
 

OOssoobbnnoossttii  ss  eerrbbyy  --  55..ččáásstt  

V další části bych Vám rád představil ženy, které byly osobnostmi své doby, spolu se šlechtickými erby 
rodů, ze kterých pocházely, vítězku Velké pardubické a múzu básníků a výtvarníků. 

 
 

Marie Immaculata hraběnka Brandis(ová) 
-  * 26.června 1895 v Úmoníně  
-  + 12.května 1981 v Reitereggu (Rakousko) 
-  pocházela ze staré tyrolské šlechty (první zmínka ve 13.století), v roce 1641 získali 
říšský hraběcí stav 

- „komtesa“ Lata byla z devíti dětí. Narodila se jako dvojče se sestrou Marií Kristinou. 
Ještě v předškolním věku se její rodiče přestěhovali na zděděný statek v Řitce. Tam 
nejprve navštěvovala soukromého učitele v Mníšku, pod Brdy, později klášterní 
školu v Praze na Smíchově. Zde se naučila zbožnosti a do svého odjezdu z 
republiky každou neděli navštěvovala kostel v nedaleké Líšnici. 

-  Byla neteří Oktaviána hraběte Kinského z Vchynic a Tetova, který byl v roce 1874 
spoluzakladatelem Velké pardubické a jako všichni „Kinští“ milovala koně. Od mládí 
byla dobrou jezdkyní a mnohonásobnou účastnicí Velké pardubické steeplechase a 
jedinou ženou, která v tomto závodě zvítězila. Už v roce 1930 "půvabná dívenka z 
Úmonína" - miláček publika - dojela čtvrtá. Na vítězství si však musela počkat ještě 
několik let. 

- „Bylo to 17.října 1937 na 56-tém a posledním předválečném ročníku Velké 
Pardubické - úspěšném pro ženy i pro český chov koní. Startovalo 16-člené pole a 
zahraniční účast byla poměrně značná. Cílem nakonec proběhlo 10 koní a na stupni 
vítězů poprvé stála žena - komtesa Lata Brandisová. K vítězství jí donesla výborná 
desetiletá kobylka chlumeckého chovu – Norma.“ 

-  česká větev vymřela roku 1928 otcem Leopoldem po meči a sestrou Alžbětou 
v roce 1983 v Praze po přeslici, druhá linie dosud žije na svých statcích v Tyrolsku 

  

 

 

Sidonie svobodná paní Nádherná z Borutína 
-   * 1.prosince 1885 ve Vrchotových Janovicích  
-  + 30.září 1950 Herefield Hospital Middelsex (Velká Británie)  
-  prvním známým předkem tohoto českého rodu byl borutínský sedlák (mlynář) Jan 
Nádherný, který se připomíná roku 1645. 

-  potomci rodu byli povýšeni roku 1832 a 1833 do šlechtického stavu, roku 1838 do 
rytířského stavu a roku 1882, resp. 1898 (větev Sidonie) do stavu svobodných pánů 

-  baronka Sidonie byla provdána za Maximiliana hraběte z Thun-Hohensteinu, ale po 
třinácti letech se rozvedli  

-  „Sidonie Nádherná, „múza umělců" (a mimochodem i vášnivá kuřačka a jedna z 
prvních žen v Čechách, která řídila automobil), zvala do Vrchotových Janovic řadu 
významných umělců. Hluboký platonický vztah měla Sidonie zejména s rakouským 
básníkem Reinerem Mariou Rilke a milenecký vztah s rakouským novinářem a 
dramatikem Karlem Krausem. Na zámku ale pobýval také například Karel Čapek, 
architekt Adolf Loos a Sidonii Nádhernou portrétoval Max Švabinský. Umělecké 
kruhy navštěvovala i při svých cestách a například v Paříži se poznala se sochařem 
Augustem Rodinem“ 

- Sidonie mluvila převážně německy, ale deník si psala anglicky, přání, aby byla 
pohřbena na rodinném hřbitově v milovaných Vrchotových Janovicích, se jí splnilo 
až po 49 letech 

-  její smrtí tato větev rodu vymřela, ostatní však žijí na zámku v Chotovinách u 
Tábora či v Rakousku 

 
Zdroje: Prostor AD – Průvodce okolo Brd, časopis Týden, Almanachy českých šlechtických rodů a J. 
Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch, Akademie heraldických nauk ČR. 
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