
Český a uherský král Vladislav II. Jagellonský 
a královna Anna rozená z Foix vyobrazení 
v kapli sv. Václava v chrámu 
sv. Víta na Pražském 
hradě Svatý

Václave
vojevodo 

české
 země
nedej 

zahynouti 
nám ni 

budoucím!Otec vlasti Karel IV. byl po meči potomkem českého krále Jana 
Lucemburského a dlouhé řady jeho předků sahající ve 20. generaci až 

Významné 
700. výročí

narození
římského 

císaře 
a českého 

krále
Karla IV. (I.)

 - po otci
z lucemburského

rodu
a po matce
z dynastie

přemyslovské 
- připadá na 
14.5.2016.

Jak je
graficky 

doloženo,
patří mezi 

jeho potomky 
i šlechtici
uvedení
v tomto

rodokmenu.

Navazuje na tradici svatováclavských poutí. 
Z Prahy do Staré Boleslavi vedla poutní cesta 

za Palladiem, ochranným obrazem Českých zemí. 
Dnes je kovový reliéf Madony z poloviny 15. století 

nejcennějším pokladem 
uchovávaným po staletí na hlavním 

oltáři kostela Nanebevzetí Panny Marie, 
vysvěceného roku 1623. 

Podle křesťanské 
tradice je jeho osud spojován již se 

sv. Ludmilou, která jej převzala při svém 
křtu roku 882 od sv. Metoděje, a se 

sv. Václavem, který jej po smrti sv. Ludmily 
opatroval. Podle legendy sundal sluha 

Podiven reliéf z krku zavražděného knížete 
a ukryl jej do země. Kolem roku 1160, za doby 

panování Vladislava I., 
jakýsi rolník reliéf na svém poli nalezl 
a předal jej Staroboleslavské kapitule. 

Na místě nálezu byla
 postavena kaple a reliéf byl do ní umístěn.

 Kaple začala být poutním místem pro 
poutníky z okolí Boleslavi i z Prahy.

*1456 † 1516 Vladislav II. Jagellonský 
17. český král, uherský král  *1484 † 1506oo Anna z Foix 

Ladislav Pohrobek 
Habsburský 
*1440 † 1457
15. český král

uherský král

oo  Matyáš 
*1552 † 1616 
římský císař 

22. český král 

Anna *1549 † 1580 
oo Filip II. Habsburský 

*1528 † 1598
španělský a portugalský král 

syn císaře Karla V. 

Rudolf II. 
*1552 † 16126 

římský císař 
21. český

 král 

Ferdinand II. Tyrolský
*1529  † 1595 

 místodržící v Čechách 
 oo Maria Kateřina Gonzaga

*1566 † 1621

brandýský
zámek 

 Anna
 Kateřina
Tyrolská

 *1585 † 1618

Karel II. Štýrský 
 *1540 † 1590 
 oo Marie Bavorská
 *1551 † 1608

PŘI PŘÍLEŽITOSTI 
AUDIENCE U CÍSAŘE KARLA I. 

 

Tradiční, každoroční kulturní akce, při níž si město i zámek 
Brandýs nad Labem připomíná svou slavnou minulost, 

spjatou s dynastií Habsbursko-Lotrinskou a příbuzensky
 i dynasticky předcházejícími rody na českém trůně  

 - Jagellonci, Lucemburky a Přemyslovci.

Ferdinand II. *1578 † 1637
římský císař,  1600 23. český král oo

*1574 † 1616Marie Anna Bavorská 
 

ooFilip III.  *1578 † 1621
španělský a portugalský 

král

Markéta
 Habsburská
 *1584 † 1611

císařská
koruna 
římská      

svato
-václavská
královská 

koruna
česká 

císařská
koruna

rakouská

svato
-štěpánská
královská 

koruna
uherská

Zleva římská císařská koruna, rakouská císařská koruna, česká 
svatováclavská královská koruna a uherská svatoštěpánská koruna.

Ludvík Jagellonský 
*1506 † 1526
18. český král

Anna Jagellonská *1503 † 1564 
1521 oo Ferdinand I. Habsburský

 *1503 † 1564, římský císař, 19. český král

české korunovační klenoty

české i říšské korunovační
         klenoty byly za vlády 
                      Karla IV. Lucemburského uloženy na jeho hradě
                                                                                     Karlštejn

Český panovník byl hlavou státního útvaru zvaného Země koruny 
české. Jádro tohoto svazku zemí pod svrchovanou mocí českého
krále tvořily české země, tj. České království, Moravské 
markrabství a Slezské vévodství. Země koruny 
české právně ustanovil  Karel IV. 
výnosy ze 7.4.1348.

Zikmund Lucemburský *1368 † 1437
 římský císař,  uherský král 13. český král,

 2. oo 1408 *1392 † 1451Barbora Celská 

Alžběta Lucemburská  *1409 † 1442
 oo 1421 Albrecht II. (I.) Habsburský 

 *1397 † 1439
římský král, , uherský král 14. český král  

Alžběta Habsburská *1438 † 1505 
 1454 *1427 † 1492oo Kazimír IV. Jagellonský 

polský král

 Karel IV. (I.) Lucemburský
*1316 Praha † 1378 Praha
římský císař, 11. český král

4. oo 1363 Alžběta Pomořanská 
*1347 † 1393 

Zikmund Lucemburský *1368 † 1437  
římský císař, uherský král 13. český král  ,

2.  *1392 † 1451oo Barbora Celská 

Alžběta Lucemburská *1409 † 1442 
 *1397 † 1439 oo Albrecht II. Habsburský 

římský král, uherský král 14. český král, 

 Karel IV. (I.) Lucemburský *1316 † 1378
římský císař, 11. český král 

4.  *1347 † 1393 oo Alžběta Pomořanská 

Jan Lucemburský *1316 † 1378
10. český král

 Eliška Přemyslovna *1292 † 1330
dědička českého království

Václav II. 
*1271 † 1305

polský a 6. český král 

5. český král 
Přemysl II. Otakar 
*kol. 1233 † 1278

římský král 
Rudolf I. Habsburský

*1218 † 1291

Guta 
Habsburská
*1271 † 1297

 

oo
1245

1. generace

Jindřich VII. 
*1274 † 1313
římský císař 

hrabě lucemburský
Jindřich III. 

*ca 1250 † 1288
 

vévoda brabantský 
Jan I. Vítězný
*1253 † 1294

Markéta 
Brabantská
*1276 † 1311

 

oo
1292

1310

znak
českých králů

 

1. 

Přemysl II. Otakar je ve 12. generaci potomkem prvního historicky 
doloženého českého knížete Bořivoje I. Přemyslovce a jeho
manželky sv. Ludmily, prarodičů 4. knížete na českém trůnu 

a patrona českých zemí sv. Václava

Brabantský vévoda Jan. I. zvaný Jan Vítězný je 
 ve 17. generaci potomkem prvního středověkého císaře

Karla I. Velikého (*2.4.1742 † 28.1.814), jehož 1200. výročí
úmrtí je připomínáno v roce 2014

O rok později přijel do Staré Boleslavi šestkrát a Josef I. v roce 1702 dvakrát. 
Karel VI. navštívil Brandýs a Starou Boleslav v korunovačním roce 

1723. Na brandýském zámku se tehdy poprvé setkal 
František Štěpán Lotrinský s dcerou Karla VI. Marií 

Terezií, svou budoucí chotí. Ta sem poté zavítala 
v roce 1736 a opět v roce 1743, v předvečer své 
pražské korunovace českou královnou. Tehdy si 

u Palladia vyprošovala požehnání 
své vlády. Paměti evidují též 
císařské pobyty Františka I. 

v roce 1813, 1820 a 1824. 

který s císařovnou přijel Palladium uctít  31.8.1836 
před svou pražskou korunovací českým králem 
7.9.1836. Do Brandýsa přijela Ferdinanda uvítat 
česká nobilita v čele s gubernátorem Karlem Chotkem
Ostatně asi nikdy předtím – ani potom – se tehdy
neobjevilo tolik členů vládnoucího rodu najednou jako 
o Ferdinandově korunovaci - přijely desítky arcivévodů 
a arcivévodkyň z několika generačních kolen rodu v čele 
s mladším bratrem korunovaného krále Františkem Karlem 
a jeho ženou Žofií, přijel vojevůdce Karel, arcivévodové Ludvík, 
Jan, Albrecht a mnozí další. 

- milostný obraz, kterému je připisována zvláštní ochranná moc nad českým zeměmi. Kovový reliéf 
Madony s dítětem je uložený ve staroboleslavském poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie. 
O zřízení důstojného stánku k ochraně Palladia usilovala manželka císaře a krále Matyáše Anna 
Kateřina Tyrolská. Sama také na stavbu několik tisíc dukátů věnovala. Stavět se začalo na místě 
bývalé kaple a pokračovalo se i po smrti mecenášky 15.12.1618 i jejího manžela 20.3.1619. Raně 
barokní kostel byl dokončen v roce 1623 a Palladium je v něm chováno dodnes. Tento svatostánek 
se stal jednou z prvních barokních sakrálních staveb na českém území. Na Starou Boleslav viděli 
panovníci z oken brandýského zámku, na němž pobývali již od roku 1547. Císař a král Leopold I. 
za Palladiem putoval do Staré Boleslavi v roce 1656, před svou českou královskou korunovací.  

 

Audience 
se koná pod záštitou arcivévody 
Karla Habsbursko-Lotrinského

k 10. výročí 

Marie Josefa *1699 † 1757
 oo Fridrich August III. 

*1696 † 1763
polský král, kurfiřt saský

Marie Amalie Saská
*1724 † 1760

 oo Karel III. Bourbonský
*1716 † 1788
španělský král

Kostel 
Nanebevzetí
Panny Marie

ve Staré 
Boleslavi

Karel VI. (II.) *1685 † 1740
římský císař, 28. český král
 oo Alžběta Kristýna Brunšvická

 *1691 † 1750

Petr
Ferdinand 

*1874 † 1948

Josef
Ferdinand 

*1872 † 1942

Maxmilián
František 

*1932

Jiří (Georg)
 *28.8.1952 

 

Jiří 
*1905
† 1952 

 

Leopold
 František 

*1941

Gottfried 
*1902 
† 1984

Josef 
Karel
 *1833
 † 1905 

Karel I. (III.)
 *17.7.1887 † 1922

rakouský císař, 35. český král
  *1892 † 1989oo Zita Bourbonsko-Parmská 

oo 

oo 

Markéta 
z Hohenbergu

 *1963

 

Camilla 
(Kamila)

 *29.5.1962

 

Marie Valerie 
z Waldburgu-Zeilu

 *1913 † 2011

 

František
Salvátor

*1866 † 1939

Hubert
Salvátor

*1894 
† 1971

oo Marie 
Valerie 

 *1868 † 1924

 Alžběta Toskánská
 *1892 † 1930

 oo Jiří Waldburg-Zeil
*1878 † 1955

 

Maxmilián
 Hohenberg 

*1902
 † 1962

Albrecht
 Hohenberg
 *4.2.1931

 

Josef 
August
*1872 
† 1962 

Josef 
Arpád 
*1933 

Josef
Karel 
*1960

Josef 
Albrecht

 *1994
 

Ve dnech 6.-19.12.1588 pobýval v Praze 
 kardinál Hippolito Aldobrandini (*1536 
† 1605), pozdější 231. papež Klement VIII. 
(30.1.1592 - 3.3.1605) a navštívil 
            na brandýském zámku
             v Brandýse nad Labem 
     ).          císaře a krále     
                          Rudolfa II. 

Klement VIII. 
a jeho papežský 

znak
 
 

Josef I. *1678 † 1711
římský císař, 27. český král
 oo Amálie Vilemína Brunšvická

 *1673 † 1742

Marie Amálie *1701 † 1756
 oo Karel VII. Bavorský

 *1697 † 1745
římský císař, český 

vzdorokrál

Josef II. 
*1741 † 1790
římský císař, 

30. český král

Leopold I. *1640 † 1705
římský císař, 26. český král

  oo Eleonora Falcko-Neuburská  
*1655 † 1686

Ferdinand IV.  
*1633 † 1654

římský král 
25. český král

oo Ferdinand III. *1608 † 1657
římský císař, 24. český král

Marie Anna Španělská
 *1606 † 1646

Marie
 Josefa

Bavorská
*1739 † 1767

 

oo 

Korunovační průvod 
české královny Marie 
Terezie Habsburské 
- Praha 12.5.1743

Opravený zámek dál využívali 
habsburští císařové. Korunovační 

průvod Karla VI. se v roce 1723  do Prahy 
vydával právě odtud. V předvečer se zde poprvé 

setkali šestiletá Marie Terezie a její budoucí 
manžel František Štěpán Lotrinský. 

O dvacet let později panovnice dodržela 
tradici a na korunovaci českou královnou 

odjela rovněž z brandýského zámku. Za napoleonských 
válek se tu v roce 1813 setkali císař 

František I., ruský car Alexandr I. 
a pruský král Fridrich Vilém III., aby 

jednali o spojenectví, které jim 
pak vyneslo vítězství 

v bitvě národů u Lipska.
Přelomové události sem nakonec 

zavedli i toskánskou větev 
habsburského rodu, i když tentokrát 

byli její příslušníci na útěku 
před politickým morem. Aspoň tak 

mohli vnímat sjednocení Itálie, 
které je vyhnalo z velkovévodství, 

jemuž vládli přes sto 
dvacet let. Získali ho 

v době, kdy zde po meči vymřel 
rod Medicejských a František 

Štěpán, choť Marie Terezie, vyměnil 
své Lotrinsko s Francií právě za Toskánsko. 

Velkovévodové ale často 
neprojevovali zrovna vděčnost 

vídeňskému dvoru za to, že 
vůbec mohou někde vládnout. 

Prohlašovali se za Italy a s příbuznými 
se přeli. Jenže když v roce 1860 hledal prchající 

velkovévoda Leopold II. místo, 
kam by se uchýlil, byl rád, 

že Habsburkové vlastní, i když dost zadlužený, 
zámek v Brandýse nad Labem. Přivezl sem 

i proslulou knihovnu a rodinný 
archiv toskánských 

Habsburků. Když o deset let 
později zemřel, ujal se panství jeho 

syn, arcivévoda Ludvík Salvátor.
O něm průvodci po zámecké expozici 

rádi vyprávějí, protože se vymkl rodinné 
kontrole a odmítl stát se vojákem nebo úředníkem. 

Raději se toulal. Na cesty se ale vybavil 
studiem přírodních věd i kresby. Jak to u vědecky 

založených 
osobností často bývá, 

staral se hlavně o své výzkumy a nikoli o život lidí 
na svém panství. Zato se však naučil 
dvanáct jazyků. Pokud Brandýs vůbec 

navštívil, tak aby tam složil sbírky ze svých cest. 
Za skutečný domov zřejmě pokládal Mallorku, 

kde strávil většinu života, a palubu svých parních jachet, 
na nichž brázdil zejména vody Středozemního moře. 

Jenže jeho plavbám za poznáním udělala 
přítrž světová válka. Musel se vypravit 
zpátky do Rakousko-Uherska. Napřed 

ještě doufal ve vile v Terstu, 
ale pak bylo jasné, že už se na moře nevrátí. 

V roce 1915 se usadil na brandýském zámku, 
kde dopsal poslední dvě knihy. Nejspíš se utrápil 

nikoli kvůli padlým na bojištích, 
ale pro nenaplněnou touhou zase vyjet na 

toulky po vzdálených krajích.
Mírotvůrce, který mír nepřinesl

V komnatě, kterou v zámecké expozici věnují 
císaři a poslednímu nekorunovanému 

českému králi Karlovi I., je skleněná vitrína 
se šavlí. V roce 1913 ji poslal 

muzeu do Brandýsa jako památku 
na svůj zdejší pobyt. Prý právě tuto šavli používal 

po celou dobu, kdy tady sloužil. Spíš si 
ale tak sám chtěl připomenout období krátkého

 manželského štěstí. Když se mu v roce 
1917 naskytla příležitost získat z pozůstalosti 
po Ludvíku Salvátorovi zámek do osobního 

vlastnictví, hned ji využil. Na jeho další 
zvelebování mu ve válečné době už čas nezbýval. 

Snad později... Jenže po rozpadu Rakouska-Uherska 
v roce 1918 mladé Československo 
nemělo zájem, aby na jeho území 

Habsburkové cokoli vlastnili a snažili 
se vrátit na zkácený trůn. Zdá se to 

prozíravé, protože Karel I. se dvakrát pokusil znovu ujmout vlády 
v Maďarsku. Nepovedlo se mu to, ale se 

ztrátou postavení panovníka se nesmířil. Ostatně 
poukazoval na to, že v listopadu 1918 se ve víru událostí sice 

„zřekl jakékoli účasti na státních záležitostech“, 
ale ne trůnu. Zemřel v nedožitých pětatřiceti letech 

v dubnu roku 1922 na ostrově Madeira.

1915, 12. října – Ludvík Salvátor zemřel na zámku 
ve svém apartmá v západním křídle
1915, 18. října – pražský arcibiskup 

kardinál Leo Skrbenský von Hříště sloužil 
pohřební obřady za Ludvíka Salvátora 

v zámecké kapli, ale arcivévodovy ostatky 

byly do kapucínské hrobky ve Vídni převezeny

 a uloženy až 13. března 1918

1917, 26. března – arcivévoda Karel navštívil

 Brandýs a Starou Boleslav poprvé jako císař

1917, 28. říjen – poslední rakouský 

císař Karel I. zakoupil brandýské panství 

od Antonia Vivese y Colom, který se stal jako 

komorník arcivévody Ludvíka Salvátora

 jeho universálním dědicem

1918, 26. března – císař navštívil

 města Starou Boleslav

 a Brandýs se zámkem.

1918, 4. srpna – císař tajně zavítal cestou 

do Drážďan na zámek

1918, 27. – 28. – srpna – císařský pár navštívil naposledy zámek a zajel si do staroboleslavských lesů. V　audienci přijali správce okresního hejtmanství JUDr. Aloise Říhu, okresního starostu Jindřicha Žerta, brandýského starostu Václava Jiskru a starostu Staré Boleslavi Antonína Černého, jakož i důstojníky posádky v　Brandýse. Rozhovory se týkaly válečných obtíží.

1918, říjen – zámek byl vyvlastněn jako majetku habsburského rodu do majetku Československého státu. De iure se tak stalo až zákonem 354 ze dne 12. srpna 1921. V　témže roce vybíral T.G.M. své letní sídlo mezi zámky Brandýse, Budenicích, Lánech a Smečně.

1919, 4. dubna – návštěva T.G.M.

1920 – zámek sídlem ředitelství Správy státních lesů a statků ČSR (Lesní taxační úřad, Lesprojekt, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů)

1938 – sgrafitová výzdoba zámku částečně restaurována

1967 – rekonstruována terasa zámecké zahrady s　parterem (A. Benš), zahrada podrobena náznakové rekonstrukci1990, 7. prosince – syn císaře Karla I. Dr. Otto Habsburský poprvé navštívil Brandýs

1995 – zámek bezplatně převeden ze státu na Město Brandýs nad Labem

2004 – 24.4. v　roce 700. výročí své existence byl zámek poprvé v　dějinách ve otevřen veřejnosti v　rozsahu celého reprezentačního patra s　interiérovou historickou expozicí

2004 – v　rámci obnovené Národní svatováclavské pouti každoročně dne 28. září zámek navštívil arcibiskup pražský kardinál Miroslav Vlk

2005 – zámek navštívil president republiky Václav Klaus

2006 – 28. dubna u příležitosti historické slavnosti Audience u císaře Karla I. město a zámek znovu navštívil arcivévoda Dr. Otto Habsburský.

2008 – Dr. Otto Habsburský při své druhé oficiální návštěvě zde přijal čestné občanství Města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi

z　pramenů a literatury připravil PhDr. Milan Novák

Marie Terezie Habsburská *13.5.1717 † 1780
uherská královna(29.) česká královna, 

 oo František I. Štěpán Lotrinský
 *1708 † 1765 římský císař

polský král a kurfiřt 
saský Fridrich III. 

August je v 
10. generaci
potomkem 

16. českého 
krále Jiřího 
z Poděbrad

(*1420 † 1471)

Ludvík 
Salvátor 

*1847 † 1915 
 1870-1915
 spravoval

 brandýské 
panství

Ferdinand IV. 
*1835 † 1908 
velkovévoda 

toskánský

Karel 
Salvátor 

*1839
 † 1892 

František Karel 
 *1802 † 1878

  oo Žofie Bavorská 
*1805 † 1872

Josef 
*1776 † 1847 

palatin uherský
 oo Dorotea

 Württemberská
 *1797 † 1855

Ota František 
*1865 † 1906

 oo Marie Josefa Saská 
*1867 † 1944

Ferdinand I.(V.)
 *1793 † 1875
rakouský císař,
 33. český král
  oo Marie Anna

 Savojská 
*1803 † 1884

František (II.) I. *1768 † 1835
 římský a rakouský císař, 

32. český král 
  *1772 † 1807oo Marie Tereza Neapolsko-Sicilská 

větev císařská

Leopold II. *1797 † 1870 
 velkovévoda toskánský

 oo Marie Antonie 
Neapolsko-Sicilská *1814 † 1898

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

 *1773 † 1802

větev toskánská větev uherská

© 
2017
 Jan

 Drocár

Gabriela 2016

Otto a Walburga 2006

Karel 2013

4. foto vpravo: Georg (vlevo) 
a Maria Camilla 23.4.2016.

Zikmund 
*1966

Leopold 
 Amádeo

*2001

   Zikmund   je hlavou
 toskánské  větve rodu

 kostel 
Nanebevzetí 
Panny Marie 

ve Staré 
Boleslavi,

kde je
ochraňováno

Palladium 
země české

Gloria 
Maria 

*15.10.1999

Eleonora 
Jelena 

*28.2.1994

Ferdinand 
Zvonimír 

*21.6.1997

Otto 
*1912 † 2011

 oo Regina Sasko-Meiningenská
 *1925 † 2010

Walburga 
*5.10.1958

Karel 
*11.1.1961

Jiří 
*16.12.1964

Gabriela 
*14.10.1956

Andrea 
*30.5.1953

Monika 
*13.9.1954

Michaela 
*13.9.1954

Josef
 Frant.
*1895

 † 1957 

František Josef I.  *1830 † 1916
rakouský císař, 34. český král
  oo Alžběta “Sisi” Bavorská 

*1837 † 1898

František Ferdinand 
  *1863 † 1914

  oo Žofie Chotková 
*1843 † 1871

Karel Ludvík
 *1833 † 1896

  oo Marie Annunciata
 Bourbonská *1843 † 1871

Znaky tří 
historických 

českých zemí: 
Moravské 

markrabství, 
České 

království,
Slezské 

vévodství
Leopold II. (*1797† 1870)
je v roce 1848 uváděn jako 

majitel panství Zákupy a panství 
Police na Českolipsku. V roce 1859 

jako velkovévoda toskánský abdikoval 
a žil v Ostrově nad Ohří, kde působil 

jako starosta.V roce 1860 koupil 
brandýský zámek. 

Petr Ferdinand

Otto 2008

Znak 
Rakouského 

císařství
od roku 1815 
do roku 1866.

Leopold II. *1747 † 1792 
velkovévoda toskánský 
(Leopold I.) římský císař 

31. český král

Marie 
Ludovika 

Španělská 
*1745 † 1792

oo

Vladislav II. Jagellonský byl pravnukem Zikmunda Lucemburského a vnukem 
Albrechta II. Habsburského a stejně jako oni byl nejen českým králem, ale 
i králem uherským. Počínaje Vladislavovým synem Ludvíkem a jeho zetěm  
Ferdinandem I. byli i všichni následní panovníci nositeli obou titulů. 
V rodokmenu již proto není titul uherského krále u každého dalšího panovníka 
zvlášť uváděn.

Josef II. (vpravo) se svým mladším 
bratrem a nástupcem Leopoldem II.

Maxmilián II. *1527 † 1576 
římský císař, 20. český král 

  oo Marie Španělská
*1528 † 1603, dcera císaře Karla V., 

staršího bratra Ferdinanda I. 

Císař římský a král český Karel IV. spolu s arcibiskupem Arnoštem z Pardubic putoval do Staré Boleslavi roku 1351. Založil nadaci, aby 
každého dne na místě umučení byla ke cti svatého Václava sloužena zpívaná jitřní Mše. Byl ctitelem svatováclavského kultu, autorem 

Legendy o svatém Václavu, symbolicky předal sv. Václavovi do vlastnictví korunu a správu české země. Svatováclavskou kapli v katedrále 
svatého Víta, vysvěcenou roku 1367, nechal vyzdobit a určil ji jako místo úschovy českých královských  korunovačních klenotů.

V pamětní knize
Kapituly sv. Kosmy 

a Damiána ve Staré Boleslavi je 
15.8.1929, v roce svatováclavského milénia
a v den svátku Nanebevzetí Panny Marie, 
podepsán spolu s pražským arcibiskupem 

Františkem Kordačem (*1852 † 1934) 
Angelo Giuseppe Roncalli

 (*1881 † 1963). 
Tento kněz byl později, 

dne 28.10.1958, v Římě zvolen v pořadí 
261. papežem pod jménem Jan XXIII. 

V neděli 27.4.2014 byl Jan XXIII. 
spolu s papežem Janem Pavlem II. 

(*1920 † 2005) prohlášen 
papežem Františkem 

za svatého. 
***

Angelo Giuseppe Roncalli
- papež

 Jan XXIII.

také Angelo Giuseppe Roncalli  
(*1881 † 1963). Tento kněz byl 
o 29 let později, 28.10.1958, 
v Římě zvolen 261. papežem 
v pořadí pod jménem Jan XXIII. 
V neděli 27.4.2014 byl poté spolu 
s papežem Janem Pavlem II. 
prohlášen papežem Františkem 
za svatého. Prvním papežským 
poutníkem k Palladiu v dějinách 
se stal 28.9.2009 (pondělí) papež  

                       
      

Papež 
Jan XXIII.

a jeho
    znak

papežský 
znak  

Benedikta XVI.

papežský 
znak  

Františka

- tradiční, každoroční společenská a kulturní slavnost, při níž si brandýský zámek a město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav připomínají 
svou slavnou svatováclavskou a mariánskou tradicí po staletí úzce spjatou s vládnoucími panovnickými rody na českém trůnu

 - genealogicky na sebe navazujícími dynastiemi přemyslovskou, lucemburskou, jagellonskou, habsburskou 
a habsbursko-lotrinskou. 

PŘI PŘÍLEŽITOSTI AUDIENCE U CÍSAŘE KARLA I. 

 

"Zámek Brandýs nad Labem je jedinečný především díky svému sepětí s českou královskou tradicí, jako císařské a královské 
sídlo od roku 1547 do roku 1918, kde pobývali všichni naši panovníci z dynastie habsburské a habsbursko-lotrinské, jako zámek, 

k němuž měl osobní vztah císař Rudolf II. i poslední český král, blahoslavený Karel I. Rakouský. Brandýs je stavební památkou, spolu 
s Pražským hradem budovanou rukama dvorských stavitelů a v komplexu s památkami svatováclavské a mariánské tradice v sousední 

poutní Staré Boleslavi tvoří unikátní památník národního historického a duchovního dědictví celého tisíciletí našich dějin". Dr. Milan Novák.

Alžběta Habsburská 
*1438 † 1505 

polský král 
Kazimír IV. Jagellonský 

*1427 † 1492 

oo 

Panovníci 
viděli na Starou 
Boleslav z oken 

brandýského 
zámku, na němž 

od roku 1547 
pobývali. 

 

               

 (Před 
korunovací navštívila také 
Kostel Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Karla Velikého 
na pražském Karlově, kde 

o ochranu svého rodu 
žádala před milostným 

obrazem 
Panny Marie Karlovské. 

Palladium země České 

i návštěvu posledního korunovaného  
českého krále Ferdinanda V. dne 
31.8.1836. Svůj hluboký vztah ke 

jej do země. Teprve 
kolem roku 1160 byl
reliéf nalezen a předán 
S t a r o b o l e s l a v s k é
kapitule, která poté
postavila na místě 
nálezu kapli.

 zavraždění z krku sundal sluha Podiven a ukryl 

k 1. středověkému římskému císaři Karlu Velikému, mnohými zvaného Otec Evropy. K jeho poctě nechal Karel IV. 
na pražském Karlově vystavět kostel sv. Karla Velikého. Po přeslici byl Karel IV. synem české princezny Elišky ze 
zakladatelské panovnické dynastie Přemyslovců počínající 1. historicky doloženým knížetem Bořivojem I. a jeho 
manželkou sv. Ludmilou, kteří byli též prarodiči patrona českých zemí knížete sv. Václava. S oběma světci a patrony

V pamětní knize Kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré
Boleslavi je 15.8.1929, v roce svatováclavského milénia 
a v den svátku Nanebevzetí Panny Marie, podepsán 
spolu s pražským arcibiskupem Františkem Kordačem 

Benedikt XVI., který St. Boleslav 
navštívil u příležitosti národní poutě. 
V kryptě baziliky sv. Václava uctil lebku 
                           světce a poklonil se také 
                           Palladiu. Následně Benedikt XVI. 
                           celebroval bohoslužbu pro více
                           než 50 000 věřících. Přesně
                           na den, pět let po návštěvě 
svatého otce, byla v rámci Svatováclavské
poutě v neděli 28.9.2014 uskutečněna 
korunovace Palladia 3 korunkami, 
posvěcenými v Římě v pořadí 
266. papežem Františkem.

za svatého.

Kostel sv. Klementa
(vlevo) a Bazilika 
sv. Václava
 

českých zemí, sv. Ludmilou a sv. Václavem, je spjat i příběh Palladia. Podle křesťanské tradice ho kněžna převzala 
při svém křtu roku 882 od sv. Metoděje. Po její smrti reliéf opatroval vnuk sv. Václav a podle legendy mu ho po jeho

Zámek Brandýs nad Labem

Znak města
Brandýs nad 
Labem-Stará

Boleslav

Josef Arpád

Alexander
Salvator

*12.4.1959

Constatntin
Salvator

*4.1.2002

Fridrich
Salvátor

*1927 † 1999

Leopold Salvátor
*1956

  Fota vlevo: 1. foto: Karel a rakouský velvyslanec 
Ferdinand Trauttmansdorff. 2. foto: Karel 

s dcerami - obojí v sobotu 27.4.2013. 
3. foto: Gabriela a apoštolský nuncius 

v České republice Giuseppe Leanza 
25.4.2015. Vpravo 4. foto: Georg

 (vlevo) a Maria Camilla 23.4.2016.
 

svatováclavské a mariánské 
tradici tu na počátku 20. století 
v českém společenství prožíval 
i císař a český král Karel I., od 

8.10.1917 poslední majitel 
brandýského zámku z rodu 

habsburského. Upřímnost 
rodové úcty k této české 

tradici na počátku 3. tisíciletí 
potvrdil i syn blahoslaveného 

Karla I. Otto Habsburský, když 
v roce 2008 přijel k oslavám 370. 
výročí návratu Palladia. Jeho syn 
Karel se poté s dcerami účastnil 
Audience v roce 2013. Slavnosti 
už navštívily i jeho starší sestry 

Walburga a Gabriela a Camilla 
z větve toskánské. Od počátků 
Audiencí pravidelně zastupuje 

na slavnostech habsbursko
-lotrinský rod  toskánský 

arcivévoda Georg. 

Zikmund   
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