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KROUZKU PRÁTEL RODOPISU A HERALDiky

PRI MESTSKEM ARCHivu V PLZNI

Ročník I. t1969

tlvode.m

Číslo 1..2

Při městském archivu v Plzni se 4. prosince 1968 ustavil

Kroužek přátel rodopisu a heraldi.q. Vyvolal jej v život neu

tuchajíci zájem lid'.! o poznán:! Uvota jejich předkO.. Zájmem o

rodopis se udržují rodinaé tradice.8 utuŽují.rodinné vztahy.

Rodopisné bádáni připoutává zájemce k vlasti a tim rozš~tuje

vlastivědné znalosti. Má vysoké etické t citové a politické po

slán:!. T.G. Masaryk jednou napsll1: " Mit v rodině a rodu skvě

lý vzor a tradici, je osud štastný."

Vědomím příslušnosti k odeělým generacím si udržujeme pev

nou nit s mirulostí. Naše rody a roditl,1, z nichž se skládá celá

naše dnešní společnost, musí v/!Ilk udržovat pevná ni1., jak to

před vice jak třiceti letY' na počátku roku 1938 pěkně řekl fi

losof J .3. Kozák: fl Abychom se nepodobali lidem, kteří tkají vel

ký koberec plný krásných vzor~, als s n1tJ:, jež se stále trhají.

Koberec běží ze staletí do staletí. Generace do něho vetkaly své

vzorky: své středověké touhy o zbožné církvi, o epaeenř , o bo

žích bojovnicích a bratřích v Y~istu; tkala je doba gotická i p~

vabný barok; zdobili je básn:!ci i spisovatelé od doby pisně Ho

spodine, pomiluj ny a Svatý VáOlave až po velké autory dneška.

Ale osnovat na níž je utkána v~echna ta velebnost se trhá. Žerou
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:. :noly,. l.:idé. Ti;rážcovó ~1odi.u a r-odů nedopustte, aby se

r'()7.r.H1d~.J.':· LO, ~-;,;:m je nár-od "r<1čný: II

"ýznl'llJllw(')( ;;odí::'~:;l ;.; pozn~wán:( m~niJ.losti cašeřio státu a j e

;)(' CJpolečno"r~:l.)['is1)í\T8 také lJ.eY'aldiku, '/ minulých letech ne

" .,i8 ,říznivě pI'ij:fmnnáo Pro 1fffi'5déhn z nás zej,ména v ,mládi,

,,""!<lk j;\vsl:(m, ':H.Jila ~ ::lobě 'rždy kU8 !'omantiky a vyvolávala "ll nás

.)i'Bdstzwn "é'.jAmnost1. "t'Flrobylých hr3dních 'óřícenin a bájných 03U

lt, J !~.jií'~l", ob:~"nn~el) riodl1~~'10'fll-ina ~j ešt.ě' roznjmt heraldickými po

i0stm:i.. :( k<lyB pak i;en'(;ú l'oroantiok;r pi'ístup ;le př-ekonan a již

,:;;::'ízlivě se dil1áme 11a jej:! funkci a ·ryvO.j, přece ,jen'f podvědo

c.i trochu tohoto pocitu zůstává.

'\"I'mlžel, nřáteJ. rodopasu a lleraldiky při i,lests:.1<ém archivu

-r .()l~i neru .~ nechce h~ít pevnou organisaci ljakO j:3 Genealogická

,.poleéno:> ,; ,. F,'"ze, Gh(~(-l',le ,jon \101ně zdru ěovat zájemce o tuto

'J;('0bJ.9'1Jf.lt.:í.kl1 "~ j)mnábai; :iiJn v .J",jicn pr,4ci.• Proto pořádáme pravi

del.ně )i·"cn6.šlq i\ i)<>'OBdyo l'J<'O užši spo -;íen:( mezJ .jednotlivými čle

~1.y- '.,ylIJ 7:()~hodnl\tt) ·:/~lrl:j,v::\t. př{-t -: .:n:oý Zpravoda.j", r:~ceme "\1 něm pu

olikovat ~}řú;l)évk'T, ,·:il<?:t"é 'l70niknon prací ne.jen plzeňských zájem

~l~ ale:L od jinud , 'Itl ?'Pl'H'foda;j:l budeme V8110Tf,~t ooaoz-nos t stu

',t:Íln r-odopaanym 8. heraldickým, ,lále budeme uveřejnovat pfehledy

p"íslušné literatury, r-scenae nových pracl, .!.nforrnace z-cdopá.seů

o "kruhu ;je jich zá.imu. f;hceme p1'inášElt i slovniček, 'T'jklady růz

ných pojmu a pod. ,Jak 'r,yplývá už ze eamot né podstaty rodopisu,

l~budeme 3e moci omezov~t v tématice pouze ne Plzeňsko a západni

7ěřime, že ~ náš Zpravodaj přispěje k '~zvoj1 rodopisného

"{H(;íD.[ di: Š:'.,"i:m.\ »oanána heraldiky. Jeden II prvnich organisá

;.")J,'i\ codop í.su '( nás dr. AntonírJl Markus o práci rodopisce v závě

";) Pfiručk;y .-,odového kronikáře právem napeal.: " BEllZ smyslu pro
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tradici rodinnou nebude ani ·smyslu pro tradic::1 národni • • •

proto také úsili rodopie:ců nen! hřičkou, x!ýbrž vážnou činnosti

pro národ a státI" A v tomto duchu chceme vést i náě Zpravodaj.

PhDr.Miloslav Bělohlávek

Frant .X.Bucha
~_E__1?..!_.!l_.!3.J._j.~_j._.!'_!..:_2n..~_!..

K 87. narozeninám Ladislava Lábka..

Jak to? Cožpak ten nejodbOrnější znalec: a sběratel folk

loru Plzeř.ska, jeho ocIdaný propagátor, vydavatel Vlastivědné

knižnice "Plzeňska!', zakladatel Národopisného muzea PlzeĎske

atd.atd. je jen po pl"'eslici Plzeňákem? TerlJ:' ani plnokrevným a

čistokrevným Plzeňákem?

Je vůbec filologický rozdil 'mezi pojmem Plzeňáka a Plzeňa

na, když u;:. jsme tuto otázku nadhod1li?

. Ano, je tu rozdíl, máme-li nějak diferencova mezi někdej"

šim lidovým charakterem PlzeiÍska>-kraje a mezi patriarchái~ cha

rakterem meštenské společnost:1 Plzně-města. Plzeňáci jsou v miIll

losti obyvatelé plzeňského venkova včetně svých nářečnich zvlášt

nosti, naproti tomu Plzeňané jsoU dle vžitého lizu výhradně měš

tané plzeňšti, přijati oncielně do svazku měštanů tohoto města,

vyhovujice daným podminkám k fádnému naby;ti tohoto měštanotv:!.

Ladislsv Lábek tedy neni potomkem žádné patricijské rodiny

plzeňské ani po otci ani po matce. VMyt už sám výskyt tohoto

jména je pro badatele v plzeňské historii př:!jmim zcela neznámým

uprostřed těch prapůvodnich plzeňských UlM.,Ženišků,Škodů,Plzáků,

Chudáčků,Hejretů,Čechu~,Brož!ků,Bujetů,Ševčíků,Krásný~h,Hrůzů

atd. i těch městských Pirne~,Klotzů,Houšků,Schieblů,Pecháčků,

Fi1hrichů,Guldene~ atd. Jméno Lábek bY.chom tu marně hledali.

Abychom se dostali ke kořenům rodu našeho jubilanta Ladislava



U1čo'!C>u z Dl"'UztoV(~ Cl Plzně, rozenou U0l1Z.ík01,1:'01l 7. Dolan (5'.8 ze d-"o

,'a "u Kozlů" a pi'estehoval SfJ :~ :ro<1n,ých ÚtuŠi.:: de, Čer-nic, kde kou

',:'.J. "'8ťedJ.ost č .22 .1 kde 'Jr, podnos t·íká po něm "tl Kašparu". To by-

•> '1"kd.'l ." 1'OC e 1808.

, těchto letech nastává.jakás přibuzen8ká ir:vaze Černických

J') .Jiné sťaré plzeňské vsi Dolsn. Z jihu Plzeňaka na jeho sever.

)0 Sence II Dolan přichází z Če~nic Or4řej 0Qtaa, johož syn se při

~;eni1 do Dolan k "Zerjícům" a stejn& :i. ,jeho sestra Anna se přivda

la zase ke "Kouk1ťlm" do Dolan 15..2. V Dolanech SI) ženil TI č. 5

"u Lišků" 1. jiný Kašpar Ulé, snad synovec shora jmenovaného Kašpa

ra Ulče. syn JabJba Ulče z Útušic, pastýřský služebník dne 19.říj

na 1830 a bral si za ženu Annu, dceru 1.ra1;ouše Ženiške, s6dláka

v Dolanech.

Příbuzenská družba mezi Černicemi a Dolany pokračovala dále.

Dne 22.listopadu 1836 našel si v matčině r-odné vsi Dolanech ne

7ěstu syn Kašpara Ulče František ~~é, 191etý, oženiv se tu s 231e

tou .'I:arií Turnovskou, dcerou zesnulého mlynářského Josefa Turnov

ského II Kateřiny, rozené Matasové z Dol an;

Něk~y v letech šedesátých minulého století přistěhoval se

do volan č.6 Ipůvodni usedlost škodovskál z rodných Černic zname

nitý k~ejč!ř lidových kroj~ plzeňský~, nejstarší syn Kašpara a

,-ateřiny UIčových Vojtěch Dlú. Už v Černicích šil 80učásti lido

vých plzeňských krojů, zejména pak ženské šněrovačky. za 15 zlatých.

Byl pro své mistrovské dílo velmi hledaný-jak poznamenává jeho

vnučka Marie Lábková , autorka několika literárních prací o zápa

dočeských krojích ~ibec-a~šíval db celého okolí, např. do Dolan,

Sence;, Habrové, Druz t ové , Útušic,Radobyčic i Štěnovic. Kdyt byl

později na odpočinku v Plzni v XOželužaké _~ici, chodily prý za

nim plzeňské selky do Plzně, aby jim alespoň fl jajbličky" vyšil,

když už mu na větši práci zdraví nesloužilo. Jeho dcerka Katyn-

ke Ipozději provdaná Ubkow prý mu chodila pro ~;edvábi do speci

elniho obchodu k "1ajsnerovfun"u kasáren•

A oba jeho nejstarši synovo si vybrali nevěsty z Dolan-od:

"Zajic~": Matěj Inar.18401 i mladši Václav 118451, stavše se tak

během 8 let navzájem švag~. Nejstarši Matěj, dvaadvacetiletý,

už čilý podnikatel a majitel cihelny v Černicich ~'hlédl si v ro

ce 1862 dvacetiletou Kaltynku MatMovOU, s niž se oženil právě

v den svých dvaadvacátých jmenin-24.února 1862. A po osmi letech

následoval st8rŠiho bratra i Václav Ulě, tehdy hut:nik v Nýřanech,

ale bydlici ještě u svých rodič~, kteří se zatím přestěhovali

z Dolan do Plzně, Koželužské ulice. Stár dvacet pět let ·oženil se

Václav Ulč dne 7.června 1870 B; jednedvacetiletouAnnou Mlrtasovou

ze dvora "u Zajíc~·.

Také Václav Ulč objevil v sobě podnikatelský talent a zaří

dil si, pat~ně s pomoci ženina věn~ nejen menší hospodářství v Če

lakovského ulici, ale i koloniální obchod $ výčepem lihovin $ po

voznictvi. Postupem doby rozšířil avou činnost i na druhý obchod.

V něm mu pomáhala nejmladší sestl:'a Katynka. A jak už to bývá-jako

takovou si ji vYhlédl mladý, hezký vedoud filiálky koloniálu Vá

clava Čecha: na Patrohradě Frantilíek Ubelc. Pocházel z jihočeské

Deštné, kde se 28.března 1853 narodil tamějšímu varhanáři Janu

Lábkovi a manželce Anastázii, rozené Taliánové. Do Plzně přišel

roku 1877 a hned v příštím roce ;se 5.února 1878 s Katynkou Ulčo

vou oženil. Brzo nato převzal obchod Čechó.v v býv. Saské ulici

"u Houz řků" a v r. 1888 převzal obchod Karla Fe1.erfeila v b;>'V'.
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I.\alteriál o Třešticich není tak zoela< chudý, ba naopak. Str-

nad a Macháček o nic::h sebrali a ~'i hZaps..... mno o cenných, ale nesou ..

stavných zpráv, hodně zminek o nich nalezneme v heraldické lite-

l

Znak Třeštiků z Hyršova. Kreslil Zd.Louda

Netltálo b;y 1za práci, abychom I

se jimi zabývali :I

pro jejich všednosťl

Všimneme si jich

proto, abychom do- l

plnili mezeru v pl

zeňských dějinácb

XVI.stoleti. Třeš

'tikům dosud nikdo

nevěnoval pozornost

a nikdo dosud ne

sepsal jejich osu

dy s nesestavil je

jich rodokmen a

přec to byl rod

velmi zámožný, je

muž patrily ty nej-

lepší do~' v městě.~----------------------"------------..J

Vzešli z něj jedno

tlivci, kteří se uplatnili ve správě města, a dva z nich dosáhli

titulu a erbu. Rod' žil v Plzni přes 100 let, čťvřpo ,yri generace,
a pak v potomcich ženských členů rodu.

Jako skromný vedlejši produkt našeho zkoumání vznikne při

spěvekk studiu vzniku prijmení, jež se právě v XVI.století stá

vala pozvolns nezbytnosti.

Třebaže se tedy sáln narodil v t.olikr'át jim oslavené Plzni?

tkvi všechny kořeny jeho sběratelské i badatelské bytosti po mat-

dně straně na plzeňském venkově, at už' jsou to Útušice, Černice

nebo Dolany II Plzně.

'.ve kupe čtI -:lládenci, T'" (:{;Júl~ tu dobu ))omáh:.ůs KatyrJca Lúbkova

Je iT.l1álce Jtrýce Václavu'! l'rokopo'vě ulici "1.1 Branl<.y", kde by

11el1 a kde se jim dne n "ledna 1882 I'H'lrodil prvorozený synek La-

Rodopis měštanské rodi~y plzeňské z A~I. stol.

)ivF.\deln.:ť i '.1n~H~ni:'{':::igLově uliCi, kde už byli vedoucímu k ruce

d í.al.av ,

Tře š t i k o v é z H y r š o v a

Zdeněk Pokorný

Sledovat celé to dobové předivo osudů a vztahů jen této vět

'f8 outušických a pak černických UlM, znamenalo by skoro psát ro

mán z plzeňského venkova. Tak zajimavé a pestré jsou, zvláště

.jsou-li po'l oženy do širokého rámce kraje.

Jen tAto krátká črta už nám dovoluje poodhrnout částečně onu

st.arodávnou clonu a pochopit odtud nejen lásku, ale i tv~rči vzně

ty Ladislava Lábka a jeho dvou zesnulých sester Boženy a Marie

rro minulost Plzeňska.

Byl jednou jeden chudý bečvář n ten měl dva syny - pozor,

to neni začátek pohádky, ale rodopisu. V tom rodopisu 'neni doce

la nic pohádkového,naopak, je to ličeni osudu lidi a lidé, jak

obecně ,je známo , se málokdy ma,ji v životě jako v pohádce. Nebyli

{tastni ani naš í, Třeštíkové, i když se jim většinou nedařilo

~patne. Byli to, cel~em vzato, všedni lidé, tak všedni jako dneš

ní lidé, protože nespáchali nic mimořádného, dobrého nebo špatného.

')
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"na Teplici". Teplice koupil r. :1.537 od pana Adame Lva z Rožmi

tálu a měl mimo to i jiné statky. Tvrzeni /7/, že by je byl roku

1538 odkázal bratru Janovi, poklMáme zs pochybné, protože o něm

vime, že byl na živu ještě roku l550, kdy spolu s Manem t1yslí

kem z Hyršova /8/ vlastnil nějaké grunty na Smichově/9/. Spíše

je možné, že Šimon Janovi Teplioe prodal nebo zastavil, ale dolo

žit to nemůžeme, stejně jako ne'll~e, kdo byl jejich dalšim maji-

šova". TýmŽ erbovnim listem obdr~eli erb i titul jeho bratr Jan

8 pražšti měštané Matěj Mysl:ík a Jan Němeček/2/
Aby Šimon a Jan, synové bečWřov:i, mohJ.i :d.skat titul, mu-

eili splnit, důležitou f'onnální pQdminku. Musili mit jméno a pro

tože je neměli, zvolili si jméno 'rřeštík. Úplně týž případ se 0

pakovúl, roku 1548, kdy plzeňský l!lěštan Vincenc řeznik dostal spo

Lu se Zykmundem Staškem erb a titul "z Dubnice!'. Aby jej mohl zi

skat, zvolil si jméno Rajský, sftimž jsme se až do t~gdoby u něj

nesetkali /3/. To je tedy onen zvláštni důvod pro vznik příjmení,

jejž jsme naznačili v-jše.

Erb Třeští~, Myslíka a Němečka se popisuje takto: Ns stři-

I
brném štítu červe",- fenix ve zp1ll!obě rozkřídlené orlice, která

z plápolajícího ohně, vycházejíctho ze spodu štítu, vzhOru se vzná

šis prstenem v zobáku. Totéž opllkUje se v klenotu /4/. Jiný po

piS' týkající se jen Mysl:í~ zni v' podrobnostech jinak: Ns zele-

ném štítu je kohout v plameni B, TClztaženýmičernými křídly, dr

žící v zobáku zlatý kroužek. pt;jJl;ryvadla černá a červená. V kle

notu týž kohout /5/. Titul "z H~šova" je snad odvozen od Hyršo

va, německy Hirschau, předtím Hiršava, obce v soudnim okresu

Kdyně /6/ •

Šimon Třeštík užíval nebo bYl nucen uživat jména Třeštík po

měsi':~:(, ',,:rrihy icš2.i'tovni ll: tJ:.'lové nám prozrazu.ji řadu de

některé genealogické vztar~'

v 1"' me 'TP <ri'.elijakém poznemenáru a. pa-1,.. ~j:i.ným pJ.zen~)k;;'1n roc um nD.,·~(.le /.J,C .. ,

<:tehl ":Jrov~.k?'~~ /1/mětec.h r-odu ..... ...... "~-;1 _ J

Po tomto s t ru čnérn úVOď!l začneme znovu: byl jednou jeden chu-

dý bečvář a ten žiJ. v Plzni -'I druhé polovici }"'V .stoleti. Neznáme

, a víme o nělil jen to, že byl bečvářem a sicejeho křestni jmenů

Ž 'd z J"eho syn~ se nazýval J~n bečvářovi~ podle ot
!~ toho, e ;je en

-,"'ěkdy ,'DU ',vc'íkali Jan bečvář, protože i on byl bečvá,;ova řemesla. '

0am. Přijmeni tehdy obecně neexistovala ~ teprve se pro ně '1Yt vá-

,- v d kla"" Lidlí v obcl bylo málo, navzájem 'se znali fl) ozna-
;'f'.;LY pr-e po '-',J •

!2ovdi se podle svých z8lllěstntflm; křestní jméno stačilo a ještě

, b - zby't e čný bolast. PříJ'mení se př'1jímala, byl-lidalší jmeno Jl. - ."

pro to nějaký zvláštní důvod', a byla nebo nebyla dědičná. Syn si

mohl zvolit jiné jméno než otec. Nejobvyklejšim důvodem pro vznik

příjmeni byla zámožnost; kdo ee od jinýah lišil majetkem, chtěl se

lišit i jménem. Přijmením se stávalo přízvisko, křestni jméno ne

bo zaměstnáni vlastni nebo otcovo - často ve zdrobnělině - atd.

,I> pak tu byl ještě jeden zvláštní důvod, jak hned uvidÍlW.

•.Jan bečvářovic nebo Jan běčvář se takto nazýval po celý život

b jmen znevJ' i všechnv zápis~ v městských kniháaha na jedno z o ou "v

jeho se týkající. Nepovažoval za nutné uživat příjmení přesto,

že roku 1530 nastala v jeho životě d~ežitá změna. Ale tu musime

především doplnit prvni větu svého vYpravováni, aby vše bylo jas

né a srozumitelné. Nuže, onen bečvář měl dva syny, jmenovoného

již Jana a druhého Šimona, oba narozené někdy' kolem roku 1480.

Šimon na: rozdil od Jano nezůstal doma a j ak se stalo, tak se sta

10, dopracoval se ve" svět ě významného postaveni, majetku i přízně

dsaře Ferdinanda I'., jenž mu roku 1530 udělil erb a titul "z Ryr-

celý život k titulu "z H;y;:ršova" připojoval údaj svého sídla

8 9



Aedal'Jan bečvářovic

drželi roku 1557 dUm

páté generace.

"Léta 05 It.j ~15051 pojal sobě Za manželku sestru Jakuba

od kQ" y ~ Šimon :L'řeštik měl i jakýsi dědičný plat na vini-
telem a ~

'~:lcb nA 'lOli\ot1ském poJ,), na Novém ,,1ěstě Pražském /lOl,. jejž odká-

. ., .., "o~ by svědčilo o tom, že 8vf;ho bratra JanaLisl svému ;·,ynove.... 9 .... LJ

~. ."< 1 'h roku 1S'j'i nř",žil E:I !t.e po sobě nezanechal
h"čvároY~.c,. zenn e c. o ...., ,

. . ... 00 se ~talo :3 ieho dalšim majetkem, zůstává ne-pi'ime po'tomsJ..vo. . q \,.'

"TýŽ Jan bečvář, pojav sobě druhou manželku, splodil s. ní

syna Linharta Třeš.tika" 115/. Timto druhým sňatkem tedy přibuzen

ství Stehlíků s Janem bečvářem skončilo. Janův syn Linhart, naro

zený někdy kolem roku 1510, se tehdy Třeštík nejmenoval, ale'Pa

měti psané o 83 let později ho samozřejmě mezi Třeštíky počitaji.

Druhá Janova manželka se jmenovala křestnim jménem Ba:rbora. Kro

mě Linharta měli Jan.a Barbora syny Jana I!! ŠimOI18! a dceru Marianu.

Lanha:rt lčili náš Linhartl z Hyršova koupil roku 1553 od Ji

říka Šoltara nově postavený dům čp. 138 na jižní straně náměsti

za 730 kop míšo /161 a hotově položil 200 kop. Splácet měl po 50

kopách ročně, ale zapsána je jen jedna splátka roku 1554. Vyplývá

z toho, že toho roku nebo nejpozději 1555 dům ten opět prodal.

V městské radě zasedal popl!Vé roku 1557, roku 1559 byl obecním

starším a od roku 1564 I!!Ž do své smrti byl opět radním. V radě za

ujímal význačné místo a byl často vysílán "ll létech 1566 až 1568

k jednám za obec do 'Prahy i do Vídně 117/. Otcovský ~ čp. 167

získal od spoludědiců někdy po roce 1557, jako majitel se připo

míná roku 1564 a roku 1568 byl již mrtev. Roku 1571 se připomínají

jako majitelé siro~ci po Linhartovi z Hyršovs, aniž se činí zmín

ka o jménu Třeštik.

Naproti tomu vdova po něm Magdalena roz. Bavorovská užívala

jména Třeštíková již roku 1570, kdy i s dítky, svými koupila lou

ku od Markyty Zerlulské za 70 kop míšo Roku 1572 táž IJagdalena

Třeštíková se sirotky svými koupila od V8!VÍ'ince He.verníka půl

dvora, polovici stodo~ a půl sladovny s kouskem chmelničky zva

né heverníkovská za 300 kop míš. hotově složených. Na jejím místě:

II

Ste.hlika a dceru P··-to1oměje Stehlika rybáka pan Jan be čvář ,

Jméno jeji bylo •••• Iv originálu vytečkovánol a neměli spolu

žádných děti" 114/.

se o nich mluví ,jako

poprvé a naposled, kdy se u Jana

ík d ud nevžilo ani ll' ně,j, ani u jehosova". Příjmeni Třešt se os

syna Linharta, jenž je znám pouze jako Linhart 7. Hyršova.

Mnohem vice než ~ městských knih se o Janu bečvářovic, Lin

hartu z Hyršova a jeho dětech dovídáme z "Všelijakého poznamenání

a paměti rodu Stehlíkovského", ,jež začal roku 1593 psát Kašpar

Ladislav Stehlík 11/. Je. podivuhodné, kolik podrobných zprávo

rodu Třeštíků je tam zachováno. Jsou pravdivé a bezvadně zapada-

jí do sledu dat, odjinud pracně shledaných. Jsou místy ještě po

drobnějši než zprávy o rodu Stehlíků. I,lamě se ptáme:, proč KalŠpar

Ladialav Stehlík věnovsl genealogii Třeštíků tolik pozornosti,

když s nimi jeho rod byl spříbuzněn jen zcela krátce a proč o nich

shromáždil tolik materiálu právě roku 1593, kdy už v Plzni nežil

žádný Třeštík a po přeslici jen několik méně významných členů

z,jištěno.

Jméno Jana bečvářovic se "li plzeĎSkýť'h městsk'jch knihách ob-o

. kud' me zJ'inti1i - roku 1524, kdy koupil zajevll,je poprve - po ,)8..'

.;.00 kop od ,Jana Kladrubského a dalších epoluma,jitelti. dům čp.167

. F d"' cha "metan;y 3 :l1íšské /l1/. V městské radě za-
ll" rohu ulJ.ce De r-a ,'" c

.., letech 1532 až 15'57 /12/ G Po ..0 smrti

(~p.167 jeho dědicové, \f městských knihách

" 1131.
o sirotcích po Janu z HyTsova a to je

bečvářovic objevuje titul "z Hyr-
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v nedost.El'n~cl \'.dravi ,iejiho jednal Jiřik Bavorovský, bratr jeji

/).8/

() rodinných poměrech Linharta se dovidáme z Paměti rodu

Stehlikovského toto:

"Linhart Třeštik pojal sobě /krátce před rokem 1550/ p. Ji

fika Bavorovského sestru, 8 niž splodil dceru Judith /nar.asi

1550/, která se vdallll /r.1569/ za pana Jane Vincence Rajského

fl oni splodili Daniele Rajského a dceru Magdalenu /19/. Po smrti

pak Jana Vincence Rgjského Pavel Krumlovský, syn pana Jana Krum

lovského, bratra pana Jiřika Lepolta Krumlovského, pojal sobě

/20/
paní Judith za manželku" ,

"Druhou dceru pana Linharta Třeštika jménem Zuzanu pojal so

bě pan Mistr Kleo a oni spolu splodili Barboru, Annu, Jana, •••

/21/ .Po smrti manželky své pojal sobě jinou manželku Evu Purkráb

kovou, dceru Martina Pur-krábka, Splodili spolu ••• " /22/,

Tolik tedy z Paměti rodu Stehlikovského o dvou dcerách Lin

harta Třeštika Judith a Zuzaně a o jejich potomstvu. Třeti dcera

jeho neznámého nám křestniho jména byla provdána za plzeňského

měštana Jiříka Berana. Jiř'ik Beran byl majite lem domu čp. 6 na

rohu náměsti a Saské ulioe a roku 1578 jej směnil s Matoušem Hau

f'em za dům čp. 131 na jižni straně náměstí. Hauf mu na tuto směnu

/23/ doplatil 110 kop miš. Jiřik Beran přežil svou manželku i jedi

ného synks a proto, nemaje pravděpodobně jinýc:h přibuzných, pama

toval ve svém kšeftu z r. 1582 na její přibuzné: na její sestry

Judith a Zuzanu, na jejího bratra Tobiáše Třeštíka z Hyršova i na

jejiho strýce Jiřika Bavorovského /24/, Nařidil, aby dům čp. 131

byl prodán pani Judith za 750 kop miš., bude-li se ji libit. Zá

vdavkem mna dát 150 kop a zbytek spl.:::et po 50 kopách. Ale pani

Judith si jej ponechala pouze rok a prodala jej roku 1583 svému

12

švagrori M.Jar:lU Klaovi a své sestře; Zuzaně za 850 kop miš. /25/.

Pani Zuzaně odkázal Jiřik B~ dvůr- llI!l škvrňanském předměsti

se sladovnou. Polovinu sladovny ziskal předtim roku 1578 směnou

s Vavřincem Hevernikem za svou sladovnu na pražském předměsti /26

Byl tedy, zdá se, sladovnikem. Pamatoval i na: bábu Marky_u, která

jeho syna hlidala, na svou tetu Annu konvářku, na potřebné mlá

dence ve škole, na chudé, na literáty a na zbožné účely. Švagr je

ho Tobiáš dostal louku, seno, votavu II slámu. Šaty chodici i lož

ni, nádobi cinové a dOQy,tek se rozešel mezi všechny dědic~.

O Tobiáši Třeštikovi z Hyršova-, synovi Linhartovu, promlu

virna až na konci tohoto pojednáni i o jeho potomstvu. Vrstme se

nyni zpět a seznamme se s Linhsrtovými sourozenci-Ma:rianou, .Janem

II Š1monem-a povězme si, co o nich vime.

Ma:riana, dcera Jana bečvářovic a jeho manželky Barbory, na

rozená asi až po roce 1520, se provdala za Zylo:nunda Plzáka, vý

znamného a činorodého měštana a člena rady. V radě ZSfj,,~al poprvé

roku 1561 a pak odl roku 1574 až do své smrti. Byl katolikem je.i:o

ostatně všichni Třeštikové, ale náboženských rozbrojů a spo~

v městě v letech 1575 až 1579 se iniciativně neúčastnil a spiše

zachovával lhostejnou neutralitu jako jeho přitel Mexouš Hauf

8" jeho švagr Jiřik Bavorovský. Roku 1551 koupil dům čp. 1;5 na

jižni straně náměsti slove; Mantuánovský spolu s manželkou Maria

nou od Jana a AnnT. Zmrzlikových za 500 kop miš., hotově položil

140 kop a splácel po 50 kopách až do roku 1560 /27/.

Ze zápisů o tomto trhu a splátkách můžeme sledovat, jak se

vyvijelo Plzákovo jméno. Při koupi se o něm mluvi jen jako o Zy

kmundovi, Jana bečvářovic zeti, a při splátkách v l~tech 1553

a 1555 je stále jen pouhým Zykmundem. Počinajic rokem 1556 se

u křestního jména~ objevuje přijmeni Plzák, jež bylo pů-
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vodně asi. pouhýJ:i pt'ízviskem a už mu z6stlÍvá. 1Cdy1í, pak reku 1582

obdržel ·tlt,G. t· Elrb n z Divokého dolu", bylo tím petrifikovánc

'í' e- J /28/ Plzák za svého života. skoupil mnoho grunt~i jehe pr JID fU •

a stal se zámožným ID8štanem. Svou manželku Marianu pře~il e ože

nil se pod ruhé s ,Tudith, jejíž příjmem neznáme. Zemřel reku 1594,

~ačež se jeho vdova Judith provdala podruhé za měštann Adama Ott

mars a roku 1598 se připomíná jako majitelka domu čp. 135. Plzá~v

, al Jen nevíme zda z' p~niho či druhého manželstvi.~~:'!"': se Jmenov t t

V mé'stskýcr, knihách o něm nenf zmínky> a stopa jeho s'E> ztrácí.

'šl na ottma""" /29/.Velké Plzákov,O ,jmění pre o ~".
Jan Třeštík z Hyršova, syn Jana bečvářovi~ a jeho manželky

B!n'bor,y, žil, zdá se, v Plzni' t eprve- od roku 1568, kdy žádal r&

ou, aby mu byl vydán dědičný podíl po ot~i a nebožtíku strýci

130/. Roku 1570 koupil od: Vilema Samce jinak Prchala právě reno

vovanývzácný gotický dúm čp.: 201 n~hu Říšské ulic&. a náměstí

za 1100 kop /~l/, hotově složll 200 kop, po tři léta splácel po

100 kopách s pak po 80 kopách~až do úplného zaplacení roku 1579.

V zápisech je jeho jméno psánb rllzně, většinou správně Jan Třeš

tik z Hyršova, několikrát pouhé Třeštík B dvakrát, roku 1574

a roku 1579 Jan z Hyršove. Ro~ 1575 koupil louku e chmelnici od

Magdaleny Hessové /32/ a roku l57G pivovar ne litickém předměstí

od svého švagra /33/ Jana Vincence Rajského z Dubnice za 300 kop
1'711./ • 1 /35/
1/ . • V létech 1574 o. 1577 byl ·"e em •

Kšeftoval dne 20.prosince 1579 /36/. Manželce Dorotě nezná

mého nám ptíjmeni a dcerce Anně dal plat dědičný, zajištěný kni

hemi a pokutami horničními na vinici na poli volšanském při No

vem If.ěstě pražském mezi cestami ležící, který mu odkázal jeho

strýc pan Šimon z Hyr-šova a na Teplici. Odkázal jim dále dům čp.

201 samcovský nárožní vedle domu heršovského, item od Rajského

Jil.

koupený pivovar kroupovský na litickém předměstí, item dvůr

meškovský, zahradu, ovčín a stodolu, jež po otci zdědil a dále

dědinu, tři louky, cfUuelnici, ouacz' a 260 ovec. Pohladávku 53

kop míšo za paní Příchovskou z Ftíchovic a na Svojšíně odevzdal

svému švagrovi Janu Potůčkovi. Dalšímu svému švagrevi Martinovi,

blíže nepojmenovanému, odpustil dluh 10 kop a nařídil, aby v stat

ku bJ'l až clo smrti dochován. Kam tyto dva švagr,y- máme zařadit,

nevíme, snad to byli příbuzní jeho manželky. Své tetě Kateřině

odpustil dluh no kop a bratru svému Šimonovi 60 kop B tim, aby

byl stravou opatřován až do své smrti. Tento Šilllon Třeštík je

osobou dosti Záhadno~. Mluví se O něm jen v tomto kšeftu a v měst

ských knihách o něm nikde nenř zmínka., takže se lze: domnívat,

že žil vždy jen nesamostatně ve stím svého bratra. Oéfkazem pa

matoval i na svou sestru Marianu, jejíhož manžela, svého švagra

Zykmunda Plzáka určil za poruzmíka t.j. vykonavatele kšeftu.

Naprázdno nevyšli ani chudí lidé 8 mendíci.

Zatím nevíme, jak 'dlouho vdova Dorota s écerou Annou držely

dům čp. 201 a ostatní grunty. Dcera Anna nežila v Flzni, jmeno

vala se zs vd ana Arnoldýnová z Hy:t'Šovs /37/a provdána bJ'la pravdě

podobně Za Němce MatthiaB'E! Arncldina, sekretáře při nejvyššim

apelačním soudu v Praze /38/. Rok\). 1603 dala si v Plzni stvrdit

otcovský kš ařt , roku 1604 byl jejím dlužlÚkem apatykář Jeroným

Stelin a v létech 1622 až 1626 dl'idila po Aleně, vdově po Danielu

Rajském z Dubnice, jehož matka JUdith Rajská z HYršova byla její

sestřenici /38/,/39/.

Vratme ae nyní k Linhartovu eYDU Tobiáš.i Třeštíkovi'z Hyr

šova, jenž byl posledním Třeštíké~ v Plzni žijícim a pokud víme,

poslednim Třeštíkem z HYršova vůbec. Domníváme se, že se narodil

někdy po roce 1550 a víme o něm - nikoliv však bezpečně - že roku
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no stavu.

Po znáJnk;jr:

/11 Viz životopisy Bartoloměje. st. Steblika- z Čenkova /1542-16191

a jeho syna I.:. Kaěpara Ladislava S', ·;.'1líke z Čenkova /1572

1613/ od Zdeňka Pokorného, uložené v.rukopisu v Archivu mě

sta Plzně.

/2/ Doerr, Der Adel '••• str. 290: Vappenbrief :fUr Simon Třeštík,

Johann seinen Bruder, Mathias 'lIielik und Johann Nemček mit

"von Hyršov". Budweis 10/1 1530, Ssalblch ev. 3 pag , 288.

Král z Dobré Vody, Der Adel ••• má na str. 170 pod heslem

~~slík a na str. 271 pod heslem Třeštík týž text a totéž da

tum, ale jiné uloženi: Saalbuch av.111, pag , 228 - Siebma

cher, Der bohm. Adel str. 41, týž text s dodatkem: und verli

eh ihnen das Recht am roten Vlachs zu siegeln.

/3/ Viz rodopis Rajských z Dubnice od téhož autora uložený v ru-

kopisu v Archivu města Plzně.

/4/ Král z Dobré Vody;, Heraldika, str. 140 a 358 •

/5/ Aug. Sedláček, Ott~v Slovník Naučný dil XVII, str. 937/8.

/6/ Statistický lexikon obcí v Čechách, Praha 1924, str. 277.

171 Siebmacher, Der bohm.Adel, str. 41, uvádí dále: Simon TřeštE

besass nebet anderen Gutem auch Teplitz, das er 1537 vom

Herm Adam Lev von Rožmitál gekauft hatte und 1538 seinerr.

ale i mÓdou a renesančni touhou po vyvyšováni l!IJ opičen1m po

vyššich stavech, jež bylo tim prázdnějši čím méně k nim bylo

důvodu. Měštanský titul a erb nepřinášel ~ sebou žádr~ práva,

leda végnř nooěji, že je rytiři přijmou na zemském sněmu do é

ho středu, vyhoví-li četným podminkám. lUe to se stávalo čím -"t

Le tim vzácněji, nebot rytiři se bránili zuby nehty - zejména

koncem XVI.stoleti - přechodu zhohstlých erbovrdkU do r,ytiřské-

167, jet"!,,,) převzal. orl p,poludZdiců

1,0 600 kop mi~./40/. ~ást trhové

okých

,jist" ne byLa náhoda,

y.. ~ (' r) ~~ 1,,,~diollW Stehlík zuznamenal. v atehl íkovtJI,y by lJy1 ,~, cu.

pr;JII{'tr,ch ~onoelol~ii j dlil.tHch plzeňských rodin, oč snaž-

/ d i e jenž no énsto utápí 'Ie 7.d.ánlivěr,i by byl n pr<Jce ro op BC •

il h "by zJ'istil fl ov~řil příbuzenské vztahezvy"nwnných d e t n oe , ~

hy " odhnďL oucbnf dota, jež J ze uznat z n správná j on tehdy.

i Z rodop i s u Třeótiků vyplývá jejich příbuzenstVíkr]::rž ni neodpo ru.l •

II Hf!Jnkými z Dubnice, o Y.ley z Roudné: II s Plachými z Třebnice"

i'imž vznikala vý Lučnoab erbovních rodin, které, zakládajíce Bi

nll r; í nn{'ovf, pf í zni, na ové kUl t.ur-o a nn své zámožnosti. vytvářely

. 'í i e~'" oototní mNítony. Tato kasta neexistoval.aknutu VYVYUU.J c n u.dU

1 tí vyvíj el a oe 'I XVI.atoletí a dosáhla vrcholu začátkem" XV .nto o ,

xvn .ntolAtf. 1'0 301;'té válce zanikla,. SOIIloztejmě, její vznik,

N)zkv~t II phd je dá~ hospodářskými fl politickými poměr,y té dob~.

,jr:ho rltop1) mizí.

hi!' t o r i e ",onči,' da16í potomci TřeštíkU po přesli-Tfrn n/JG€': ~ r;

i 7.8dni. I,od vyml'el II titul ..z flyT-
r;1 .ji? ne.iBou - pokud v.ma-

/.r;VTi)· Y.:t.~!r.'Í no a í Lí., zanikl.

Liom:;. čp. 1::;1, l):' II l),~ byly f'Bdově domy nEJ jižni straně

nl1m'~r;tí. Včechn.y tri byly v reneOlinci nové vyatr,yl':ny' a zhruba

:Je vf: nvé renear,nčni tv6i'i zachov!J1Y' až podnos. Domy čp. 167

I) <'Ol (-':lly r-ohové domy pl'i vstupu do Říi'Jské ul ace., první z nich

ml,} hlflvni frontu do ulice !íko] ni, druhý do námě e t f , Ob" byly

1,bOllr(,ny " zno'luvyr;tavi':ny '1 moderni d obě , Věechny domy byly c on-

1 ' ti ,1n.Jich ma••t í.t aLů , 5t61Y blízko sebe o t.oné- fl !Jvf:di;i ~) ZnWOi".noo· .

ij(J otc1.} :f.t:f'.'_,llr::' ;,:~rl1ar)(ivi

f~eny fJb"!T':~f~l ~JnŮfJ (J :~bj't:;k rlontnl nnj r:<Jnúu roku 1:"84 o V radě

..• ( "~'-';ch ~.nl~!·ch [;'" .j eho jméno již neobjevuje;r",zr;[)edú.l. a v m :O'M'J ,. IV'"
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/81 Adam Me i!.Lík z řTyršova, pravděpodobně W'J-tl 1.latěje Myslíke, byl

radou soudu nejvyššího purkr~bství. Byl přijat do stavu r,y

tířského roku 1553 /viz Vladimír Klecanda, Přijímání do r,y

tířského stavu, Časopis arch1vní škol~ VI!1928 str. 10 a 93/.

Později byli V~slíkové přijati do stavu panského Iviz Aug.

Sedláček, OSN XVII /938/, lIljIalíkova ulice v Praze byla po nich

pojmenována omylem /viz Čarek-Hlavsa-Janáček-Líva,Ulicemi

města Prahy str. 212/.

/9/ Ruth, Kronika královské Prah;Y ... , str. 960.

!la/ !tJ. Plzeň inv.č. 225 fol. 2'1'.

/11/ MA Plzeň inv.č. 213 fol. 87'1.

112/ Viz Strnadovy výpisky.

/13/ Viz Macháčkovy výpisky.

/14/ Paměti rodu Stehlíkovského str. G 5. Rybák Bartoloměj Stehlík

zemřel roku 1510 "zanechav po sobě syna Jakuba a dcero", jak

je psáno v řečených Pamětech, ale v jeho kšeftu ItU. Plzeň,

inv. č , 223 fol. 63/ stojí, že odkazuje svůj statek ženě a

dítkmn svým, aniž je jmenuje jménem, čili že šlo o děti nezle

ti1é. Dcera jeho provdaná za Jana bečváře byla tedy roku 1510

již mrtvá. Její bratr Jakub Stehlík /1495-1585/ byl dědem Ka

špara Ladislava Stehlik~

/15/ Paměti rodu Stehlíkovského str. G 6.

/16/ NlA Plzeň inv. Č. 218 fo1. 146'1'.

117/ Výpisky Strnadovy a MacháčkOVY, výpisy ze zlomků počtů obec

ních a z radních protokolů z let 1568-1590, jež nejsou v pl

zeňském městském archivu.

/13/ !;:A Plzeň Lnv, Č. ,215 fol. 41 a 83. Jiřík Bavorovský, snad sy

novec zasloužilého plzeňského arciděkana Tomáše Bavorovského,

přišel do Plzně asi r. 1550, byl majitele~ domu čp. 81 a

dlolli~á léta byl členem rady~ Byl přítelem Bartoloměje st.

Stehlíka', jehož několika dětem bZ;l za kmotra. Básník Ja."1

Jílek z Doubr8V~' /1533-1553/ mu věnoval jednu ze svých bé i

/viz Hukovět humanistického básnic'cví II. str. 451/. tTiří

Ba'lOrovský zerr2'el roku 1599; viz jeho kšaft MA Plzeň áriv , č ,

225 fol. 47'1'.

/19/ Viz rodopis Rajských z Lubr~ce, uložený v rukopisu v 1lli Plzeň.

/20/ Viz rodopis Lruml.ovakých od téhož autore v rukopisu v I.lA Plzen.

/21/ Jde o M. Jana Klec z Roudné, zakladatele významné patricijské

rodiny plzeň&lcé • Z jeho děti z prvního manželství je znám

pouze kněz Jan, cd r-, 1612 farář dejšinaký. Viz YlA Plzeň anv ,

Č. 225 fol 66. M. Jan Kleo z Roudné zemřel roku 16-13.

/22/ Eva Purkrábková byla pravnučkou Zykmur:J.a Staška z Ducnž.ce ,

Viz, rodopis StaškU od téhož autora uložený v rukop í.c '.1 V lIJ.

Plzen.

/23/ MA Pl~eň inv.č. 215 fol. 257v. Matouš Hauf koupil dUm cp. 1;1

roku 1569.

/24/ lfJl Plzeň inv.č. 224 roi • 71v.

/25/ MA Plzen arrvs č , 230 :foL 27. Dóm čp.13l zůstrl v L,

}~eových až do rvIII. stol.

/26/ MA Plzeň inv.č. 215 fol. 274.

/27/ MA Pl~eň inv.č. 218 :fol. 132'1' •.

128/ Doerr, Der Adel •• , str. 51, Saalbuch l2a fol. 53v. Jivoký

důl je dodnes mělke údolíčko, svažující se od plicního pavi

lonu fakultní nemocnice k silnici, dříve až k řece Radbuze,

'Vladimír Klecandfl; /'.ťři kapitolY o českomoravských erbovníc

Zprávy zemského archivu 1931 str. 69 a nás1.1 se mu vvsmtv

že sc svým titulem "z .... do'lu'' opičí po němeczýcn přídom-
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Rodokmen Třeštílcl z Hyršove.

Linhart z !fyršova, Jan Třeštík z RyT- Šimon Třeštík Mariana Tře-

nar.asi 1510-1515, šova,nar.asi 1520, II !fyršova,ne- š tiková II Hyr-

neužíval jmena žil v Plzni až od ní o něm nic šova,nar.asi

Třeštík, 1553 až 1568,dědil po strý- známo,žil u po 1520,zemř.

1555 měl dům čp. ci Šimonovi,koupil bratra Jana před 1594.

138, od 1557 měl 1570 dům čp.201,rad- a přežil ho. Odd s asd, 1540,

dům čp.167,radním ním 1574 a 1577. jeji manžel

1557 a od 1564 Zemřel 1579. Zykmund Plzák

zemřel 1568. Odd.asi 1570,manžel- měl od 1551

oú::!! ;-:cncÍ(1ích na" •••tal.", v čenž nemá pravdu. Naopak, Pl-

h ál ' t ".e s' v době, kdy Češi si houfně '10
",~ka dlužno poc v. ~" -' •

lili přídomky německé, vybral přídomek český podle pomistné-

ho jména pozemku, v jehož blízkosti měl grunty,

/29/ Macháčkovy výpisky.

/30/ Radní protokol z r. 1568 fo1 13 /podle Uacháčkových výpis./.

/31/ MA Plzeňinv.č. 215 fal. 4·9.•

/32/ W~ Plzeň inv.č. 215 fal. 151.

/33/ ~1A Plzeň inv.č. 215 fo1. 270.

/34/ Pojem švagr byl tehdy velmi široký a vedle svého vlastního

významu snemená příbuzný vůbec. Ra,jský byl fakticky manže-

l emjeho neteře.

/35/ Strnadovy výpisky a inv. Č. 225 fol. 2'1.

1~6/ 1&A Plzeň inv. č. 225 fol. 2v.

/37 / Viz Macháčkovy výpisky •

/38/ Viz Rukovět humanistického básnictví I. str. 103. Arnoldinu

napsal dvě drobné básně v letech 1604 a 1608.

/38a/MA Plzeň inv. ě , 217 fol. 166. Jeroným Stelin žil v Plzni

čp.l70.

/39/11A Plzeň inv. Č. 219 fol. 209 a 303, viz také rodopis Raj-

ských II Dubnic~, str. 20 a 21.

/40/ W~ Plzsň inv. Č. 230 fol. 51'1 podle tmcháčkových výpisků.

Ve skUtečnosti je v knize inv. č. 230 fol. 51'1 zápis týka

jící se něčeho jiného.
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N.N., be čvá:l', žil

v Plzni v druhé polo

vici XV.století. Měl

dva sy;ny:

Šimon,nar.aBď. 1480, Jan, nar.kolem 1480,

ma od 1530 jméno měl od 1530 jméno

Třeštík a titul a Třeštík a titul a

erb "z Hyršova". erb "z H;y>ršova", ale

Vlastnil pozemský neužíval jich, psal

statek Teplice ott se vždy Jan bečvářo-

1537 a jiné grunty. vic nebo Jan be čvář ,

Zemřel bezdětný Od 1524 měl dům čp.

po 1555. 167, radním 1532-1537,

zemřel 1555.

odd.1505 dcera BaI'-

bezdět. toloměje

Stehlika,

nar.asi

1485,zemř.

1505-1510.

odd.1510 Barbora N.

4 děti: rok ·nar.a

úmrtí ne-

známý.

zi



šeku.

kněz Jan Kleo, Mariana Třešti-

narvpo 1580, ková z Hyršova

od 1612 farář neexistovala.

dejšinský, ~lariana Plachá

ostatní data byla rozena

nezjištěna. Hiršová z Hir-

Ferdinand Pe.

chovský z Turn-

,
Magdalena Rajská

z Dubnice /1575

1624/,odét.1595,

manžel Florián

šteJna a Palati

nu /1576-po 1610/,

bezdětní.

Rodokmen obsahuje jména a data přislušnikd pěti generaci ro

du. Data narozeni a sňatkd stanovena většinou opatrným odhadem

s možnou odchylkou několika let nahoru i dolil. Data úmrti větši

nou zjištěna z dokladll a jsou celkem spolehlivá. Za správnost po-

/1575-1618/ ,

bezdětni.

Daniel Rajský

z Dubnice /1570

1609/, odd.1595,

manželka Alena

roz .Drešerová

Ja~ Plzák z Divo-

kého do1u,životni

BSUdy a data ne-

Adama Ottmara~Měli

podruhé-provdána za

dita N.ho pf'ežila,

Druhá manželka Jl1-

"' erb "z Divokého:>

wCi od 1532 tit.ll:;"

potomstvo neznámo.

po sve neteři lueně RSJsk{,

v fraze, děc.il& 1622-1ó26

: (~ě·~i~viz. nižBc- r:anžel l/iatthia,8 J-~:'nolc.inusi

",'orovského 1-zemře- Am18 ~1řeštikovf.i z Hyr-šove ,

18 pc 1572 ..1.lěli n8!'.po 1;'701 odd.asi 1595,

:::rlárny • řadi aouroaeneů se neruči.

Judita Třeštíková X••••Třeštíkové Zuzana Třeštíková Tobiáš Třeš-

z Hyršova,nar. 7- Hyrsova,data z Hyršova,nar. tík z Hyršova,

asi 1550,zemř. neznáma,provdá- asi 1560,zerrď. dsta neznáma,

J590.0dd.1569$ na za Jiřika Be- asi 1590.0doo nar ..asi 155:;.

manžel M.Jan Vin- rZ':la,sladovnika 1580,maDŽe1 1;.Jan Převzal z dě -

cenc Rejský z 8 majitele domu IQao z Roudné dictví po otci

Dubnice /1545- čp.6,pak 131. /l555-1613/,z ně- dQTTl čp.l67 a

1581/ ,měli 2 dě.· Přežil manželku kolika děti znám prodal jej 1583.

ti.Podruhé pro- a jedinbho syna, pouze jeden syn.

vdána 1584 za zemřel 1582. Druhá manžel.ka

,i'avla l:rumJ.ovslcé·· Kleova byla Eva

;10 11%3-1604/, roz.Purkrábková.

be zd é t ,

Václav Spěváček:

Amerl1ngové v západnich Čechách

Životy a osudy význačných osobnosti poskytovaly vždy zajima

vou látku, v niž ostatni hledali bud kladný vzor nebo omluvu pro

své vlastni chyby, slabosti a nedostatky. Při studiu života a di

la Karla Slavoje Amerlingl:e, českého lékaře, přirodovědce, tohoto

"Jana Křtitele" české pedagogi~ a školymi~ého stoleti, obrá

tili jsme již před lety pozornost i k jiným rodům Amerlingll, kte

ré žily v západnich Čechách.

V rodopisné sbiree Petráškově, uložené v Okresním vlastivědném

muzeu v Klatovech, jsme objevili krejčiho Tomáše Amerlinga z Li

šic /1650/, jeho současnikem byl Jiři Amerling z Damnova u Svojší

na, Ve Vranově u Radnic žil o něco později Jan Amerling. V matri

kách horšovotýnakých jsme našli v roce 1742 jiného J~ Amerlinga



z r'odrážnice II j;onečnť 1W staÓkovských matrikácl: z. první polovi

nv minUléht, f,-tc,J.eti jsme poznal; fl€,dláka Šimona Amerlinga s po-

::ctno\; ror1jn()u. V:íznrunn) tiE': 7.ftp:lD V té?e matr:i.ce na poěétku Ledna

W?O, kdy se Kate:d.p(-, c1c::-h ·'élua l"j.še:r-a ? Hl onové tl Staňkove.

č.l;·, ·,.o;rodi.L chlapec. Jmen" otce nebylo označeno. Ze své anony-:

mít", 'J;{fltoupD PO\;Clě.i:i -Jnn A.mer;ling. oefltá:ř- :;'. Klenč1.• 7, děti to-

lwtc, hnn\\elfl't.v1 nás zvláštĚ 7.~i.i:f.mal Ignác, čtvrt;f syn .]= Ame r

:Li.ng!, a jeho manželky Ka.te:ř·in~·, pozdější malí.!", o němž psal Fran

t .~šek Henig v knize Obrázky ze staré školy /Praha, Rašin, 1917,

fltr.33/ •

'J Okresním vlastivědném muzeu v Domažlicich, kd~' jsou ulože

ny někter4 .ieho práce, upoutá pozornost kopie Brožikova: obrazu

,lUB před koncilem kostni.ok;ho/18R9/. }!ikdo jiný nemohl vést po ne

schúdnécestč k uměnf syne Josefa Amerlinga /1869-1945/, kterého

připomíaá Tomanuv slovník výtvarných umělců, než právě on, vyhle

ciávaný port rétist a, malí!' městského panstva, jak se Ignáci Amer

lingovi nňkdy říkalo. Potomci Josefa Amerlinga žiji v Domažlicích

podnes. Není snad třeba zd~raznova~, že se zajímají o umění, za

jímavě hovoří o rodném kraji. Domažličtí Amerlingové mají rozsáhlé

vědomosti o své!', rodu. Snad lze souhlasit s jejich domněnkou, že

Amerlingové v Lišicích, v Damnově, ve Vranově, v Podrážnici, ve

Staňkově, v Domažlicich :i. v Klenčí patřili kdysi k jednomu rodu.

.Jednot.Lí.vé větve se během let v západnich Čechách rozrůstaly tak,

7.0 .jé dnes mlžeme velmi těžko sledovat. Rozhodně však nebyly ty

to rooy spřízněr~ s rodovým jménem Amerling, jež se od počátku

",únulého stoleti vv skytov al o v Klatovech fl před prvni světovou

vnlkou v Aši, městě na samé západní hranici!

/ Aši působil jako vojenský lékař dr.Karel Amerling, nositel

~tejného jména jako náš buditel a pedagog, pozdějši ředitel sena-

;-1.

toria v Květnici u Popradu a pak profesor Palackého university

v Olomouci, vynikajíoí odborník pro alergioké choroby v Lázních

Jeseníku, purkynovský bada~el. Jde o osobnost, jež výrazně při

spěla k načernu protirakouskému odboji. Bylo to právě o pUl sedm<

ráno dne 29.srpna 1915, jak se nám svěřil prof. dr. Amerling,

kdy na dveře pokoje hotelu Lem v Aši zaklepal muž, stíhaný ra

kouskou polioií. Dožadoval se rozmluvY s doktorem Amerlingem.

Ten byl velmi překvapen, když na navštívence četl jméno dr. Edu

arda Beneše. To jméno mu bylo známé. Z r-ozhovoru vyplymlo, že ne

se důležitou zprávu za hranice. A tak lékař ašské posádky, kter,ý

se znamenitě vyznal v cestách a přechodeoh, pomohl svému příteli,

aby za hranicemi splnil důležité poslání. Třebaže tento významný

Amerling působil v letech první světové války na západním pomezí

naší zeL', jeho předkové pocházejí z Třebíče na h~ravě. Tam žil

v polovině minulého století dr. Fr1'tišek Amerling, osobní lékař

hraběte Valdčtejna, postava, jež patří k pokolení lidumilů, kte

ří na venkově léčili ohudé zdarma. Zdá se ted7, že pozdější vzta

hy Karla Slavoje Amerlinga i profesora dr. Karla Amerlinga k chu

dině nejsou ani v tomto ohledu nepodloženy.

Morava byla pro naše genealogická pátrání vÝ.znanná ještě ji

nak. Zde v Havraníkách na panství křižovníků znojemských je totiž

třeba hledat rod', z :",,1hož pocházel otec dr. Karla Slavoje Amerlin

ga, Pohled do grontovnice obce Ilavraníky z roku 1763 uvádí nás

k Johannu Amerlingovi, který pracoval jako hospodář a vinař na

chalup?' č , 75. Byl dvakrát ženat, z prvního manželstv i je pro nás

nejzajímavější syn Jan /nsr.1775/. otec Kar-la Slavoje Amerlinga.

Jan Amerling přišel do Klatov v roce 1799, vykoupil se z vojensk~

služby a pronajal hospodu "U slunce", od roku 1807 vlastnil pak

hotel "U bilé růže" /čp.64/. Jan Amerling byl dvakrát ženat:
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súsed Jakub Budecký, ••• předklád$je komu co dlužen jest a kdož

jemu dlužni jsú ... totiž Hroch Vávra Vaně á' Jiecha z Dajšiny,

první 80 grošů, druhý kopu a třet! 45 grošů'", (J .Strnad, Listář

král-města Plzně. II. Plzeň 1905, str.490). Další zápisy jsou T

Rejstříku mezni.m(Měst.archiv č.inv.44). Při "vejchozu na leani

meze v Kokotsku" 1576 uvádí starý Bláha, že někdy Václav liroch

~ Jindrou ft u jistých tří chvojí" vzali řetěz Bušov~ckým, když

tu neprávem štípali dřiví. Lété :~78 "vejchozu do lesa Myšiho

Oujezda přitomni byli Hroch start" a na jiném místě•••"J::'·:ra

s Václavem Hrochem a Jakubem star,ým rychtářem". Roku 1591 na

..Kokot sku vykazovány meze Šimonem Jindrou a Václavem Hrochem••• "

/nejstřik mezní, fol.92r, 7 a 9, 88. Měst.archiv/.

Před rokem 1607 byl na dvoř. u rybníku Hroch Jan. Po něljl

nastoupil na dvůr Jan syn Bláhy Pojera ze Střapole. Ptó·.ženil se

patrně k vdově Rozině po Hrochovi, l3.prosince 1607 postupuje mu

totiž dvůr Daniel Kašpárek z Pals'tina, ouředník nad lidmi poč

danými"k ruce sirotků Jana Hrocha"; Gruntovni kniha - Dýšina,

~ol. Dvůr Hrochovský, Měa.t.arohiv č.inv.239/.

S nastoupením na dvůr HrochOvský ztratil Pojer rodové jméno,

stal se Hrochem. A toto přejmenováni drži dále, i když potom lé

ta 1623 přešel z Hrochovského na jiný dýšinský dvůr, Šafránovský.

Hospodaři tu jako Jan Hroch a po něm je potom dvůr přejmenován

na Hrochovský, dnes "u Hrochů". ~aké dědicové po něm jsou zapiso

váni jeho druhým rodovým jménem ~ Hroch /Grunt. kniha, dvtir Man

dlovský 1651, Jindrovský dvlir 1640, Šaf'ránovský 1669/.

Na starý Hrochovský dvůr u ~bníka nastoupil po Pojerovi

nejprve jako šafář a v roce 1630 jako hospodář - držitel nejblí

že přibuzný staršího Jana Hrocha Brož /Ambrož/ z Ejpovic. S nim

první žena KOl'lalie /1779-1806/ byla dcerou Václava Hutary /9.11

1741-17.4.J 80S/, kontribučního písaře v Sušici, 'který s manžel-

KOll Annou, rozenou Princovou, měl osm dětí. D~ ženo Jana Amerlin

ge 'oyla Anna /nar.20.4.1783/, 'matka Karla Slavoje, dcera chudenic

kfho rychtáf'e Jana Je2 f nks , Neni bez zajímavosti, že sestra paní

hm\y Arr:erlingové Marie /nar.26.8.1787/ se provdala za správee schon

ber-nského penstvi :;:'rantiška Lsmbla. Z tohoto manželství vyšli zná

~i učenci Karel, Jan Baptista a Vilém Dušan. Byli tedy Karel Sla

voj Amerllng 8 bratři Lamblové bratranci.

]. v Plzni žil Ludvík Amerling /nar.28.12.1813/, bratr Karla

Slavoje, kterého.známe jako obchodníka a příznivce plzeňské ma

teřské školy z počátku jeji činnosti v třicátých letech minulého

století. Po příkladu t~atov byla v Plzni před třiceti lety i Amer

lingova /dnešni Sudova! ulice.

:E!§!!~~;. Státní arclliv v Plzni, Státní arc:hiv Brno, Okresní vlaa

tivědné muzeum v Kletovech, Okresní vlastivědné muzeum

Domažlice.

VáclBV Čtrnáct:

Jak vznikala rodová jména
-------------------------

/Několik poznámek k rodokmenu malíře V.BroŽíka!

Na razie, tj. na rohu u rybníku proti kovárně stával odedávna

ve vsi Dýšině selský dvůr, jehož dějiny maji blízké vztahy k rodo

vému jménu malíře huaitské epopeje Václava Brožika. tTipomíná se

již v listině Lipolda z Oseka a v HoroIDYslicich z roku 1401, kte

r-emu jako vrchnosti tehdy ves patřila.

',1 16. století, kdy byla Dýšina v majetku plzeňského panství,

hospodařili na dvoře tl rybníka Hrochové.' Prvá zmínka o nich se

"iní v i':niz" 7.~~vpti, :fol.50. V pondělí .... záři 1502 konšelé .a zá-
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se dostalo dvoru u rybnil!:a také nového jména, Brožovský, dnes

"u Brožů" ~

3rož měl vruka Víta /zápis v gruntovní knize z r-, 1690/.

Po Brožově dceři Kateřině, kteráž byla manželkou některého

z krátkodobých držitel~ b=ožovského dvora/Gruntovní kniha, starý

Hrochovský dvůr-, 1687 a Valochovský dvůr 1653 a 1668/ je jmenován

také B~ž. V roce 1698 při selských soudech držených jako každý

rok, zapsal však městský písař do gruntovní knihy dýšinaké, aby

odlišil Brože mladšího od staršího, misto 1 kopu (grošů) Vítovi

Brožovi - Vítovi Bl!'Ožíkovi /Brožovský dvůr - starý Hrochovský

12.1edna 1698 a 1699, Gruntovní kniha/o A stejně pak i v zápisech

tohoto dvora činí v století 18.

Léta 1692 se Vít přiženil na dvůr B1ahošovský. Ujal se jej

po svém tchánu Vítovi Šotovi a hospodařil tu do konce roku 1728.

V zápisech gruntovní knihy o tomto dvoře je Vít veden jako Brož

a také potom jeho syn Václav, kterému postoupil dvůr 10.únore:

1629. V roce 1754 však zaznamenal opět městský písař, že roční

splátku dědicům, přiročí nebo vejrunk jak říkali, položil Václav

Brožík Víta Brože dědicům /Grunt. kniha, Blahošovský dvůr/o

Od roku 1766 do roku 1825 hospodaří tu syn Václava, Josef.

Do gruntovní knihy je zapisován jako otec Josef Brožík. A syn

Josefa, který drží dvůr od roku 1825 do 1848 je veden v zripisech

rovněž pod jménem Brožík František. Zdrobnělina Brožík se tu uja

la jako jméno rodové. Zapisuje tak otce a matku Františka v roce

1788 do matriky i farář dýšinsk,ý.

František arožik měl 10 dětí. Jose~a /nar.1810/, Františka

'1814/, Kateřinu /1817/, Martina/18l9/, Václava /1821/, Josefu

'1824/, hl žbětu 8" Pavla /1828/, Annu /1830/ a l.larii /183'3/. Ne;j

Ladší syn Pavel, jnk bývalo zvykem, převzal d~ po otci, Josef

dostal chalupu, Václav se vyučil sedlářem a měl pak výrobu karo

serii v Plzni, František šel na studie a li'-aI"tin se stal ham.rnikem

a pecařem na novohutakém hamru u nýšiny.

Někdy v roce 1850 nebo 1851 naskytlo se Martinovi výhodné

místo na hamru u Třemosné. Tehdy lila,mu narodil synek Václav. Na

ledecké faře byl zapsá~ do matrikY k 5.březnu 1851 "na popeleční

středu" jak si poznamenala matka do modlitební knihy.

V rodině Brožíků se traduje, že Václav, syn Martina Brožík,a,

potom akademický malíř, se narodil v Dýšině na dvoře "u Brožíků".

Jeho strýc Václav Brožík, výrobce ~aroserii, se občas rozpomínal,

podle vÝPovědi jeho dcery, ředitel~ Anny Kieswetrové, jak Václav

, :nalíř se stěhoval v peřinkách na hamr v Třemošné.

Jiří Zy.kmund:

Rodopisné záznamy o rodinách Perner a Zykmund

Měl jsem to štěstí, že do rodopisu mne zaučovala má nebožka

matka, která teto vášni holdovala od svých mladých let.

Její rodopisné výzkumy opíraly se o velmi rozsáhlé osobni

styky se spřízně~hni rodinami a o zachovanou velmi starou rodi

nou korespondenci. Stálý j ají styk s nejstaršími členy příbuzen

stva, její do hl.oubky jdouci zájelll pc,áhal jí při sledování roz

sáhlých příbuzenakých vz t ahů , Ve svých písemných pamětech vděčně

vzpomíná svých prarodič~, kteří ji svými vzpomínkami uvedli do

studia rodinné genealogie.

Jsouc sama posledním členem plzeňské zvonařské rodiny Per

nerů, v Plzni usedlé od r-, 170'3, vYsledovala obsáhlou korespon

dencí a studiem rozsáhlých rodinýon záznamó., výpisů z w~trik,

městských knih, rodiny Pernerů /plzeňské i českobudějovické větve

Steinbachů / Horš.Týn/, !~epinskýen /z Táborska/, Míšků /Rokyc~v;,
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PhDr.František Beneš,·JUC. K.J.Horáček, Josef Mllde.

II. ~~~__f~!-~ vydává Čs.společnost přátel drobné

plastiky - Praha 4x do roka

l.roč.- 1964, 2. - 65, 3. - 66, 4. - 67, 5. - 68, 6. - 69

Mimo f'alerist1ky, numismatiky a odznaků s1 všímá i heraldi

ky jako vědního základu pro výše zminěné specialissce.

vydává Heraldická společnost - Praha

roč. I. -·1948

roč. II. - 1949

Na tvorbě tohoto zaniklého časopisu se podíleli především:

I.

Tento přehled si nečiní nároku 11a úplnost. Je určen prede

vším pro potřebu úplných začátečníků v tomto oboru. Zkušení he

raldikové zpravidla tato dila znají a podle specializace své zá

liby i díla další - zde neuvedená. Mnohé z těchto děl ,je cennou

pomůckou i pro genealogy a to především pro ty, kteří se neomezu

jí jen na své vlastní předky, ale pracuji i v genealogii feudál

ních rodin.

Díla mnjící význam i pro geneelogy jsou označena p!smenou "G"

Díla obsažená v příruční knihovně - studovně Archivu města

Plzně jsou označena: "AMP" .Některá z uvedených. děl jsou i ve St.

vědecké knihovně a to i díla tek vzácná, jako je na př. příručka

"U náS!'. Řadu prací lze získat - při trpělivosti - systemem zá

znamů v antikvariá~ech v Plzni, K.Varech i v Praze, připadně sle

dováním nabídkovýchseznamů ostatních antikvariátů v ČSSR~ Z časo

pisů doporučujeme přihlášku k odběru časopisu Heraidika z Muzea

v Jíl~~ u Prahy.

Č a s o ~ i s y :

olzerJ:3k)c:J. ;.T._·~trl.i U, rU8chn',""~' dato·<Tsl0jch. ·;;ellnel'u. V jejich

::--ozrndech ~1('1uJ'j i :todi~'~ ~;n,ger, ;1.uer, ;josák., uurgstal: sr,

:;el'T.o'1~,cl:j, Daubek, Jivišek, Doubravských !abbé ,Tosef Donrovsl0jl,

Dryé.k, Fiala, Florian, Ylossmann, Fode rmayer , FO,jtík, Fritsch,

;}undermann, Hájek, ríecht, řlorálek, Hčf'ner , Hrubý, Jahnl, Jekobe,

-'.- . 1_' 1(a-el (;"utezky' ~:hodl, Kl.ebr, Klotz, Kcck , Komárek,,) )..T:lr.lSr-..y, *a ~, ... , ,

-r •• v Kuniovsky', Latka, LBka, Loďl, , Machek, r.lay, i,líšek,
:~rrypJ., ,:-..r~z,

-. "ettel R;chter pozs'Jpal Stel.,,,;r, Šteťl, Tropp,Vodr, !i(oser, " ,. ,"" ,

VoJf, Wanka, Zamrzla, Zimmermann.

6 rodin z přízně mého otce sledovala rozrod Zykmundů IHor.

3ukovina u i,;nich. Hradittě/, Maděrů IMnichovohradištsko/, Poes-

zp.erú ~lřednická rodina na panstvích kapit~y u sv. Víta v Prazel,

11 rodin spřízněných jako 3rzybohatý, Fidler, Fousek, Genttner,

Jedlička, Klíma, Krejbich, Mandlík, Najman, Teige, Vavák.

Všechny tyto zápisy jsou ulože~y v městském archivu Plzeň

pod inv.é. 4943, 4944.

Sám :'~~ pokračoval v bádání o rodině mé nebožky že~', roz.

Kadlecové !11ačkov u Bl atnél , a rodinách spřízněných. Vyskytuji

se tu rodiny: Babor, ::laloun, Černý, Fiala, Hal aburd a, Hibrend,

HonH, Chott, Chudáček, Jónský, Jílek, Kníže, Kobliha, Kostelecký,

Meiner, Pravda, Rach, Ruterle, Samec, Smola, Žák.

Z příbuzenstva švagra Dr. Dostála a sestřenic Šulcových sle

dovány byly rody: Dostál !Podbř'ezi u Dobrušky/", Duchek /Bíluky/,

1,!ilota /Plzeň! a Šulc' IBrodce n.Jiz .1.

Nejmenuji celou řadu rodin vzdálenuho příbuzenstva, kde ani

sily mé matky, ani mé nestačily k zachycení veškerých dat. Také

tl vyjmenovaných rodin nejsou v některých případech vzhledem k roz

růstajícím se rodinám data kompletní.
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()túzka:it:~ )jr-:::r'ald:iJ.:";: rit?- 'V t6tc oT'I!,E.tniz&ci zabývali pi'ede

\'šírr, r"lJDrt< :Frant. Lobť.:owicz} j.q;F.J .. KBX'lovcký, ar-ch , BCl

~~imekJ ine .. VtŠt?;cb_~ i{l~l Žižkw.~ .Jiř:í. Louda a Z~lůněk Loud a,

;~c1 Hn6k L~ichaJ.. e.

EEhALDEi, - bullet:i.L pro základní historické v(';d;y,
..------ 1.1'01:. - 196b, 2. - 69

Vydévó: Heraldická sekce YI'Uhu spolupracovniků l,nzea těž-

. ev a ZTJl''!cov&ni zlnto v Jílov8w u Proby.
r-edakce: ~r.:':i~oŠ Y.lášterský, J.V.Kočandrle, dr.I.:iloě

Zár.,/tmický - ř-ed , muzea.
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upravil Aug ,

vědy slovesnost

po prvé svět.válc~.

značné mr~ž8tvi čemo

převá~ně od Vojt.l~le

dokončeno

Dobré genealogické údaje,
bílých šrafovaných znaků,

rytii'e z Dobro Vody.

~~..BJ;_bdLI~..b

August Sedláček

2. část - zvláštní /blasonování a třídění znaků ro
dových dle erbovních znameníl

Vydala Č. akademie věd a umění

Praha - 1925
~IAKY STAVU KNĚŽSKÉHO V ČESKÝCH ZEMíCH
--------------------------------Bt;ti;lav Štorm

Q§t;Q~Q~y.§~!Lm;~;J;~ Martin Kolář 

Sedláček

1. část - všeobecná lnauka/
Vydala Č. aksdemie pro
a umění - Praha - 1902

~!;QMQ~y.§~~Lm;~Q&~

Is ilustracemi autora!
Vydala: Družina literární a umělecká

sbírka: "Klenot" Olomouc - 1929
1. svazek - 500 číslovsných výt.

~QNÁ__zy~!~~_Q§~!:mL:L!:~§!YllE! Břet. Štorm

!m!:2_§;;;r~!~~~J2~_!?~!§Q!!fd~§r~Q~§E~

!!L§2hIE!HL~~<;!_1,§J.ll:e...u Fridrich Bemau

Heraldické přílohy: 10 barevných tabulí po deseti
znacích Icelkem tedy 100 znaků! šlechty české i cizí
usedlé v nauem pohraničí, velmi dobré úrovně. V tex
tu cenné kspitol~ genealogické a další četné ilustrace
zvl. rodových náhrobků 8J epitafíi.

vydalo: K.u K.Hof und Universitots
Buchhandlung - Praha - 19C3

Vojtěch Král ryt. z Dobré Vody
Souhr-n pravidel a předpisů.... znakových - 800 obrazů

v textu a na přílohách, část barevně.

''Ydal: Rudolf' Storci1 - Praha 
1900

§T1I2~li-\"lIlU4..~!~E~gtU;r~!L§~~9:w.gg§Q!:!19~li:

II At1P1t

"SVKU

Pozn.~

10.

8. liG"

7., ., ·...".-IP"

6.

~t!~q.1!2~ (;2§ff~!!.. Vojtěch rytíř Král II Dobré Vod:!

/50 tabulek se znalQ' fl genealog. textem - p~v.vydání,

da15ich 6 tabulek dodatků od V.hrále a 24 tabulek od
h.Masáka. Celkem teda 82 tabulek s texty/
!pozor - četné genealog. omyly - na př , ,'dnje o vymře

ní rodů, kt er-é dodnes žijí. Kresby znaků ne svou dobu
velmi dobré úrovně - pouze černobílé/o

Vydala společnost přátel staro
žitností českých v Praze 1894 
1912 - jako přílohu k časopisu,

Li1Y~!2r1.J:~L~!:.'JiL~'!y'!;~_~.y::!Y~Tyt_~§KÉl!Q
1. '. ~;vazkL' vvdával. F .Šimáček, později Še-1c a August

Sedláček - Praha
poprvé kol r , 1900, druhé vydání

.I.Siebmacner:
/Dr.Rudolf Johonn

Graf ~eraviglial

~~Lf}2~i!!g~_6~~ vydalo: Bauer und Hasne - Verlog
Nurenberg - 1886

Ur~~~~~_~~_~LeE~~~E~~-~~E~E2~~h J.Siebrnacher:
- /Dr.ll.Bdl. von Ka-
IV - Band /desáté oddělení/:.. dlisch + Pfarer
Der l!l8hrische lidel .
------------------ Konrad ulažek!

vydalo: Bauer uné!. Raspe - Verlsg
Nurenberg - 1899

"3\'ť'
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Vyda1: Vyšehrad v knihách ŘádU

1940

Náklad: 500 výtislill
Erbovn .( knížka no rok 1 0 41
-----~~---------------~-- redigoval: Dr. B. Lifka

Vydal: Vyaehred v knihách Řádu

- únor 1941

Náklad: 1000 výt1slill
~_~~_~_~_~_~_5_~ -čili

redigoval: Ing. arch.

B. Štonn
Vydal: Řád! - Praha - říjen 1938
Náklad: 530 výtislill

Erbovní knížka na rok 1922 y----------------------- redigoval: B. Storm

V;pial.: Vyšehrad - v knihách ŘádU

na podzim 1939,
Náklad: 530 výt1slill

~~9!m~m~1s§l..ll!L!:QJL121Q redlgpval.: Dr.B. LUka

redigoval: B. Štorm

Vydal: Řád - Praha - leden 1937
Náklad: 550 výt1slill

~r!22Ynf~!JÍ.2Js~u::.g_~!_~21 redigoval.: Ing. arch.
B. Štorm

Vydal: Řád - Praha - 1938
Náklad: neudán - as1 550 výtiak\l

§r!?2Y!ll.J;~~];{L~_l:72!L:l:2l§

Karel Schwarzenberg
přehled její teorie se zřetelem k Čechám na vývojovém

základě. !Četné černobílé kresby, jedna barevná pří

loha: - ilustrsce autor + B. Štor'..1. Nejmodernější a
nejdokonalejší učebnice heraldi~ po odborné, jazyko
vé a stylistycké stránce.

Vydal: V~šehrad - knihy ŘádU -

L.P.1941
O roČÁTCÍCH ERBU ?RAŽS}:!CH CECHŮ
-------------------------------- Dr.Vlad.J.Sed1ák
!?oznámk:y;> o jediném "živém století" cechovni heral.dikYi

Vydal.: Svaz přátel rodopisu -

Praha - 1945

IIrlU
u

!lAMP"

"AMP"

!tAMF"

1I.tU'_,_;pn

na"

"G"

"!MP"

20.

21.

22.

19.

17.

18.

16.

He1nrich Hunsmann

Pozn.
Náz cr-ná a dobrá pHručka německé heraldiky - v mno

hém odlišné vývojově od naší, barevné ilustrace pře

vládají nad textem. Autor si všimá aspektů geneal.ogie-

kých, zvl. erbovnich vývodech"
Vydal.: Lnae L _. Verleg - Leipzig 

J"~k neudán, vyšlo mezi 19~5-·

193[;

uspořádal dr. Zden~k Zeneer

Sborník -přehled knižniho a grafického dila za léta

1926 - 37, vydbno 8 ilustracemi !i herala.! B.Štorma

u příležitosti prvrú výstavy praci S.Š. ve dnech 3. 

10.10. 1937

n;;laad 200 výtisku.

Vyda::: l1nblQl:' ft Durych •. Praha - 19:3 ~

"AMP" ~_O_lLJX) HE_R&D__IKY_
Ing. arch. Břetislav Štorm

!stručná příručka heraldiky!

Vydal.: Vyšehrad - knihy Řádu 

Praha - 1940

uo" ~~..Y!:!t_~ltŽK!_li~.EQ~_~2~2. redigoval: B. Štom
tl Al/fP" Pozn.

Všechny erbovni kn!žky obsahuji mimo odborných heral.d.
stati i část zvanou kronika s důležitými geneal.og. in

formacemi o šlechtě usedlé v Čechách a na Moravě.

V dobrých herald. černobílých kresbách převládají

práce K. ;;chwarzenberga a B. Štorma. Tyto bibliofilské

tisky ~cházely na výtečném papíře a počítalo se s kolorováním

znaků sbfrateli - čtenáři.

Vydal: Řád - Praha - únor 1935

náklad: 330 výtislill

14.

Česká akciová tiskárna - Prcl~-1937

13. "AMP" ~.ly'jt:-§E..§E;§ Ing.arch.5:-etialav Štorrn

!značná ~ást věnovaná vkusu v heraldické kresbě!

Vydal.: Vyšehrad - knih:' ŘádU 

Praha - 1939

12.

34
24. Josef' Milde + V. Palivec
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Pozn.:
Monografie věnovaná

erbovním měštanŮIn.

Vydalo: SNDK - Prah3s - 1962
Nákl.: 20 tis. výt.

~&1@)Y_~BALl2-:qg:
Pozn.:
Stručná brožur~ s dobrým textem. Několik černobílých 
žel nikoliv podstatu heraldiky vysvětlujících - kre
seb autora.

Vydal: rnsel - Verlag - Leipzig
1962

Jiří Loud~ + Josef Herčík

edice,: "Oko" - 111 městských znaků + text + ilustrace
Vydalo: SNDK - Praha, - 1964
Nákl.: 20 tis. výt.

~URQE~t!_Q!Y!g_gQ~§_QE_~~~ Jiří Louda
Pozn. Evropské znaky měst - 320 měst. znaků se struč.

textem. Chystá se vydáni i v němčině.

Vydala: ARTIA - Praha, pro nakl, ,

P8111 Haml.yn - London-1966
Adolf F. J. Karlovaký

Nové vydání připravujeHeraldická sekce ~uzea v Jílo-
vem u Prel1y. Vydala:

Čs. společnost; přátel drobné
plastiky - Praha - 1966

§1QY~NSKÉ ~§!§~_~_Qg§~_~BB-r doc.dr.Jozef Novák
Pozn. výborná publikace, v textu zpracovaná s pečli-

l2IJ:;_!:);!J:IESI!l~g
/in 3ildern der Manesischun Handschrift/'
Pozn. 24 tabulí faksimile iluminací z raně got.něm.

rukopisu se znak'J.

~t!t:!S:fJrA§lmL!4§! text i kresby: Jiří Louda
edice: "Kukánkc" - výběr 44 měst, znaků z Čech a Mo
ravy; /výběr pro děti!

Vydalo: SNDK-Praha-1961
Nákl.: 15 tisíc výt.

1;ru§_=~QL:J2Q§EQ12BY~!Vi- magazín chytrých dětí
sv. 4

tam článek: EQg1~_~D§ffi~ni - na str. 173 od J.Loudy
o rodové heraldice. V ilustracích s podtitulcích dvě

tisk. ohyby.

'36. IIAMP"

35.

32 9 .', MoP"

33.

'34.

,31.

ilustrace: - znaky: Jiří A. Švengabfr-,

Vydala: Jednota starých českých

rodů

Náklad: 100 výtiakó. Praha-1946
~"y_~§KÉ_gJ2M!:I:?;g;J:; M.Ll. Nov'otňák

Fozn. Popisy' českých erbů se znamením raka či račích

klepet.

Vydal autor vlast.nákl. 1947
~N~..t'Q!y:y§ggH..!:.~§! František Zvolslcý
Pozn. podle J. Mildeho: 30 málo zd~ilých reprodukcí,
i ar-ehv , tídaj'e nevěrohodné.

Nákladem vlastním autor - Brno _
1947

František Zvolský
Pozn. Sešitové nedokončené vydáni, nedobré černobílé

reprodukce: erbovních diploIDŮ, privilegií a pečetí.

Nákladem vlastním - autor - Brno
1948 - 9

§i~~~~~§f~~1~2h!~_2~gQ~12hQ!§~ Rud.Bačkovský

i_EQ~l2hQ!~t~_~~_§Yi~_~idlech v Čechách i na Do
ravě a ve svých znacfch , --------------------------------._----------

Vydal Bačkovslcý, Praha 1948
UNHOŠŤSKÉ RODY ERBOV1:i
------------------- Václav Kočka - text, arch.

Vlad.Janovský-kresby znaků

/černobílé/

šlechtě v městě usedlé, ale též

Vydal: Svaz přátel rodopisu _
'.?raha - 1948

~_E-~_~ Zdeněk Radslav hr. Kinský - text
Jiří Louda - znaky - jen prvot.Štíty,

Pozn. bez přileb a klenotů - barevné
Genaalogocko-heraldická příručka o 20 českých' či po
češtěných šlecht. rodinách panského stavu. Z[~hycuj~

jejich stav v r , 1948 ev r , 1848.

Vydal: Vítězslav Klemens - Chlumec
nad Cidlinou - 1948 - 300 ~"

11Gl<

"AMP"

~IAMPI\

ttAlvlPU

"G lt

26~

278.

27.

28.

29.
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vostí archivniho badatele. Úroveň černobílých kreseb
z naků al.abé ,

Vydala Slovenská archivná. správ[

Bratislava - 1967
Nákl.: HOO výtislru

t2~~lE..

Uvedené publikace jsou uvedeny v přibližně chronologickém
pořaM f, tak prozrazuji mimoděk i troji temné období pro rozvo.j

vc ecr. npolečenských věd - nejen heraldiky. Jsou to období ob O"

3v~tových válek a dále období od ~. 1949 do r. 1961.
V případě potřeby bude tento seznam v budoucnosti doplněn

.i nf'ormac emi c, ni!kterých dalších dílech.

Zdeněk L o u d a
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