,. pres. Joh. de Srv."); (1414 - Lestkorv: ,.cricla Henrico
de Trpist per lnort. Ptrothe vac. present. sub dd. Boh., Hinconis Krussina. Johannis cle
Sw. frun,, nec non Johannis de Sw. alias de Lestkow dicti Rulant")l
62.|82 (s.975' Voldrrchy). 72 -XllI' (Únětice. s.95)]
(l3. [ 72-XlIl. (s'57); 90 -XXXV' (1395' l8.prosince: lll villa Nezbavětic Hclrrich ciecessit). Dědil ..Benessitrs cle Swanlberg". Proklatltace ťrnrrti v Plzni 7. íjna l395]
64.176-V. (1394. (r.lll Ottyn); (1399. 8.ll.Mizu): 104 -VI. (s. 164: 1408 j.-4.leclna:
T1insk1i kostel: ,.Íanl. vir Ilinccl de Srv.. natus Dobessi de Mtrzkov arttligcl'|)rcscnt.
Neustrrponi prcsb. Tirrensi"); (140s rcsiclentis in Slar.vicz); (1413.24..1rr1.-Jerczaly

..hon. vir d. Jolrartnis Netrstup, prep. ecc. s. Cristofori irl'fin super Albea"):76-Vlll
(1423. XXI .lul. Ilyela: ,.cous. cl.Neustup archidiac. Horssvien. et Barvorkonis de Byeia.'); 7 -VIll. ( 1423. XXl.lul. Bycla: ,.cons. d.Neustup archidiac. llorssovien. et Baworkonis dc Byela"); (1425, V'Oct.)l
65.I76 -V. (1394, .Marcii, Ottyn: ,,ad eccl. paroch' crida Neusttrpo clerico de Lestkou,, present. nobilum Neustuponis ct stupconis dict. eccl. patron."); (1399.8.Febr.

Miza: ,.confirnrat donrini Ncustuponi olirrr pleb. in otyn"); -vl. (1402. XlX.Maii.
Schitborz.:.'D. Neustrrp irr Myza ad eccl. irr Sclr."); 83 (s.25. č.85., l405. l7.ťrnora)'
A.Seclláček p i psarrí historie rodirry Lestkovskych v [9l_ XXIV'] si nevširnl p i irr-

stalacic1r NeirstLipovych v z'ápisech p ítornrrosti probošta Netrsttrpa Jatra. a srrrísiv oba
jako braNeustupy. pokládal je za osobu jedinor-r. Probošt Neustup Jan byl ozllačovál]
Jarr
Rtrlarrt.
tr Bavorťrv' zatítnco tt Nettstrtpa nejsort sotlrozenci tlvedeni' Asi .1ím"byl
Svanlberka'']
rodetlr,.ze
neuváděny p i instalacíclr. V Žádosti č' 85, r. 1405 uveden
-v. (t:sz. 3.Feb. Lestkow: ,.present Joharrnis dict'Rrrlant ibid de Sw."); 77
66.

Í16

(č. 8b0, r'l404': ,,Joharrtles de Lezkow prottl'lc br-rrgravius in Mendico"); (l4ll' Bor:
*nob. vir Johannis de Sw. ttltor. n'v. Bohuslai, Hirrcorris de Kruš., Jolrarrnis frurn");
vlll. (1426, Xxlll. Sept. Mnyssek: .,ad present. faur. Johannis de Lestkow resid. in
Waldek..); 72 _YI. (Karlšte.in s.55: ,.Roktr |429 dne 19.srpna zem el rra Karlštejrrě
lrlavní_ieho obránce sta ičky Jan z Lestkova' někdy podkomo í")]
67. Í j6 -VIII.-X. (s.l68, Hostywarz: 143l' die perrdelt. XVIl.Mart': ,.data ist crida
Johanni de Lestkow presbyter, vicario eccl. S.Appolinaris Prag. ad eccl. in Hostywarz
per mort. Allexii alt. rect. ad present d. Miclraelis, abbatis s. Procopii alias in Sazawa.
Exe. pleb. in Brunow"). Prosecky vikariát]
68. Í]2 _VI. (s'l20. Hraštice: od r. l423 drŽel ves Jan z Lestkova. Po sr-nrti Janově
jejírrru a Vnudědila to zboŽí dcerajelro. skrze rríŽ se dostalo Janovi st. z Vrábí, synu
a dcera);
Valdeka
z
Anna
po
nětrr
Z
stala
el
|429.
ku Jarrovu); (s.178. Jall zL' zem
podával.)
Zpráva
kněze
1433
z
Vrábí,
T|trksa
Jarr
drŽel
po
r.
1426
(s.94' Mnišek :
1erž
-I'ltrksy
!]
z
Vrábí
mladšího
Jana
ká
bratra
se
t
jeho
Viklefisko
t
tt
tvrze
í+:
smrti
o
'.
čr). Ill (č.860: u staré Žiclovské školy, l402: ,,Baworus de Swarnberg etnit d. ctrtn
braseatorie erga Beness cle Clrusnik l50 sxg"); 89 (Zápisy královské osobátrr r-ra pla-

tech z měst a klášterrj vycházejíci: - St íbro 100 (l20?) kop Bavurkovi; 1406.
l5.Aug.- St íbro: 20 kop Bav rek; 1423,27.April - kr. Zikmund potwzuje Bavorovi

berni ve St ib e); 99 (listirra sign.795: císa Zikrrrund zapsal
," Šu.'ii.t kr. Václava
konfiskovanou spojencťrnr berotrnskych husitťr Ji ímrr
HIaŽovice,
tvrz
ze
Šv.
Bavorovi
a Dr.ndelovi. synťrrrr b v. král. lovčíFilipa Latrty. v Norimberkrr.5.srpna |4Z2)-Tvrz
však Bavor niidy nedostal. Její drŽitel Jarr Mráz z HlaŽovic - po Stěpánovi - dostal od
krále Ji ího zápis na Lidice, Zájezd, Běluky' Kováry a Krteri r.1467. Do této oblasti
e
se p estělrova 'i za50 let Bavorovi potomci z Prahy. Listina o prodeji platu na St íb
pod
99
v
ttloŽerra
Elsterberka
z
ichovi
Jind
]
Šv.
[
ze
a
Bavora
ocl Jana Netrsttrpa
rra

sign.75)l

(1413, 20.Juni: ..Froze, r.nater nob. vir. I'lynkonis"et Johatrnis de Sw. dict.
Halrovci, eujus bor-ra in Kokašice et Lot-tlec. Ba'uvl-torek de Sw. et de Slavic' Wenceslaus dic. 'l'iavhk. itnpetrans de Krimic")]

ZOi. I qO -f

f f

.

71. [ 90 -XXXVII.( MCCCCLVl,20.ledna lit. procl. in Misam: ID villis l-estkovie
ctc. BohLrslarrs cle Srvanrbcrg aut cluicurnqLrc altcr clecessit.. Bona declit llerlrico dicto
215

I

i

Bawor de S'vanlbcrg ). Dčdictví:hrarliště Lestkov, 'f'isvice. Kopáčov, K'ivoťrsty

[o Mil<uláši Johanovi. na rozdíl od syna Jakuba, nejsou do r. l499
Nevírn zda se tla něho
vztahuje zpráva z listu
lrelfenburkého purkrabí

Kozoltrpy, se všírrratd.]

79.

72. |90-Xv ' (č. 20)]
73. L76-vlll.-x. (1425. V.oct. Byela: ..cons. cl.Neostup. archidiac. Horssorv. et Llenrici filii Baworconis, resid. in Byela"); (1426'Xvlllsépt. Byela: ,'cotls. t-tob. d. Henrici de srvamberg resid. in Byela"),90-xxxvll. (s. l04l- 43: l456.20.ledna in Misarn procl. ln villis Lestkovie Bohuslaus de sw. decessit atd. vizpoztt.Tl); gg (1470Georgius Rex verschreibt d. HenricLrs Bawor de Sw. 700 Sch.gr. u'r das klost. cl.ro-

I(rumlovskyim'Že k němu

tischovierratd.); 90-III.(s.466.č.ll0; l475'6.VI.-oclkazlincliichaBavorazeŠv.na
nrŠe zádtršní kláštcru nrinoritu ve St íb e); (č'l3l. 1484,28.6. kl. ChotěŠov. BolrLlslav

1eŠvoprodcji zásÍavy klášterana700topg'.odnebožceJind iclraBavora,s.496)]
74.Ivlz vyše pozn. 73' č.l3l]
75.192 (s.107. Fanr. osek u. Riesenburg: (2) Elisabeth - Heinrich d. Jiingere Frhr.
v-Schwanberg' *um l400. Ť nach l450 (dcera Boreše Vl. a Anny z Kolclic)]
76. [ 90-XV' (s.42-43' č.91: l489, l4.prosince' Hejtnran Loienc z WidrŽperka o

vraŽdě Aleše z Lestkova)]
77. Í93 (s.460. č.559. -l503, 2.srpna. Pan Jan Bavor ze Šv.zapisuje sest e své pí Uršrrle z Ronšperka 55 kop gr. rniš. na dvo e p ed branotl Haátict<ou v Plzni; i.54l'
č.648'-l506. 29.květrra. Pí. Voršila p iiala 40 kop m' pojištěn] ch rra dvo e druhdy
pana Bavora od Matouše Rattšara; č.699, l508,23.3. Mocní rozlrodčíve sportt
Plzně
a pana Alexi z Ronšperka o statek p. Jana Bavrjrka:
,,K ínov nrá zťrstati Plznil Aleš z
R. ntá pr na tvrzi něco svrchkuow. Chce-li o to k právlr hleděti, jerlu se rtezavirá.
Než lidé jemu člověčenstvíneslibovali, arri spravedlnosti ke statku rieukázal'']
78. L 93 (č'385' l493' l9.srpna' StíŽrrost emes|a krejčovského na p.Bavtrrka. aby
magistrát nedopustil cizího krejčíhopro ušitíšatri po rrěmecku); (č'553' 1503,27.1l.
V plné radě p.Bavor vitrěn z rriznyclr qitrŽností: ..ovce clrová p es počet od panuow
vy čen]i Iidenr - spásají sedlákrjnr rra lukáclr; paclrolka v donré Ji íllo BrušenéhorukoLr šavlíokrvavil; spory o drŽení rarohťr' o psa atd.); (č.566, l504' 13.V.
P. Bavor se
zavázal llrěšt'antr l'alečkovi, jehoŽ syrra Ermolattse zabil' slouŽit zádtršní rrrše, postavit
k íŽ. vypraví poutnika do Cáclr, kotrpí 3 velké svícny do kostela atd. Slíbili z obou
stran. Že nebudou toho ničírnz\ mvzponínati aj.); (l506,29.XI. rrorimberští odpovídají-plzeliskynr. Že s politovánim p ijali zprávLr o jejich opovědníkovi Janu Bavorovize Sv. a na je.jich Žádost jim posílaji puška e); (č.663' l5-07, po 25.l. Plzerlštípíšou
do Prahy o za.jetí p.Bavora. ); (1507. l0.3. Andr|e z Paclru, zaiity sJ. Bavoretn.
avšak

propLtštěny-bylještěpachole -ŽádalPlze skéokoněaněkterouzbroj,kterotrmttve
vězení p' Bavor slíbil); (l507,25.V. BLrdín. Král Wladislaw schválil Bav rkovu po-

pravu a Plzeriskyrn daroval jeho zboŽí)]

zvíkovsky hejtman

Lrr'čitézprávy.

Jan

I'abuť ze Šu.poslal

svého písa e měštěnína

Mikuláše pro odpovídací

list,

[

90

XXVIII.(s.390, č.352 z

r.1410, 19.Febr.);

(s.666.

č.l 9,

94

1499.
l2.prosince: spor vdovY
Uršily po Janu z
Lestkova měštěnínu proti

poručníkrim statku
Mikuláši a Jakubovi
z Lestkova
P ed

purkrrristrerr'r); (č.20.'

|502, 6.června: Spor
Mikuláše z Chebu a
Lautyrra apatyká s
Mikulášenr a Jakubem

z Leskova o aPatYku v
domě u Anděl )]
80. [ 90-XI. (s.5421543.

č.1046: l50l,29' IV'
Pavel ze Snětu a Lucie,

nranŽelka jeho

ze

Švamberka, pohnali
Jet icha

z

Kolowrat na

jim na
tvrzi Kralovičky jeho
lidé pobrali svrchky
Buštěhradě, Že

atd.)l

81.Ie6-II.(s.s3)]
82. Í 96 -l I.(s' l 69)]
83. I e6 -ll.(s.l 60)]

Poz stalost po Jakubovi

z Lestkova'
'

Jakubl (-l488, Ť20.VII.l5l5, zv. Laboutka, z Lestkova, "od ŽiŽky rrebo ,,z domu
dědictví
Žizt<ova''). jea iny známy syn Mikuláše Jarra z Lestkova, zakoupil po rozdčlení
(J .Ianu Zižk1l d|e obrazu
(zvarry
praŽském
Městě
ve
Starém
m
d
po Jind ichu Bavorovi
se, ste.jně
rra pr čelí)v Michalské ulici (drres č.p'a3| 20. červerrce l488 a stal

2\6

2t7

f
jako o 3

rol<y

pozdějijeho bratranec Jarr Bavor v Plzrri' rněstskyrrl obyvateleIn. Písa

-

k erbu '.I-abut''' - pod pr--íjmením
Nové
p
íjmerrí
p
ešlo
r-ra jeho potomstvo.
',Laboutka''.
Nejprve s otcem do roku l502, později sám byI poručníkem sirotkrj (Zikmund,
Lidmila) po erbovnítn měšťanuJanovi z Lestkova a spravoval jeho nrajetek včetně
pohledávek' Kolem roku l500 se zričastnil jako voják nerispěšného taŽení Polákrj do
Multánska v Runrunsku a vrátil se do Čech p es tJhry (v Polsku jako Jakub
Dowojrrowicz3). Po Janovi z Lestkova zdědil hrad Clrvatěruby u Kralup a začal
posilovat jeho fortifikací v5ístavbou barbakárru a bašt, díky vysokyIrr náklarlrim rra
opra\y hradeb Chvatěrub p estal vyplácet nadaci pro kostel sv. Michala do roku
|502' Roku l505 jako člerr pansk ho stavu a držitel Chvatěrub postavil do zernské
hotovosti pťoti Šlikm 3 pěšívojáky a l vtlza.
KdyŽ roku l508 sirotek Zikmund dospěl, ujal se otcovského majetku. odtud
začaly spory mezi ním a Jakubem u komorního soudu (o klenoty, šuby atd. včetně
hradu Chvatěruby). Po rozhodnutí soudu o vydání věcí v prospěclr Zikmurrda zťrstal
Jakubovi jen d m č.p.437. Po ztrátě větširry majetku se Jakub angaŽoval ve sluŽbách
Gutštejrr '. Vzhledem ke tvrdému rymáhárrí majetku Ziknrurrdenr rra Jakubovi Inu
Zikuna (Sidonie) hraběrrka z orterrburka na Tacl-rově, marlŽelka Burialra II.
Gutštejnského, leŽíc na smrtelné posteli neodpustila dlulr 50 kop gr.míš.,p estoŽe ji o
to Zikmund prosil.
V listopadu roku l5l1 Jakub z ejmě sjednal prijčku osady sv. Michala pro pány z
RoŽrnitálu' ze Šternberka,z Kolowrat, ze Švamberka atd. . V letech l5l2-l4 držel
část virrice Arrdělka7; roku l5l4 ji prodal uzda i Jantt Matesovi a pomáhal
hejtmanovi..na Švamberku do dubna l5 i5. o jeho službu projevili zájem i Jind iclr a
Kryštoťze Švamber:ka, p íbuznína Boru aZvíkově dopisem'. Asi by jirn lyhověl, ale
20.července l5l5 náhle zem elg' V soupisu jeho pozťrstalosti p'evaŽují zbraně a zbroj'
Zajínlavá je zrnítlka o ručrrici v té době ještě rrerozší ené zbraně v osobní drŽbě.
Prokopl') @d Žizky, Laboutka) Jakub v syn, drŽel otcovsky d Irr č.p. 437 do zá í
1518, kdy ho prodal uzda i Janu Matesovi (koupil od Jakuba roku r514 vinici). V
rodirrě Laboutkri je na pamět' v|astnictví domu s obrazem lana Žižky na pr.ričelí
uclrováván od l. poloviny XIX. století medailon se ŽiŽkovym portrétem. Lucie ze
Svanrberka'', Jakr'rbova p íbuzrrá (asi sestra), byla vdarrá za ri edrríka Svatovítské
kapituly Pavla Srrěta ze Srrětu a bydlili v letech l500-l5ll na tvrzí Kralovičky u
V etovic (Kladno)' Tvrz Kralovičky stála rredaleko Hostoutrě. Prokop v stryc Pavel
Snět byl ri edrríkem kapituIy, která vlastrrila v obci Hostourj několik dvorri. Vzhledem
k těmto p íbuzenskyrn a rrrajetkovym vztah m si Laboutkové koupili dvrir (Irebo
dvory) právě v Hostourri od Svatovítskékapittrly. Tarrl hospoda ili mj. lla
HrabaI]rovském statku. D leŽitá byla blízkost p íbuznyclr pro p.ípad ponloci v oněch
neklidn ch a rrejist ch dobáclr.
ho zapsal do rrrěstskych knih
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vzhledem

Laboutkové rra Hostoutri

Y

záŤí rokrr l5l8 prodal Prokop dťrnr č.p.437 U.Iana Žižt7,rta Starém Městě
praŽskénr a z ejrrrě odešel r-ra svrij statek do Flostouně u Prahy. Wít Laboutkal2,
Prokopriv syn a první z rodirry uvederry v I'{ostouni v leteclr l565-72' seděl na svém
statku a Živil se kostelnictvím tj. správou kostelního zádušrrího majetku kapitulního
kostela sv.Víta (ako dalšíp íbuzníl(r'rršinovéze Švamberka na Jeselricku'';. V
Hostour-ri se roditra Laboutkrj rozrostla a jednotlivé rodiny byly nazyvány dle drŽby
statkrj, na'nichŽ seděly (Hrabaiiové, Srbkové, Maršálkové).
Pavel'", Wítriv syrr' hospoda il na otcovském statku v letech l516-96 (byl pok těn
podle stryce Pavla Sněta). V roce l576 byl zvolerr starším kostelníkern a sluŽbu
qlkorrával do roku l580, tehdy nrěl p edat vybrarrou část odvodu záduší (1 l9 kop a
47 gr.' 5 den.) novému staršírnu kostelníku p'íbuznému Jírovi Srbkovi' Podle
velikosti tzv. Svatohavelského rjroku měl rozlohu polí 2,375 láIlu t.j. así 66,5 ha (l
lán-28 ha). V Urbá i PraŽské kapituly je vloŽerr člárrekl5 s poclrnírtkarni pro koupi
kapitulníIro statku šlechtici: ,,Co se osob stavu rytí ského dot1iče. kte í p.i kapitule

jednají' aby se ji-

pop álo rrěkterého statku

od

poddarrého našeho

koupiti atd. Vloudila-li

se osoba svobodná nebo
erbovní, bylo dovoleno,
ale takové tuhé v nrinky
ukládárry, že bude plrrit

všechrry

povirrIrosti

poddanské. ba Že musí

prodati

Stcttek

dr'Žel

poddanému'

kdyby vrchrrost rrechtěla
jej trpěti''.

Lctboutk v Ilostoumi

:byla rozhodr,u
deskov

Jíra Srbkrj l03 ha polí). Avšak po ztrátě

1,'"!l'TlJ',
"J;'*ií
'clr statkťr (Lestkov,

Chvatěruby) a následnou koupí tzv. šosovníclrstatkri od PraŽské kapituly, vázarrou na
p rjetí v17še uveden ch podmírrek a poddanskych povirrrrostí, sv p edchozí pansky
.i
stav ztratila. Její členovézťrstali osobrrě svobodrrí, coŽ jirn r'rrnoŽriovalo voln1i pohyb
v tehdejší- společnosti rrebo zaujírrrat určitá postavení ve venkovské hierarchii.
Publikace| r-rvá<lí (včetně erbu rodu), Že členovérodu Švanlberkťr bez majetku se
rlacházeli v měšt'arrskénl Stavu.
Pavel l,abor"rtkal7, sytr p edešlého, v roce l59l jako 'ezrricky tovar-yš ŽádalvPraze
o uděler-rí rněstského práva a povolení k provozovátrí Živnosti (obchod a enreslo). K
torrru nedošlo, zvláště kdyŽ primas Adam l(ozel z Peclirlovce, sárrr ezrrík a p edstaveny cechu v Praze. se obával konkr.rrerrce ' Žádost dokazuje, Že Pavel rrebyl pocldarryrn, kteryrrr Zerrrské zYízení od roku l50l zakazovalo opotrštět pťrclu a stěhovat se
tlcl trrěst. I(clyŽ povolerrí rredostal, zdědil grunt ipostavcní kostelnília (byl zvolerr roku
l598 na 4 roky, pr"'ísahr'r skládal probošttr Ji írrru Porrtarlovi z I]reite rrberku|3). Jclio
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lllanŽelka Kate ina roku l606 svědčila Ve Sportl AlžběLy, nranŽelky arcibiskupského
hofmistra Julia Wolfa z Wolfsperka, a Anl1y Srbkové skrze husy odehnarlé z obecní
pastvy do Srbkovského dvora.
Václav Laboutkal9, Pavlriv syn, drŽel otcovsky gl.unt po dobu 30. leté války. V
době soupisu gruntri roku l668 ještě žil, ale v létě t'r. zem el. Byl Žerraty s Ludmilou
Pánkovou (zem ela po l'oce |675) a měli syny Ji íka a Václava. Jii íkr' (l669-1703)
seděl lra gruntu v sousední obci Dobrovíz do roku l697, kdyjej pronajal rrebo prodal

Marku Supovi. S rrranŽelkou AlŽbětou darovali roku l690 kalich fr'arrtiškánskému
klášteru v nedalekém Hájku]l. V roce l69l po ídil s hostouriskym sottseclem Janenl

Holubem do kostela sv. Bartoloměje v Hostourli novou kametrnou k titelnici (tam se
nachází dodrres). od roku |697 bydlil v'

Praze a jako rněšťan podrrikal

pivovarrrictví. Jeho potomstvo vlastnilo

syrr Václava rychtá e se oŽenil roku l700 v trovétn hostouiiském kostele s rrcvěstott
2'-.
Kate irlou. l7.ledrra l7l2 vydal jako hostourisky rychtá obligaci rra 300 tolar
ji íkriv syn Václav (*l7l3) se oŽer-ril s l(ate irrou Šťastnou(*l]22). Za ně.j došlo k

clělení rodinného rna.|etku; statek Laboutkrj byl prodárr v dražbě a rrranželése
zakoupili na menším hospodá ství v sousedních Dolanech. Tam se jirn narodil syn
Matěj r.l756. oŽenil se s Marií Magdalenou Plodrovou z Jenče a měli spolu 2 děti:
staršiMarii a mladšího Frarrtiška. Marie zristala svobodná a zem ela v b eznu l83l
ji
na epidemii cholery (vypukla p iprrichodu' tuším bavorského vojska). Její matka
zakázátly
v
obci
kostela
poh
u
by
byly
drivod
nástédovala za 4 dny' Ze zdravotních
vsí'
a všichni zem elí byli polr'berri na novém h bitově, vysvěcerrénr 4' dubrra l832 za
Genealogická tabule rodiny LABOUTKA (po odchodu z Prahy):

v

drirrr

č.p.l003 v DláŽděné ulici, spolu s
pivovarem U Radi,š a také se věnovalo
pivovarnictví.

Nestorem rodiny

Prokop Laboutka (z dorrru Žízkova!
I 5 l5- l5 I 8, 6.1{.Praha
I

byl Josef

Wít Laboutka

Laboutka,

rnajitel domu č.p'l003 U Radišti v letech asi

|840 až 1880. Jeho manŽelka Marie Žila
ještě roku l910. Syn Josef (l859-96) měl

pivovar

U Kornel a

několik hostincrj,

v letech l891-96 byl sládkenr a nájemcem
pivovaru U Flekti v Kemencově ulici.
Dcera Eliška (Elise) je roku l859 uvederra
jako nákladrrice piva. Z rodiny pocházeli téŽ
sládek a hostinsk1i Bed ich (l907-l0;
manŽelka Marie, dcery Jana a Julie
a Ferdinand (r.1 896).

-

r.1925)

Wáczlalv Srbck

- 1606 oo Anna N.

* l59l-l606, l598-l602 kostelník
oo Kats ina N. - 1606 -

Logo obchodního domu

rodov erb. Je to náhodná satisfakce rodině, p ipomínajícíjejíb1ivalou slávu.
Václav Laboutka23 (*asi |646, -170l-), zdědil otcovsky gt.unt na trětrrŽ
hospoda iI od svych nlladych let. ožerril se s Alžbětou Kozovou ( l653-8l ) v
hostouIiskénr kostele roku l67l a byl rychtá enr asi v leteclr l680_l70 l. Měli rrejprve

- tedy

3 dcery: Ludmilu, Dorotu a Mandalenu; všechny však zem ely v b eznu l680 na mor
(poslední velká rnorová epidemie, která zanechala mnoho obětí; v obci témě všeclrrry
děti do l0' let věkr"r). 2.b"enla l681 se rrarodil syn Ji íkra, pokračovatel rodu.
V roce l699 p'i sbírce na p elití zvonu pro rrov1i kostel v Ilostor,rrri dal Ji í
2'.
Laboutka zPrahy celkenr ll5 tolar
Václav Laboutka

dal l3 tolar

lirik'

-

1606

-

I

Ji ík Srbek

I

Bílá labuť.
byl
editelem kancelá í obchodní a živnosterrskékomory v Praze-Strašnicích (zem el
4.v.1949). Vzpomínku mu věnovala Společnost p átel staroŽitností2: v níŽ byl v
letech l905 - l9l0 člerrenl l boru a zapisovatelenr (,jeho zápisy..byly p esné a
d kladné, jak mu již velela jeho láska ke staré Prazez je1íhoŽ prost edí rodiny sládkri
U Labutě v ulici Na Po íčí- vyšel''). Na nlístě hostince U Labutě rra Po íčístojí od
30. let XX. století obchodní drjm ,,Bílá labut''', kter1i uŽívá jako sv j znak bílou labuť
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I

I

Pavel I-aboutka

Wáczlaw Laboutka
l667' Ť l 68 oo l-idmila PáŇová (?)

-

-

Dalšípotonrek Arrtonín Labutka

' rychtá

Ji ík Srbek
-1565 - 96 Hostouti 1516 - 82 kostelník

Pavel Laboutka
- 96 l{ostouii l576 - 80 st.kostelník

- 157

-

166'7. t6'16

1669 -t'703

-

+

Dobrovíz' Praha
oo Magdalena
^-1669

-1701

-

*1646,-1701od l680 rychtá
oo AlŽbčta Kozová
* 1653. 1 85

-

-

166',1, t6'79

Hostou

I

kostelník
oo Dorota
,

-1667-1680

-

I
I

Jan L.
-11 t2 Praha

l-idnrila Ji ík
Ťt680 *2.3.l68l
l)orota ocl l7l0 rychtá

+l674,

*l676. Ťl680 oo 2 .IX.l700
Mandalcna Katc ina N.
*1678,

Bartoloměj
*

l660' Ť l700

Zttzana
*

1664

I Ludrnila
65 I *1672

Keterina

*1

Má11'anna

*

1 74, l(r80t

f1680 - ll00'l'120 I

Wuczlaw Laboutka
I

Ý
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F'rantišek Laboutka (*l802 Dolarry, f po t870 I(ladrro) se oŽenil s I(ate inou Krausovou Z Libuširra a stal se klaclerrskynr měšt'atrenr. Je_jich syn František Serafínsky
(*l84l' Ťl9l3) se vyučil krejčíma stal se p edstavenym cechu v okrese Nové
Strašecí, kde se oŽenil s Marií Horovou. Poté bydlili na Kladně, kde se narodili:
Stanislav, ot lie, otakar' Jind ich' Hugo a Jaroslav. otylie se provdala za d lního
Vav íka, Jind iclr pťrsobil jako stavitel na Broumovsku a Náchodsku' Hugo byl
ezníkem v Tábo'e a Jaroslav p sobil v Čer'novicíclru Tábora_jako obecní tajemník.
NejstaršíStarrislav (*l869 Kladrro, !1942 Praha) se u otce vyučil krejčírrr, ale
záhy zača| pracovat v advokátní kancelá i rra Kladrrě. oženil se ještě ve starém
kladerrskénr kostele s Marií Veselou z Hostouně a z tohoto rnanŽelství pocházeli:

Ji ík Laboutka oo Kate

*

*

*

1713 Hoslou

rt

*

l'722l lostouii

(*

1

Marie

1799'Ťl832
Dolanv

t po

1870 Kladno

I
I

Stanislav

Otl,lie

L. oo Marie

František

Kladno

t 1869. I t942

oo N.Vavr"'ík

Hortrvá

Ť l929 Kladno
Jind ich
oo N.N.

Otakar
oo Františka

l.oo Marie Veselá
2'oo Karolina Stanislavová

ť

Iugo

.-\

I

*1874.t 1949

Ludrnila

.lind ich

x1895 xlgg6 *lgg8
Ť 1986 t 1983 Ť 1982

Vladinrír

+1899

Jaronrír I-.-().

xl910.

Ť l984
oo l93S Libice n/C.
Marta Volkol,á
* l9l5.
Ť l99l

"1906
Ť 1980

J

+

{
olšovskr'

* l939 Kolín
oo Božena ]'vrdikov/r

*t939

Vít l964
I
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945).

Ji í-JíraSrbek. syn nebo synovec Wíta Laboutky. hospoda il samostatně v Hostottni na
Srbkovskérn statku v letcch l565_98 a dlc odváděného r]roku kapitule rněl stejnou rozlohu polí ti.

L.

oo Kate'ina Krausová
*l802Dolany -* l798Libušín
František

I-.

r

LABOUTKA-Srbek

Matčj Laboutka oo Marie Magdalena Plodrová
* l770 Jencč.. Ť l832 Dolany
. f l8I5 Dolany

l75

Stanislav Josef

ina N-

Starrislav (*l895, stavitel); Josef (*l897, prodělaI taŽení na Piavě, těŽce zrarlčrl);
Jirrd ich (*l898' cukrá'); Ludmita (*l899' vdala se za noviná e a spisovatele Viktora
Seiferta). Po ovdovění se zllovu oženil r. 1904 s Karolírrou Stanislavovott z Klecan
(*l874, Ťl949)' Ze2.manže|ství pocházeli: Karla (El904, Ťl96l; vdána za malíi"e a
gr'afika Václava Maška); Vladirnír'(*l906, tl980; manŽelka Zdeiika, syn RudolÍ) a
Jaromír (* l 9l0. Ť l984).
NejmladšíJaromír po absolvování učitelskéhoristavu v Praze učil v merršinovyclr
školách v pohraničí.Po skončerrípresenčrrísluŽby se stal d stojníkem Čs. arnrády a
sloužil v několika posádkách (Písek, Kaplice, Praha). V roce l935 velel čestné
jednotce praŽské posádky p'i uvítání papeŽského legáta rra eucharistickém sjezdu
pa íŽskéhokardinála Verdiera, poté p i vrcholovych setkáních p edstavitel tzv. Malé
dohody. Z osobních d vod si změnil p íjmerrí rra,,olšovsk17''. Roku l938 se ožerril
vLibici n. Cidl. s učitelkou Martou roz. Volkovou (*l9l5, Ť199 1) z od epes tr
Poděbrad. Po demobilizaci roku l939 se vrátil do učitelskéslužby a setrval v ní do
drichodu. Z jejich manŽelství pocházejí: Vladimír (*l939). Jaromír (*1942) a Marta

Ý

l

l942 Kou irlr

*

.oo Marie Í(oI1lčná. * l948

J. orr

Vurr

lVacovrr.
I

Jar'onrír l977

*l

94J

l945 Čcrr,enÝ I Irárlek
oo Libor Sr,e c

lre3s

t

Zápis z volby kostelníka
V roce 1576 byl zl'olcn rlladšímkostelníkenr' roku l580 staršímkostelníkenl (po
Pavlu Laboutkovi). l-589 koupil dalšístatek za l00 kop gr. Celková rozloha jeho
polností byla l03 ha.]7.
Po roce I596 p evzal grunt jelro syrr Václav' o něm se zaclrovala zmínka pr"-i sporu
o dvě husy, odehnarré jelro Žerrou Annou nebo její děvečkou z hejrra Alžběty z
Wolfsperka28 roku l606. Po Václavovi následoval syn Ji ík (-1617-)29' Po Ji íkovi
p'evzal grurrt Matěj Srbek]0 s matrŽelkou Dorotott (t p ed r. l680). Měli několik
66.5 ha.

dčtí:syrry

MarkÚta l973
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Bar'tolorněje a Víta; dcety: Zuzanrr' Kate inu, Lidmilu; nejrnladší Mar'ianna zenr'ela
v 6'letech roku t6B0 na nlor, ktery si tak vybral svoji da i u Srbk ' Matěj byl

kostelníkern v l. l668-75.

Nejstaršísyn Bartololněj roku l700 provázel p i dopravě rrovy Zvon pro
a p'itom zernr"el' Zvon byl odtud na4iván zvonem zem'elého'
Roku l777 jej dali Fiostou štíznovu p elít Josefem Diepoldem vPraz'e3l. V roce
1696 p evzal grunt mladšísyrr Vít32 a měl na gruntu 2 zádušní krávy. Kolern r'oku
l710/i l prevát po Vítovi hospodá ství Václav Straška. Roku l7l2 hostouriskou
obligaci na 300 tolar podepsali Václav Straška ,,tra rrrístě Víta Srbka'' i Vít Srbek

hostouRsk;li kostel

sám.

LABoUTKA-MARŠÁLEK
Matěj Maršálek33, prvr]í tolro p íjmení,seděl v roce l667 na Srbkovském dvo e s
manŽelkou Mandalerrou a 3 syr'ry: Michalem, Václavem a Petrem' Jako kostelník
jiŽ
prisobil v letech l668 a l675, spolu s Matějem Srbkern. V roce l675 seděla rodina
Mandalerra
l.
marrŽelka
na gruntu Hroznovskénl (p edtírn ho držel Petr Hrozrrej).
zem ela o ed rokem l680. od roku l68l nrěl 2' manŽelku Lidrnilu zNelalrozevsi.
Ne.istaršísyn Michalra byl roku 1675 jako 23.|ety zapsán s poznámkou: ',lla
Kostelecku mysliwostí se Žiwí''' Také v letech 1678 a 1681 byl uváděn jako
rráhodou byl
,,mysliwec , později p sobil u fo tmistrovského ri'adu. Nešťastr]ou

,u.i .l.n svym kolegou-myslivcem, ktery

se u soudu lrájil tvrzením, Že p ed st elbou

dával v1istraŽrré znamení zelenym světlem'

Genealogická tabule rodiny Laboutka-Maršálek:

- Maršálek
l68l kostelník

Matěj Laboutka

1:

-

Michal

*1646,

fx po

1681

-

l667-

Mandalena 2: Lidmila

l646. l680

Ť

*1650, *1681-

-

168l

-

Petr

* 1662163,*1681-

myslivec

Do rodiny Laboutkrj pat ili také: Jan Labutka-Berounsk1i, v l. l584-l59l radní
písa a staÁí literátského kťrru v Berouttě]5; Pavel Švanrberk-Jind ichohradeck
(krrěz-jezuitav l. l65l-80), nejprve prisobilv jezuitské kolejiv B ezrrici, pozdějijako
krrěz ve Všeradicícha v Mníškurra Podbrdsku. oba pocházeli ze sourozettc
uvederrych p_edkťr.

I)oztl

átltky - LABOU TK oY

I:'

z LESTKOVA a HoSl'oUN E

l. | 94 (s. 72ll722, č.9); 95 (p í_imellí "LaboLrtka''); 99 (Kostelní registra Hostor"r ská
od r. 1565 do r.l7l2)l
2. [ 90 -XII. (č.l l l8' č.1 l57)]
3. [35 (s'97). V pozťrstalosti nehodrrotné ulrerské rtlitlce zvatlé "babky''', které v Ce-

cháclr nec]rtěli bráti; téŽ šavle, typická zbrar"r Polákťr nebo Uhr , v Ceclráclr rrreče
dlotrlré nebo krátké tzv. katzbalgery.]
4. [ 90 -VI. (s.3l6-32l, č.53). V zápisrr "PaIr JakLrb z Chvatěrub'' ttvedetr dle drŽby
hracltr nikoliv se sottsedy (Dorrínsky z oko'e. Koko írr. llrtršovští).ale rtrczi p íbtrznymi v západních Čechách (Parr Zdeněk Švarlrberk na P imdě; Maučkovsky t.j. Mtrckovsky z" Šu.'pototl-rek Tobiáše). k rrínrŽ se hlásil]
5. I l00 -XIII. (č.1533). Zikunin syrr Kryštof byl Ženaty s Markétotl z" Šu.,dcerou
Bohrrslava a jelro l. nrarrŽelky Ltrdmily z RoŽnrberka ("BíléPaní Svamberské'', sestra
Perclrty z RoŽnrberka) ]
6. t

SÚA Praha (č.659)]

7. I l00 _ Virričnéknihy (s.96. ganla). P i p episu archivá Vojtíšek zapsal chybrrě
Jaktrba do clornu ševce Piška' p elrlédntrv existenci domovního znamení ,'U JanaZiŽ'
ky". Jméno rrzda e Matesatento orrryl potvrztlie. ŠvecJan Píšekbyl po r'l482 drŽitel
virrice po rněštěnínu NMP Jarrrr Žizkovi (terrto clo r'l443); po rodině Píškov1 ch.ii dr_
Žel Jakub Krátk (viz s.139, vinice.,Velislavka").]

8. [ 90 -XV. (č.200 ). V dopisu pozdrav Jaktrbově marrŽelce ,.paní Labuťkové" ]
9.[94 (s.722. č.10 ). V soupisu pozťrstalosti kron-rě oblečení.loŽrrílro prádla, nádobí a

nábytktr' sotrpis zbraní a zbroje: ..čty i plechy. dva p edrrí a dva zadrrí' šorc, vobojček.
kapalin' t i ktrše' dva hevery, ručnice jedna, dva rneče, tesákjeden, šavlc, dva voštípy'
sedla t i, škornějezdecké a uzdy ajiné pot eby drobné" atd']
l0. [ 94 (s.722, č.11)l
l l . [ 90 - XI. (č.l046). KapitLrla vlastr-rila v Hostotrni několik dvorťr z r. l5 l9. kotrperryc|r od Doroty z Velkého Liprra. Ta .je p edtínr kotrpila od velnristra K íŽovníkťr
s červetlou hvězclotl Matěje z'f ebska. tlrabaIiovsky statek byl z ejnrě sorrčásti rrásle-

dujícilro p evodu' lleboť Dolota seděla r.1524 na P ertrberricích' které koupila od
Ilrabal-rťr z P ertlbclric (Krvatern trhorvy letha l 519 - Archiv PraŽskélro hradLr)]
|2. [ 99 (CXXIl, s.2-6 a). P i genealogickém báclárrí se někdy projevuje nedostatek
Iistinnyclr doktrrnentťr. zpťrsobeny dvěnla velkynri poŽáry. První zrričil r.1541 značnotr část Pral'ry s fondetn zápisťr Desk zenrskych; drtrlry r.1945 na Staroměstské radni-

zuhelrratěrrí v trezorech uložerr1'clr zápisťr' Díky obětavosti pracovník
archivtr byly čitelnézápisy p epsány a zachráněny pro budotrcrrost. Majetkové p evocly p edchozích lct v některych lokalitáclr v Praze byly vydány tiskem v l. l9l0-l9l2
|94 f. Zachovárr z sterl téŽ Arclriv Metropolitní kapitrrly; obojí rrmoŽnilo rekonstrtto-

ci zprisobil

vat osudy rodiny.
l3 103 - XXXll. (hcslo ,.v.Schwanberg". s.272-276 )l
t4 99 -CXXII. (s. 17 b - a0 a )l
l5' t 90 -XXIl. (s.549: ,.Co se osob strrvtl rytí ského clotyče. ktc i p i kapitrrle.iednají'

aby se jinr pop álo některélro statktr od pocldaného našeho kotrpiti. Naši p edkové'
ktc í toho closti zkLrsili, co takovíl včc nesc. kclyŽ osoba svobodnil na dr'ťtr a gl'tlnt sc

2251

dostattc. jaky tčŽkoSti a.sotrdy pánťrnr i podclalrynl ztoho
tttnohokrát pocházejí a
kterak grrrnty kostelrri bejvají Vynesel'y a zpodclairosti..jak
se často treftrje. vytaŽeny.
Takové pevtré ustresení v plné kapitr-rIe učinili, aby se Žádtlytl^l
svobodrryn liderrl
'erttnty kapitolní nepr'odávaly. KteréŽto usnesení.ie.jich nárrr nrěniti nenáleŽí, a zté
p íčinypán p átelsky Žádárne, aby nás p i sobě v tolll ortlluvena
rníti bLrde' Vloudilali se osoba svobodná nebo erbovlrí, byio clovoleno. ale takové tuhé
l nrinky ukládány' Že bude plnit všechny povinnosti poddanské, ba Že nlr-rsí prodáti
poddanému,
kdyby vrchnost nechtěIa je_| trpěti,,l
l6. I Herrrrann H.: Ger-realogie trnd Heraldik bťrrgerl. Farnilien oest.-Ungarrr,
Wien

l8ee l

l7' IArchiv hl. nrěsta Prahy: Rkps. l539 (neťrplnéopisy), fol.
l8 t 99 -CXXII. (s.43 a) ; -CLVI.(srr.34)l
le. [ 9e -CXXII. (s.61- 3,69 b)]
20.199 -CXXII. (s.76 a.212 a)t

143]

21. I e8 G.38, 5e)]

Společrrosti p átel staroŽitností č.2 l 1949, str.I22.Ant. Labut.ka
byl v l.
vyboru a zapisovatelern]
J-7, [9e -CLII. (s.2, 14 b, 65 b
)]
22.

!

9:"ri.

Rodirla KrtrŠintr pocházela z borskych Švarlberkťr- z tljcl'ž Bohuslav (1339-79:
nc.jvyššíkonrorník) byl pr'vní trazyvátr Krtrširrotr. Po t'tět-tr nrělo p íjmení.,Krušinové''
potolllstvo, nlezi něŽ pat ili brat i: Bohr"rs|av (Ť1425. nejvyššíhejtnran Tábor ), I_Iynek (f l454' chebsk |rejtrnan) a Jarr (f oko'lo 14l5); str1i'c Jan na P inrdě (popraven
tla rozkaz Vác|ava lV. rokrr l409 na Staronlěstské radnici) a Racek (1378-1411, sudí
zemsky). Tito nrěIi, vyjrrra Bolruslava, mtrŽské potorlrky.
("1446,Í1524)' zakladatel této rodirry Kruširrrj
T.nich pocházel Bohuslav Krušina
ze Švarnberka, p eŽivšído našídobyr.:eji gerrealogie byla otištěnaještě p ed aférou
s Í'alešn1imi erbovnínri listinami na konci XIX. a začátktr XX. stoleti.2 V registratu e
SoA T ebo ve sloŽce ,.Cizí rody - Švamberkové''(poněkrrd komicky pťrsobí,'cizost'' Švartrberk právě v T eboni) jsou Lr|oŽerry listiny'č.16 - leden l49l aŽ č.2l - srpen 1493. V nich
Bohus|av Krušina, studující v uvedené době na universitě v Lipsku, Žádal o podporrr stryce Jind icha ze
Švalrrberkarrebo jelro marrŽelku Markétu z RoŽmitá-

lu' Jelro prosby podporovali rytí i Kašpar z Vrlravče

190 5-l9l0 člerrem

24.

??

-9LIL

(s. 82 b); v1ipis z matriky sv. Bartoloměje

]

99 -CXLIX. (s.2 a,3 b)l
26. 99 -CXLIX. (posledirí zápis)'|
27 99 -CCXII. (s.24);-CXXII. (s.24 a); -CXXXIII. (s.2
a, l7 a)l
28. ee -CLVI. (s.s-8)l
29.
99 -CLVI. (s.34). Václavťlv syn Ji ík Sr_
2s.

r.l617 nechtěl pustit fará e do kostela a
dostal se do vězení. Na p írnluvu ,,dobrych a
poctivych" lidí byl proptrštěn. Slíbil jír ká zpovědi a zaplatit pokuttr l0 kop gr. proboštovi]
30. [ 9e -CXXII. (s.61-70)]

31. I l0l (heslo ,,Hostouri,.]
32. [99 -CXXII. (s.21 1 a, 233)l
33. [ 99 -CLII. (s.t, t4 b, 65 b, 82 b)
34. |99 -CLII' (s.l4 b). Myslivost jako povoláni nrolrli vykonávatjen lidé svobodní. nikoliv
poddaní]
35. [ 99 -Codices nranu scripti 167g. kniha V..

Graduál utrakvisticky

Pečet' Bavora ze
Švantberka z r ]4]6.

l 584-9 1)]

KRUŠINoVE ZE ŠVAMBERKA.
l'aké rodina Krušinťr ze Švarrrberka si zaslouŽí driklaclnor'r allalyztl svych
osud . trŽ
jen pro rozšíeny nlyttrs o.|ejí nepravosti
a ..falešnosti''. S ohIeclcITl l]a oll1ezení nrísta
trváclínl .|en shcrdné ncbo podobné osLrcly.ie_ií. paralclní
k ostrdťrnr rodiny t-abotrtkťr.
2.26

(č.l6) nebo Matouš z Domaslavi (č.2l). Jak znánlo z
dalšíchosudťr Bohrrslavovych, podpory se nedočkal.
p itom Jirrd ich děti neměl!
V Dob enského Soupistr rod a je ve sloŽce ,,ze

Pečet'Jana Hqnovce ze
Švatnberka z r ]4]6.

Švamberka" uloŽen rodoknren

Krušin - bohuŽel

bez

udání pramenri, navíc obsahuje c|ryby v nrajetkové
drŽbě. Jako sourozenci Václava, syna Bohuslava

KrLršiny (l1524).isotr rrvederri Mikuláš (l502-l0) a Jakub (1506. Ť1555; královsk:i
voják), tedy stejná jména osob jako v rodině Laboutkrj z Lestkova,Žijicí v téŽe době.
Naskytají se otázky, zda osudem stejně postiŽeny Bohuslav pok til své děti podle
Lestkovskych p íbuznyclr? Nebo si autor genealogie nevěděl rady s jejich zaíazením
do rodokmentr ŠvaInberkťr,rnaje jejich jména a data k disposici? Zrral sotrpis Jaktrbovy zbroje, proto musil b;Ít Jakub vojákem'!
Bohuslav Krušina se dle rodokmenu po návratu z Francie roku l489 trchytil tr Jana
z Mac|rovic na Bolec|rovicíclr a roku l50l se oŽenil s jelro dcerou Annou (Ť l5l9).
Po její smrti se Živil v Jeserrici kostelnictvírrr tj. správoLr záduŠníhojmění kostela.
Také rodina Labotrtkri po odchodu zPrahy po roce l5l8 do Hostottně pťrsobila témě
po dvě století jako tamní kostelníci do konce XVlI. století.
Na Bolechovicích seděli od t icátych let XVI. století Snětští ze Srlěttr, p íbtrzní
Jakuba Laboutky z Lestkova (po Pavlu Srrětovi a Lucii ze Švanlberka na Kralovičkách).
Korrečrrě Bohuslavovi potomci pťrsobili v XVIl. století jako rychtá i, obdobně jako
Václav (1680-l701) a Ji ík (po roce l7l0) Laboutkové v }{ostotrni. To podporuje tvrzení některych historikťr, Že do 'ídícíchfirr-rkci ve vetrkovské hierarclrii b;ivali dosazovárri zclrudlí p íslušnícišleclrty'
Donrrrěly erb KrLršin ze Švanrberka je vylrralovárr na hradě RoŽrrrberku, byva|érn
rrra.jetktr Švan-rberkťrv letech 16|2-20' ste.in .je ttvedeIi v lit. č.ll3 (s.13.' tab. l2].

t'

l'o Zl)ii|lik\/ - KRUŠlNoVÉzp ŠvnvrBERKA:
t. I 03 -XXXIl.( s. 272-27 6)l
2. ljlznic V.: Renobilitační procesy praŽské - p íIoha k tIGo č.VI., ostrava l98
3. Listiny č'l6 a č.2l byly otištěny v 90 -xV'
[
]]

]

SUA Praha l
94 (s.722, č'l0))

4.
5.

Pťrvod rodového erbtr

LABUŤ.

Synrbol labutě se uŽíval v Evropě _iiŽ v antické clobě (rrap . LigLrrsk;í knížeCygnus - dle VergiIia; - Hanibal, postrach Říma dle Silia Italica; - rin-'rke rodirry: ramltia

Cicinelorum. Familia Populorurn, Familia Bocchiorum)r
Do Polska byl erb labutě rldajně p ineserr Petreltl Dutlinem kolenl roku lL24.většina p vodních polsk;ich erb nrá základ ťrdajně ve stylizovarryclr runách v nichŽ se
labut' nevyskytuje. Petr rrrěljako erbovrrí figuru styIizované jnléno
,.PETR', (viz pečet
Wlodzimirza zroku 1237-)L labut'byla v klellotu. Dalšíjeho pototrrstvo uŽívalo labuť
jiŽ rra štítu (Adanr Letrartowicz v |etech 1256-64)' V Čecháclr je nejstarší doklad
labtrtě na štitě roku 1257 na pečeti Ratlníra III. Toto erbovní
se nezměnilo v
prťrběhu existence rodťr Durrinťr v Polsku. von Schwangarr v "nu,'-'.ní
Říšiani u Švamberkťrv
.

Cechách.

Proč p edkové Durrirrrj zvolili za erbovní znantetlí labuť, na místě erbovní pověsti

je uvederro několik rrroŽIrostí z dob jeho vzniku:

l.

p edkové Drrnirrťr p išli do Polska' Švábska a Čech ze sevelu

-

jako labutě.

2. ve Skaane, prisobišti l. p edka rodu Strut-Haralda, je velk ostiov zv. ,,Svanetllrolnl - Labtrtí ostrov'' se zámkem3;

3. část dánskélro uzerrlí Stornlarny

trrá staré erbovní znamení: st íbrrrou labut'se
zlatou zbrojí a korunott na hrd|e v červenénr poli: mohl je p evzít někter z
p edkťr. spravLrjící toto ťrzenrí (Petrťrv otec Sventoslav ?) everrtrrelně naopák země p ejala erb svého správce;
4. p ídornek Edithy .,Swan-neck - Labutí šíjea",prvni druŽky arrglickélro krále
Harolda II. Godwinssona (f l066 u Hastirrgstr) a matky jeho dětí, p eše| na její
dcery - Gythu a Gtrrrhildu. Gytha se pro_vclala do Ky_ievské Rrrsi za pozdějšiho
Velkélro kníŽete Vladimíra Monomachas' Gunhilda, sdílejícíÚděl ernigrače ve
Flandrech s tetoll Gurrhildou a pozťrstalotr roditrotr llaralcla Thorki|sena (vdova
Gunhilda-Svatoslava' synové Thorkil a Hentnlittg u) se pravděpodobně vdala
za některélro z rrich - spiše Thorkila - a její ztělesněny p ídornek byl jako symbol rodiny (později rodtr) p ijat do erbu na_iejí pan-rátku.
5. dle rnoŽrrélro Petrova dánského jmérra ''Sven" (na dvo e cís. Konráda IlI. byl
v r-ll42 ttveden dánsk;i nás|edrrík Sven lII..jako
',Petrtrs filitrs regis Danorrtml',
viz poztl. 9 v polskérn období), podobného cermánskému
,.Sváne : Labuť,.,
byl vytvo err Petrťrv prvotrli erb. Měl na štítustylizovarré nově p ijaté jrnérro
,,I)etr", v klerrotrr na p ílbě syrnbol pťrvodrrího.jnréna(dle I al (s. l4) tento názor podportrje dársky pťrvod rodu]. Petrovo poton]Stvo p evzalo labut'na štít

Sdrttženy znak c]l.e ma.ieStdtlt z 2B. ]] ' I655 udělen1l Karlu PAARoVI
po ,s eÍktt s Františkou Polyxenott ze Švamberka.
Po vynl ení rodrr..párr z RoŽrlrberka'' Petrettt Vokenr roku 1 ll byly eLby roŽmbersky a švarrrbersky sdluŽerry v jeden (nrajestát z24'I|.1614). Tento sdruŽeny loŽtrlbersko-švarllbersky erb se rrásledně stal srdečrlírlrštítkcm v erbu Paarti, kanl p ešel nla-

-iako -iedinyyi erb rodu.

228
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T

Jestátcm (28.Xl.l 55) po sl'latku Františky Polyxerry ze Švanlberka s Kar]enl hr. Paarern v roce 1651.

PoZNÁMKY.
l. [:]0 -l (s.512, pozr.r.4); - III. (s.lB0_l8a)
l
2. [3s (s.97, fig. 137)]
3. I r5 (,,sKANE 2., Bitd 9..,)]
4. [6: 9 (s.l399); l0
-díl,,H,. (heslo,'Harold',, s.1302-l3l0)]
5 ! ta (s 95); l0 -dí|.'T'. (heslo..Tostig''. s'l00l); lz (s'szji
6. I I -X. (s.424,5) );3
(s.16, heslo,,Harald Thorkilsen;.)]
-VI.

DOSLOV.
Po sestavení obou lrlavníclr větví Švamberkri - lestkovské a borské
- a jejiclr rrapo-

iení na prvotní členy rodu jsem hledal, co bylo ,.p edtím''. Poměrně rychly postup
Ratmíra I' mezi dvo any a členy panského stavu nebyl
3dekvátrrí postavení šlechtice z
nevyznamné tvrze uprost ed skvi ínsk ch rybníkťr' VŽdyť
rod n.Ácl u c.lr'á.r' ."1.tek a srrad ani privod. Tomu svědčízdrjrazr"iování Ratrnirova
panskélro stavu panovni-

ky P emys|eIrr otakaren I. i Václavenl I., souvisejícís nechutí části
domácí české

šlechty uznat jeho postavení jako cizince'
*Zď we trvedenych-dťrvodťr jsem nemohl akceptovat pověsti B' Paprockého
vDiadochu o privodu Švarrrberkrj zPetra Dunina' Rod Dunlnrj mne
ale zaujal stejnynr erbenr se Švarnberky a Lldajrr.-im privodern. Prvrrí určitou
zprávujsem našel v

e [l1], potvrzenou pozdějí'v [46]; obě pocházely z doby p ed 2. světovott
válkotr a jejím dopadem i na q klád dějin' Dle nich sestavena
gerreatogická tabtrle se
jrneny podle severskych (dánsk; ch, sveasrycIr;.
anglick
ch
J".yrlofr.aii
a dalších
-odpověd',
historick ch pramenťt ale ledáva-la tiplnorr
byla jakoby ,,neŽivá,,. Teprve
nalezení zmínky o Svatoslavě (,,Santšlaue sorár Carruti ..g;,
nort.il'; v Il9] a uŽiti
je.jího jrnéna dle
Il8 - tab' p edávání k estniclr jmen] vnesi-o do dějií obou rodťr zásadní odpovědi' Toto jnéno bylo témě 900 let skryto pred
odborrro-u ve ejností. Také
proto polštígenealogové. kte í ho neznali u Mieszkovy
vnučky, hledali jého pťrvod tr ruskyclr Svjatoslav.ičťl(olega Černigovského).
S tím sotrvisí i určeníp vo]v!e
du Petrovy rnanŽelky a pramáti obou rodrj Maiie, kterou p
i adili k jiné větvi rozrodu
Rurikovcri, p estoŽe [30] uvádí Svjatopolka Izjaslaviče.ialo jejího
oice.
P edávání k estníchJnren dle zmíněné tabilky v
.
1ls'1 nenilistě exaktní záležitosti,
ale historické prameny trkazrrií, Že dynastické i.iiné rody včeině česk]ich - tento zptisob zachovávaly (oblíbená jnréna). Dalšímia lězitymi zprávami
byly:
literatu

l) - zmínka o odchodu staršíhoPetrova syna ldziho-.Iiryi s otcerrr do ruského
exiltr
l45. jeho udajn]i zánik (bez udállí roku smrti); zprávy o liltboldu I.
v.

r^o\u t

Sclrrvangatt s erbenl labLrtě v červenénr poli
.jako mirristeriáiovi u vévody Welfa I1I.
(Vl.) v letech l 146-|70 [ 48-56
];

2i0

l'
2) - zrrrírrka o 2. sriatktr ochránkyrrě Petrovyclr p edk Judith Flanderské s bavorskyrrr
vévoclort Welfer-rr l. (IV.). dědenr Welfa lll.(Vl.) v Il0];
3) - existence jtlrélra.'cotrles Rathitltirtts'' v zápisu vedle Piotra Wlasta (,.corrres Petrus
ftlnclator,') na listirrě č.25 ' |43 ], poLrze jedrrotr v polskérn st edověkérn písemnictví;
4) _ uvádění Ratnríra I. nrezi nloravskou šlechtou v 1. 1207-\222 L 59; 62 ], potvrzují.i .1"I-,o si-ratek s ofkou z l-ornnice [ 6l ]; vztahy rrrezi P ibyslaverrr z K iŽanova. jelro
irdajnou dcerou Zdislavotr a jejínr rtruŽetn Havlenr z Lelnberka a Ratrnirovylrri po-

tomky.
Z těchto podkladťr sestavenou gerrealogii obotr rodri jsern p edloŽil na rodovém
setkání Duninťr v Polsku roktr 1998 ke konfrontaci s jejich poznatky. UkazLrje se (a
dějepisci till-r nejsou nadšeni), Že zaÍracoyatrá rodová pověst po očištěníod nátrosu
legend má v sobě reálné jádro. Nechť čtená laskavě posoudí'

P i sledování některych člerrťrrodtr se objevil jejich podíl na dynastickych s atcíclr:
l) - polské Svatoslavy a dárrskélro Svena I. r' 990 (po násilném Sigvaldově činu. Jejich sešvag erri a dalšípodobné siratky p ispěly k pověstern o vikingském p vodu Piastovc aPernyslovc

);

2) - Flanderské. Edel a dánského krále Kntrta r. l080 po návratu vdovy Svatoslavy z
flanderského exilu:
3) - polské Richizy. dcery Boleslawa III. Krzywotrstého, se švédskyrn Magnem, synemlrále Nie|se I. dárrského, dolrodnuty r.l126 Petrenr Durrinenr;
4) - Markéty-Dagmar, dcery P enrysla otakara I. a Adléty Míšeliské,s dálrsk;inr
Waldetrrarem Il. r.1204 (mo|rl se podílet i Ratmír I.); zcela jistě se podi|el na stiatku
P enryslova syna Václava (I') se štatrfskotr princeznou Kunhutotl r. |224' za néjŽ ob-

I

drŽel pansky stav;
5) - českéÉliskylr.n.lys|ovl1y s Jatretrl Lucerrrburskyn-r r. l3l0' kter] vyjednal Bohu_
slav I. v čele poselstva českych párrri k císa i Heirrrichu VIl'
- Činy některych z nich se staly inspirací hrrdebních skladatelťr. Nap . B' Snretana v
syrnfonické básni .,Haakon Jarl" zlrudebrril boj Sigvalda a jeho jorrrsvikingťr u Hjo,,,1,guuoug.jako trchvatitelsk1 . A. Dvo ák v ope e ,.Artrrida'' potrŽil dánského krriŽete
Svena jako k íŽovrríka'A. Borodin v ope e .,KníŽe lgor'' zpracoval poráŽku v pr'avy
Rusťr proti Polovcrjrrr rozdilrrě proti skutečrrosti. Svatba polovecké princezlry Aga|i s
Velk m kníŽetern Svjatopolkenr lz-jaslavičem roku l094 stvrdila mírovou dohodtr
oboLi stran. Z tohoto sriatktr poclrázela JVlarie Kyjevská. skutečná rnarrŽelka Petra

Dttnirra a prarnáti našich rodťl - Dtrnirrťr a Svarnberkťr'
Literaiura [ 70 ] uvádí vzrrik jruerr obcí Dobroviz a Hostouii dle .lrnerr lrypotetickych majitelťr (,.Host v <lvťrr". obdobně Dobrovíz). Domnívátrl se, Že správrrější lris-

klad vychází ze jnéna zakladatele Dobrohosta (Dobro-víz.
go.'l-ou'i)' bratra Mtrtiny (terr zaloŽil Mtrtěrrín rra DomaŽlicktr). Brat i byli ve druhé
pol. Xll. stol. ptrrkrabÍrrri PraŽsk lro hradu' do.iehoŽ obvodLl vsi pat ily.
Na závěr áěk.';i p.u.ovníkťrnt alchivťl v'f eborri, Plzni' Chebu, Tachově. SUA

toricky podloŽerr]

v]

Praha. arc]rivtr Metr'opolitrlí kapitirly a Řádu rrraltézskyclr rytí v Praze, státtrích vě_
cleckyc1r krrihoven u Pru'. (KIerlrentir-rtrrrr) a v Brrrě Za potlloc a radLr p i lrledárrí doktttrr cntťt.

i-r

I

ll

Zvláštrrí poděkování pati'í paní Dr. Mar'ii Kostílkové z Archivu PraŽského hradr-r.
lcktorťrnr Dr. Frarltišktl Skt'ivánkovi a Dr. Jaroslavu TovačovskénrLr za dťrleŽité pr"-ipomínky, párr nl Antontt F. Malirrovskéntu a Ing. Miroslavu Baroclrovi za redakčIlí
ťrpravtr sttrdie

a

její p ípravu do tisku v Kltrbrr pro českotr her-aldiku

a genealogii.
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