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1 OSOBNOST PRINCE PHILIPA
1.1 Základní životopisné údaje
Princ Philip se narodil 21. června 1921 na ostrově Korfu do řecké
královské rodiny. Byl synem řeckého a dánského prince Ondřeje
(1882-1944), vnukem řeckého krále a dánského prince Jiřího I.
(1845-1913) a pravnukem dánského krále Christiana IX. (18181906). Měl čtyři starší sestry. Když mu byl pouhý rok a půl, musela
rodina z politických důvodů Řecko opustit.
Princ Philip nejprve navštěvoval americkou školu The Elms
v Paříži, pak Cheam School v Anglii, později Schule Schloss Salem
v Bádensku, následně Gordonstoun School ve Skotsku, a nakonec
britskou námořní univerzitu v Dartmouth v Anglii.
Během druhé světové války působil v britském námořnictvu a
účastnil se operací v Indickém oceánu, Středomoří, na Cejlonu, na
Krétě, při invazi spojeneckých sil na Sicílii i v Tichomoří. Po válce
dále působil v armádě jako instruktor.
V roce 1946 požádal o ruku princezny Alžběty a 20. listopadu 1947
se s ní oženil ve Westminsterském opatství. Po boku své ženy
následně strávil více než sedmdesát let!
Princ příkladně plnil své královské povinnosti, vynikal osobitým
humorem a aktivně se účastnil veřejného života. Působil např. jako
kancléř několika britských univerzit či patron několika stovek
prospěšných organizací. Za svůj život obdržel téměř sto řádů či
jiných vyznamenání a šestnáct čestných doktorátů.
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1.2 Titulatura
Protože se princ Philip narodil do rodiny řeckých a dánských
panovníků, náležely mu od narození tituly princ řecký a princ
dánský, kterých se ovšem v červenci roku 1947, těsně před
veřejným oznámením zásnub s princeznou Alžbětou, zřekl. Tím
ztratil nárok na řecký i dánský trůn pro sebe i své potomky.
19. listopadu 1947 (den před svatbou) mu udělil britský král Jiří VI.
právo na oslovení „Jeho královská Výsost“, které jinak náleží
pouze princům z královské rodiny.
20. listopadu 1947 (ráno v den svatby) mu udělil král Jiří VI. tři
šlechtické tituly, a to: vévoda z Edinburghu, hrabě z Merioneth a
baron Greenwich.
Královna Alžběta II. pak dne 22. února 1957 udělila svému muži
titul princ britský1, který jinak náleží pouze vybraným osobám,
které se v královské rodině narodí.
Od té doby tedy měla titulatura pince Philipa tuto podobu:
Jeho královská Výsost
Philip
princ britský
vévoda z Edinburghu
hrabě z Merioneth
baron Greenwich
V praxi se ovšem užívala nejčastěji zkrácená podoba ve tvaru:
Jeho královská Výsost princ Philip, vévoda z Edinburghu.

V plném znění: Prince of the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland
1
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1.3 Heraldika
Philip jako princ řecký a dánský užíval erb, který příslušel celé
Glücksburské větvi Oldenburského rodu sedícího na řeckém trůnu.
Poté co se zřekl svých nároků na oba tyto trůny, byl mu v roce 1949
udělen speciální osobní znak, který je ve všech směrech v rámci
britské heraldiky unikátní.
Znak je čtvrcený a obsahuje v prvním a druhém poli znak dánských
a znak řeckých králů, což zcela koresponduje s rodným původem
prince Philipa, nicméně užití štítových polí poté, co se princ zřekl
příslušných nároků, není obvyklé.
Ve třetím poli se nachází znak rodu Mountbatten (původně
Battenberg), ze kterého pocházela maminka prince Philipa Alice
(1885-1969). Užití tohoto pole je neobvyklé proto, že ač princ přijal
po zřeknutí se panovnických nároků jako své příjmení právě název
tohoto rodu, nestal se tím jeho součástí.
Ve 4. poli se pak nachází znak Edinburghu, čili důstojenství, které
bylo princi Philipovi uděleno, nicméně v rámci královské rodiny
není obvyklé, aby znaky princů obsahovaly pole odkazující
k uděleným titulům. Většinou se liší pouze brisurami umístěnými
na turnajském límci na znaku britských králů, z čehož je možné
odvodit postavení dotyčného v rámci královské rodiny.
Další zajímavostí je, že součástí princova znaku není vlastní štít
rodu Oldenburg.
Celý znak prince Philipa může být převýšen vévodskou korunou,
kterou užívají britští princové královského rodu, a zlatou přilbou se
zlato-hermelínovými přikryvadly vyhrazenou jinak pouze britským
panovníkům a jejich následníkům v přímé linii. Štítonoši jsou
převzati z řeckého (divý muž) a battenberského (zlatý lev) erbu.
Osobní heslo prince je God is my help, tedy Bůh je mojí pomocí.
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erb dynastie Oldenburg

erb dánských králů

erb řeckých králů

erb rodu Battenberg

znak Edinburghu

znak prince Philipa

1.4 Předkové prince Philipa
Princ Philip pochází z mnoha panovnických dynastií. Podíváme-li
se na vývod z jeho předků do šesti generací, který je obsažen
v následujícím schématu, zjistíme, že se jedná v několika prvních
generacích o osoby vzájemně příbuzné, přičemž nejčastěji jsou
zastoupeny osoby z dynastií Oldenburg (na následujícím schématu
podbarveny modře), Hesse (oranžově), Wettin (zeleně) a Hannover
(červeně). Světle oranžovou barvou jsou pak označeni příslušníci
rodu Battenberg, který je levobočnou linií rodu hessenského.
Vzhledem k příbuzenským vazbám předků dochází u prince Philipa
k redukci jejich počtu již ve čtvrté generaci. Princ Philip má tak sice
2 rodiče, 4 prarodiče a 8 praprarodičů, ale již jen 14 předků ve 4.
generaci (oproti modelovým 16), 28 předků v 5. generaci (oproti
modelovým 32) a 43 předků v 6. generaci (oproti modelovým 64). I
v této generaci předků však nacházíme příslušníky opakujících se
rodů či dokonce několik sourozeneckých vazeb (sourozenecké
vztahy jsou ve schématu označeny barevnými svorníky).
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Schéma č. 1 – Vývod z předků prince Philipa
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schéma č. 2 – Nejbližší rodina – Současní vládnoucí potomci
Christiana IX.
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2 Původní rodina prince Philipa
2.1 Rodina otce – dynastie Oldenburg
Prvním králem z rodu oldenburského byl Christian I. (1425-1481),
který vládl jako král dánský, norský a švédský. Z mnoha větví jeho
potomků jsou pro nás důležité následující tři, které jsou také
graficky znázorněny v následujícím schématu č. 3.
Primogenitura rodu vládla nadále v Dánsku a Norsku, a to do roku
1863, kdy vymřela po meči. Sekundogeniturou rodu Oldenburg je
pak větev vévodů Šlesvicko-Holštýnských, kteří jsou dodnes
pretendenty ve svém vévodství. Právě na mladší linii této větve
přešel počínaje Christianem XI. (1818-1906) po smrti krále
Fredericka VII. (1808-1863) zmíněný nárok na dánský trůn. Tato
linie se následně rozdělila na současné tři samostatné rody
vládnoucí v Dánsku (královna Margareta II.), v Norsku (král
Harald V.) a v Řecku (bývalý král Konstantin II.). Z této řecké části
rodu pochází právě i princ Philip. Třetí významnou větví jsou
vévodové Holštýnsko-Gottorpští. Její první linie zdědila počínaje
Petrem I. (1728-1762) carství ruské, ve kterém vládla až do roku
1918. Čtyři další příslušníci mladší linie vládli jako králové švédští
a představitelé současné linie této větve vládli jako velkovévodové
ve vlastním Oldenburgu a dodnes jsou jeho pretendenty.
Schéma č. 2 na protější straně pak zobrazuje panovníky či
pretendenty k princi Philipovi příbuzensky nejbližší. Můžeme tak
vidět, že kromě již zmíněných současných panovníků měl princ
Philip blízko také ke španělskému králi Filipu VI. nebo
k pretendentům trůnu hannoverského (princ Ernest August)
a bádenského (princ Maxmilián). Téměř všichni jmenovaní jsou
stejně jako královna Alžběta II. prapravnuci Christiana IX.; princ
Philip byl tedy jejich vzdáleným strýcem.
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schéma č. 3 – Oldenburgové na evropských trůnech

18

19

schéma č. 4 – Rodokmen rodu Battenberg/Mountabatten
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2.2 Rodina matky – rod Battenberg/Mountabatten
Rod knížat z Battenbergu je morganatickou větví velkovévodů
hessenských. Vznikl sňatkem prince Alexandra (1823-1888) s Julií
hraběnkou Hauke (1825-1895), které byl v roce 1851 udělen
nejprve titul hraběnky a v roce 1858 kněžny z Batenbergu (potomci
obdrželi nárok na titul princ/princezna z Battenbergu), nicméně
rodina se později usadila ve Velké Británii, kde se její členové
nejen poangličťují překladem jména Battenberg na Mountbatten,
ale vzdávají se i svých německých šlechtických titulů.
Jejich nejstarší syn Louis (1854-1921) byl v roce 1917 povýšen do
britského šlechtického stavu s tituly: markýz z Milford Haven,
hrabě Medina a vikomt Alderney. Dnes je hlavou tohoto rodu jeho
pravnuk George (*1961). Louisovu mladšímu synovi téhož jména
(1900-1979) byl v roce 1946 udělen titul vikomta z Burmy. O rok
později byl povýšen na hraběte z Burmy se subsidiárním titulem
baron Romsey. Tato titulatura byla udělena jako dědičná po přeslici
při absenci mužských dědiců. Druhou hraběnkou z Burmy se tak
stala Louisova starší dcera Patricie (1924-2017), jejímž manželem
byl John Knatchbull, 7. baron Brabourne. V osobě jejich syna
Nortona (*1953) tak došlo ke sloučení obojí titulatury, a dotyčný je
tedy nejen 3. hrabětem z Burmy, ale i 8. baronem Brabournem.
Dalšímu členu rodu Alexanderu Albertovi (1886-1960) byly
uděleny tituly: markýz Carisbrook, hrabě Berkhamsted a vikomnt
Launceston, avšak nezanechal mužské potomky. Zajímavým
členem rodu byl také Alexandr, kníže bulharský (1857-1893) nebo
jeho neteře: švédská královna Luisa (1889-1965) a španělská
královna Victoria Eugenie (1887-1969). Princ Philip byl synem
Alice (1885-1969), a tedy vnukem 1. markýze z Milford Haven.
Dnes tedy můžeme rozlišit tři rody užívající jméno Mountbatten
1) Původní rod s titulem Mountbatten of Milford Haven.
2) Rod Knatchbull užívající mj. titulu Mountbatten of Burma.
3) Britská královská rodina, kde je u vybraných členů součástí
příjmení.
21

schéma 5 – Princ Philip a královna Alžběta II. jako potomci
britských králů i jako potomci Oldenburgů
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3

Další příbuzenské vazby prince Philipa

3.1 Princ Philip a královna Alžběta II.
Tak jako v dalších panovnických rodech, i v případě prince Philipa
a královny Alžběty II. se jednalo o svazek příbuzenský, přičemž
společných předků v původu obou manželů bychom našli více. Oba
dva manželé jsou potomky velkých osobností evropských dějin,
jako byl například zakladatel obnovené středověké římské říše císař
Karel Veliký (747/8-814), zakladatel francouzské kapetovské
dynastie král Hugo Kapet (939/41-996) nebo anglický král Vilém
Dobyvatel (cca 1028-1087).
Díky vzájemným příbuzenským vazbám předků jsou také oba
manželé potomky několika světců, jako byli např.: sv. Ludvík IX.,
král francouzský (1214-1270), sv. David I., král skotský (10851153), sv. Markéta, princezna anglická (1050-1093), sv. Olga,
princezna kyjevská (890-969), sv. Vladimír I., velkovévoda
kyjevský (968-1015), sv. Alžběta, princezna uherská (1207-1231),
sv. Jolanda, princezna uherská (1244-1298), sv. Olaf II., král
norský (980-1030), sv. Arnufl, biskup metský (580-641), sv.
Warinus, biskup pařížský (†677) nebo sv. Liévin, arcibiskup
trevírský (660-722). Mezi jejich svatými předky však nalezneme i
naše národní patronky sv. Ludmilu, kněžnu českou (cca 860-921) a
sv. Zdislavu z Lemberka, rozenou z Křižanova (1220-1252).
Zajímavá je také skutečnost, že oba manželé jsou potomky obou
otcovských rodů. Jednak jsou oba prapravnuci britské královny
Victorie (1819-1901) a jejího manžela saského prince Alberta
(1819-1861), takže se jedná o bratrance a sestřenici 3. stupně,
jednak jsou oba také potomci dánského krále Christiana IX. Zde je
ovšem princ Philip ve třetí generaci jeho potomků, zatímco
královna Alžběta ve čtvrté, jak ukazuje schéma č. 5.
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3.2 Potomci prince Philipa
Princ Philip má celkem čtyři děti, osm vnuků a zatím jedenáct
pravnuků. Nachází se mezi nimi jak princové a princezny, tak
osoby s jinými šlechtickými tituly, ale také osoby bez šlechtických
titulů. Jelikož se princ Philip před svatbou zřekl svých vlastních
rodných titulů a nároků a zároveň je jeho manželkou suverénní
panovnice, jsou všechny jeho děti následovníky důstojenství Jejího
Veličenstva královny.
Nejstarším synem prince Philipa je princ Charles (*1948), který je
korunním princem britským. Jako prvnímu následníkovi dřívějšího
Království anglického mu automaticky náleží tituly vévoda
z Cornwalu a hrabě z Chesteru2. Jako prvnímu následníkovi
dřívějšího Království skotského mu automaticky náleží tituly
vévoda z Rothesay, hrabě z Carricku, baron z Renfrew a také kníže
skotský, Lord of the Iseles a Lord High Steward of Scotland. Titul
kníže z Walesu náleží sice výlučně následníkům britského trůnu,
ale jeho nositel jej nenabývá automaticky, nýbrž musí mu být
udělen suverénem. Princ Charles byl kreován knížetem z Walesu
Jejím Veličenstvem královnou v roce 19693. Po úmrtí pince Philipa
následně zdědil i jeho tituly vévoda z Edinburghu, hrabě Merioneth
a baron Greenwich. Manželkou prince Charlese byla matka jeho
synů Diana Frances, roz. Spencer (1961-1997), druhou manželkou
je Camilla Rosemary, roz. Shand (*1947). Obě manželky i princ
Charles jsou osoby vzájemně příbuzné, neboť jsou všichni potomky
anglických a skotských králů.
Nejstarším synem prince Charlese je princ William (*1982),
kterému byly před svatbou s Catherine, roz. Middletonovou
(*1982) v roce 2011 uděleny tituly vévoda z Cambridge, hrabě ze
Strathearnu a baron z Carrickfergusu. Oba manželé jsou rovněž

tento až po jmenování knížetem z Walesu
Titul kníže z Walesu je do češtiny často chybně překládám jako princ
z Walesu.
2
3

24

příbuzní, neboť i vévodkyně Catherine je potomek anglických a
skotských králů. Všechny jejich děti jsou princové a princezny.
Mladším synem prince Charlese je princ Henry (*1984), kterému
byly před svatbou s Rachel Meghan, roz. Markle (*1981) uděleny
tituly vévoda ze Sussexu, hrabě z Dumbartonu a baron z Kilkeelu.
I zde platí, že manželé jsou příbuzní, neboť i vévodkyně Meghan je
potomkem anglických a skotských králů. Jejich zatím jediný
potomek Archie Harrison nemá žádný titul, neboť potomci
britských princů neužívají druhých titulů svých otců, což je jinak u
britské šlechty běžné, zároveň však on sám nárok na titul prince
nemá.
Jedinou dcerou prince Philipa je princezna Anna (*1950), která se
v roce 1973 provdala za budoucího otce svých dětí a rovněž
vzdáleného příbuzného Marka Phillipse (*1948) a v roce 1992 poté
za Timothyho Laurence (*1955). Její potomci nejsou nositeli
žádných titulů, neboť šlechtické tituly se po přeslici primárně
nedědí a žádný titul nebyl udělen ani jejím dětem.
Druhým synem prince Philipa je princ Andrew (*1960), kterému
byly před svatbou uděleny tituly vévoda z Yorku, hrabě z Inverness
a baron z Killyleagh. Manželkou prince byla Sarah Margaret, roz.
Ferguson (*1959), opět vzdálená příbuzná, se kterou má dvě dcery,
princeznu Beatrice (*1988) a princeznu Eugenie (*1990), přičemž
obě se rovněž provdaly za potomky anglických králů.
Posledním synem prince Philipa je princ Andrew (*1964), který se
v roce 1999 oženil také se vzdálenou příbuznou Sophií Helen, roz.
Rhys-Jones (*1965). Princi byly uděleny tituly hrabě z Wessexu,
hrabě z Forfaru a vikomt ze Severnu. Pár má dceru Louise (*2003)
a syna Jamese (*2007), který výjimečně užívá otcova subsidiárního
titulu vikomt ze Severnu.
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schéma č. 6 – Potomci prince Philipa
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3.3 Vybrané genealogické poznámky
Princ Philip samozřejmě nebyl jen potomkem řeckých a dánských
králů, ale mnoha dalších evropských dynastií včetně panovníků
ruských, hesenských, bádenských, saských, portugalských,
španělských, francouzských a dalších. Nesmíme ovšem opomenout
ani to, že byl také několikanásobným potomkem českých králů;
nalezli bychom jej např. ve 33. generaci potomků Bořivoje I. a sv.
Ludmily.
Varianta, kterou ukazuje schéma č. 7, vychází z následujících
rodinných souvztažností: princ Philip byl potomkem dánského
krále Christiana III. (1503-1559), jehož předkové v mateřské linii
sahají až k Lucemburkům na českém trůnu, neboť Christianova
maminka Anna Braniborská (1487-1514) byla dcerou Margarethy
Saské (1449-1501), a tedy vnučkou české princezny Anny
Habsburské (1432-1462), pravnučky císaře Karla IV. (1316-1378).
Princ Philip byl nicméně příbuzný se všemi panovnickými rody.
Jak ukazuje schéma č. 8, jsou všichni současní evropští panovníci
(ve schématu označeni modrou barvou), ale i mnoho hlav dříve
vládnoucích rodů (oranžovou barvou) potomky jeho vlastní
otcovské dynastie Oldenburgů (označeni světle růžovou barvou).
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schéma č. 7 – Princ Philip jako potomek Přemyslovců
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schéma č. 8 – Současní evropští panovníci a vybrané hlavy dříve
vládnoucích rodů jako potomci Oldenburgů
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Závěr
Princ Philip byl nezaměnitelnou osobností s výrazným smyslem
pro humor a zároveň mimořádným smyslem pro zodpovědnost. Ač
se narodil do královské rodiny, zažil prakticky ihned těžkosti
imigrace a poznal, že život členů vládnoucích a dříve vládnoucích
rodů není ani statický ani osudově předurčený.
Přestože nakonec nalezl své povolání v britské armádě, musel se
brzy po sňatku vzdát i tohoto svého působení, aby se mohl cele
věnovat službě po boku své panující choti, která je nejen panovnicí
Velké Británie a Severního Irska, ale i celého Společenství národů
(Commonwealth of Nations), a dokonce je také světskou hlavou
(Supreme Governor) celé anglikánské církve.
Princ Philip se musel také vyrovnávat s některými nevydařenými
manželstvími svých dětí, která byla s ohledem na jejich postavení
mediálně velmi sledovaná. Podle více svědectví členů rodiny byl
však vždy oporou nejen své manželce, ale i dalším generacím svých
potomků.
V osobě prince Philipa odešel nejen muž, který byl jednou
z viditelných tváří britské monarchie, ale také člověk, který se
snažil o její modernizaci a důsledné plnění povinností, které z jeho
postavení vyplývaly.
Přestože se princ Philip nedožil blížících se sta let, byl jeho život
plodný a naplněný, a to především proto, že stavěl obecné zájmy
nad své vlastní. Nechť odpočívá v pokoji.
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Shrnutí [cz]
Genealogická studie pojednává o princi Philipovi, manželovi
britské královny Alžběty II. Všímá si rodových vazeb v rodinách
jeho předků i titulatury jeho a jeho potomků. Práce představuje
prince Philipa jako potomka mnoha panovnických dynastií, včetně
těch českých, i jako příbuzného všech současných panovníků i
mnoha hlav bývalých panovnických rodů.

Summary [en]
This genealogical study deals with Prince Philip, the husband of
Queen Elizabeth II of the United Kingdom. It describes the family
connections of his ancestors as well as his titles and those of his
descendants. This work presents Prince Philip as a descendant of
many royal dynasties, including the Bohemian ones, as well as a
relative of all current rulers and many heads of former ruling
houses.

Résumé [fr]
L'étude généalogique parle du prince Philip, l'époux de la reine
britannique Elizabeth II. Il traite des liens familiaux dans les
familles de ses ancêtres ainsi que ses titres et ceux de ses
descendants. L'ouvrage présente le prince Philip comme un
descendant de nombreuses dynasties monarchiques, y compris
tchèques, ainsi qu'un parent de tous les monarques actuels et de
nombreux chefs d'anciennes familles monarchiques.
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