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Při studiu dějin české heraldické a genealogické
práce se setkáváme vedle čelných osobností, které
svou badatelskou prací položily základy k rozv'o;ji
těchto vě dnfch disciplin, též s řadou regionálnich
badatelů a pracovnikll, jejichž 'jména mnohdy nepra.:'"
vem upadají v' znpomenuttí ; Jejich význam je přede
vším určován množstvim a zejména kvalitou vykonane
pr'ác e , Všechny však spojoval společný zájem o rozv'oj české heraldiky a gel'l.ee.logie a práv'ě studium
dějin tčchto disciplin pomáhá v'yrnezit každému
jeho míst'?"
Připomeneme si dnes životni osudy a význam
jednoho z těchto regi.onálníchpracovníků- litografa
a sběratele Viléma Kupfera.
Přestože v letošním roce uplynulo teprve 74 r0ky
od jeho úmrtí, je až zarážejd:cí,jak málo biografických údajů ale i ostatníchzprá:v o jeho životě a
práci se dochovalo.
Základní informaci lze nalézt v' patháctém dílu
"Ottovtt slovniku naučnéhollna str.. 381-382"
Co se tý·če nrchivnichprnt:1enů,jsou zatímní výsleclky hadatelsky v'elmichudé..
Z Hradce Králové jsem použil informací Dr. Aleše
Doubravy, který se dále dOmn::Lvá, že by bylo vhoélné
propátrat fondy tamního archivu.
Z Oblastního mUSea v.Poděbradech mne na písemný'
dotaz sdělili, že . v,e fondech pozůstalostí nemají
žádný biografickýmuteriálKupfera se týkající,
pouze' v knih~vně mají.dvě,jeho práce, 'ú nichž budu
dále hovořite Záro1feii r:L."1? upózorhili .na článek
plk. Josefa Kučery otištěnÝ pod ni:.\zvem "VILÉM KUP...
FER .A lWMISNIATIKA" ve "Vlastivědném zpravodaji Po:"
labí" , 1968, č .. 5-6, 13.94. S panem Kučerou jsem posléze navázal písemný kontakt a děkUji nu touto
cestou za pomoc při zpracování tohoto tematu ..,
V ~orando'V'ě práci HZ DĚJIN ČmSKOSLÓv.onSKÉ GRAFIKY"
vydané k 100e výročí úrJrtí litografa Aloise Senefeldera lze najít pouz e udaje o zřízení a vybaveni
Kupferovy poděbradské tiskárny a jeho nástupc:ícbe
1

Auto;!:' UVádí nespr6vné křestní jnéno - Josef místb
Vilém: - p2"trně vzniklé zánonou za osobu královéhradeckého berního inspektora Josefa Kupferao
Roku 1841 se králov~hradeckým manželům Vác Lavovd,
a Barboře Kupferovýo na~odil syn Viléme
Václ&v
Kupfer provozoval počestné řemeslo pekařské, avšak
s~~ zřejúě nezdodil k otcovu řeúeslu náklonnost n
pravděpodobně po o'bsolvování h l.avnf školy se. vyu;,,,
čil litogrnfen - snad u hradeckého tiskaře Pospíšilae Pot se věnova'l, obchodnínu podniká-ní,
aniz
jsom všnk nohL zjistit joJl;:ého druhu.
V roco 1863 si otovřel v' Hradci vlastní obch~d, o
dva roky později se oiženil s Annou Kuchinkovou,
dcorou hradeckého řezníkc. n o do.,lší dvc.roky se
přestěhovnl do Poděbrad,kde' si otevřel tiskárnu, v
niž zmJestnával dvo., dělníky -litografa Q knmenotisknřc ..
Od této doby SG patrno intensivně rozvíJola Kupfe ...
r-ova záliba pro, st nrožitnos1;i, 'li'itteré sJ.:lrorit::"ždovI11
va svém domku čp. 259 v dnešní Jiráskově' ulici i1
který to.,ké nechalY' roce, 1900 poděbra.dskýn stavitelem Fialou' přestavět a uprnvit" ,
Zn tři roky - 8.. září 1903 - umírá však Vilén Kupfer na tuberkulosu plic; byl pohřben 10. t. IDo na
místníI:l hřbitově" Hrob byl z ap.Lác en na 10 let 1 poté
byl zrušen u v roce 1916 prodán,
Kupfer byl míruživým sběratelon starožitností.. Zajímaly jej zojnéna mednilo a mince, ale přišel' do
styku i s materiálem hernldickým a genealogickým"
Za 36 let působení. v Poděbradech shromáždil 'prý
sbírl~ značných hodnot. Těmto zálibám přizpůsobil
i výrobní program Vlastní tiskárny..
'
V roce 1880 vydal a vytiskl rozsáhlou práci potl
názvem "MINCOVNí DíLO" obsahUjící 437 litografických tabulí mincí n medailí různé provenience. Z
téže doby pochází druhé rozsáhlé dílo s názvem
nSBÍRKA ERBu A ZNAKů PÁNů čESKÝCH JI. MĚST ČESKÝCH'"
obsnhující 270 bnrevných kreseb doprovozených ves:'"
nes texty" Je nesporné, že 150 rodových a 120 znaé
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ků městských představovalo v tehdejší době ojedině

lé dílo, na druhé strano však tato sbírky vykazuje
ř.:;du pods ta.t ných chyb přeclovšír:::t Ve věcném proveden1 o.. prozrazuje tak o autorovi jednoznf1cně, že v
tonto oboru byl pouhým'sl;lěratolem, nanojvýše snnd
nadš oným d.iletantem, který v dobré víře chtěl če ské
horc.ldice o. genealogii vytvCiřit základní orientač
ní pomůcku, Budeme-li jeho pr6ci tudíž posuzovat'
je nutné Dít na zřeteli, že Kupfer nebylo.. ani ne:
moh.L být spolehlivýn znal.cen v tG(',bto
discinli-'
nách , poněvndž jeho zájnov'ý okruh byl příliš' Širo:...
Ir'
v,
y.. IiSBIRTTTTli'
L~\.U
Jenu t 110 použ.Lvrrt
kriricl~ a konprrro-,
v ut ji s proneny a literaturou.. Pro- -odborl'iíka,-he-.'
rD-ldiky n6. cenu dobové dokuh.ento.,ce české heraldic:...
ké práce, pro sbGrc.teleči bibliofila po..k conu zclliby, které se ovšen nemusí pohybovat v astrono,m.icjých částkách..
Osud Kupferových j3;;é";o'-no no.Lých sbírek po j oJ.'10
snrti není znán.. DŮD čp.259 koupil tesař František
Zárubnický n po něm jej drzeli další majitoléstiskáz-nu získul nejprv'e Boh.. Vančuna a po něn,Josef
Rašek~'

Dílo Vilénn' Kupfera a tuc1íž i j oho význun pro
rozvoj čoské hero.ldiky nestojí no.' předním místě
této discipliny, avšak má v ní své nísto jc.ko historický dokument konce 19. století - doby, v níž
V'znikaly vědecké základy české heralcliky h ge!lOnlogie, totiž práce Rypičkovy, Královy Kolářovy u
Sedláčkovy.
'
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V příloze j sou dvě ukázky z Kupferovy

'v SBmKY" :

Z něstských znnků byl vybrán znak města Čoského
Brodu, k něnuž pro srovnáni připojuji fotokopii z
privilogia otištěnou Františkem Zvolským V'O "ZNACíCH ČESKÝCH MĚST", seš .. 3.. , Brno 1949..
Z rodov'ých erb'Ů byl vybrán erb 'Čábelických ze Soutic včetně doprovodného toxtu.. KupferoV'o barevné
pr ovcdcnf vychnzi pa.trně z Papr-ockého - srv ~ Sodláček: IiČESK0l\10RAVSKÁ HE..,l1ALDlKAIt, dil II é , s .. 226:
dále Běle: 1VČábelický 2;3. Sóutic", In: Ott'Ův slovník
naučný, díl V., s.847-848..

Pro značnou nespolehlivost 'Úda.j'Ů i kreseb nebývá
Kupferovo dílo 'v' heraldické literatuře zpravidla.
vůbec ci t ovčno ..
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Cabeličtí

Soutic.

Ů. ze Soutic, staročeský rod vladycký, později pansky, tak uazv.mý
od prvotního sídla svého v XIV., a XV, stol., tvrze \nyni (horu) Čabelic
nedaleko Kár-ova v Č,íslavsku, C-čtt květli ještě v minulém století co
hrabata v Čechách a ve Virtemberku. PI'\'Ilí, jenž z rodu tohoto ua tvrzi
Čabelické seděl, hyl 1'. 1:\~)5 pallo~ Hroch ze Soutic a z Čabelic. Nástupce
jeho ryt. Jan Č. ze Sout.ie, jeden z n<'.Íznamenitt~jších Il1UžÍl veku svého,
sn:~žil se JlO skoučených válkách
husitských upevniti opět 2;;'1I1lJUCÍ III ír
v Cech;'u:h. Od mladosti jsa věrným přttelem pana Hynka Ptáčka z Lipé
a z Pirkšteinn byl 17. března 1:140 na sněmu v Čáslavi spolu s tímto za
hejtmana kraje Čásluvského vyvolen.

Ptáček ustanovil -j{~i před smrtí svou (t UH) poručníkem svých nezle"
tilých dětí a "PI';'IV('('Jlj j'(lzsúhl.';-eh -t.itků, n:\(~('ž Č, z vi,t~iJJO dílu na
Ratsjich sídlel, obír:l,k se vyehovilvúním svércncn a úrednimi zálezirostmi,
jsa túž 1'. 141-1,-5-1. lH,jvyšším miucmistrcm. Priluuv (Jl nc;jhorlivl'ji k straué
pana .Jil'ihu z Poděbrad pomúhul jemu 1'. 1448. Prahy dobývati a r. 1-152.
témuž pánu za správce král. C'r~k(:'ho vyvolcnénm k rallě přidán byl.

ČABELIČTÍ ZE SOUTIC,

.Jc;;tC· r. l-!l"L ('iní BC II něm zmínka lJi'i zasnouhcní Žofie z Lipy a
Pirkšteina panu Viktorinovi z Kunštátu a Poděbrad. .Ieho četné potomstvo
dostalo Sl' v držení Tejun nnd Yltuv..u i jiných statků v okolí: Žunutir-,
Pcdboře, Kolod~j a j.: púYodi;;tl~ jejich Čábelice byly pí'ipoj"n)' k panstv:
Kácovskému. :'Iuoho údů toho r'Hlll (if~a~tnil{) se stavovského puv-;túni pl'<lti
Ferdinaudovi II. tl puzhyv,;;c statků svých odstěhovali se z vlasti. Dva z nich,
Václava Vratislav Č, Z8 Soutic zilsrav;;e krúli svému v-rni, lJ}'li za to
r. 162G. v "bll' pan"k)' pll\'.i~I.'l1i. pľ\'lIť~j;;í koupil r, e6:) otei Karlovi
(t 11,2-1) kouřiskovaný st.rtek Zin11ltiee, ale pcstřeleu pí-i obležení Prahy ut1
SVI"dll zemřel 1. listopadu 11A,'), :1 byl v Týnském kostek v Praze pochován.
Tarnté~ ,)dpo(~ívú i jeho sy n hral'l' Václav Karel Č. ze Soutic na Tloskové
a Kondratieích .L JL C, skutečnv koruorí a hejtman Nového :\lésta F'r.tž;o;k{ho. z('mi\,l :~(l_ múje 1687, ~úhrolJllÍky ubou ~e zaehovnly. .Idlo l.ratr
Jau František Fclíx Č. byl jaku císařský htjjtmiln za~tl'<·i";, VÚ
obležení Vídni' ..tl Turků 1GS;-L Jan Václav o. "'.\'11 :\ (kl1ie Václava
Karla, prodal 1'. 1707, paustvi Tloskovské. Nl,kteÍ'Í člcuové této rodiny žijí
posud ZI'1. ve "lnž!Ji' vojeusk«. Znak rodu toho bylo:
Orlí ].;:j-ídlo a žluta nuha I' poli červeném.
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Znak v privilegiu ze 13.
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1437.

(Sníme;"; Zemský archiv Pr aha.)
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