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Carissimi Academici, milí přátelé, bratři a sestry v řádech Orla Gruzie, Křídla svatého Michaela, etc., 

dostává se k vám mimořádné číslo našich Listů, které je monotematicky věnováno historicky první 

návštěvě Jeho Královské Výsosti Prince Davita Bagrationi v České republice. 

Návštěva J.K.V. se uskutečnila na pozvání delegáta české obedience Řádu orla Gruzie a viceprezidenta 

Akademie Koruny svatováclavské J.E. Marka Vařeky, KEG etc., a to ve dnech 17.-21.10.2022. I proto 

se do přípravy a průběhu návštěvy zapojili vedle členů obedience i členové Prezídia Akademie, kteří 

jsou všichni členy Řádu orla Gruzie. Návštěva J.K.V. byla pro nás pro všechny naprostou prioritou. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu návštěvy J.K.V. podíleli  

a připravili tak pro J.K.V. a jeho manželku krásné dny v naší zemi – osobně nám tuto skutečnost před 

svým odletem do Gruzie potvrdili. 

Na následujících stránkách vám nabídneme přehled průběhu návštěvy J.K.V. a v nejbližším řádném 

čísle našich Listů se ještě vrátíme k osobě J.K.V. a dynastii Bagrationi podrobněji. 
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Návštěva H.R.H. Prince Davit Bagrationi of Georgia v České republice 
 

Soukromá návštěva se uskutečnila na pozvání delegáta české obedience Řádu orla Gruzie  

a nesešívané tuniky našeho Pána Ježíše Krista Marka Vařeky, KEG, etc. ve dnech 17. - 21. 10. 2022. 

Šlo o vůbec první návštěvu J.K.V. v České republice. Jeho královskou Výsost doprovázela manželka. 

                      

J.K.V. Princ Davit Bagrationi s manželkou přistál v Praze Ruzyni na letišti Václava Havla v pondělí  

17. 10. 2022 krátce po 21. hodině a v příletové hale byl přivítán delegací Řádu orla Gruzie. 

Po příletu a ubytování v Hotelu Belvedere v Praze se J.K.V. Princ Davit s manželkou setkali při 

neformální večeři s členy Řádu orla Gruzie. Na fotografii s královskou rodinou J.E. Jakub Zeman, KEG 

prezentuje jednu ze svých historických chladných zbraní.  

                      

 

V úterý 18. 10. zavítala J.K.V. na Pražský hrad. Ještě před tím se na obědě v pivovaru Strahov setkal 

jednak s členy Řádu orla Gruzie, ale i členy Prezídia Akademie Koruny svatováclavské, jež všichni jsou 
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mimo jiné členy Řádu orla Gruzie. Právě Akademie Koruny svatováclavské připravila dnešní program 

na Pražském hradě včetně návštěvy hrobky českých králů.  

J.K.V. s chutí ochutnala zdejší pivní speciály. Během debaty se zajímal o činnost české delegace Řádu 

orla Gruzie a nesešívané tuniky našeho Pána Ježíše Krista, jejích dalších plánech a spolupráci 

s Akademií. 
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Během prohlídky reprezentačních sálů Pražského hradu se J.K.V. Princ Davit velmi živě zajímal  

o historii sídla českých králů a českého království. 
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V hrobce českých králů, která se nachází v prostorách katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha na 

Pražském hradě, pak v tichosti a bez rušení fotografů uctil jejich památku. 

     

 

v                                                                                            
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V podvečer se J.K.V. Princ Davit s manželkou v sále Hotelu Belvedere v Praze zúčastnil otevřeného 

turnaje v sekání šavlí a shashkou – Bagration Cup. Oceněným osobně předal diplom a sám si pak 

vyskoušel ostrost šavle a to pod bedlivým dohledem Jakuba Zemana, KEG. 
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Ve středu se J.K.V. s manželkou prošli po Královské cestě – historické trase centrem Prahy, po které 

projížděli čeští králové ke korunovaci.  

Od Králova dvora na Starém Městě u dnešní Prašné brány na místě dnešního Obecního domu, kde 

bylo městské sídlo českých králů jsme se vydali ulicí Celetnou na Staroměstské náměstí. Zde jsme se 

zastavili u Staroměstské radnice a jejího orloje. Pokračovali jsme přes Malé náměstí, Karlovou ulicí 

kolem Klementina na Křížovnické náměstí. Pod Staroměstskou mosteckou věží jsme vstoupili na 

Karlův most, po kterém jsme došli k bráně spojující Malostranské mostecké věže a vstoupili jsme na 

Malou Stranu. Zde jsme Královskou cestu opustili. 

 

Králův dvůr na Starém Městě u dnešní Prašné brány na místě dnešního Obecního domu, kde bylo městské sídlo českých králů 

 

Staroměstské náměstí 
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V V  

 

Staroměstská radnice s orlojem 

 

Ústí Karlovy ulice, Klementinum a Křížovnické náměstí 
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Staroměstská mostecká věž 

 

Karlův most a brána spojující Malostranské mostecké věže 

Procházku Královskou cestou jsme zakončili v srdci Malé Strany v ikonickém Cafe de Paris. Během 

společného oběda jsme živě a otevřeně debatovali o aktuálních společenských otázkách, o Gruzínské 

historii, současnosti i budoucnosti. 
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Z leva do prava: Jakub Zeman, Antonín Staněk, Svatoslav Miller, Samuel Erbandorf, J.K.V. Princezna Irina a J.K.V. Princ Davit, Gabriel-Max 

Nathaniel Filip Aras v Cafe de Paris 

Po takto náročném programu měla vzácná návštěva čas na odpočinek. 

Vyvrcholením návštěvy byla slavnostní galavečeře v ikonickém prostředí funkcionalistické Art 

Restaurace Manes, jejíž historie sahá do roku 1930, kdy se v jejích zrekonstruovaných prostorách se 

uskutečnilo oficiální setkání s členy české delegace Řádu orla Gruzie a nesešívané tuniky našeho Pána 

Ježíše Krista a přijetí nových členů, kterému byla osobně přítomna J.K.V. Princ Davit Bagration, 

velmistr řádu.  

 

 

Noví členové řádu v hodnosti Rytíř velkého kříže: J.E. Vladimír Cnota, GCEG a J.E. Ing. Petr Mráček, GCEG a J.K.V. Princ Davit Bagration – 

velmistr řádu 
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J.K.V. Princ Davit a jeho manželka se členy Řádu orla Gruzie a nesešívané tuniky našeho Pána Ježíše Krista 

 

 

Členové české delegace Řádu orla Gruzie a nesešívané tuniky našeho Pána Ježíše Krista. Z leva: Miroslav Matějka, Samuel Erbandorf, 

Gabriel-Max Nathaniel Filip Aras, Svatoslav Miller, J.K.V. Princezna Irina, J.K.V. Princ Davit, Antonín Staněk, Miroslav Boublik, Vladimír 

Cnota, Petr Mráček, Jakub Zeman 
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Společná fotografie nových členů Řádu orla Gruzie a nesešívané tuniky našeho Pána Ježíše Krista a  J.K.V. Princ Davit s manželkou krátce po 

přijetí do řádu. 

Kromě řádových otázek, rozhovorů se členy řádu a novými členy řádu se J.K.V. velmi zajímala  

o historii a současnost objektu Mánes. I proto si s radostí prohlédl prostory restaurace a také se 

setkal i se šéfkuchařem restaurace, jenž připravoval slavnostní tříchodové menu. 
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Čtvrtek a pátek byl věnován soukromému programu J.K.V. v Praze. V pátek 21. 10. 2022 

v podvečerních hodinách J.K.V. odcestovaly zpět do Gruzie. 

 

Před odletem J.K.V. Princ Davit poděkoval všem členům české delegace Řádu orla Gruzie za přípravu 

a provedení jeho návštěvy v České republice a popřál členům řádu hodně sil pro další aktivní práci. 

Připomněl, že řád má ve 37 zemích napříč kontinenty své řádové delegace a ještě jednou ocenil 

ustanovení české řádové delegace v roce 2018.  

 


