


V roce 1980 uplynulo 550 let od zelo~ení řádu Zlat~ho

rouna, jednoho z tzv. velkých řádd, které vzni~aly ve 13.
a 14. stol. jako rytíhk~ společnosti a vl!tšinou se zacho
valy do dnešních dnO jako tzv. rodinné ř~dy. ~ád Zlatého
rouna není ne,;starlH z nich, fll e dosáhl ne5v/<těí pr-o s'l ul 0
sti a výlučnosti. Jeho založení předchtzí vznik Podvaz~o

vého řádu v Anglii r. 1348, v Savojs~u řár'lu 7v~r.tov~ní P.
~~arie r-, 1362, ve Francii r , 1469 vzniká i"M ev , 1'; cha'l a,
Jednou z hospodářsky nejsilnějších zemí tehde~ší ~vropy

bylo Burgundsko, leHcí ne Ilzemí dnešní Pel/de ~ Nizozemí.
Ruku v ruce s hospodářským blahobytem, jeho~ oOvodem ~yl~

hlavně flanderská vlna, še I r-ozkvě t 1(:ultury. VHdnoucí d.r
nastií byla vedlejší v~tev francouzského kr610v~~ého rodu,
burgundský vévoda byl leníkem fr~ncouzsk~~o kr~le.
Již děd i otec zakladatele Zlatého rouna, v~vody Filipa
Dobrého /1396-1419-1467/, se zabývali myšlenkou zalo~it

i"ád, ale teprve FiJi12 Dobr.f tento př čn upkutečňu,;e př I
pHleUtosti E'vého snatku s Issbelou Portu{'''1a'lrol1 rlne 10.
1.1430 v Bruge6ch, kdy slavnostn5 vyhlašuje z810~ení řádu
a oznamuje jména prvních 24 rytífd.

Jeou rOzné domněnky, proč Filip Dobrý f~d zslo~il a
proč pOQžil práv5 v době vrcholného rytífství, zalo~eného

na ki"estanských iče6lech, symbolu necírkevního, vycházejí
cího ze starořecké mytologie. Je jasné, že podle vzoru ji
ných v1adařd chtěl mít Filip Dobrý svdj rytířský ř~d, kte
rým by shromá~dil kolem sebe družinu jemu ZAváZAných rytí
i"d. Burgundsko bylo nároGnostně rozděleno ~o n~kolikA pro
vincií, ve kterých rozhodoval i mocní ve1.moH. "';li, T)ohr;'t
chtěl tyto mocné E' nez~vislé p~ny ze pomoci rvtířs~ého ~~

du shromáždit kolem sebe a zavázat si je poclu~ností. A ne
na posledním místě mu~íme citovat ~~pis na v~vo~ov~ n6_
hrobku v ~ijonu1 "Pour maintenir 1 e/!l\se, nui ef't rle Dieu
maison, J ai mis sus le noble ordre ou on nome 18 Toison"
IK podpoi"e Církve, která je RoHm domem, :isem zn' oH1 i"§.~,
nazývaný Rounem/. Pi"edobrazem 71!'lt~ho roun", ie rouno ~t."

rořeckáho mytickáho hrdin~ Jasona a ieho Ar~on~ut~, ~te~í

vykonalí dobrodružnou pout do m~l08sijsk~ Kolchidy, ..~y u
koi"istDi rouno. Jason a .jeho dru'1ové hyli pro zakladatele
řádu vzory rytířské statečnosti a odnovídsli tsk~ Jeho
touze uspoi"~dat kří~ovou výpravu, k ní'- v~pk nik~y ne~o~lo.

Je jistě neohvyklé, že řád s vysloveně nábo~enským zAm~i"e

ním má za vzor táme antické, ele v dob~ p~edrenesanční vy
stupovalo často pohanství a ki"estanství ruku v ruce.
Později byl v i"ádové literatuře pohanský Jason nahrazov~n

Gedeonem, biblickým hrdinou ze Starého z1kona, který pod
symbolem rouna porazil Madiánská.

Dne 22.11.1431, při příle~itosti první i"~dové kspitu
ly kon~ná v Rysselu /dnešním lille/, byly vyhl{šeny řádové

statuty o 65 článcích. Byly seps6ny v but'P'Unčském n~ře~í,

teprve v 16. stol. byly přeloženy ·do latiny, aby byly sro
zumitelná i cizincOm. Statuty potvrdil papež ~vžen rl. dne
7.9.1433 buUou "Regnum universal is eccleeiAe", r'~zn~ cír
kevní privilegia byla pi"iznána řádu A jeho člendm paoežem



Lvem X. bullou "Praeclarae devotionis sinceritas" ze dne
26.9.1516. Pro další d~jiny řádu se ukázala velmi d~le~itou
65. kapitola statut~, určující posloupnost řádové suvereni
ty v případ~ vymření burgundské dynastie. K tomu do~lo ná
hlou smrtí ji~ druhého suveréna ~ádu, vévody Karla Sm~lého,

syna zakladatelova, v r. 1477 při obléhání Nancy. Karel
Sm~lý nezanechal mu~ského potomka r pouze dceru Marii, kte
rá se provdala za arcivévodu Maxm11iána Habsburského, po
zd~jšího císaře Maxmiliána I. Ve smyslu statut~ přechází

velmistrovství řádu na man~ela d~dičky burgundského domu a
tak byl dne 30.4.1478 v Bruggách mladý arcivévoda uveden
do hodnosti suveréna tádu a řád Zlatého rouna přechází do
držení habsburského rodu, v n~mž je dodnes. K podobné si
tuaci dochází smrtí posledního mužského Habsburka, císate
Karla VI. v r. 1740 bez mužských potomk~. Suverénem řádu

se pak stává manžel císařovny Marie Terezie Franti~ek ~tě
pán Lotrinský.

K osudové chvíli v d~jinách řádu v§ak dochází dne 1.
11.1700, kdy umírá bez potomk~ ~pan~lský král Karel II.,
poslední Habsburk na špan~lském t~nu. Nastala situace,
kterou zakladatel tádu ve statutech nepředvídal. Jak fran
couzští Bourboni tak Habsburkové se z titulu příbuznosti
ucházejí o špan~lský tr~n; dochází k válce o dědictví špa
n~lské, která je současně i bojem o dědictví Zlatého rou
na. Oba kandidáti t~u - Filip z Anjou, pozděj~í špan~l
3ký král Filip V. i arcivévoda Karel Rakouský, pozd~jší
~ísař Karel VI. - si přivlastňují tituly a práva rodu bur
gundakého a tak dochází k trvalému rozštěpení ř~du, které
nedokázala odstranit sni řada následujících jednání. A tak
existují od r. 1701 dva samostatné řády Zlatého rouna, je
den udělovaný hlavou rodu habsburského a druhý hlavou špa
n~lských Bourbon~. Rozdíly ve vzhledu obou řád~ jsou malé,
podstatné je, že se rakouští velmistři v~dy drželi stanov
burgundských vévod~ na rozdíl od špan~lských, kteří sv~j
řád postupn~ zm~nili v řád státní a záslu~ný.

Zde je nutno zd~raznit, že již Filip Dobrý založil sv~j

řád nikoliv jako řád burgundského vévodství ale jako řád

svého domu.
Za pozdějších suverén~, hlavn~ za císate Ksrla V. a

krále Filipa II., dochází k velkému rozkvětu fádu a v sou
vislosti s rozšířením habsburské říše, nad níž tehdy "slun
ce nezapadalo", i jeho rozšíření po Evropě. Tehdy se stáva
jí rytíři řádu, kterými byli dosud tém~ř výhr~dně BurgunJa
né a Nizozemci, také Němci, Rakušané a první Ceši.
Prvním Čechem - nepočítáme-li českého kráJe Luavíka Jagel
lonského, který se stal řádovým rytířem v r. 1516 - byl
Vratislav z Pernštejna, který se stal členem fádu v r.1555.
Po něm následují Jáchym z Hradce r. 1561, Vilém z Ro~mber

ks v r. 1584, Zdeněk Vojt~ch z lobkowicz v r. 1620, Al
brecht z Valdštejna v r. 1628 Vilém Slavata z Chlumu v r.
1644, Jití Adam Bořita z Martinic v r. J647, Bernard Ignác
Bořita z Martinic v témže roce a jiní.
~éd Zlatého rouna je vyhrazen vynikajícím osobnostem, po-

cházejícím ze starých katolických rod~, které si svou ve
řejnou činností nebo jinou službou panovníkovi získaly mi
mořádné zásluhy a byl vždy udělován velmi šetrně jako zce
la mimořádná odměna vyhrazená ózké skupině lidí.
Celkem bylo do dnešního dne uděleno 1299 řád~. Zlaté rouno
je udělováno dodnes jako rodinný řád hebsburs~ého rodu, ve
Spanělsku jako rodinný řád španělských Bourbon~.

Dějiny Zlatého rouna mají nepochybně vztah k českým
zemím - osobami suverén~ řádu, mnoh~ rytíři řádu, kteří
byli bu~ české krve nebo zde alespon žili. 8 mnoha umělec
kými památkami! na nich~ řád poznáváme, at to jsou známé
portréty v naš1ch galeriích či do kamene vytesané znaky o
vinuté řádovým řetězem.

Franti~ek Lobkowicz
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Pbilippe de Valoys diet le Bon, duc de Bourgogne, Conte de
Flenders
čtvrcený 8tít se zlatým st~edním §títkem, v n~m černý lev
8 červenou zbrojí /Flandry/; 1. a 4. pole v červenost~íbr
ně ko8tkovan~m lemu modr~ poset~ zlatými liliemi 1N0v~ Bur
gundy/; 2. pole polcené, vpředu v červeném lemu pětkrát

zlatomodře kosmo děleno /Staré Burgundy/, vzadu v černém

zlatt lev s červenou zbrojí /Brabant/; 3. pole polceno,
vpfedu Staré Burgundy, vzadu ve 8tfíb~e červený lev s mod
rou korunou a zbrojí /Limbourg/.
Na turnajsk' pfilbě s červenostříbrnou točenieí a modrozla
tými liliemi posázenými krydly zlatá červeně ozdobená lilie.

Isabell, fille de Jehan roy du Portugal
~tít, v červenám zlatými hrady posázeném lemu, stfíbrný s
pěti /1-3-11 modrými Atítky, ne ka!d'm pět /2-1-21 stříbr
ných penízka. Zpod okraje stříbrného pole vynikají liliová
zakončení zeleného kfí!e Avizského ~ádu.

Z koruny turnajské p~ilby se st~íbrnými krydly roste zlat!
drak.

I
Messire Guillaume de Vienne, seigneur de St. Georges
V červeném 5títě zlatá orlice.
Z kolčí pfilby vyrOstá hermelínem oděný trup mouřenína se
zlat!m obojkem a hermelínovým červeně podAitým a černými

pery ozdobent- kloboukem.

II
Messire Réné Pot, seigneur de la Rochepot
Čtvrcený Atít; v 1. a 4. modrém poli zlaté bfevno /Pot/;
přes 2. a 3. červenostříbrně 5achované polo!eny kosmo dvě
5avle,v červe~1ch zlatě kovan!ch pochvách, se zlatými zá
Ati tami ··ICourte jambeI.
Z koruny na turnajské přilbě vyr6stá supí hlava se zlatým
nosem. Krydla modrá.

III

Kessire Jean, seigneur de Ro.bais
~tít 8 červenou hlavou pota!ený hermelínem.
derveně Isic II korunovaná turnajská pfilba s černými kryd
ly nese pár černé zlatě zdobené ochranné zbroje nohou.

IV
Keseire Rolent d~Uytkerke, seigneur d~Hemsrode

Na stříbrném Atítě černt pěti /1-3-11 zlatými mu!l.mi zdo
ben! křU.
Ne kolčí přilbě stříbrná chrtí hlava e černým zlati kova-

ným obojkem.

V
Messire Antoine de Vergi, seigneur de Champlitte
Na červeném !títě v ~zkém st~íbrném lemu t~i /2-1/ zlat'
pětilisté kvítky.
Turnajská přilba nese mezi dvěma hermelínem pota!enými
křídly zelenou supí hlavu se zlatým nosem.

VI
Messire David de Brimeu, seigneur de Ligny
Stfíbrn! čtvrcen! 5tít; v 1. a 4. poli tfi /2-1/ červené
orlice s modrou zbrojí /Brimeu/t přes 2. a 3. pole červené
kosmé břevno /Mingoval/.
Z korunované turnajské pfilby se st~íbrnými krydly roste
stHbrná lebu!.

VII
Messire Hugues de Lannoy, seigneur de Santes
V červeném trnovém lemu ve stfíb~e t~i /2-1/ zelení zlatě

korunovaní lvi s červenou zbrojí.
Z koruny turnajské pfilby se stfíbrnými krydly vyrdstá
stříbrná hlava jednoro!ce se zlatým rohem.

VIII
Messire Jean, seigneur de Comines
Ve zlatém lemu na červen~m !títě zlatá sní!ená trokev pro
vázená tfemi stříbrntmi muA1emi.
Na turnajské přilbě s černými krydly vyrOstá z přirozen!ch
plemenO hnědá vlčí hlava.

IX
Messire Anthoine de Thoulonjon, seigneur de Trave.
V modrám lemu červen! čtvrcent Atít; v 1. a 4. poli tfi
zlatá vlnitá břevna; ve 2. a ). poli tfi červen~ III stří
brně lemovaná břevna.
Z vavřínového věnce na turnajské přilbě vyniká stfíbrná
hlava dogy s červentm zlatě kovantm obojkem.

X
Meseire Pierre de Luxembourg, seigneur de Saint-Paul
Ve stfíbře červen! dvojocas! lev se zlatou korunou, zbroj!
a modrým jazykem.
Z kádě na turnajská přilbě s krydly vyr6etá drak; vAe
stNbrd.



XI
Uessire Jeen de 18 Triaoui1le, seigneur de Jony.lle
V červen~m lemu ne z18t~ sní~en4 červená krokey prov4zená
třemi modrými orlicemi s červenou zbrojí. o

Ne korunovaná turnejsk~ přilbě s modrtmi krydly modr4 supí
hlava s červeatm nosem.

XII
Meseire Gilbert de Lannoy, eeigneur de Villerva1
Erb jako Mees. Bugues de Lannoy; pouze pfes Atít modrý tur
najekt límec a pfilba ko1čí.

XIII
Meseire Jean de Luxembourg, comte de Ligny
Erb jako Mess. Pierre de Luxembourg; pouze pfes Atít modrý
turnajeký límec.

XIV
Uessire Jeen de Vi1lier, seigneur de Lis1e Adam
Na modré hlavě slat~ho Atítu stfíbrná pa!. v hermelínoY~m
ruk'Yci ee splývající hermelínovou rouAkou.
Na korunovan~ kolČí pfi1bě se stfíbrntmi kryd1y stfíbrná
kohoutí hlava s červeným pysk.m a hřebenem.

xv
Messire Antoine, eeigneur de Oroy et de Renty
~tvrceot stfíbmt Atítj y 1. a 4. poli tři červená břevna
/Renty/; ve 2. a 3. poli tfi 0/2-1/ červená sekery.
Na turnajské pfilbě e černými krydly mezi etříbratmi křídly
č9rná chrtí hlava e červenfm zlatě kovaatm obojkem.

XVI
Uee~ire F1oriaond de Briaeu, eeigneur de Masincourt
Erb jako Kess. David de Brimeu; na Atít~ pouze rodov~

tigury.

XVII
Uessire Robert, seigneur de Meminee
Na modrém Atítě zlatý lev s červenou zbrojí a černou lilií
na rameni.
Na kolčí pfi1bě stříbrný delfín.

XVIII
Maesire Baudoin de lannoy, diet. de Bé~e, seigneur de
BIote.bale

Erb jako MeeB. Hugues de Lannoy; navíc zlatý stfední Atítek
se čtyřmi modrými břevny /Kolembais/.

XIX
Messir. Jacques de Brimeu, seigneur de Grigny
Erb jako Mess. F1orimond de Brimeul pouze ve středu Atítu
vlevo obrácená polovina zlatého lva /Rumbercourt/.

:xx
Meesire Pierre de Bauttremont, eeigneur de Chargny
atvrcený Atít e červeatm stfedním Atíttem, na něm tfi /2-11
stfíbrn' Atítky /Chargny/, 1. a 4. pole se čtyřmi pruhy
slatočervené pope1ičiny /B8uftremont/; ve 2. a 3. červenám
poli tři /2-1/ zlat' pětilisté kVěty /Vergy/.
Na turnaj sk' přilbě ee zlattmi krydly mezi zlattmi rohy
kruhová deska v barvách Atítu ozdobenA čtyřmi čeratmi pery.

%XI

Mes8ire Philippe de Ternant, eeigneur du dit lieu st
de 1a Motte
Zlatočerveně Aachovaný Atít.
Na turnajsk' přilbě s kryd1y zlatočerven~ pruhovaDtmi z
červenostříbrné točenice roste modře oděná dáma s tyrkyeo
vtm závojem.

XXII
Ueeeire Jean de Oroy, seigneur de la Tour eur Marne
Erb jako Ue8e. Antoine de oroy{ navíc ee čtvrceným středním
Atítkem

i
1. a 4. pole červenoz atě routováno ICraon/, ve 2.

a 3. po i ve zlatě čerot lev /Flandry/.

%XIII
Ueseire Jean, seigneur de Crequi
Ve zlatě červený vykořeněný strom.
Na ko1čí přilbě se zlattmi kryd1y dvě přivrácené labutí
hlavy dr~í červenými pysky preten s červentm kemenem, mesi
nimi červená koule.

:XXIV
Ues8tre Jean de Neufchste1, seigneur de Montaigu
Čtvrcený červený Atít; přes 1. a 4. pole stříbrn~ kosm~
bfevno IN.utchate1/; ve 2. a 3. poli zlatá orlice /Montaigu/.
Na kolčí přilbě kfíd1a v barvách 1. a 4. pole.



P o zná u k a :

Kresby erbd na pravá - sudá - stran~ jsou Brcadlov~

phvdcená.
Pfedlohou pro kresby i blasony byl, pokud to bylo uo!

nš , "AlUIORIAL EQUESTRE DE LA. TOISON D· OB ET DE L 'EUROPJ!J"

!vydání Paris UDCCCXC!. Proto je nap~. uvád~na jen lícová
tinktura krydel a proto uohou být n~která ddaje odli!ná od
blaeond uvád~ných ulad!í literaturou. A je jen pochopitel
ná, !e v literat~e z rdzných období se li!í i transkripce
juen.
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