
Šlechtický rod Rohan� 
 
Rohané jsou p�vodn� francouzský šlechtický rod, konkrétn� od hradu Rohan ležící v Bretani. 
Za zakladatele tohoto rodu se považuje Alain de Porhoët, který za�al používat titul vikomt de 
Rohan. Postupem �asu se rod Rohan� rozšt�pil na n�kolik linií, nap�. v�tev  Rohan – Gié, 
Rohan – Soubise, Rohan – Rochefort...  
 
Významná v�tev byla pro Habsburskou monarchii a �echy obzvláš� v�tev Rohan-Rochefort, 
která se po Francouzké revoluci p�est�hovala do Rakouska, p�evzala jako sv�j rodový jazyk 
n�m�inu (m�žeme �asto vid�t titulované jako von Rohan). Roku 1820 koupil kníže Karel 
Alain Gabriel Rohan panství Svijany se statky Sychrovem, Loukovem, Albrechticemi a 
Kurovodicemi od Františka Adama Valdštejna. Tento majetek se stal jádrem pozemkového 
majetku Rohan� v �echách. Nejv�tší pozornost Rohanové v�novali ovšem Sychrovu. 
Nevelký barokní dvoupatrový záme�ek z let 1690 – 1693, jehož stavebníkem byla rytí�ská 
rodina Lamott� z Frintroppu, za�ali p�estavovat na sídlo První p�estavba se uskute�nila za 
Karla Alaina Gabriela Rohana v letech 1824 – 1835 ve stylu pozdního klasicismu. Stavební 
vývoj zámku ovšem pokra�oval za knížete Kamila Josefa Idesbalda Rohana, kdy se rodila 
dnešní novogotická podoba Sychrova. Nezastavil se i za jeho nástupc�, kte�í ovšem již svými 
zásahy v exteriérech i interiérech zámku narušili stylovou novogotickou jednotu. 
 

Rohanský motto a erb 

Rohanové v pr�b�hu staletí používali hned n�kolik hesel, ale v�tšina reflektovala jejich 
p�vod. První osobní heslo Alaina IX. de Rohan bylo "A plus". Pozd�ji za�ínají používat "Duc 
je ne daigne, Roi je ne puis, Prince de Bretaigne, De Rohan je suis" znamenající "Vévodou 
nechci, králem nem�žu, jsem kníže Breta�ský a Rohanský" nebo ve zkrácené podob� "Roi ne 
puis, duc ne daigne, Rohan je suis" ve významu: "Králem být nemohu, vévodou být nechci, 
jsem Rohan." Na další sad� je op�t velice dob�e vid�t hrdost na sv�j rod a p�vod: "Plutôt la 
mort que la souillure" (Rad�ji zem�ít nežli být ne�estný) nebo "Potius mori quam foedari", 
které používali st�edov�cí vládcové Bretan�. 
 
Rohanský erb byl �ervený štít s devíti zlatými routami ve t�ech �adách. N�které v�tve za�aly 
používat (zvlášt� pak vévodové z Bretan�) na levé polovin� hermelín. M�ly také právo 
používat dva zlaté lvi jako štítonoše. �asto používaly knížecí korunu na erbu s erbovním 
plášt�m. Mnoho dalších v�tví za�alo používat znaky dalších francouzských provincií a erby 
po rodech se kterými se spojily. Rodina Guéméné nap�íklad požívala Navarské �et�zy a 
francouzské královské lilie a další. 
 

 


