Brabantský vévoda Jan. I. zvaný Jan Vítìzný je
v 17. generaci potomkem prvního støedovìkého císaøe
Karla I. Velikého (*2.4.1742 † 28.1.814), jehož 1200. výroèí
úmrtí je pøipomínáno v roce 2014
hrabì lucemburský
Jindøich III.
*asi 1250 † 1288

vévoda brabantský
Jan I. Vítìzný
*1253 † 1294
oo
1292

Jindøich VII.
*1274 † 1313
øímský císaø

Pøemysl II. Otakar je ve 12. generaci potomkem prvního historicky
doloženého èeského knížete Boøivoje I. Pøemyslovce a jeho
manželky sv. Ludmily, prarodièù 4. knížete na èeském trùnu
a patrona èeských zemí sv. Václava

AUDIENCE U CÍSAØE KARLA I.

tradièní, každoroèní kulturní akce, pøi níž si mìsto i zámek Brandýs nad Labem
pøipomínají svoji slavnou minulost, spjatou s vládnoucím rodem
Habsbursko-Lotrinským a s pøíbuzensky i dynasticky
pøedcházejícími rody na èeském trùnì
- rody Jagelloncù, Lucemburkù
a zakladatelských
Pøemyslovcù
Eliška Pøemyslovna *1292 † 1330
Jan Lucemburský *1316 † 1378

Markéta
Brabantská
*1276 † 1311

èeské korunovaèní klenoty

10. èeský král

5. èeský král
Pøemysl II. Otakar
*kol. 1233 † 1278

øímský král
Rudolf I. Habsburský
*1218 † 1291

oo
Václav II.
1245
*1271 † 1305
polský a 6. èeský král

Guta
Habsburská
*1271 † 1297

dìdièka èeského království

1310

1. generace

Karel IV. (I.) Lucemburský

1.

Palladium 1.
zemì èeské
je milostný obraz,
kterému je
èeské i øíšské korunovaèní
pøipisována
klenoty byly za vlády
zvláštní
znak
Karla IV. Lucemburského uloženy na jeho hradì
ochranná moc
èeských
králù
Karlštejn
Èeský
Zikmund Lucemburský *1368 † 1437
nad èeským 2.
panovník byl hlavou státního útvaru zvaného Zemì koruny èeské.
zemìmi.
øímský císaø, 13. èeský král, uherský král
císaøská
Jádro tohoto svazku zemí pod svrchovanou mocí èeského krále
Tento kovový
2. oo 1408 Barbora Celská *1392 † 1451
koruna
tvoøily èeské zemì, tj. Èeské království, Moravské markrabství
reliéf Madony
øímská
s dítìtem
a Slezské vévodství. Zemì koruny èeské právnì ustanovil
Alžbìta
Lucemburská
*1409
†
1442
je uložený ve 3.
Karel IV. výnosy ze 7.4.1348.
oo 1421 Albrecht II. (I.) Habsburský
staroboleslavském
*1397 † 1439
poutním chrámu
Nanebevzetí
øímský král,14. èeský král, uherský král
svato
Panny Marie.
-václavská
Císaø a král
Ladislav Pohrobek
královská
Alžbìta Habsburská *1438 † 1505
Leopold I. 4.
koruna
Habsburský
oo 1454 Kazimír IV. Jagellonský *1427 † 1492
za Palladiem
èeská
*1440 † 1457
polský král
putoval do Staré
15. èeský král
Boleslavi v roce
1656, pøed svou
uherský král
Vladislav II. Jagellonský *1456 † 1516
èeskou
5.
Èeský
17. èeský král, uherský král
královskou
a uherský král
3. oo 1502 Anna z Foix *1484 † 1506
svato
korunovací,
Vladislav II. Jagellonský
-štìpánská
a o rok pozdìji
a královna Anna
královská
pøijel do Boleslavi šestkrát! Josef I. byl ve Staré Boleslavi dvakrát roku
rozená z Foix
koruna
1702, Karel VI. ve svém korunovaèním roce 1723, Marie Terezie
Anna Jagellonská *1503 † 1564
Ludvík Jagellonský
6.
vyobrazení
uherská
roku 1736 a v pøedveèer své korunovace èeskou královnou v roce
oo 1521 Ferdinand I. Habsburský
*1506 † 1526
1743 si u Palladia vyprošovala požehnání své vlády. Pamìti evidují
v kapli sv. Václava
*1503 † 1564
18. èeský král
císaøské pobyty Františka I. v roce 1813, 1820 a 1824, i návštìvu
v chrámu sv. Víta
øímský císaø, 19. èeský král, uherský král
uherský král
posledního korunovaného èeského krále Ferdinanda V., který s chotí
na Pražském hradì
pøijel Palladium uctít pøed korunovací 31.8.1836.
Panovníci vidìli na Starou
císaøská
Ferdinand II. Tyrolský *1529 † 1595
Maxmilián II. Habsburský *1527 † 1576
Karel II. Štýrský *1540 † 1590
7.
Boleslav z oken zámku
koruna
arcivévoda rakouský, místodržící v Èechách
øímský císaø, 20. èeský král, uherský král
arcivévoda rakouský
v Brandýse, na nìmž od roku
rakouská
oo 1582 Manna Kateøina Gonzaga
oo Marie Španìlská *1528 † 1603,
oo 1571 Marie Bavorská
1547 pobývali. Svùj hluboký
*1566 † 1621
dcera císaøe Karla V. bratra Ferdinanda I.
*1551 † 1608
vztah ke svatováclavské a mariánské
O zøízení dùstojného stánku k ochranì
tradici tu na poèátku 20. století v èeském
Palladia usilovala manželka císaøe a krále Matyáše
spoleèenství prožíval i poslední císaø a èeský král, roku
Anna Kateøina Tyrolská. Sama také na stavbu nìkolik
Matyáš
Anna
Rudolf II.
Anna
oo
2004 blahoslavený Karel I. (poslední majitel zámku 8.
tisíc dukátù vìnovala. Stavìt se zaèalo na místì
brandýského z habsbursko-lotrinského rodu), ještì za
*1552 † 1616
Kateøina
*1552 † 16126
*1549 † 1580
bývalé kaple a pokraèovalo se i po smrti mecenášky
své služby dùstojníka u brandýských dragounù.
øímský císaø, 21. èeský
Tyrolská
øímský císaø,
oo Filip II. Habsburský
15.12.1618 i jejího manžela 20.3.1619. Ranì barokní
Upøímnost rodové úcty k této èeské tradici na poèátku
král, uherský král
*1585 † 1618
kostel Panny Marie ve Staré Boleslavi byl dokonèen
21. èeský král, uherský král
*1528 † 1598
3. tisíciletí potvrdil i prvorozený syn blahoslaveného
v roce 1623 a Palladium je v nìm uloženo dodnes.
španìlský a portugalský král
Karla Otto Habsburský, když roku 2008 pøijel do Staré
Tento
svatostánek
se
stal
jednou
z
prvních
barokních
syn císaøe Karla V.
Boleslavi k oslavám 370. výroèí návratu Palladia i jeho
sakrálních staveb na èeském území.
syn Karel, který se úèastnil Audience 2013.

Významné
700. výroèí
narození
øímského
císaøe
a èeského
krále
Karla IV. (I.)
- po otci
z lucemburského
rodu
a po matce
z dynastie
pøemyslovské
- pøipadá na
14.5.2016.
Jak je
graficky
doloženo,
patøí mezi
jeho potomky
i šlechtici
uvedení
v tomto
rodokmenu.

*1316 Praha † 1378 Praha
øímský císaø, 11. èeský král
4. oo 1363 Alžbìta Pomoøanská
*1347 † 1393

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

brandýský
zámek

9.

oo
Filip III.
*1578 † 1621
španìlský a portugalský král

V roce 1588 (6.-19.12.1588 pobýval v Praze)
pøicestoval do Brandýsa nad Labem kardinál
Hippolito Aldobrandini
10.
(*1536 † 1605)
pozdìjší 231. papež
Klement VIII.
(30.1.1592 - 3.3.1605).
Na brandýském zámku
papežský znak
11.
navštívil císaøe a krále
Klementa VIII.
Rudolfa II.

12.

Praha 12.5.1743
- korunovaèní prùvod
èeské královny
Marie Terezie Habsburské

14.

15.

16.

17.

vìtev císaøská

Karel Ludvík
*1833 † 1896
arcivévoda rakouský
oo Marie Annunciata Bourbonská
*1843 † 1871

František Ferdinand *1863 † 1914
následník trùnu
oo Žofie Chotková *1843 † 1871
vévodkynì z Hohenbergu

Karel I. (III.)
*1887 † 1922
rakouský císaø,
35. èeský král, uherský král
oo Zita Bourbon-Parmská *1892 † 1989

Maximilian Hohenberg
*1902 † 1962
oo Elisabeth Bona
von Waldburg zu Wolfegg
*1904 † 1993

Otto *1912 † 2011
následník trùnu,
arcivévoda rakouský
oo Regina Sasko-Meiningenská
*1925 † 2010

Albrecht Hohenberg
*4.2.1931
oo Leontine von Cassis-Faraone
*3.8.1933

19.

20.

Karel
*11.1.1961
arcivévoda rakouský
oo Francesca Thyssen-Bornemisza
*7.6.1958

21.

22.

Ferdinand Zvonimír
*21.6.1997
arcivévoda rakouský

Po smrti
Ludvíka
Salvátora
(1915)
vlastnil
od 1917
brandýský
zámek
Karel I.

Marie Josefa Habsburská *1699 † 1757
oo Fridrich August III. *1696 † 1763
polský král, kurfiøt saský
Marie Amalie Saská*1724 † 1760
oo Karel III.Bourbonský *1716 † 1788
španìlský král

Ferdinand III. *1769 † 1824
velkovévoda toskánský
oo Luisa Bourbonská *1773 † 1802

František Josef I.
*1830 † 1916
rakouský císaø,
34. èeský král, uherský král
oo Alžbìta “Sisi” Bavorská *1837 † 1898

Otto František
*1865 † 1906
arcivévoda rakouský
oo Marie Josefa Saská *1867 † 1944

18.

vìtev toskánská

František Karel
*1802 † 1878
arcivévoda rakouský
oo Žofie Bavorská *1805 † 1872

Ferdinand I. (V.) *1793 † 1875
rakouský císaø, 33. èeský
král, uherský král
oo Marie Anna Savojská *1803 † 1884

Angelo Giuseppe Roncalli
sv. Jan XXIII.

Leopold II. Habsbursko-Lotrinský *1747 † 1792 oo Marie Ludovika
velkovévoda toskánský (Leopold I.), øímský císaø,
Španìlská
31. èeský král, uherský král
*1745 † 1792

Marie Josefa oo Josef II. *1741 † 1790
Bavorská
øímský císaø, 30. èeský
*1739 † 1767
král, uherský král

František (II.) I. *1768 † 1835
øímský a rakouský císaø,
32. èeský král, uherský král
oo Marie Tereza Neapolsko-Sicilská *1772 † 1807

V pamìtní knize Kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré 10.
Boleslavi je podepsán v roce svatováclavského milénia,
v den svátku Nanebevzetí Panny Marie 15.8.1929 spolu
s pražským arcibiskupem Františkem Kordaèem (*1852
† 1934) také Angelo Giuseppe Roncalli (*1881 † 1963).
Knìz, který se pozdìji - 28.10.1958 - stal
Leopold I. *1640 † 1705
11.
v poøadí 261. papežem pod jménem
øímský císaø, 26. èeský král, uherský král
Jan XXIII. V nedìli 27.4.2014 byl poté
oo Eleonora Falcko-Neuburská *1655 † 1686
papežem Františkem spolu s papežem
Janem Pavlem II. prohlášen za svatého.

Marie Terezie Habsburská
*1717 † 1780
(29.) èeská královna, uherská královna
oo František I. Štìpán Lotrinský *1708 † 1765
øímský císaø

Marie Amálie Habsburská
*1701 † 1756
oo Karel VII. Bavorský
*1697 † 1745
øímský císaø,
èeský vzdorokrál

9.

oo Ferdinand III. *1608 † 1657
øímský císaø, 24. èeský král, uherský král

Karel VI. (II.) *1685 † 1740
øímský císaø, 28. èeský král, uherský král
oo Alžbìta Kristýna Brunšvická *1691 † 1750

Josef I. *1678 † 1711
øímský císaø, 27. èeský král, uherský král
oo Amálie Vilemína Brunšvická *1673 † 1742

kostel
Nanebevzetí
Panny
Marie
ve
Staré
Boleslavi,
kde je
ochraòováno
Palladium
zemì
èeské

13.

Marie Anna
*1606 † 1646

Ferdinand IV. *1633 † 1654
øímský král, 25. èeský
král, uherský král

Ferdinand II. *1578 † 1637
øímský císaø, 23. èeský král, uherský král
oo 1600 Marie Anna Bavorská *1574 † 1616

Markéta
Habsburská
*1584 † 1611

Leopold II. *1797 † 1870
velkovévoda toskánský
oo Marie Antonie Neapolsko-Sicilská
*1814 † 1898
Karel Salvátor
*1839 † 1892
arcivévoda rakouský
oo Immaculata Sicilská
*1844 † 1899

Leopold II.
(*1797 † 1870)
koupil v roce 1870
panství Brandýs n. L.

Ferdinand IV.
*1835 † 1908
velkovévoda toskánský
oo Alice Parmská
*1849 † 1935

Ludvík Salvátor
*1847 † 1915
arcivévoda rakouský
v letech 1870-1915
spravoval
brandýské
panství

-d´Arenberg *2.9.1941
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15.

16.

František Salvátor
Petr Ferdinand
Starší Marie Valerie
bratr
*1866 † 1939
*1866 † 1939
*1874 † 1948
Marie arcivévodkynì
arcivévoda
arcivévoda rakouský
oo
Valerie
oo M. Kristina Bourbonská *1877 † 1947
byl korunní princ
a následník trùnu
Alžbìta Toskánská
Gottfried
Rudolf
*1892 † 1930
*1902 † 1984
(*1858 † 1889).
arcivévodkynì
arcivévoda
Mìl jedinou
oo Jiøí Waldburg-Zeil
oo Dorothea Bavorská
dceru
*1878 † 1955
Alžbìtu
*21.5.1920
(*1883 † 1963)
která mìla
Marie Valerie oo Georg
Leopold Franz *25.10.1941
potomky, kteøí
von Waldburg-Zeit *1905 † 1952
arcivévoda
mají další
*1913 † 2011
arcivévoda
oo Laetitia de Belzunce
potomky.

Georg
*28.8.1952
arcivévoda

polský král
13.
a kurfiøt saský
Fridrich III. August
(*1696 † 1763)
je v 10. generaci
potomkem
16. èeského
krále Jiøího
z Podìbrad 14.
(*1420 † 1471)

Josef *1776 † 1847
palatin uherský
oo Dorotea
Württemberská
*1797 † 1855

vìtev uherská

12.

Josef Karel 17.
*1833 † 1905
palatin uherský
oo Klotilda Sasko
-Koburská *1846 † 1927

Josef August *1872 † 1962 18.
arcivévoda rakouský
oo Augusta Bavorská
*1875 † 1964
Josef František
*1895 † 1957
arcivévoda
oo Anna Saská
*1903 † 1976

19.

Josef Arpád
20.
*8.2.1933
arcivévoda
oo Maria zu Löwenstein
*6.11.1935

Sigismund
*21.4.1966
oo Elyssa Edonstone
*11.9.1973

Margarete oo Josef Karel
z Hohenbergu *18.3.1960
*19.6.1963
arcivévoda

21.

Leopold Amedeo
*9.5.2001
arcivévoda

Josef Albrecht
*26.7.1994
arcivévoda

22.

