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1. Úvod
Šlechta v raném novověku představovala privilegovanou skupinu osob, jež se od ostatních
sociálních skupin odlišovala určitými distinktivními znaky. Mezi ně se řadily například
hloubka urozenosti, společenský vliv, podíl na politické moci a držba majetku. Nedílnou
součást šlechtického způsobu života také tvořil honosný a okázalý životní styl.1 Vědomí
společenské nadřazenosti se odráželo v očekávaném chování a jednání urozených jedinců,
které se rituálně opakovalo a bylo veskrze symbolické. Ke slovu se dostávalo rovněž
v průběhu rozličných festivit spjatých s přechodovými rituály mezi životem a smrtí. Během
nich se šlechtici nabízela nanejvýš vhodná příležitost právě pomocí rozličných rituálů, gest či
symbolů demonstrovat své společenské postavení. Díky nim pak lze dekódovat význam jeho
chování a jednání.2
K výše uvedeným přechodovým rituálům patřilo narození, svatba či pohřeb. Svatební
slavnost jako významný životní krok tak znamenala v myšlení tehdejšího člověka symbolický
přechod z dětství do dospělosti a osamostatnění se od rodičů.3 Uspořádání svatebního veselí
ve šlechtickém prostředí však představovalo velkou organizační zátěž, neboť mělo odrážet
především zámožnost a urozenost daného šlechtice i rozsah jeho komunikační sítě v raně
novověké společnosti.4 Kvůli náročnosti svatebních příprav byl třeba s předstihem detailně
naplánovat, krok za krokem, průběh svatebního veselí,5 jehož organizaci měl na starosti
většinou otec nevěsty, popřípadě její bratr či poručník.6 Při tom musel dbát na náležitou
reprezentaci rodů obou novomanželů vůči blízkému i vzdálenému okolí. Proto se během
svatebních příprav nešetřilo vynaloženými finančními prostředky. 7 Příkladem takové honosné
události byla v druhé polovině 17. století svatba pětadvacetiletého Jana Kristiána

Václav BŮŽEK, Šlechta raného novověku v českém dějepisectví devadesátých let, in: Václav Bůžek – Pavel
Král (edd.), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, České Budějovice 1999 (= Opera historica 7),
s. 20; Václav BŮŽEK - Josef HRDLIČKA - Pavel KRÁL - Zdeněk VYBÍRAL, Šlechta raného novověku v
historickoantropologických proudech současné evropské historiografie, Časopis Matice moravské 122, 2003, s.
375; Rostislav SMÍŠEK, Barokní šlechta v české historiografii posledního desetiletí, Opera historica 19, 2018, č.
2, s. 217-218.
2
Rostislav SMÍŠEK, Leopold I., Markéta Tereza Španělská a Ferdinand z Dietrichsteina. Návštěva císařské
rodiny v Mikulově roku 1672 jako prostředek symbolické komunikace, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka
(edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica
12), s. 67-68.
3
Arnold van GENNEP, Přechodové rituály. Systematické studium rituálů, Praha 1996, s. 267.
4
Petr VOREL, Aristokratické svatby v Čechách a na Moravě v 16. století jako prostředek společenské
komunikace a stavovské zábavy, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Slavnosti a zábavy na dvorech a
v rezidenčních městech raného novověku, České Budějovice, 2000 (= Opera historica 8), s. 191-192.
5
TAMTÉŽ, s. 192.
6
Martin HOLÝ, Šlechtické sňatky v českých zemích v letech 1500 až 1650, Historická demografie 27, 2003, s.
26.
7
P. VOREL, Aristokratické svatby v Čechách a na Moravě, s. 191-192.
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z Eggenberku (1641-1710) se sedmnáctiletou Marií Arnoštkou ze Schwarzenberku (16491719) ve Vídni roku 1666.8
Předkládaná práce nemá v úmyslu zrekonstruovat krok za krokem průběh svatebního
veselí výše uvedených snoubenců. Zaměří se pouze na poznání dílčího aspektu příprav této
velkolepé festivity, konkrétně hmotného zabezpečení svatební hostiny. Heuristicky vychází
z dochovaných písemných pramenů, jež jsou uložené ve Státním oblastním archivu Třeboň,
oddělení Český Krumlov, Rodinném archivu Eggenberků. Pro zevrubnější poznání podoby a
průběhu svatby Jana Kristiána z Eggenberku a Marie Arnoštky ze Schwarzenberku se
dochoval soubor badatelsky doposud nevyužitých pramenů, které jsou psány převážně
v německém jazyce. Avšak objevují se v něm rovněž písemnosti francouzské či italské
provenience. Ze zmiňovaného souboru lze využít nejen účetní materiál (například soupisy
viktuálií), ale také zasedací pořádky nebo soupisy hostů pozvaných na svatební veselí. Tento
bohatý soubor archivních pramenů čítá celkem přes 350 folií.9
2. Jan Kristián z Eggenberku a Marie Arnoštka ze Schwarzenberku
Českokrumlovský vévoda Jan Kristián z Eggenberku se seznámil se svou budoucí manželkou
Marií Arnoštkou ze Schwarzenberku již během řešení sporu se svým bratrem Janem
Seyfriedem, který vypukl po jejich návratu z kavalírské cesty roku 1663 a táhl se několik let,
až do roku 1672.10 Oba byli velmi zbožní. To se později promítlo také v jejich společné
činnosti na krumlovském panství, kdy kupříkladu financovali a věnovali mnohé drahocenné
dary poutnímu místu v Kájově.11 Jan Kristián z Eggenberku vstoupil do manželství s Marií
Arnoštkou ze Schwarzenberku v neděli 21. února 1666 ve Vídni za přítomnosti vlivných
hostů z prostředí císařského dvora, mezi kterými nechyběli ani příslušníci vládnoucí rodiny.12
Karl zu SCHWARZENBERG, Geschichte des reichsständischen Hauses Schwarzenberg I, Neustadt an der
Aisch 1963 (= Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte IX. Darstellungen aus der
fränkischen Geschichte 16), S. 128-130.
9
Státní oblastní archiv (dále jen SOA) Třeboň, oddělení Český Krumlov, Rodinný archiv Eggenberků, sign. III.
1H. Srov. také tamtéž, Rodinný archiv Schwarzenberků, fasc. 397. Srov. Bronislav CHOCHOLÁČ, Collaltovské
kuchyňské účty z 2. poloviny 17. století. Příspěvek ke studiu šlechtické každodennosti, Sborník prací filozofické
fakulty brněnské univerzity 41, 1994, s. 45-53; Jiří KUBEŠ, Rosenbergica 1. Rožmberské "kuchyňské" účty.
Možnosti a využití, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities 7, 2001, s.
17-22.
10
Karl zu SCHWARZENBERG, Geschichte, S. 128-129; Markéta KORYCHOVÁ, Každodenní život
v českokrumlovské zámecké rezidenci za Eggenberků, České Budějovice 1996 (diplomová práce), s. 24; Jitka
RADIMSKÁ, Knihovna šlechtičny. Francouzské knihy Marie Ernestiny z Eggenbergu na zámku v Českém
Krumlově, Pelhřimov 2007 (= Bibliotheca viva 1), s. 10.
11
Martin GAŽI, Schwarzenbergové a „jejich“ svatá místa v předmoderních Čechách. Ke kulturním funkcím
šlechty a památkám na ně, in: Zdeněk Bezecný – Martin Gaži – Martin C. Putna (edd.), Schwarzenbergové
v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice 2008, s. 149; J. RADIMSKÁ, Knihovna šlechtičny,
s. 11.
12
SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Rodinný archiv Eggenberků, sign. III. 1H.
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Neděle se zřejmě vybrala proto, neboť se již od Tridentského koncilu (1545-1653) považovala
za den, kdy bylo podle katolické církve nejvhodnější uzavřít sňatek.13 O tom, že se jednalo o
velkolepou svatební slavnost potomků dvou vlivných hodnostářů císařského dvora – Jana
Adolfa ze Schwarzenberku a Jana Antonína z Eggenberku, svědčí také výše nákladů na
přípravu svatby. Ty se údajně vyšplhaly až na částku více než 40 000 zlatých.14 U této
příležitosti se rovněž vydaly kolorované slavnostní tisky s rodokmeny obou novomanželů.15
Oslava jejich sňatku probíhala též na jednotlivých místech eggenberského dominia Český
Krumlov, který získal tento šlechtický rod již roku 1622 od císaře Ferdinanda II.16 V míčovně
tamního zámku se například uskutečnilo zdejší první divadelní představení.17
Uzavření

šlechtického

sňatku

prahu novověku

na

plnilo

několik

účelů.18

Pravděpodobně nejdůležitějším z nich bylo zachování kontinuity daného šlechtického rodu.
Právě sňatek představoval jedinou legitimní cestu zplození mužského potomka, který by
zajistil, aby daný rod nevymřel.19 Při výběru vhodného budoucího ženicha či nevěsty se kladl
důraz na několik kritérií, jež tehdejší společnost vyžadovala. U žen se očekávaly vlastnosti
jako zbožnost, citlivost, cudnost a počestnost. Významnou roli ve volbě životní partnerky
hrála též vnější krása a především její dobře stavěná postava.20 Naopak muž měl být
dostatečně finančně zajištěný, aby se dokázal postarat o vlastní domácnost.21
Šlechtický sňatek v raném novověku provázely rovněž rozličné svatební rituály, na
které se neopomnělo ani v rámci svatby Jana Kristiána z Eggenberku a Marie Arnoštky ze
Schwarzenberku. K běžným zvyklostem patřily kupříkladu námluvy, výpros nevěsty,
signování svatební smlouvy či samotný svatební obřad. Vše mělo probíhat podle určitých
pravidel. Jejich případné nedodržení znamenalo v očích raně novověké společnosti ztrátu

Josef GRULICH, „Slavnostní okamžiky“ – svatební a křestní obřad v období raného novověku (Závěry
tridentského koncilu a pražské synody ve světle jihočeských matričních zápisů z druhé poloviny 17. století),
Historická demografie 24, 2000, s. 79.
14
Anna KUBÍKOVÁ, Eggenberkové: z bankéřské lavice na knížecí stolec, Praha 2016, s. 126; Jitka
RADIMSKÁ, a kol., Ve znamení havranů. Knižní sbírka rodiny Eggenbergů na zámku v Českém Krumlově,
Pelhřimov 2011 (= Bibliotheca viva 2), s. 20.
15
SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Rodinný archiv Eggenberků, sign. III. 1H; tamtéž, Rodinný archiv
Schwarzenberků, fasc. 397. Blíže k tomu níže, Obrazová příloha obr. 6.
16
A. KUBÍKOVÁ, Eggenberkové, s. 191.
17
M. KORYCHOVÁ, Každodenní život v českokrumlovské zámecké rezidenci, s. 11.
18
Beatrix BASTL, Tugend, Liebe, Ehre. Die adelige Frau in der frühen Neuzeit, Wien 2000, s. 152. Dále též
Václav BŮŽEK, „Páni a přátelé“ v myšlení a každodenním životě české a moravské šlechty na prahu novověku,
Český časopis historický 100, 2002, s. 246.
19
Rostislav SMÍŠEK, Šlechtic a sňatek ve druhé polovině 17. století. Sňatkové strategie Jana Adolfa a
Ferdinanda ze Schwarzenberku, Folia historica bohemica 24, 2009, s. 168; TÝŽ, Die Heiratstrategien der
Fürsten zu Schwarzenberg 1600 bis 1750, in: Ronald G. Asch – Václav Bůžek – Volker Trugenberger (edd.),
Adel in Südwestdeutschland und Böhmen 1450–1850, Stuttgart 2013, s. 127.
20
TAMTÉŽ, s. 173.
21
TAMTÉŽ.
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prestiže a dobrého jména.22 Samotné uzavření svatební smlouvy mezi Janem Kristiánem
z Eggenberku a Marií Arnoštkou ze Schwarzenberku se uskutečnilo několik dnů před
samotným obřadem, 19. února 1666.23 Byly vyhotoveny celkem tři exempláře této smlouvy,
ve kterých se obě strany dohodly na sedmi důležitých bodech. V nich se nezapomněla zmínit
například výše věna v celkové hodnotě 60 000 rýnských tolarů, jež otec nevěsty Jan Adolf ze
Schwarzenberku poskytl své dceři. Mladá urozená dáma se však musela vzdát veškerých práv
na rodový majetek. Výjimku představovaly jen otcovy dary určené Marii Arnoštce a jeho
závěť.24
Ženich měl na oplátku jako tak zvané narovnání k zmiňovanému věnu přispět sumou
20 000 rýnských tolarů. Jednu z dalších důležitých součástí svatební smlouvy tvořil jitřní dar,
který předal své ženě po první noci od uzavření manželství. Tato suma čítala 10 000 rýnských
zlatých a Jan Kristián z Eggenberku ji po svatební noci již jako manžel skutečně věnoval své
choti. Dále zde bylo stanoveno obvěnění, jenž mělo materiálně zajistit ženu v případě
manželova úmrtí.25 Marie Arnoštka by v takovém případě obdržela roční rentu v hodnotě
6000 rýnských tolarů a měla by zajištěné náležité bydlení. Vedle toho by také získala
jednorázovou částku 40 000 rýnských tolarů.26 V závěru svatební smlouvy se Jan Kristián
z Eggenberku mimo jiné zavázal ke splnění výše zmíněných bodů poskytnutím zástavy části
svého majetku. Jednalo se o panství Orlík, Zvíkov a Netolice.27 Samotná svatební smlouva
vstoupila v platnost při podpisu všech přítomných osob společně s připojením jejich pečetí a
vzájemným podáním si rukou.28
Souhlas s uskutečněním sňatku vydal mimo jiné také samotný císař Leopold I., jehož
rodiče snoubenců na tuto slavnostní událost také pozvali. Panovník se jí nakonec osobně
nezúčastnil. Na svatbě ho zastoupila jeho nevlastní matka Marie Eleonora Gonzagová
společně s arcikněžkami Eleonorou Marií Josefou a Marií Annou Josefou.29 Kromě blízkých
příbuzných nechyběli na hostině ani vlivní hodnostáři císařského dvora. Jednalo se například
o nejvyššího hofmistra císaře Václava Eusebia z Lobkovic, nejvyššího komorníka Jana
Maxmiliána z Lamberka společně se svou chotí Juditou Rebekou či nejvyššího purkrabího
Království českého Bernarda Ignáce z Martinic. Svatební pozvánku obdržel rovněž Jan
B. BASTL, Tugend, Liebe, Ehre, s. 156; M. HOLÝ, Šlechtické sňatky v českých zemích, s. 32.
SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Rodinný archiv Eggenberků, sign. III. 1H.
24
TAMTÉŽ.
25
M. HOLÝ, Šlechtické sňatky v českých zemích, s. 22.
26
SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Rodinný archiv Eggenberků, sign. III. 1H.
27
TAMTÉŽ.
28
TAMTÉŽ; M. HOLÝ, Šlechtické sňatky v českých zemích, s. 26. Jednalo se o novomanžele a jejich rodiče,
dále byli přítomní u podpisu svatební smlouvy svědci a právní zástupci obou stran.
29
Theatrum Europaeum X, s. 178.
22
23
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Hartvík z Nostic, který v té době spravoval úřad nejvyššího kancléře Království českého. Dále
k hostům patřila braniborská markrabata a bratři matky nevěsty – Anny Marie Braniborské –
Fridrich Vilém a Jiří Albrecht. Z urozených dam se svatebního veselí Jana Kristiána
z Eggenberku a Marie Arnoštky ze Schwarzenberku zúčastnila Magdalena Sibylla Saská,
které dělal doprovod její bratr Jan Jiří II.30
Konkrétní místo, kde se svatba Jana Kristiána z Eggenberku a Marie Arnoštky ze
Schwarzenberku roku 1666 konala, nelze z dostupných historických pramenů zjistit, neboť
není nikde výslovně zmíněno. Svatební veselí patrně proběhlo v paláci otce nevěsty Jana
Adolfa ze Schwarzenberku či v nějakém pronajatém domě, protože po hostině se
novomanželé vydali v doprovodu svatebčanů do paláce Jana Kristiána z Eggenberku.31
Svatební hostina neprobíhala pouze v jediném sále, ale hned v několika prostorách.32 K
svatebním oslavám se využilo horní i dolní patro paláce. Každý slavnostně vyzdobený pokoj
byl různě veliký a lišil se barevnou výzdobou. Jednotlivé prostory měly svá čísla, která
sloužila k orientaci nejen svatebním hostům, ale rovněž obsluhujícím služebníkům. V dolním
patře paláce se nacházela nejdelší místnost – velký sál, který měl na délku 81 loktů (asi 63
metrů).33 Sály sloužily především k slavnostním účelům. Tomu mělo ostatně odpovídat také
jejich hmotné vybavení. Nacházely se zde například tribuny, na nichž hrála kapela, nebo
vyvýšená místa, která byla určená pro významné hosty. 34 Naopak nejmenší místnost, rovněž
umístěná v dolním patře, měřila pouhých 13 loktů (necelých 11 metrů). Jednotlivé pokoje pak
obsahovaly určitý počet stolů, židlí a křesel.35 Důležité prostory rovněž představovaly knížecí
pokoj, ve kterém k hodovní tabuli usedli ženich s nevěstou, a tak zvaná „taffelstuebe“, jenž
své jméno odvozovala od řady mohutných stolů.36

SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Rodinný archiv Eggenberků, sign. III 1H. Srov. Bronislav
CHOCHOLÁČ, Návštěvy u nejvyššího zemského komorníka. Dvůr a hosté Františka Antonína hraběte Collalta
v Brně koncem 17. století, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Aristokratické rezidence a dvory v raném
novověku, České Budějovice 1999 (= Opera historica 7), s. 575-595.
31
Theatrum Europaeum X, s. 178.
32
SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Rodinný archiv Eggenberků, sign. III 1H.
33
TAMTÉŽ.
34
Jiří KUBEŠ, Reprezentační funkce sídel vyšší šlechty z českých zemí (1500-1740), České Budějovice 2006,
(disertační práce), s. 218-219.
35
SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Rodinný archiv Eggenberků, sign. III 1H.
36
TAMTÉŽ. Knížecí pokoj zřejmě plnil funkci tak zvané přední či první tabule, kde hodovali nejen oslavenci,
ale také nejvýznamnější hosté. Více k tomu J. HRDLIČKA, Hodovní stůl a dvorská společnost, s. 256; J.
KUBEŠ, Reprezentační funkce sídel, s. 218.
30
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3. Hmotné a personální zabezpečení svatební hostiny
Jak již bylo zmíněno, uspořádání svatebního veselí představovalo ve šlechtickém prostředí po
organizační stránce velmi náročnou záležitost. Žádná svatební příprava se tak neobešla bez
dostatečného množství nejen kuchyňského personálu, v jehož čele stál kuchmistr, ale rovněž
osob, které se staraly o ubytování hostů ve Vídni, jejich koně a kočáry ve stájích. Z
dochovaných účtů lze zjistit, že na hostině vypomáhali najatí služebníci starající se o stříbrné
nádobí, obsluhu svatebčanů nebo stolování. Nezapomnělo se ani na zábavu, jež zajistili
tanečníci a dvorští muzikanti. Vedením a organizací celého svatebního veselí Jana Kristiána
z Eggenberku a Marie Arnoštky ze Schwarzenberku byl pověřen vrchní hejtman
českokrumlovského panství Franc Bocquet.37
Svatební hostině Jana Kristiána z Eggenberku a Marie Arnoštky ze Schwarzenberku
předcházel velký ruch, během kterého se sháněly nejen rozličné viktuálie, ale rovněž
velkolepá výzdoba či různé stolní předměty, které se využily v hodovních síních. Velkému
počtu svatebčanů na hostině se muselo přizpůsobit též odpovídající vybavení v kuchyních, v
nichž se pro svatebčany připravovalo velké množství pokrmů. V raném novověku bylo také
obvyklé, že u příležitosti pořádání podobných slavnostních hostin se část stolního nádobí
vypůjčovala od příbuzných a známých. Ne náhodou jeho dostatečné množství reflektovalo
sociální postavení šlechtice.38 Důležitou roli na svatebních tabulích plnilo také stolní nádobí
dekorované heraldickou symbolikou. Sloužilo zejména jako nástroj připomínající urozenost
daného šlechtického rodu a mělo oživovat vzpomínky na hrdinské činy dávných předků.39
Z dochovaných písemných pramenů lze zjistit, že také v tomto případě se zapůjčily
některé druhy stolního stříbrného nádobí. O jeho konkrétních majitelích se však dochované
písemnosti nezmiňují. Na svatebních tabulích se objevily vypůjčené stříbrné mísy různých
velikostí, talíře, stříbrné konvice nebo poháry na pití. Mezi výpůjčky patřily rovněž středně
velké poháry určené na rozličné druhy cukrovinek či dokonce samotné honosné kredence, ve
kterých se zmíněné stříbrné předměty vystavovaly. Své místo zde nalezly také slánky a blíže
nespecifikované poháry. Dále se zapůjčily soubory stříbrných příborů – vidliček, nožů a
lžic.40 V hodovních místnostech se objevily rovněž zapůjčené malé octové šály okrouhlých

TAMTÉŽ; Markéta KORYCHOVÁ, Dvůr posledního Eggenberka v Českém Krumlově (Každodenní život
českokrumlovské zámecké rezidence v letech 1665-1667), in: Václav Bůžek (ed.), Život na dvorech barokní
šlechty (1600-1750), České Budějovice 1996 (= Opera historica 5), s. 436.
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in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 44.
40
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tvarů. Stranou pozornosti však nezůstaly ani šály hranaté či obdoužné.41 Na cukr a sladkosti
se zapůjčilo několik kusů různých druhů krabiček.42
Stolování se od konce první poloviny 16. století považovalo za důležitý prvek, jehož
prostřednictvím se daný šlechtic prezentoval vůči svému okolí. K uspořádání okázalé hostiny
proto bylo nutné obstarat drahocenné stolní textilie, které zdobily nejen hodovní stoly, ale
také pokrývaly rozmanité druhy nábytku nebo kabinety.43 Při svatební hostině Jana Kristiána
z Eggenberku s Marie Arnoštkou ze Schwarzenberku se využily pestrobarevné koberce
(v pramenech označené jako „spalieren“) zhotovené z různých materiálů.44 Svatebčané tak
mohli obdivovat drahocenný koberec z damašku lemovaný zlatými třásněmi nebo zlatem
protkávaný koberec zhotovený z červeného sametu. K vidění zde byly také vzorované a
vyšívané koberce nebo perský sametový koberec karmínově červené barvy se zlatými
třásněmi.45 Svatební tabuli dále zdobil například jakýsi nizozemský koberec nebo jiný
koberec obarvený přírodním červeným barvivem karmínem.46 Dohromady se na vídeňskou
hostinu utkalo celkem 273,5 loktů bohatě zdobených koberců.47 Nejen pestré stolní textilie
vyšívané zlatem či stříbrem, ale rovněž drahé koberce zrcadlily honosnost a okázalost tohoto
slavnostního okamžiku.
Na přípravě svatby Jana Kristiána z Eggenberku a Marie Arnoštky ze Schwarzenberku
se také významným způsobem podílel hejtman a purkrabí na českokrumlovském zámku Petr
Schloot. S ročním předstihem nakupoval v Praze potřebné nádobí a dekorační předměty. Šlo
zejména o šály a nádoby, které sloužily k uskladnění ubrousků. Dalšími položkami na
seznamu nakoupených kusů stolního nádobí byly mísy na polévky, velké láhve určené
pravděpodobně k uskladnění nápojů a bílé ohřívadlo sloužící k udržení teploty pokrmů
v mísách.48 V metropoli Království českého se pořídily také svícny zdobené eggenberským
erbem a zrcadlo dekorované želvovinou. Jednalo se o pozoruhodný předmět, které zkrášlovalo

Šál představoval na raně novověkých hostinách druh mísy. Lumír KLIMEŠ, Slovník cizích slov, Praha 1981, s.
700; Josef HRDLIČKA, Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na raně novověkých aristokratických dvorech
v českých zemích (1550-1650), České Budějovice 2000 (= Monographia historica 1), s. 140.
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SMOLOVÁ, Renesanční sídlo pánů z Hradce, s. 66.
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stříbro a 17 ametystových kamenů s mramorovými sloupy.49 Ametyst představoval v 17.
století velmi oblíbený drahokam, jenž v křesťanské symbolice odrážel především pokoru.
Navíc jeho fialová barva odkazovala na utrpení Ježíše Krista.50 Petr Schloot rovněž v Praze
zajistil množství nizozemských ubrusů a hebká tenká plátna, která sloužila k podšívání
koberců.51
Jan Kristián z Eggenberku také signoval již v září 1665 ve Vídni smlouvu s císařským
klenotníkem Kašparem Harmanseckerem. Ten dostal za úkol vyhotovit ze stříbra další luxusní
předměty určené pro tuto výjimečnou slavnostní příležitost. Šlo především o nádobí do
kuchyně, jako byly například šestihranné mísy, šály na cukrovinky, talíře a příbory.
Českokrumlovský vévoda u něj také objednal svícny a zdobené láhve. Za odvedenou práci
měl řemeslník obdržet sumu ve výši 3000 zlatých rýnských.52
V rámci svatebních příprav na hostinu se nezapomnělo ani na další hmotné vybavení
hodovních síní, jejich výzdobu a zajištění nábytkových ozdob. Pořídily se tucty rozmanitě
zdobených křesel. Podle nízkých počtů křesel – 48 kusů – lze usuzovat, že byla vyhrazena jen
nejvýznamnějším hostům.53 Pouze vybraní jedinci se tak mohli usadit na červená křesla
potažená sametem se zlatými třásněmi či na zlatě a stříbrně vyšívaná křesla.54 Nešetřilo se ani
na okenních závěsech, jež se ušily z karmínově červeného nebo zeleného taftu. Pro dekoraci
hodovních místností se využilo rovněž velké množství dalších textilií, jako byly brokátové,
sametové a šarlatové látky.
4. Svatební hostina
Svatební hostina odrážela v očích raně novověkého člověka společenské postavení a bohatství
obou šlechtických rodů.55 Na uspořádání co možná nejokázalejší hostiny šlechtici vynakládali
nemalé finanční prostředky a mnohdy se neváhali zadlužit.56 Pro hosty Jana Kristiána
z Eggenberku a Marie Arnoštky ze Schwarzenberku se zajistilo nejen dostatečné množství
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rozličných potravin k přípravě svatebních pokrmů, ale rovněž různé druhy nápojů.57 Na prahu
novověku existovalo pět způsobů, jimiž si šlechtic mohl obstarat potřebné viktuálie. Jednalo
se o suroviny získané z vlastních přírodních zdrojů, zejména z lesů a vodních toků, kde se
lovila především zvěřina. Ta zaujímala v myšlenkovém světě nobility výsadní symbolické
postavení. Maso z divokých zvířat mělo nemalou symbolickou hodnotu, která vycházela ze
způsobu jeho získávání. Lov patřil již od středověku ke šlechtickým výsadám, a ačkoliv se
stal postupem času společenskou kratochvílí, jeho prvotní myšlenka – souboj muže a zvířete –
zůstávala v jeho významu zakódována i nadále. Divoká zvěř tak měla v symbolice vždy
přednější místo než například domácí zvířata. Proto se také často stávala součástí rodových
znaků nebo se vyobrazovala na zdech šlechtických sídel.58
Druhý způsob představovaly různé dary, jež daný šlechtic obdržel od přátel a
známých.59 Jejich úkolem bylo především posílit dobré přátelství mezi dárcem a
obdarovaným. Za zvláště hodnotné dary se v tehdejší společnosti považovala v první řadě
zvěřina a víno.60 K dalším formám šlechtického zásobování patřily naturální dávky, jež se
získávaly od svých poddaných. Ty tvořily zejména základní potraviny jako vejce, drůbež a
obilí. Důležitou roli hrály také viktuálie z vlastního vrchnostenského hospodaření, především
z rybníků, pivovarů a poplužních dvorů. Některé suroviny se musely rovněž dovážet nejen
z okolních panství, ale také nakupovat na zahraničních trzích. V případě těchto potravin pak
bylo podstatné je správně zakonzervovat, aby se cestou nezkazily.61 Na vzdálených trzích se
pořizovaly především ve středoevropském prostoru méně obvyklé a exotické viktuálie, které
se jinde nedaly opatřit.62 Oblíbenými destinacemi se staly například trhy v hornorakouském
Linci, kde se nakupovala především sůl, koření, subtropické ovoce, krocani, olivový olej nebo
těstoviny původem z Apeninského poloostrova.63
Dovoz viktuálií ovlivňovaly také rozličné módní trendy, které do střední Evropy
přicházely z vyspělých evropských hospodářských a kulturních center. Například vídeňskou
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kuchyni silně ovlivňovala zejména francouzská gastronomie. Odtud přicházely především
nové recepty i různé inovativní způsoby přípravy pokrmů. Dominovala jim výrazná chuť, jež
byla typickým rysem francouzských delikates na prahu novověku.64 Zahraniční potraviny se
dostávaly do šlechtických kuchyní již od konce 16. a na počátku 17. století. V tomto období
se poprvé začaly objevovat na šlechtických hodovních tabulích rovněž zámořské speciality.
Jednalo se například o krocany, pro něž se zprvu vžilo označení indiánští kohouti. Ti se
dokázali rychle rozšířit a začlenit do šlechtických jídelníčků nejen ve středoevropském
prostoru.65 Svůj původ v dalekých zemích měly kupříkladu také rozličné druhy polévek, sýry,
těstoviny a některé druhy vín.66 Od poloviny 16. století pak mohly nejurozenější osoby
v českých a rakouských zemích okusit rovněž exotické pochutiny, mezi které patřily například
káva a čokoláda.67
Základní potravinu, která nemohla chybět v žádné šlechtické kuchyni, představovalo
maso. Právě množství masitých pokrmů na hodovních stolech odráželo zámožnost a
společenské postavení daného šlechtice.68 Rovněž pro svatební hostinu Jana Kristiána
z Eggenberku a Marie Arnoštky ze Schwarzenberku ve Vídni se zpracovalo velké množství
různých druhů masitých jídel. Na základě historických pramenů, konkrétně ze soupisu
viktuálií, které se k této šlechtické svatbě dochovaly, je možné získané maso rozčlenit do
několika kategorií. Jednalo se o zvěřinu, maso, jež se získalo z hospodářských zvířat, drůbež,
ryby a lesní ptáky.69 Svatebčané mohli ochutnat hned několik druhů zvěřiny. Ze spárkaté
zvěře šlo zejména o jeleny a divoká prasata. Svatební tabuli obohatila též srstnatá zvěř,
tvořená převážně zajíci. Z drobné pernaté zvěře se konzumovaly hlavně koroptve, bažanti,
křepelky a divoké husy.70 Nechybělo zde ani maso získané z hospodářských zvířat, jako byli
krmní voli, vepři, telata, jehňata a skopci. Důležité místo v jídelníčku připadlo také drůbežímu
masu – husímu, kachnímu a slepičímu.71 Neopomnělo se ani na vodní živočichy, již se
konzumovali ponejvíce v postním období. Do této skupiny patřili raci, krabi a různé druhy
ryb.72 Jednak šlo o ryby z místních říčních a rybničních vod, jako byli kapři, štiky, pstruzi a
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úhoři, jednak o speciality z mořských živočichů – sardinek a vyzy.73 Při přípravě pokrmů na
svatebním menu se hojně využili také jeřábci, sluky a skřivani, kterých se spotřebovalo více
než 200 kusů.74
K úpravě svatebních pokrmů se také dovezly rozličné druhy koření, kterým kuchaři
ochucovali jídla. V případě svatební hostiny Jana Kristiána z Eggenberku a Marie Arnoštky
ze Schwarzenberku se využilo hned několik kilogramů těchto esencí. Mezi zmiňovanými
dochucovadly tak nechyběl hřebíček, zázvor, pepř, šafrán, muškát a skořice.75 Ojedinělou
ingredienci, kterou kuchaři využili při přípravě pokrmů, představovala „ambra“. Jednalo se o
vonnou hmotu, jež se podobala vosku a pocházela ze střev vorvaňů.76 Toto exotické
dochucovadlo se v soudobé gastronomii používalo především k ochucování sladkých
moučníků.77 Nezvyklou kuchyňskou přísadu představoval v soupisu potravin „dragant“.
Tento výraz označoval cukrovou hmotu, kterou cukráři využili zejména k výrobě cukrových
figurek. S nimi následně ozdobili svatební dort a jiné sladké dezerty určené na hodovní
tabuli.78
V raně novověkých kuchyních se však zpracovávaly ještě další suroviny, které se
získávaly z vlastních vrchnostenských velkostatků. Pro organizátory svatební hostiny byly
tyto viktuálie výhodné především tím, že nijak zvlášť nezatěžovaly finanční rozpočet
svatby.79

V případě

svatby

Jana

Kristiána

z Eggenberku

s Marií

Arnoštkou

ze

Scwharzenberku se potřebovalo velké množství různých druhů ovoce jako byl rybíz, kdoule a
hrušky. Z nich se v naprosté většině případů připravily zavařeniny.80 Z běžně dostupných
potravin se k přípravě svatebních pokrmů využily také bílá mouka, sádlo, solené a čerstvé
máslo a celkem 30 kop čerstvých vajec.81 Důležitou ingredienci také představovaly rozličné
druhy cukru. Kuchaři nevyužili pouze obyčejný kuchyňský cukr, ale rovněž barevný nebo
kandovaný cukr. Poslední dva uvedené našly své uplatnění především při zdobení svatebních

SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Rodinný archiv Eggenberků, sign. III. 1H.
TAMTÉŽ.
75
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76
TAMTÉŽ; František ŠIMEK, Slovníček staré češtiny, Praha 1947, s. 26.
77
„Ambergris,
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excrement
once
flavored
ice
cream“.
[převzato
z
https://www.atlasobscura.com/foods/ambergris-whale-excrement-ice-cream, odkaz funkční k 22. 7. 2018].
Ambra se v raném novověku užívala také v lékařství. Doporučovala se především proti častému omdlévání nebo
poporodním bolestem. Více k tomu Zdeňka TICHÁ (ed.), Jan Černý, Knieha lékařská, kteráž slove herbář aneb
zelinář, Praha 1981, s. 43.
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pokrmů.82 V soupisu viktuálií byl rovněž zmíněn moučkový cukr, jenž měl bílou či červenou
barvu. Použil se při zhotovení ovocných zavařenin a jiných sladkých pochutin.83
5. Svatební menu
Ze shromážděných potravin a surovin se následně sestavil svatební jídelníček. Skladba
jídelníčku novomanželského páru měla zrcadlit již několikrát zmiňovanou urozenost a
zámožnost obou šlechtických rodů. Proto se dbalo nejen na kvantitu, ale rovněž na kvalitu
svatebních pokrmů. Důležitou roli hrál jejich vzhled, chuť i vůně.84 To zavazovalo osoby, jež
se podílely na přípravě svatebního veselí, velkou zodpovědností. Důraz se kladl rovněž na
správné sestavení vhodného svatebního menu, které mělo odpovídat dobovým konvencím.
Zejména přítomnost nezvyklých a exotických pochutin odrážela zámožnost a vybraný vkus
obou novomanželů v očích raně novověké společnosti. Na druhou stranu dovoz těchto
neobvyklých surovin znamenal značný nárůst finančních prostředků, jež se na přípravu svatby
vynaložily.85
Ke skladbě servírovaných pokrmů na slavnostní tabuli u příležitosti sňatku Jana
Kristiána z Eggenberku s Marií Arnoštkou ze Schwarzenberku se dochoval mimořádně cenný
písemný pramen, jenž detailně zachycuje skladbu jednotlivých pokrmů podávaných ve
velkých stříbrných mísách. Velkou část z nich dokonce autor záznamu doplnil vlastnoručním
nákresem.86 Slavnostní pokrmy byly s velkou pravděpodobností s dostatečným předstihem
připraveny ve výše zmíněných nádobách ještě před příchodem svatebčanů do hodovních
místností.87 Mísy se ke stolování zavedly v průběhu raného novověku proto, aby jídlo na
slavnostních tabulích bylo určitým způsobem uspořádané. Tyto nádoby měly již předem
určené množství pochutin, které se odvíjelo od počtu zúčastněných hostů.88
Výše zmíněné mísy s rozličnými svatebními pokrmy se nacházely jen ve dvou
prostorách. Šlo o již zmiňovaný knížecí pokoj a tabulnici (taffelstuebe). V knížecím pokoji
svatební hosté usedli k jedinému dlouhému stolu určenému pro 20 osob. Zde se podávalo
dohromady 16 slavnostních pokrmů rozmanitých chutí. Svatebčané v této místnosti mohli
ochutnat z masitých pokrmů slepice, zajíce, holubice a koroptve. Servírovaly se zde také
různě tvarované druhy studených paštik. Z cukrovinek dále okusili koblihy s mandlemi či
SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Rodinný archiv Eggenberků, sign. III. 1H.
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skořicový rosol.89 Další pokrmy na svatební tabuli v knížecím pokoji tvořily různě upravené
citróny, pomeranče a zelené saláty. Neobyčejnou pochutinu připravenou kuchaři výhradně pro
osazenstvo knížecího pokoje představovaly mušle.90
Místnost označovanou v písemných pramenech jako tabulnice (taffelstuebe) tvořilo
několik hodovních stolů, jež zdobilo 24 vypůjčených stříbrných svícnů. Svatebčanům se zde
servírovalo celkem 30 různorodých pokrmů. Jejich skladba se v mnohém podobala
pochutinám, které se podávaly v knížecím pokoji. Z masitých pokrmů se podávaly pečeně
z koroptví, kuřat, holubic a kapounů. Rovněž se zde ochutnávaly různé druhy studených a
teplých paštik. Zatímco do teplých paštik se zpracovalo telecí či hovězí maso, do studených
především zvěřina. Ani zde se neopomnělo na sladké pokrmy jako byly skořicový rosol a
sladké koblihy, stejně jako na saláty z pomerančů a citronů.91
Na jednom z listů, na nichž se dochovaly soupisy svatebních pokrmů servírovaných
v mísách, se nacházela nakreslená malá pyramida s několika vyznačenými body. Každý
z těchto bodů označoval konkrétní druh masitého pokrmu a tematizoval strukturu masitých
jídel, jež se připravily do uvedených mís. Na vrcholu pyramidy se objevil kapoun, směrem
dolů pak následovali zajíci. Třetí místo v pořadí připadlo koroptvím. Pod nimi se nacházela
zvěřina a zcela dolů umístili kuchaři jiné druhy zajíců.92 Na základě takto strukturované
pyramidy patřilo přední místo v hierarchii masitých pokrmů kapounovi, pravděpodobně pro
jeho oblíbenou chuť. Proto se také často objevoval v dobových kuchařkách či receptech,
podle kterých kuchaři údajně mohli připravit ze zmiňovaného masa mimořádnou pochoutku.93
Ne náhodou Zikmund Winter potvrdil, že koncem 16. století patřil kapoun na hodovních
stolech raně novověkých šlechticů k delikatesám. Též uvedl, že šlechtic platil za kapouna
pětkrát až šestkrát vyšší sumu než za kuřecí maso. Jednalo se tak o potravinu, kterou si
nemohl dovolit každý.94
Velký počet chodů v jídelníčku představoval v raném novověku jeden z důležitých
znaků bohaté šlechtické slavnosti.95 V případě, že se jednalo o hostinu urozeného jedince,
doporučovalo se zajistit přinejmenším tři chody, jež dále mohly sestávat až ze třiceti různých
SOA Třeboň, oddělení Český Krumlov, Rodinný archiv Eggenberků, sign. III. 1H; Č. ZÍBRT, Staročeské
umění kuchařské, s. 433-444.
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jídel.96 Zásadní vliv na počet chodů měl také pozvolný nárůst nových druhů potravin
dovážených ze vzdálených trhů a exotických krajů.97 Menu svatební hostiny Jana Kristiána
z Eggenberku a Marie Arnoštky ze Schwarzenberku se skládalo celkem ze čtyř chodů,
přičemž každý chod svatebního menu dále sestával z několika rozličných pokrmů.
Při prvním chodu, jenž obsahoval celkem 16 jídel, se hostům podávaly především
teplé pokrmy a rozmanité druhy polévek. Nejprve se na hodovních tabulích objevila
„královnina“ polévka, kterou kuchaři přichystali ze slepice. Dále se servírovaly ryby, teplé
paštiky a kapouni s makaróny. Z dalších druhů polévek mohli svatebčané ochutnat vývary
připravené z divokých kachen, mladých slepic nebo z jehněčího masa s celerem. Poté se
přešlo k frikasé z mladých slepic, podávanému s bílými cibulemi, a krocanovi.98 V rámci
prvního chodu se neopomnělo ani na přípravu speciality první poloviny 17. století označované
jako „alapatrida“. Šlo o hustou polévku z různých druhů masa a zeleniny.99 Dále následovala
polévka z jeleních jazyků s muškátovým oříškem a polévka z křepelky. První chod zakončila
paštika, kterou kuchaři připravili restováním.100
Druhý svatební chod tvořilo 17 výhradně dušených nebo pečených pokrmů. Jako první
se hostům přinesla dušená zvěřina s kapary. Dále se pokračovalo dušenou holubicí na
houbách a kapounem s pečenými artyčoky. Rovněž se servíroval hřbet jelena, divoké kachny
se šneky a dušené telecí maso. Nechybělo zde ani srnčí ragú s fenyklem, jež se podávalo
s opečenými olivami a bramborem. Pro svatebčany se také připravil meruňkový a hruškový
dort. Z ryb se zde podával pstruh naslano společně s pečeným úhořem. Na závěr druhého
slavnostního chodu se připravila opět paštika, ovšem z jelena.101 Třetí chod se skládal
z pečení s různorodými kombinacemi salátů, jež sloužily především jako ozdoba pokrmů.
V rámci tohoto chodu se servírovalo celkem 15 pokrmů, z nichž se jako první podávala jelení
pečeně se svíčkovou.102 Svatebčané mohli rovněž okusit pečeného tetřeva, bažanta a ústřice.
Pro přípravu pečeně se dále vybralo maso ze zajíce, jehněte, telete a krůty. Pozvaní hosté si
mohli také pochutnat na pečených ústřicích a paštice z koroptví. Kuchaři rovněž připravili
pečeni z kamzíka a ragú. Na závěr znovu nechyběla paštika, tentokrát z divokého prasete.
P. VOŠAHLÍKOVÁ, Průvodce všedním životem v novověku, s. 21.
J. HRDLIČKA, Potraviny, stolování a jídelníček, s. 40.
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Všechny pečeně se servírovaly společně s holuby či křepelkami, případně s jiným drobným
lesním ptactvem.103
Poslední, čtvrtý chod tvořilo 14 studených pokrmů a pyramidy sladkostí. V průběhu
tohoto chodu se rovněž na hodovní tabuli objevila tak zvaná jídla na podívanou („šauesen“).
Ta představovala vrchol každé raně novověké hostiny. Jejich záměrem bylo hosty překvapit,
pobavit a oslnit.104 Během čtvrtého chodu se dále servírovaly vařené kdoule a rozličné zvířecí
jazyky. Na slavnostním stole nechyběla tlačenka, přírodní rosol a studené paštiky z bažanta
nebo tetřeva. Své místo zde měl také „vlašský“ salát, vaření raci a studená španělská polévka.
Poté následoval marinovaný zajíc. Svatebčané mohli též obdivovat vítězné sloupy z cukru
(„Triumph saillen von Zucker“). Ty se zhotovily ze dvou bloků másla, které vážily
dohromady dvě libry.105 Cukrové sloupy měly zřejmě symbolizovat silný a pevný manželský
svazek, popřípadě samotné uzavření sňatku mezi Janem Kristiánem z Eggenberku a Marií
Arnoštkou ze Schwarzenberku.106 Na závěr hostiny číšníci umístili doprostřed hodovní tabule
dvě pyramidy. Každou tvořilo 19 talířů s rozmanitými pochutinami. Jednalo se o různé druhy
sladkostí, mezi nimiž se objevily mandlové, marcipánové a švestkové dorty, pistáciový krém
a suflé. Rovněž zde nechyběly slané pochoutky jako anglická a portugalská vajíčka, šneci a
uzeniny.107
Svatebčané mohli během hostiny mimo jiné ochutnat rovněž další sladké pochoutky.
Mezi ně patřilo zavařené ovoce a jiné cukrovinky. V dochovaných záznamech lze nalézt
zmínky o kandovaném ovoci středoevropského původu i ovoci dovezenému ze zahraničí. Na
hodovních tabulích se tak ocitly kandované švestky, hrušky či sušené višně a meruňky. Mezi
ovoce dovezené ze vzdálených trhů naopak patřily čerstvé fíky, pomeranče nebo kandované
melouny.108
6. Závěr
Hlavním cílem předložené práce bylo zrekonstruovat průběh příprav a především hmotného
zabezpečení svatebního veselí u příležitosti sňatku Jana Kristiána z Eggenberku a Marie
Arnoštky ze Schwarzenberku. Samotný svatební obřad proběhl v neděli 21. února 1666 ve
Vídni za přítomnosti vlivných hodnostářů císařského dvora a dalších urozených jedinců, mezi
TAMTÉŽ.
J. HRDLIČKA, Hodovní stůl a dvorská společnost, s. 263; Magdalena BERANOVÁ, Jídlo a pití za Rudolfa
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kterými nechyběli příslušníci panovnické rodiny v čele s císařovnou-vdovou Marií Eleonorou
Gonzagovou. Festivitu organizoval purkrabí a vrchní hejtman českokrumlovského panství
Franc Bocquet, jenž s předstihem zajistil odpovídající kuchyňský personál v čele
s kuchmistrem a další služebníky, kteří působili ve stájích nebo se starali o ubytování
svatebčanů. Zábavu při samotné svatební hostině pak obstarali dvorští hudebníci a tanečníci.
Nedílnou součást svatebních příprav představovalo zásobování svatební hostiny.
Existovalo několik způsobů, jimiž se potraviny dostávaly do šlechtické kuchyně. Šlo o
naturální dávky, dary přátel a známých, přírodní zdroje a suroviny získané z vlastního
vrchnostenského hospodaření. Část viktuálií se musela nakoupit na tuzemských či
zahraničních trzích. Zatímco z vlastních zdrojů získali snoubenci pestrou škálu potravin,
kuchyňských přísad, nápojů a část kuchyňského náčiní, část zvěřiny, mořské ryby, exotické
ovoce a koření poskytli novomanželům jako svatební dar spřátelení urození jedinci. Naopak
na blízkých i vzdálenějších trzích služebníci Jana Kristiána z Eggenberku a Marie Arnoštky
ze Schwarzenberku nakoupili kromě potravin a nápojů nové jídelní servisy, nápojové
soupravy, svícny, látky a koberce.
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Resumé
Předkládaná práce se zabývá zásobováním svatebního veselí Jana Kristiána z Eggenberku
a Marie Arnoštky, rozené ze Schwarzenberku. Svatba těchto potomků dvou vlivných
hodnostářů císařského dvora – Jana Antonína z Eggenberku a Jana Adolfa ze Schwarzenberku
– se konala 21. února roku 1666 ve Vídni. Pojednání si klade za cíl zrekonstruovat na základě
rozboru bohatého souboru badatelsky doposud nevyužitých písemných pramenů průběh
příprav a především hmotného zabezpečení svatebního veselí. Práce tematizuje strukturu
služebnictva a pomocného personálu, který se aktivně podílel na pořádání performance.
Slavnostní událost organizoval Franc Bocquet, jenž zastával úřad purkrabího a vrchního
hejtmana českokrumlovského panství. Zajištěn byl též dostatečný počet kuchyňského
personálu, v jehož čele stál kuchmistr, a rovněž služebníci starající se například o ubytování
svatebčanů ve Vídni či o jejich koně a povozy. Důležitou součást svatebních příprav
představovalo zajištění odpovídajícího hmotného vybavení a výzdoby hostiny, do které
se promítala urozenost a společenské postavení jejich pořadatelů. Neopomněly se tak
nakoupit různobarevné koberce a záclony nebo přehozy z rozličných materiálů jako
představoval v raném novověku oblíbený červený damašek. Nedílnou součást svatby tvořilo
také zásobování této velkolepé festivity. Viktuálie se na svatební hostinu Jana Kristiána
z Eggenberku a Marie Arnoštky ze Schwarzenberku získávaly zejména z přírodních
zdrojů, věnovaných darů či nákupy na tuzemských i zahraničních trzích. Bohatství pořadatele
slavnostní hostiny zrcadlila také rozmanitá skladba svatebního jídelníčku. Kuchaři přichystali
na hodovní tabuli čtyřchodové menu, v rámci kterého mohli hosté ochutnat rovněž specialitu
poloviny 17. století „alapatridu“.
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Obr. 1 Jan Kristián z Eggenberku
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Obr. 2 Marie Arnoštka ze Schwarzenberku
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Obr. 3 Úvodní část svatební smlouvy Jana Kristiána z Eggenberku a Marie Arnoštky
ze Schwarzenberku
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Obr. 4 Titulní strana slavnostního tisku s rodokmeny obou novomanželů
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Obr. 5 Část seznamu viktuálií dodaných na svatební hostinu Jana Kristiána
z Eggenberku a Marie Arnoštky ze Schwarzenberku
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Obr. 6. Soupis svatebních pokrmů servírovaných ve stříbrných mísách
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Obr. 7 Soupis pokrmů prvních dvou svatebních chodů
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