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vodní slovo Velmistra
Rožmberského Řádu lebky

Rožmberský Řád lebky je světský rytířský
řád,
vyznávající
humanistické
a
monarchistické principy života, a jeho
poslání je vzájemným sdílením našeho
myšlenkového bohatství, ochrana kulturního
dědictví, památek a především šíření slávy
Petra Voka z Rožmberka.
Jako každý rytířský řád, tak i Rožmberský I Charles Louis Philippot, 19.
Řád má svá pravidla, stanovy, ideály a století, Petr Vok z Rožmberka
(http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz
hierarchii. Ale jako u každého spolku či
)
společenství nezáleží na hmotném bohatství nebo historii ale na každém
jednotlivci uvnitř, zda své úsilí směřuje správným směrem – stát se
rytířem a šlechticem ducha a nositeli odkazu našeho zakladatele Petra
Voka z Rožmberka.
Letos tomu budou dva roky od obnovení nejen řádu samotného, ale
myšlenek a ideálů, které Petr Vok představoval. Jsem hrdý na to, co se
za tu dobu dokázalo, jaké cíle jsme si vytýčili, a jsem pyšný na každého
člena.
Memento Mori.
(Martin Buřič)

Šlechtické rody
Díl první - Rožmberkové
Roku 1742 namaloval malíř Anton Streer obraz Dělení růží. Obraz
znázorňuje rožmberskou legendu o vzniku jednotlivých větví rodu
Vítkovců. Legenda vypráví o tom, jak praotec rodu Vítek z Prčice,
údajně pocházel ze vsi Prčice na Sedlčansku, patřil mezi nejstarší české
šlechtice a měl významné postavení mezi příslušníky přemyslovské
družiny. Byl stolníkem prvního českého krále Vladislava II. Působil i
jako diplomat při jednáních s císařem Friedrichem Barbarossou, později
stál věrně po boku českého knížete Bedřicha a za své služby byl
odměněn rozsáhlým majetkem v jižních Čechách a Horním Rakousku.
Vítek z Prčice rozdělil koncem 12. století majetek mezi svých pět synů.
Zakladatelem rožmberské větve se stal syn Vítek a do svého erbu získal
červenou růži ve stříbrném poli.

II Obraz Dělení růží (www.castle.ckrumlov.cz/docs/cz/zamek_3nadvori_deleni.xml)

Nejmocnějšími z Vítkovců se stali páni z Rožmberka, potomci Vítka
III. mladšího z Blankenbergu (1194 – 1236), v příštích čtyřech staletích
byli významnými spoluhráči i důstojnými soupeři českých panovníků.
Někdy kolem roku 1250 si vybudovali na horním toku Vltavy hrad a v
duchu tehdejší rytířské módy ho pojmenovali německy Rosenberg,
česky Rožmberk, Růžová hora. Od té doby se nazývali pány z
Rožmberka nebo také páni z Růže. Počátkem 14. století se stali dědici
vymřelé větve Vítkovců pánů z Krumlova a přenesli vlastní sídlo na
Český Krumlov, který pozvolna přerůstal v jihočeskou knížecí
rezidenci. Svědectvím vysokých rodových ambicí již ve třetí generaci,
za Voka I. z Rožmberka roku 1259, se stalo založení velkolepého
cisterciáckého kláštera Vyššího Brodu, poblíž rakouských hranic. Ten
plnil úlohu církevně správního střediska a současně i rožmberské
rodinné hrobky.

III Hrad Rožmberk (sjezdvltavy2003.sweb.cz)

Téměř v každé generaci zastával některý z Rožmberků přední místo u
královského dvora, nejčastěji jako zemský hejtman, pražský purkrabí
nebo nejvyšší komorník. V zásadě však páni z Rožmberka nezakládali
své postavení na vrtkavé přízni královského rodu, ale na mohutné
majetkové základně a uznávaném postavení v zemské šlechtické obci.
Ještě ve 13. a 14. století stáli Rožmberkové
pouze mezi předními českými velmoži, ale v
15. století, v době převahy stavů nad
panovníkem, již dosáhli jednoznačného
prvenství mezi českou šlechtou. Zasloužil se
o to především Oldřich II. z Rožmberka
(1403 – 1462), mimořádně schopný, ale i
naprosto bezohledný politik. Po bitvě u Lipan
roku 1434 se stal Oldřich uznávaným
vůdcem českých katolíků. Jeho velkou
zásluhou bylo udržení poměrně klidného
prostředí na svém dominiu v době husitských
válek a díky tomu na rožmberském území IV Oldřich II. z Rožmberka
pokračovala kulturní tradice české gotiky, (www.zamek-ceskykrumlov.eu)
která přímo navazovala na lucemburské období a otvírala se Evropě.
Mocenský monopol Rožmberků v jihočeské oblasti narušovaly i nadále
menší pozemkové državy vyšší a nižší šlechty, ale přesto Oldřichova
vláda dala základ k vytvoření územně sevřeného a administrativně
sjednoceného dominia, které bylo daleko příznivějším východiskem než
dřívější roztříštěná a územně nesouvislá panství. Přímým důsledkem
Oldřichovy válečnické činnosti se však stalo tíživé zadlužení.

Scelené rožmberské dominium bylo přibližně vymezeno zemskou
hranicí na jihu a městem Sedlčany na severu, rozpínalo se od hradu
Helfenburk na západě k Třeboni na východě. V padesátých letech dal
Oldřich II. zhotovit řadu podvržených listin údajně starobylého původu,
které jménem dávno zemřelého panovníka udělovaly Rožmberkům
rozsáhlé majetkové a politické výsady. Nejzávažnější padělané
privilegium datované rokem 1360 dokonce potvrdil římský císař a
český král Karel IV. a domněle tím potvrdil vladařskou hodnost v
jednotném a nedělitelném dominiu vždy nejstaršímu členu rodu. Mezi
padělanými listinami Oldřicha z Rožmberka se objevila i listina
potvrzující starobylost rožmberského rodu sahající až k italskému rodu
Orsini, či latinsky Ursini. Příslušníci tohoto rodu fikci nezavrhovali,
neboť i jim byla k užitku, dokonce ji písemně potvrdili. I Oldřichovým
potomkům přišla falza vhod, proto si nelámali hlavu s jejich
věrohodností.
Šestý vladařem Petr IV. dosáhl v letech 1497 – 1501 uznání a
zákonného zakotvení, že vladařům rožmberského rodu bude trvale patřit
hned po králi první místo v zemi. Rod katolických magnátů, držící
největší dominium v Čechách stál na počátku 16. století i podle
zemského zřízení na výsadním místě v celém českém království.
Strmý vzestup rožmberského rodu se opíral o pevný základ
hospodářsky prosperujícího dominia. Nebyla to jen velikost
pozemkových držav, ale také jeho finanční výnos, co vzbuzovalo obdiv
i závist ostatních českých feudálů. Rožmberkové patřili mezi první
panské rody, které pochopily význam vrchnostenské organizace zbožní
výroby a začaly ji účinně podporovat. Využili zvláště příznivých
podmínek v pohusitské době. Jihočeské dominium mohlo těžit z

rostoucí poptávky po potravinách, nezbytných pro nesoběstačné oblasti
v Čechách i v přilehlých alpských zemích.
Široké hospodářské zázemí umožňovalo kulturní rozmach dominia,
který se odrazil nejen v nákladné pozdně – gotické zástavbě
rožmberských měst, ale i v aktivním zájmu Rožmberků o vyšší
vzdělání. Sám Petr IV. studoval na věhlasné boloňské univerzitě a v
jeho stopách odcházeli do Itálie i další Rožmberkové. V italském
prostředí, které kulturně předstihlo celou ostatní Evropu, čerpali nové
podněty a pomalu se sbližovali s renesančním humanismem. Odlesk
nového životního stylu přenášeli i do pozdně středověkých Čech a
snažili se mu alespoň v jednotlivostech přizpůsobovat svou
krumlovskou rezidenci.
Postava Petra IV. z Rožmberku byla nepochybně velmi přínosnou
zároveň však poněkud kontroverzní pro další osudy rodu. Počáteční
politické úspěchy vystřídala skepse a poznání nemožnosti vykonávat
zemské úřady podle svého přesvědčení, to přinutilo Petra IV. k
rezignaci na politiku. Jednání vladaře Petra IV. pramenilo i z jeho
psychického stavu živeného vnucenou představou o kletbě, která stíhá
jeho rod za násilné uchvácení církevního majetku v době husitství.
Pocit spoluviny a očekávání trestu vysvětlovalo i nešťastný osobní
život. Ještě mladý se stal vdovcem a přežil i svou jedinou dceru. Zůstali
mu jen čtyři synovci, kterým zkomplikoval budoucnost svou závětí.
Tou rozdělil celé rožmberské dominium na několik částí s různými
majiteli. Po jeho smrti museli všichni bratři napnout všechny své síly,
aby opět došlo ke sjednocení rožmberského majetku. Zatížili tím však
rod obrovskými dluhy. Nicméně se jim povedlo rozbité rožmberské
državy spojit.

Důsledky finanční tísně a vyčerpání rezerv trvaly i ve třicátých a
čtyřicátých letech 16. století a způsobily útlum hospodářských investic i
ochromení politické aktivity rodu ještě za vladařství Jošta III. (1532 –
1539) a Petra V. (1539 – 1545). Vynucená úspornost na rožmberském
dvoře trvala také v době, kdy prožívali dětská léta Vilém a Petr Vok.
Poslední generace Rožmberského rodu je představována jedenáctým
vladařem Vilémem (1535 – 1592) a jeho bratrem dvanáctým vladařem
Petrem Vokem (1539 – 1611). Oba bratři vyrůstali v dětství bez rodičů
v Jindřichově Hradci pod dohledem své tety Anny Rožmberské z
Hradce. Vilém byl již záhy vychováván jako budoucí vladař a své
funkce se ujal v šestnácti letech. Díky rozumným poručníkům se mu
dostalo dobrého vzdělání a to přispělo k jeho pozdějšímu postavení
českého nejvyššího komorníka a purkrabí pražského, úspěšného politika
a diplomata, hospodáře i mecenáše. Avšak jeho osobní život nebyl příliš
šťastný. Brzy ztratil otce, měl časté spory s mladším bratrem z
finančních a posléze i konfesních důvodů, prožil čtyři bezdětná
manželství. Přesto se jako rožmberský vladař stal jedním z
nejvýznamnějších příslušníků rodu. Právě Vilém z Rožmberka si nechal
polepšit rožmberský erb s červenou pětilistou růží o stříbrné a červené
pruhy se zlatým břevnem, které symbolizuje údajné spříznění s italským
rodem Orsiniů, erb nesou dva medvědi – štítonoši. Medvědi také začali
být chováni v hradním příkopu českokrumlovského zámku. Na
Vilémově dvoře působila celá řada hudebníků, skladatelů i malířů.
Vilém z Rožmberka se zajímal o astronomii a astrologii a ještě před
Rudolfem II. se věnoval alchymii. Na třeboňském zámku nechal
vybudovat alchymistickou dílnu, kde pobýval proslulý anglický
alchymista John Dee a jeho rozporuplný pomocník Edward Kelley.

Posledním příslušníkem rodu pánů z Růže byl Petr Vok z Rožmberka.
Nikdy se nesnažil ovlivňovat politické dění v zemi ani nejevil zájem o
zemské úřady nebo hodnosti. Renesanční kavalír protestantského
náboženství, byl „pouze“ císařským komorníkem a několikrát
hejtmanem Bechyňského kraje. Po smrti bratra Viléma přebral Petr Vok
značně zadlužené panství, během následujících let musel prodat větší
polovinu rodových držav včetně Českého Krumlova a tak se od roku
1602 stala jeho rezidencí Třeboň. Petr Vok ovšem prokázal velké
organizační schopnosti a svedl mnohaletý úspěšný boj o rožmberský
majetek. Ačkoliv je znám zálibou ve velkolepých dvorských
slavnostech i jako milovník dobrého pití a žen, přesto nevybočoval z
běžného rámce aristokratické společnosti. Stal se také mecenášem
umění a asi největším bibliofilem své doby.
(Martin Buřič)

V Zdobená brána v areálu Státního zámku v Třeboni (Milan Wölfl, 2012)

Historie odívání středověku a novověku
Díl první – raný středověk a doba románská
Móda je stará jako lidstvo samo. Už když si pračlověk oblékl první
kožešinu, přemýšlel jak ji nazdobit, aby se odlišil od ostatních. Dovolte,
abych Vás v několika dílech stručně provedla průřezem dějinami
středověkého a novověkého odívání.
Slovanský oděv z počátku středověku nebyl nijak tvarově složitý, ale o
to více vrstvený. Dbalo se především na praktičnost, i když líbit se,
především něžné pohlaví, chtělo taky.
Žena ze střední až vyšší vrstvy, si mohla dovolit značně barevný,
zdobený a dlouhý oděv, jakož i kožešinu na čepici, a stříbrné ozdoby na
opasku. Její oděv se většinou skládal z kabátu, který byl tehdy
oblíbenou součástí oděvu, narozdíl od následujících století, kdy
převládal plášť. Často byl tento kabát zdobený konflíky z paroží a
výšivkou. Tunika – hlavní součást oděvu, stejně jako plášť mohla být z
velice nákladných látek, ale také z vlny. Pod tunikou se pak nosily
spodní, nejčastěji lněné šaty, které měly všechny vrstvy obyvatelstva.
Žena pak mohla nosit více než jedny spodní šaty, ty se pak používaly
také i jako ložní oděv.
Žena nižšího postavení měla pak také spodní a vrchní šaty, ale už ne
tolik nákladné. Také pokrývka hlavy obyčejné ženy byla jiná – býval to
prostý šátek obtočený kolem hlavy a přidržovaný koženou či zdobenou
karetkovou páskou, což nebylo nutností. Co se týče ozdob – jistě znáte
záušnice, třeba z vykopávek v Mikulčicích. Ty se pak nosily na této
pásce a opravdu až za uchem, čím bohatší majitelka, tím ušlechtilejší
kov.

V severských zemích se pak používal jako další součást oděvu i jako
zdobný a praktický prvek zástěra, která nebyla nijak složitá – byly to
dva obdélníky spojené na ramenou proužky látky.
Tato zástěra šla krásně doplnit různými kovovými aplikacemi a korálky.
Ženy si jí pak přepásaly páskem, především z praktických důvodů, tedy
aby jim neplandala.
Muž si na spodní košili také oblékal různě zdobenou tuniku, různé
délky. Délka se odlišovala podle postavení a také podle původu
majitele. Jižnější národy nosily delší tuniky, v našich krajích se nosily
tuniky zhruba ke kolenům.
K tomu muži používali nohavice, které byly staženy pod kolena a čím
širší byly, tím byl jejich majitel bohatší. Lýtka a chodidla byla omotána
takzvanými onucemi či ovínkami, až po čase je nahradily užší nohavice
punčochového typu. Tyto ovínky pak mohly být na noze “jištěny” ještě
zdobenými pásky například z karetky, omotanými navrch.
Muži často také nosili čapku, zdobenou kožešinou nebo i výšivkou, či
byli prostovlasí. Záleželo samozřejmě opět na postavení.
Boty v této době byly jednoduché, nejjednodušší pak byly krpce, což
byla v podstatě jen kůže s provázkem, kterou se obalilo chodidlo a
stáhlo. Nicméně častěji se nosily o něco složitější boty, šité technikou
převracení – název napovídá, jak se tyto boty šily – nejdříve se sešily
dohromady a pak převrátily, aby švy zůstaly uvnitř.
Muži, stejně jako ženy si potrpěli na zdobnost oděvu, který byl doplněn
výšivkami, lemy z dražší látky a také různými náhrdelníky, populární
byl například jantar.
Co se týče barev, tak čím vyšší vrstva, tím vyšší barevnost. Nižší vrstvy
dokázaly barvit látky na barvy, které se běžně vyskytovaly v přírodě,

vyšší vrstvy si mohly dovolit i purpur, modrou a podobné syté barvy,
které ovšem byly skutečně nákladné.
V době románské se začal hojně nosit oděv zvaný bliaud původně šitý z
drahé honosné látky, která se dovážela převážně z orientu. Byl zaveden
již dříve šlechtou vracející se z první křížové výpravy, ale později začal
být opravdu populární a nakonec šitý i z obyčejnějších látek. Tento
oděv nosily nejen ženy, ale i muži.
U žen pak vypadal takto: byl dlouhý, nahoře vypasovaný, což na bocích
ještě podpořilo šněrování. Spodní část, tedy sukně, mohla být plisovaná.
Býval jak zdobený, tak prostší, mohl být podšitý kožešinou nebo
kontrastní látkou, což bylo nejpatrnější na rukávech, býval přepásán
dvakrát obtočeným zdobným páskem, který se vyráběl tkaním či
karetkováním. Rukávy pak, jak jsme již zmínili, byly také velice široké
a bohaté, někdy až tolik, že se na nich musely udělat uzly, aby se
zbytečně netahaly po zemi. Pod tento oděv se ještě nosívala spodní
košile. Pokrývku hlavy většinou u ženy tvořila rouška s čelenkou a
podhubkem, což je typ pokrývky používaný i v dalších staletích. Vlasy
pak ženy nosily nejčastěji spletené do copů.
U mužů vypadal oděv obdobně, jen nebyl tolik vypasovaný, mohl být
přepásaný a doplňoval jej často plášť splývající přes jedno rameno. Muž
pak mohl mít na hlavě jak ozdobu také čelenku, stejně jako žena. Jak u
mužů, tak u žen se tyto oděvy zdobily výšivkami.
Takto ovšem chodívaly oblečeny opět spíše vyšší vrstvy, neboť velké
množství látky spotřebované na bliaud vyjadřovalo majetnost nositele.
Nižší vrstvy nosily obdobné oblečení, jako za Slovanů, tedy praktickou
košili, tuniku, muži pak navíc nohavice a ovínky.

Nohavice u mužů se používaly jako spodní prádlo, stejně jako spodní
košile. U žen je pak spodním prádlem také košile, existenci spodek
nemáme u žen z archeologických nálezů doloženou.
A co obuv? Praktická, podobná té, kterou jsme zmiňovali u Slovanů,
ovšem již začíná špičatět a přibližovat se obuvi gotické.
Zmínila jsem karetky. Co to vlastně bylo? Skutečně to byly “karty” malé čtyř a vícehranné destičky s otvory v rozích, na kterých se tkaly
složité vzory, které obyčejným tkaním na malém stavu nešlo docílit.
Zdobení karetkovými pásy bylo v době raného středověku a době
románské, velice oblíbené.
(Soňa Vojáčková)

VII Slované

VIII Vikingové

VI Dámský bliaud

Historie odívání středověku a novověku
Díl druhý – gotika
I přes zažité mýty a klišé, ktere často vidíme ve filmech, bylo gotické
odívání velice barevné a extravagantní. Samozřejmě, i to se vyvíjelo.
Ve století třináctém, kdy gotika vypukla naplno po celé Evropě, se ve
vyšších vrstvách nosily oděvy, které nebyly nijak vypasované, a
spotřeba látky na ně byla značná. Tyto oděvy se nazývaly cotte (což
byla spodní vrstva) a surcoat (což byla vrchní vrstva). S těmito pojmy
se ještě setkáme.
Cotte nebylo nic jiného než dlouhá tunika. U žen pak velice dlouhá, u
mužů většinou končila v úrovni kotníků. Pod cotte se z praktických
důvodů nosila spodní košile, stejně jako v letech minulých. V době
veder pak cotte splňoval i funkci oděvu vrchního a býval přepásán
páskem, na který byl zavěšen měšec.
Surcoat pro dámy byl, řekněme, lehce nelichotivý. Byl to kus oděvu bez
rukávů, tvaru dlouhé sukně či šatů, který se rozšiřoval směrem k zemi a
na který bylo potřeba velké množství látky.
Mohl se znovu i přepásat. Byla-li dámě zima, mohla doplnit své odění
ještě o plášť zvaný karnáč (gardecorps), který měl široké kratší rukávy a
kapuci. Kromě pláště, který býval z praktických důvodů vlněný, mohly
být zmíněné vrstvy z různých brokátů, hedvábných látek a podobně.
Vše pak bývalo velice barevné, dokonce v případě miparti zbarvení se
oděv skládal ze dvou či více nesourodých pruhů látky. Ovšem oděvy
typu miparti, stejně jako dlouhé pruhy látky na rukávech, nazývající se
pachy, byly populárnější až později.

A co měla taková dáma na hlavě? Opět roušku a podhubek, jako v
minulých stoletích. Navíc tyto prvky mohla obohatit o malý klobouček
zvaný gepent. Nebo mohla být prostovlasá, s vlasy ozdobenými
věnečkem buď ze živých květů, případně vyrobeným z ušlechtilých
kovů. Jistě znáte zažité mýty o tom, že vdaná žena musí mít zavitou
hlavu – není tomu úplně tak – archeologické nálezy ukázaly, že záleželo
na konkrétní dámě, jak se k tomu postaví. Například Eliška Rejčka, ač
sama dvojnásobná vdova, měla v oblibě chodit do společnosti s
rozpuštěnými vlasy, zdobenými jen vínkem.
Žena z nižší vrstvy obyvatel stále vystačila s tunikou, která se ovšem
prodloužila z délky kotníkové až na zem. I žena z nižší vrstvy pak
zdobila svou hlavu obdobně, tedy zavitím – rouškou a podhubkem,
ovšem z jiných, ne tak jemných materiálů, jako žena vyššího postavení.
Muž v této době nosil také cotte, které dosahovalo až ke kotníkům a k
tomu mohl nosit surcoat, který byl obdobně dlouhý. Pásek pak používal
obdobně jako žena. To samé bylo i s kabátem, který jsem zmínila výše.
Mužův surcoat mohl být pak vepředu a vzadu rozstřižený, to aby se mu
lépe jezdilo na koni. A dostali jsme se k dalšímu mýtu – varkoči. Jistě
znáte tento kus oděvu – v podstatě obdélník s dírou pro hlavu. Tento díl
mužského oděvu skutečně nebyl určen pro běžné nošení, ale nosil se na
zbroji a býval zdoben heraldickými barvami nositele. Tedy byl v
podstatě jeho identifikací v bitevní vřavě.
Co se týče pokrývky hlavy mužů, tak jednoznačně vítězila praktická
čapka, která se dala uvázat pod bradou. Kromě toho muži nosili
podobné čapky jako za Slovanů, případně různě extravagantně
tvarované čepice, které tvořilo množství ohrnuté látky. Populární byla
taky kápě s dlouhým šosem.

Boty v této době byly špičatější a špičatější, ale extrémně špičaté zatím
ne. K běžnému nošení se používaly nižší boty, na jízdu koňmo potom
vyšší. Nyní se dostáváme do století čtrnáctého a extravagance oděvů se
prohlubuje.
Bohaté dámy stále nosí spodní šaty typu cotte, a
stále se mohly nosit buď samostatně, anebo čím
dál víc ve spojení s vrchním oděvem, šatem
bezbokým. Ano, je to surcoat, o kterém jsem se
již zmínila, ovšem postupně měl hlubší a hlubší
průramky, nakonec i otevřené boky a to tak moc,
až jim mravokárci začali říkat čertova okna, to
proto, že bylo z ženského, i když oblečeného těla,
jaksi hodně vidět. Mohl mít vlečku a to prý proto,
IX Cottehardie s
aby se měl ďábel na čem vozit. Dáma pak
kruselerem
oblékala doplňek v podobě zdobného opasku buď
celokovového, nebo opasku potaženého drahými látkami, který byl
ozdobený kovovými ozdobami. Ten se ale nosí pod svrchním oděvem,
takže je vidět jen na bocích. Okraje oblečení jsou pak různě
dozdobovány drahými kameny, výšivkou, kožešinou, apod. Další typ
nejen dámského oděvu, se nazývá cottehardie. Je mladšího data, velice
vypasovaný v horní části a o to víc rozšířený v části spodní. I zde se
rukávy podšívaly kožešinou jako kdysi u bliaudu, ale mohly být kratší,
typu pachy, a tím pádem bylo vidět více z rukávu spodních šatů, které
jsou ozdobeny nákladnými knoflíky. K tomuto oděvu se opět nosil
nákladně zdobený pás s kovovými aplikacemi. Pásy či pásky vůbec
měly sice kožený základ, ale kůže jako taková byla považována za

sprostý materiál, takže především vyšší vrstvy obyvatelstva se ji snažily
skrývat potahováním drahými látkami atd.
Obyčejná žena pak vystačila s lněnou či vlněnou tunikou, tedy cotte,
později ji také vypasovávala na oděv cottehardie. Jako bohatá dáma,
i obyčejná žena používala pásek, nejen jako ozdobu, ale i jako
praktickou záležitost – zavěšovala si na něj váček.
Obě dámy pak nosily pod těmito oděvy klasicky ještě spodní košilku –
tedy spodní prádlo.
Co se týče pokrývek hlavy, byl jich nyní nespočet – od obyčejného
zavití hlavy pruhem látky u nejnižších vrstev, přes roušku a podhubek
jako dříve, po různě stočené prameny vlasů na bocích (jako beraní rohy,
či jako jen přeložené copy), po různé síťky, aplikované buď přes celý
účes, nebo jen vzadu či na stranách, po nákladný závoj s řasením
vepředu, který se nazýval kruseler, a byl vyroben z velmi jemných
tkanin. To vše pak doplňovaly různé čelenky a korunky, z drahých kovů
a s drahými kameny. Také byly v módě různé
zdobené čepečky, zvané gepenty, buď s otevřeným
vrchem nebo celopotažené. Dámy pak na tyto
nákladné účesy spotřebovávaly nejen velké množství
špendlíků, kterými se účesy a závoje upevňovaly a
zpevňovaly, ale také se spotřebovávalo množství
vlasů na příčesky, protože ani tehdy nikomu na hlavě
nerostlo tolik vlasů, aby to na tyto účesy stačilo.
Pánové v této době také nosili oděv zvaný cotte, tedy
tuniku, ovšem kratší (zhruba je kolenům

X Surcoat s gepentem

či do poloviny stehen). K tomu nosili spodní košili a spodky zvané
bruchy (delší varianta) či hace (kratší varianta), ke kterým se
přivazovaly nohavice, což byly v této době v
podstatě punčochy. Cotte byl oděv buď
jednoduchý lněný či bavlněný, v případě
chudších vrstev, nebo brokátový, či vyšívaný v
případě bohatších. V případě bohatších pak také
bylo použito ohromující množství zdobených
knoflíků, kterými pán dával najevo jedno: že na
to prostě má.
I pánové pak nosili oděv typu cottehardie – tedy
velice vypasovaný. Tento byl zároveň kratší než
cotte, tedy maximálně do poloviny stehen,
ovšem častěji končil hned pod zadkem, na což
samozřejmě nezapomněli poukázat tehdejší
mravokárci. Těm se nelíbil ani další oděv,
XI Miparti cottehardie
podobný cottehhardii, tedy pourpoint, což byl velice úzký, ovčí vlnou
vycpávaný kabátec. Býval tak úzký, že prý se v něm pánové sotva
hýbali. Tento kabátec měl největší vycpávku na prsou, takže všichni
pánové co ho nosili, vypadali velice urostle. Tyto oděvy pak pán dopnil
opět opaskem – ovšem nejčastěji přes boky. Na pourpointu se často
nosil tak zvaný rytířský pás, tedy těžký opasek z tepaných kovových
dílů. A opět, i k těmto oděvům se nosily bruchy a nohavice, které mohly
být doplněny o krytí na intimních místech.
Chudší vrstvy pánů také postupně přešli na oděvy vypasovanější, často
se snažili bohaté napodobit i ve vycpávání kabátců, ale nebylo až tak
mohutné a oděvy byly z obyčejnějších látek. Naopak spodní prádlo

bohatých se v té době nijak výrazně nelišilo od spodního prádla
ostatních.
Pokrývky hlavy u pánů mohly být jen jednoduché čapky na přivazování
pod bradou, případně, prosté vlasy s čelenkou, nebo různé kloboučky
zdobené peřím (nejčastěji pavím). Také byl velice populární klobouk
zvaný bycocket, lovecký. Určitě ho znáte jako klobouk ala Robin Hood.
A opět i kápě byla častou součástí oděvu a to nejen praktickou, ale i
zdobnou.
Boty jak dámské či pánské, začali být špičatější než
dříve. V módě byli jak střevíce, tedy nízké boty
zapínané na pásku přes nárt, či – pro lov či boj,
vysoké, s ozdobnou manžetou, šněrované vzadu či
na boku. Na rozdíl od nízkých, byly tyto vysoké
téměř bez výjimky kožené. Nízké mohly být z
brokátu, či jiných ušlechtilých látek, tak se k nim
často nosily (aby se nezničily) dřevěné nazouváky.
Ráda bych se ještě zmínila o miparti – tedy oděvu
sešitým z dvou či více odlišně barevných pruhů
látky a pachách – rukávech, tak typických pro
gotiku. Miparti odívání bylo po celé 14. století
XII Pánská
velice populární, miparti pak nebyl jen oděv
cottehardie
samotný, ale často i rukáv byl každý jiný, dokonce i
čepice, kápě, nohavice a boty. Další extravagantní kus oděvu byly
pachy. Byly to pruhy látky buď na rukávy nasazované zvlášť, nebo už k
rukávům přišité. Bývaly velice dlouhé, i kratší. Vycházely zhruba od
lokte až nadloktí. Mohly být i vyšívané, či měly obšívané tvarované
okraje. Kdo chtěl být v gotice opravdu „in“, bez těchto extravagancí se

neobešel, stejně jako se neobešel bez rolniček, našitých na pásku,
váčcích či botách. Jejich zvuk při chůzi pak signalizoval, že jde pan
(paní) Někdo.
(Soňa Vojáčková)
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Monarchie v zrcadle času
Hledisko světské
Habsburská monarchie, Království české
Po smrti posledního Jagellonce, Ludvíka Jagellonského, se vlády nad
českými zeměmi dědičně ujal císař Ferdinand I. Habsburský (1526 –
1564). Na vrcholu hierarchické struktury Habsburského mocnářství stál
císař, vládnoucí všem zemím monarchie, tedy i Čechám, kde byl
titulován císařem Svaté říše římské, králem českým, markrabětem
moravským a vévodou slezským1. Čechy vůči monarchii požívaly jistý
stupeň autonomie, až do obnoveného zřízení zemského, vydaného pro
Čechy 10. května 1627, pro Moravu o rok později. Obnovené zřízení
znamenalo zavedení absolutistické vlády a zrušení dosavadního
stavovského systému, tím pádem výraznou přeměnu dosavadní
autonomie v závislost na monarchii. Království české bylo spravováno
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Burgundiӕ et Silesiӕ (Ferdinand III., z Boží milosti král uherský a český, arcivévoda
rakouský, kníže burgundský a slezský), viz. NECHANICKÝ, Zdeněk, ŠAFÁŘ,
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nejvyššími zemskými úředníky v čele s nejvyšším purkrabím.
Reformy Habsburské císařovny Marie Terezie (1740 – 1780) nebyly jen
ku prospěchu obyvatelstva. Roku 1749 totiž právě Marie Terezie uvedla
v platnost nařízení, mající výrazně zjednodušit organizaci říše, což však
vedlo pouze ke zvýšení byrokracie, posílenému centralizací monarchie
do Vídně. Zřízení vídeňské královské reprezentace a komory znamenalo
neúčast zástupců Čech, Moravy a Slezska, tím pádem nemožnost
ovlivňovat vnitrostátní politiku s ohledem na tyto korunní země, čímž
byl neformálně zapříčiněn zánik zemí Koruny české ve prospěch
monarchie. Česká kancelář ve Vídni byla zrušena, na úřadech a na
školách byla nyní preferována výhradně němčina.

Dělení Království českého
V druhé polovině 15. století se země Království českého postupně
rozdělovaly na menší územní jednotky, kraje a země. Jižní Čechy
sestávaly převážně z kraje Bechyňského a Prácheňského. Na současné
území ale zasahovaly i sousední kraje.2 Systém byl reformován poprvé
roku 1714, Bechyňský ani Prácheňský kraj reorganizován nebyl.
Výrazněji pozměněn byl Bechyňský kraj roku 1751. Reformou byl
2
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rozdělen na kraj Táborský a Budějovický. Původně nesly tyto nově
utvořené části krajů název podíly. V čele krajů stáli krajští hejtmani,
kteří byli původně dva, ze stavu rychtářského a ze stavu rytířského. 3

Dělení krajů, panství a statky
Původní Bechyňský kraj se dále dělil na správní celky, zvané panství či
statky. Jednalo se o vrchnostenská uskupení sídel, výjimkou v Čechách
ale nebyl ani statek o jednom městě. Na chod statků či panství dohlíželi
jednotliví hejtmani. Ti drželi dohled nad menšími územními
jednotkami, zvanými

rychty. Rychta

sestávala

z několika

vsí,

podřízených některému z větších měst. Ponejvíce se budeme zabývat
panstvím Hluboká nad Vltavou (německy Herrschaft Frauenberg), kam
právě ves Hůrky správně spadala, i když bude zmíněno i sousední
panství Třeboň (Herrschaft Wittingau) a jiná.
V prvním soupisu poddaných panství hlubockého (nikoliv sirotčí
registře) je uváděno osmnáct rychet, jejichž hlavními sídly byla
městečka či vsi Hůrky, Hůry, Kaliště, Hosín, Dobřejice (Dobřejovice),
Purkarec, Podhradí (míněno okolí panského sídla Hluboké), Baborovice
(Bavorovice), Munice, Volešník (Olešník), Zbudov, Pištín, Výhlavy
3
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(Vlhlavy), Podeřiště, Dříteň, Kočín, Záblatí a dokonce Skočice u
Vodňan.4
Samotné město Hluboká nad Vltavou bylo založeno nejspíše krátce po
vybudování královského města Českých Budějovic (roku 1265). Byl
vybudován králem, čemuž nasvědčuje původní německý název
Fronberg, pánův hrad. Tím, že byl v královském držení, stával se velmi
často objektem zástav a řešení svárů. Jeden z nejznámějších je příběh
sporu mezi českým králem Václavem II. a Vítkem z rodu Vítkovců.
Vítek roku 1285 ujal Hlubokou. Český král ale začal k roku 1289
znovuobnovovat původní stav svého rozprodaného a zastaveného
majetku. K vydání Hluboké vyzval i Vítka, který ale odmítl. Král proto
shromáždil vojsko, povolal nevlastního bratra Mikuláše, toho času
vévodu opavského, aby Hlubokou oblehl. Mikuláš využil zajetí Záviše
z Falkenštejna, Vítkova bratra, k Hluboké roku 1290 dorazil a počal
klást Vítkovi podmínku – pokud Hlubokou vydá, bude Záviš propuštěn.
Vítek neustoupil, načež byl Záviš za Vítkovy přítomnosti pod Hlubokou
sťat. Tímto krokem byl spor vyřešen, král na sídlo dosadil Dobiáše,
hlavního protivníka popraveného Vítkovce.
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Střídání majitelů pokračovalo, postupně se majiteli Hluboké a
přináležejícího panství stali Pernštejnové, páni z Hradce a Malovci,
kteří po potlačeném stavovském povstání byli nuceni majetek postoupit
královské konfiskaci. Roku 1622 prodal král Ferdinand II. panství
šlechtici původem z Valencie, generálu Donu Baltazarovi de Maradas,
v sumě za 200 000 zlatých.5 O držení panství v rukou Maradasů máme
písemný doklad na titulním listu starší lišovské gruntovní knihy, kde
stojí psáno:
„Registra gruntovní rychtářství lišovského, která zase po té
rozběhlosti pro lid vojenský v rebely, jenž pořezané a potrhané byla
v novou svázána a v řád uvedena, ano, i soud zase znovu držen z
milostivého poručení dědičné vrchnosti vysoce urozeného pána
Don – Balthasara Marradas, Svaté říše římské hraběte, svatého
Jana Jeruzalémského řádu rytíř... Léta nestálého 1629...“ 6
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Roku 1661 došlo k významné změně –
Maradasův dědic Bartoloměj se hodlal
zaměřit zpět na Španělsko a hlubocké
panství odprodat. Začal vyjednávat
s Janem Adolfem ze Schwarzenbergu.
Oba se dohodli a během 30. listopadu a 1.
prosince téhož roku došlo k předání
panství.
Celé
předání
probíhalo
pompézně, nechybělo předávání knih a
klíčů, ani přísaha poddaných novému
pánu a na závěr celé slávy proběhly hody,
při kterých bylo poddaným rozdáváno
pivo a chléb.7 V držení Schwarzenbergů XIII Don Baltasar de Maradas,
z knihy Augusta Sedláčka,
panství zůstalo až do roku 1849, 8 kdy převzato
Hrady, zámky a tvrze království
byla panství následkem nepokojů Českého VII., Praha, 1890, s.145
posledních měsíců oficiálně zrušena.9
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z roku 1845. SOA Třeboň, fond Velkostatek Hluboká, Soupisy poddaných, sign. IB
5AU No.1, kniha 220 (1845).
9

PETERKA, Josef. Cesta k rodinným kořenům: Praktická příručka občanské

genealogie. Dotisk prvního vydání. Praha 5: Libri, 2006/2008, s. 26. ISBN 978-807277-307-7.

XIV Stará podoba Hluboké nad Vltavou, kolem roku 154010

XV Zámek Hluboká po úpravách z 19. století. Pohlednice z 20. let 20. století
10

SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého VII., Praha, 1890,
převzato ze s.130.

Monarchie v zrcadle času
Díl druhý – Duchovní správa jihu Čech
V případě Hůrek by bylo zjevně
zbytečné, bavit se s ohledem na
sedmnácté a první polovinu
osmnáctého století o jiném než
katolickém
vyznání.
Po
obnoveném zřízení zemském
v českých zemích mohli zůstat jen
katolíci, ostatní museli buďto
konvertovat, nebo zemi opustit.
Toleranční patent, povolující jiná
vyznání než katolická byl vydán
až během Josefínských reforem XVI Kostel svatého Petra a Pavla na Hosíně
roku 1781. Jediné vyznání,
objevující se na území hlubockého
panství, bylo židovství – Židé jsou
poprvé sepsáni roku 1695 pro
hlubocké Podhradí, v oddělené
části
soupisu
poddaných,
nadepsaném
„Židůw se
w
11
Podhradí nachazÿ...“
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SOA Třeboň, fond Velkostatek Hluboká, Soupisy poddaných, sign. IB 5AU No.1,

kniha 70 (1695), fol. 373 – 375 (nového číslování)

Rozdělení Království českého
Nejvyšší
správní
jednotkou
římskokatolické církve v Čechách je
arcibiskupství, sídlící v Praze. Jeho
hlavním představitelem je arcibiskup.
Arcibiskupství
jsou
podřazeny
jednotlivé
diecéze,
biskupství,
v jejichž čele jsou biskupové.

Biskupství českobudějovické
Českobudějovická
diecéze
byla
založena na podnět císaře Josefa II.
bulou papeže Pia VI. 20. září 1785.
Do této doby spadaly jižní Čechy
v Lišově u Českých Budějovic
správně pod pražskou (arci)diecézi,
které byla podřízena i zdejší farnost. Hůrky byly součástí poměrně
stabilní farnosti lišovské. Lišovská farnost byla po vypálení městečka
Lišova („ve válce třicetileté již r. 1619 císařskou posádkou z Budějovic
vypadší, proto, že zde předtím Jan Jiří, vůdce pomocného vojska
braniborského tábořil, vypálena a s celou krajinou popleněna jest“ 12)
přičleněna k hosínské farnosti, pod jejíž správou byla až do roku 1642.
XVII Farní kostel svatého Václava

12

SOkA České Budějovice, Kronika školy Lišov 1810 – 1926, fol. 3. Přepis textu

z lišovské farní pamětní knihy Liber verumque memorabilium in beneficio parochiali
Lischoviensi gestarum. Dostupné on – line: http://digi.ceskearchivy.cz/cs/579/3

Na stránkách lišovských matrik můžeme nalézt různorodé zápisy,
týkající se i oblasti farností Velešína, Ledenic nebo Štěpánovic, což
pouze svědčí o poměrné důležitosti lišovské farnosti v církevní
hierarchii, podpořené událostmi třicetileté války a následujících
opatření, decimujících populaci v Čechách. Křty, sňatky a pohřby se
odehrávaly v sídle farnosti, v případě Lišova tedy do roku 1619 a od
roku 1642.

XVIII Interiér kostela svatého Václava v Lišově od
vstupního portálu

(Milan Wölfl)

Vizmburk
Minulost a současnost hradu
Jelikož se náš řád rozhodl podporovat činnost občanského sdružení pro
záchranu hradu Vizmburku, bylo by jistě dobré si o této nedoceněné
památce něco říci. Vznik tohoto hradu se datuje do druhé poloviny 13.
století, byl založen Tasem s Vizmburku (rod erbu zlatého třmene), první
jasný doklad jeho existence však pochází z roku 1289 (Václav II.). Tas
s Vizmburku byl velice aktivní a ctižádostivý, což se mu vyplatilo po
obnovení moci Přemyslovců v roce 1283. Jeho kariera byla završena
roku 1294, kdy se stal hejtmanem Krakovska a Sandoměřska. Poté roku
1303 přijal stejnou funkci v Kujavsku a Pomořanech. Dále zastával
úřad podkomořího, čímž se stal jedním z nejmocnějších mužů v zemi.
Jeho touha po postavení, moci a v neposlední řadě majetku mu však
přinesla nakonec pouze smrt. V roce 1304 byl v Praze zavražděn svým
sousedem Janem Vlkem, kterému způsobil majetkovou újmu.
Po zavraždění Tase, nastalo období, kdy nebylo dění okolo hradu zcela
zřejmé až do let 1320-1330 kdy měl vizmburské panství postoupit
pánům z Dubé, výměnou za panství pardubické pan Arnošt z
Hostinného (otec Arnošta s Pardubic). Novými majiteli hradu se tedy
stali bratři z Dubé a Pardubic. Poté co se roku 1336 rozdělili, stal se
pánem hradu Hynek Crha, po něm pak synové Hynek a Jindřich. Ti
měli hrad i panství s ním spojené ve vlastnictví až do počátku 15.
století. V této době pravděpodobně došlo i k určitému rozšíření hradu.
V letech 1388-1397 zastával Jindřich (kterému se také říkalo Hynáček )
úřad zemského soudce, kterou po něm v letech 1402-1404 převzal jeho
syn Jan. Je možno říci že osud hradu Vizmburku se začal naplňovat v
období husitských válek. V roce 1421 střety katolíků a husitů udělali s

pohraničí bitevní zónu, kde se často válčilo a plenilo. Posledním
majitelem hradu byl Jiřík, což byl Janův syn. Jiřík se postupem let stal
výraznou osobností v dobách Jiřího z Poděbrad a to i se značným
vlivem na vrcholnou politiku té doby. Mezi tím se ještě stal majitelem
statků Dobrovice, Vildštejn, Chotěboř a Žleby. Na hrad Žleby se poté
přestěhoval a pobýval na něm až do svých posledních dnů v roce 1450.
Vizmburské panství získal sám Jiří s Poděbrad a to kolem let 1450 kdy
paradoxně hrad Vizmburk již v podstatě neexistoval. V roce 1447 byl
Vizmburk a další hrady v okolí odkoupeny a pobořeny Slezany.
Po těchto událostech upadl hrad na více než 500 let v zapomnění a stal
se tichým svědkem let dávno minulých.

XIX Hrad Vizmburk na fotografii z roku 1929 (Archiv sdružení pro Vizmburk)
Z tohoto zapomnění byl však vytržen panem Dr. Antonínem Hejnou a
jeho pomocníky z řad studentů a nadšenců, kteří na počátku

sedmdesátých let počali odkrývat tohoto dávného svědka, který byl
označován za unikát a to nejen u nás. Dokonce byl označován za
východočeské Pompeje. V roce 1984 však výzkumy na hradě skončili,
což samozřejmě objektu v období dalších dvaceti let nečinnosti
rozhodně neprospělo.

XX Jihovýchodní roh nádvoří (Archiv NPÚ, 1978)

Světlo na konci tunelu, tak si dovolím nazvat rok 2008 kdy se pod
záštitou sdružení pro Vizmburk, obce Havlovice nad Úpou na jejímž
katastru hrad leží a dalších nadšenců pořádali, po létech opět
vizmburské slavnosti. Tyto slavnosti se pořádají v září u příležitosti dnů
kulturního dědictví. Od podzimu roku 2008 do října 2012 se zde konalo
více než 20 akcí, které měli všechny pochybovače ujistit o vážnosti
našeho počínání. A to se také stalo, momentálně je vypracována
projektová dokumentace pro nové zastřešení objektu, které by mělo
mimo jiné zpřístupnit hrad po celou sezonu, což dosavadní zastřešení
neumožňuje. Tento projekt zahrnuje také rekonstrukci určitých ostění
hradu se zachováním statusu zříceniny. Tyto práce budou vykonávány
po etapách závisle na financích. Dne 11. 2. 2013 sdružení podepsalo s
NPÚ v Josefově smlouvu o pronájmu hradu a to na dobu šesti let. Tato
smlouva mimo jiné umožňuje členům organizace fyzicky se
spolupodílet na pracích souvisejících s projektem. V letošním roce se
plánuje zahájení prací na západním křídle hradu společně s věží (také
věž bude zrekonstruována pouze tak aby si hrad zachoval status
zříceniny). Každá etapa oprav ostění musí korespondovat s konstrukcí
nového zastřešení dle projektu. Zastřešení bude stolové, spádované do
nádvoří s výškovými rozdíly mezi jednotlivými úseky. Zastřešení bude
podpořeno ocelovými nosníky, které budou ukotveny na patkách. První
práce proběhnou v měsíci dubnu, kdy se bude čistit valounové nádvoří a
zásobník vody (často mylně označován za studnu), tyto práce budou
členové organizace provádět svépomocí v rámci brigád. Popřejme jim
tedy mnoho štěstí a trpělivosti v jejich počínání.

XXI Vizmburské slavnosti 2009 (Archiv sdružení pro Vizmburk)
Minulost souvisí se současností, současnost souvisí s budoucností a vše
souvisí se vším. Pokud netvoříme dějiny, snažme se alespoň podílet na
záchraně toho, co zbylo po těch, kteří je tvořili dávno před námi. Hrad
Vizmburk bezpochyby patří k místům, které je třeba zachránit.
(Jaroslav Kolář)
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