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Alexandre Murín-Meese

Politická činnost knížete Karla Maxe Lichnowského

na počátku I. světové války

Rád bych případnému zájemci z řad členů KGHO představil jednu
z významných osobností dějin německé diplomacie, která byla dosud
u nás opomíjena, nedoceňována a na níž se neprávem zapomínalo.
Domnívám se, že tato postava bude zajímavá"zvláště pro nás, kteří

žijeme na severní Moravě, k níž měl princ KarI Max Lichnowský, je
muž bych chtěl následující řádky věnovat, blízký vztah, protože
odtud pocházel jeho rod a zde se rozkládaly jeho majetky /fidei
komis 1) Chuchelná a panství Hradec u Opavy/o Chtěl bych se zamě

ti t předevš-ím na vrchol jeho diplomatické kariéry, který osobně

považuji za nejzajímavější a nejzávažnější. Jaké tedy byly životní

osudy prince Karla Maxe Lichnowského?

Narodil se B. března lB60 v Křižanovicích /dnes v Polsku/

jako prvorozený syn Karla Marii lichnowského /lB19-l90l/ a Marie,
rozené kněžny eroy /1837-1915/. Svým původem, společenským posta
vením své rodiny, spřízněn s rody Zichyů" Khevenhi.iller-t·letschů,

Salm-Salmů2) ad., patřil k příslušníkům vysoké nobility. Lichnow
š t í začali s politickým a mocenským vzestupem Pruska, pozvolna

inklinovat k tomuto státu /objektivně to bylo dáno historickogeo

grafickými faktory/; tato tendence začala zesilovat ve II. pol.
18. s t oI . , po pruském záboru S-lezska3), do něhož spadala i značná
část pozemkových držav Lichnowských a kdy se vliv pruského státu
nadále zvyšoval. 30. - ledna 1773 byli Lichnowští dědičně povýšeni
do stavu pruských knížat /primogenitura 4) a nejstarší syn/ zároveň
však zastávali vysoké úřady na vídeňském dvoře a hráli významnou
roli v politickém a kulturním životě habsburské monarchie. Spole
čenský vzestup Lichnowských byl podtrhnut udělením rakouského dě

dičného knížecího titulu /opět pro primogenituru a nejstaršího
syna/ 30. prosince 1846. Otevřeně dával své sympatie k Prusku na
jevo především otec Karla Maxe, Kar I Maria, který byl dědičným

členem pruské Panské sněmovny5) v Berlíně, pruským generálporučí

kem a měl velmi blízko k mocenským špičkám Pruska, včetně těsného

vztahu ke členům královské rodiny. Své vyhraněné propruské smýšlení
ostentativně projevil v průběhu prusko-rakousko-dánské /lB64/,
prusko-rakouské /lB66/ a prusko-francouzské /lB70-lB7l/ války,
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V tomto prostředí tedy Karel Max vyrůstal a je nepochybné,

že jím byl utvářen, ovlivňován a názorově orientován. Vzdělání

získal na dráždanském gymnáziu. V roce 1882 sloužil v gardovém

-husarském pluku, o rok později však byl povolán do zahraničních

služeb a přidělen na německé zastupitelství do Londýna. Tam se

s konečnou platností rozhodl i on sám přestoupit z armády do di
plomatických služeb německé říše. V roce 1887 postupně působil

ve Stockholmu, Bukurešti, posléze byl vyslán do Cařihradu a na sa

ský dvůr do Dráždan. V rumunském hlavním městě se spřátelil s po

zdějším říšským kancléřem, tehdy německým vyslancem v 8ukurešti,

knížetem 8ernhardem von Blíl l ow, Ten se také přičinil o to, že

Lichnowský byl v roce 1892 vyslán jako druhý, později první tajem
ník na německou ambasádu do Vídně. Tam se pokoušel jako německý

exponent sblížit Rakousko-Uhersko s Ruskem /1897/ 7 ~ tato jednání
však nebyla pro neústupnost obou stran dotažena do úplného závěru.

V roce 1898 podniká Lichnowský cestu kolem světa, navštívil tehdy

Čínu, Japonsko, Spojené státy. Právě z ~ této cesty pochází řada

krásných uměleckých předmětů čínského a japonského původu, které
se staly atraktivním zpestřením zámeckých sbírek na Hradci u Opa

vy. V roce 1899 přestoupil na německý zahraniční úřad, kde zastá
val funkci legačního rady. Na toto místo jej opět vyzvedl přítel

kníže Bernhard von Bíí l l ow, který se mezi tím stal říšským kanclé

řem. Lichnowský však toužil po hodnosti velvyslance v některé

přední evropské metropoli - Paříži, Sankt-Peterburgu, Londýně či

Římě, když byl ale při obsazování těchto postů přehlížen, vzdal se

1. července 1904 svého úřednického místa a odešel na svá slezská

panství. Pravděpodobně ovšem jeho odchod souvisel i se sňatkem

s hraběnkou Mechtildou Arco-Zinnebergovou /velice vzdělanou ně

meckou spisovatelkou/, který uzavřeli 22. srpna téhož roku.

Ačkoliv Lichnowský patřil ke společenské elitě Německa, pohy

boval se rád v liberálních měšťanských kruzích a rozhodně netrpěl

přehnanými předsudky o roli německého junkera. Publikoval v něko

lika periodikách liberálního zaměření, namátkou vzpomeňme kupř.

"Berliner Tageblatt", který redigoval Theodor Wolff. V červenci

1912 zveřejnil v časopise "Nord und Sud" článek o německo-britském
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rozporu, který byl nejpřetřásanější otázkou v centrech evropského
politického života. V této stati Lichnowský tvrdil, že: " .•• velko

admirálem von TirpitJem8) budovaná německá válečná flotila", jejíž
enormní růst s neskrývanými obavami sledovaly anglické vládní kru

hy, "není", prý, podle Lichnowského, "na překážku německo-britské

mu porozumění." Dále se v článku psalo, že Německo údajně "neusi

luje o hegemonii v Evropě". Kníže Lichnowský měl pocítit na vlast

ní kůži o dva roky později svůj tragický omyl přesto, že potom již

své mínění změnil. Císař Wilhelm II. jej na základě zveřejněných

myšlenek, a to proti vůli říšského kancléře a ministerstva zahra

ničí, jmenoval na post německého velvysla~ce v anglické metropoli.

podle císařovy instrukce ze 12. prosince 1912 bylo nejdůležitější

úlohou Lichnowského: "..• die Neutralit§t Englands uns jedenfalls

ř ílr den Konfliktfall mit Russland und Frankreich zu sichern" 
tzn. - zajistit nám každopádně, pro případ válečného' konfliktu

5 Ruskem a Francií, ne utra litu Británie. V této instrukci se zře

telně zrcadlil nejblžší cíl německé zahraniční politiky - vyvolat

konflikt, jehož prostřednictvím chtěli němečtí politici naplnit

své imperiální plány, tzn. uzurpovat bezprostředně sousedící země

a ekonomicky si podmanit zbytek Evropy; pohledy válečných štváčů

dokonce v některých extrémních případech přesahovaly i evropské

hranice. Tvůrci německé zahraničněpolitické linie si až přespříliš

dobře uvědomovali veledůležitou roli ostrovní mocnosti, která by
se v případě války mohla stát jazýčkem na vahách. Pokud chtěli ně

mečtí představitelé konflikt lokalizovat a zvýšit tak své naděje

na vítězství, o němž nepochybovali, pak si potřebovali stůj co

stůj zabezpečit neutralitu Anglie.

Jaké postoje zastávali ve vztahu k Německu představitelé

britské politické reprezentace? Je možné říci, že anglické vládní
kruhy se podle způsobu nazírání na Německo rozdělily do dvou sku

pin. K tvrdému kurzu vůči Německu a R.akousku-Uhersku, které se

nacházelo v jeho politickém vleku, se promyšleně stavěl především

Winston Churchill 9), jehož jmenování prvním lordem admirality bylo

zprvu v Německu přijato s nadějemi, protože Churchill se netajil
svými sympatiemi k němu, brzy však tento bystrý politik rozpoznal
hrozící nebezpečí /jako mezník je nejčastěji uváděn rok 1912/ a

velmi se přičinilo to, aby britská válečná flotila ve svém rozši
řování, vyzbrojování a modernizaci, nezaostávala za německou.

německého státu

německým císařem

bylo ustavení sjednoceného
rodu Hohenzollernů6) jako

jejichž výsledkem

s pruským králem z
v čele.



Britský ministr v~lky, proslulý Horatio Kitchener l O), později
ofici~lně oceňoval, že britské námořnictvo nebylo válkou zaskoče

no, což byla hlavně Churchillova zásluha. Kromě něj patřili k "vá_

lečné straně" ministr zahraničních věcí E. Greyl1) a dva vysocí

úředníci z jeho ministerstva A. Nicholson a E. A. Crowe• Naopak

k "mírové straně", která nabádala k mírnému postupu ve vztahu

k Německu, patřila zhruba desetičlenná skupina členů britského ka

binetu premiéra Asquitha. K vůdčím osobnostem patřil lord Morley a
kancléř pokladu David Lloyd George 12), který ale později svůj ná

zor přehodnotil. Přímo se vnucuje otázka: čím argumentovali před

stavi telé "válečné strany" a zdůvodňovali svůj na první pohled

radikální postoj? Měli předev§ím veliké a jak později vývoj ukázal
ne neopodstatněné obavy z da Lš í ho vyvíjení událostí, propukne-li

konflikt a Anglie do něj nezasáhne. Pro ilustraci uvádím výmlu~ný

fakt: Již zmíněný F. A. Crowe si k depe§i z Petrohradu v červenci

1914 poznamenal: "Mument, kdy snad bylo je§tě možné získat podporu

Francie pro pokus přimět Rusko ke zdrženlivosti, je pryč. Je jas-

_né, že Francie a Rusko jsou rozhodnuti .•• , jsou toho názoru ..• , že

byla 5 konečnou platností vznesena důležitěj§í otázka konfrontují

cí Trojspolek s Trojdohodou. Dojde-li k válce a Británie zůstane

stranou, hrozí následující:
al Bud zvítězí Něme ck o se svým rakouským spojencem a oba

zdeptají Francii a poníží Rusko. Ale, když zmizí francouzské v~

lečné lodstvo a Německo ovládne - ať již za dobrovolné nebo nedo
brovolné spolupráce Belgii a Nizozem í kanál, co bude potom

5 Anglií zbavené v§ech přátel??!!

bl Nebo zvítězí Francie 5 Ruskem. Jak se zachovají k Anglii?!

Co bude 5 Indií a Středomořím?!

Jistě nebude bez zajímavosti podívat se, jak se choval za ta

kovéto politické konstelace princ Lí chncws k ý na svém důleži těm

londýnském postu.' Již zanedlouho po svém příjezdu do anglické met

ropole, pí§e o základním principu britské zahraniční politiky tak

to: "Anglie bude vždy usilovat o rovnovážné rozdělení sil mocností

na kontinentě. V případě války t'iěmecka proti Rusku a Francii se
bezpodmínečně postaví na jejich stranu." Už tady mů ž eme vycí t í t ,

že Lichnowský začíná pozne n áb I u své názory revidovat, tato slova

vystihují britský způsob nazírání na politickou situaci velmi věr

ně.
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V náhle nastalé červencové krizi v r. 1914 byl Lichnowský je

diný německý diplomat, který rozpoznal, veřejně upozorňoval a va

roval oficiální místa před nebezpečím, které by Německu hrozilo,

kdyby rozpoutalo válku. Když při!la zpráva o zavraždění rakousko

uherského následníka trůnu arcivévody Franze Ferdinanda d'Este a
jeho manželky v Sarajevu, které iniciovalo největ§í válečné běsně

ní, jaké dosud lidstvo zažilo, nacházel se právě Lichnowský na pa

lubě císařské jachty v Německu. Mohl proto na nenadále vzniklou

situaci okamžitě reagovat. V konzultacích s' ří§ským kancléřem

Th. von Beethmann-Hollwegem13) Lichnowský prohlásil: " •.• pokud

Německa zahájí válku, nemůže ji nikdy vyhrát". Poté odjíždí do

Anglie a snaží se použít v!ech dostupných prostředků, aby odvrátil

hrozící katastrofu.

Německo, jak jsem již předeslal, nemě l.o za j em na tom, aby

krizovou situaci ře!ila mírová konference či vážně míněná diplo
matická jednání. Chtělo využít jedinečné příležitosti k rozpoutání
války. Jedinou snahou vůdčích německých představi t e Lů s nepř í l í š

psychicky vyrovnaným 14) císařem Wilhelmem II. v čele bylo svalí t
vinu za její rozpoutání na Rusko a dohodové mocnosti. Pokusím se

svá tvrzení dokázat:
Paul Rohrbach, oficiózní mluvčí německé vlády, červenec 1914:

" ••• 0 dva roky později byla by pro nás válka obtížněj!í, stála by

více obětí. Víme, že se jedná o střetnutí, které nelze vyloučit, na
neJvys odsunout. Av§ak hodina, v níž by byly síly Německa a jeho

přátel příznivěj!í, stěží se někdy je!tě vrátí ••• ".

Bavorský ~yslanec v Berlíně svému ministerskému předsedovi:

"Zdej!í kruhy jsou nejlep§í mysli. Už před několika měsíci se !éf

generálního !tábu hrabě von Moltke15) vyslovil ve smyslu, že doba

je vojensky natolik příznivá, že se v dohledné době již nemůže

vrátit/3l. 7. 1914/".

Kromě toho se válečné §tváčství projevilo snad nejvíce mar-

kantně ve známých rakousko-uherských německých jednáních,

po sar a jevsk ém atentátu.

Existovala v§ak na straně Velké Británie snaha válce zabrá-

nit?

Nesmíme zapomenout, že silné pozice ve vládě zaujímala "míro
vá strana", premiér Asquith16), který spí§e inklinoval k "válečné
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, o' 't "přátelské soukromé" sdělení - britská vládaže je nucen ml uClnl
, o 'e udržet své dřívější přátelské styky s Německem a může Zů-51 preJ o

t omezí-li se spor na Rakousko a Rusko. Kdybychom vsakstat s ranou, ,,'
o' byli zataženi my /tj. Německo! a FrancIe, SItuace by se ra-

do rie j t k .. ť
o 'I br í tská vláda by byla nucena po&nikoou o amzi azem z me n J, a a o "

o ' V tomto případě by nebylo možné zůstat stranou a cekat.opatrenl. , O"

Po tomto rozhovoru ztratila německá poli tika pos,l~d~,l na,deJl, _n~
, t l't Snad "nejpřiléhavěji" to vYJadrll sam C15aranglIckou neu ra 1 u. 'o' 'o '

, 1 II když prohlásil: "Ta n í č emn á kr amář sk á pakaz se nas\hlhe m • ,
snažila oklamat obědy a projevy".

Lichnowský se ani v této kolapsové situaci nevzdával a pod

niknul ještě několik kroků, aby válce zabránil nebo j:, alespo~

lokalizoval. Na to však zdaleka jeho síly nemohly s t ač í t. .Kdyz
sr na 1914 Velká Británie oficiálně vyhlásila Německu valku,

4. p " 'h' d že má "unba-
řekl francouzskému velvyslancI u londynske o vora, "
schreiblichen Hass gegen die Veranstal t e r dieses Verbrechens 

_ tedy - nepopsatelnou zlost na původce tohoto zlotinu.

Přesto, že Lichnowského snahy, jak vyplývá z předchozího vý

kladu, byly jen velmi stěží naplnitelné, musíme o~eni t i, dnes

s odstupem bezmála stoletým, jeho s t at e č n ý a ak t í vn í POS~OJI:' On,
, ' k se "odvážil" z-pochybovat o neporazitelnostl ~emec-p r usk ý Jun er o , 'o'

k "troufnul" si dokonce postavit se proti vl as t n í mu c i s a r i ,a a ,
který jej nazýval svým přitelem, kromě toho v atmosféře všeobecne
váletné euforie a přesvědtení o německém vítězství "dříve než opa

dá listí ze stromů".

Snad mi č t en á ř dovolí ještě několik slov o dalších osudech

knížete Lichnowského. Po vypuknutí váletného stavu z Londýna ~d

jíždí, ale i v Německu pokr a ču j e v obhajobě a vysvětlová~í, sveho
odmítavého stanoviska k válce. Už 19. srpna předložil na mInIster
stvu zahranití svůj obranný spis "England vor dem Kriege". Kancléř

Beethmann-Hollweg poslal nepohodlného Lichnowského k armádě do se

verní Francie. Císařským rozkazem ze 29. srpna 1914 mu bylo zaká

záno "šířit se o přítinách války". O dva týdny později byl z armá

dy propuštěn. Lichnowský napsal později ještě dva obranné spisy,

jimiž obhajoval své postoje v době londýnSk~ho, pu~obení ~ "\:ah:
oder \~ille?" Pamětní spis "He í ne Londoner 141ss10n , k t e r ý LICh

nowsk ý zaslal několika svým přátelům se dostal na stul vliv~~h~

generála Ludendorffa 17) šéfů politických stran a zcela urc i te

stran~", musel lavírovat velmi opatrně, aby nepřivodil rozkol

v britské vládě a situaci ještě více nezkomplikoval. Jedinou ces

tou, jak přesvědtit "mírovou stranu" o skutetných dmyslech Německa

bylo tekat na další vyostření situace, 'tzn., Německu dávat naději

na neutralitu a své dohodové spojence popichovat k válce.

Kníže Lichnowský zasílá 24. tervence císaři Wilhelmovi tele

gram o rozhovoru, který vedl s ministrem zahranití, tohoto znění:

"Ministr Grey byl zřejmě pod silným dojmem rakousko-uherské, nóty,

která podle jeho názoru p ř edč Ll a vše, co kdy na tento způsob vi
děl". Jedná se o rakouskou ul timati vní nótu Srbsku, spo l e čný ra

kousko-německý komplot, jehož odmítnutí mělo za následek spuštění

vá l e čné mašinérie. Lichnowský pokr aču j e : "Stát, který něco tako

vého přijme, přestává být považován za samostatný. Nebezp~tí války

se nesmírně přiblíží, vstoupí-li Rakousko na srbskou půdu". /Císař

Wilhelm si k tomu udělal marginální poznámku - k tomu jistě do
jde/. Dále č t eme. "Následky takové války č t y ř velmocí /toto číslo

Grey zdůrazní dávaje tím Němcům naději na neutralitu/ nelze vůbec

dohlédnout". Dále už jen následují p r or ock á Lichnowského slova:

"Ať už bude průběh války jakýkoliv, jisté je, že nastane všeobecné

vysílení, zchudnutí, průmysl, obchod budou zničeny, síla kapitálu
rozrušena. Dalším následkem budou r evoLučn í hnutí jako v roce
1848".

Této anglické zdrženlivé taktice v prvních dnech po ultima
tivní nótě Srbsku odpovídala i řada návrhů na zprostředkovací jed
nání, které byly doručeny - především z iniciativy Velké 8ritánie

- do 8erlína a Vídně. Německo se k těmto návrhům stavělo rezervo

vaně. Ani velká srbská- povolnost v odpovědi na ultimativní nótu

Rakousku, nezabránila přerušení diplomatických styků s Bělehradem.

Toto bylo nejlepší odpovědí stále ještě váhající "mírové straně".

Rusko vyhlásilo proti Rakousku mobilizaci, Velká Británie odpově

děla obdobným opatřením 27. tervence 1914, když bylo z iniciativy

Wi nstona Churchilla uvedeno do stavu bojové pohotóvosti britské
v á Lečné lodstvo. Tento ě í n doda t e čriě schválil britský parlament.

29. tervence pozdě veter je princ Lichnowský naléhavě pozván
na britské ministerstvo zahranití, kde s ním ministr E. Grey mluví

zcela jiným tónem než minule. Lichnowský o tom referuje do Berlí
na: "14inistr byl naprosto klidný, ale velmi vážný a přijal mě se
slovy, že situace se tím dál tím více přiostřuje. Pak mi •• •řekl,
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Závěrem snad jen několik poznámek. Chtěl jsem tímto článkem

pouze při p o m e n o u t roli a význam knížete Lí chnowsk ého v ději

nách a zaplnit tak "bílé místo" v na š em historickém povědomí,

v žádném případě jsem si nedělal ambice napsat komplexní, celistvý

pohled. Historického .k on t ext u jsem se dotýkal jen náznakově, aby

bylo možné pochopit roli a pozici Lichnowského co možná nejpřesně

ji a nejdůsledněji. t~ám v úmyslu na tomto tématu dále pracovat a

snad se mi podaří případného zájemce o tuto problematiku s výsled
ky svých bádání seznámit.

majetkový soubor,

obvykle nejstar§í
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2. ZICHYOV~, KHEVEHULLER-METSOV~, SALM-SAlMOV~ - přední rakousko

-uheJ:ské aristokJ:atické J:odiny.

3. PIWSKÝ ZÁBOR - výsledek tzv. "první slezské války", kdy se

l~aJ:ie The r e s Le musela, po prohrané válce s pruským králem

Fr í edr í chem II., vzdát rozsáhlých území - Horního Slezska,

velké části Dolního Slezska a Kladska /část tohoto záboru tvo

ří sever dne š n í ho opavského okresu - součástí Československa

je od roku 1920 - zde ležel velký díl majetkových držav Lich

nowských/. Výsledek této války byl stvrzen tzv. vratislavským

mírem z ll. 6. 1742 a definitivně pak mírem uzavřeným v saském

Hubertsburgu 15. 2. 1763.

1. FIOEIKDMIS nedělitelný a nezcizitelný

k jehož zdědění je oprávněn jediný dědic,

syn zůstavitele; svěřený majetek.

4. PRIMOGENITURA - n~stupnické a dědické právo orvorozeného syna

/prvorozenství/, někdy též "star§í" větev rodu /kupř. u Schwar

zenbergů, Kinských atp./.

5. PANSKÁ SNĚ~lOVNA - vli vný a ne j vy š š I orgán legislativní moci

v Prusku, dl cuh á léta byla v politickém vleku kancléře Otty

knížete von Bismarck zu Schonhausen.

7. V ROCE 1897 ,§lo rakousko-uherské zahraniční politice o to, aby

ke svým balkánským zájmům, kde se stále více musela střetávat

s Ruskem, připoutala více německou zahraniční politiku. V teh

dejších vídeňských rozhovorech sehrál Lichnowský důležitou

roli.

6. HOHENZOLLERNOV~ - významný německý panovnický rod, ve středo

věku norimber§tí purkrabí, pak prusko-branibor§tí kurfiřti

/voli telé německého císaře/, od roku 1701 pr uš t í králové a

po sjednocení Německa v roce 1871 němečtí císařové.

8. ALFRED VON TIRPITZ - státní sekret~ř německého námořního úřadu

v letech lB97 - 1916.

9. WINSTON LEONARD SPENCER CHURCHILL, lord Marlborough - v letech

1911 - 1915 první lord admirality, později známý a významný

britský ministerský předseda.

poznámky k textu:

vyjádřit svůj upřimný dík hraběti Georgu

z Paříže za nev§ední ochotu a zapůjčení

by tento medailón vznikal jen velmi těžce.

Myslím, že by nemělo upadnout v zapomenutí, jak čestně a sta

tečně se Lichnowský postavil proti mínění vět§iny a jak se v jemu

nepříznivé atmosféře pokou§el zabránit válečné katastrofě. Je mož

né namítnout, že se pokou§el zachránit předev§ím Německo - nabízí

se ale otázka - mohl si při své výchově a celoživotních vazbách

k tomuto státu počínat jinak? Navíc, nezapomínejme, že úroveň

chápání politické kultury a vůbec úlohy politiky před I. světovou

válkou se diametrálně li§ila od dhe§ního pohledu a bylo by nesprá

vné aplikovat dne š n í náhled na období, které je od nás vzdáleno
takřka století.

do rukou císaře. Reakce na sebe nedala dlouho čekat - Lichnowský

byl vyloučen z Panské sněmovny. V roce 1917 se pokusil je§tě jed

nou zabránit kolapsu Německa, když navrhoval, aby abdikoval císař

\'Jilhelm II. a aby Německo odstoupilo Alsasko-Lotrinsko, což by

snad, podle Lichnowského, mohlo situaci je§tě zachránit - byl to

v š ak už jen zoufalý pokus. Po skončení války si vedoucí německé

delegace na mírové konferenci ve Versailles /dnes znovu aktuální

a diskutované/ hrabě von Brockdorff~Rantzau přál, aby se Lichnow

ský stal jejím členem. Jako respektovaná osobnost je dokonce ně

kterými poli t i ky navrhován do úřadu německého prezidenta. Přesto

již v epo§e tzv. Weimarské republiky nehrál žádnou politickou roli.

Žil převážně v nově vzniklém Československu - na svých statcích

na Opavsku. V roce 1927 vydal dvousvazkové ~aměti, které 'obsahují

i dokumenty odesílané jím z Londýna. Vy š l y pod výmluvným titulem

"Auf dem \~ege zum Abpr und!", O rok později 27. února 1928 princ

KarI Max Lichnowský v Chuchelné zemřel.

Nakonec bych chtěl

Philippu G u ti e n u s o v i

řady podkladů, bez nichž
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Václav Rameš

Znak a pečeť Jihočeské univerzity

Autor tohoto znaku byl tedy postaven před velice složitý

~kol. Nabízela se sice poměrně široká paleta různých variant znaků

a pečetí jiných evropských i domácích univerzit, avšak velké množ

ství jich bylo pro svůj neheraldický původ nepoužitelných a tak

nakonec nezbývalo tolik možností, jak se na první pohled zdálo.

Nakonec se ukázalo, že nejlepším vzorem je pečeť Univerzity Karlo
vy /KU/. Ovšem ne svým konkrétním pečetním polem, ale především

ideou, kterou vyjadřuje. Řada univerzitních pečetí, starších i no

vějších, bere za základ motiv výuky. V pe6etním poli bývá zobraze

na varianta žáka a učitele. V jiných případech se snaží autor vy

jádřit pomocí různých symbolů charakter instituce a její vědeckou

specializaci. V tomto druhém případě docházelo velice často k po

rušování i těch nejzákladnějších heraldických pravidel.

V pečetním poli pečeti KU nacházíme zcela specifický obraz.

"Co bylo takovouto pečetí potvrzeno, zabezpečeno, nejen stalo pod

jménem a slovem univerzity, veškeré obce školní, nýbrž vcházelo i

v záštitu českého krale, českého statu, nadaných posvátnou glorio

lou svatováclavskou. Svatý Václav byl vpravdě ochráncem i právního
řadu v univers~tě ... ".2) Karlova univerzita byla založena Karlem

IV. jako římským císařem pro království České a panovník ji posta

vil pod ochranu patrona českého státu - svatého Václava. Zároveň

došlo ke spojení obecného učení pražského s pražským arcibiskup
stvím. Dochází k symbolickému propojení: pražský arcibiskup, slu

žebník svatého Václava a kaplan českého krále je ustanoven kanclé

řem univerzity. V obraze univerzitního pečetidla nacházíme vedle

postav sv. Václava a Karla IV. dva symboly jeho moci, tišskou

orlici a českého lva. 3)

Ještě před založením Jihočeské univerz i ty byla vyslovena
domněnka o možnosti vytvořit znak a pečeť této instituce. 1) Bylo

zřejmé, že se vznikem vysokého učení vyvstane i jeho právo vlast

ni t tyto atributy. Z tohoto vědomí vyplynula potřeba vyjádřit

z heraldického hlediska právní postavení univerz i ty, jež by ale

současně evokovalo i tradiční historické vazby v jihočeském regio

nu, nehledě na schopnost reprezentovat vysoké učení i v časech bu

doucích.

- IJ,K -

ministr financí, pozdě-

VON MOlTKE - šéf německého generálního štábu v letech

1914, prasynovec stejnojmenného německého vojevůdce

po němž ale vojevůdcovské vlohy nezdědil.

HELMUTH

1906

/1866/,
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Resumé:

Den Hauptteil des Betrags widmet der Autor der diplomatischen

Rolle des FUrsten KarI Max Lichnowsky, der in Jahren 1912 - 1914

als deutscher Botschafter in London wirkte. Wahrscheinlich war er
ja der einzige unter den eur opa ís chen Politikern, der ganz deu

tlich die Gefahr des Weltkrieges erkannt und genau festgwstell t

hat. Sei Streben ist hier in die breiteren, allgemeinen Zusammen

flUsse eigefasst.

ll. EOWARD GREY - v letech 1905 - 1916 ministr zahraničních věcí

britské koruny.

1.5.

12. DAVID LLDYO GEDRGE - kancléř pokladu

ji britský ministerský předseda.

10. HORAIIO KITCHENER lord - v letech 1914 - 1916 britský ministr

války, významný britský vojevůdce, zahynul 5. června 1916,

když křižník "HAMP5HIRE", na němž plul k diplomatickým jedná

ním do Ruska, najel v severních vodách na německou minu.

17. ERICH LUOENDORFF - v letech 1916 - 1918 generální ubytovatel

německé armády, spolubojovník polního maršála a pozdějšího ně

meckého prezidenta Paula von Hindenbu~rg und Beneckendorff a
jedna z vůdčích postav německé poli tiky za I. světové války.

"Válečné zásluhy a vojevůdcovské umění" Ludendorffa a Hinden
burga bylo v Německu povýšeno na legendu, avšak jejich skuteč

ná politická a vojenská role byla velmi nadhodnocená.

13. THEOBALD VON BEEIHMANN-HOLLWEG - německý říšský kancléř v le

tech 1909 - 1917.

14. K WILHELMOV~ OU§EVNíMU ZATíŽENí - blíže viz erudovaná studie

Ivana Lesného v jeho knize "Zprávy o nemocech mocných".

16. HERBERT ASQUITH - britský ministerský předseda v letech 1908 

- 1916.



Pro náš případ bylo rozhodující zjištění, že tato univerzitní

pečeť zachycuje přesně právní postavení univerzity v tehdejším

českém státě v okamžiku založení a právě moment určitého právního

zakotvení se stal jedním z hlavních aspektů, které ovl i vňovaly

budoucí podobu znaku a pečeti Jihočeské univerzity.

Snahou autora bylo vytvořit znak jako obrazec sestavený po

dle heraldických pravidel, jako trvalé znamení hodnosti, moci, cti

a práva vysokého učení a všech jeho fakult stávajících i do budou

cna vznikajících. 4) Použité heraldické figury nejsou proto nijak

nahodile vybrány, ale mají svůj význam.

V pečetním poli nacház í ne dva heraldické atributy - růži a

lva. Lev je zde chápán jako symbol vyjadřující příslušnost univer

zity k České republice a zároveň lze o něm hovořit jako o personi

fikaci věčné a tvotivé přírodní síly. R~že vystupuje jako symbol

mládí a krásy, lásky a radosti, p ř í čemž již od dob Šalamounových

je ~osobněním věčné moudrosti.

Růže a lev však mají ve znaku a pečeti univerzity i svuJ vý

znam histori ck ý , Tradiční český královský lev se snaží zvýraznit

vazby jihočeské oblasti k českému státu a če~vená pětilistá růže,

zde připomíná nejvýznamější jihočeský šlechtický rod - Rožmberky.

V tomto případě naznačuje, že poslední členové rodu Vilém a Petr

Vak, stáli obrazně řečeno u počátků jihočeského školství, a to

jak katolického, tak i protestantského. 5)

Oba návrhy, jak znak tak i pečeť, byly dokončeny v září roku

1990, předloženy komisi přípravného výboru JU a později po založe

ní univerzity také univerzitnímu senátu. 6) V obou ptipadech byly

návrhy schváleny a po potvrzení rektorem Jihočeské univerzity

Doc. PhDr. J. Divíškem, CSc., se staly znakem a pečetí Jihočeské

univerzity. Krátce před tím byl pověřen výtvarným provedením pe

četi ak , malíř R. Pastl, který heraldický návrh pečeti převedl

do výtvarné podoby; jež byla též p ř i j a t a a je dnes užívaná jako

univerzi tní pečeť. Výtvarná podoba znaku nebyla do dnešního dne

realizována, stejná situace je i v ptípadě univerzitních a fakult

ních insignii.

Vytvoření nových pečetí a znaků pro nově vznikající institu

ce, či pro obce nebo státy, není záležitostí jednoduchou, ač by

se to při letmém pohledu na okamžik zdálo. Ještě máme v živé pa-
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měti neheraldické vytváření moderních "socialistických" symbolů,

které ovládly pečetní pole celé řady našich obcí v posledních

třiceti letech.?)

Každý, kdo se pokusí navrhnout znak nějaké instituce, obce

Cl státu, musí počítat s tím, že jeho práce bude velice kriticky

přijímána a hodnocena, ze všech možných i nemožných stran, odbor

níky, ale i početnou obcí- laickou. Přesto je tato práce nutná a

rozhodně při tom nejde o nějaký záchvěv nostalgie či romantismu.

Stejně tak jako umělecké a stavitelské památky, literatura,

hudba či historie je i heraldika odkazem doručeným do našich dnů

tradici. Pokud její odkaz chceme přejímat, musíme se jí chopit

v plném rozsahu, s jeho výtvarnou tváří, slovní moudrostí i s vě

domím závaznosti jeho pravidel, jež jsou dovršená a neměnná. Jak

již bylo řečeno, nejedná se o žádný romantický rozmar, naopak he

raldika se dnes stává opět jedním z úhelných kamenů společnosti,

neboť s Břetislavem Štormem můžem~ říci, že " ••• je heraldika stud

nicí nesmírné hloubky a mnohosti a pramen neskonalé síly fantazie,

čeká jen na srdce vznešená a naplněná krví, aby jim byla znamením

věrnosti, štítem a ctí."

Poznámky:

1) Iniciativa vzešla z tehdejší Pedagogické fakulty v Českých

Budějovicích a otcem této myšlenky byl Doc. PhDr. Milan

Krýdl, CSc. Vedení fakulty se s tímto návrhem ztotožnilo a

ačkoliv ještě tehdy nebylo zřejmé zda, vůbec bude univerz i ta

založena,vyhlásilo konkurs. Autorem vítězného návrhu byl teh

dejší člen katedry historie PhDr. Václav Rameš.

2) V. Vojtíšek, Karlova universita vždy jen naše, Brno 1946,

s. 72.

3) Pomineme přitom symbol svatováclavské orlice. Pokud jde o po

stavení orlice a lva na této pečeti, byla říšská orlice, podle

všech běžných řádů o důstojenstvích, vždy na předním místě.

4) V době vytváření návrhu byla součástí z ř í z ovan é univerzity

fakulta pedagogická, zemědělská, teologických studií a zdra

votně sociální, přičenž bylo téměř jisté, že ještě vznikne fa

kul ta biologická. Samozřejmě, že do budoucnosti se otevírá
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Návrh znaku

, l' z tohoto pohledu ja, t' ruze se Jev
. s vmb ol u lva a p ě t Ll i s e , . .' a všechny jeho fa-5pojenl } ., . kého vysokeho ucenl ,

ko vhodné pro znak Jlhoces . . k r í c í , Je zde spojena tradl"
t' jící i do budoucnostl vznl aj

kulty s ava s mládím.
"'tomností a moudrostce sprl

předpokladu:

hledící stříbrný

držící v předních

stříbrném poli

Z a p l ň u j e stojící a. Pečetní polePe č e ť J'e okrouhla. . b " držící
' lev v pIne z r o j i ,vpr avo hl ed í c í dvouocasy . lňuje p ě -

". "tít jehoz pole zap, h tlapách menSl s , l'S'
v přednlc "1' kami je veden op .M ' dvema ln
tilistá r ůž e . ez i BDHEmAE MERIDIDNALI5
5IGILLUM UNIVER5ITATI5 75

Návrh pečeti

POPIS:

"ht předpokladů:. " vychází z tec .. ,oPoužití figury ruze,

. růže, je zde chápána1 C"e r vená rožmberská, pětilista . '
.,' "h " s~v a jakožto takovy"' 'k vmb oI rvze Jl,oce , .p ř e de v š í m Ja t O Sy. , _ •

. - " . li nadřazena znamenl lVo.
je v pecetnlm po . ; u spjaty s ro-
' ,- . kého školstVl JSa
2. Také počátky J1hoces , . .. tapa posledních

. . rozumí se predevslm e .'
dem rozmberskym, p.' tom lze nazna c i t

'. a Petra Voka. rl
Rožmberku - Vllema

l/
tak i protestant-

I , ké /Č Krum ov ,jak tradice kata lC .

sk é /50běsla,v/. symbol růže vystupova,t,
k'h pohledu může

3. Z heraldic e o , dosti. Šalamoun Jl
'k znak mládí a krásy, lasky a ra , filosofie.
Ja o " bol věčné moudr os t í _chápe take Jako sym

"t't'U stOJ'í vpravoVe španělském s 1

, 1 té zbroji,dvouocasý lev v pIne z a
"' sk ý štít v jehožtlapách menší šo aně I ,

, , pětilistá růže.se rozprostírá červena

lva, vychází z těchtoZDU· V O D N Ě N Í : Použití figury .'

ČNR, lev zde tedy p r a-I univerzity je Č
1. Zřizovate em , ze státního znaku R a
chází v úvahu jako odvozeny .

, . říclušnost k CR.
vyjadruJe tak zaroven p - " chápat symbol lva jako

'k'h po~ledu mozno ,
2. Z he r a l d í c e o, _..' t o ř i v é p ř í r odn í

' ko pe r s nru f í kac í ř v
symbol odvahy a Ja , , _.-, ~' x í s t enc í přírodověd-

. t k' vy j ao r i t 1 e x i ssíly, čímž lze a e . ,
-fakult v rámci univerzlty.ných

POPIS:

možnost založení celé řady dalších fakult či naopak zrušení

již stávajících. Tento fakt byl také jedním z duvodu, proč
autor nepřipustil možnost použití symbolu vyjadřujících spe

cializaci takovýchto fakult /sova, kříž, obilné klasy, červený
kříž, volavka atd./.

5) Úroveň škol v jižních Čechách byla závislá na pec í , kterou

jim prokazovaly městské rady, fary a především jejich šlech

tičtí fundátoři. Byli to zejména poslední Rožmberkové, kteří
věnovali rozvoji školství a vzdělanosti na jihu Čech velkou

pozornost. Petr Vak z Rožmberka inicioval roku 1610 založení
proslulého rožmberského gymnázia v Soběslavi, jež se mělo stát

protiváhou dvěma jihočeskjm jezuitským kolejím _ č~skokr~mlov_
ské /Vilém z Rožmberka/ a jindřichohradecké.

6) V přípravném výboru Jihočeské univerzity byl projednán ještě
jeden návrh, který však byl emblémem /volavka, anglický nápis/

a nebyl akceptován. Krátce po založení univerzity' /28. 9. 1991/

obhajoval autor návrh znaku a pečeti před univerzitním sená

tem, který potvrdil po delším jednání předchozí schválení při
praveného znaku na základě heraldického návrhu ak. malíře
R. Postla.

7) Známá je situace především z 60. let, kdy došlo k liberaliza_

ci při Používání obecných znaku. Používalo se bud znaků tra
dičních, udělených nebo různě "polepšených", také bylo povo

leno znaky nově navrhovat. Ovšem úroveň těchto znaku byla ve

lice ruznorodá, od přijatelných až po zcela neheraldické návr
hy /socialistická tématika/o Obdobná situace nastala při změně
státního znaku tehdejší ČSSR, kdy namísto tradičního znaku byl

vytvořen pouhý emblém, jehož autor nerespektoval snad žádné

heraldické pravidlo. Naproti tomu Současný znak federace spl

ňuje většinu heraldických pravidel a vyjadřuje skutečný právní
stav obou republik.
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Resumé:

Noch vor dem Beqr iinden der Siidb dhmi s c he n Universi t s t wur de

iib e r qe Le g t , ein Wappen und eine Petschaft f ii r diese Insti tution

darzustellen. Der Entwurf des Siegels wurde mit Idee des Petschaft

- Feldes der Kar Ls - Universi t a t gelei tet, f iir das Wappen wurden

zwei heraldische Figuren gewšhlt: ein Lowe - Symbol der Tschechi

schen Republik, und eine Rose, die sei t der Zei ten des Konigs

Salamon die Weisheit personifiziert. Beide Symbole wurden im

J. 1990 empfangen und bestšttigt. Ihre Realisation fand doch nicht

s t at t , dasselbe gHt f ií r die Insignien der Uni ve r s í t at und í hr e

Fakultaten.

- MI(-

~,)

.---';::---J'-cJ"
)

Heraldický návrh znaku
Autor: PhDr. VÁCLAV RAMEŠ
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Heraldický návrh pečeti

Autor: PhDr. VÁCLAV RAMEŠ
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Výtvarný návrh pečeti

Autor: ak. mal. R. Pastl
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Vladimír Rolinc

Nejtemnější období matrik fary Vsetín

/Neblahé působení pana faráře Františka Josefa Vážanského v letech

1735 - 1767/.

František Josef Váž~nský přichází na vsetínskou faru jako fa
rář v roce 1735 a farnost přebírá po svém předchůdci Janu Antonínu

Františku Buntschovi již zmenšenou o nově vzniklou farnost Liptál.
Do obvodu vsetínské fary patřily tedy obce Vsetín, Jasénka, /Hor./,
Johanová, Ústí u Vsetína, Zděchov, Hovězí, Halenkov a Hrozenkov.

I tak to nebyla farnost malá - má 5.600 - 5.900 duší.

Hned první změna, která po jeho nástupu postihuje oddací

matriku, má pro budoucí badatele velmi nepříznivé důsledky. Zavedl

zjednodušenou formu zaplsu o vykonaném sňatku: datum sňatku,

křestní jméno a příjmení ženicha a nevěsty, svědkové. Vypustil
ze zápisu upřesnění čí je ženich syn, čí dcerou je nevěsta, zda se

jedná o vdovu či vdovce. A to je zásah, který v době, kdy neexis
tují ještě domovní čísla a je neustálené příjmení /pr o jednu a

touž fysickou osobu známe několik rovnocenných znásobených pří

jmení/ velmi negativní. Při současné absenci věku novomanželů dává

téměř u 50 % sňatků možnost různých variant při určování původu a
í derrt í ty jak ženicha, tak i nevěsty. Badatel má výběr ze dvou i

více kandidátů a při maximální svědomitosti a snaze nemusí vždy

najít to správné řešení.

V této situaci by mnoho ulehčily odpovědně vedené úmrtní

matriky. Bohužel, prave u nich neodpovědný přístup zapisujícího

do matrik vrcholí, jsou prokazatelně neúplné, některá úmrtí nejsou

zapsána a pokud je udán věk zemřelé osoby, je to odhad, převážně

velmi nepřesný.

Stejně negativní kritiku by bylo možno uvést i na matriku

narozených. Není úplná. Pokud si vyhotovíme rodinné listy pro kaž

dou rodinu, zjistíme na první pohled, kolik máme mezer v tehdy

pravidelných populačních cyklech. Ale při tom ty zdánlivě chybějí

cí děti existují, umírají, eventuálně se žení, dědí usedlosti .••.

Ovšem u rodné matriky nelze plně vinit z rostoucího nárůstu

těchto absencí zápisů pouze vsetínského zapisujícího do matrik.

Víme totiž, že procento tajných evangeliků je v této farnosti
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vysoké a možnost nechat novorozeně pokřtít evangelickým knězem je

pro naprostou blízkost zemských hranic prakti.cky uskutečnitelná

během několika hodin. Na uherské /slovenské/ straně Javorníků je

větší náboženská tolerance a horliví evangeličtí predikanti jsou

schopni dítě pokřtít dokonce i v místě porodu. Přímo v matrikách
najdeme poznámky, že se nejedná pouze o křty, ale hovoří se o ne
řádných manželstvích uzavřených na druhé straně hranice. Stalo se
tak velmi často po kumánském vpádu, kdy bylo uneseno několik man

želek a katolická církev ani v těchto výjimečných případech nepo

volovala druhý sňatek. A tak Slovensko bylo místem, kam směřovaly

dvojice toužící po církevním sezdání ....

Prvních pět let působení pana faráře Vážanského přineslo

zhoršení kvality zápisů do matrik a podstatně snížilo badatelskou
možnost odpovědné rekonstrukce valašských rodů. Bohužel, předzna

menalo pouze další negativní zásahy do jejich spolehlivosti. Po

čínajíc rokem 1740, dochází k vědomým podvodům, které zprvu jsou

motivovány neodpovědně si zjednodušit práci úmyslným vynecháváním

zápisů. Později však lze se stěží ubránit dojmu o úmyslném zprofa
nování těchto dokladů římsko-katolické církve, ať již z důvodů ná

boženských, či z příčin charakterových nedostatků u osob zapisují

cích do matrik.

Konkrétně uvádím příklad, jak vsetínská fara předkládala

olomoucké kQnsistoři tak zvané opisy matrik, které osobně kontro

loval farář a správnost potvrzoval vlastnoručním podpisem a far

skou pečeti. V roce 1741 byl pro kons i s t oř vyhotoven doklad, ve

kterém oproti originálu chyběly zápisy o narození 33 /!! / děti.

U dvou dětí byla provedena úprava data narození o několik měsíců

dopředu. Podrobnějším zkoumáním zjištěno, že původně byly vypou

štěny záznamy, které se v tom daném měsíci nevešly na předem na

linkovanou stránku, později však masové vypouštění záznamů o na

rození nabylo charakteru předem zamýšleného vypouštění zápisů, aby
si zapisující ušetřil práci. Pokud v určitém dni došlo ke křtu ně

kolika dětí, zapsáno bylo první a zbylé prostě vypuštěny. Navíc

však sestava narozených dětí byla nadepsána rokem 1742, ač se
jednalo o děti narozené v roce 1741. Tím se rok 1742 do opisů vů

bec nedostal, chyb í i rok 1743, pokud nebyl ztracen dodatečně.

V následujícím roce 1744 byla konsistoř ošizena o 95 dětí, což

znamenalo vypuštění prakticky každého třetího. Pak ale přišel
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Osobně jsem dospěl k tomuto závěru:

Zápisy matrik fary Vsetín v období 1740 až minimálně do roku 1751

je nutno brát jako závazné až po jejich prověření na rodinných

listech. Zápisy, které nemají návaznost na stávající populaci vést

odděleně a prověřovat velmi kriticky možné negativní pusobení na

přirozené vazby posloupnosti u jednotlivých rodu. Tento závěr má

však jednu neoddělítelnou podmínku. Musíme si být vědomi, že jen

v obcích Hrozenkov, Halenkov, Zděchova Hovězí bylo již prokázáno

více jak 750 znásobení příjmení, tedy, že prakticky každý rod

v této oblasti, který se tam nevyskytuje pouze jedním nebo dvěma

zápisy, používá několik r ů z ných , ale plně rovnocenných dalších

příjmení. Na rodinný líst musíme tedy doplnit údaje o jedincích

jiného příjmení, pokud rozbor /KIR/ prokáže, že tam pokrevně sku

tečně patří a teprve po tomto doplnění mužeme hovořit o chybějí

cích dětech, o chybějících sňatcích a o chybějících úmrtích.

Ne všichni badatelé budou moci provést pracné rozbory /KIR/,

aby si tímto způ s obem doplnili své rodinné listy. Do doby, než

ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě bude zveřejněn seznam

znásobených příjmení pro jednotlivé oblasti Valašska, jsem ochoten

pomoci. První sobotu v každém měsíci mohou zájemci dostat bezplat

né informace o rodu z této oblasti Valašska, který je předmětem

jejich zájmu. Podmínkou je osobní návštěva v dopoledních hodinách

v Olšovci v tento určený den /při plném vyloučení jakéhokoliv do

pisování/. Takovou písemnou agendu nejsem schopen po minulých

zkušenostech zvládnout. Než v závěru tohoto článku uveřejním ně

kolik svérázných ukázek vedení matrik neodpovědným jedincem, chtěl

bych uvést, že přes závažnost těchto zákeřných zásahu není nutno

ztrácet duvěru v matriky jako celek. Postihnuté je v tomto případě

jen časově omezené období a z velké části lze tyto chyby, byť vel

mi pracně, eliminovat bud úplně nebo z převážné části. Účelem

článku není vyvolat paniku, ale spíš zabránit tomu, aby ti velmi

poctiví badatelé celé hodiny a celé dny neobětovali hledání něče

ho, co však, ne svou vinou, nalézti nemohou.

rok 1745. Zjišťujeme, že sestava dětí od 1. ledna do 30. 6. 1745

je psána jinou tuší, než další pů l r ok , Počet vynechaných dětí je

do 30. června jen 57, v druhém pololetí je však sestava úplně

shodná s originálem. Těžko dnes zjistíme důvod takového náhlého

polepšení, avšak pan farář Vážanský vlastnoručně podepisuje a

pečetí i tento podvodný doklad.

Ještě hůř e je postižena matrika zemřelých, kde např. v uve

deném roce 1745 je vynecháno 50 % zápisu.

Ponechme zria I cům písma, zda rukopis opisu matrik pouze ná

padně připomíná rukopis pana faráře Vážanského, ale v každém pří

padě se mohl lehce přesvědčit, že po dep í su je zfalšovaný doklad.

Pro badatele by tato historie mohla být pouze zajímavá, neboť

většinou pracují pouze s originálem matrik, kdyby nebylo naivní

se domnívat, že zapisující se do matrik, který je ochoten bez

skrupulí se dopustit podvodu ve styku s nadřízenou složkou, bude

naprosto spolehlivý, pokud se týká zápisu do matrik, kde kontrola

prakticky není možná. Podezření se bohužel potvrdilo a asi rokem

1740 počíná ve vsetínských matrikách období, kdy je velmi těžké

rozpoznat, které zápisy jsou faktem a kde začíná lidová tvořivost

zapisujícího do matrik. Objevují se zaplSY o narození dětí,

u nichž je důvodné podezření, že jejich narození je fingováno,

snad do počtu, snad .••• Přitom rodiče nesou běžně se vyskytující

příjmení ve farnosti, i kmotři patří do skupiny vyskytujících se

kmotru. Jen tyto děti nemají žádnou souvislost s minulostí a i

jejich budoucnost končí existencí zápisu o narození. Než jsem se

přesvědčil, že je něco podobného možné, ztratil jsem desítky hodin

usilovného pátrání v okolních obcích, v okolních farnostech.

·Vím, že u všech matrik dochází k chybám, uvedené je např.

chybně křestní jméno otce, zamění se křestní jméno matky s křest

ním jménem narozené dcery, chybně se odhadne věk, prostě chyby

v matrikách běžně jsou. Komplexní identifikační rozbor dvou obcí

uvedené farnosti, tj. Hrozenkova a Halenkova mne však přesvědčil,

že v tomto případě se nejedná o tento neúmyslný typ chyb. Chyb,

které postrádají úmysl škodit, úmysl bavit se tak divným zpusobem

na cizí účet. Ponechávám čtenáři těchto řádku možnost, aby si

z několika ukázek matričních zápisu uvedených v příloze k tomuto

článku udělal vlastní úsudek.



Ukázky svérázného vedení vsetínských matrik v období let

1740 - 1751.

Vybrány typické příklady bez násobení příjmení:

I. Michael Zapal ač se žení s Annou Řičičářovou 14. ll. 1745
1. 1. 1747 se narodila Anna, křestní jméno matky je Rosina?

25. 1. 1750 se narodila Marianna, křest. jméno matky: Marianna?

Teprve až u třetího dítěte je matka uvedena správně jako Anna.

--------------------------------------------
II. Georg Novosad se žení s Annou Koczurkovou 24. 8. 1738
dítě Marianna 1. 2. 1739 má uvedenu matku správně jako Annu

dítě Katharina 8. 12. 1741 má uvedenou matku jménem Marianna

dítě Suzana 8. 9. 1743 má matku uvedenou pod křestním jménem
Magdalena

teprve u dítěte Jany, nar. 2. 6. 1749 se zapisující vrací ke sprá

vnému křestnímu jménu matky - Anna.
Kmotři u všech dětí jsou: Václava Anna Maňákovi.

--------------------------------------------
III. Jakub Řičičář má za ženu Mariannu, avšak zápis to respektuje

pouze u prvního dítěte:

22. 3. 1736 dítě Josefa - matkií' uvedena správně jako Marianna

7. 8. 1740 dítě Jana, matka uvedena jako Kateřina?

21. 3. 1744 dítě Georg, matka je uvedena jako Anna?
4. 8. 1748 narozený syn Michael má matKa opět správně uvedenu pod

jménem Marianna

--------------------------------------------
IV. Václav Novosad si 30. ledna 1746 béře Rosinu Šulákovou:

22. 5. 1747 se rodí Martin - matka vedena jako Katharina?

21. 2. 1749 dítě Katharina má matku vedenou jako Marianna?

6. 8. 1750 dítě Václav má matku vedenou jako Evu?

2. 4. 1753 dcera Margareth má konečně správnou matku - Rosinu!

--------------------------------------------
"Lidová tvořivost" zapisujícího do matriky Vsetín sice vrcholí

v letech 1740 - 1747, ale v menším rozsahu pokračuje i v dal

ších letech púsobení pana faráře Vážanského.
Uvedu příklad z Hovězí z rodinného listu Martina Skřivánka, užíva

jícího i znásobeného příjmení "Mikula".
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Aachen byl ženatý s Reginou, dcerou významného hudebníka

Orlanda di Lasso.

Pra~en: Koncept dvorské kanceláře Reichs Akten,

dnes Státní archiv ve Vídni.

Ť

1552/62 - 1615Hans von A.achen

Aachen namaloval řadu obrazů pro císařskou galerii IVenuše,

Umučení sv. Jiří, Bethsabe a Davidi a pořizoval pro něho

rovněž kopie významných děl v italských galeriích. Stal se i

císařovým osobním důvěrníkem, jenž mu 14. 5. 1605 obnovil

rytířský stav. Po smrti Rudolfa ho potvrdil ve stejných hod

nostech i císař Matyá§.

Erb: Štít dělený modro-červeně, v horní polovici rostoucí

zlatý lev držící v levé tlapě Merkurovu hůl přeloženou přes

rameno. V dolní polovici dva stříbrné klíny, v nich po zele

ném jetelovém trojlistu. Př íkrývadl.a modro-zlatá, v klenotu

lev ze §titu.

Významný malíř německé §koly 16. století. Malířství studoval

v Itálii, kde dosáhl prvních úspěchů svými obrazy s motivy

náboženskými, mytologickými a zejména portréty. Roku 1590

byl povolán k vévodskému dvoru do Mnichova a krátce na to ho

císař Rudolf II. učinil svym dvorním malířem v Praze a sou

časně ho vyzvedl do rytířského stavu ll. ll. 1594/.



literatura: Grande dictionaire Francé 1960.

1764 - 1830laurent Gouvion Saint - CYl'

Erb: Dělený štít, spodní polovina černá, horní polcená;

vpravo v modrém stříbrně lemovaném kantonu vztyčený meč

/označení hraběte, který je zároveň vojákem/, vlevo v modrém
zlatá pěticípá hvězda. Na štítu hodnostní baret hraběte.

Francouzský vojevůdce, markýz. Roku 1792 vstoupil do armády

a vynikl zvláště v armádě rýnské, kde rychle dosáhl hodnosti

generála divize. Roku 1796 - 1798 sloužil v Římě. V dalších

letech byl vyslancem ve Španělsku a později vrchním velitelem
armády, která obsadila Neapol. Poněvadž nenáležel k obdivova
telum Napoleona, nebyl oblíben u dvora a přes svoje vynikají
cí vojenské úspěchy byl roku 1804 povýšen jen na generála

plukovníka, zatím co jeho ostatní kolegové se stali polními

maršálky. Ve v9pravě proti Rusku velel 6. armádnímu sboru a

později převzal velení i nad 7. sborem. Zvítězil v bitvě

u Polocka, za což byl roku 1812 jmenován maršálkem. Roku 1813

byl velitelem Drážaan, ale musel kapitulovat. Roku 1814 se
přidal k Bourbonum a odmítl se vrátit k Napoleonovi za vlády

100 dní. Ludvík XVIII. ho jmenoval roku 1815 ministrem války.

Od roku 1819 žil v ústraní.



Výzkumné cesty, které Jindřich organizoval daly pevný základ

k dalším výpravám, vrcholícím da Gamovou cestou do Indie.

nob í Lít a t ís

1394 - 1460

Převzato podle J. Spenera~ Theatrum

Europeae.

Jindřich Plavec

Erb: Ve stříbrném poli štítu podloženém zeleným liliovým

křížem čtyři /3, 1,/ štítky portugalského království /modré

s pěti stříbrnými penízi/, krajní v horní řadě hlavou obrá

ceny k bokům štítu. Na červeném lemu štítu 10 zlatých hradů,

přes vše modrý turnajský límec, na každém ze tří laloků

3 zlaté lilie.

Portugalský princ, organizátor plaveb kolem západoafrického

pobřeží. Narodil se jako 4. syn krále Jana I., celý život

toužil po dalekých krajích, ale plavby spíše organizoval.

Poprvé se vyznamenal na tažení proti maurské Ceutě /1415/,

kdy velellodstvu, i při její pozdější obraně. Odmítl velení

papežskému vojsku a z vlasti organizoval portugalské výpravy

kolem Afriky. Začal shromaždovat všechny dostupné zprávy

o západoafrickém pobřeží známé tehdy jen po mys Cabo de Nao.

Roku 1433 se výprava Eanesova dostala 50 mil za tento mys a

našla zde stopy lidí. Další plavba pak vyvrátila představu

o liduprázdnosti jižních končin. Roku 1437 vedl Jindřich

nešťastnou výpravu proti Tangeru, při níž byli Portugalci

poraženi a výzkumy na několik let zastaveny. Až počátkem

padesátých let se uskutečnily další výpravy, které dovezly

do Evropy první černošské otroky. Další plavby pak hlavně

sledovaly nový import otroků.
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1743 - 1820

Podklad pro erb: J. B. Rietstap: Armorial général
precede d' un Dictionnaire des

Termes du Blason. Gouda 1934.

Dne 24. 3. 1781 byl povýšen na baroneta a udělen mu erb:

V červeném štítu zlatý heroltský kříž provázený čtyřmi stří

brnými liliemi. V klenotu stříbrný čáp se zlatou zbrojí,

sedící na pahýlu dubu s listy, vše p"řirozených tinktur.

Devisa: NULLIUS IN VERBA.

Anglický přírodovědec. V letech 1768 - 1771 se zúčastnil

první plavby kapitána Cooka. Roku 1788 byl jedním ze zaklada

telů a prvním předsedou Africké asociace, jejímž cílem bylo

prozkoumání afrického vnitrozemí. Aktivně se podílel na pří

pravě velkých objevných cest, zejména k rozřešení otázky

Nigeru. Roku 1830 přešla Asociace do nově vzniklé Královské

zeměpisné společnosti. Od roku 1777 byl 8anks jejím prvním

předsedou. Rozšířil podstatně botanickou zahradu v Kew.

Banksovo jméno nese mnoho ostrovů, hor, mysů a různé rost

liny.

Joseph Banks de Reversby



Literatura: Encyklopedický časopis Pyramida, č. 101.

Slovenský kartograf a technický polyhistor. Studoval na uni

verzitě v Altdorfu a Jeně, kde získal diplom inženýra.

1700 - 1750

Erb: V modrém štítu na zeleném návrší pelikán, který krmí

svou krví mládata v hnízdě. V horní části je provázen zlatou

hvězdou a stříbrným půlměsícem. Korunovaná turnajská přilba

s přikrývadly červeno-stříbrnými a modro-zlatými nese jako

klenot rostoucího zlatého gryfa se šípem v pravici.

Jako kartograf se proslavil stoličnými mapami. Vypracoval je

na základě astronomické a geometrické metody, zavedl nultý

poledník procházející Bratislavou a poprvé použil k zobrazo

vání reliefu spádových !raf. Jeho mapy vynikají přesností a

překonalo je až první vojenské mapování Slovenska.

Roku 1735 byl jmenován c , k. inženýrem dolnouherských hor

nických měst a byl pověřen založením vysoké báňské školy

v Banské Štiavnici. Účastnil se projektování báňských vodních

děl a pracoval na projektu královského paláce v Budíně.

Roku 1725 vstoupil do služeb bratislavské stolice a věnoval

se regulaci Váhu a Dunaje a začal se zabývat kartografií.

Samuel Mikovini



l.iteratura: J. Kovařík: Napoleonská heraldika, in:

Heraldická ročenka 1975.

Erb: V modrém poli zlatý sloup obtočený hadem téže barvy,

provázený pěti /2, 2, 1/ hermelínovými ocásky. Hlava štítu

červená, posetá stříbrnými pětihrotými hvězdami. Na štítu

hodnostní vévodská čepice se 7 pery, ze které splývá modrý

plášť podšitý popeličinou.

Ť

1759 - 1820Joseph Fouché

Byl jmenován vévodou z Otranta a stal se druhým nejbohatším

mužem ve Francii. Jeho tajná policie však nešpehovala jen

císařovy nepřátele, ale i panovníka a proto byl zbaven úřadu,

Bez úspěchu se pokusil navázat spojení s rojalisty a brzy se

opět vetřel do přízně Bonaparta a vrátil se na místo policej

ního ministra. Intrikoval však nadále, měl prsty v císařově

vyhnanství i jeho návratu. Po Napoleonově pádu se snažil

zmocnit sám vlády, neměl však dost stoupenců a za restaurace

ho rojalisté definitivně vyhnali.

Mnohé jeho organizační systémy a principy policie přetrvaly

až do dnešní struktury.

Napoleonův ministr a organizátor francouzské policie. Navště

voval klášterní školu, pak vyučoval matematiku a fyziku

na kněžském semináři. V revoluci vycítil svou životní šanci,

roku 1792 se stal poslancem Konventu a jako jeho komisař

tvrdě zasáhl proti vzpouře v Lyonu. Několikrát změnil poli

tické smýšlení, z jakobína na termidoriána a později se při

dal k direktoriu. Utajil však před ním Napoleonův převrat a

byl za to odměněn křeslem mlní stra policie, v němž Fouché

setrval až do císařova pádu roku 1815.



Podle J. B. Rletstapa: Armorial général precede

d'un Oictionnaire des Termes

du Blason. Gouda 1934.

Erb: Štít půlený, v přední stříbrné polovině 3 červené

smrkové šišky na zelených větvičkách, v zadní modré 3 zlaté

jetelové, trojlisty.

1890 - 1970Charles André Joseph Marie de Gaulle

Do politického života se vrátil roku 1958 po puči důstojníků

v Alžíru. De Gaulle toho využil a nastolil režim osobní moci:

zprvu jako ministersk~ předseda, od 21. 12. 1958 jako prezi

dent. Znovu byl zvolen roku 1965, abdikoval po celostátním

referendu v roce 1969. Byl zastáncem realistické poli~iky se
snahou o navrácení mocenského postavení Francii.

Francouzský státník, vojenský a politický činitel. Absolvoval

vojenské učiliště a od roku 1911 sloužil v armádě. V 1. svě

tové válce bojoval v hodnosti poručíka. V letech 1920 - 1921

.by1 členem vojenské mise v Polsku, potom se vrátil do Saint

Cyru jako učitel dějin vojenství. Od roku 1929 byl štábním

důstojníkem francouzského sboru v Bejrútu. Odtud byl roku

1939 povolán do Národní obranné rady a převzal velení tanko

vého pluku. V boji proti fašistům velel úspěšně tankové divi

zi, v roce 1940 byl povýšen na generála. Po porážce Francie

odešel do Anglie, jako velitel svobodných francouzských

ozbrojených sil řídil boj vlastenců proti Němcům. Od roku

1';)4l~ byl předsedou vlády. Roku 1946 se na protest prot í návr-

hu demokratické ústavy vzdal funkce, roku 1947 založil pravi

covou stranu, v jejímž čele stál až do jejího rozpadu roku
1953.



V modrém štítu stříbrná mořská panna držící v pravici 3 čer

vené růže na stonku. Hraběcí koruna.

Literatura: J. Novák: Rodové erby na Slovensku l.,

~I a r ti n 19 8 O•

1796 - 1850Mikuláš Wesselényi

Uherský politik, jeden z vůdců liberální šlechtické opozice.

Svou politickou kariéru začal roku 1818 na sedmihradském

stavovském sněmu. Podnikl studijní cestu po západní Evropě

a po návratu se na půdě uherského sněmu pokusil prosadit uzá

konění pokrokových reforem, zejména. zlepšení postavení rolní

ků. Jeho projevy na sněmech roku 1830 a 1833 mu přinesly po

pularitu, za své politické postoje byl však odsouzen na tři

roky do vězení. Stal se odpůrcem národnostního hnutí přede

vším Slováků a stoupencem postupné madarizace.

Své názory shrnul v práci "Výzva ve věci madarské a slovanské

národnosti", která patří mezi nejvýznamnější projevy madar
ského nacionalismu.

Pocházel z původní šlechty z území dnešního Slovenska, erbov

ní listinu rodina obdržela roku 1408, hraběcí stav 23. dubna

1644. Erb procházel několika variantami, podoba z 18. stol.:



Literatura: A Sedláček: Českomoravská heraldika.

Praha 1925.

Jeho lékařské spisy jsou z hlediska historicko-medicinálního

dodnes pozoruhodné. "Hypomnemata ad conservandam bonam vale

tudinem" př~náší poznámky a doporučení, jak si zachovat zdra

ví, jiné jeho práce se týkají předcházení moru.

1530 - 1575Vavřinec Span ze Spanova

Český lékař, básník a humanista. Studoval ve Wi ttenberku,

lékařskou praxi prováděl v Kutné Hoře, později v Praze a

Olomouci, jež byla pro něho přitažlivá jako literární a spo

lečenské centrum. Zde ho biskup Stanislav Prusinovský usta

novil svým osobním lékařem, ale v roce 1569 již působil ve

Slezsku. Jeho knihy vycházely ve Vratislavi, Nis~ a Zhořelci,

napsal jich celkem 33, některé však zůstaly v rukopise.

Span byl především spisovatel informující o prevenci. Jeho

dílo je ovlivněno značně Paracellsem a svědčí o značném roz

voji vědy i kultury předbělohorské doby u nás.

Erb udělený Vavřinci Spanovi 28. 1. 1558: Štít šikmo dělený

červeno-bíle, v něm jednorožec střídavých tinktur. Kolčí

přilba s točenicí a přikrývadly červeno - bílými, v klenotu

bůvolí roh červený a bílý., mezi nimi rostoucí jednorožec.



Diskusi o podobě nového 6eskoslovenského státního znaku by

chom mohli ukonč i, t ci tací části dopisu př Ibramského výtvar

níka pana Jana Čáky adresovaného předsedovi Federálního

shromáždění panu Alexandru Dubčekovi, ve kterém autor kriti

zuje některé nedostatky výtvarného provedení znaku prezento
vaného v denním tisku.

1) Základní tvar štítu a štítu moravské or Lí.ce kolísá mezi

štítem španělským a pozdně gotickým. Navrhuji, aby se

v obou případech zůstalo u štítu španělského, který je
pro heraldiku nejvhodnější.

2) Český lev má na štítě pevně stát. Na reprodukovaném návrhu

jaksi hopsá, jako by tancoval kozáčka. Kritické poznámky

mohou být i k vlastní figuře. Zde je největším nedostatkem

kresby lva málo vyvinutá hrud. A mohutně vyklenutá hrud je

již od dob Petra Parléře základní charakteristikou českého

lVa. Konečně tu lze uvést, že lev dobře nevyplňuje plochu
štítu, jak heraldická pravidla vyžadují.

3) Patriarší kříž ve znaku Slovenska je kreslen příliši~ech

nicky ,' stylem nevyjadřuje starobylost tohoto emblému.
Též by měl být tento kříž kreslen subtilněji.

Přiložená reprodukce je, dle autora, oproštěna ode všech

výtvarných nedostatků; takto ztvárněn by znak mohl repre
zentovat naši republiku, a to nejen v zahraničí.

1 b é ř MaríannuSkřivánek alias Miku a ereV druhém sňatku si Martin

Jan a Vacule /sňatek 12. 12. 1747/: tk uvedenou
nar. 21. 3. 1749 má ma u• dítě - Jan Skřivánek,prvnl

sp r á v ně - Marianna. d jménem-
Tomá§ Skřivánek a matka je uve ena15. 12. 1752 se rodí

- Magdalena. a matka je uvedena jako
25. ll. 1755 se rodí Nikolaus Skřivánek

- Margareth, . 1759 se objevuje opět správné
Kathariny narozene 21. 8.teprve u ,

"méno matky - Marianna. Kas.parovi, domkáři
J "G 9 a Kristina. dětem jsou kmotřI eor
Přitom vsem

z Hovězí. .' . to badatel zkoumající matriky.. k' ka nás p ř e s vě dč í , ze " J
I posle dn í u az • 12 listopadu 1739 Sl an

, du jednoduche. Dne .
té doby nema oprav H ě z í Ale teprve kom-

v lk Mariannu 81áhovou z ove .
Jurá§ vzal za manze u ,. t to zdánlivě bezdětné man-

" "k . , rozbor ukazal, ze o ,
plexní identlfl acnl , v d znásobeným příjmenlm

• II d é t rn i , ovsem po
želství je obdareno " roku 1774 celkem častá, ale roz-
8uriánek. Takováto kouzla JSou do

bory je většinou odhalí." J"ednotlivých dětí:
v' ' u nepřesnostI prl zápisu ,

Mnohem horSI JSo .". "ako matka u prvnIho a
, k V stního jména MarIanna Je J

Místo správneho re 't'ho dítěte nesprávně Anna,
d na Margareth u pa e

třetího dítěte uve e 'Od osmého dítěte je sou-
" u sedmého Suzana.

u šestého Katharlna a . že došlo k druhému
stavně uváděna Katharina, což ve.d~" k d,omnence,

sňatku i když zřejmě pod jiným prIJmen~m~

Pro kontrolu uvádím celý cyklus jmenovlte: , k
th příjmení Buriane1) 4. 174Q dítě Rosina, matka l~argare ,

9. 1742 dítě Katharina, matka Marianna
2) 31. 10. th

6. 1745 dítě Anna, matka Margare3) 6. "
1747 dítě Josef, matka MarIanna4) 12. 9.

5) 1. 1750 dítě Rosina, matka Anna
22. 3. 1752 dítě Georg, matka Katharina6) 24.

7) ll. 4. 1754 dítě Jan, matka Suzanna
8) 4. 1756 dítě Martin, matka Katharin~

9) 28. 4. 1758 dítě Nikolaus, matka KatharIna

10) 30. 6. 1759 dítě Václav, matka Katharina
19. 1763 dítě Suzanna, matka Katharinall) 14. 4.
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Odchod pana faráře Vážanského v roce 1768 je pro badatele
prvním symptomem, že se vsetínské matriky vrátí k potřebné spo
lehlivosti. Stane se tak, též pro to, že v roce 1771 jsou očíslo

vány usedlosti v obcích domovními čísly a za tři roky nato dvorská
vídeňská kancelář zakáže svým dekretem znásobování příjmení. Od
této doby platí, jak se kdo s příjmením narodil, tak totéž pří

jmení musí mít po celý život. Od roku 1774 začne tedy být občanská

genealogie až nudně přesná, skončí ony napínavé detekti vky kom
plexních rozborů a hádanek. Jistě nejsem sám, kdo se loučí s no
stalgickým smutkem s tímto velmi zajímavým a romantickým ranným
obdobím našeho rodopisu.

Článek J'e vy"tahem z "hl' .r oz s a e p r ac e o valašských matrikách,
na které již několik let pracuji, ale která si vyžádá do svého
dokončení ještě mnoho času a energie.

Resumé:

Jeder Genealoge kampft manchmal sehr mit den Fehlern, die sich
in den t~atriken oft vorfinden. Der Bei trag macht auf die Hau ř í q
keit derselben in den Matriken der Pfarre Vsetín in der 1. Halfte
des 18. Jhts aufmerksam, wann h í e r Franz Joseph Vážanský wirkte.
Nun, dank der Identifikations - Analyse der Matriken, welche der
Autor schon viele Jahre betreibt, ist magIích diese f eh l e r uber
winden.

-" MK -
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Miroslav Pavlů

Náhrobník Elišky Cedlarové z Hofu v Pačlavicích

Dnešní farní kostel sv. Martina v Pačlavicích (o. Kroměříž)

vyrostl na troskách starší stavby po třicetileté válce, za vlády
Jana Jakartovského ze Sudic (1655).1/ Z renesančního období se zde
dochoval opukový (7) heraldický a nápisový náhrobník Elišky Cedla
rové z Hofu (+1601), zasazený zevnitř do obvodové zdi boční kaple
na evangelijní straně, přímo proti dveřím. O této památce není

v regionální, ani oborové literatuře žádná zmínka.

) 2/ . ~ ~" tOpracovaný kamenný blok (165 x BO cm Je rozvrzen na cas

nápisovou (B5 x 80 cm) a znakovou (80 x BO cm). Obsažný patnácti-

d • t í k 3/ "
řádkový český text, prove eny an 1 vou, znl:

LETA PANIE 1601 W SOBOTHV PRZEO BOZYM
WSTAVPENIM MEZY SSTWRTV A PATV HO
OINV PRZED WECZEREM NAPVL ORLOG DO
KONALA ZYWDT SWVG SSTIASTNIE NA
DDMIE W MORKWICYCH VROZENA PANl ELISS
KA CEDLARKA Z HDFV W LETECH 36 MANZELKA
VRDZENEHD PANA WACLAWA SKRBENSKEHO
Z HRZISSTIE A NA SSANDWE WLASTNI MA
TERZ VRDZENYCH PANA lANA STARSSY
HO SKRBENSKEHD Z HRZISSTIE A NA FV
LNECZE PANl ANNY SKR8ENSKI A NA ZAD
OWICI A PANNY ALYNKY SKRBENSKE Z HRZY

SSTIE GEGIZTO TELO TVTO POCHOWANO
GEST A OCZEKAWA BLAHOSLAWENEHO W

SKRZYSSENI Z MRTWYCH
Toto svědectví doplňují zkratky ACZH (vlevo) a VMZZ (vpravo),
skrývající jména, příjmení a přídomky jejích šlechtických rodičů.

Iniciály A a V, označující jména křestní však odporují historické

skutečnosti, neboť Eliška byla dcerou Jana Cedlara z Hofu a Anny

k " Z" t-' I 4/ml. Morkovs e ze as rlZ •

Čtvercové ploše pod nápisem dominuje nízký reliéf kompletního

erbu Cedlarů z Hofu, vkomponovaného do téměř kruhového zrcadla s
platicky vystupujícím jednoduchým rámem. Figurou oboustranně
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vykrajovaného štítu s hrotitou patou jsou tři mírně do vějíře roz
ložené rostliny s drobnými lístky na stoncích, s výraznými kVěty

podobnými paličkám orobince a se silnými kořeny. Stejné rostliny

se opakují i v klenotu na svrchním ze složených křídel. Přílba,

postavená na hranu štítu je mřížková turnajská s točenicí, vše

obklopují široce rozvinutá přikryvadla běžného rostlinného dekoru.

Horní rohové skrojky vyplňují malé, shodně tesané renesanční štít

ky (15 x 17 cm), k nimž se vztahují již zmíněné iniciály ACZH.
(opět tytéž rostliny Cedlarú) a VMZZ (lilie Zástřizlú). Jde tedy o

dosud neevidovaný dvojerbovní vývod. Protilehlé rohové skrojky,

zvýrazněné opět plasticky vystupujícími okraji, jsou prázdné.

Když B. Paprocký sepisoval koncem 16. století své "Zrcadlo·,

zmínil se sice i o současnících Cedlarech z Hofu (v části, věnova

né stavu rytířskému), ale vyjma lakonické poznámky, že se nemohl
"doptati vývodu", nic dalšího neobjevíme. 51 Už z toho je patrné,

že ani dnes nebude snadné objasnit všechny rodové vazby Cedlarú. 61

Dosavadní, byť četné, nicméně příliš roztříštěné informace nepo

skytují takový obraz, jaký bychom potřebovali a tak zrekapitulujme
alespoň to, co známe.

Púvod rodiny je nejasný7/, J. Pilnáček jej označuje za "cizí"

a uvádí, že žili na Moravě, ve Slezsku i v pohraničí. B I Z prvních
CedI ar ů na Moravě zaznamenáváme Václava (1480, 1484) a Mikuláše

(1492, 1526). Jejich sídlem se už před r , 1492 stala tvrz v Pač

lavicích, k n1mz Mikuláš přikoupil ještě sousední Dětkovice

Cínt . 1503, 1511).9/ Synem některého z nich byl Eliščin otec Jan

(S1:., 1523, 1564), o němž jinak nic podstatného nevíme. 10/ Tfetí

generace Cedlarú náležela k zámožnější vrstvě domácího rytířstva.

Jejich nejvýznamnějším představitelem se stal Jan (ml.), zv. ·Pač

lavský" (nar . kol. 1545, zemř , asi 1605), syn Václava Cedlara
(1527, 1566).11/ .

Vynikal jako dobrý hospodář. Kromě Pačlavic držel v letech
1564 až 1566 biskupský lenní statek r~odřice, v r . 1572 koupil

Loštice na Litovelsku (tyto ale už v r , 1577 prodal), v r . 1589
Zlín (int. 1596) a 14. listopadu r. 1603 Ořechov u Uherského 8rodu
Cínt , 1604) .12/ On i jeho potomci ptrjčovali nemal é finanční částky
nejen okolním drobným š'Le ch t í cům , ale i takovým magnátúm, jakým
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např. Gabriel Majláth, nebo olomoučtí biskupové Pavlovský a

~~~richštejn.13/ Janúv syn Kryštof Cedlar (nar , l583?) přenesl
své sídlo trvale do Zlína, když 12. dubna~. 1612 definitivně od-
rodal rodové Pačlavice (int. ~6l2), předtím také Ořechov (1608).

~ato však získal Otrokovice (13. května r. 1610, int. 1612) a i~/
zději ještě severomoravský Paskov (někdy v letech 16l~ -.16).
P sledním Cedlarúm náležely rovněž dva domy v 010mouc1 (Jeden na

H:rním rynku, druhý v Moravské ulici) a dva svobodné dVOry.(je~~?
." městě Olomouci druhý v Cakově na chudobínském panstv1).

p r1, . • . «íě
Kryštof zemřel někdy na přelomu let 1619/1620, s neJvěts1 pra\ e-

podobností jako poslední mužský člen rodu Cedlarú. V roce 1622

(někdy počátkem září) vymírá rod i po přeslici jeho sestrou ~nn~u,

nevěstou odbojného hranického pána, Václava Mola z Modrel1c.
Veškeré nemovité jmění Cedlarú bylo zkonfiskováno jako majetek re

belú. 16/

Zmíníme se ještě o rodech, s nimiž byli Cedlarové čtyř gene

rací na Moravě spřízněni. Víme, že šlo o rodiny převážně moravské,

v menšině slezské, ojediněle i české. Kromě poněkud záhadného rodu

z Berneku (= snad z Kunštátu?) známe Ryšany z ~odřic, Morkovské ze

Zástřizl Horecké z Horky, Stojany z Přestavlk4 8ítovské ze Slaví

kovic, O~eŠlíkY z Litultovic, Skrbenské z Hřiště, Mošovské z Mo

ravčína a snad i Martinkovské z Rozseče.

Paprocký nejenže nevěděl nic o Cedlarech a jejich rodinných

vztazích ale nebyl obeznámen ani s jejich heraldikou. Nedalo mno
. ' .. t í t ž e erb J'aký CedLar ům přisoudil - na štítě i vho prace ZJ1S, , . ."

klenotu obrněná ruka, třímající tři hořící svíčky - on1 s~m1 n1k~:

. ., I" 17/ Informaci zcela nekriticky př evz al í aut o ř Iv prax1 neuz1va 1.
. Id' k'h atlasu "Der MihrischeSiebmacherova genealog1cko-hera 1C e o

Adel".18/
Pilnáček a A. Haas popisují několik originálú cedlarovských pečet~

a tím alespoň vyvracejí tvrzení o svíčkách a obrněné ruce, ~te~~

ie údajně měla držet. Jinak jsou ale bezradní a figuru pOP1su
l
J
91/~ednou jako palcáty, jindy paličky, v horším případ~.i řemdihy..

Že s nimi nelze souhlasit, dokazuje mj. i erb Ellsky Cedlarove
• b • I)v pačlavickém kostele (lze jen litovat, že nen1 arevny ..

Nutno ovšem zdúraznit, že tato heraldická památka, nepředsta

vuje jediný, tím méně stoprocentně věrohodný pramen, o který se
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Hradišťský

Brno, A 3,

Resumé:

Z dějin gottwaldovského zámku,
současnosti, Gottwaldov 1979,
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Nach einiger Anal"yse des Grabsteines aus dem Jahre 1601 kann
uns der Autor neue Informationen uber die Genealogie und Form des

Wappens der Familie Cedlar von Hof herbringen.

10/ L. Hosák, Historický místopis země Moravskoslezské,
kraj, Praha 1938, s.382; Peřinka, c. d., s.263; SDA

P8 23, folio 291.
11/ J. Polišenský, Ekonomický a sociální vývoj Zlína v první polo

vině 17. století, Gottwaldovsko od mí nuLos t í. k současnosti,

Gottwaldov 1980 (dále jen G 1980), s.104; TýŽ, Ekonomická a
ociá1ní struktura Zlína na přelomu 16. a 17. století, Got

:waldovskO od minulosti k současnosti, Gottwaldov 1979 (dále

jen G 1979), s. lll; Hosák, c . d., s.3B2. . -:
12/ SDA Opava, Zukalův lístkový seznam moravské a slezske slechty;

G 19BO, s.104; V. Kubíček, Z dějin města Loštic, Brno 1910,

s.178, 1BO, lBI; G 1979, s.llO; ZOO III, s.303, 3B5:

13/ P ., k c d s 264· Týž Dějiny města Kroměříže, 1. díl,erlna, ... ,. , ,

Kroměříž 1913, s.241.
14/ A. Haas, Archiv žerotínsko-vrbenský 1497 -' 1624, Praha 1948,

B5- ZOO III s.446- G 19BO, s.105; Z. Pokluda, Tvrz ve Vel-
s., , , • 5 • 4 s 4
kém Ořechově, Naše Pravda ze 13. 1. 1989, roc: 4 ,c. , ..

15/ G 19BO, s.105, 111.
16/ G 19Bo, s.llO, ll5; Pok1uda,

Gottwaldovsko od minulosti k
s.134. Osudy Zlína za Cedlarů z Hofu oživuje strhujícím způso

bem J. Polišenský ,. Třicetiletá válka a evtopské krize 17. sto

letí, Praha 1970.
17/ Paprocký, c . d., fol. 372a.
lBI H. von Kadich - C. Blažek, c. d., tab. 131. .

., do v é d s 265 - Týž Rody stare-19/ Pilnáček, Staromoravstl ro ove, c. ., . , ,
ho Slezska, c , d., s.129; Týž, Neznámé rody a znaky staré Mo

ravy, Brno 19B3, s.lB7; Haas, c. d., s.B5, 226, 227.
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1/ F. V. Peřinka, Zdounecký okres (VM), Brno 1910, s.249.

2/ Všechna měření provedl a informace laskavě poskytl pan Martin
Kozák z Pačlavic.

3/ Písmena TH (SOBOTHV), AP (NAPVL), NA (VROZENA), NE (VRoZENEHO)

a VM (VMZZ) tvoří tzv. "litterae contigue". Ve slovech ELISS
KA /5/, HRZISSTIE /8/ a HRZYSSTIE /12, 13/ zvláštní forma
zdvojeného S. Některá písmena byla do textu vytesána dodatečně

- SWVQ /4/, VRQZENA /5/, \vL~STNI /8/. Iniciála A nad malým
cedlarovským štítkem (~CZH) je vytesána převráceně.

4/ SDA Brno, A 3, PO 21, fol. 259. Z téhož pramene známe i Annina
otce Jiříka st. ze Zástřizl na Morkovicích.

5/ B. Paprocký z Hlohol, Zrcadlo slavného markrabství moravského,
Olomouc 1593, fol. 375b.

6/ Genealogií Cedlarů z Hofu se v rámci dějin města Zlína věnuje

PhDr. Z. Pokluda. Zájemci o šlechtickou genealogii mohou tedy

opět i v tomto případě očekávat výrazný posun stávajících vě

domostí.

7/ Jde nejspíše o rod, vstoupivší na moravskou půdu v době česko

uherských válek ve vojenských službách Matyáše Korvína, podob
ně jako Tetourové z Tetova, Kropáčové z Nevědomí, Francové z
Háje či Haugvicové z Biskupic.

B/ J. Pilnáček, Staromoravští rodové, reprint, Brno 1972, s.265;
týž, Rody starého Slezska, Jílové u Prahy 1969, 1. díl, s.129.

9/ A. Sedláček, Úvahy o Zrcadle Paprockého, Časopis Matice morav
ské 31, 1907, s.207; ZOO II, s.66, 6B, 228; Peřinka, c , d.,
s.262, 263.

Poznámky:

můžeme opřít. Výsledky studia většího počtu pečetí umo z.nuj i vy
slovit podezření, že kameník v Pačlavicích nezvolil právě nejšťa

stnější formu stylizace erbovního znamení. Sfragistický materiál
z konce 16. a počátku 17. století totiž shodně a zřetelně ukazuje
na zcela odlišný druh rostlin, než jaké vidíme na náhrobníku. Je
jich jednoznačná identifikace však zatím ještě není možná. Na
starších pečetích si navíc můžeme ověřit fakt, že i erb Cedlarů

z Hofu prošel určitým vývojem - ten bude nutno osvětlit nejdříve.

O tom už ale na jiném místě.
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Jan Bednařík

Určení držitele erbu na kostele v Ho~ní Suché

Sedm kilometrů jihozápadně od Karviné se nalézá obec Horní

Suchá, která byla počátkem 19. stol. spojena s panstvím fryštát

ským /Karviná/. Fryštátské panství tehdy náleželo rodu Larisch _

- Moennich
l)

a tak nás nepřekvapí, že"rovněž na zdejším kostele 2)
se na jeho průčelí nachází erb-tohoto rodu.

Je to erb Larisch-Moennich s hraběcí korunkou místo přileb a

štítem obtočeným kolanou řádu Zlatého rouna (obr. č. 1). Tato sku

tečnost nám hodně napomůže k určení stavitele kostela, neboť řádem

Zlatého rouna byl dekorován jenom jediný člen tohoto rodu, a to

byl Jan, hrabě z Larisch-Moennichů, svobodný pán ze Lhoty a Karvi

né, (obr. č • 2) celým jménem Jan Baptista Jindřich Karel Deodatus
~laria Felix.

Narodil se 30. května 1821 na zámku Životice u Opavy, jako

první z pěti synů hraběte Jindřicha z Larisch-Moennichů /1793 _

- 1859/ a jeho manželce hraběnce Jindřišce Haugvicové /1799-1864/.
(obr. c, 3)

8yl ženat s Františkou sv. paní Kast z Edelsbergu. (obr. č, 4).

Svatba se konala 1. května 1849 v Edelsbergu. Z tohoto manželství

se jim narodili dva chlapci, Jindřich /1850-19181 a Rudolf /1856
zemřel v mládí/ a dcera Františka /1862-1B87/.

Velkou mírou se rovněž zasloužil o založení karvinských dolů
proslulého pivovaru.

Rovněž byl nos i telem mnoha významných vyznamenání, mezi něž
at ř í j v první řadě řád rakouského Zlatého rouna. 8yl nositelem

elkokříže císařství rakouského Leopoldova řádu, byl rovněž čest
ým rytířem Maltézského řádu, atd.

Jan Larisch-I~oennich za svého života zastával několik vý

značných funkcí, jako např. byl jmenován zemským hejtmanem pro

Slezsko, 27. července 1865 byl povolán do úřadu ministra financí.

Od r. 1871 zastával hodnost císařského vrchního dvorního maršálka,
yl císařským královským tajným radou a komořím, atd .

Obr. č , 3

.,."

.",;;~:::~!!!
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Popis erbů:

Resumé:
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Am Kirchenportale in Horní Suchá ist das \~appen der Familie

Larisch _ Monnich eingestellt. Der Autor versuchte den Bauherrn

dieser Kirche festzustellen. Es hat ihm sehr geholfen, dass der

Wappenschild mit der Kolane des Ordens des Goldenen Fliesses

umgedreht ist. Einzieger Tr š qe r dieses Ordens im ganzen Geschle

chte, also auch der Bauherr, war Johann 8aptist Heinrich Kar I

Deodatus Marie Felix, Freiherr von Larisch-Monnich von Lhota und

Karviná.

1) Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku /11/

Severní Morava.
2) Kostel zasvěcený Nejsvětější Marii Panně Bolestné.

3) Kronika Larisch-Moennich /DA/Karviná/.

poznámky:

truhla, z níž vyrůstá zlatý lev držící v levici dvě zlatá pštrosí

péra, 4. pole půleno: v pravém stříbrném poli červený kříž se zla

tým měsíčkem. V levém červeném poli zlatá lvi hlava s červeným ja

zykem a třemi zlatými hvězdičkami. Klenotem na turnajské přilbě

"0 zlatou korunkou je mládenec jako v prvním poli, mezi rohy:

~;avým stříbrno-modrým a levým modro-zlatým. Přikrývadla modro-

_stříbrná a modro-zlatá.

černá beraní hlava se

s korunkou vyrůstají

červený. Přikrývadla

Jindřiška Haugvicová - štít červený, v něm

zlatým jazykem i zbrojí. Na turnajské přilbě

cí černý beran se zlatou zbrojí, jazyk

černo-červená.

Jan Larisch-Moennich - štít čtvrcený se středním štítkem rovněž

čtvrceným, 1. a 4. pole zlaté, 2. a 3. pole stříbrné. Ve štítu

1. a 4. pole červené se zlatým žezlem a dvěma vinařskými noži se

zlatými rukojeťmi, ostří stříbrné. Ve 2. a 3. poli modrém dva zla

té hrozny /chmelové šišky/ se zelenými stonky. Na štítě dvě koru

nované turnajské přilby: pravá se třemi pštrosími péry, dvěma

červenyml, střední zlaté, přikrývadla: červeno-zlatá. Levá se

stříbrným ptákem /p š t r os z s ocasem v němž vězí červeno-stříbrno

-zlato-modrá péra, jenž drží v zobáku podkovu přirozené barvy,

přikrývadla modro-stříbrná. štít je obtočen kolanou řádu Zlatého

rouna.

Františka Kast z Edelsbergu .. štít čtvrcený: v 1. stříbrném poli

vyrůstá modře oděný mládenec se stříbrným límcem a páskem, držící

v pravé ruce červenou růži se zelenými lístky. Ve 2. modrém poli

stříbrná krokev i doprovázející 3 růže. Ve 3. modrém poli stříbrná

Jeho manželka Františka ho přežila o plných 18 let. Narodila

se 17. května 1828 v Edelsbergu a zemřela ve Vídni dne 21. února

1902. 3)
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Jan La r í sch-No enn l ch odjel po otcově smrti do Anglie, to

znamená po r. 1859, na studijní cestu, kde se zdokonaloval v země

dělství a národní ekonomice. Za tohoto pobytu si tam z r e jme pro

najal panství Lap or t Hall v Nort-Hamptonshire, kde přebýval i

v roce 1884, kde také nečekaně 3. června zemřel.

Jan Larisch-Moennich pocházel z početného potomstva osmi

dětí: pěti synů, jak již bylo výše zmíněno a tří dcer. Narodil se

jako třetí v pořadí, a to po Jindřišce /1817-1861/ a Al be r t í ně

/1819-1900/, Jan /1821-1884/. O rok později se narodila nejmladší

Janova sestra Žofie /1822-?/. Postupně pak následují Leo /1824

- 1872/, Alfons /1825-1843/, Bedřich /1830-1885/ a konečně Evžen

/1835-1890/.
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ZPRÁVY

Zánik jednoho genealogického časopisu /Nase Dejiny/

S jeho názvem i obsahem se naši čtenáři měli možnost JIZ ně

kolikrát ve stručnosti a v jiných souvislostech seznámit. Tento

krát tak činíme naposledy, protože bohužel zanikl. Jmenoval se

"Na s e Dejiny" s podtitulem "The Magazine of Czech Genealogy and

Cul ture" a byl vydáván skupinou nadšenců českého původu v texaském

městě Halletsville. Vydavateli Dougu Kubickovi pomáhala redakční

rada ve složení Leo Baca, Robert Janak, Edmund H. Hejl, Kevin

Hannan a Albert Blaha, vesměs kvalitní znalci minulosti texaských

Čechů a autoři zajímavých publikací a studií, z nichž některé byly

uveřejněny i v Československu a v našem Zpravodaji. A. Blaha byl

navíc i sponzorem celé akce. Naše dějiny byly vydávány po dobu

sedmi let v letech 1982 - 1989 o šesti číslech ročně a rozsahu

dvaceti stran. Obsah časopisu můžeme rozdělit do několika tématic

kých okruhů. Největší prostor byl věnován počátkům osídlení Texasu

rodinami českého původu se zvláštním zřetelem na Arnošta Bergman

na, jenž se do Texasu vystěhoval v roce 1849 a je tamními potomky

imigrantů českého původu považován za iniciátora prvých českých

vysídleneckých vln do tohoto severoamerického státu. Na pokračová

ní zde vycházely soupisy českých náhrobků Texasu od R. Janáka a

soupisy českých imigrantů USA ze seznamů lodních pasažérů od

L. Bači, jež později v ucelené formě začaly vycházet také knižně.

Články o jednotlivých, původem českých rodinách v Texasu jsou

příznačně označovány "Czech Family Vignette" a jsou svým obsahem

velmi zajímavé. Druhou velkou "skupinu tvoří články o Českosloven

sku, jeho dějinách a možnostech studia v našich archivech. Největ

ší pozornost je zaměřena na oblast Lašska, Valašska a východních

Čech, např. článek o Valašském muzeu v Rožnově p . Radhoštěm nebo

přehled dějin Lichnova, o. Nový Jičín. Jde o oblasti, odkud se

rekrutovaly nejsilnější vystěhovalecké skupiny. Poměrně solidní

úroveň mají informace o geografickém původu jednotlivých rodin

vystěhovalců od K. Hannana a rraz vané European Places o f Origin

f r orn the Book "Na š e Dějiny", což je sedmisetstránková publikace

vydaná v Granger /Tx/ Národním svazem českých katolíků v roce
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1939 a mající dnes obrovskou dokumentační hodnotu. Časopis Naše

dějiny sloužil též jako informátor o krajinském dění, a to nejenom

v Texase. Další články jsou věnovány např. českým vánočním zvykům

a nechybí ani "Česká kuchařka". Každé číslo je bohatě ilustrováno

reprodukcemi dobových fotografií, rytin, reklam i perokresbami

výtvarníků.

Smrtí sponzora A. Bláhy v roce 1988 /medailónek otiskl

zpravodaj č. 34/ ztratil časopis na razanci zastavením finančních

dotací, takže bylo otázkou, jak dlouho se udrží. Neudržel se dlou

ho a o rok později pro nedostatek financí zaniká.

Vydavatelé časopisu Naš e dějiny udržovali a stále udržují

kontakty i s redakcí našeho časopisu, včetně některých členů klu

bu. Díky těmto kontaktům je proto tento kulturně-genealogický

časopis českých krajanů Texasu k dispozici v klubovní knihovně.

L Šefčík

c~
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dlouho hovořilo o různých problémech v kuloárech. Mnohé názory

slovenských kolegD jsou známy už ze IV. setkání G a H v Ostravě,

hovořilo se i o tom, že k přednesené tématice připravují materiály

PhDr. L. vr t e ř a dr. R. Zelenay, nakonec není vyloučeno, že své

k této problematice bude prezentovat širší veřejnosti i prof. No
vák. Z těchto dDvodD není nutno podroqněji se touto problematikou

zabývat v této zprávě.

Lepší akci ku příležitosti 72. výrocl podepsání Martinské

deklarace by nenaplánoval ani nejlepší režisér. Domnívám se, že

účast představitelD českých a moravských KlubD by byla velmi ví
taná. Mnohokrát jsme si již ověřili, že osobní přítomnost, rozho
vory a výměna názorů se spřátelenými dušemi je vždy ku prospěchu

věci. Prezentovat část své činnosti pouze výstavkou některých ti
tulů z ediční produkce jednotlivých kLubů se osobním kontaktDm

nikdy nemDže ani kvantitativně ani kvalitativně přiblížit. A právě

před, během i po jednání bylo několik takových kontaktD dosaženo.

Z hovorD vyplynulo, že náš Zpravodaj má na Slovensku svDj zvuk a
některé články uveřejněné ve Zpravodaji mohou slovenští kolegové

doplnit. Slíbili, že v budoucnosti tak rádi učiní. Nám tedy nezbý
vá, než se těšit na doplňující články, bližší spolupráci s G-H

Klubem a jeho členy. Urči tě bude akceptována i nabídka možnosti

studia knižních fondD knihovny l~atice slovenskej a navázání užší
spolupráce s pracovníky výše zmíněné instituce. Závěrem popřejme

slovenským kolegům širokou členskou základnu, hodně badatelských
úspěchů a hlavně rychlé překonání všech dětských nemocí nově

vzniklé organizace.

Ustavení Genealogicko-heraldického klubu v Martině

Dne 31. 10. 1990 byl při místním odboru Matice slovenskeJ

ustaven Genealogicko-heraldický klub. Snahy slovenských kolegh

o svébytnou organizaci tohoto typu jsou známy nejen z řady setkání

genealogD a her~ldikD v Ostravě, ale i z olomouckých koordinačních

porad. I když se nakonec do čela aktivity dostali poněkud jiní

lidé než se očekávalo, výsledek se dostavil.

Onoho dne se sjížděly desítky neorganizovaných zájemcD o zmí

nene pomocné vědy historické z téměř celého Slovenska do budovy

Matice slovenskej v Martině - Hostihore. Krátce po 16,30 hod. za

sedli v pracovním předsednictvu PhDr. Konstantin Hor~cký, předseda

místního odboru Matice v Martině, který také pronesl úvodní pro
jev, paní Dagmar Holečkyová, pracovnice členského ústředí Matice,
zastupující zde PhDr. Cyrila Žuffu, vedoucího tohoto oddělení

která řídila věci organizační. Dalším mužem byl PhDr. Peter

niak, zástupce ředitele Slovenskej knižnice Matice slovenskej,

který přednesl zdravici v zastoupení správce ~1. S. doc. PhDr.

Imricha Sedláka, CSc. "Šedou eminencí" zde byl i náš člen a př

znivec pan Milan Šišmiš, který posléze přečetl dopis
Klubu podepsaný panem Vilémem Waltrem. Se svým krátkým
vystoupil nakonec i předseda KGHD. Poté se více jak 70 úč as t n

tohoto zasedání shodlo, že při M. D. Matice slovenskej bude zalo

žen Genealogicko-heraldický klub. Po upřesnění některých formalit

byla myšlenka uvedena ve skutečnost.

Po kratičké přestávce následovala přednáška prof. PhDr. Joze

fa Nováka, DrSc. na téma: "Vznik a vývoj čs. štátného znaku", kte

rá byla z 99 % zaměřena na vývoj znaku Slovenska. Přednáška byla
doplněna ukázkami n áv r hů znaků vyšlých z ateliéru pana Ladislava

Čisárika. Diskuse k tématu byla velmi bohatá, se svými nejnověj

šími poznatky a postřehy z jednání heraldické komise při Federál

ním shromáždění přispěl v dalším časovém bloku dr. Rudolf Zele

nay, CSc., nyní I. nám. ministra pro mezinárodní vztahy SR. Beseda
byla na chvíli přerušena televizním šotem z předání čestného dok
torátu bratislavské univerzity prezidentu republiky V. Havlovi,
kde promotorem byl hlavní protagonista večera. Po tomto přerušení

se diskuse dostala opět do patřičných obrátek a snad by se pro

táhla až do ranních hodin, ale čas byl neúprosný. Přesto se ještě
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číslo:název článku:

Rameš Václav

Pavlů Miroslav

Markl Vladimír
Markl Vladimír
Markl Vladimír

Markl Vladimír

Tři období vývoje znaku Slovenska

Určení držitele erbu na kostele
v Horní Suché
text a kresba ke grafickému návrhu
znaku ČSFR

E1znic Václav Žerotínové v saském exilu
Engelbrecht Wilken Návrh nového znaku Československa

Hanáček Jiří kresby. a texty:
Hans von Aachen,
Laurent Gaurion Saint - Cyr,
Jindřich Plavec,
Joseph Banks de Roversby,
Samuel Mikovini,
Joseph Fouche,
Charles André Joseph Marie de Gaulle,
Mikuláš Wesselenyi,
Vavřinec Span ze Spanova
Zpráva o činnosti KGHO v roce 1990

20 let znaku Orlové
Heraldická výstava
Ustavení Genealogicko-heraldického
klubu v Martine

Murin - Meese Alexandre
Politická činnost kn. Karla Maxe
Lichnowského na počátku

I. světové války
Náhrobník Elišky Cedlarové z Hofu
v Pačlavicích

Znak a pečeť Jihočeské univerzity

Alexy Zdenko
Bednařík Jan

Čáka Jan

autor:

Jubilea členl'! KGHO ve II. pololetí 1990:

65 let - dr. Vlastimil Hájek 2. ll. 1925

70 let - Jindřich Píša 31. 12. 1920

BO let - Jindřich Folta 2. 10. 1910

František Šustek
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Antonín Brňák, Selské bouře na Sp á l cvsku 1680 - 1749.

z roku 1948 k vydání připravil František Šustek. Vydalo JZO

1990, 141 stran textu a 16 stran obrazových příloh na

papíře, cena 35,-- Kčs.

. Antonín Brňák (1920-1979), nyní již zesnulý spálovský vlasti

vědný pracovník, kronikář a romanopisec, již v roce 1948 dokončil'

a chtěl vydat tiskem svou. práci Selské bouře na Spálovsku, a to

k stoletému výročí zrušení roboty, avšak tisková nesvoboda v minu

lém období znemožňovala všechny pokusy o její vytištění a vydání.
Teprve nyní po návratu svobody a demokracie mohla být kniha vydá

na, ale již po smrti autora a po 52 letech čekání.

Knihu vydalo vlastním nákladem JZO Spálov, PSČ 742 37, kde

si ji mohou zájemci objednat.

V knize jsou popsány selské bouře na spálovském statku v le
tech 1680 a 1718, dále pak v letech 1726-1732 a vzpoura poddaných

v letech 1743-1749. Podkladem pro zpracování byly kromě spisů bý

valého zámeckého archivu ve Spálově převážně spisy z fondu. Zemské

právo v Moravském zemském archivu v 8rně a také příslušné urbáře,

gruntovnice a matriky v Zemském archivu v Opavě. Autor využil i

místních tradic a pověstí.

Text knihy je doplněn mapkou spálovského panstv í , perokres

bami erbů těch vrchností, za nichž bouře poddaných probíhaly

(Schertz, Zeno, Fragštejn, Záviš z Osenic), kresbami pečetí obcí
(Spálov, l.ub orně ř , Barnov, Hel t í nov ) a zejména též perokresbami

selských usedlostí a hospodářských budov dochovaných ze starší

doby Cs rub ek z r . 1595, selské grunty Č. 13, 15, 21 ve Spálově a

Č. 29 v Luboměři, chalupa č. 23 ve Spálově a dřevěné roubené

srúbky z 18. stol. Č. 42 a 43 ve Spálově), které jsou současně

cenným dokladem vývoje lidové architektury na Spálovsku.

Na 16 stránkách křídové přílohy jsou fotografie autora a Jeho

rodného domu, soudobých písemných dokladů, kostela a zámku ve Spá

lově, pevnosti Špilberku, kde byli rebelové vězněni, památné ro
botní lípy na Příhoně, svědka vzpoury, zaniklého vodního mlýna
na Lhotě, dochovaných šlechtických znaků a nakonec snímek pomníku

selských rebelů ve Spálově.



Do německého jazyka překládal pan Miloslav Kroček.
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. Charles André Joseph Marie de Gaulle
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číslo:název článku:

Nejtemnější období matrik fary Vsetín 2
Zánik jednoho genealogického časopisu 2

Antonín Brňák: Selské bouře

na Spálovsku 2

Slovo úvodem 1

Naši jubilanti 1
Livotní jubilea členů KGHO
v I. pololetí 1990 1
Livotní jubilea členů KGHO
ve II. pololetí 1990 2
Poděkování 1

autor:

Rolinc Vladimír
Šefčík Erich
Šustek František

Zprávy redakce
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