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Z dějin Duninri a Svamberkťr.

Jaromír olšovsky-LaboLitka

7'e ságy na intcrnet.

Pověsti o bojích dávn]i ch i soudob1ich sevcrskyclr kráiťr a hrdinsk] ch čineclr bohatyrťr

z p cdních rod p eniršoli z pokolení na pokolerrí sevcr'ští pčvci-skaldov ve svych

siig1ich. Jejich obsah píscrr-rrrč zachytil islandsky politik a básník Snorri Sturlusson

(I118 +I24|). Spolu sc záznalny anglick1ich historikťr (p eváŽně církevních učenc

z clob, kdy do okolnícir zcmí jcštč nepror-riklo k est'anství a s nítn írnsk píserr,nictví)

lr s lrčktery1r-ri souclobyrni literárními parrrátkárni tvo í čárst skandinávskych dějin.

()tlborrr publikacc a encyklopcdie zachycují v gcncalogickych tabuiích plně jctl

lrlavní včtve vláclrroucích dynastií. clalší p íbuzné z vcdlejšíclr větví uváclějí zprav_

rclla bez bliŽšíclr rodinn}ich vazeb. Korrrplettrě zpracované gcncalogic dynastick1ich

roc1ti sc nově objevily na intenrctu]. Jcjich irdajc však bude nuttro konttorrtovat s l-tis-

tor.ickyrni zclroji mate skych zcmí akt rťl dějin pro oclstranční vloudivších se chyb

rr ornylii (nap .: sestry Astrici a Svatoslava byly dcery polsk ho Micszka I. Piastovcc

lr Doubravky P emyslovny. nikoliv ponro arrsk ho Burisiava2, rnezi polsk rni králi
jc v lctech i300 +t305 uvcdelr čcsky král Virclav jako Luxerrrburg. zavraŽděny

v loce 1 305r).
Pro následující stat' je clťrleŽitá "Stigtl o 91d1lu Tl'1lggl,a,\sonol'i". zniž' pocházcjí

rlsoby a jejich vztahy z,obtazcné v genealogick tabuli I.. doplněrré gcrrcalogickou

tabulí la' s uvedcnítrr osobníclr vztahťr tnirrro "Ságzr''.Yycházi z doby vlády rodu

Skjoldungťr v Dánsku a v okolních zerrríclr (X'-XI. stolctí). Po smrti krále Gorrna

tlcr-r Garnle (Staqi, -] okolo 940' s clrotí Thyrou Anglickou oba pochováni v pohanské

rlrohylc v .Iellingu u Vcjle) a záke n smrti jcho staršílro syna Knuta Danaasta (Dán-

sl<á láska) se vlády ztnocrril nrladší syn Harald Blaatand (Moclrozub' 911 +989/91).

Na Švétlsku dobyl kolem roku 954 jiŽní oblast Skaanc a closadil zakrále p íbuzrrého

.larla Strut-Haralda (+okolo 988. Žcrrat:i s N. dcerou Knuta Danaasia. sídlil v Lundu)'

Usiioval téŽ o Norsko, kcle po zabití dosavadního králc, Syllovce Haralda Graalala
(Šccioplášt'. syn krále Ericlra Bloclyxc-Itvav sekcry a Haralclovy sestry Grrnhildy)

t,r.gll bratrancetn Guld- Iaraldcm (syn Knttta Danaasta, zabit okolo r.975.larlem

Ilaakonern) se zmocnil vlády Haakon, Jarl z Lade. Této írlohy sc ujali Vikingové

z.lomsburgu po<] vc1errírn Stnrt-tIaraldova ncjstaršího syna Jarla Sigvalda (960 + 1002).

llitva u Hjorungavaag.

K pokusu svritrrout Jarla Haakona došlo v roce 988 a sága uvádí některé epizody.

litcré bitvu provázcly. Na slavnostní hostině p ed bitvou p ísahali rreustoupit všichni

Iornsburští Vikingové, rnezi nirrri i synovr! a vt-tuci Vcscta, larla z' Bornholmu. Ag v



syn Vaglr je štč slavnostně Slíbil zabít Thorkcla ÍIlínr-r a ožerrit se s jcho <lcerou Inge-
borg. K bitvč s vojskcrn Haakona a jcho spojcrrcťr došlo vc st e<lním Norsku ve fiordu-
zátoce Ijonulgavaag. Vikingové se bili statcčrrě, alc na pětinásobnoLr p evahu Haa-
konova vojska nestačili, proto Sigvald rra ídil ťrsttrp. Mrrolryrn to zachránilo ŽtvoÍy,
jerrru ale terrto taktick1i čirr p inesl posrněšné veršc od skalclťr' Sága zachytila bojo-
vou rrálaclu Vcsetovych potornkťr' Ncjstarší Brri den Digrc (TIust] ), ač těŽcc zranětr,
stačil ještě svého protivrríka nap íč roztít. pak Se svou ko istí - clvčrni bedničkarni
zlata skočil do rrro e a od té doby h!ídá ve |ordtr všcchno zlato' Se Sigvaldern unikl
srnrti švagr Sigur<l Kaabe (Kapuce, bratr Buího, manŽel Sigval<lovy sestry Tove).
Synovci Sigurd a Vagn však byli zajati a s 28 spolubojovníky odvecleni na b elr
k popravě, ktcrou prováděli sckerou Thorkcl lllírra se švagretn' Zajatci sedčIi za se-
bou p ipoutaní kc kládč. Sigurd nechtčl rlít vlasy utnazané krví a poŽádal o jejich
podržení katovyrn pornocníkem. Pr'i stínání pruclce trhnr-rl lrlavou a Thorkcl usekl
švagrovi ruce. To vidčl p_ítornrr1i liaakon v syrr Erich a dal Sigurdovi svobodu. Thor-
kcl pochopil obrat v moŽrrosti likvidovat zbylé Vikingy a rozlrocll sc ttstrrftit alespo
vagna. viking Skardi p itorn podrazil 'rhorkelovi nohy, tcn upadl pr'cd vagna a byl
jírn následně usmťcen vlastní sckerou. Ericlr dal zb vajícím l2 Vikingrim svoboclu,
Vagna oŽcnil s Ingcborg a s darovanou válečrrou loclí sc rozcšli jako ncjlepší p átelé.

'1,!;i',{. Ericlruv syn Haakon byl ženat1
s Gunhilclou-Svatoslavott (méno
dostala po Inatcc a bábě' clcc i
Micszka I. a Doubravky, uvedcno
kolern roku 1020 v "Liber ViÍtte"
Winchcsterskrjho kláštera jako
"SanÍslcttte sotor Canuti regis
ttosÍt'i '' 'I). Z jejich rnarrŽclství
pocházcla clccra Bodil (* l028l29).
V rocc l02fl vyhnal dánsko-ang-
lick1i král Knud clen Storc (Vclik;Í,
995 -1'1035) z Norska closavaclrrího
krále olava dcn Digre (Tlusty)
a na jcho rnísto jmenoval }Iaako-
na. P i náslcdné návštěvč Anglic
se Haakon utopil v Pentlandském
broilu (sever Skotska) a <1o Nor-
ska se vrátil znovu olav. Po jeho
porážcc a stnfti u Sticklestadu (29.
VII. l030. pozclěji byl prohlášcn
svatyrn) Knucl novym králem u-
starrovil svého nemaŽelsk ho syna
Svena (byl vychováván Sigval-
<lovyrr bratrem Thorkilcrn a poté

(lllcn) a spolu s jclro rnatkou Alfifou Nor1harnptonskou (b valá rnilcnka norskélro
()lltva za jeho taŽcní v Arrglii do rokr-r l0l5) rrru p idal jako ráclcc acloptivrrího syrla
llllr'alda Tlrorkilsena (10l8 +1042). Harald pro neslrocly s AlÍifou (zaváděla vlast-
rrí zilkony a danč) odešel po roce 1033 z Norska do Anglie ke svérnu adoptivnímu
rrtci. králi Knudovi (v roce 1035 byl Sven sc svou tnatkou AlÍjfou z Norska vy-
llrllirri). Knucl l]aralda oŽerri| s ovdovělou nete í Gunhildou-Svatoslavou. Tak sc stal
lllrra<ll otčímcm Bodil Haakondatter. s Gunhildou měl vlastní syny: - I{crnrninga

t l035 t1l00-, podpresbyter kláštera vc Worchesteru). -Thorkila (-l035 +l080-).
l'tr }Iaralclově srnr1i 13. XI' 1042 pÍi p cchodu Labe uprchla Gunltilc1a s dětrni
t ltl Anglie k p íbuzrr rodině Godi.vinri rra královsli clvťrr. Po bitvě u Hastirrgsr-r l 5. íjna
l()(l(l a smrti krále Harolda II. Godwinssona obě rodiny odešly do exilu ve Flandrcch
(tlo roku 1078). Bodil se vdala za 'larla Ulfa (z eirně syn Eilafa, bratra Jarla UlÍ-a

zerratého se Svenovou SeStrou Estridou' ocl nich pochází estriclovská včtcv Skjoldungťr.
|,ilaf sc z častnil v lctcclr 1009 +10l4 s Haraldovym strycern Hernmingcrn dob1 várrí

AIrglic a p eŽil - na rozdíl od Hernrrringa - vyvraŽdční Dán[r na pt'íkaz anglick ho
l'riilc E'tlrclreda II.)' dlc pr'íclomku "GalicienJari'' poutrríka ke hrobu sv. Jakuba v San-
trirgo de Cornpostcla. Jejich syn Thurgot zv. Fagrskina (ZáÍivy, velitcl osobní stráŽe

l,ritlc Svena Estridscna) se oženil s Thorguntrou, dcerou VagnaAgescna a Ingcborg'
/' icjich rr-ranželství pocházcla znárnárodová pošlost, z níž vynikli v duclrovní oblasti:

Svend, od roku 1132 biskup Viborgsk , + 30' III' 1l53 v Jertrsalérně p i své pouti
l' t]oŽímu hrobu, pochován na olivetské ho e,

Asscr-Asker, od roku l089 biskup v Lunclu' od roku 1 104 prvrrí ar'oibiskup ve Skan-
tlirrlrvii. v roce 1l3l po vraŽdč Knuda I-ar'varda napotnirral krále Nielse I. za podporu
s1'lra Magna, + II31 a pochován v Lundu,

l:skil (1100 +1181), od roku 1134 biskLrp v Roskilde, v letcch 1139-11 arcibiskup
r, Ltrndu. téŽ papeŽsk1 lcgát, poslední 4 roky Života strávil jako rnnich v kláštc c
v Clairvaux. kcle + v srpnu/zá í l 18 i a pochován. Byl ŽenaÍy, dcera Asa se provdala
za .Iar|a z Hallandu Karla Erichscna' Syna E'riclra, Iarla z Falsteru a Cecilie Dán-
slié (dcera králc Knuda Svatého a Edcl-Adely Flanderské. jcjich siiatek roku l080
1lo návratu Gurrlrildy-Svatoslavy s rodinou z flanderského cxilu roku 1078 do Dánska),
- Asscr. v 1eteclr I11lr-|114, probošt katedrály v Lundu,
- Svcnd Agesen -(+ I 185), historik.

'fhrugotova dcera Bodil (po stcjnojrnenné babičce) nrčla vc druhérn rnanŽelství
(první rnarrŽel blíŽe rreznánr1i BjÓrn + 1086) s dánskym králem Erichenr Ejegodcrn
(Dobr1i. 1086 +1l03) několik dčtí. V roce l103 vykorrali nranŽelé pouť do Svat
7'eně, z niž sc již nevrátili. Bodil zcrn ela v Jerusalémě a poh'bena rr olivetské Hory,
Hriclr na zpátečni cestě na Kypru.

Jejich potornci: syn Knud Laward (+V boji l131), jeho bratr Erich Emune (král
v letech l134-ll37) a Erichliv syn Sven III' Grathc (Pctr' král 1l46 +1157,+ v boji)
llyli mezi hlavními aktéry dánské vládrrí krize v 1etech 1 i 3 l - 1 l57 (boje o nástupnictví
bucl'podle seniorátu nebo pritrrogcnitury). Jejich protivníky byli: Magrrus Nielsen



(od l125králzápaďníchGotli; 1127 ženaty sRichizouPolskou,dcerouBoleslawaIII.
Krzywousteho; padl Il34 v bitvě u Fotevigu) a syn Knud Magnusen (* l128; ženat!1

s N. dcerou Sverkera I. Švédského-3.manželajeho matky Richizy; zavražděn ll57
bratrancem Svenem III. Grathe) , podporovan; Magnovl m str cem Petrem Duninem
(viz Článek "Petrova doba'' 5.

Dosud neznámé genealogické vztahy Bodil (dcera kr. Haakona a Gunhildy-Sva-
toslavy) a jejich stejnojmenné vnučky, manželky krále Ericha Ejegoda, potvrzují
p íbuznost s rodem Stnut-Haraldov1im. Proto jeho potomek Svatoslav (Swentoslaus'-
l070 +1134_) byl místokanclé enr pro Švédsko za vlády Erichova bratra a násfupce
Nielse I. (král v 1 etech 1 104 - 1 l34,+ v boji). Svatoslavriv syn Petr Dunin (též Dacus,
v té době obryklé označení dánského privodu6) byljakymsi vyslancem u sp áteleného
polského dvora' Vlada Boleslaw III. Krzywousty ho oženil roku 1124 se svou
švagrovou Marií Kyjevskou (*l105 +okolo 1156), sestrou l. manželky Zbys|avy
(obě dcery Velikého knížete Svjatopolka II. Izjaslaviče, Marie pocházela ze druhého
manželství s poloveckou princeznou Aga{ou, která po manželově smrti roku ll13

*-Jjg'' i-J+'.)
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odešla s dětmi na polsky dlur). Petr v roce l l26 smluvil zásnuby a v roce l l27 s atek
Nielsova syna Magna s Boleslavowou dcerou Richizou. V roce 1145 se Petr dostal
do konfliktu s Boleslavowym synem a nástupcem Wladyslawem, byl na p íkaz jeho
manželky Agnes Babenberské zmrzačen (oslepen a byl mu lryÍíznut jazyk), zbaven
majetku a se starším synem Idzim (Egidius) vypovězeni z Polska. odešli do ruského
cxilu k p íbuzn m. Idzi odešel z Ruska v roce 1146 do služeb bavorského vévody
Welfa VI. (vnuk Judith Flanderské, která po bitvě u Hastingsu 1066 poskytla asyl
ve své domovině rodinám po švagrovi Haroldovi II. Godwinssonovi a vdově
Gunhildě-Svatoslavě Se Syny' tam Se Haroldova dcera Gunhi|da zv. Swan-neck
(Labutí šíje) vdala za Thorkella Haraldsena. Idzi prisobil u Welfa VI. jako ministeriál,
založilrod "von Schwangau'', postavil u FÍissenu ve Švábsku hrady Hohenschwangau
a Schwanstein a změnil si jméno na "Hiltpold'' (ve staroněmčině obdoba jména p edka
Sigvalda-strašn , odvážny v boji)' od jeho mladšího syna Hiltbolda II' (ministeriál
u Welfii a Štaufri' rninnesánger, k ižovník, + 1217) a manželky Luikard von Freuden-
stein (-1190_' tyrolská šlechta) pocházeli: syn Ratmír (I., zakladatel rodu Švamberkri
v Čechách, dvo an krále P emysla otakara I. a moravského markrabí Vladislava
.lind icha v letech l20l +|232,1224 podíl na svatbě kralevice Yáclava s Kunhutou
Štaufskou, od roku l229 komorník plze ského práva, manžel Eufemie-oÍky zLom-
trice, + 1232), dcera neznárného jména, která se provdala za moravského šlechtice
Miliče (-l225 +I23g,podčeší' kastelán) ztoduzvaného"ze Švábenic'' po roce l240.

V genealogické tabuli jsou uvedenyjen osoby mající napopisovan děj bezprost ední
vliv. Nap . Sven Estridsen měl 20 dětí, z toho 5 synri bylo dánsk1imi králi.

PoZNÁMKY:

1) Intemetové adresy:
-http:llfmg.aclProjects/Medlands/Dan ... danish nobility' rodina Thorkella "Vysoké-
ho", rodina Ulfa "Galicienfari"
-http://fmg.aclProjects/MedLands/MECKLENBURG.htm, slovanská knížata: obod-
rité, Srbové, Wendové, Wagrové atd.
-http://fmg.aclProjects/Medlands/PoLAND.htm,PolSko-kníŽataakrálové(Piastowci)
2) I 4 - s.43 l: ...Sven Tveskág měl za ženu Gunhild, podle ságy dceru Burislava
Pomo anského, ve skutečnosti však byla dcerou Mieszka I. a sestra Boleslava Chrab-
rého. Sven ji zapudil, ale po jeho smrti bylo prvním skutkem...
3) POLAND. Chapter 2. Kings of Poland 1300-1305 (LUXEMBOURG).
4) I 4 - s.431: V nově nalezeném a vydaném Liber vitae z benediktinského kláštera
New Minster uvedena mezi dobrodinkami kláštera "Santslaue soror Canuti regis nos-
tri''' tedy slovanské jméno (Svatoslava) v dánské rodině královské. Tyto s atky jsou
zcela obvyklé. Na internetové straně 4/40 uvedena "ŠwietoslawďGunhild'' dle Thiet-
mara I pozn. 61 I.

5) HG 3-412004, ročník 31 , s. 164-17l .

6) I 6 - s.1815/1816: -Pierre de Dace I Dacia I, de Wisby (Gotland), + 1288, Pierre de
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Danemark l Dania I : P-e de Dacc. Pierrc lc DANoIS' comtc silésien, XII" s.

Lit.: Graf Peter dcrrr Dánen, Anastasis Petri Vlast vulgo Darri, De P'i Darri, cornitis

Skrinensis atd.
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manželek' Badatcli nezbyvá'
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ského I 2 I uvádí rozsáhl statky

v Čechách a rra Moravě, které bezdětn Kojata (-1206'1227) v p edtušc b1ížící se smr-

ti roz<lával kláštcrurn. p íbuzn; m, p atelrim i služebník ml. Jeho ovdovělá manŽelka

Vratislava založilaŽensk klášter "StráŽci hrobu Páně'' ve Světci u Bíliny'

František Palacky uu.dl', Že po Kojatovu bratrovi Všeborovi dčdili moravští páni

..ze Švábenic'' skrze jeho dceru. V Kojatově závěti jsou uvedeny dvě "sororiny'',

Eufemic a Svatohne (z ejmě Svatava) á.1.a"'' "sororinus'' Beneš. Autor publikace]

uvedené osoby pokládal za švagrové a švagra (dle variant v latinsk]ích slovnících)'

Autor publikace I2I zd vodnil názoť, Že se jedná o p íbuzné v druhé generaci

(nete e, Synovec)' což čaSoVě odpovídá. Yyrazy: Sororina:Sest enic'e:dcera sestry

nete , Sororinus:Syn sestry:sest enecjsou dodncs platné nap . v Polsku pro rozlišení

p íbuzn ch.

Erb Švábenick ch.

V genealogické tabuli Il. po doplnění znám.ilch jmen vnuk a dalších potomk Švá-

uenic*t ycti se z etelně pro.;evity piíbuzenské vztahy na sp átclené rody (p i používání

oblíben ch jm.n u ro<lu;. bopín"ji vztahy, vycházejícize s atku P edčasně zem elého

";Ň#'" 
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ferrattts a sriatk Sibyllyn ch dccr (ze 2' nranŽelství s P ibyslavern z K iŽanova) se
členy rodťr "z Lichtenburka" a"z' Kunštátu''. Počátky pozdějšího rodu "ze Švábenic''
rrepat í nezi záíné vzoryi. P edek Slavibor Se V roce 1145 zťrčastnil p epadu biskupa
Zdika, po jcho srnrli kolem roku l160 vdova Marie sc syny Slaviborem a Pavlcm
fundovali roku 1165 kostel ve Svatérn Jakubr"r u Kutlté Hory. Pokračovatel rodu
neznárn ho p vodního jrnéna Milič (-1225 +1239) měl s manžclkou neuvedcného
jména t i syny. Nejstarší z nich Idík (Idzik, Idzi:Egidius, česky Jlljí, -1232 +1268)
kolem roku 1240 vystavěl hrad a ves Švábenice, v chodně od Drnovic, je<lnoho
z darovan1ich statkri ncte írn a také kolonizoval Trutnovsko7)' Jeho první manželkou
byla Kojatova nete Svatava-Svatohne (obdrŽela Račicc 4krn západně od Drnovic),
druhou rnanŽelkou byla Markéta z neuvcdeného rodu. Idík v roce 1232 srněnil část
vsi Potvorova, zděděné po Hrabišicích, s plask;Írn kláštercrr-r za Sedlcc, clruhou část
věnoval zdcrazskému kláštenr. Y téže dobč umírající Ratlnír I. Švanrberk věnoval
plaskému klášteru vsi Újezdec, BÍíz.u a ond ejov (spravovan1i Ratnrírelrr od roku
l224' d ívější Ttrškov8)' Ratmírova manŽclka Eufcmie-oÍka byla <lcerou Viléma
z Nárněště (rod "z Lomnice'' erbu k ídlo) a Krrnhuty, sestry Kojatova otce Hrabiše9.
P íbuznost Švamberk a Švábenick;Ích je z ejrná. Na dvorsk ch listinách svědčili
spolu Hrabišici, Bo{tové z Ředhoště, z Kunštátu' pozdějitéŽ Milič a jelro t i synové
(Idík, Slavibor, Milič), Markvartici a Lichtenburkov s Ratmírern I. a jeho potom-
stvern (Ratmír II. a III., P cbor-P edbor a další. viz Seznam dvorsk1ich listin).

Neslovanské jméno Egidius (zdomácnělé ldík' Idzik) mezi slovanskymi jmény
(Slavibor, Milič, znovu se vyskytují ve t etí generaci) jc totožné sc jménem děda Rat-
míra I. (do roku l 145 v Polsku ldzi, po roce l 146 vc Švábsku jako Hiltbolt)' RovněŽ
jméno.cel ho rodu po rocc 1240, kdy ldík vystavěl na Vyškovsku a pojmenoval
hrad "Švábenice'', více oz ejrnuje neŽ jen nazrračuje. Po<tle publikace"' je iáklud",l'
rnístní-ho jména osobní jrnéno "Šváb, Němec'' a to v jeho hypokoristick podobě.
Etnické jméno "Šváb, Němcc'' se vyskytuje pravidelněji v Čechách od XIlI. století.
Jméno sídla na jedrrom z ncjstarších sídclních areálri Moravy p ešlo do jména rodu
(privodní neznám ) a ukazuje etnick p vod stavitele nebo drŽitele hradu (více I 9 I).
Protože "Milič'' byl prokazatclně českého privodu, nové jméno rodu ukazuje na etnicky
privod Miličovy rnanŽelky (matka ldziho-Idíka) z Německa, konkretně zc Švábska.
P íbuznost Švábenick]1ich a Švarnber* , jejich současn1i vjlskyt u clvora, majetkov
a p íbuzenské vztahy s Hrabišici a dalšími trkazují p ímou vazbu obou rodti na švábsk
rod "von Schwangau'', jchoŽ zakladatelem byl ldzi-Hiltbolt (ll26-l170-), nejstarší
syn Petra Dunina z Polska. Sourozenci Ratmír a jeho sestra neuvedeného .jména
(? Luikard po matce ?) našli své životní partnery na Moravě, Ratmír v Eufernii
z Lomnice, se stra v Miličovi. Ratmír I' byl v letech 1201-1222 vc sluŽbách moravského
markrabětc Vladislava Jind icha a po jeho srnr1i p esídlil clo západních Čech.
od králc P emysla otakara I' dostal některé statky (Skvi ín, další pro p|ask1Í klášter)'
Sc syny (Ratrnír II., Zdeslav) odkoupili některé lokality z Kojatovy závčti (Krasíkov,
Kokašice, Libovicc u BezdruŽic) a další, na niclrŽ založ1\irodová sídla (Lestkov, Bor,
Švambcrk). Další Ratrnír v syn P ebor-P edbor pťrsobil od roku 1232 ve sluŽbách
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rnoravského markaběte P emyslall, později vstoupil do ádu svatého Jana Jerusalém-
ského dle svého bratra Jana (v \etech 1252-54 p evor českého preceptorátu ve Strako-
rricích) a v roce 1248 je uváděn jako ričastník k ížové vypravy ("Cruciferi'')l'?.

Idzikovi mladší brat i: -Slavibot (1234-1258) se oženil s Kojatovou nete í Eufernií
(obdržela Drnovice, které se v rodině udržely p es t i generace' jako Náměšť po pra-
rlčclovi Vilémovi z Lomnice -l180-). Čast]ir v] skyt jména Vilém ukazuje na privod
IluÍ-emie fiméno dle švamberské tety) z rodu erbu k ídla a dčda Viléma z Lomni-
cc. -Milič (1234-1252) měl jediného syna Častu (Častolov, 124l-1286), ktery' držel
K clov. Po něm z staly dvě dcery neznám;ich jrnen, K clov se později dostal klášteru
Klarisek v olomouci. Podle synova jména měl Milič manželku' buď z rodu "z Lich-
tcrrburka'', cožby odpovídalo tradici spojování rod . Smil v bratr Častolov zaloŽil
včtev píšící se "z Ronova" , z níŽpocházeli: -Jošt-Jodok, manžel Elišky ze Švarnberka
(oba zem eli po roce 1403)' -Anna,2. manželka Bohuslava ze Švamberka (+ 1379),
po<lle jejíhož erbu byli jejich potomcinazyváni "Krušiny'', -Aleš (+1421)' l. manžel
Arrrry z Benešova a Kvasic' podruhé vdaná za Mszczuje Dunina ze Sktzynna, potom_
ka Petra Dunina a hrdina od Grunwaldu l4l0, -Anna (1454-68-) manŽelka Zde ka
zc ŠvamberkanaP imdě (+ 1519), nebo zrnoravsk chpánri "zČeblovic''l] více známych

|lrko "z Drahotuš'' erbu dvou karnzičích tohlu. Z něho pocházeli Častolov (1228-44)
a bratr Crha (I228-5l), olomouck a d evíčsk purkrabí. Vazby Švábenick1ich na
rody ,,z Lichtenburka'' nebo ''z ob an-Kunštátu'' jsou také z genealogické tab. II.
z cjrrré fi ména,,Boček, Gebhard'').

Sest enec Beneš.Autor publikace I 5-s'50 I uvedl,
ž.c vztahy Hrabišici a Markvartici byly na p elomu
XII. stol. napjaté. P íčina tkvěla v jejich stranění
protivnym stranám u dvora a tím pádem st ídání
vc vysok;ich hodnostech, samoz ejmě nechtěn m'
Yztahy Hayla z Lemberku a Boreše z Ryzmburka
však byly v rcce 1246 již p átelské. Autor usoudil,
Že k totnu došlo po provdání některé Markvarticovny
do rodu Hrabišicri. To nemohly b1 t obě zmi ované
nctc e (Eufemie, Svatava). U Markvarticri se vy-
skytoval Beneš (1 I97-|222) pÍezdívany okrouhl;
a hlavnějeho syn Bcneš (1227-I278) zvan1f Pyšn '
věkem odpovídající Kojatov1im nete ím. Z dalších
vyznamn 'ch rodri jména ,,Beneš'' uŽívali také
Benešovici, jenže v inkriminované době se u nich
Žádnj' takov] nevyskytoval. Domnívám se, Že oním
clědicem byl Beneš Pyšn1', pocházejíci z manželství
Beneše okroulrlého s nejtnenovanou sestrou Ko-
jaty a Všebora' Ziskané lokality později prodal
Švamberkrim a seděl na Velešíně v jižních Čechách, koupen ch od Čéee z Budějovic.
Dle téhož I 5 I byl Beneš v stryic MarkvartŽenaty s Hostilkou zrodll ,,zYa|deka'', ses-
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trou Jaroslava (1232-1237).Tírnto jménern také pok tila svélro nejstaršího syna, bratra

Hay|a z Lernberka (1233-1254). od Markvar1a (1220-1268>, bratra Benešc Pyšn ho,

pocházcl syn Jarr (+l308)' p edek větvc ,,z Miclra1ovic''.

Sirotkové z Wehingen.

Ve dvacát ch letech XIII. stolctí se p istělrovala na Moravu část rodiny Wehingen ,

privoclem zhrabatvon Vaihingren ve Švábskula, erbu červcného korunovaného jedno-

noocasého lva.

Erb rodiny von Bramburg, štít Wehingenri.

Jejich zakladatelem byl Sigfried, proslul5í'zápasník v rytí sk1ilch turnajích' od králc

Václava I.' rovněŽ velkého milovníka turnajri. obdržcl moravské pr'íhraniční statky:

- Ncjdek-N]dek (10 km sevcnrě od Mikulova) jiŽ p cd rokern 1232; od roku 1237

synové Sicgfried, Kadolt a I le rnan; v letcch 1292-1300 Siegfricd Sirotekl- Lednice

v letech 1222-1322, kcty ji ortlíb Sirotek zv. Hendík postoupil Janovi z Licchten-

stcina; - Pulgary (dnes Bulhary). V polovinč XIII' století vystavěli brat i Sirotkové

nad vsí Klenotnicí (4 krn sevcrně od Mikulova) hrad zv. Sirotčí - Waiserrstein (nčkdy

téŽ Rassensteinl{'). Hrad p ešel v roce l300 do královskélro držení jako zeměpansky,

ale v roce 1305 ho král Václav III. p edal zpět or1líbu Sirotkovi; ten hrad p eneclral

v rocc 1322 Liechtensteinrim. Sirotkové také drželi od poloviny XIII. století hrad

Děvíčky (Dívčí lrracl; 7,5 km scverně od Mikuloval7) a kraj kolem něj kolonizova-
li po<l patronaci purkrabího Cr'lry (v 1etech 1248-1250). Kadolt' zrni ovany k roku

1237 , padlv bitvě proti Uhrum roku 1260, vdova Eliška pečctila jeho pečetí list roku

1 26 l ' Roku I2'/O zemŤe| další Kadolt de Wehingcn, poz stalá vdova Agnes pečetila

rodovym erbeln s korunovanyrn lvctnl3. ZŤe1mě tento držel zcrněpansky hrad Mohel_

no19 ( l 0 km jihov1 chodně Náměšť rrad oslavou) za v|ády krále P ernysla otakara II.

Jin] Kadolt z Wehirrgen Žilv letech l302-1310' Asi rozdiln od něho byluváděn]i
Srr-rilťrv syn Kadolt jako podporovatcl kláštera svaté Kláry ve Znojrně v l cte ch 1328-

1350. Na česk poměry neobvyklé jméno .,Kadolt'' se rovněž objevilo v rodech:

z Miroslavě a Myslibo ic (Kadolt v letcch 1292-98, erb t i listy leknové 20),

ze Švábenic Kadoltroku 13l8 zNáměštč,Vrbětic aolomučan2l] bratrMiličenaNáměšti
v 1etech 13l8-1357, manŽelka Žofka). ZÍejmě tito Kadoltové poclrázeli ze s atk

s dcerami rodu Sirotkri z Wehingen. V pr'ípadě Švábenic ch ze s atku Viléma z Dr-
novic (v 1ctech 1307-13l8), kter]i nayázal na p íbuznost se Švamberky, majícími
k rodu Welrirrgen vyše uvcdcny vztah. Ale jiŽ p edtím se objevilo u Švamberkri

časté k estní jrnéno u Wehingen , totiŽ .,Siegfried''. Jirr, byl pok těn jedin11i známy

syn Ratmíra IIl. (+ 1263). zmi ovany na dokumentcch v lctech 1263-1213 (+1285;

téz slrrriaus - Žiarid"). Mezi čcsk m rody sp átelcn1imi sc Švarnberky se toto jméno

nevyskytovalo. Siiatek Ratmíra III. s dccrou z Wchingen p edcházel obdobnému

s a(ku Viléma zc Švábenic'
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|)oztrámka:

Vlrihingen - strávní sti'edisko nadEnží (22km severozápadně od Stuttgartu. Ve rrrěstě
jc zárnck. Městsk erb: Štít zlaty, v dolní t etině rrlodry, v něm kráčcjící červeny ko-
rttnovany lev' nad ním černé pětivětvové paroží- WÚr1temberg23). Drulrá stejnojrnelr-
rrá obcc leží j1hozápadrrě od Stuttgafiu, dnes jeho p edrněstí. Podlc Atlasu pečctí2a
pocházcli Sirotkové pravděpodobně z města Wehingen ( 18 km severnč od Ttrttlingen
nad Bodamskym jezerern).

l{od ze Švábenic (dvorské hodnosti, lokality).

Švábcničtí kromě správy vlastnícl-r 1okalit byli panovníky pově ováni správott even-
tuclnč i kolonizací další zerní. Také u dvora zaujímali některá vyznamná postavcní.
.Icjich p edek }lillč (1225126-1239) byl podčeší moravsky, pot kastelán na }Iradci
rr opavy. Jeho syrrové (z N. scstry Ratmíra I.): 1. Idík (Idzi-Egidius. -1232 +I216),
potlčcší rnoravsky,kastelán olornouck;i, kornorník bítovsk ' 1232 srnčna Potvorova
za Sedleo s plaskyrn klášterern, l240 v1ístavba hradu Švábenice (první zrnínka roku
1246), od roku 1250 kolonizace Podkrkonoší a stavby ochrann fortiÍikace' Trutnov
(Nová Úpa) hrad p i d ležot m brodu p es Úpu, Bolkov-Polzcl-rstein (5km scvcmě
od Trutnova) hrad, okolo roku 1260
Úsov ( l 3krnjihov chodnč od Záb ehu,

_1ako v1isluha od krále P emysla otaka-
ra II.), po roce 1260 Frakštát (6krn

.jilrov choclně od Šurnperka) lrrad.
synové:
a) Všebor (-1254- 1296)' kornorrrík

bítovsk; , clržel Námčšt'.
b) Hrabišc (-l256-1296), držel

po otci Úsov, získal Bobrovou, postavil
Rcchcnberk (5km scvcrně od Trutno-
va) hrad' Hajnici(8'5km jiŽně ocl Trut-
nova) tvrz, Rabštcjn (9km západnč od
R1Íma ova) hracl,

c) Vítck (-1260-131l)' maršálek
ll"roravsky, sudí zernsky, komorník olo-
rnouck , po otci drŽel Trutnov a okolí
(do roku 130l), získal Horní Sloupnici
(5km scvemě od Litomyšle), České
Ilcfinanice (6km v clrodně ocl Vys-
okého M1ita, orlík (1lkm západně od Ustí nad orlicí zv. Saldenstcin, po jeho smrti
vdova Perchta z Krttmlova do roku i313). Po rozclání rodov lro majetku kláštcr rn
rodina poklesla, potomstvo drželo rncnší statky.



"t

2) Slal'ibor (-1234-1258)' Drnovicc s Etrferrrií'

synor'é:
a) Vil rn (-l256-l28(l)' Nárlěšť'
b) Kojata (-1269-1296), Drnovicc.

3) Milič (-1234-l258). trrtksas. Nárlčšt'
syn:
a) Časta-Častolov (-i24l-12tt6)' K elov u olotnoucc'

POZNÁMKY:

1.

2.

-1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

I3 - č.303l1221 |
I 4 - s.2441
I5-s.501
I2 - s.40. 140 I

I 1 - s.184 I

l2-s.126"4- l11b.l
viz č'lánek: ''Rocl ze Šr,ábenic'' (dvolsk l-rodlrosti" lokality)
| 3 - č.258llr224 Creuplath I

I 19 - s.79I
I9-s.570/571 I

I 7 - č. CCXIX, CDB |IIlll. č.214l1239I
I CDEB IV/I. č.15511248 I
I 6 - I. s.295, 10 - s.221
I 1 1 - I. s.326. 15 - II. s.203 I

ll-s.1921
I6 - l. s.2101
I6-1.s.89I
I20 - IV s.83 I

I6-I.s.161I
I 20 - IV. s.801
I 20 - IV. s.197 I

I I - s.203l205. 3 - č.381/l263, I Kop. T.V. fasc. II' č.693 I

I 16 - s.2451
120-Ls.564I

Ruská císa ovna AlŽběta Petrovna.



p ni von Bramburg
Rawicz-Warszowcy
Boi'itové z Budče

Bo itové z Redhoště
Sekerkové ze Sedčic



ntiny hradu Ballymote

ruiny hradu Carlingt'brd


