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PŘEDMLUVA 

Od biblických časů provází lidstvo víno a také dobré jídlo. Celými dějinami se víno potkává 

s křesťanstvím a rytířskou historií. Tato tradice byla a dodnes je vyjádřena ve středověkém 

rytířském desateru ctností každého rytíře: 

čest-věrnost-víra-naděje-láska-milosrdenství-statečnost-spravedlnost-moudrost-umírněnost. 

U příležitosti 15. výročí od založení Řádu rytířů vína sv. Urbana v roce 2004 předkládáme 

reprezentativní publikaci, která se snaží popsat a na přiložených fotografiích i dokumentech 

informovat širokou veřejnost o vzniku, insigniích, organizační struktuře, členech a činnosti 

Řádu rytířů vína sv. Urbana za období 2004-2019.  

Řád rytířů vína sv. Urbana byl založen ve Valticích na Moravě v roce 2004 po vzoru 

rakouských a francouzských šlechticů vína. Tento rytířský řád úzce navazuje na Královský 

řád moravských rytířů sv. Rostislava a sv. Kolumby (dále KŘMR sv. RaK) i na francouzské 

rytíře vína Chevaliers du Tastevin ad. Řád rytířů vína sv. Urbana sídlí na zámečku La Veneria 

ve Valticích a jsou v něm zastoupeni rytíři vína z Čech, Moravy, Slovenska, Rakouska, 

Německa, Francie, Anglie, USA i Jižní Afriky.  

V červenci 2008 se velmistr KŘMR sv Rak, Jeho královská výsost princ Michael J. A. 

Stewart z Albany, Eq.M, zúčastnil letního zasedání řádové Kapituly na zámečku La Veneria 

ve Valticích. Zde mj. potvrdil rytířský stav devíti zakládajícím členům Řádu rytířů vína sv. 

Urbana, který získali pasováním při I. Investituře dne 13. 7. 2007. Tímto potvrzujícím aktem 

si Řád rytířů vína sv. Urbana do svého názvu připojuje název Královský. 

Po právních úpravách je KŘRV sv. Urbana od 1. 1. 2014 dobrovolným nadnárodním spolkem 

(společenstvím) milovníků dobrého vína, jídla a přátelství, kteří se spojili za účelem rozvíjení 

tisíciletých tradic, spojených s vínem i s dodržováním ctností středověkých rytířů. Spolek je 

jako zvláštní forma právnické osoby zapsaný u Krajského soudu v Brně. 

 

(blíže také na linku: http://rad-rytiru-vina-sv-urbana.webnode.cz) 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na vzniku této publikace. 

IN VINO VERITAS! 

Valtice, prosinec 2019 

 

 

http://rad-rytiru-vina-sv-urbana.webnode.cz/
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I. KAPITOLA 

GENEZE A VZNIK KRÁLOVSKÉHO ŘÁDU RYTÍŘŮ VÍNA 

 sv. URBANA 

 

1. Geneze vzniku KŘRV sv. Urbana 

 

V roce 2003 se několik obdivovatelů vína nechalo inspirovat francouzskými vinařskými 

oblastmi Orange (Chateneuf de Pape, Chateau de Montrédon) a Burgundska (Dijon, Seurre), 

které jsou proslulé vysokou kulturou konzumace vína i obřadů s vínem spojených. Při své 

návštěvě se seznámili s několika vinařskými řády, jejich ceremoniemi i předpisy a získali 

informace o mnohaletém fungováni těchto institucí, jejich vlivu na kulturu vína, o obřadech, o 

zkouškách elévů ad. Byli také upozorněni, že podobná sdružení konzumentů dobrých vín a 

jídel na vysoké společenské úrovni existují prakticky na celém světě. Tato sdružení si 

vyměňují informace zejména o kvalitě vín, o degustacích, o společných akcích. Evropské 

řády se scházejí pravidelně jednou za rok v Bruselu při EU. 

Na základě těchto poznatků došlo k rozhodnutí založit i u nás Řád rytířů vína. V říjnu 2004 se 

devět členů dohodlo na založení nadnárodního „občanského" sdružení pod názvem Řád rytířů 

vína sv. Urbana. Bohužel rytířské řády za středověku (až dodnes) zakládali a pasovat nové 

rytíře mohli jen králové (světské řády) nebo papež (církevní řády). Podle zákonů České 

republiky Ministerstvo vnitra dne 6. prosince 2004 sice zaregistrovalo nově vzniklý Řád 

rytířů vína sv. Urbana, ale podle nepřekročitelných historických regulí bylo nutné státem 

povolenou činnost legalizovat-konfirmovat podle středověkých pravidel a najít skutečného 

panovníka či rytířský řád, kterého „provází ozdoba a moc královská“ a jeho stav i jeho moc 

„zakládá právo udělovat nejen hodnosti, ale i zakládat řády a udělovat tituly.“ 

Jedním takovým řádem na našem území byl a je Královský řád moravských rytířů svatého 

Rostislava a sv. Kolumby (KŘMR sv. RaK), mající ve svém čele skotského (a po předcích) 

i přemyslovského panovníka Jeho královskou výsost (JKV) prince Michaela Jakuba 

Alexandera STEWARTA, který poskytl novému KŘRV sv. Urbana neocenitelnou pomoc při 

konfirmování našeho Řádu. (více na: www.eqmoraviae.cz)    

Po čtyřech letech usilovné činnosti mohl tak Řád rytířů vína sv. Urbana dne 13. července 

2007, dle ustanovení hvězdopravců a v souladu se všemi rytířskými regulemi, pasovat na 

rytíře vína prvních devět zakládajících členů. Celá ceremonie se uskutečnila na Státním 

http://www.eqmoraviae.cz/
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zámku Valtice a v nedalekém loveckém zámečku La Veneria, v sídle Řádu rytířů vína 

sv. Urbana. 

Již od svého založení v roce 2004 KŘRV sv. Urbana uskutečnil několik netradičních akcí 

spojených s vínem. Oblíbenou činností turistů bylo během vinobraní např. šlapání vína v 

kamenném korytě, populární byl klobásový košt nebo vyvažování partnerky vínem na 

speciální váze, či geografická degustace vín. Při degustaci laická veřejnost jednoduchým 

způsobem „ochutnávala/neochutnávala“ a na pětibodové stupnici hodnotila kvalitu běžně 

dovážených vín do našich vinoték i obchodů a porovnávala je s moravskými víny. Výsledky a 

pořadí vín byly pak počítačově vyhodnoceny a zveřejněny na webových stránkách v ČR, 

Německu i v USA. 

 

2. Logo KŘRV sv. Urbana 

 

 

 

 

                                                                      

Popis loga: Jednoduché barokní logo KŘRV sv. Urbana má na svém štítě nápis Řád Rytířů 

vína. Štít je na vrcholu ozdoben dvěma zelenými listy s vinným hroznem uprostřed a zlatými 

přikryvadly. Na vrcholu štítu je umístěna polovina zeleného květu. 
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3. Ustavující rytířské desky a zakládající členové KŘRV sv. Urbana 
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Zakládající členové Královského řádu rytířů vína sv. Urbana 

                                                               

                     Ing. Karel Tumlíř, Eq.M., Eq.V.,           Ing. Karel Hozík, Eq.V.                  Josef Pokorný, Eq.V.                     

                       Chevalier de Tastevin z Úval                      ze Zlína                                             z Dražic                                                      

                                                                            

                 Josef Vyskočil von Ringelshain, Eq.V.       Ing. Vladimír Smutný, Eq.V.     Ing. Juraj Šembera, Eq.V.          

                                   z Německa                                               z Prahy                                   z Bratislavy   

                                                              

                                                              

       Karel Tumlíř, jun., Eq.M., Eq.V.       Jozef Alexandr Krajcovic, Eq.V.              doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc., Eq.M., Eq.V.             

                                  z Valtic                                      z Floridy, USA                                        z Brna 
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4. Sídlo Královského řádu rytířů vína sv. Urbana 

 

Sídlem KŘRV sv. Urbana jsou Valtice, hlavní město vína, město při hranicích s Rakouskem, 

které je proslulé především barokním zámkem, vinařstvím a folklórem. Valtice jsou součástí 

unikátního Lednicko-valtického areálu, který byl v roce 1956 zapsán do seznamu míst 

Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Město Valtice bylo rezidenčním 

městem, sídlem knížat Lichtenštejnů. Původně byly Valtice součástí Dolního Rakouska a jeho 

jméno v němčině znělo Feldsberg. Až v roce 1920 byly Valtice připojeny k České republice. 

 

 

 

Barokní zámek Valtice 

 

Asi dvě stě metrů od hlavní zámecké budovy prosvítá ve Valtickém zámeckém parku nová 

červená střecha zámecké usedlosti, ve které bydlel a hospodařil vrchní knížecí lovčí, 

francouzský Grand Veneur. Odtud název objektu „La Veneria“, místními nazýván familiérně 

„Venerka“ (viz foto). Tuto budovu se podařilo po deseti letech usilovné práce znovu zvednout 

z ruin a tak ji zachránit nejen pro dobré jídlo a pití, ale také pro rozvoj vinařské kultury 

v Česku a Rakousku. A právě v této zámecké usedlosti La Veneria sídlí Královský řád rytířů 

vína sv. Urbana. 
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Rytíři vína před sídlem KŘRV sv. Urbana 

 

V dnešní době je na zámečku La Veneria poskytováno mj. i zámecké ubytování „U Rytířů 

vína“, posezení u vína pro malé skupinky v barokním vinném sklípku barona Karla Dominika 

Tumlíře, nebo pro velké společnosti rauty, svatby, středověké večeře (připravuje Valtická 

rychta), konference a sympozia, setkání firem v hodovním - Rytířském sále rytířů vína (až pro 

100 osob), nebo posezením a grilováním pod pergolou z vína na terase v zahradě, odkud lze 
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pozorovat západ slunce nad vinohrady s kolonádou Raistna. To vše bedlivě střeží duch Grand 

Veneura, starého Vrchního lovčího hraběte Langerdorfa, který se v prostorách zámečku 

pravidelně zjevuje. Je to ten šlechtic, který před pěti sty lety ukryl do zdí zámečku sto lahví 

červeného moravského vína, aby jej vypil na oslavu návratu svého jediného syna z třicetileté 

vojny. Syn se však nikdy nevrátil a tak víno stále čeká v podzemí na objevení. Starý Veneur, 

poslušen knížecí etikety, občas napomene návštěvníky, kteří se u vína neumí chovat jako 

šlechtici, pijí nekulturně a nadmíru a některé již potrestal nejen bolestmi těla, ale i hlavy. 

S historickým pozdravem „IN VINO VERITAS!“ nebo moderně „Voda rozděluje, víno 

spojuje“ Vás na zámečku La Veneria uvítají jeho současní majitelé a až budete odcházet, 

otočte se a přečtěte si nápis na zdi Rytířského sálu nad krbem: OHLÉDNI SE A POMNI, 

ŽE JSI ČLOVĚKEM! 

 

5. Shromáždění Královského řádu rytířů a rytířek vína sv. Urbana 

 

 

Rytířský hodovní sál na zámečku La Veneria 
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A. Shromáždění Řádu je nejvyšším orgánem Řádu a je tvořeno všemi řádnými členy 

Řádu. Všichni řádní členové Řádu mají hlasovací právo a rozhodují hlasováním 

o zásadních věcech Řádu. Pokud se shromáždění rytířů/rytířek vína zúčastní čestní 

členové Řádu, mají hlasovací právo. 

 

B. Shromáždění Řádu se koná zpravidla dvakrát do roka. Jarní a podzimní na zámečku 

„La Veneria“ ve Valticích. 

 

 

C. Mezi jednotlivými zasedáními shromáždění rytířů a rytířek vína je KŘRV řízen 

statutárním orgánem - Radou KŘRV sv. Urbana, kterou volí shromáždění rytířů a 

rytířek vína. Za Radu Řádu jedná velmistr Řádu a průběžně informuje členy Rady 

Řádu. 

 

D. Shromáždění Řádu volí na pět let velmistra Řádu, zemské mistry Řádu, Radu Řádu, 

úředníky Řádu, komtury a auditora Řádu. 

 

E. Shromáždění Řádu schvaluje:  

a) stanovy Řádu a jejich změny 

b) řeší všechny závažné otázky činnosti Řádu 

c) rozhoduje o přijetí či vyloučení člena Řádu 

d) rozhoduje o výši ročního členského příspěvku 

e) řeší všechny spory, týkající se vnitřního života Řádu 

f) ustanovuje nebo ruší zemské kapituly Řádu 

g) rozhoduje o zrušení Řádu. 

 

(podrobněji viz Stanovy KŘRV sv. Urbana, z.s) 

http://rad-rytiru-vina-sv-urbana.webnode.cz/ 
 

   

 

 

 

 

http://rad-rytiru-vina-sv-urbana.webnode.cz/


13 
 

6. Organizační struktura Královského řádu rytířů vína sv. Urbana 

 

 

 

 

 

(Náplň činnosti a úkoly v jednotlivých funkcích viz.: Stanovy KŘRV sv. Urbana, z.s. 
kap. VI., VII., VIII. -  http://rad-rytiru-vina-sv-urbana.webnode.cz/ 

 

 

 

http://rad-rytiru-vina-sv-urbana.webnode.cz/
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7. Přijímání nových členů do KŘRV sv. Urbana   

 

Členem Řádu, rytířem-rytířkou vína, se může stát každý muž či žena, který ctí dobrodiní 

myšlenky zabývat se nejen historií vína, ale i zachováním a rozvíjením rytířských ctností a 

vinařských tradic předků pro současnou i budoucí generace. 

Členem Řádu, rytířem-rytířkou vína, se stává každá osoba starší 21 let, která požádá písemně 

o přijetí stručným dopisem, vysvětlujícím důvody jejího rozhodnutí, a jejíž členství potvrdilo 

shromáždění rytířů a rytířek vína, a která stvrdila tuto skutečnost řádovým slibem. 

Mimořádně jsou do Řádu přijímány osoby mladší do družiny pážat a panošů. Tito členové 

Řádu se účastní vybraných slavností Řádu, plná práva však mají a povinnosti vykonávají až 

po dosažení předepsaného věku 21 let. 

Přijetí nových členů Řádu navrhuje na shromáždění rytířů a rytířek vína kterýkoliv z členů 

Řádu a o přijetí řádných i čestných členů Řádu rytířů a rytířek vína rozhoduje shromáždění 

Řádu hlasováním. 

 

Za člena Řádu je přijat uchazeč/ka, pro kterého hlasovala nadpoloviční většina přítomných 

členů Řádu na shromáždění rytířů a rytířek vína. 

Počet čestných členů Řádu může dosáhnout maximálně počtu dvou třetin počtu řádných členů 

Řádu. 

 

(viz Stanovy KŘRV sv. Urbana, kap. II. Členové KŘRV sv. Urbana, z.s., jejich práva a 

povinnosti. https://www.radrytiruvina.com 

 

                                                       

8. Investitura - pasovací ceremoniál  

 

Po schválení žádosti o přijetí za člena KŘRV sv. Urbana shromážděním rytířů a rytířek vína 

skládá nový člen Řádu v nejbližším termínu investitury Řádu (slavnostní shromáždění všech 

rytířů a rytířek vína, familiářů, adeptů i jejich rodinných příslušníků, přátel a hostů) řádový 

slib. Vlastní ceremoniál začíná řazením dle stanovených pravidel do slavnostního průvodu, 

v jehož čele se nesou pasovací insignie, zástavy a prapory všech členských zemí KŘRV sv. 

Urbana. Za znění zvonů a skotských dud přivádí průvod herold Řádu do pasovacího sálu 

https://www.radrytiruvina.com/
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(Zámecká kaple Valtického zámku, Rytířský sál zámečku La Veneria, kostela, nebo jiného 

zvoleného místa). Rytíři i rytířky vína se seřadí v sále do půlkruhu okolo velmistra Řádu. V té 

chvíli je reprodukována Marché De Venerie, hymna zámečku La Veneria. Následně herold 

Řádu vyvolá nového adepta rytířství a krátkým curriculum vitae ho představuje velmistrovi i 

všem přítomným. 

 

 

 

Poté předstoupí každý nový adept rytířství před velmistra a herold Řádu mu přečte řádový 

slib: 

„Slibuji vám, dvojctihodný velmistře, jakož i všem ostatním ctihodným rytířům váženého 

Řádu rytířů vína sv. Urbana, že budu žít v duchu všech vinařských tradic, jak nám je 

zachovali naši předkové. V souladu s tisíciletými tradicemi vína budu dodržovat stanovy 

a zvyklosti řádu, jakož i desatero ctností rytířů: věrnost – naději – lásku – moudrost – čest – 

milosrdenství – statečnost – spravedlnost – umírněnost a víru. Svůj život i činy podřídím 

těmto vznešeným cílům našeho Řádu a budu usilovat o jejich naplnění. K tomu mi dopomáhej 

Bůh a všichni patroni vinařů!“ 

Poté adept přistoupí ke kancléři Řádu, dotkne se prsty rukou kořene (hlavy) vinné révy a 

potvrdí Rytířský slib slovem „SLIBUJI.“ 
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Nyní adept rytířství poklekne před velmistra Řádu a ten ho PASUJE NA RYTÍŘE slovy:  

„Ve jménu sv. Urbana a všech patronů vinařů pasuji Tě na rytíře vína. Bůh ať opatruje Tvoje 

činy.“ (poklepe nového rytíře na obou ramenou pasovacím mečem). 
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Pasovaný rytíř/rytířka povstane a ceremoniářky přes něj přehodí rytířskou šerpu a rytířský 

plášť. Na pokyn velmistra řádu je novému rytíři/rytířce předána řádová insignie – velká 

řádová hvězda a jmenovací dekret. 

 

 

 

Po ukončení pasování blahopřeje herold Řádu za všechny rytíře všem novým rytířům a 

rytířkám k získání šlechtického titulu. Potom rytíři, rytířky i hosté odcházejí ve 

slavnostním průvodu ze sálu (kaple). Při odchodu hraje (a zpívá se) lidová píseň 

„Morava krásná zem, posázená vinohradem“, která je symbolem naší krásné Moravy 

(nebo také Moravěnky). V Rytířském hodovním sále na Zámečku La Veneria pak 

pokračují oslavy nových rytířů (obvykle dobrým jídlem a ochutnávkou mladých 

Svatomartinských vín z místních sklepů).  

 

9. Rytířský dekret 

 

Rytířský dekret (jmenovací listina) je předáván v rámci pasovacího ceremoniálu každému 

novému rytíři /rytířce Královského řádu rytířů vína sv. Urbana.  

Nejvyšší představitelé královského řádu, obvykle velmistři nebo jejich zástupci (např. 

velmistr Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, JKV princ 

Michael Jakub Alexander Stewart, zástupce velmistra Jeho Excelence, baron Ing. Dr. Sir 
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Jaroslav Josef Pospíšil Postřelmovský, Ph.D., Eq.M., Eq.V., sir František Václav baron 

Macháč, Eq.M, Velmistr KŘRV sv. Urbana, Ing. Karel TUMLÍŘ, sen., Eq.M., Eq.V., 

Chevalier du Tastevin, 6. baron z Tumlířů, rytíř z Borče, etc.) ve jmenovací listině stvrzují, že 

uvedená osoba je přijata za řádného člena Královského řádu rytířů vína sv. Urbana a současně 

ji jmenují dědičným rytířem vína.  

Tímto dekretem jí dovolují, aby za svým jménem uváděla dědičný titul Eq.V. (Eques vinum - 

rytíř vína) a aby používala svůj rodový či osobní erb, který si nechala podle vlastních 

podkladů heraldikem vytvořit.    

 

Ukázka konkrétního rytířského dekretu 
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10. Rytíři a rytířky Královského řádu rytířů vína sv. Urbana 

 

Jak jsme již uvedli, Královský řád rytířů a rytířek vína sv. Urbana byl ustanoven dle 

evropských regulí rytířských řádů na moravském území jako nadnárodní společenství (spolek) 

šlechticů vína z Moravy, Čech, Slovenska, Rakouska, Německa, Francie, Anglie, USA a dnes 

i jižní Afriky. Sídlem KŘRV sv. Urbana je zámeček La Veneria v hlavním městě vína, ve 

Valticích na jižní Moravě. Krédem rytířů a rytířek vína sv. Urbana je mimo jiné vyhledávat 

harmonie vína a kulinářských specialit, poznávat velké vinice a velké ročníky vín, podporovat 

ušlechtilé ctnosti rytířství a přátelství. KŘRV sv. Urbana úzce navazuje na KRÁLOVSKÝ 

ŘÁD MORAVSKÝCH RYTÍŘŮ SV. ROSTISLAVA A KOLUMBANA. Cílem tohoto řádu, 

sídlícím v Brně, je chránit, upevňovat a rozvíjet tradice moravského národa (mnozí naši rytíři 

byli v tomto řádu nejprve pasováni na rytíře moravské). 

Královský Řád rytířů a rytířek vína sv. Urbana spolupracuje s rytíři vína EURÓPSKY 

RITIERSKY VINÁRSKY STAV (EVRIS), působící na Slovensku od roku 2003, a odvolává 

se na tradice rytířského řádu sv. Juraja z roku 1333. EVRIS sídlí v Pezinoku a má podepsanou 

smlouvu o spolupráci s Ordo Equestri Vini Europae.  

Rytířský řád ORDO EQUESTRI VINI EUROPAE navazuje na středověký rytířský řád sv. 

Jiří z roku 1273, který působí v 16 zemích Evropy a má celkově 4.500 členů. Komturát sídlí 

v Mikulově na jižní Moravě.  

KŘRV sv. Urbana úzce spolupracuje s francouzským rytířským řádem LE CONFRÉRIE DES 

CHEVALIERS DU TASTEVIN se sídlem na zámečku Clos de Vougeot v Burgundsku. 

Činnost byla obnovena v roce 1934 ve vinném sklepě v oblasti de Nuits Saint Georges a čítá 

nyní okolo 25.000 členů z celého světa. Každý rok je ozdobeno rytířským titulem Chevalier 

du Tastevin pouze několik čekatelů. Z České republiky bylo poctěno v celé historii tohoto 

Řádu rytířským titulem Chevalier pouze šest uchazečů. V současné době jsou činní v tomto 

rytířském řádu naši tři rytíři - Velmistr Řádu rytířů vína sv. Urbana rytíři Karel Tumlíř, sen., 

Vladimír Železný, st., a Thomas Lampl.  

Jedním z nově založených rytířských řádů (2008), s nimiž KŘRV sv. Urbana úzce 

spolupracuje, je DIE SANKT URBANUS WEINRITTER se sídlem ve Vídni.  

MAĎARŠTÍ RYTÍŘI VÍNA vyvíjejí svoji činnost zejména v Tokajské vinařské oblasti. 

Rytíři vína z Valtic navštívili tuto oblast speciálních vín před několika lety a navázali zde 

dobré kontakty.   

(viz.: Stanovy KŘRV sv. Urbana, z.s., kap. II. Členové KŘRV sv. Urbana, jejich práva a 
povinnosti.  http://rad-rytiru-vina-sv-urbana.webnode.cz/ 

http://rad-rytiru-vina-sv-urbana.webnode.cz/
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11. Patroni KŘRV sv. Urbana 

 

Patroni vinařů byli svatí, kteří bděli nad pokladem mistrů cechu vinařského ve vinohradech. 

Na Moravě je patronem vína uctíván svatý Urban, který bývá zobrazován s hroznem vína. 

Legenda nám říká, že se ukryl před pronásledovateli ve vinici a tím si zachránil život. Svatý 

Urban je patronem Řádu rytířů a rytířek vína. Jeho portrét se stal řádovým obrazem a je 

vystaven v Rytířském hodovním sále na zámečku La Veneria v sídle Královského řádu rytířů 

vína sv. Urbana.  

 

sv. Urban  

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vinice
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Patrony Řádu jsou dále Dionýsos či Bakchus (podle mytologie bůh vína a nespoutaného 

veselí. Původně byl i bohem úrody a plodnosti). 

 

 

 

Zdroj: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dion%C3%BDsos#/media/File:Michelangelo_Caravaggio_007.jpg 

 

Dalšími patrony Řádu jsou osoby a instituce, které nad Řádem převzali záštitu, což stvrdily 

písemně vydanou listinou nebo které odsouhlasí shromáždění řádu rytířů a rytířek vína  

sv. Urbana.  

(viz.: Stanovy KŘRV sv. Urbana, z.s., kap. IX.  http://rad-rytiru-vina-sv-urbana.webnode.cz/ 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dion%C3%BDsos#/media/File:Michelangelo_Caravaggio_007.jpg
http://rad-rytiru-vina-sv-urbana.webnode.cz/
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II. KAPITOLA 

INSIGNIE KRÁLOVSKÉHO ŘÁDU RYTÍŘŮ A RYTÍŘEK  

VÍNA SV. URBANA 

 

1. Pasovací meč 

 

 

Pasovací meč je používán velmistrem při investituře Řádu. Pasovací meč je uložen 

v Rytířském sále zámečku „La Veneria“. 
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2. Pasovací kořen révy vinné 

 

 

Tento více jak desetiletý kořen-hlavy révy vinné pochází z jižní tratě Valtického vinohradu. 

 Zajistil ho, opracoval a pro účely pasování připravil rytíř vína Tomáš Benda, Eq.V. 

 

Pasovací kořen révy vinné patří k symbolům a důležitým insigniím Královského Řádu rytířů 

vína sv. Urbana. Při slavnostním pasovacím ceremoniálu adept rytířství dotykem prstů ruky 

na pasovací kořen révy vinné slovem „SLIBUJI“ potvrzuje svůj rytířský slib. 

Pasovací kořen révy vinné je uložen na vyhrazeném místě v Rytířském sále zámečku La 

Veneria. 
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3. Korouhev 

 

       

 

 

Korouhví KŘRV sv. Urbana je praporec zelené vínové barvy s okraji lemovanými zlatými 

vinnými listy a zlatým rytířským křížem uprostřed. Korouhev Řádu je umístěna ve stojanu 

v Rytířském sále zámečku La Veneria a při pasovacím ceremoniálu je nesena v průvodu do 

slavnostního sálu. 
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4. Pohár a víno Řádu 

 

Pohár řádu je používaný u nově přijímaných členů Řádu při ceremonii Pasování na rytíře/ku 

vína. Pohár je uložen v Rytířském sále zámečku „La Veneria“ na podušce vínové barvy 

lemované zlatým provazcem, je vystaven nebo nošen spolu s poduškou při investituře Řádu a 

jiných slavnostních příležitostech Řádu. 

 

Vínem Řádu pro zahajovací přípitek všech zasedání Královského řádu rytířů a rytířek vína 

sv. Urbana je obvykle Veltlínské zelené (ale i Rosé rytířů vína). 
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5. Zástava KŘRV sv. Urbana 

 

 

Vlajkou (zástavou) KŘRV sv. Urbana je obdélníková látka zelené barvy s křížem ve středu 

vlajky, na okraji lemovanými vinnými listy a nápisem IN VINO VERITAS. 

 

6. Znak a pečeť KŘRV sv. Urbana 

              

Znakem Řádu je zlatý rytířský kříž, obklopený v kruhu vinnými listy v zelené barvě, 

umístěný na korouhvi Řádu a na sametové erbovní podložce vínové barvy (bordó). Tento 

znak je umístěn také na pečeti Řádu. Oba symboly jsou vystaveny v Rytířském sále zámečku 

„La Veneria“ a jsou nošeny při slavnostních příležitostech Řádu. 
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7. Heroldská hůl 

 

Heroldskou hůl (palici, nářečně vozembouch) používá výhradně Herold Královského řádu 

rytířů a rytířek vína sv. Urbana jako signál pro zahájení i ukončení jednání rytířského 

shromáždění, také při vyvolávání a představování všech přítomných v Rytířském sále, někdy i 

ke zklidnění a ztišení auditoria. Jako první ji nese herold Řádu při slavnostním průvodu do 

pasovacího sálu.  
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8. Rytířský pozdrav 

 

Řádový rytířský pozdrav, kterým je zahajováno každé zasedání Řádu, zní: 

“Dvojctihodní a ctihodní rytíři/ky vína sv. Urbana, dámy a pánové! Každý z nás se rozhlédni 

a pomni, že jsi člověkem! In Vino Veritas!“ 

 

9. Rytířský plášť a šerpa 

 

Rytířskou šerpu i plášť si zajistí nový člen Řádu před investiturou Řádu u specializované 

krejčovské firmy a nosí je při všech slavnostních příležitostech KŘRV sv. Urbana spolu s 

velkým zlatým rytířským křížem a velkou řádovou hvězdou. 
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10. Velký a malý zlatý rytířský kříž, velká řádová hvězda 

 

                   

                        

  

Velký rytířský kříž    Malý rytířský kříž 

 

 

                                     

Velká řádová hvězda (nosí se na šerpě) 
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11. Baret, krční vázačka a degustační miska 

 

                               

  Baret rytíře      Vázačka 

 

 

       Degustační miska 
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III. KAPITOLA 

RYTÍŘI, RYTÍŘKY a FAMILIÁŘI KRÁLOVSKÉHO ŘÁDU RYTÍŘŮ 

VÍNA SV. URBANA 

1. Pasující rytíři  

 

 

Velmistr Královského řádu rytířů vína sv. Urbana 

Rytíř dipl. Ing. Karel TUMLÍŘ, sen., Eq.M., Eq.V., Chevalier du Tastevin, 6. baron 

z Tumlířů, rytíř z Borče, Freiherr von Wostrey komandér Gardy St. Germán, etc. 

(*15. 5. 1942 - †22. 12. 2019) 
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Rytířský dekret 

Ing. Karla TUMLÍŘE, Eq.M., Eq.V.Chevaliera du Tastevin 
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Osobní erb 

Ing. Karla TUMLÍŘE, Eq.M., Eq.V., Chevaliera du Tastevin  

 

 

 

 

Blason (popis) erbu: 

V modrém poli stříbrný kůň ve skoku nad zeleným kopečkem s trsy trávy. V levém horním 

rohu zlatý, dvouramenný kříž s korunou (Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislava a 

Kolumbana). V pravé dolní části zlatá kotva s křížem a srdcem. Na štítě koruna svobodných 

pánů se dvěma turnajskými korunovanými přilbami. Pravý klenot je turek se stříbrným 

turbanem s pěti pery-modrým, zlatým, modrým, zlatým a modrým. Turek drží v pravé ruce 

stříbrnou šavli se zlatou rukojetí. Levou ruku má v bok. Přikrývadla modro-zlatá. Levým 

klenotem je sv. Vincent z Paduy ve zlato-červeném šatě, s manžetami obrácených barev.  

V pravé ruce drží degustační misku na víno (tastevin) a v levé pak láhev burgundského vína. 

Přikrývadla červeno-zlatá. Štítonoši jsou dva stříbrní koně s červeným jazykem.  
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Heslo na zlaté pásce černými písmeny QUI NE RISQUE RIEN, ŃA RIEN. Pod heslem je 

zavěšen Řád rytířů vína sv. Urbana. 

Starší erb rodu Tumlířů z roku 1756 

 

 

Erb rytířského rodu de Borczo, později rytířů z Borče a Svobodných pánů na hradě Wostrey 

(Ostrý u Lovosic) - Freiherr von Wostrey, je uváděn v historii jako “EXISTUJÍCÍ OD 

NEPAMĚTI.“ Mužové tohoto rodu povětšinou byli vojáci, v počátku ve službách 

francouzských, posléze českých králů, později Říše rakousko-uherské. Rod přišel do Českého 

středohoří pravděpodobně v 10. století z Bavorska a zde se usadil. Jeho potomci zde existují 

dodnes. 
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Kromě moravské větve (poslední potomek Karel Dominik, 7. baron z Tumlířů, rytíř z Borče a 

Freiherr von Wostrey, rytíř moravský a rytíř vína sv. Urbana, atd.) existuje ještě větev česká 

(nedávno zesnulý Pavel Tumlíř z Prahy, Václav Tumlíř a jeho děti z Mladé Boleslavi). 

Jednotlivé spřízněné Tumlíře lze dále vysledovat v Rakousku, USA, Francii a Austrálii 

(celkem bylo identifikováno cca 50 osob) a lze s velkou pravděpodobností předpokládat jejich 

společné kořeny. 

HERALDICKÝ POPIS ERBU (Arnošt Drozd, 2018) 

Blason: V modrém štítě na zeleném trávníku stříbrný kůň ve skoku. Na korunované turnajské 

přilbě s přikryvadly modro-zlatými vyrůstá postava Turka ve zbroji přirozených tinktur, držící 

v pravici stříbrnou šavli se zlatým jílcem, s levicí v bok a se stříbrným turbanem s pěti 

pštrosími pery, dvěma zlatými mezi modrými. Takto byl povýšen erb rodu de Borczo /později 

Tumlířové/ za boj a obranu Vídně a Moravy před Turky. Královská koruna na turnajové 

přílbě je ozdobena sedmi perlami. 

Uvedený erb existuje od roku 1758, kdy byl Marií Terezií znovu povýšen o symbol vrchu 

Křečhoř u Kolína 18. 6. 1757 (malý travnatý kopeček pod nohami koně) a to za vítězství 

rakouské armády nad Prusy v době sedmileté války.  Bitvy u Kolína se zúčastnil i velitel 

dělostřelců a majitel dělostřeleckého oddílu MAYOR PYROTECHNAE TUMLIR DE 

BORCZO, jak je uvedeno na stávající mohyle na tomto vrchu.   
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Pasování Ing. Karla TUMLÍŘE, Eq.M., Eq.V. na Chevaliera du Tastevin, Bourgogne, France 

Rytířský dekret Chevaliera du Tastevin 

Ing. Karla Tumlíře, Eq.M., Eq.V. 
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Pasující rytíř - zástupce velmistra a Moravský zemský mistr Královského řádu moravských 

rytířů sv. Rostislava a sv. Kolumbana 

 

Jeho Excelence, baron Ing. Dr. Sir Jaroslav Josef POSPÍŠIL POSTŘELMOVSKÝ, 

Ph.D., Eq.M., Eq.V. (*27. 6. 1958 - †24. 6. 2018) 

Zděděný titul rytíře z Heydeldorfu a Heydelbergu, rytíř Moravy, zástupce velmistra a 

Moravský zemský mistr Královského řádu moravských rytířů sv. Rostislava a sv. Kolumbana, 

rytíř a kancléř Císařského a Královského řádu urozeného Draka 1403 pro Čechy, Moravu a 

Slezsko, rytíř a velkomandér šlechtického Řádu strážců Saint Germain, rodového Řádu 

dynastie Stewartovců a velvyslanec tohoto Řádu pro Slovensko, akademik Řadové akademie 

KŘMR etc.  
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Rytířský dekret 

Jeho excelence barona Ing. Dr. Sira Jaroslava Josefa POSPÍŠILA 

POSTŘELMOVSKÉHO, Ph.D., Eq.M., Eq.V. 
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Erbovní listy 

Jeho excelence, barona Ing. Dr. Sir Jaroslava Josefa POSPÍŠILA 

POSTŘELMOVSKÉHO, Ph.D., Eq.M., Eq.V.
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Erbovní listy 

Jeho excelence, barona Ing. Dr. Sir Jaroslava Josefa POSPÍŠILA 

POSTŘELMOVSKÉHO Ph.D., Eq.M., Eq.V. 
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Rodový erb 

Jeho excelence, barona Ing. Dr. Sir Jaroslava Josefa POSPÍŠILA 

POSTŘELMOVSKÉHO, Ph.D., Eq.M., Eq.V. 

 

Blason erbu: 

Ve čtvrceném štítu v prvním modrém poli červený řecký kříž, z jehož konců šlehají zlaté 

plameny, druhé a třetí pole je stříbrné s červeným břevnem, na němž je běžící jelen 

přirozených barev a břevno je doprovázeno nahoře jednou a dole dvěma červenými růžemi se 

zlatým semeníkem a zelenými okvětními lístky. Ve čtvrtém modrém poli ze zlaté koruny 

vyrůstá též zlatý patriarší kříž. Štít je obtočen zlatým drakem zakusujícím se do svého ocasu a 

mající na křídle červený heroldský kříž. Pod štítem na tmavě-modré stuze je zavěšená insignie 

Vznešeného řádu strážců Saint Germain v podobě hvězdy se svazky stříbrných paprsků a 

v oválném červeném poli je sv. Ondřej držící svatoondřejský kříž. Na štít je postavena 

hodnostní koruna baronů Svaté říše římské se sedmi perlami. Nad korunou jsou tři 

korunované přilby, na prostřední s modro-zlatými přikryvadly je vyrůstající červený kříž se 

zlatými plameny na konci jako ve štítě, na pravé přilbě s modro-zlatými přikryvadly vyrůstá 

zlatý patriarší štít jako ve štítě, na levé přilbě s červeno-stříbrnými přikryvadly jsou složená 

červeno-stříbrně šachovaná křídla, z nichž vyskakuje jelen jako ve štítě.   
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Pasující rytíř-velmistr Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava  

a Kolumbana 

 

Jeho královská výsost princ Michael Jakub Alexander STEWART je 7. hrabětem  

z Albany a princem Skotska de iure, hlavou královské dynastie Stewartů, hrabětem ze 

Stuartonu, vévodou z Kendalu a Kintyre, 26. lordem nejvyšším hofmistrem Skotska de iure, 

vévodou z Kendalu a Kintyre, vévodou z Normandie a Aquitánie, hrabětem de Blois, 

baronem Lafosse de Chatry, titulárním princem Francie a Polska, hlavou Keltské církve Svaté 

přízně sv. Kolumby, předsedou Evropské rady princů, velmistrem šlechtického řádu gardy 

Saint Germain, protektorem velkodůstojníkem mezinárodní společnosti důstojníků 

Společenství národů, rytířem velkokříže a řetězu ortodoxního imperiálního řádu sv. Jiří, 
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velkokomandérem královského řádu Durrani Amamullaha, čestným předsedou Asociace 

židovských studentů univerzity v Glasgowu, patronem nadace rodu Albany, velmistrem Řádu 

draka (Sarkany rend) a velmistrem Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a 

Kolumbana. 

Erb Velmistra Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, 

JKV prince Michaela Jakuba Alexandera STEWARTA 

 

 

 

  

          

 

 

 

Blason: Na čtvrceném štítě v prvním a třetím modrém poli znak královského řádu 

Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana-zlatý dvojitý (patriarší, moravský) kříž 

vystupující ze zlaté královské koruny, v druhém-zlatém poli-ve dvojím červeném okraji 

zdobeném liliemi, červený lev s modrou zbrojí ve skoku hledící v pravo, ve čtvrtém-zlatém 

poli-modro stříbrně šachované břevno (znamení rodu Stewartů). Klenot-na štítě dvě zlaté 

korunované přilby. Na pravé znamení řádu-dvojitý zlatý kříž vystupující ze zlaté koruny, na 

levé červený lev s modrou zbrojí, zlatou korunou, držící zlaté žezlo. Pravá přikryvadla modro 

zlatá, levá přikryvadla červeně zlatá.  
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Velmistr Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana, JKV princ 

Michael Jakub Alexander STEWART pasuje novou adeptku do Řádu Moravských rytířů. 
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2. Řádní členové Královského řádu rytířů a rytířek vína sv. Urbana 

 

 

Rytíř Ing. Pavel BECK, Eq.V. 

Zemský mistr pro České země 
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Rytířský dekret 

Ing. Pavla BECKA, Eq.V. 
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Rytířka Alena BECKOVÁ, Eq.V.  
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Rytířský dekret 

Aleny BECKOVÉ, Eq.V. 
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Rytíř Tomáš BENDA, Eq.V. 
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Rytířský dekret 

Tomáše BENDY, Eq.V. 
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 Rytíř doc. JUDr. Jiří BÍLÝ, Ph.D., Eq.M., Eq.V. 
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Rytířský dekret 

doc. JUDr. Jiřího BÍLÉHO, Ph.D. Eq.M., Eq.V. 
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Osobní erb 

doc. JUDr. Jiřího BÍLÉHO, Ph.D., Eq.M., Eq.V. 

 

Blason: v stříbrném štítu zelená pupava se zlatým semeníkem a stříbrnými okvětními lístky. 

Na štítu je hodnostní koruna o sedmi perlách a korunovaná turnajská přilba se zeleno-

stříbrnými přikryvadly, v klenotu rohy, pravý černý a levý stříbrný. Štít je obtočen zlatým 

drakem mající na křídle červený heroldský kříž a pod štítem heslo Svatá země, z které 

pocházíš. 
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Rytířka Mgr. Zuzana Liborie BÍLÁ, Do.M., Eq.V. 
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Osobní erb (stejný jako u otce) 

Mgr. Zuzany Liborie BÍLÉ, Do.M., Eq.V. 

 

Blason: ve stříbrném štítu zelená pupava se zlatým semeníkem a stříbrnými okvětními lístky. 

Na štítu je hodnostní koruna o sedmi perlách a korunovaná turnajská přilba se zeleno-

stříbrnými přikryvadly, v klenotu rohy, pravý černý a levý stříbrný. Štít je obtočen zlatým 

drakem mající na křídle červený heroldský kříž a pod štítem heslo Svatá země, z které 

pocházíš. 
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Rytíř Bc. Petr FANTA, kpt. v. v., Eq.V. 
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Rytířský dekret 

Bc. Petra FANTY, kpt. v. v., Eq.V. 
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Osobní erb 

Petra FANTY, kpt. v. v., Eq.V. 

 

 

Blason: V modrém štítě kosmo nakloněné zlaté vědro s uchem a stříbrnou vytékající vodou, 

převýšené šikmo postaveným vinařským nožem, přeloženým kosmo postavenou hasičskou 

sekerou, oboje zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými šikmo postavený 

koštýř, kosmo přeložený vojenskou korouhví s žerdi, vše zlaté. 
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Rytíř Ing. Radomír FRANC, Eq.V. 
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Rytířský dekret 

Ing. Radomíra FRANCE, Eq.V. 
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Osobní erb 

Ing. Radomíra FRANCE, Eq.V. 

 

 

 

Blason erbu: na stříbrném štítě v patě zelené trojvrší s hnědým jelenem desaterákem. Jelen 

má zlatou zbroj a červený jazyk. Vše je podloženo červeným tlapatým křížem. Na štítě kolčí 

přilba s červeno-stříbrnou točenicí. Klenotem je vyrůstající jelen desaterák hnědé barvy se 

zlatou zbrojí a červeným jazykem. Přikryvadla jsou červeno-stříbrná 
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Rytíř JUDr. Daniel FUTEJ, Eq.V. 
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Rytířský dekret 

Rytíře JUDr. Daniela FUTEJE, Eq.V. 
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Osobní erb 

JUDr. Daniela FUTEJE, Eq.V. 

 

 

Blason: Erb pána Daniela Futeja má túto podobu: v zelenom štíte zlaté váhy na hrote 

strieborného, zo zlatej, perlami a rubínmi zdobenej koruny vyrastajúceho meča ovinutého 

zlatým viničom s dvoma striebornými strapcami hrozna. Spod točenice na uzatvorenej 

turnajovej prilbe splývajú tu i tam zeleno-zlaté prikrývadlá. Klenotom je zeleným párom 

orlích krídel obopätá červená ruža na zelenej stopke. Meč a váhy upozorňujú na právnické 

vzdelanie nositeľa erbu, koruna poukazuje na korunovačné mesto – Bratislavu a vinič 

symbolicky pripomína vzťah armigera k ušľachtilým vínam. Tri ruže v klenote erbu 

symbolizujú jeho tri dcéry a krídla sú symbolom ochrany rodinných hodnôt.  
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Rytíř Ing. Miloš FÜRST, Eq.M., Eq.V. 
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Rytířský dekret 

Ing. Miloše FÜRSTA, Eq.M., Eq.V. 
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Osobní erb  

Ing. Miloše FÜRSTA, Eq.M., Eq.V. 

 

 

Blason erbu: Znak se skládá ze zlatého štítu rozděleného modrým hrotem, na němž je  zlatý 

tzv. židovský klobouk doprovázený v polích hermelínovou knížecí korunou s červeným 

dílkem. Na štít je postavena přilba s modro-zlatou točenicí a přikryvadly. V klenotu je 

obrněná paže přirozené barvy držící v pěsti prapor o čtvercovém listu se znamením jako na 

štítě. Znak je udělen rozhodnutím herolda Zlatý Kříž Královského řádu moravských rytířů 

sv. Rostislava a Kolumbana 7. června 2008 a konfirmován Velmistrem řádu 5. července 2008. 
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Rytířka Ludmila HONZKOVÁ, Eq.V. 

Hospodářka KŘRV sv. Urbana 
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Rytířský dekret 

Ludmily HONZKOVÉ, Eq.V. 
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Osobní erb 

Ludmily HONZKOVÉ, Eq.V. 

 

 

 

Blason: Ve stříbrném štítě kosmo běžící červená liška, provázená nahoře a dole dvěma 

zelenými smrky. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-stříbrnými a vlevo 

zeleno-stříbrnými vyrůstající červený vinný hrozen se dvěma listy. 
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Rytíř Ing. Karel HOZÍK, Eq.V. 

Herold Královského řádu rytířů vína sv. Urbana 
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Rytířský dekret  

Ing. Karla HOZÍKA, Eq.V. 
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Osobní erb  

Ing. Karla HOZÍKA, Eq.V. 

 

 

 

 

Blason: Modrý štít se dvěma zlatými věžemi spojenými vinnou ratolestí do tvaru písmene H. 

Na štítu je postavena stříbrná přílbice se zlatými a modrými přikryvadly. Klenotem je zlatý 

kříž řádu rytířů vína vyrůstající z helmovní korunky. 
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Rytíř Josef HRONOVSKÝ, Eq.V. 
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Rytířský dekret 

Josefa HRONOVSKÉHO, Eq.V. 
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Rytířka Lenka HRONOVSKÁ, Eq.V. 
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Rytířský dekret 

Lenky HRONOVSKÉ, Eq.V. 
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Rytíř doc. PhDr. Bohumil KOUKOLA, CSc., Eq.V. 

Kancléř Královského řádu rytířů vína sv. Urbana 
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Rytířský dekret  

doc. PhDr. Bohumila KOUKOLY, CSc., Eq.V. 
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Osobní erb 

 doc. PhDr. Bohumila KOUKOLY, CSc., Eq.V. 

 

 

 

Blason: Štít je polcený modro-červeně. V pravé půli je zlatý lovecký roh, v jehož horní pravé 

části je zlatá koule a vlevo pak stříbrná šestihrotá hvězda - symbolický odkaz na město Krnov. 

V levé červené části jsou zlaté insignie Řádu rytířů vína sv. Urbana. Klenotem na přilbě 

s modro-zlatou-červenou točenicí je řecké písmeno "Psí"(Ψ)-symbol psychologie 

(psychologa). Přikryvadla jsou vpravo modro-zlatá, vlevo pak červeno-zlatá. 
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Rytířka PhDr. Mgr. Jana KOUKOLOVÁ PETROVÁ, MBA, Eq.V. 
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Rytířský dekret 

PhDr. Mgr. Jany KOUKOLOVÉ PETROVÉ, MBA, Eq.V. 

 

 

 

 

 



86 
 

Osobní erb 

PhDr. Mgr. Jany KOUKOLOVÉ PETROVÉ, MBA, Eq.V. 

 

 

Blason: Štít je polcený modro-červeně. V pravé půli je zlatý lovecký roh, v jehož horní pravé části je 

zlatá koule a vlevo pak stříbrná šestihrotá hvězda - symbolický odkaz na město Krnov. V levé červené 

části jsou zlaté insignie Řádu rytířů vína sv. Urbana. Klenotem na přilbě s modro-zlatou-červenou 

točenicí je černá sova se zlatou zbrojí-symbol moudrosti, vědění a vzdělanosti. Přikryvadla jsou 

vpravo modro-zlatá, vlevo pak červeno-zlatá. 
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Rytíř Jozef Alexander (Dodi) KRAJCOVIC, Eq.V. 

Zemský mistr pro anglicky mluvící země 
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Rytířský dekret 

Jozefa Alexandra KRAJCOVICE, Eq.V. 
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Osobní erb 

Jozefa Alexandra KRAJCOVICE, Eq.V. 

 

 

 

Blason: ve zlato-modře šikmo děleném štítě nahoře zelený vinný hrozen se dvěma listy a dole 

šikmo položená zlatá palmová ratolest. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo zeleno-

zlatými a vlevo modro-zlatými obrácená modrá svatojakubská mušle.  



90 
 

  

 

 

Rytíř Ing. Martin KUBALA, Eq.V. 
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Rytířský dekret 

Ing. Martina KUBALY, Eq.V. 
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Osobní erb 

Ing. Martina KUBALY, Eq.V. 

 

 

 

Blason: v modro-zlato štiepenom štíte sedem (1,2,1,2,1) mušlí striedavých tinktúr. Spod 

točenice na uzatvorenej turnajovej prilbe splývajú tu i tam modro-zlaté prikrývadlá. Klenotom 

je zlatý, položený polmesiac s tvárou, prevýšený zlato-modro štiepenou hviezdou - to všetko 

ovenčené zlatým viničom s dvoma modrými strapcami hrozna. Mušľa je symbolom - 

atribútom apoštola Jakuba, od ktorého je odvodené priezvisko Kubala (Jakub, Kuba, Kubo...). 

Tento erb patrí do kategórie "hovoriacich" erbov. Znamenie polmesiaca a hviezdy pochádza z 

erbu rodu Karlovský a je heraldickým dedičstvom nositeľa erbu po starej mame Margite 

Kubalovej, rodenej Karlovskej. Rodový občiansky erb pána Martina Kubalu je zapísaný v 

Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou QK-747/2013.   
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Rytíř Tomáš Otto LAMPL, MA (OXON), MBA (INSEAD, Eq.V.  

Chevalier du Tastevin 
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Rytířský dekret 

Tomáše Otty LAMPLA, MA (OXON), MBA (INSEAD), Eq.V.  

Chevaliera du Tastevin 
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Rytířský dekret Chevaliera du Tastevin 

Tomáše Otto LAMPLA, MA (OXON), MBA (INSEAD), Eq.V. 
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Osobní erb 

Tomáše Otto LAMPLA, MA (OXON), MBA (INSEAD), Eq.V.,  

Chevaliera du Tastevin 

 

 

Blason: v stříbrném štítu mezi dvěma červenými nahoře cimbuřovitými latěmi tři zelené 

zpříma sedící žáby, horní žába doprovázená po stranách vpravo i vlevo šikmým červeným 

hroznem vína se zelenou stopkou. Na štít postavená burgundská přilba s červeno-stříbrnými 

přikryvadly. Klenotem přes sebe vyskakující stříbrní beránci vpravo otočený přes vlevo 

otočeného, pod štítem zlatá páska černě podšitá s červenými písmeny a zelenými tečkami: 

FIRMUS.SED.AEQUUS 
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Rytířský dekret 

PhDr. Mgr. Ivo NAJMANA, Eq.V. 
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Rytířka RNDr. Věra NAJMANOVÁ, Eq.V. 
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Rytířský dekret 

RNDr. Věry NAJMANOVÉ, Eq.V. 
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Rytířka MUDr. Ivana NIANGOVÁ, Ph.D., Eq.V. 
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Rytířský dekret 

Rytířky MUDr. Ivany NIANGOVÉ, Ph.D., Eq.V. 
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Osobní erb 

MUDr. Ivany NIANGOVÉ, Ph.D., Eq.V. 

 

Blason: Polcený štít, vpravo ve stříbrném poli černá Aeskulapova hůl, levé pole dvakrát 

černo-stříbrno-červeně dělené. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-stříbrnými dva 

zkřížené stříbrné praporce podložené dvěma červenými buvolími rohy.  
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Rytíř Ing. Rudolf PÁNEK, CSc., Eq.V. 

Honorární konzul Svobodné spolkové republiky Kraví hora Rakovník 
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Rytířský dekret  

Ing. Rudolfa PÁNKA, CSc., Eq.V. 

Honorárního konzula Svobodné spolkové republiky Kraví Hora Rakovník 
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Rodový erb 

Ing. Rudolfa PÁNKA, CSc., Eq.V. 

Honorárního konzula Svobodné spolkové republiky Kraví Hora Rakovník 

 

 

Blason: Štít erbu vodorovně půlený. Ve spodní polovině skály se sluncem na modrém 

(obloha) podkladu. Horní polovina na červeném podkladu obsahuje slaměný úl a 7 včel. Na 

vrcholu štítu je přilbice s trojpeřím z pávích per, kde levá část per má barvu modro bílou a 

pravá část per je v barvě červeno žluté. Celý znak je povýšen slaměným úlem. 

Originál erbu Rytíře Ing. Rudolfa PÁNKA, CSc., Eq.V. je zanesen v Zemských deskách 

č. 3 na straně 99. 
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Rytíř doc. MUDr. Libor PAŠA, Ph.D., Eq.V. 
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Rytířský dekret 

doc. MUDr. Libora PAŠI, Ph.D., Eq.V. 
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Osobní erb 

doc. MUDr. Libora PAŠI, Ph.D., Eq.V. 

 

 

Blason: V modrém štítě šikmo položená Aeskulapova hůl, kosmo přeložená koštýřem, oboje 

stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-stříbrnými čtyři stříbrné rybí šupiny 

překládané do čtyřlístku.  
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Rytíř Václav PETRÁSEK, Eq.V. 

Prezident Svobodné spolkové republiky Kraví hora 
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Rytířský dekret 

Václava PETRÁSKA, Eq.V.  

Prezidenta Svobodné spolkové republiky Kraví hora 
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Rodový erb 

Václava PETRÁSKA, Eq.V. 

Prezidenta Svobodné spolkové republiky Kraví hora 

 

 

 

Blason: V modrém štítě se zlatým břevnem vztyčené pravé obrněné rameno opačných tinktur 

držící stříbrný šikmo postavený meč. Na korunované turnajské přilbě s přikryvadly modro-

zlatými mezi dvěma orlími křídly, pravým zlato-modře děleným a levým modro-zlatě 

děleným, obrněné rameno držící meč ze štítu. 
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Rytíř prof. MUDr. Jan PIRK, DrSc., Eq.V. 
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Rytířský dekret 

prof. MUDr. Jana PIRKA, DrSc., Eq.V. 
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Osobní erb 

prof. MUDr. Jana PIRKA, DrSc., Eq.V. 

 

 

 

Blason: V červeném štítě zlaté srdce. Na korunované turnajské přilbě s přikryvadly červeno-

zlatými, modrá růže se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky.  
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Rytířský dekret 

Josefa POKORNÉHO, Eq.V. 
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Osobní erb 

Josefa POKORNÉHO, Eq.V. 

 

 

Blason: Ve zlatém štítě majuskulní litera P s ornamentálními zakončeními ve formě vinných 

listů. Na kbelcové přilbě s točenicí a přikryvadly zeleno-zlatými dva zlaté býčí rohy, každý se 

třemi zelenými vinnými listy.  
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Rytíř MUDr. Martin SCHEINER, Eq.V. 

Komoří KŘRV sv. Urbana 
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Rytířský dekrert 

MUDr. Martina SCHEINERA, Eq.V. 
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Rytíř Ing. Vladimír SMUTNÝ, Eq.V. 

degustátor a sommeliér  

 



120 
 

Rytířský dekret 

Ing. Vladimíra SMUTNÉHO, Eq.V. 
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Osobní erb 

Ing. Vladimíra SMUTNÉHO, Eq.V. 

 

 

 

 

Blason: jednoduchý štít je esovitě rozdělený bílo – červeně. V pravé půli je bílá sklenička a 

vlevo naopak červená. Barvy a skleničky symbolizují jak zaměření KŘRV, tak moje zájmy. 



122 
 

 

Rytíř Ing. Juraj ŠEMBERA, Eq.V. 

Zemský mistr pro Slovensko 
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Rytířský dekret 

Ing. Juraje ŠEMBERY, Eq.V. 
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Jmenovací dekret 

Ing. Juraje ŠEMBERY, Eq.V. 
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Osobní erb 

Ing. Juraje ŠEMBERY, Eq.V. 

 

Blason: Erb má šikmo vzpřímený vojenský štít červené barvy, ve kterém je vidět, že jeho 

pole vyplňuje vycházející zlaté slunce nad modrými vrcholy hor Tatra, Matra, Fatra. Na štítu 

je stříbrná vojenská otevřená přilba. Z vrcholu přilby červeno-zlaté přikryvadla s listypnoucí 

se vinné révy, a tímto ji náležitě a půvabně vyzdobují. Klenotem je stříbrná hradní věž s levou 

rukou s červeno-zlatým brkovým perem z ptáka Fenixe. 
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Rytíř Štefan ŠEVČÍK, Eq.V. 
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Rytířský dekret 

 Štefana ŠEVČÍKA, Eq.V.  
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Rytíř Karel Dominik TUMLÍŘ., Eq.M, Eq.V. 

7. baron z Tumlířů, rytíř z Borče, Freiherr von Wostrey, rytíř Moravský a rytíř  

Královského řádu rytířů vína sv. Urbana 
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Rytířský dekret 

Karla Dominika TUMLÍŘE, Eq.M, Eq.V. 

 

 

 

 

 



131 
 

Osobní erb 

Karla Dominika TUMLÍŘE, Eq.M, Eq.V. 

 

Blason: V modrém poli stříbrný kůň ve skoku nad zeleným kopečkem s trsy trávy. V levém 

horním rohu zlatý, dvouramenný kříž s korunou (Královský řád Moravských rytířů sv. 

Rostislava a Kolumbana). V pravé dolní části zlatá kotva s křížem a srdcem. Na štítě koruna 

svobodných pánů se dvěma turnajskými korunovanými přilbami. Pravý klenot je turek se 

stříbrným turbanem s pěti pery-modrým, zlatým, modrým, zlatým a modrým. Turek drží v 

pravé ruce stříbrnou šavli se zlatou rukojetí. Levou ruku má v bok. Přikrývadla modro-zlatá. 

Levým klenotem je sv. Vincent z Paduy v zlato-červeném šatě, s manžetami obrácených 

barev. V pravé ruce drží degustační misku na víno (tastevin) a v levé pak láhev burgundského 

vína. Přikrývadla červeno-zlatá. Štítonoši jsou dva zlatí koně s červeným jazykem. Heslo - na 

zlaté pásce černými písmeny QUI NE RISQUE RIEN, N´A RIEN. Pod heslem je zavěšen 

Řád rytířů vína sv. Urbana. 
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Rytíř Adolf VALÁŠEK, Eq.V. 

Zemský mistr pro francouzky mluvící země 
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Rytířský dekret  

Adolfa VALÁŠKA, Eq.V. 
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Osobní erb 

Adolfa VALÁŠKA, Eq.V. 
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Blason: V zeleno-zlatě sníženým kosmým cimbuřovým řezem děleném štítě nahoře zlatý 

pegas ve skoku s černou zbrojí, dole drozd přirozené barvy. Na kolčí přilbě s točenicí a 

přikryvadly zeleno-zlatými dvě zlatá orlí křídla. 

 

 

Rytíř Roman VALENTA, Eq.V. 
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Rytířský dekret 

Romana VALENTY, Eq.V. 
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Osobní erb 

Romana VALENTY, Eq.V. 

 

 

 

Blason: V modrém štítě zlatá poštovní známka, v ní modrý vinný hrozen se dvěma listy. Na 

kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly modro-zlatými postavený modrý meč, kosmo podložený 

zlatou lipovou větévkou se čtyřmi listy. 
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Rytířský dekret 

Josefa VYSKOČILA, Eq.V. 
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Rytířský dekret  

Josefa VYSKOČILA, Eq.V. 

 

 

 



141 
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Rytířka Ing. Zdenka VALŮ, Eq.V. 
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Rytířský dekret 

Ing. Zdenky VALŮ, Eq.V. 
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Osobní erb 

Ing. Zdenky VALŮ, Eq.V. 

 

 

 

Blason: V červeném štítě šikmo položený vinařský nůž, provázený nahoře vinným hroznem se 

dvěma listy a dole včelím úlem, vše zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-

zlatými dva zkřížené zlaté vinařské nože.  
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Rytíř Roman ZAPLETAL, Eq.V. 

Zemský mistr pro Moravu 
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Rytířský dekret 

Romana ZAPLETALA, Eq.V. 
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Osobní erb 

Romana ZAPLETALA, Eq.V. 

 

 

 

 

Blason: V červeném štítě šikmo položený vinařský nůž, provázený nahoře vinným hroznem se 

dvěma listy a dole včelím úlem, vše zlaté. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly červeno-

zlatými dva zkřížené zlaté vinařské nože.  
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Rytíř Rudolf ZESCH, Eq.V. 

Zemský mistr pro německy mluvící země 
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Rytířský dekret 

Rudolfa ZESCHE, Eq.V. 
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Osobní erb 

Rudolfa ZESCHE, Eq.V. 

 

 

Blason: Ve stříbrno-červeně sníženě cimbuřovitě děleném štítě, nahoře dvě volné krokve, 

částečně zasunuté do sebe do tvaru písmene Z, nahoře modrá, dole červená, provázené dvěma 

přivrácenými vinnými hrozny se dvěma listy, vpravo červeným, vlevo modrým, dole stříbrné 

břevno do oblouku. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo červeno-stříbrnými a 

vlevo modro-stříbrnými stříbrné obrněné rameno držící modrý meč. Heslo: VIVAT, 

CRESCAT, FLOREAT (černým písmem na stříbrné pásce, červeně podšité). 
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Rytíř PhDr. Vladimír ŽELEZNÝ, Eq.V. 

Chevalier du Tastevin 
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Rytířský dekret PhDr. Vladimíra Železného, Eq.V. 
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3. Čestní rytíři Královského řádu rytířů vína sv. Urbana 

 

 

Čestný rytíř Ondřej GREGOR BRZOBOHATÝ, Eq.V. 

český herec, hudební skladatel, hudebník 
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Čestná rytířka Taťána KUCHAŘOVÁ GREGOR, Eq.V. 

herečka, topmodelka, předsedkyně Správní rady nadace Krása pomoci 
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Čestná rytířka Livie KUCHAŘOVÁ, Eq.V. 

zpěvačka 
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Čestný rytíř Petr NOVÁK, Eq.V 

bývalý československý rychlobruslař a trenér rychlobruslařského NOVIS Teamu 
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Čestná rytířka Chantal POULAIN, Eq.V. 

česko-francouzská divadelní a filmová herečka 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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Čestná rytířka Chantal POULAIN, Eq.V. 
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Rytířský dekret 

Čestné rytířky Chantal POULAIN, Eq.V. 
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Čestná rytířka Martina SÁBLIKOVÁ, Eq.V., 

rychlobruslařka, vícenásobná olympijská vítězka, mnohonásobná mistryně světa 

a Evropy, držitelka několika světových rekordů, mistryně České republiky 

v rychlobruslení 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlobruslen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlobruslen%C3%AD_na_zimn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_sv%C4%9Bta_v_rychlobruslen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_Evropy_v_rychlobruslen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_rychlobrusla%C5%99sk%C3%BDch_rekord%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_v_rychlobruslen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_v_rychlobruslen%C3%AD
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Čestný rytíř Zdeněk TROŠKA, Eq.V. 

scénárista, režisér, dramatik 
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Čestný rytíř Antonín VOJTEK, Eq.V. 

malíř, kreslíř, ilustrátor, maluje hlavně jižní Moravu, autor esejů, básní, biografií 

malířů a autobiografie 

 



163 
 

4. Současní familiáři Královského řádu rytířů vína sv. Urbana 

 

Familiáři jsou příznivci a někteří z nich čekatelé na přijetí do Královského řádu rytířů a 

rytířek vína sv. Urbana. Doprovázejí své partnery na jednáních Řádu a ochotně vypomáhají 

při různých činnostech (např. zajišťování slavnostního rytířského menu, zájezdů, ale i ušití 

rytířského stejnokroje ad.).   

 

 

 

 

 

Zdroj: Ludmila Olejová, Studio jinak, Břeclav, 2017 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

 

 

Fam. Ivana BENADOVÁ 
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Fam. Mgr. Iva HOZÍKOVÁ 
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Rytířský dekret 

Familiářky Mgr. Ivy HOZÍKOVÉ 
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Osobní erb 

Mgr. Ivy HOZÍKOVÉ 

 

 

 

 

Blason: modrý štít se dvěma zlatými věžemi spojenými vinnou ratolestí do tvaru písmene H. 

Na štítu je postavena stříbrná přílbice se zlatými a modrými přikryvadly. Klenotem je zlatý 

kříž řádu rytířů vína vyrůstající z helmovní korunky. 
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 Fam. Zdenka KRAJCOVIC 
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Osobní erb 

Fam. Zdenky KRAJCOVIC 
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Blason: v černém štítě stříbrné břevno provázené nahoře korunou a dole vinným hroznem se 

dvěma listy, vše stříbrné. Na kolčí přilbě s točenicí a přikryvadly vpravo černo-stříbrnými 

obrácená stříbrná svatojakubská mušle. 

, 

Fam. MUDr. Ĺuboš NIKOLÉNY 



171 
 

 

 

 

Fam. Ludmila OLEJOVÁ 
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IV. KAPITOLA 

ČINNOST KRÁLOVSKÉHO ŘÁDU RYTÍŘŮ A RYTÍŘEK  

VÍNA SV. URBANA v letech 2004 - 2019 

Období zakládaní KŘRV sv. Urbana 

V roce 2003 se několik obdivovatelů vína nechalo inspirovat při návštěvě francouzských 

vinařských oblastí Orange (Chateneuf de Pape, Chateau de Montrédon, atd.) a Burgundska 

(Dijon, Seurre) vysokou kulturou konzumace vína a obřadů s vínem spojených, na našem 

území neprovozovanou, neznámou a zcela nebývalou. 

 

 
Chevaliers du Tastevin 
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1. Vznik a registrace KŘRV sv. Urbana 

Od počátku roku 2004 začaly přípravy na přihlášení našeho Řádu jako nadnárodního 

občanského sdružení do registru Ministerstva vnitra v Praze. Hlavní podmínkou přihlášení 

bylo mj. vytvoření stanov Řádu podle daných pravidel. Do konce roku (1. 10. 2004) jsme 

tvorbu stanov dokončili a odeslali s žádostí o registraci na MV v Praze. Dne 6. 12. 2004 byl 

náš Řád rytířů vína na MV v Praze zaregistrován pod č. j. VS/1-1/592992/04-2 a bylo mu 

přiděleno IČ: 269 830036. 

 

 
Již od založení Řádu rytířů vína sv. Urbana jsme se snažili o pravidelné setkávání všech 

zakládajících členů řádu i jejich příznivců (familiářů).  
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V adventní době 2004 jsme svolali:  

2. Rytířské vánoce 2004 dne 18. 12. 2004 

Konaly se na zámečku La Veneria ve Valticích za spolupráce s rytíři Královského řádu 

moravských rytířů sv. Rostislava a sv. Kolumby.  

Společné vánoce s moravskými rytíři proto, že náš Řád rytířů vína neměl v uvedené době ještě 

dostatek členů, abychom naplnili velký hodovní sál, zatímco královských moravských rytířů 

spolu s doprovodem již bylo několik desítek. Navíc jsme se chtěli poučit z jejich řádových 

zvyklostí. 

3. Činnost KŘRV sv. Urbana v roce 2005 

Tradičními akcemi se stalo šlapání hroznů bosýma nohama. V časopise iDnes byl dne  

24. 10. 2005 otištěn následující článek pod názvem: 

 

Valtičtí šlapou hrozny a dělají legionářské víno  

Znáte víno, při jehož výrobě se musí hrozny rozmačkat tlakem lidských nohou? Chodidla, na 

rozdíl od lisu, nerozdrtí stonky hroznů ani jadérka, ze kterých se do moštu dostává tříslovina, 

tvrdí zastánci šlapání po hroznech. Chodidly se drtí i hrozny pro takzvané legionářské víno. 

 

Lisování hroznů šlapáním - v kamenném korytě předváděli ve valtickém zámečku La 

Veneria (foto: Radek Miča) 

Stalo se tradicí, že v sobotu večer si lisování hroznů chodilo na zámeček vyzkoušet několik 

zájemců. Mačkání hroznů nohama se zde provozovalo v době vinobraní. Lidé si koupili tři 

kilogramy vína a hrozny nasypali do kamenné vany, kde je pak drtili. Většinou mačkali 

zájemci hrozno naboso, kdo se ostýchal, dostal gumáky. Ze tří kilogramů mohli ti šikovnější 

vytlačit až litr a půl šťávy. Mošt se přecedil a kdo měl chuť, mohl ho na místě vypít. 

Legionářské víno z Francie 

Majitelé zámečku La Veneria okoukali výrobu legionářského vína ve Francii. Šťáva 

vymačkaná z hroznů se dává kvasit dohromady s medem, ten pak zvyšuje podíl alkoholu ve 

víně až na šestnáct procent. Správně má mošt kvasit v kameninových nádobách, které se 
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zakopávají do země. Do moku se přidává ještě koření. Důležitý je růžový pepř, který dodává 

vínu zadní chuť. Kvůli stabilitě se přisypává mořská sůl. Legionářské víno totiž vyráběli ve 

Francii před dvěma tisíci lety, kdy přes zemi projížděly římské legie. Vojáci vozili víno  

v měších a potřebovali, aby se nekazilo. U legionářského vína rozlišujeme dva druhy: červené 

mulsum a bílé carenum. Díky medu a koření má mok vlastnosti těžšího dezertního vína, které 

se může používat třeba jako aperitiv. Cukernatostí se legionářské víno blíží slámovým. Na 

výrobu legionářského vína ve Valticích dohlíží Řád rytířů vína sv. Urbana. 

Rytířské Vánoce 2005 se konaly dne 17. 12. 2005 na zámečku La Veneria spolu s rytíři 

Královského řádu moravských rytířů sv. Rostislava a sv. Kolumby. Již zde začalo mj. mluvit 

o zajištění všech potřebných insignií Řádu i o činnosti v nastávajícím roce. 

 

4. Činnost KŘRV sv. Urbana v roce 2006  

byla zaměřena především na zajištění vlajky a poháru Řádu, osobních či rodových erbů, 

pasovacího meče, jmenovacích rytířských dekretů ad. 

Dne 17. 12. 2006 se konaly již čtvrté, tradiční vánoce 2006. 

Od nového roku 2007 začala vlastní organizační příprava na první investituru našeho Řádu. 

Přípravné shromáždění KŘRV sv. Urbana 4. 5. 2007 

Shromáždění rytířů vína rozhodlo, že 1. investitura se bude konat ve Valticích v pátek a sobotu 

13. - 14. července 2007. Slavnostní akt pasování proběhne 13. července 2007 v 14,00 hodin 

 v Tanečním sále Státního zámku Valtice a slavnostní mše se uskuteční v sobotu 14. července 

2007 dopoledne v chrámu Nanebevzetí pany Marie nebo v Zámecké kapli ve Valticích. 

 

 

Do stavu rytířského budou pasováni: 

Josef Vyskočil von Ringelshain 

Josef Pokorný 

Karel Dominik Tumlíř Eq.M. 

Vladimír Smutný 

Karel Hozík 

Karel Tumlíř Eq.M z Borcze a na Wostrém 

Juraj Šembera 

Josef Dodi Krajcovic 

Jiří Bílý Eq.M. 

 

Byla provedena kontrola úkolů zabezpečujících zahájení 1. investitury (vlajky, kopie bájného 

Excaliburu rytíře Lancelota z toledské oceli, řádové víno, znak řádu, rytířský plášť a kříž, 

jmenovací rytířské dekrety, ad.).  
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5.  I. investitura KŘRV sv. Urbana - Valtice, 13. - 14. července 2007 

Slavnostní akt pasování proběhl v pátek 13. července 2007 v Tanečním sále Státního zámku 

Valtice. 
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6. Tradiční Rytířské vánoce 15. 12. 2007 

Pořádali společně Královský řád moravských rytířů sv. Rostislava a sv. Kolumby s Řádem 

rytířů vína sv. Urbana. Účastnilo se více pozvaných, význačných hostů. Setkání probíhalo 

tradičně v Rytířském hodovním sále na zámečku La Veneria ve Valticích s bohatým 

doprovodným programem (např. vystoupil 35 členný krojovaný sbor Charvatčané  

s moravskými a vánočními písněmi, profesionální břišní tanečnice, ad.). Podávala se rytířská 

večeře s ochutnávkou moravských vín. Setkání proběhlo v příjemné přátelské atmosféře. 

 

7. Společné shromáždění KŘRV sv. Urbana a členů KŘMR sv. RaK 4. 7. 2008 

Ve dnech 4. - 9. července 2008 navštívil Českou republiku a jižní Moravu velmistr řádu, JKV 

princ Michael J. A. Stewart z Albany, Eq.M. v doprovodu svého osobního štolby Sira Josefa 

Paprotného. V pátek dne 4. července 2008 se velmistr řádu, za doprovodu Moravského 

zemského mistra řádu Ing. Dr. Jaroslava J. Pospíšila, Eq.M. a členů řádu i rady Řádu, 

zúčastnil letního zasedání řádové Kapituly na zámečku La Veneria ve Valticích. Zde mj. 

potvrdil rytířský stav devíti zakládajícím členům Řádu rytířů vína sv. Urbana, který získali 

pasováním při I. investituře dne 13. 7. 2007. Tímto aktem si Řád rytířů vína sv. Urbana do 

svého názvu připojuje název Královský. 
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Skotský princ podepisuje rytířské dekrety devíti  

zakládajícím členům KŘRV sv. Urbana 

 
Skotský princ a rytíři vína  

  

8. Shromáždění KŘRV sv. Urbana 4. - 5. října 2008 

Velmistr Řádu rytířů vína krátce zhodnotil roční období od předchozího jarního shromáždění 

rytířů. V tomto období proběhla jedna z nejdůležitějších událostí v existenci Řádu, když dne 

4. července 2008 na den sv. Cyrila a Metoděje konfirmovala Jeho královská výsost princ 
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Michael Alexander Stewart of Albany všem rytířům vína jejich šlechtické tituly, které nabyli 

pasováním při I. investituře Řádu rytířů vína 13. 7. 2007. Tímto aktem všichni rytíři vína 

získali právo používat svůj šlechtický titul rytíř jako plnohodnotný titul a přídomek ke svému 

jménu a Řád rytířů vína si do svého názvu připojuje název Královský. Tímto datem také 

skončilo období zakládání Řádu, které trvalo zhruba 4 roky. Po tradičním obědě na Valtické 

rychtě bylo před restaurant přistaveno „traktortaxi“ rakouského vinaře rytíře Rudyho Zesche a 

program shromáždění pokračoval prohlídkou rakouských a moravských vinohradů podél 

hranice. Působivé bylo seznámení se s automatizovaným sběrem hroznů vinařským 

kombajnem, který obere za jednu hodinu hrozny až z 1 hektaru. Následovala degustace vín  

u rytíře Zesche ve Schratenbergu a pak přejezd traktortaxi do vinného restaurantu p. Ipsmilera 

„Weinboutique“ ve Schratenbergu, kde bylo shromáždění rytířů velkolepě zakončeno 

burčákem. 

 

Rytíři vína ve Schratenbergu 

 

 

9. Výjezdní shromáždění KŘRV sv. Urbana dne 23. - 24. května 2009 v Pezinoku 

a Modre 

Deváté shromáždění Královského ŘRV sv. Urbana se uskutečnilo v Pezinku
1
 a Modre

2
. Na 

Staré radnici jsme byli přijati tehdejším starostou města Oliverem Solgem, kterému velmistr 

našeho řádu udělil čestné členství Královského ŘRV sv. Urbana se zlatým odznakem. Stejné 

                                                             
1 Mezi atrakce Pezinku patřila mj. návštěva Národního salónu vín a Městské vinotéky, ale i soukromých vinných sklepů známých výrobců 

vín malokarpatské oblasti. 

2
 Kromě dobrého vína je městečko Modra známá modranskou majolikou (keramikou), což je označení výrobků z pálené hlíny ve městě 

Modra na Slovensku. Její historie sahá do 14. století. Původní tvorba keramiky úzce souvisela s vinařstvím a vinohradnictvím. 
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vyznamenání získali také pezinčané František Slezák, Milan Pavelka a Ján Hacaj. Stříbrný 

odznak získala Anna Píchová.  

 
Rytíři vína u starosty na Staré radnici v Pezinku 

Novými čestnými rytíři a rytířkami Královského ŘRV sv. Urbana se stali Mgr. Liborie Bílá, 

PhDr. Vladimír Železný a Václav Petrásek, prezident Svobodné spolkové republiky Kraví 

hora. 

 

 
 

Významná část programu byla věnována degustaci pezinských vín v rámci „Dňa otvorených 

pivníc“. 
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10. Výjezdní shromáždění KŘRV sv. Urbana - Mělník 7. 11. 2009 

Po příjezdu a ubytování jsme se přesunuli na Mělnický zámek, o kterém se automaticky říká: 

„tudy kráčela historie“. Od zámku je nádherný pohled na soutok Labea Vltavy, posvátnou 

horu Říp i vinice svaté Ludmily. Časté mlhy a příhodné mikroklimatické podmínky zde 

vytváří přímo ideální prostředí pro pěstování vinné révy. 

 

 

 

 

 

Zdroj:https://mapy.cz/zakladni?x=14.4730828&y=50.3508756&z=17&gallery=1&source=ba

se&id=1702123 

 

Na radnici jsme se setkali se starostou Mělníka Mgr. Miroslavem Neumannem a ve vinném 

sklepě Vysoké školy zemědělské Chloumek proběhla malá degustace. V modrém salonku na 

zámku se uskutečnilo jednání 10. Shromáždění KŘRV sv. Urbana. Po slavnostní večeři se 

konala prohlídka zámeckých sklepů a degustace zámeckých vín ve společnosti majitele 

knížete Jiřího Lobkowicze. Historie Lobkowického zámeckého vinařství má své kořeny  

v roce 1753. V roce 1909 byl zde vykopán sklep sv. Josefa a o sto let později, v roce 2009, 

byl rekonstruován. Ve sklepě byly instalovány moderní technologie, čímž byl dán první 

impuls k návratu vinařství na zámek.  

 

https://mapy.cz/zakladni?x=14.4730828&y=50.3508756&z=17&gallery=1&source=base&id=1702123
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4730828&y=50.3508756&z=17&gallery=1&source=base&id=1702123
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Kníže Jiří Lobkowicz svůj majetek na Mělnicku získal v restituci jako dědic slavného 

šlechtického rodu. 

Zdroj: https://www.blesk.cz/galerie/zpravy-udalosti/254367/knize-lobkowicz-znicil-

melnicke-letiste-rozoral-pristavaci-plochu?foto=3 

 

11. Shromáždění KŘRV sv. Urbana 22. 5. 2010 v Mikulově, Bavorech a Velkých 

Pavlovicích 

Šestnáct rytířů KŘRV sv. Urbana a sedm doprovázejících hostů se sešlo  

22. 5. 2010 v salonku hotelu Tanzberg v Mikulově, který poskytl čestný rytíř PhDr. Vladimír 

Železný pro řádové, již jedenácté shromáždění KŘRV sv. Urbana. 

 
Hotel Tanzberg, Mikulov 

https://obrazky.seznam.cz/?q=hotel%20tanzberg%20mikulov%20fotogalerie&fu

lltext&mm=2#utm_content=obrazky&utm_term=hotel%20tanzberg%20mikulov

%20fotogalerie&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&id=49578 

433cca7c7a 

https://www.blesk.cz/galerie/zpravy-udalosti/254367/knize-lobkowicz-znicil-melnicke-letiste-rozoral-pristavaci-plochu?foto=3
https://www.blesk.cz/galerie/zpravy-udalosti/254367/knize-lobkowicz-znicil-melnicke-letiste-rozoral-pristavaci-plochu?foto=3
https://obrazky.seznam.cz/?q=hotel%20tanzberg%20mikulov%20fotogalerie&fulltext&mm=2#utm_content=obrazky&utm_term=hotel%20tanzberg%20mikulov%20fotogalerie&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&id=49578 433cca7c7a
https://obrazky.seznam.cz/?q=hotel%20tanzberg%20mikulov%20fotogalerie&fulltext&mm=2#utm_content=obrazky&utm_term=hotel%20tanzberg%20mikulov%20fotogalerie&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&id=49578 433cca7c7a
https://obrazky.seznam.cz/?q=hotel%20tanzberg%20mikulov%20fotogalerie&fulltext&mm=2#utm_content=obrazky&utm_term=hotel%20tanzberg%20mikulov%20fotogalerie&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&id=49578 433cca7c7a
https://obrazky.seznam.cz/?q=hotel%20tanzberg%20mikulov%20fotogalerie&fulltext&mm=2#utm_content=obrazky&utm_term=hotel%20tanzberg%20mikulov%20fotogalerie&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&id=49578 433cca7c7a
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Po pozdravu Řádu bylo představeno a schváleno: 

a) 13 nových čestných rytířů z Čech, Moravy, Francie a Skotska: 

z Moravy: Josef Ševčík z Mikulova, Zdeněk Karber z Velkých Pavlovic, Antonín 

Vojtek z Břeclavi, Martina Sáblíková z Nového Města na Moravě, Vladimír Poliak 

z Břeclavi, 

z Čech: J. Jelínek z Ml. Boleslavi, Chantal Poulain z Prahy, Jiří Lobkowitz z Mělníka, 

Martina Jelínková z Prahy, 

z Francie: Jean Piere Margan z Bonieux, Comtesse Nathalie de Margan ze zámku La 

Canorge (Provence), Jean-Louis Chévignard z Burgundska, 

ze Skotska: Sir Tony Paprotny. 

b) 8 čestných rytířů bylo navrženo na pasování za řádné rytíře Královského řádu rytířů vína 

sv. Urbana: 

z Moravy: rytíř Vladimír Železný z Mikulova, rytíř Václav Petrásek z Bořetic, rytířka 

Zuzana Liborie Bílá z Brna, 

z Čech: rytíř Vratislav Šlajer z Prahy, rytířka Lenka Hanáková z Prahy, rytíř Roman 

Valenta z Prahy, 

z Německa: rytíř Milosch Fürst, 

z Rakouska: rytíř Rudi Zesch ze Schratenbergu. 

 

 
Rytíři při degustaci v Mikulově 

 

Po slavnostním obědě v mikulovském hotelu Tanzberg jsme odjeli na pasování nových rytířů 

a rytířek do kostela sv. Kateřiny v Bavorech. Nově jmenovaným rytířům požehnal  

Msgr. Janoušek. 
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12. Shromáždění KŘRV sv. Urbana v Synagoze Břeclav 23. 10. 2010 

Čestný rytíř vína KŘRV sv. Urbana malíř Antonín Vojtek pozval dne 23. 10. 2010 kmotry 

všech svých kalendářů i rytíře KŘRV sv. Urbana na křest svého již desátého kalendáře. 

 

 

Zdroj: https://breclavsky.denik.cz/kultura_region/vojtek-se-slavnymi-kmotrami-poblaznil-

synagogu.html 

 

Mezi pozvanými byla i herečka Schantal Poulain, která se navíc jako kmotra prvního 

Vojtkova kalendáře dočkala pasování na čestného rytíře vína KŘRV sv. Urbana (stejně jako 

majitel společnosti ZFP akademie Vladimír Poljak).  

https://breclavsky.denik.cz/kultura_region/vojtek-se-slavnymi-kmotrami-poblaznil-synagogu.html
https://breclavsky.denik.cz/kultura_region/vojtek-se-slavnymi-kmotrami-poblaznil-synagogu.html
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Synagoga Břeclav – nová čestná rytířka KŘRV sv. Urbana 

13. Shromáždění KŘRV sv. Urbana Valtice - Poysdorf 13. 11. 2010 

Shromáždění se zúčastnilo celkem 20 pozvaných (12 rytířů + 8 členů doprovodu či hostů). Po 

obvyklém rytířském vyvolávání heroldem a panošem Řádu přednesl velmistr krátký projev 

hodnotící činnost od jara 2010 a podal návrhy na činnost v následujícím roce. Rytířům vína 

byly podle objednávek rozdány rytířské pláště, šerpy, kříže, řádové vyznamenání a degustační 

misky. Rytíř PhDr. Vladimír Železný, Eq.V. seznámil a nabídl přítomným svoji knihu 

„Dobré rady milovníka vína.“ Během rytířského oběda proběhla první rytířská i laická 

degustace k nám dovážených vín i některých svatomartinských vín. Bohužel ani jedno 

víno nezískalo známku 1 (vynikající víno) a řada vín byla zcela nepitelná (známka 5 – vylít 

do dřezu). Po obědě se všichni účastníci přesunuli do vinařství Neustifer Schratenberg  

v Poysdorfu, kde proběhla druhá rytířská degustace. „Spravili jsme si chuť.“ Ukázalo se, že se 

dá vyrobit dobré víno a to prakticky ze stejných hroznů jako na Moravě (vinice v Poysdorfu 

jsou 12 km od rakouské hranice). Degustováno bylo 7 bílých a 6 červených vín s průměrnou 

známkou 1,2 až 2,0 (vynikající či dobré víno). V Kolpinghaus Poysdorf jsme se na pozvání 

mj. setkali s rakouskými rytíři vína (Europäische Weinritterschaft, Ordo Equstris Wini Europe 

se sídlem v Eisenstadtu nedaleko Vídně. Pobočku, která započala svoji činnost v roce 2008, 

mají v Mikulově). Jejich shromáždění v Poysdorfu pořádal senátní konzulát Dolního 

Rakouska spolu se senátním legátem Veltlinerlandu jako Poysdorfer Weintaufe 2010. 

Dne 20. 11. 2010 odjela pozvaná skupina rytířů vína Královského ŘRV sv. Urbana na 

setkání s francouzskými rytíři vína, ke kterému došlo během vinobraní „Chapitre des Trois 

Glorieuses“ v Burgundsku v sídle francouzských rytířů vína (Conférie des Chevaliers du 

Tastevin) na zámku Clos de Vougeot, ve městečku Vougeot poblíž Dijonu. Jeho historie sahá 
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až do roku 1098. Kromě toho, že se skupina našich rytířů vína účastnila slavnostního zasedání 

francouzských Chevaliers du Tastevin, na kterém byl náš velmistr baron Ing. Karel Tumlíř, 

Eq.M., Eq.V. pasován na burgundského Chevaliera du Tastevin, byla předjednána bližší 

spolupráce s tímto obrovským vinařským Řádem, založeným v roce 1933, a v současné době 

čítajícím více než 25 000 členů.  

 

Pasování na Chevaliera du Tastevin 
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Zámek Le Clos de Vougeot - Burguňďané 

Abychom organizačně i kapacitně zvládli úlohu organizování našich rytířských degustací 

v nastávajícím roce 2011, byla od 1. 1. 2011 ustanovena VELKÁ RADA ŘÁDU A 

SOUDCŮ VÍNA (Iudex de Vino) jako pomocný orgán velmistra řádu k podpoře základního 

kréda KŘRV sv. Urbana: „podporovat vinařské oblasti všech zemí a rysy jejich produkce, 

podporovat víno jako zdravý přírodní nápoj, vyhledávat harmonie vína kulinářských specialit, 

vzdělávat spotřebitele v ochutnávání vína, znát velké vinice a velké ročníky a podporovat 

laskavost a ušlechtilá slova rytířství a bratrství“. Rada bude šestičlenná a skládá se z pěti 

soudců vína a velmistra, který Velkou radu jmenuje a řídí. Počet soudců vína lze ad hoc 

rozšiřovat. Za soudce vína (Iudex de Vino) byli navrženi rytíři: rytíř Ing. Vladimír Smutný, 

evropský degustátor a truksas KŘRV sv. Urbana, rytíř Ing. Karel Hozík, herold Řádu, znalec 

vín, rytíř Miloš Fürst, znalec vín německých, jihoafrických ad., včetně vín z Moravy, rytíř 

Ing. Juraj Šembera, znalec vín a slovenský zemský mistr, rytíř PhDr. Vladimír Železný, 

Chevalier du Tastevin, vinař a znalec vín, bývalý viceprezident EU - komise pro víno, rytíř 

Doc. JUDr. Jiří Bílý, autor knihy Horenské právo, znalec vín, moravský rytíř. V roce 2011 

bylo základním úkolem Velké rady provést a řídit minimálně 24 rytířských (laických) 

degustací moravských i dovážených vín dle stanovených zásad a dle laické stupnice 

hodnocení vína způsobem chutná/nechutná.
3
 

Od poloviny ledna až do března 2011 se vždy o víkendu konaly v sídle Královského řádu 

rytířů vína ve Valticích na zámečku La Veneria degustace růžových vín. Na degustace byla 

zvána nejen laická veřejnost (konzumenti vína), ale i pozvaní hoteliéři, majitelé restaurací, 

vinoték, prodejci vína, někteří vinaři a samozřejmě i rytíři vína sv. Urbana. Každý víkend 

                                                             
3
 Laická pětibodová stupnice pro ochutnávky vína: Známka 1 - vynikající víno, známka 2 - dobré víno, známka 3 - průměrné víno, 

známka 4 - „dá sa“ na svařák, známka 5 - vylít do dřezu. Výpočet hodnocení: známky od 20 laických hodnotitelů se sečtou, vydělí se 20 a 

tím se získá průměrná známka hodnoceného vína. Víno, které získá průměrnou známku 1,00 – 2,00 může používat označení „TOTO VÍNO 

DOPORUČUJÍ RYTÍŘI VÍNA.“  

http://ckkatu.cz/bez-nocniho-
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bylo zhodnoceno podle uvedené laické pětibodové stupnice 12 - 15 vzorků vína. Výsledky 

anonymních hodnocení byly pak zveřejněny na webu KŘRV sv. Urbana, na rytířském 

shromáždění i v některých dalších médiích. 

26. března 2011 se v břeclavské synagoze konala oslava návratu slunovratu do moravských 

vinic. Při této příležitosti proběhlo PASOVÁNÍ NOVÝCH ČESTNÝCH RYTÍŘŮ VÍNA 

Martiny Sáblíkové, olympijské a evropské šampionky, a jejího trenéra Petra Nováka  

z Nového Města na Moravě. Odpoledne se uskutečnila ve Valticích za účasti moravských 

rytířů rytířská hostina, na níž se degustovala a hodnotila růžová vína. 

 

 

Pasování Martiny Sáblíkové na čestnou rytířku KŘRV sv. Urbana

 

Pasování Petra Nováka, trenéra Martiny Sáblíkové, na čestného rytíře  

KŘRV sv. Urbana 
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14. Výjezdní shromáždění KŘRV sv. Urbana 3. - 5. 6. 2011   Tokaj - Maďarsko 

V duchu našich zásad „Poznej velké vinice a velká vína“ navštívilo několik členů 

Královského řádu rytířů vína sv. Urbana vinice a vinné sklepy v maďarské oblasti Tokaj 

Hegyalia, Tokajské podhůří. Oblast Tokaje je součástí světového dědictví UNESCO. 

Pěstování tokajského vína sahá do 2. století našeho letopočtu. Ve 13. století uherský král Béla 

IV. přivedl do oblasti italské vinaře, aby obnovili válkami zničené vinice. Papež Julius III. tak 

mohl na Tridentském koncilu prohlásit „toto víno patří na papežský stůl“. Slávu vínu dodal  

i francouzský král Ludvík XIV., který Tokaj nazval vínem králů. V roce 1972 se „urodil“ 

ročník století. V roce 1992 byla většina vinařství privatizována zahraničním kapitálem 

(Francouzi, Izrael, Velká Británie, atd.). Poslední nejlepší ročníky byly v roce 1993 a 1999. 

Ubytovali jsme se v hlavním městě vína městečku Tokaj v penzionu TORKOLAT.  

 

 

V sobotu dopoledne proběhlo jednání 14. shromáždění přítomných rytířů vína. Byly 

diskutovány organizační záležitosti Řádu i účast rytířů na dvou povinných shromážděních 

Řádu. Na soudce vína byli navrženi rytíři: Ing. Milosch Fürst, Roman Valenta a Jozef 

Alexander Krajcovic. Na familiáře vína byli doporučeni paní Anna Fürstová a Zdenka 

Krajcovic. 

Byl udělen titul Čestný rytíř KŘRV sv. Urbana panu István Leskó, rytíř St. Márton, rodinné 

vinařství Leskó, Mád, Maďarsko a za familiáře Královského ŘRV sv. Urbana byl přijat pan 

Ajtay-Horváth Deszó, Tokaj. 

Podle stanoveného programu jsme navštívili malé rodinné vinařství Leskó v obci Mád, kde 
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jsme degustovali jejich vynikající vína za rozumné ceny, ve skvělém rodinném prostředí  

i atmosféře. Následně jsme se přesunuli do velkého vinařství Disznókó - Tokaj, kde jsme byli 

francouzskými majiteli seznámeni s výrobou jejich věhlasných tokajských vín. Prohlédli jsme 

si vyhlášený historický sklep Rákoczi pince v centru města Tokaj. 

14. výjezdní shromáždění rytířů vína proběhlo v přátelské atmosféře. Ochutnali jsme kvalitní 

tokajská vína a poznali vinařskou oblast Tokaje v Maďarsku. 

 

 

15. Shromáždění KŘRV sv. Urbana 24. září 2011 Valtice - Velké Pavlovice - Bořetice  

Dopolední jednání se konalo v Rytířském sále na zámečku La Veneria ve Valticích. Po 

představení všech účastníků přednesl velmistr řádu stručnou informaci o činnosti za období 

od 14. shromáždění. 

Pro další rozvoj Řádu byly stanoveny tři základní oblasti činností: 

A. Poznej velká vína a velké vinice, jde o činnost zaměřenou do vlastních řad na jednotlivé 

rytíře a familiáře, na rozšiřující se povědomí členů Řádu o známých vinařských 

oblastech v Evropě i ve světě, realizovanou osobními návštěvami ve vinařských 

regionech a ochutnávkami tamějších vín. Dosud byly navštíveny: Rakousko - 

Weinviertel, Francie - Burgundsko, Slovensko - Pezinok, Maďarsko - Tokaj, Čechy - 

Mělnicko, dnes Jižní Morava - Modré hory. 

B. Propaguj víno jako zdravý přírodní nápoj a vzdělávej spotřebitele v ochutnávání vína, 

tato činnost je směrována k veřejnosti, zajímající se o problematiku vína. Pro 

organizační zvládnutí a degustaci i hodnocení vín byla ustanovena výše uvedená Velká 

rada Řádu a soudci vína (Iudex de Vino). Ta bude zejména koordinovat již probíhající 

rytířské degustace vín z Českého trhu a okolí. Tyto degustace jsou zásadně prováděny za 

účasti laické veřejnosti, běžných konzumentů vína, podle daných pravidel ochutnávání, 

srozumitelných běžnému spotřebiteli způsobem chutná/nechutná.  

Tato skupina bude postupně rozšířena o další rytíře.  Během 15. shromáždění bylo 

ochutnáno dalších 13 vzorků růžových vín. 

C. Podporuj ušlechtilá slova rytířství a bratrství, tato činnost je orientována na upevnění 

přátelských vztahů KŘRV sv. Urbana s obdobnými spřízněnými řády šlechticů vína ve 

Francii (Burgundsko)- Confrérie des Chevaliers du Tastevin, na Slovensku - Európsky 

vinársky ritiersky stav (EVIRS) a v Rakousku - Europaische Weinritterschaft. Je 

projednávána spolupráce s The Brotherhood of the Vine v USA, ad. 

 

Po lehkém obědě podávaném ještě ve Valticích pokračovalo 15. shromáždění KŘRV  

sv. Urbana v Kostele Nanebevzetí panny Marie ve Velkých Pavlovicích. Nejprve 

příhovorem faráře Kardaczyńského, posvěcením vína na přípitek všech přítomných rytířů a 

přijetí nových familiářů vína (farář Herbert Preyer, JUDr. Daniel Futej, Ing. Martin 

Kubala, P. Procházka, Z. Karber). 

Do rytířského stavu byl pasován Ing. Rudolf Pánek, CSc., Honorární konzul Svobodné 

spolkové republiky Kraví hora Rakovník. 
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Pasovací ceremoniál 

 

Po přípitku odjeli rytíři vína s doprovodem do Svobodné spolkové republiky Kraví hora 

v Bořeticích, kde navštívili místní rozhlednu s krásným výhledem na Modré hory. 

V rodinném vinařství Jedlička a Novák pak degustovali víno a ochutnali připravené pohoštění 

(vynikající tvarůžková pomazánka). Se zapadajícím sluncem nad vinohrady bylo  

15. Shromáždění KŘRV sv. Urbana ukončeno.
4
  

 

19. 11. 2011 - Francie „Chapitre des Trois Glorieuses“ na zámku Le Clos de Vougeot, 

sídlo francouzských Chevaliers du Tastevin, Burgundsko     

Z našeho řádu bylo pozváno 10 účastníků (rytíři a doprovod). Rytíř PhDr. Vladimír 

Železný, Eq.V. zde byl slavnostně pasován na burgundského rytíře Chevalier du Tastevin. 

 

 

16. Shromáždění KŘRV sv. Urbana 23. 6. 2012 na zámečku Wilfersdorf v Rakousku 

Úvodní rytířské vyvolávání provedl herold Řádu rytíř Ing. Karel Hozík s panošem Řádu 

Karlem Dominikem Tumlířem. Byly podány informace o činnosti Řádu od minulého 

shromáždění KŘRV sv. Urbana. Pro malý počet přihlášených se neuskutečnil plánovaný jarní 

zájezd rytířů vína do Francie (Alsasko) a Německa (Rýnská oblast). 

Shromáždění KŘRV sv. Urbana hlasováním schválilo a přijalo do Řádu Ing. Martina Kubalu 

z Bratislavy, JUDr. Daniela Futeje z Bratislavy, Herberta Preyera z Rakouska. Následně je 

                                                             
4 Poděkování patří také rytíři Rudimu Zesch a jeho velkoprostorovému mikrobusu, který nás vozil od jednoho sklepu k druhému.. 
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zemský mistr Královského řádu moravských rytířů sv. Rostislava a sv. Kolumby, Jeho 

Excellence Jaroslav Pospíšil, rytíř na Heydeldorfu a Heidelbergu, rytíř moravský, pasoval na 

rytíře vína sv. Urbana. 

Velmi úspěšně se rozvíjí spolupráce s rakouskými rytíři EUROPÁISCHE 

WEINRITTERSCHAFT, zejména z oblasti Weinviertel. Společně byla diskutována myšlenka 

spojit vhodným způsobem některá okolní rytířská hnutí do jednoho spolupracujícího celku při 

zachování dosavadních nezávislých STATUTŮ všech řádů. Jednalo by se o rytíře vína z 

Rakouska, Čech a Moravy, Slovenska a Maďarska. Takovéto společenství „ALS ALTE 

MONARCHIE“ by mělo mnohem větší sílu při propagování rytířských myšlenek a dobrých 

vín z těchto zemí. V závěru 16. Shromáždění KŘRV sv. Urbana se rytíři vína s doprovodem 

zúčastnili ochutnávky vín v Hofkellerei Wilfersdorf a proběhla rytířská degustace 

liechtensteinských vín. Na zámku Wilfersdorf, který je sídlem Lichtenštejnů, není zdaleka 

zajímavá jen jeho historie. Davy návštěvníků sem láká také kvalita vína, kterou jsou místní 

vinné sklepy pověstné.  

 
Zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Wilfersdorf 

 

V roce 2011 prošlo vinařství Hofkellerei Wilfersdorf kompletní rekonstrukcí a nyní v sobě 

spojuje jak úctu k rodinné tradici a historii pěstování a výroby vína, tak moderní přístupy. 

Účastníci 16. rytířského shromáždění navštívili nejznámější liechtensteinskou vinici 

Karlsberg a ochutnali na zámku rakouské heurige speciality. 

 

17. Shromáždění KŘRV sv. Urbana 3. 11. 2012 Zámeček La Veneria Valtice 

Po již tradičním rytířském vyvoláváni (představení všech přítomných) přednesl velmistr Řádu 

informaci o činnosti Řádu za 2. pololetí 2012. Hlavním bodem programu tohoto rytířského 

shromáždění byly Volby úředníků na období 2012 - 2015 ve smyslu Stanov Řádu i jejich 

doplnění či úprava. Byla také provedena inventarizace vybavenosti rytířů (pláště, insignie 

nových rytířů, rytířské kříže, erby, šerpy ad.). Shromáždění schválilo přijetí cestovatele a 

rybáře Jakuba Wágnera za čestného člena Řádu s tím, že jeho pasování proběhne ve vhodnou 

dobu s dalšími adepty rytířství (v břeclavské Synagoze dne 17. 11. 2012 od 10.30 hod. při 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Wilfersdorf
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příležitosti křtu kalendáře rybáře Jakuba Wágnera). Za familiáře Řádu byli přijati Lenka a 

Jean Louis Civade (oba Francie). Po rytířské hostině se konaly volby úředníků Řádu. 

Funkce Zvolen byl  

(bez akad. titulů) 

Velmistr Řádu rytíř Karel Tumlíř 

Zemský mistr pro Čechy, 

truksas a Iudex de Vino 

rytíř Vladimír Smutný 

Zemský mistr pro Moravu, 

truksas a Iudex de Vino 

 

rytíř Jiří Bílý 

Zemský mistr pro 

Slovensko, truksas a Iudex 

de Vino 

rytíř Juraj Šembera 

Zemský mistr pro Německo, 

truksas a Iudex de Vino 

rytíř Josef Vyskočil 

Zemský mistr pro 

Rakousko, truksas a Iudex 

de Vino 

rytíř Rudi Zesch 

Zemský mistr pro anglicky 

mluvící země, truksas a 

Iudex de Vino 

rytíř Vladimír Železný 

Zemský mistr pro rusky 

mluvící a ostatní země, 

truksas a Iudex de Vino 

rytíř Daniel Futej 

Zemský mistr pro USA, 

truksas a Iudex de Vino 

rytíř Alexander 

Krajcovic 

Kancléř rytíř Josef Pokorný 

Rada-vyslanec pro EU, 

Iudex de Vino 

rytíř Milosch Fürst 

Herold Řádu, truksas a 

Iudex de Vino 

rytíř Karel Hozík 

Archivář rytířka Zuzana Liborie. 

Bílá 

Hospodář-justiciár, truksas a 

Iudex de Vino 

rytíř Roman Valenta 

Vrchní truksas a Iudex de 

Vino 

rytíř Rudolf Pánek 

Sekretář rytíř Karel Dominik 

Tumlíř 
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18. Shromáždění KŘRV sv. Urbana 21. 7. 2013 Zámeček La Veneria Valtice 

Zasedání řídil rytíř Ing. Juraj Šembera. Vzhledem k malému počtu účastníků bylo zahájení 

bez vyvolávání, pouze s řádovým přípitkem. Na začátku rytíř Rudi Zesch přečetl dopis od 

rytíře Ing. Miloše Fürsta o zasedání v JAR. Navrhuje dvoutýdenní setkání v březnu 2014. 

Zároveň by uvítal, kdyby mu účastníci zaslali svoje představy o pobytu v JAR. Rytíř Rudi 

Zesch dále přednesl návrh na konání podzimního zasedání v Burgelandu, spojené s návštěvou 

tamějšího evropského rytíře, na druhý týden v září 2013. K bodům nebyla žádná diskuse a tak 

se účastníci přesunuli k rytíři Rudi Zeschovi do jeho sklepa ve Schrattenbergu. Tam jsme 

ochutnali několik vzorků vína a poté přejeli do Poysdorfu, kde jsme navštívili výstavu o úloze 

vína v dějinách. Poté jsme přešli ke kostelu, kde jsme se zúčastnili Consulatefestu. Po 

skončení oficiální části proběhlo neformální setkání na nádvoří pensionu v centru Poysdorfu 

s prohlídkou sklepních uliček v Poysdorfu. Nejdelší z nich je Radyweg, která vede od 

komplexu budov bývalé městské nemocnice u Kellergstetten téměř až nad hotel Veltlin. 

Radyweg je široká úvozová cesta stoupající k viničním tratím a k lesu. Úvozy vznikaly tak, že 

se po nic celá staletí jezdilo povozy a využívaly se jako pastviště při hnaní dobytka na pastvu. 

O zbytek se postaraly eroze v důsledku deště a špatného počasí. Sklepy byly velmi často 

vybudované v úvozech, protože se boční stěny (svahy) úvozů skvěle hodily k vykopání 

sklepa.  

 

Zdroj: http://www.sklepni-ulicky.cz/uploads/sklepniulicky/Radyweg_CS.pdf 

 

19. Shromáždění KŘRV sv. Urbana  20. – 22. 9. 2013 Eisenstadt 

Výjezdní shromáždění KŘRV sv. Urbana se konalo v Eisenstadtu, rakouském Burgenlandu, v 

sídle Ordo Equestris Vini Europae (Evropský řád rytířů vína). 

Program pro nás sestavili a zorganizovali rakouští rytíři vína (prof. ing. Dr.h.c. Alfred 

Tombor-Tintera, honorární konzul, prof. Ing. Dr.h.c Josef Vitez von Jenei, velvyslanec, 

vedoucí rytířského evropského úřadu, senátní senior a Dr. Iveta Murcinova z místního 

konzulátu v Eisensadtu). Program byl zahájen společným obědem s rakouskýmí rytíři  

v St. Georgen. Při zahájení oběda proběhlo rytířské vyvoláváni. Další akce v pátek podvečer 

http://www.sklepni-ulicky.cz/uploads/sklepniulicky/Radyweg_CS.pdf
http://prof.ing.dr.h.c/
http://prof.ing.dr.h.c/
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probíhala podle připraveného precizního časového harmonogramu našich hostitelů. 

Následující den jsme navštívili několik vinařství v Burgenlandu a degustovali  místní 

frankovku i další vína.  

Rytířská degustace růžových vín - 25. 1. 2014 

se konala v Moravském sklepě Veneur na zámečku La Veneria ve Valticích. Setkali se zde 

konzumenti vinařské veřejnosti a všech příznivců vína s vybranými rytíři vína z Moravy, 

Čech, Rakouska i Slovenska (srovnání a posouzení moravských a evropských „růžáků“ 

metodou  chutná/nechutná). 

 

Laická ochutnávka vín ve vinném sklepě grand Veneur na zámečku La Veneria 

ve Valticích 

 

Iudex de Vino velmistr Královského řádu rytířů vína sv. Urbana Ing. Karel Tumlíř, 

Eq.M., Eq.V., Chevalier du Tastevin 
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20. Shromáždění KŘRV sv. Urbana 7. 6. 2014 Valtice a Poysdorf – WINEparade 

Shromáždění začalo tradičním rytířským vyvoláváním (představováním) rytířů, familiářů  

i hostů. Jednání bylo zaměřeno především na změny v Občanském zákoníku, týkajících se 

zániku občanských sdružení a přechodu KŘRV sv. Urbana na dobrovolný spolek s platností 

od 1. 1. 2014.  

  

Po právních úpravách je KŘRV sv. Urbana od 1. 1. 2014 dobrovolným nadnárodním 

spolkem milovníků dobrého vína, jídla a přátelství, kteří se spojili za účelem rozvíjení 

tisíciletých tradic, spojených s vínem i s dodržováním ctností středověkých rytířů. Spolek je 

jako zvláštní forma právnické osoby zapsaný u Krajského soudu v Brně. 

Po rytířské hostině na Valtické rychtě proběhla prohlídka výrobny vína ve Vinařských 

závodech Moravíno ve Valticích, které v roce 1992 založil známý valtický vinař p. Ludvík 

Budín.  

 

Zdroj: https://www.global-wines.cz/vino?p11%5B489%5D=on 

 

V odpoledních hodinách se účastníci 20. Shromáždění KŘRV sv. Urbana přesunuli do 

nedalekého Rakouska na ochutnávku slovenských, moravských a rakouských vín na 

WEINPARADE v Poysdorfu. 

 

21. Shromáždění KŘRV sv. Urbana 8. 11. 2014 - Zámeček La Veneria Valtice 

Po tradičním zahájení přednesl velmistr Řádu zprávu o činnosti za období od 20. - 22. září 

2013, kdy jsme navštívili Evropský řád rytířů vína Eisenstadtu v rakouském Burgenlandu.  

V závěru roku 2014 se řada našich rytířů účastnila Legátfestu a Weintaube v Poysdorfu. 

Velmistr řádu a rytíř Karel Dominik Tumlíř, jun. byli přítomni regionálnímu zasedání vinařů 

a rytířů vína z oblasti Weinviertel ve sklepě rytíře Rudiho Zesche ve Schrattenbergu. Na 

pozvání Královského řádu moravských rytířů sv. Rostislava a sv. Kolumbana se oba 

https://www.global-wines.cz/vino?p11%5B489%5D=on
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jmenovaní zúčastnili slavnostního oběda v Brně, kde mj. informovali spřízněné moravské 

rytíře o naší činnosti. 

 

V prosinci roku 2014 byl pasován v břeclavské Synagoze na rytíře vína známý pražský 

kardiolog prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. 

 

 
 

 

 

Následně byli ve Valticích na zámečku La Veneria velmistrem Řádu pasovány na čestné 

rytířky KŘRV sv. Urbana Miss World Taťána Gregor Kuchařová i její sestra - manažerka 

Lívie Kuchařová. Čestným rytířem vína se také stal herec a muzikant Ondřej Gregor 

Brzobohatý. Všem novým rytířům předal velmistr Řádu velkou zlatou hvězdu Řádu, malý 

odznak Řádu s vinnými listy, degustační misku a rytířský dekret.  
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25. 10. 2015 se režisér Zdeněk Troška stal čestným rytířem vína KŘRV sv. Urbana. 

Břeclavský malíř, čestný rytíř vína Antonín Vojtek, pokřtil v neděli 25. října 2015 v zámecké 

jízdárně ve Valticích svůj nový kalendář a také knihu, jejichž kmotrem se stal známý režisér 

Zdeněk Troška. Ten však nebyl ve Valticích jenom za kmotra Vojtkova kalendáře a knihy, ale 

při speciálním obřadu byl přijat do KŘRV sv. Urbana.  

Pasování Zdeňka Trošky na čestného rytíře vína, za účasti několika našich rytířů vína a 

velmistra Řádu rytířů vína sv. Urbana, provedl jménem našeho Řádu a se svolením Jeho 

Královské Výsosti skotského Prince Alexadra Jamese Stewarta of Albany, za účasti 

velvyslance Královského domu Stewartů v České republice a na Slovensku sira Machače, 

osobně Jeho Excellence rytíř Jaroslav Pospíšil Eq.M., Moravský zemský mistr Královského 

řádu moravských rytířů sv. Rostislava a sv. Kolumbana. 
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Zdroj: https://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/kalendar-nova-kniha-a-drevena-

harfa-pri-krestech-troska-bavil-publikum-20151109.html 

 

 

 

 

https://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/kalendar-nova-kniha-a-drevena-harfa-pri-krestech-troska-bavil-publikum-20151109.html
https://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/kalendar-nova-kniha-a-drevena-harfa-pri-krestech-troska-bavil-publikum-20151109.html
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22. Shromáždění KŘRV sv. Urbana 7. 11. 2015 - Zámeček La Veneria Valtice 

Shromáždění rytířů vína řídili v zastoupení velmistra rytíři Karel Dominik Tumlíř jr., Eq.M., 

Eq.V., a Rudi Zesch, Eq.V. Shromáždění bylo jako obvykle započato rytířským zvoláním  

“In vino veritas!” Následně proběhlo rytířské vyvolávání (představení) jednotlivých rytířů a 

hostů. Představili se i dva noví žadatelé o přijetí do KŘRV sv. Urbana, MUDr. Milan Sepši, 

Ph.D. z Brna a Otto Lampl, Esq., Eq.V. z Mikulova/Londýna, kteří pak byli v Rytířském sále 

zámečku La Veneria pasováni na rytíře vína sv. Urbana. Oba noví rytíři obdrželi insignie 

Řádu, rytířský dekret, degustační misku a klíč od archivního sklepa na zámečku La Veneria, 

kde mají podle stanov Řádu nárok na uskladňovací box na víno označený svým jménem (cca 

200 lahví). Během rytířského oběda byl diskutován opakující se problém - chronická absence 

některých členů na osobní prezentaci Řádu. Po obědě účastnící 22. rytířského shromáždění 

degustovali moravská vína v nově otevřené vinotéce na náměstí ve Valticích. 

 

23. Výjezdní Shromáždění KŘRV sv. Urbana 27. - 30. 5. 2016 - Malokarpatská vínna 

cesta 

Proběhlo ve sklepích a vinicích Malokarpatskej vínnej cesty. Pod Malými Karpaty na 

západním Slovensku se táhne pás měst a dědin, které spojuje přívlastek „vinohradnické“. 

Vytvářejí Malokarpatskou vinohradnickou oblast, která je rozlohou a významem největší na 

Slovensku. Malokarpatská vínna cesta vede přes bývalá královská města Bratislavu, Svätý 

Jur, Pezinok, Modru, přilehlé podmalokarpatské obce a končí v Trnavě. 

Rytířské shromáždění obětavě připravil Zemský mistr pro Slovensko rytíř Ing. Juraj Šembera, 

Eq.V. z Bratislavy. Účastníci byli nadmíru překvapeni vysokou kvalitou nejen degustovaných 

vín, ale i moderním vybavením slovenských vinařských provozů. 

 

 

 

 

http://www.slovakiatravels.com/images/stories/wineroute/wineroutelogo.jpg
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24. Shromáždění KŘRV sv. Urban 12. 11. 2016 - Zámeček La Veneria Valtice 

Po rytířském vyvolávání a představení hostů podal velmistr Řádu zprávu o vývoji KŘRV  

sv. Urbana od jeho založení v roce 2004 až do současnosti. Léta 2004 – 2009 byla obdobím 

zakládání Řádu. V roce 2010 zahájily činnost Zemské kapituly. V KŘRV sv. Urbana bylo 

registrováno 23 rytířů a 10 familiářů, v roce 2016 již 35 rytířů a 20 familiářů z 5 zemí. KŘRV 

sv. Urbana spolupracuje s Europaische Weinrichtterschaft Eisenstadt a Poysdorf, Chevaliers 

du Tastevin Bourgogne, Europsky rytiersky vínarsky stav Slovensko, rytíři vína Mikulov, 

nově rytíři vína sv. Urbana Wien. Byl diskutován směr dalšího pokračování a zaměření 

činnosti Královského řádu rytířů vína sv. Urbana v roce 2017, postup do budoucna a 

nedokončené akce. Proběhlo představení tří adeptů na titul rytířů vína. Po rytířské hostině 

následovalo fotografování pro naplánovanou ročenku. V odpoledních hodinách se účastníci 

rytířského shromáždění přesunuli autobusem na degustaci vín do rodinného vinařství Čevela 

Stražovice. Jde o malé privátní rodinné vinařství, sídlící pod vrcholkem Babího lomu ve 

Strážovicích. V jejich nabídce naleznete mnoho unikátních vín. 

25. Shromáždění KŘRV sv. Urbana se z organizačních důvodů nekonalo 

26. Výjezdní zasedání Královského Řádu Rytířů Vína sv. Urbana 19. - 21. 5. 2017 

Wachau (Krems) 

 

 
Zdroj: https://www.turistika.cz/cestopisy/cesta-za-vinnym-snem-krems/detail 

 

Setkali jsme se s rakouskými vinaři i rytíři, následovala prohlídka kláštera a vinařství 

Klosterneuburg. Poté jsme se přesunuli do Wachau (hotel Zum Schwarzen Bären 

v Emmersdorfu). Další den (sobota) jsme absolvovali prohlídku a degustaci ve vinařství 

Winzer Krems Sandgrube. 

https://www.turistika.cz/cestopisy/cesta-za-vinnym-snem-krems/detail
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Zdroj: https://vinoteka.globus.cz/winzer-krems/ 

 

V rámci bohatého programu jsme navštívili vinařství Wingut Holzapfel, spojené s projížďkou 

traktorem mezi místními vinohrady včetně ochutnávky vín. 

 
V neděli 21. 5. jsme navštívili vinařství Weingut Johann Donabaum a byli jsme seznámeni 

s terasovými vinohrady ve vinařství Wachau. 

https://vinoteka.globus.cz/winzer-krems/
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 Zážitkem byla plavba lodí po Dunaji ze Spitz do Krems na MS Dürnstein, kde jsme si mimo 

jiné prohlédli karikatury v muzeu v Kremsu.  

 
 

 

27. Shromáždění KŘRV sv. Urbana 11. 11. 2017 Zámeček La Veneria Valtice 

Podle stanoveného programu zahájil velmistr KŘRV sv. Urbana v Rytířském sále  

27. shromáždění rytířů a přivítal všechny přítomné rytíře, familiáře i hosty. Slavnostní průvod 

všech zúčastněných se následně přesunul z ulice K Venerii do rodinného vinařství 
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CHÂTEAU VALTICE - Vinařská stodola, Vinné sklepy Valtice, a.s. Zde se v 11:11 hod. 

uskutečnil slavnostní přípitek svatomartinským vínem s majitelem rodinného vinařství  

a prohlídka jejich sklepů. 

 

 

Do rytířského stavu byli v Zámecké kapli Valtického zámku pasováni tři muži a jedna žena 

(Tomáš Benda, doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., MUDr. Ivana Niangová, Ph.D.,  

doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D.). Pasovací ceremoniál provedl Ing. Dr. Jaroslav Pospíšil CSc., 

Zemský Mistr Královského řádu moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumby, zastupující  

v ČR JKV Prince Michaela Alexandra Stewarta of Albany, velmistra Královského řádu 

moravských rytířů.  
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V sobotní podvečer jsme se přesunuli do příhraniční rakouské vinařské obce Falkenstein na 

Heurige do rodinného vinařství Stadler i na ochutnávku vín do  dalších místních sklípků. 

 

 

 

28. Výjezdní shromáždění KŘRV sv. Urbana - Burgundsko 26. - 29. 4. 2018 

 

Toto rytířské shromáždění se konalo v Burgundsku při příležitosti pasování našeho rytíře 

Tomáše Lampla na burgundského Chevalier du Tastevin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více na linku: https://rad-rytiru-vina-sv-urbana.webnode.cz/akce/ 

 

https://rad-rytiru-vina-sv-urbana.webnode.cz/akce/
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Vzhledem k tomu, že jsme viděli nejen překrásnou krajinu, nádherné vinice, ale 

ochutnali i kvalitní vína a dobrá jídla, chceme se s Vámi podělit o naše zážitky. První 

den byl transfer z Vídně do Burgunska, ubytovali jsme se v městě Beaune. Pak jsme 

navštívili sklepy společnosti Patriarche, která funguje již více jak 230 let. Při podvečerní 

procházce historickým centrem Beaune jsme shlédli slavný Hospic de Beaune, Marché aux 

Vins i baziliku Notre Dame. 

 

Druhý den dopoledne jsme se přesunuli do centra Dijonu a odpoledne jsme jeli na 

prohlídku slavné vinařské obce Gevrey-Chambertin, kde jsme navštívili fromagerii 

(sýrárnu), vyrábějící tradiční burgundské sýry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třetí den jsme zavítali do vinařské obce Vougeot, v jejíž blízkosti leží zámek Clos de 

Vougeot, známý pěstováním vinné révy. Původně jej spravovali cisterciáčtí mniši, dnes 

zde sídlí Bratrstvo rytířů koštovacího pohárku. 
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Po návštěvě Clos de Vougeot jsme se zastavili v Domaine Bertagna, kde jsme si prohlédli 

vinařství včetně ochutnávky jejich vín. V blízkosti Vosne-Romanée  leží také nejdražší 

vinice na světě Romanée-Conti, na kterou jsme také zavítali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpoledne jsme byli pozváni na řízenou degustaci místních vín ve známém vinařství 

Chăteau de Pommard.  

          

Zdroj:http://www.snooth.com/winery/chateau-de-pommard-pommard/?t=images 

 

 

V podvečer jsme se vrátili do Beaune a šli na ochutnávku pravých burgundských specialit do 

tradiční místní restaurace. Poslední den jsme odjeli do Lyonu, kde nás čekal oběd v typickém 

lyonském bouchonu. Po krátké prohlídce města následoval odjezd na letiště a odlet zpět 

domů. Na základě našich zážitků jsme se všichni shodli, že Burgundsko je opravdu 

http://www.snooth.com/winery/chateau-de-pommard-pommard/?t=images


208 
 

nádherným krajem vína i dobrého jídla. Škoda jen, že se tohoto „zájezdu“ mohla za náš Řád 

zúčastnit jen desítka našich členů, neboť počet účastníků na tento pasovací ceremoniál byl 

striktně omezen. Le Confrérie des Chevallerd du Tastevin má 25 000 členů a hodovní sál na 

zámku Vougeot má pouze 500 míst. 

 

25. května 2018 - přednáška a setkání u vína s významným českým kardiochirurgem, 

přednostou Kardiocentra IKEMU prof. MUDr. Janem Pirkem, Dr.Sc., rytířem vína sv. 

Urbana, ve Valticích na zámečku La Veneria 

Pozvánka: 

„Dvojctihodní a ctihodní rytíři a familiáři Královského řádu rytířů vína sv. Urbana, milá 

vinařská veřejnosti, chutná-li Vám dobré bílé i červené a k tomu dobré jídlo, sbíráte-li 

velorexy nebo jezdíte starou aerovkou, běháte-li půlmaraton nebo léčíte bolavé srdce? Pak 

jste zajisté profesor PIRK, nejslavnější český kardiochirurg. Příležitost vypít si s ním 

skleničku a pohovořit budete mít v Rytířském sále zámečku La Veneria v hlavním městě vína 

ve Valticích na Jižní Moravě dne 25. května 2018.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více na linku: https://rad-rytiru-vina-sv-urbana.webnode.cz/akce/ 

 

 

https://rad-rytiru-vina-sv-urbana.webnode.cz/akce/
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29.  Shromáždění KŘRV sv. Urbana 10. - 11. 11. 2018 - zámeček La Veneria Valtice 

Shromáždění rytířů se konalo v Rytířském sále zámečku La Veneria ve Valticích na jižní 

Moravě. První den byl „PASOVACÍ“. V zámecké kapli Valtického zámku bylo do rytířského 

stavu pasováno osm nových členů KŘRV sv. Urbana (abecedně Ing. Pavel Beck, Alena 

Becková, Ludmila Honzková, PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, MBA, Štefan Ševčík, 

Adolf Valášek, Ing. Zdenka Valů, Roman Zapletal).  

 

 

 
 

 

V rámci pravidelných akcí „Poznej velká vína a velké vinice, podporuj ušlechtilá slova 

přátelství a rytířství,“ se v sobotní podvečer účastníci 29. Shromáždění rytířů 

a rytířek vína sv. Urbana přesunuli do vinařství Volařík v Mikulově. Zde jsme byli seznámeni 

s postupem výroby jejich vín a následně jsme absolvovali řízenou degustaci vybraných 

produktů. 
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Druhý den (11. 11.) proběhl tzv. „ŘÁDOVÝ DEN“ zasedání rytířů a rytířek vína, na kterém 

byli účastníci seznámeni s aktualitami v činnosti Řádu i s některými problémy, týkajících se 

organizační struktury, změn ve Stanovách KŘRV sv. Urbana, účetnictví i s návrhem výše 

členského příspěvku na rok 2019. Proběhla volba nových členů do funkcí Řádu. 

Na funkční období 2018 – 2019 byli zvoleni tito rytíři: 

Funkce
5
 

 

Jméno a příjmení 

ctihodného rytíře  

(bez akad. titulů) 

Opatruje 

(nese v průvodu) 

velmistr řádu rytíř Karel Tumlíř zakládající listinu, 

meč 

zemský mistr pro 

Čechy 

rytíř Vladimír Smutný zelený prapor  

(Řád rytířů vína) 

zemský mistr pro 

Moravu 

rytíř Pavel Beck  moravská vlajka 

zemský mistr pro 

Slovensko 

rytíř Juraj Šembera korouhev Řádu 

zemský mistr pro 

Německo a Rakousko  

rytíř Rudi Zesch rakouská vlajka 

zemský mistr pro Anglii rytíř Thomas Lampl britská vlajka 

 

 

zemský mistr pro Skotsko Rytíř Tomáš Benda  skotská vlajka 

 

zemský mistr pro Francii rytíř Adolf Valášek francouzská vlajka 

zemský mistr pro USA rytíř Alexander 

Krajcovic 

vlajka USA 

zemský mistr pro rusky 

mluvící země 

rytíř Daniel Futej  

 

zemský mistr pro jižní 

Afriku, Rada – vyslanec 

rytíř Milosch Fürst jihoafrická vlajka 

 

                                                             
5
 Náplň jednotlivých funkcí je uvedena ve Stanovách Řádu rytířů vina (Odd. VI., VII., VIII). 
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pro EU 

herold Řádu rytíř Karel Hozík                                                                                                                         hůl Řádu 

kancléř Řádu rytíř Bohumil Koukola kořen révy vinné 

Justiciár, jednatel rytíř Martin Kubala                          pečeť Řádu 

Hospodář, 

pokladník Řádu 

rytířka Ludmila 

Honzková        

 

achivář  

(centrální databanka) 

rytíř Tomáš Benda archiválie 

wbmaster Řádu rytíř Karel Dominik 

Tumlíř 

internetové stránky 

Řádu 

hlavní truksas Řádu
6
  rytíř Roman Zapletal  

 

Při Investituře: 

Pasovací meč  - rytíř Karel Tumlíř, sen. 

Pasovací hlava (kořen) - rytíř Bohumil Koukola 

Heroldská hůl - rytíř Karel Hozík 

Rytířská šerpa - fam. Ludmila Olejová 

Rytířský plášť - rytířka Ivana Niangová 

 

 

30. Shromáždění KŘRV sv. Urbana dne 25. 5. 2019 Zámeček La Veneria Valtice 

Bylo zaměřeno na zásadní změny, které vznikly v souvislosti s novým zněním zákona o 

Spolcích.  Po slavnostním přípitku ve vinném sklepě grand Veneur na zámečku La Veneria 

zahájil velmistr Řádu 30. Shromáždění KŘRV sv. Urbana a seznámil přítomné s programem, 

který se týkal zejména dokončení a distribuce Almanachu KŘRV sv. Urbana v období 

2004- 2019 přes internet v dohodnutém formátu, dále aktualizace Stanov Řádu, financování 

spolku, přeregistrace spolku KŘRV sv. Urbana a založení bankovního účtu.  

Všem přítomným se představilo 5 nových familiářů - adeptů rytířství. 

 Petr FANTA z Nahořan okr. Náchod  

 Josef HRONOVSKÝ, Bohuslavice, okres Náchod  

 Lenka HRONOVSKÁ, Náchod 

 MUDr. Ĺuboš NIKOLÉNY, Malé Uherce, okres Partizánske, SK 

 MUDr. Martin SCHEINER, Březenec, Jirkov, okres Chomutov. 

Všichni jmenovaní byli schváleni a na nejbližší Investituře budou pasováni na rytíře vína  

sv. Urbana a přijati za řádné členy KŘRV sv. Urbana 

                                                             
6
 Truksas řádu, stolník, jeden z dvorských úřadů, určený původně k osobní obsluze knížete (ochutnávač); později 

čestná hodnost dvorského ceremoniálu. V Čechách se poprvé objevil v pol. 12. století. 
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Z jednání 30. Shromáždění KŘRV sv. Urbana, ve vinném sklepě grand Veneur,  

na zámečku La Veneria, Valtice 25. 5. 2019 

 

 

 

Do statutárního orgánu - Rady KŘRV sv. Urbana byli navrženi a schváleni dvojctihodní 

rytíři: 

 Ing. Karel Tumlíř - velmistr KŘRV sv. Urbana 

 doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. - kancléř KŘRV sv. Urbana 

 Ing. Karel Hozík - herold KŘRV sv. Urbana 

 Ing. Vladimír Smutný - zemský mistr pro Čechy 

 Ing. Juraj Šembera - zemský mistr pro Slovensko 

 

 

Projednána byla příprava zájezdu k vinařům na Podkarpatské Rusi (únor-březen 2020). 

Po slavnostním obědě účastníci 30. Shromáždění KŘRV sv. Urbana odjeli na velmi kvalitní 

řízenou vertikální degustaci do vinařství Ipsmiller ve Schratenbergu. 
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Společné foto po řízené vertikální degustaci 

ve vinařství Ipsmiller ve Schratenbergu  

 

31. Shromáždění KŘRV sv. Urbana dne 16. 11. 2019, Zámeček La Veneria Valtice 

V podvečer dne 15. 11. 2019 se konalo 2. pracovní jednání Rady Řádu (RŘ). K jednání RŘ 

byli přizváni: MUDr. Martin Scheiner - komoří řádu (navržen ke schválení za člena RŘ), Ing. 

Pavel Beck, hofmistr řádu (navržen ke schválení za člena RŘ) a rytíř Roman Zapletal.  

Hlavním cílem druhého pracovního jednání RŘ byla kontrola úkolů spojených s přípravou a 

organizací 31. Shromáždění KŘRV sv. Urbana, projednání návrhu na složení a rozšíření počtu 

členů RŘ, návrh na změnu řádových funkcí v období 2019-2020, schválení sedmi familiářů 

k pasování na rytíře a rytířku vína sv. Urbana, finance řádu, registrace spolku Rytířů vína sv. 

Urbana, ad. Všechny návrhy byly předloženy ke schválení rytířskému shromáždění, které se 

konalo následující den 16. 11. 2019 v Rytířském sále zámečku La Veneria ve Valticích 

s programem, který měl III. části: 

 

I. Pracovní jednání rytířského shromáždění 

1. Rytířské pozdravení všech přítomných navzájem i s velmistrem Řádu 

     „In vino - veritas!“ 

2. Rytířské vyvolávání  řízené heroldem.  

3. Zpráva kancléře Řádu z jednání RŘ a schvalování všech předložených návrhů návrhů 

předložených RŘ. 

4. Zpráva hospodářky o stavu financí řádu v roce 2019. 

5. Návrh na dotisk Almanachu. 

6. Přeregistrace (nová registrace) spolku KŘRV sv. Urbana. 

7. Různé. 
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II. Rytířská hostina (Svatomartinské menu, zajistila v cateringové službě Valtická Rychta). 

III. Investitura 

 

Na pracovním jednání 31. Shromáždění KŘRV sv. Urbana byli do RŘ na období 2019-2020 

schváleni rytíři (bez akad. titulů): Karel Tumlíř st., předseda RŘ, Bohumil Koukola, člen RŘ, 

Karel Hozík, člen RŘ, Vladimír Smutný, člen RŘ, Juraj Šembera, člen RŘ, Ludmila 

Honzková, člen řádu, Martin Scheiner, člen RŘ, Pavel Beck, člen RŘ. Rytířské shromáždění 

dále schválilo návrh RŘ na obsazení řádových funkcí pro období 2019 - 2020 (bez akad. 

titulů): Velmistr - Karel Tumlíř, st., Kancléř - Bohumil Koukola, Herold - Karel Hozík, 

Ludmila Honzková, hospodářka. Zemští mistři: pro Čechy - Pavel Beck, pro Moravu - Roman 

Zapletal, pro Slovensko - Juraj Šembera, pro Anglické země - Tomáš Lampl, pro Německé 

země - Rudi Zesch, pro Francouzské země - Adolf Valášek. Na místo komořího byl zvolen r. 

Martin Scheiner, na funkci justiciára r. Martin Kubala, na truksase Vladimír Smutný, ve 

funkci webmastera pokračuje r. Karel Tumlíř, jr. 

Dvojctihodná rytířka Ludmila Honzková podala rytířskému shromáždění zprávu o 

hospodaření Řádu v roce 2019 a protože v pokladně zůstává přebytek financí, budou 

převedeny do příštího roku 2020 a díky tomu bylo odsouhlaseno, že se v roce 2020 členské 

příspěvky vybírat nebudou. Dále uvedla, že daňové přiznání jako spolek bez příjmů se tak 

jako v minulých letech podávat nebude. Na závěr své zprávy podotkla, že založení řádového 

bankovního účtu je závislé registraci ve spolkovém rejstříku, které není zatím dokončeno. 

Registrace bude provedena v příštím roce. Byl schválen návrh i cena dotisku Almanachu 

(většina přítomných si během jednání svoji objednávku počtu kusů Almanachu předem 

zaplatila). 

Po slavnostní rytířské hostině bylo na rytíře a rytířku KŘRV sv. Urbana pasováno sedm 

nových členů: Bc. Petr Fanta, kpt. v.v., Josef Hronovský, Lenka Hronovská, PhDr. Jana 

Kasanová, PhDr. Mgr. Ivo Najman, RNDr. Věra Najmanová a MUDr. Martin Scheiner. 

 

Pasování nových rytířů a rytířek vína KŘRV sv. Urbana 
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Víno je věčné. Ve víně je pravda…  

Poznáš ji, když pozvedneš sklenku kvalitního bílého, růžového či červeného vína před svoje 

oči  

a uvidíš nejen jeho čirost-jiskrnost, tichost, svěžest, šumivost nebo perlivost, ale i jas a sytost 

barvy; po přivonění pak přerůzné vůně od květnatých, ovocných, kořenitých, rostlinných i 

zeleninových,  

a když ho následně ochutnáš, poválíš ze všech stran po jazyku, pokousáš, promlaskáš atd., 

dostaneš celkový vjem chuti i aroma ukazující na jeho kvalitu. Právě v této kvalitě poznáš 

opravdovost dobré práce vinaře i jeho blízkých, jeho poctivost, víru i naději v dobrý výsledek 

celoročního snažení. Když se nakonec vše spojí s dobrým jídlem, pak se všechny kladné 

vlastnosti vína ještě zvýrazní.  

Jak jsme na začátku našeho Almanachu uvedli, od biblických časů provází lidstvo víno a také 

dobré jídlo. Celými dějinami se víno potkává s křesťanstvím a rytířskou historií. Tato tradice 

byla a dodnes je vyjádřena ve středověkém rytířském desateru ctností každého rytíře. 

Jsme nadnárodním společenstvím mužů a žen, kteří dobrovolně vstoupili do Řádu rytířů a 

rytířek vína sv. Urbana, které spojuje nejen dobré víno, jídlo a přátelství, ale i rozvíjení 

tisíciletých tradic spojených s vínem a s dodržováním ctností středověkých rytířů. 

Od založení našeho Řádu v roce 2004, přes první Investituru v roce 2007, kdy bylo pasováno 

prvních devět zakládajících členů na Rytíře vína sv. Urbana, se naše řady rok co rok 

rozšiřovaly. K 31. 12. 2019 měl KŘRV sv. Urbana celkem 50 registrovaných osob (37 rytířů 

a rytířek vína), 8 čestných rytířů a rytířek, 5 familiářů).  

Věříme, že tento sborník poskytne čtenářům nejen dostatek informací o činnosti Královského 

řádu rytířů a rytířek vína sv. Urbana od jeho vzniku v roce 2004 až do roku 2019, ale že se po 

určitém čase stane tento Almanach cenným historickým dokumentem pro naše nástupce. 

 

OHLÉDNI SE A POMNI, ŽE JSI ČLOVĚKEM! 


