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sto,

pasov6.ní
termín

I)YCll se k otázce

lr"'-",,,,y,r,'>",,n-'i.

V

áskýoh

dech jsem
nenalezl podporu'
pro
turzení. Je
I~e i domcicí
vy jsou velmi pozdního
Z hd.e t oz-í.ků si celé
věci všiml až
Rulík v prvém dílu "Ka'lendá ř-e fl
vydaném v 1'$1197 a o desetiletí později vyšla prvá
speciální studie . věnovaná výhrftdně tomuto tématu 2:
pera Bretfeldova$ Z ní vychází i jediná
prá~
c e uvei'ejnšná Františkem
Zoubkem v r .. 1874 v Památkách archeologickÝch~ (1)
Pr~ou zásailiLÍ ot5zkou je samotný meč sv.Václava~
nebot v nej starší traclici se j ako z.3.zračntS. . zbran
připomíná kopí světcovo a to konkretně již 1'" 1126
v souvislosti s bitvou u ChlunlCoo
6

tlODGf'U.f'ClJ

,j

vr-oc anr ten

bislmpa,i
v čas bi-!;vy

če dnf.ka

na sto

českých

i

představených

kos:....

hlídalo, stojíce dokola kopí sv~Vá
ctnostný, urozený, jmónem Vít·,
c Lava , jeden
, jak je zvyb:T:l, 0jenž držel
děn
jsa v brnqní a přilbu jako Achilles, 7,voJ.~'J.
slze radostí na
Druhové a ln'2.ti·í, budtG s'i J:: ~
a kap Lanů

1

Tov.ohem,

a jeho
t
e je,
budou
stit z br-an a zbroj sv" Václava, to je přilbu,
a meč - l l "
et su'í, haerec1es debent
et teneblllltur mundare arma beati Venczeslai: pilleum videlicet
,loricam et
arma
ec cLee í.a conservantur II (3
V
pokladu z
JlZ jeho
po dr'obně j
j
r 1368 byla
ena
finitivne ztrac
r 1420
žele.

(Lt)·

or í.okým rozborem bylo prokázáno že
v
typickou z bran gotického období
lze Jl
klást do první poloviny l4
(5) Vznikla tedy
ned1 OlLh o p.re d tn.m, ne z mame o III
"
Svatov5clavským je meč nazýván původně patrně dle
drobného ostatku v něm uloženém av postupem doby
byl považován za autentickou zbran světcovu"
Z faktu, že byl součástí chrámového pokladU, je
zřejmé, že půvom1.ě nepatřil do souboru korunovač
ních klenotů a stal se jím až v době pozdější ..
!'-Taj
zmínka o
na rytířství v sou~islosti s
se vztahuje k roku
osobě krále Václava II"
Při
kamene kláštera
, které
druhý den po korunovaci ll"" po skončeni mše vystoupil korunovaný král drže v ruce žezlo králůV:'"
ské a opásal.". dvě stě čtyřicet pánů a šlechti;..
cu Království českého a w~10ha jiných
rytířakým
em.. " (6)
Bezprostřední Václavovi nástupci nebyli korllllováni
počátkem
a při korunovaci
Jana
rytířských
páaecl.r
února 1.' .. 1311 se mluví
o
Ume
j do

°

6stol

v

!-7

v,

,

také byli dva ml8.c1:~8i rodem ur oz
od kr61,:",
1 být tehdy kor-unován
v tu hodinu učiněni rytíři
opá sárrí. pásem
ti
byli určeni
nad hlavou
~ Z
jeden
synem pana Bohuslava z
druh]
Fridmana ze Smojna"," (7)
nadmíru
II

Jet

za
pas
prl korunovaci Zikmunmeaa cs července král Zikmund
hrade za přítOL:l1o:Jti jen neúp Lriého
počtu pánu i pražských kcné e.Lů ko'runovein na české
ho král~ a 'pasova1 tam mnoho nových rytíř'li, ktol'i
předtím neukázali žádný rytířský čin pro
obecné
dobré" A tak byli od lidu nazváni rytíři nepravými
nýbrž malovanými II (8)
V li.stině dané 11iImláši z Lobkovic, nejvyššímu pí;...
saři desk zemských
3*1&1421 a otištčné Paprockým v llDiadoChufl,zminuje selcrál Zikmund o tom, že
jej pasoval mečem sv"Václava při své korunovaci..
(9)
slavné korllllovaci krále Albrechta v r 1348
na sto rytiřů (10
U jeho mladcho'
krále Ladislava
to že
tířij
pasovanými
z
e a
z Ehd.ngen , švábský
z pr-ůvodu Albrechta Rakouského (ll)
Při korunovaci krále Jiřího z Podě
brad, kt er{l se celkově vymykala tradici, ne slyší:ne o
pasování ničeho
Také u Vladislava II. nemáme v
tomto směru p:ř'ímých zp:ró:v .. Až v erbovním lj.stě daném 25 .. 6 .. 1596 Janu. Rej tovi s 'Pfs t ova je zmínka, že
jeho praděd, Benedikt !I.cjt stavitel, l)yl od kr;ile
Vladislava II., J,sf':cl: ::;:::~':lO pas ován V lcca t eLe ev ;
k

:ta

.'~.

• 0.2)
krj,le Ludvíka

v

bylo, alespon ďLe
nStarých letopisů českýchl1 od obyčej
2;
pro dětský věk králův
)
Král Ferdinand
T, pasoval
a Jiřího markrabí Branibo~ské
<' dvanáct šlechtických synů.. (14) Přesto,ža od této
,
,
dá
tl'V
{,r;by j sou již o konunovac ch zpravy vy avc,ny rez
tiskem, zůstává většinou pasování samo stranou ~e:
jich pozornosti.. Z německého popisu korunovacnl
slavnosti Ma..;oniliána II. se dovídáme, že král paso;..
val 'na
mše devatenáct rytířů obnaženým meč em , (15) U Rudolfa II..
to, že
čtyři rytíře
(16) Od doby
:Matyáše byl pak
sestaven a publikován jmenovitý seznam osob. (17)
dosud zmiňUjí se prameny o pouhém pasování ry~
tířů maximálně o meči sv.Václava. Teprve
v r.i6J4 při popisu korunovací českých králů
výslovně nejen o meči sv. Václava, ale i o jakémsi
společenství: lIKonečne král několik vybraných,kteři padli na zem před jeho tváří, mečem sv.Václ~~a
na levé rámě ~řikrát udeří a tím pasuje na rytlre
zlatého vojska. lI (18)
Tento moment je svým způsobem zarážející~ Uvážím~
li však že rytíře pasoval i Fridrich Falcký, pri
jehož př{jeZdU a korunovaci se záměrně oživoval~
řada starých českých tradic - až po jisté kurios~
husitské vojsko - a že Stránský patrně znal Diado~
ChCB a jím zprostředkovanou zprávu o pasování me:'"
čem svatováclavským v době předhabsburské,je zřej~
mé proč učinil z pasování nedÍlnou součást koruno,
,
vv
' v
vaeního
ceremonialu.
Je rovnez
pozor uh o dne,ze
se o
věci vůbec nezmiňuje např .. Bohuslav Balbín" O tom',
že zvyk nalezl odraz i v nacionálně zabarvené ka:'"
tolické tradici barokní, svědčí glosa v Martyrologiu vytištěném v Litomyšli v r ..1676: !IV témž kcatele (u sv. Víta) kromě několika jiných jeho ostat,
ka chová se i jeho mec sv~Vaclava, l'
~~erym
cesVt'
l
králové nE'.- den svého kvrunovSní některé výborné
muže na lové r::.m')"(\:) p Lo ak au třikrrHe Lshouško uJ!

í

v
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<leři ti

Cl skrze to j e :r.'Y'~íři činiti obYče~ mají II '
Všechny zprávy se celkem shodují ve zpusobu pasování Kolísala vŠ~[ doba vlastního aktu Původně
bylo pasování rytířů zcela mimo korunovační okruh'
Vzpomeňme na VáclaVa II", kde se tak stalo až dru~
hého dne U krále Jana byli pasováni'mladí šlechtici,kteří zřejmě z důvodů fysické síly měli držet
nad králem korunu. a tak úkon předcházel vlastní
korttnovaci. V dalších případech pak většinou chybí
konkretní časové určeni
U Fe~dinanda I..
tak
mši a
a u
se výslovně
V 17 ~'stol., se pasovápo vlastním korunování a holdu ~tavu
Credu$ Nejpřesnější
je známo od koru~
novace Marie Teresic, kde je výslovně řečeno po
slovech !let Lncar'na.tus e a t " - tady upr-o s t ř-e d Creda
korunovační mše$
Od obou korUllovací počátkem devadesátých let 18~
stol., které probudily širší zájem o tuto institu~
c
se ae t kávrime s pojmem !!řéi.d svatováclavských rytí:řŮIl • Z toho t co již byLo řečeno, můžeme odvodit i
základní charakteristiky sledovaného jevu..
Jak již bylo zdůrazněno, je pasování vyhrazeno korunovaci českých kr6lů. Takto poctěni bývali nejen
Šeši, ale mezi rytíři nachtzíme Němce t Uhry, Italy
Spanely,lmgličany a Francouze, často i osoby cizí,
které nebyly obyvateli země. Nešlo také v žádném
případe ó povýšení do rytířského stavu, nebot mezi
pasovanými byli ze~ména ve starší době i příslu8~
, i s t avuo VYSSlC
VV; h
l ~. mes
VVVt ane..
; C o d o po~
nkc
,a e l
naopar
stavení jednotlivců převažují zprvu vojáci,při posledních korunovacích správní úředníci~ Nenalezl
jsem doklady pro výběr kandidátů a jeho kriteria~
Pouze v r$18)6 jsem zjistil novinovou zprávu,která
oznamuje, že při chystané korunovaci dojde též k
pasování svatováclavských rytířů a vyzývá ty,kteři
se o hOWlost hodlají ucházet aby své žádosti poda~
li do šesti tÝ~DŮ prostřednictvím zemského presi~
.
(') U
~
t"~ Je II vybr
arrč h Je
. d no"c,I(. ~[',.
~'1,;I
, clVl
:)._er..:i, .neunos
r anycr
í

,

5

livcú motivováno dlouholetou službou vojenskou nebo s t.i tnf , zásluhami o voj enslcé dodávky za napoleonských válek, o povznes
kraj nebo průmyslu a
kultury..
.
. '" .
Protože kandidáti nepředklé.dali vývod předkú,neby
la ustálena titulatura a neexistují stanovy .ani
kapitula.. Jednalo so o vyznamenání úzce osobnia
je zcela chybné hovořit o řádu.r~tířú svatovácla~h
ských.
.
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Data královských korunovac f
Václav II.
Jan Lucemburský
Karel IV
Václav IV.
ZiknlUnd
Albrecht
Ladislav Pohrobek
Jiří

z

1297
1311
1347
1363
1420
1438
1453
1458
1471
1509
1527
1562
1575
1611
1617
1619
1627
1646
1656
1723
1743
1791
1792
1836

Poděbrad

Vladislav II.
Ludvík
Ferdinand I .. '
Maxmilian 11@
Rudolf Il@
Matyáš
Ferdinand II,
Fridrich Falcký
Po r-d.i nrmd III ~

Ferdinand IV"
Le opoLd 1

0

Karel VI"
Marie Teresie
Leopold II" .
František I"
Ferdinand V"

8

I

9

2, 6~
2" 2~

2@ 9~
15" 6~
28 ~ 7.
29 ~ 6~
28@10'
7@ 5~
22", 8"
ll,.

3~

24·

G

2~

20~

9~

22 ~ 9"

23" 5.
29" 6"
4,,11~

24~11 ..
5~

8~

14~

5;
12;

9~
9~
5~

6~

9;

9 .. 8~
7" 9"

-r- řiř
..' .~

\

~~~_~~E~~~~~~_~§!l~~~
Václav Heraklius z Bliživé
Krištof Kořenský z Terešova

8Vcl.-G ...)

l~or;~.=-·~GVocj~

2t;-'- jElenOV'l

ce

\T': '--:_,__ [LV3~ ll.",
Ljl<.vcd8n~Ťch

pj:',:', ko.runovao i

,Jc,]b

IJucG.l1"tlurslcphc

jno:'.'lOvitš ncuve
jnl(-)~lovi'cč "ne u-v

Př'i

osob ur-oz oriého původu

syn Bohu312vCL z Boru
cle:1.~-

syn

]l r

i clmrrn a ze SmojxlO:;J.,

korunovaci ZiJcmunda Luo embur-stcóho

nGuvedeJ!.:í
půvo du

počet

.~;

oriob urozeného i mě št anského

;

KUc'úélš z Lobkov í,o (jedinÝ jrt'.onovite zné.mý)
a..:', 10C jmenovitě neuvedených oSJb ur-oz eriého
původu

P:h. 1colunovaci Ladislava Pohrobka
nruve

.

'~o~it~

PY'i

počet

osob;

pouze

Jiří

l:G'~'movaci

''')
Done d'L:1

v T">'oj
HeJ,J

.i,

z Walse
Ji:r:·í z Ehingen

VlaJ.islava II. Jagellonského
z p"lS-;;OVa ( neprlElt'.
y"

~lGchtickÝch

jr"c3novitě

synd;
pouze $Kazimír
~Ji:ř'í

:Pi~i

kor-unov ac í. Ma::miL'i.ána II.

19 jm81lovit·j neuvedených osob
}'~i

4

kor-unovac í, Rudolfa II.

jmenovitě

neuvedené osoby
10

II~

Wolf Ondřej Stibar z Puttel1heimbu
Jan Křtitel Magni
Jindřich de St
Juliano
při

korunovaci Fridricha Falckého

jmenovitě
jmenovitě
jmenovitě

neuvedený králův hofmistr
·v
neuvedený nejvyšší leitnant nad konmi
neuvedený moravský zeman
Erntrid z Berbisdorfu
Tonúš Teytle,staroměstský měštan a kupec
Při

korunovaci Ferdinanda III..

Ludvík ze Zochavy
Šimon Apffelm~nn
Tomáš Teuffel z Zillberku
Jan Ritz
Pavel z Briaumontu
Bartolomeo Strasoldo
Martin Pachonhay
Baltazar v Schmiedten
Ernst Ve Schutzen u. Leibholtzan
Při

v,t'"'

mar-kr-abě

korunovaci Ferdinanda

PI'i korunovaci Ferdinanda IV. '

Pj.'-i korunovaci Ferdinanda I..
14

při

Br-ambor ské

korunovaci Leopolda I.

Pavel hr. Esterhazy
Kristof hr. Bathiany
Dětřich z Wechtu
Jan Muller od Zlaté koruny
Jakub Gerhard
Kristian z Hostie
Adalbert Rombaldi
II

Hans Georg V FI.'i t z.schen
Rudolf Zoller v .. Rosenthal
Při

korunovaci Karla VI@

š

-----~---------~--------

hr" Haro
hr. :Sesora
hr c Monte Sento
František I<Tištof hr. Khev~nhuller
hr .. Cerv'ellon
Julius hr Hardegg
Gundemar hr
bl}n:'~~m1:)e:r'«
Jean
@

Felix B~nst hr* Molarth
markýz Pazeco
Amadeus hr" Babbutin
Leopold hr. KhUnigl
František hr. Starhemberg
František hr. Kolowrat
Leópold hr. Paar
hr. Villa Franqueza
markýz Gallerati
František Antonín hl' .. Lichtenstein
kníže Pio
Ludvík hr .. Bathiany
Franz Ernst hr. Thurheimb
R~muald hr. Colla1to "
Jindřich František hr~ Šlik
Ferdinand hr. Harrach
Ferdinand hr. 1amberg
Ondřej hr. Hamilton
Jan Vilém hr Trautsohn
Ferdinand hr. Daun
Otokar hr. Stahremberg
Hans Ferdinand hr~ Kuefstein
hr" Cavrialii
~~~"zimír hr. Kupperwald
',·:",rOJ!. ~!Ia8gavly

,.\[',~::'o:-n lJ 'IJ\:t.ilior v

a

Golc1tin v Tiefonava
Nossler
Josef Markvart z
Antonín František l., Boul
Jan Ludvík šle Bomal
Frm1tišek Ježovský z Lub
Hm1s Carl Zitschy v. Znoriza
Jan šl. Isendyck
Václav l., Streitberg
Balduinus Urbain
Ferdinand šl.. Mosern
Jean Mathias Ludovisi de Clare~~a
š

Při

korunovaci Marie
Zikmund Gustav hr~ Herzan z Harasova
Jan Jiří hr Waldstein
Jan Arnošt hr. Waldstein
Václav Arnošt hr.. Schaafgotsche
Adam Filip Losy hr. Losymthal
Adam hr. Sternbe~g
Jan Karel Chotek hr. z Chotkova a Vojnína
Josef Maria hro Welczek
Arnošt hr~ Schaafgotsche
Jan Václav Caretto hr* Millesimo
.Jan Gothard hr. Bredau
Ignác Václav Caret'bo řrr , Millesimo
Ferdinand František p~ z Říčan
Jan František sv s p .. FUnfkirchen
Jan Adolf hr* Kóunic
Jan Václav sv~p. Oppersdorf
Albrecht Maxmilinn hr@ Des Fours
Jan Michal Tejřovský sv.p. z Einsiedelu
Jan Václav Bzenský z Porubí
Arnošt Václav Malovec z Chejnova a Vimperka
Sebastian Losy v. Losenau .
~~~_~~E~~~~~~~_.~~~E~~~~_~~!
Václav hr , Th'J.21

2:~do].e:ai

12

13

hr Pacht a
F-.c[mtišel: Arrt orrí.n hr Des Fours
Jan Antonín Schirnc:-~ nger sv p
Arnošt hr Goltz
Jan
~
e
Michael hr Altb&~
'P
x\ntonín sv*p Zlutický
Jan sv.p. Helversen z
Vincenz sv*p~
Fra:n,tišek sv p. z
sv p
sv
JOosef

V'

Scotti

Ferdinand
Michael
Jan Marcel šl
František G8.nl.perger z Gams'CLL.J..<".. . ,e>u.
Karel sv p Rummerskiroh
pi;i korunovaci Franti;3ka
Vincenz hr" Waldstein-Wartenborg
Maxmilian SV
Ehrenburg
Markvart Josef Kotz SV4P~ z Dobrše
Karel ryt. Bienenberg
Heinrich Losy V'~ Losenau
Sebastian Losy
Losenau
Jan sVop. Turba
Leopold hr. Sternberg
Fridrich sv.p Žlutický
Jan Hanisch ryt~v. Greiffenthal
Ferdinand Pacovský z IJiblína
Pacovský z Liblína
Rudolf sv p Scldrnding
Maria Václav hr. Dohalský z Doha11c
Antonínsv.p~ Feuerstoin
Josef hr Unwerth
Josef Kotz sv~p~ z Dobršc
Josef ryt. Bretfeld

-

".

---------- Gci

'-'-"'"--'-"'-"---~~.~---.
.......

V~

-., ..

Josef
JOan
hJ~

baron
Jan Václav sVop Dobřanský
Karel sv p Margelí~
Išmanue 1 sv" p
Arnošt sv.p Vostrovec
František Cecinkar ryt z Birnic
Gersch
Josef ryt Hoch
Jffi1 ryt. z Kronenfelsu
Josef Schre::';oJoer ryt" ze Schwarzenfeldu
Ferdinand ry t ~ Widmann
Fra.ntišek ryt. z Wiesenthalu
pán z Talova
ryt z Rosenthalu
Bedřich Jiří Zádubský ryt@ ze Schonthalu
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