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VLADIMÍR MARKL:
v

Vznik a vývoj tovární značky V. z.

Vítkovice, železárny a strojirny Klementa Gottwalda,
k. p., zkratku VŽKG, r ytíř e Vitka nebo prostý orámova
ný nápis VíTKOVICE můžeme vidět nejen na nejrůzně]

ších místech města Ostravy, ale i mimo ni, prakticky
v celé republice. Tyto značky jsou vizitkou kvality pra
ce a propaguji ji téměř v celém světě. Mnczí z nás s'
kladou otázku, [aká byla vlastně cesta železáren od je
Jich zrodu až po dnešní stav a jak to, že se vyskytuje
v propagačních materiálech tolik rozlíčných pojmeno
vání. Na všechny tyto otázky se budeme snažit dát oj
pověď. Budeme se zabývat pečetěmi, razítky, emblémy a
značkami, které ve svém období reprezentovaly nejen
majitele, ale především vlastni podnik. K vysvětleni

těchto pojmů si přibereme Ottů v slovník naučný a zde
se dočteme, že:

"Pečeť .... je otisk určitého charakteristického obrazu
do měkké látky určitého tvaru, jež bývá připevněn k pi
semnostem, nebo jiným předmětům za účelem bezpeč

ného nošení, nebo označení jejich majetníka ...".1)

"Razítka ... jsou nástroje, opatřené vypuklými, nebo V\'

rytými obrysy značek, písmen, obrazův a t. d., jež bar
vou byly opatřeny, otisknou se na plochy, nebo vtiskují
se do hmot měkkých ... "2)

"Emblém odznak svérázný, naznačujícípovolání ...".0\

"Značka jest prostředkem skutečného a rychlého do-
rozuměni se a že vyvolává v nás představu dotyčné vč

ci, děje se psychickvrn mechanizmem vybavování př!~d

stav podle skutečnosti...".4)

V cestě za poznánim nám budou nápomocny archivní
dokumenty, propagační brožury a tiskopisy, v neposled
ní řadě pak obchodní tiskopisy s hlavičkou. Průvodním

textem budou poznatky z dějin železáren, i když velmi
kusé, ale pro naši potřebu dostačující.

Přestože o vzniku a vývoji podniku bylo napsáno ně

kolik knih a statí, nevyhneme se ani my opakování ně

kterých již známých faktů. Začneme trochu netypicky
a to ve Frýdlantě, v tamních arcibiskupských železár
nách. Rokem 1826 vypršela nájemní smlouva tamního
podniku mezi hutnickou rodinou Hornoláčů a arcibiskup
stvím. Výnosy z hutí stále klesaly a tak arcibiskup i
kapitula začali vážně uvažovat o opětném převzetí ma
jetku do vlastní péče. Tento krok nebyl zoufalým po
Kusem o zvrat situace, ale byl veden dobrozdáním pro
fesorů vídeňské polytechniky F. X. Riepla a Schmiedta
o schopnosti frýdlantského závodu zahájit znovu cestu
vzestupu. První z uvedených odborníků prováděl sou
stavný, dalo by se i nadneseně říci, geologický průzkum

hukvaldského panství od r. 1820 už jako horní rada
olomouckého arcíbts.kupství (profesorem ve Vídni byl l
nadále 1 a vý-sledek předčil všechna očekávání. Snad zdr
1'P. zrodil jeho nápad vybudovat železnici z Vídně přes

Ostravu směrem na dnešní Polsko, do Bochně. Zásoby
nerostných surovin, levná pracovní síla, Cortiho objev
pudlovací pece. to vše hrálo Ríeplovt do rukou. Výsled

nící těchto snad měl být nový závod, který by využil
materiálů z frýdlantských hutí k realizaci smělých plá
nů. Shodou okolnosti vstupují do hry dva muži, jejichž
zájmy v oblasti porlníkání jsou si velmi podobné. Prvním
byl arcibiskupův hofmistr hrabě Troyer, druhým ban
kéř S. M. Rothschild, jemuž jeho londýnský bratr Nathan

toporučíl profesorův záměr k pozornosti. Sám totiž prn

pásl v Anglii svou příležitost a na vlastni kůži zažil tú.
čemu se říká chybný krok.

F. X. Riepl získal pro svou myšlenku hr. Troyera ,I
dalšího odborníka, nového ředitele frýdlantského pod
níku Fr. Kleínpetera. Před všemi zúčastněnýrní vyvstal

problém vyřešit několik otázek a to: - kde bude stáj
nový závod - kdo bude investorem - kdo bude doda
vatelem uhlí.

K úspěšnému vyřešení prvního problému bylo nutno
určit místo, které by bylo nedaleko Frýdlantu a mělo

s ním kvalitní spo [ení, Pozemek se musel nalézat pobll>
surovinové základny a u vody. Otázka investora se zdá
la poměrně jasnou. ale čáru přes rozpočet provedli ka
p ítulní otcové, kteří se obávali nezdaru v podnikáni.
Zbýval tedy druhý kandidát, a to samotný arcibiskup
Pudolf', bratr císaře Františka I. Po dlouhých jednáních
se podařilo hofmistrovi přesvědčit církevního hodnostá
1'8, aby zamýšlený provoz financoval ze svých prostřed

ků jako soukromý majetek. Třetí otázka byla vyřešeno

nejdříve - uhlí dodá ze svých důlních podniků hr. Wil
czek a to do té doby, než se využijí otvíraná důlní pole
na [aklovcí. K řešení zbývá problém č. 1, kde začít sta
vět. Všechny podmínky spliíovala ves Vítkovice.

Píše se 9. prosince 1828, když odesílá hr. Troyer listi
nu adresovanou F. X. Rieplovi a řediteli železár-en Klein
peterovi, jíž pověřuje oba vybudováním pudlovny podle
nejnovějších poznatků vědy a techniky. Otevírá se kni
ha dějin VŽSKG, jejíž první kapitola má název -

Rudolfova huť

V praxi se uvažovalo o tom, že nová pudlovna bude
rafinovat pouze železo z pecí ve Frýdlantě a Čeladné.

Pro různé technické překážky navrhli stavitelé nového
podniku, aby byly železárny pronajaty pudlovně na do
bu 12 let za pevně stanovené roční nájemné. Sám Klein
reter v lednu 1829 zjišťuje, že starý návrh je chybný
á mění původní plány. Tím definitivně padají představy

I) sdružení Frýdlant - Vítkovice. Dalším problémem je

naprostý nedostatek finančních prostředků. Posuďme:

sami. Původní částka, se kterou se počítalo na výstavbu
pudlovny, měla činit 120000 zl. k. m. Od ní je třeba ode
číst 50000 zl. na výstavbu válcovny, 2800 zl. na vrtár
nu, vodní náhon byl projektován za 5400 zl., nákup
pozemků činil 6000 zl., obytný dům pro úřednictvo

3800 zl., skladiště na suroviny 4600 zl., budova skladu
:3 000 zl., celkem 75 600 zl. k. m. Zbývá tedy 44 400 zl.
od nichž je nutno odečíst 12000 zl. provozního nákladu,
takže zůstatková suma na výstavbu vysoké pece před

stavuje 32000 zl. Podle Kleinpetera dost, v praxi málo.
Hledání půjčky pro nemocného a zadluženého arcibisku
pa je velmi obtížné. Zda opět zasahuje hr. Troyer, po
jednáních s císařem Františkem I. získává z Rudolfova
dědictví po Leopoldu II. 60000 zl. Dluhy církevního hod
nostáře tím dostupují 304000 zl. a to je částka předsta

vující takrněř trojnásobek původní investice. Bylo velmi
pracné přesvědčit arcibiskupa o tom, že železárny vy
nesou za několik let tolik, že se dluhy nejen splatí, ale
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Obr. Č. 1

že zisk bude neustále stoupat. Jednání byla nakonec
úspěšná. Hofmistr získal dalšími transakcemi zbývající
kapitál a tak se mohlo konečně přikročit k realizar.i
projektu.>l V dubnu 1'. 1829 započaly zahajovací práce
a 16. září 1830 je pudlovna slavnostně vysvěcena. "
tomto období došlo ještě k přepracování plánu výstavby,
kdy bylo využito poznatků z Rieplovy cesty do Anglie,
kam ho vyslal Salomon Mayer Rothschild v doprovodu
svého tajemníka Werthaima6) (tento poznatek je velmi
důležítý pro další vývoj železáren) a jež měly za ná
sledek zvýšení investičního kapitálu na úhrnnou sumu
278667 zl. k. m. a předpoklad zvýšení produkce na 2,'i

násobek. Na částečném pokrytí rozdílové sumy se P')
dílel arcibiskup svým osobním kapitálem 58667 zl. Po

bankéř Rotschild 20000 z1.7) Na dodávkiich zařízení se
podílela firma Stricher z Hlivnic a železárny v Ludví
kově; současně se otvírají doly na Hlučínsku, u Petřko

víc, Ludgeřovic a Koblova, rudné doly na Frýdecku, No
vojičínsku a v Beskydech.8 ) Není účelem této stati vy
jmenovávat majetek železáren a tak se vrátíme zpět tc
původnímu tématu.

V této době pr-ohíhá čilý obchodní ruch a je nutno
vést bohatou korespondenci mezi zúčastněnými strana
mi. Do tohoto období snad spadají první pečeti, i když
[ejích existenci máme podepřenu listinným materiálem
z pozdější doby. Jako vůbec první bychom zařadili ukáz
ku reprodukovanou jako obr. Č. 1. Je to oválná pečeť

(j šířce 46 mm a výšce 36 mm. Legenda je následujícího
znění: Siegel des Rudolph's Hůtta bei M. Ostrau. Upro
střed pečetního poíe jsou umístěny atributy hornictví,
zkřížené kladívko a mlátek. Najdeme je, i když v men
ším provedení, před slovem Siegel a za slovem Hůtte,

Pod slovy M. Ostrau je ozdobná, třikrát do oblouku lo
mená linka. Celkově je pečeť poměrně setřelá a na ně

kterých místech téměř nečitelná. Typář je otištěn do
červeného pečetního vosku'".

Druhou pečetí, která se vztahuje k létům 1830-183J

je, podle mého soudu, další oválná pečeť o šířce 32 mm
a výšce 27 mm, vnější oblouk pečeti je plný o síle
1,5 mm. Materiálem, do kterého je typář př ítíštěn, je
opět červený pečetní vosk. V pečetním poli čteme ná
sledující majuskulní text:
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RUDOLPH'S HUTTEN

AMT
ZD WITTKOWITZ

Ni\CHST
Mi\HRISCH OSTRAU

Typář je uchován ve SPAVŽSKG ve sbírce typářů, nen í

zvlášť veden pod ev. Č. Samotná pečeť !e připojena k
dalším pečetím na listině z 9. 4. 1836. (Viz obr. Č. 2) 10)

Mnozí z čtenářů si jistě kladou otázku, proč jsme do
posud nepopsali sekret majitele hutí. Důvod je prostý.
I, námi probíraným listinám, majícím jakýkoliv vztah 1<
é,8jinám V. Ž., nebyl připojen. Abychom čtenáři nezůsta

1.i.,!:.Ir,dluž1~i, popíšeme. alespoň arcibiskupův znak. Ru
dolf Jan, arcívěvcda rakousky, měl znak shodný s dal
šími arcivévody; všichni byli kr álovskýrní princi pěti ze
mí. První pole čtvrceného štítu bylo znakem Uher (csm
stříbrno-červených pruhů a stříbrný patriarší kříž na ze
leném trojhůřI v červeném poli), ve druhém, červeném

poli byl stříbrný čnský lev, třetí pole představovalo krá
lovství lombardsko-benátské (modrý had, požírající čer

vené dítko ve stříbrném poli a zlatý okřídlený lev sva
tého Marka v modrém poli, znaky Milána a Benátek),
ctalšf pole bylo modré s červeným břevnem, nad ním
černý havran a pod ním tři zlaté korunky (království
haličské) a poslední pole představovalo království vla
diměřské, totiž v modrém poli dvě červeno-stříbrně ša
chovaná břevna. Uprostřed byl štítek s erbem dynastie,
ve zlatém poli červený, modře korunovaný lev (Habs
burk], v červeném poli stříbrné břevno [Rakousko] a
ve zlatém poli na červeném kosmém pruhu tři střjbrrn

orlíci (Lotrinsko ).' 1) Opustíme na chvíli heraldiku a
\Tátíme se k dějinám.

Železárny se začínají ekonomicky vzmáhat a pomalu
S8 blíží k předpokládaným výsledkům, prokazují tak
svou životaschopnost. Zdá se, že původní obavy o ná
vratnost investic byly liché, ale i tento názor se ukázal
v brzké době značně pochybený. Dne 24. 7. 1831 umírá
arcíbískup Rudolf a jeho smrtí končí první kapitola
vývoje Vítkovických železáren. Následující intermezzo
v dějinách podniku bychom mohli nazvat:

Obr. č. 2



Rudolfova huť majetkem císařského domll.

Po smrti původního majitele, který jak víme, byl čle

nem panovnického rodu a který použil "rodinných" pe
něz k investičním akcím směřujícím k dostavbě a pro

gresivnímu rozvoji dřívější pudlovny, přechází veškerá
práva a povinnosti z držby zadlužené nernovitostí na cí
sařský dům. Správce pozůstalostí arcibiskupa Rudolfa,

habsburský arcivévoda Josef Rainer, zastavil s okamži
tou platností přísun investic. Žádný ze ř.lenú vládnou

cího rodu nehodlá pokračovat ve velkém a navíc pro ně

nejistém druhu podnikání; začíná se uvazovat o prode
ji nernovttostí některému z vážných zájemců. F. X. Riepl
byl požádán, abv nrovedl odhad veškerého majetku, je

r.o konečný soud zde předkládáme:

Byl to zřejmě opět Riepl, který upozornil na výhod
nost koupě barona Rothschilda, který tou dobou byl pev
ně rozhodnut požádat císaře o privilegium na stavbu
žclezníce. I zde byl jeden háček. Osoby tzraelttského vy

znání nesměly do té doby nabývat v hrantcích císařství

nernoví tý majetek. Baron se pro to rozhodl požádat kní
žete Metternicha, dříve než podá žádost o koupí žele

záren, aby se tantc přimluvil u císaře c povolení vy
jímky z platného nařízení a zároveň, ab v byl Rothschil
dovi nápomocen při získání hutě a ostatních nemovitostí
1, ní náležejících. Osud ani tentokrát nebyl bankéři pří

znivě nakloněn. Prřčíny, které oddálily ctsařovo kladné

rozhodnutí, byly celkem tři; při povrchním zkoumání se
zdají být dokonce naprosto nesouvisející se snahou
všech zainteresovaných. V prvé řadě tr: byla cholera
j roniknuvš! za hrudby Vlclně ; dvůr se přemístil do

Schonbrunnu a Rothschildova suplika 'zůstala na dlouho
zapomenuta v některé přihrádce. Za druhé - do hry
vstupuje oloumoucká kapitula a nový arcibiskup Chotek.
Kapf tul ní otcové v čele s arcibiskupem si lehce spočíta

li, že koupí Rudolfovy huti jsou ohroženy jejich zájmy
ve Frýdlantě a Celadné. Vstupují tedy do hry jako další
vážní uchazeči o majetek ve Vítkovicích. Jejich žádost
císaři je formulována velmi opatrně a j,lko hlavní dů

vod se udává mož.iost ztráty mnoha pracovních příle

žitostí pro domorodé obyvatelstvo. O třetím dů vodu
se zmíníme pozdě ií. i když byl zřejmě rozhodující.

Rothschild nabídl císaři naoko velmi výhodnou smlou

vu. Rudolfova huť mu měla být pronajata na 19 let (od
i. 12. 1831 do 30. 11. 1850) s tím, že provozovatel bude
dbát na rozšíření provozu, řádný výtěžek a vybavení
huti nejmodernější technikou. Základní pacht byl by
stanoven na 10000 zl. k. m. a pokud by prosperita pod
niku byla vyšší, měl nájem stoupat podle zisku až na
15000 zl. k. m. ročně. Už z toho vyplývá, že Rotschild
Sl chtěl vybudovat takovou pozici, aby huť přešla nako
nec do jeho přímé držby.

Arcibiskupovi se zdála kupní cena, jež dosáhla až
:i20 000 zl. k. m., příliš velikou a zdálo by se, že jej
staví do role předem poraženého. Ale Jako "deus ex
machína" se na válečném poli hospodářské strategie ob
jevuje důvod třetí, totiž obava arcivévodů Karla a An
tonína z možné konkurence Rothschildovy pro jejich zá
vody v Ustroni a Bašce. A byli to zřejmě oni, kteří ví-

- zal'ízení závodu pľedstavuje

podle odhadu:
- polotovary a suroviny uložené

ve skladech:
ostatní
celkem

256 000,00 zl.

41878,56 zl.
9000,00 zl.

306878,56 zl.

děli menší nebezpečí v kapitule a vedli císaře ke 1\0

nečnérnu rozhodnutí.

Jak jsme se již zmínili, správcem Rudolfovy pozůsta

losti byl arcivévoda Josef Rainer, na korespondenci cí
sařského domu je však přitištěn vždy sekret císaře

Františka L Na naší ukázce je přitištěn pod papírem,

je kulatý o 0 73 mm a představuje střeclní říšský znak.
Sekret sám je zřejmě vlivem dřívějšího uložení v ne
cdpovídajících podmínkách špatně čitelný, hlavně ve

své dolní části. (Viz obr. č. 3 ]12). V pečetním poli,
ohraničeném lístky, je mimo již uvedeného znaku ma
juskulní legenda: FRANClSCUS L AUST. JMP . HUNG .
BOH . LOM . ET . VEN . GAL . ET . LOD . REX . . ....
STYR SIL. M : P : TRANS M . MOfR . COM. HABS . ET
TYR. Abychom avizovaný nedostatek alespoii částečně

kompenzovali, popíšeme zmíněný znak podrobněji. Čer

ný, dvouhlavý orel, korunovaný královskými korunami,
třímajíct v pravém pařátu meč a žezlo, v levém pak
říšské jablko. Na hrudi je umístěn rodový znak (byl
již popsán jako srdeční štítek u arcíbtskupa Rudolfa),

kolem štítu je položen řád zlatého rouna. Nad ľíšským

orlem se vznáší císařská koruna, z níž splývají dvě

modré stuhy. Kolem řádu je na perutích položeno 11
znakl! zemí, patřících pod císařovu správu, znaky mají
položeny nad štíty koruny, odpovídající významu a po
stavení té které země. Pro doplnění si zopakujeme celou
titulaturu, náležej ír.í ke střednímu znaku, My .... z Bo

~í milosti, toho jména ....., císař Rakouský, král Uher
ský a Český, král Lombardský a Benátský, Dalmatský,
Chorvatský, Slavonský, Haličský, Vladiměřský a Illyrský,
arcivévoda Rakouský, vévoda Lotrinský, Salcburský, Štýr

ský, Korutanský, Kr aňský, Horno a Dolnoslezský, velko
kníže sedmthradský, markrabě Moravský, okněžněný

hrabě Habsburský a Tyrolský. A tento panovník ověn

čený uvedenými tituly a hodnostmi na radu již zmíně

ných př íslušnfků svého rodu prodává železárny 010

moucké kapitule za sumu 306678 zl. k. m., splatných
do padesáti let. Arcibiskup Chotek s povzdechem kon
statuje, že kupuje pouze projekty, přání a naděje. Nový
závod je zařazen pod přímou správu Frýdlanských žele
zaran, tím se otevírá třetí vývojová kapitola podniku'

Knížecí arcibiskupské železárny Vítkovice

Toto období je sřragístícky poněkud bohatější než
předešlé. Začneme sekretem arcibiskupa Chotka. 13) Pe
čeť má oválný. tvar o šířce 28 mm a výšce 30 mm, Je]!
pečetní pole pak obsahuje následující znak: z knížecí
koruny splývá plášť podchycený šňůrami, je podšit her
melínem. Na plášti položen čtvercený štít, jehož dvě po
le jsou zlatá s černým dvouhlavým orlem zlatě koru
novaným, další dvě pole jsou modrá se zlatým med vě

dem. Srdeční štítek je původním znakem Chotků z Chot
kova do r. 1745, totiž stříbrný korbel v červeném poli
se stříbrnou čtrvtí.1 4 ) Nad štítem patriarSí kříž, vpravo
berla a mitra, vlevo knížecí koruna a meč. Nad křížem

se vznáší klobouk s deseti třapct z obou stran. (Viz
obr. č. 4]. Další pečeť, která by nás mohla zajímat, byla
používána správou hukvaldského panství, na jehož te
ritoriu železárny ležely. Pečeť velkostatku je oválna,
přitištěná pod papírem, její šířka je 35 mm a výška
30 mm, v pečetním poli ohraničená perlovcem, z kní
žecí koruny splývá plášť podšitý hermelínem a podchy
cený šňůrami, na něm položen ŠUl. Nad ním patriarší
kříž a nad křížem se vznáší klobouk s deseti třapci z
obou stran, nad knížecí korunou se nachází legenda
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psaná majuskulí: "HERSCHAFT HOCHWALD".1 5 ) Pečet je
ve spodní části naprosto setřelá, takže tentokrát upustí

me od popisu znaku ve štítu. Celá situace je naprosto
patrná z obrázku Č. 5. Tuto dvojici pak vhodně do
plňuje další sekret, kulatá pečeť o 0 38 mm, ohrani
čená perlovcem. V pečetním poli jsou tři štíty, pravý
je erb říše římské - dvouhlavý orel s nymby kolem
hlavy, nesoucí na hrudi iniciálu císaře Ferdinanda II.,
na štítu je koruna říše římské. Prostřední štít má sva
továclavskou orlici a nad ní vyniká postava sv. Václava
s knížecí korunou, pláštěm a žezlem. Levý štít je vlast
ně znakem arciknížectví rakouského (v červeném poli
stříbrné břevnoJ s hodnostně odpovídající korunou. To
vše položeno na stylizovaném štítě (podle šrafování by
měl být červený). Popsaný štít je uložen na syrnbolíc

kárn zobrazení chrámu s věžičkami a dvěma dttrich
štejnskými noži. l 6 ) Legendu tvoří nápis v majuskule:

SIGIL ; MIN ; FIDEI ; CAPITVLI : METROPOLI; ECCLES
: OLLOMOUC : 1812. Vosk, do kterého je typář otlačen,

je barvy černé. (Viz obr. č. 6]17). Popsaný znak je mož
no vidět např. na kostele ve Staré Bělé. Poslední ukáz
kou je nápis na katastrální mapě Rudolfovy huti z ro
ku 1833. Poprvé zde čteme firemní označení;

Furst Erzbíschčfliches Eisenwek
Wítkowítz

[Viz obr. č. 7). Výška textu je 42 mm, šířka 185 mm.l8)

Několika řádky se vrátíme k vývoji železáren. Abv
bylo možno dostat výrobu do vyšších obrátek, bylo nut
1:0 získat finanční prostředky k dokončení stavby. In

vestice byly malé a podle toho vypadal i výnos. V té
době dozrává situace vhodná k vybudování železnice z
Vídně do dnešního, Polska. Myšlenky se znovu chápe
S. M. Rotschild. V r. 1834 předkládá memorandum cí

saři finančník Jindřich Sichrowski, samozřejmě na Pi

pud bankéře. Císař po krátkém váhání návrh přijal.

Bankovní dům by sice, mohl stavbu vést sám, ale po
zralém uvážení se jeví jako nejschůdnější cesta vytv.i

ření akciové společnosti, která by stavbu železnice
řídila. Akcie zakoupili Rotschí ld ovl konkurenti, bankéř!

Biedermann, Sina, Eskeles a Geymul ler. Aby byl císař

i nadále příznivě nakloněn stavbě, měla nést železnice
název "Severní dráha Ferdinandova". Prc 'Zdárný prů

běl' budoucího díla a menší investiční náročnost bylo
nutno nalézt v blřzkosu zamýšlené trati továrnu, která
by zásobila železnici finálními výrobky, v prvé řadě

kolejnicemi. Pro tyto účely byly pro Rotschilda nejvý
hodnější železárny ve Vítkovicích. Využil špatné řínan

ční situace podniku a vyslal jako možného pachtýře

Jednoho ze svých společníků, barona Gr;ymullera, aby

jednal s arcibiskupem a kapitulou o pronájmu. Pod
mínky, za kterých se měl pacht uskutečnit, nebyly vů

bec ideální, dalo by se říci, že daleko horší, než před

několika léty nabízel Rotscllild císařskému domu. Sou
běžně s jednáním rozšířil Riepl zprávu, že bankéř úto
čí na podstatu Frýdlalltr.kých železáren a zděšení mezi
kapitulními otci vyvolalo své. Snad ani hrabě Troyer
netušil za tím vším Rotschildův úskok. Za dané situ
ace se jeví jako nejlepší řešení pronájem huti Ge y
mtílleroví.t'" Dne 22. 5. 1835 vešla v platnost nájemní
smlouva, Jíž se pronajimají olomouckým arcibiskupem
Ferdinandem Mariou Chotkem a olomouckou kapitulou
svob. pánu Janu Jindřichu Geymůlleroví Vítkovické že
lezárny, zvané Rudolfova huť, se všemi příslušnými bu-
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dovami, pozemky, doly a právy do konce roku 1880.

Zde by nás mohly zajímat dva otisky pečetidel do čel"

ného vosku a to arcibiskupa Chotka a barona Gey
můllera. Obě pečeti jsou natolik poškozeny, že i při

nejlepší vůlí jsme schopni čtenáři předložit pro jeho
informaci pouze tvar '.1 rozměry typářů. Arcibiskup 
nepravidelný osmiúhelník o šířce 23 mm, výšce 20 mm
a úhlopříčce 25,5 mm. Geymiiller - obdélník se zaoble
nými rohy o šíři 18 mm, výšce 15 mm.ZO) Opět na chví
li opustíme heraldiku d vrátíme se zpět k historii.

Již 21. 8. 1835 se. tvoří společnost, zastoupená pány
GeymUllerem, Rotschildem, Biedermannovými syny a
Sichrowskim. Vzniká nový správní celek a jeho činnost

se odráží v novém názvu Rudolfovy huti.

Vítkovické těžířstvo

Je zajímavé podívat se na podíly jednotlivých členu,

se kterými vstupovali do nového podnikání:
Samuel Mayer v. Rotschild 100000 zl. k. m.
J. H. Geymuller 50000 zl. k. m.
Biedermanovi synové 40000 zl. k. rn.
Heinrich Sichrowski 10 000 zl. k. m.
Základní kapitál tedy činí 200 000 zl. na pozvednutí pro
vozu. V roce 1836 má Geyrnůller v úmyslu postoupit
5 % vloženého kapitálu Larischovi - Monnichovi. Na
konec získává tento představitel dravého podnikání 2/5

baronova vloženého kapitálu.Zl )

Pro nás bude zajímavá listina z 9. 4. 1836, která je
vlastně přejímacím protokolem celého majetku, nále
žejícího k bývalé Rudolfově huti. Na tomto dokumentu
vidíme 7 pečetí, které nejsou natolik důležtté, aby byly
uvedeny v obrazové příloze, ale bylo by zase škoda

nepovědět o nich pár slov.

1. Franz Ott - vrchní správce panství Hukvaldy, ovál
ná pečeť, v pečetním poli štít s rodovým znakem.

2. Franz Kleinpeter - ředitel, oválná pečeť ohraniče

ná třemi plnými linkami, v pečetním poli legenda:
Franz Kleinpeter, pod textem tři lístky, vyrůstající

z jednoho stvolu.
3. Johann Michael Koržinek - doktor ve Vítkovicích,

oválná pečeť, na její pravé straně na podstavci opra
covaný kámen, na jeho čelní straně kotva, kolem ní
ovinutý had, vše v perspektivě. Nari kamenem tři

větve, po pravé straně kamene keř, po levé straně

dva jehličnaté stromy, pod nimi lebka. Na podstavci
sedící vpravo orientovaný pták. To vše na trávníku.
Před stromy na trávníku plochý kámen, na něm ini

ciály A. F.
4. Philipp Ludwig - doktor ve Vítkovicích, pečeť táž

jako výše popsaná.
5. Ludwíg Klucki J. U. D. - svědek, osmihranná pečeť,

v pečetním poli štít, v něm ozdobné písmeno L, v
horní polovině štítu a 1'0 bocích a nad písmenem
legenda QDl QDlT SUUM. Nad štítem rytířská koru
na.

ti. Johann Gross komisař, oválná pečeť, ohrani-
čená perlovcem, v pečetním poli ozdobná, navzájem
propletená písmena J G.

7. Oválná pečeť s legendou: RUDOLPHS HOTTEN AMT
ZU WITTKOWITZ NACHST MAHRISCH OSTRAU. Jako
zajímavost je možno uvést, že je jako jediná příttště

na obráceně.

Obr. e. 3-10 >





Všechny typáře vyse popsaných pečetí byly přitištěny

do červeného pečetního vosku.22)

Další pečetí, kterou se budeme zabývat, je sekret prr

tištěný pod papírem; šířka je 37 mm a výška je 32 mm.
Její pole je ohraničeno plnou linkou. Uvnitř pole z kní
žecí koruny splývá p lášf podšitý hermelínem a podchy

cený šňůrami. Na něm položen štít, nad ním se vznáší
klobouk s 10 třapcí po každé straně. Nad tím vším
čteme legendu: EISENWERKS DIREKTION.23) Znak na
štítu je zcela setřelý, tudíž nečitelný. [Viz obr. č. 8)
Známe ale i jiné otisky popsanéhc typáře a tak ch y
hějící údaj doplníme. Štít je čtvrcený. se znakem 010

mouckého arcibiskupství. na něm položen štítek s osob
ním znakem arcíbtskupu Chotka, popsaným už dříve.24)

Následující ukázkou je oválná pečeť o šířce 37 mm
a výšce 32 mm, ohraníi-ena perlovcem. V pečetním poli
z knížecí koruny splývá plášť podchycený dvěma šňů

rami, na plášti pcdšitém hermelínem čtvrcený štít olo
mouckého arcibiskupství, na něm položen srdeční štítek
s atributy hornictví, zkříženýrn kladívkem a mlátkem.

Na pravém horním rohu štítu je položena mitra, na le
vém knížecí koruna, nad štítem patriarší kříž. Nad ním
klobouk s deseti třapci Po obou stranách štítu legen
da: OLMUTZ : FURSTERZBISCHOFL : BERGGERICHTS
SUBSTITUT". (Viz obr. Č. 10).25)

Víme, že v roce 1838 umírá arcibiskup Chotek a na
jeho místo je dosazen arcíbiskup kardinál Maximilián

Josef ze Sommerau - Beckh. Ani u tohoto muže ne
učiníme vy jímku a na chvíli se pczas: avíme u jeho

sekretu a znaku. Oválná pt1čeť,26) v jejímž poli splývá
7 klobouku plášť pcdšírv hermelínem a podchycený šňů

rami. Na plášti je položen čtvrcený štít [olorncucké ar

cibiskupství), na něm srdečuí štítek s dvouocasým lvem
a šikmým pruhem. Na srdečním štítku položena baron
ská korunka. Okolo štítu řádový řetěz. Nad štítem patrt
arší kříž, vpravo berla a mitra, vlevo knížecí koruna
a meč. Z klobouku pak spiývá šňůra s patnácti tř apct

po každé straně štítu. (Viz obr. č. 9]. Pokud bychom
chtěli blasouovat rodový zn.ik kardinálův, pak hlásíme:
dvouocasý lev, dělený na rleset stříbrných a červených

pruhů se zlatou korunkou v modrém poli, k označení

nerovnosti původu přidiín červený šikmý pruh (hrabata
pocházela od legitimovaného syna jednoho landkraběte

hesenského}, užívaný v zápudoevropské hhaldice často

jako symbol nelegttímíty.ě?'

Ponechme na chvíli stranou pečeti a letmo se padí
váms na další vývoj železáren. Díky finanční injekci
se provoz začíná opět rozbíhat, plánovaných zisků však
není dosaženo, nájemní spotečenství stojí před otázkou,

jak dál? Akcionáři nejsou ochotni nadále investovat do
podniku. kterého nejsou majiteli, navíc v letech 1839-
1840 se obrátila státní politika proti železnicím. Výnos
už nestačí krýt pachtovné.šě) Tuto situaci řeší radikálně

Geymiiller a žádá arcibiskupa o umožnění koupě huti.
Dne 15. 3. 1840 žádá kurdtnál nejvyšší lenní soud o po
volení prodeje železáren bankéři.29) Žádosti se vyhovuje
a transakce se uskutečňuje ve dnech 26. a 27. 3. 1840,30)

ale již 2. června téhož roku převádí Geymiiller v dů

sledku hr:zícího úpadku svůj majetek, včetně práv a
povinností vyplývajících z této držby, na Ferdinanda

Gotzla.3 1) Krátce na to bankovní dům Geymiillerův ohlá
sil úpadek. To je opět velká příležitost pro Rotschilda.
Dnem 26. 7. 1841 kupuje Gotzlův majetek, příslušející

k bývalé Rudolfově hutj,32) 24. srpna téhož roku, na zá
kladě dopisu správce Geymůllerovy konkursní podstaty,
je bankéř vyloučen z Vítkovického těžířstva. Za rok
nato, 21. prosince 1842. je pro Rotschilda vystaven cí-
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sařský dekret, kterým se tomuto muži dostává způso

bilosti k těžení kamenného uhlí na Moravě, ve Slezsku

a Rakousku, včetně tuhy, ;;rafitu a železné rudy.33) \T

následujícím roce, dne 1.1. dubna, je arcibiskupstvím olo
mouckým vyhotovena hupni smlouva a ratifikována v
Paříži dne 18. 4. 184~ Pro zajímavost uvedeme pouze
poslední část vzpomínané listiny, totiž ten její oddíl,
kde jsou uvedeni signa rář í.

8. 4. 1843 Olomouc
L. S. Maximí llán Josef m. p.

Ftu'sterzbischof
Leopold graf Lasanzki

S.M.k.k.Kiimerer Gub. Rat.
und Kretsha cptmann als erbeterier

Zeuge

Pai'i';; 18. 4. 1843
L. S. Saicmon M. Freyherr

von Rotschild

L. S. E Schaurnburg m. p.
als Zeuge

L. S. Cl. sarrenberg m. p.

als Zeuge 34)

Ještě týž meS1C [30. 4. 18Ll3] obdržel S. M. Rotschilrl
hlavní stvrzenku o zaplacení 321000 zl. k. m. od olo

mouckého arcibiskupsivL35J Od této chvíle dostávají
události rychlý spád. Dne 21. května 1843 je odstoupena
konkursní podstata Geymiillerova ve prospěch Rotschil

d a, Biedermannových synů ," Sichrowského.36) O necelé
dva měsíce později, přesně 15. července, prodávají své
podíly novému majiteli Biedermannovi synové a Sich
rowski.37) Pouze o osm dní později uskutečňuje hrabě

Lar ísch - Mormich prodej své části z dříve ztskaného

Geymiillerova podílu IRotschildovi a ten se tak stává je
diným majitelem komplexu, který byl projektován a bu
dován téměř dvě desetiletí.3R) To, čeho nedosáhli ani fi
nančně silní jedinci, ani církev, ani těžířstvo, toho do
sáhl podnikatel riového typu za pár měsíců, i když o
uskutečnění celé akce usilovat dlouhá léta. K realizaci
tohoto záměru bylo zapotřebí odstranit mnoho překážek,

ty padly a nová koncepce podnikání, podpořená kapi
tálem, zvítězila. Ilz avi r.i se jedna kapítota. Trvala pouze
15 let. Střídaly se \' ní úspěchy a neúspěchy ruku v ru
ce s nadějemi a zklamáními, prohra s konečným vítěz

stvím. Definitivně konči období "sousedského podniká
ní". Železárny jsou v podstatě dobudovány, nechybí ani
kapitál. Otevírají se riové perspektivy, nové možnosti.

Foto: Hana Kunzová
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Za těmito základními čísly se skrývá složitý proces
výrobních, ekouomtckvch, organizačních a společen-

sociologií a hístorn i1 má již dobrou tradici. Zde by

byl i prostor pro spolupráci s genealogií :1 možnosti vy
užívání vzájemných poznatků.

Vždyť právě v československém zemědělství se od
druhé světové války do současnosti událo více pře

vratných změn ve výrobě i v životním způsobu nežli
dříve za celá staletí. ~tačí si jen uvědomit, že generace
dnešních padesátn íků a čtyřicátníků, která se bude

ještě léta aktivně podílet na vytváření naší současnosti,

zažila ještě v dětství e v mládí soukromé hospodaření.

V tomto historickém období se realizovala ve třech

etapách II. pozemková reforma, spojená s osídlováním
pohraničí a se zásadními změnami v SOCiální struktuře

vesnice.

V březnu 1949 byla vydáním zákona o JZD zahájena
nová epocha socrallstícké zemědělské velkovýroby, která

opět znamenala složitý vývojový proces, charakterizo
vaný nejprve postupnou stabilizací JZD a jejich přecho

dem na vyšší typy, později slučováním (cd roku 19601
a konečně procesem koncentrace, kooperace a specia
lizace, který zasahuje a:' do současnosti.

Pro charakteristiku tohoto procesu uvedu základní
údaj - velikost zemědělského závodu. Před započetím

kolektivizace r. 1949 byla průměrná velikost zeměděl

ského závodu pouhých 5 ha, K roku 1959 byla kolekti
vizace ukončena. Tehdy existovalo v Československu

12560 JZD o průměrné velikosti 381 ha zemědělské

půdy.

Další vývoj slučování dokumentuje následující tabulka.
Pozn.: Údaje v tabulce uvádějí stav vždy koncem roku:

Genealogie náleží tradičně do souboru pomocných věd

historických. Jejích Výsledků využívala historie zejména
v politických dějinách a v biografiích význačných osob
ností. Z ostatních pomocných věd historických genea
logie měla a má úzké vazby s heraldikou při zpracová
vání genealogie šlechtických rodů.

V posledních desetiletích je historické bádání do znač

né míry orientováno na zkoumání společenského vývoje
19. a 20. století a do popředí vystupují požadavky kom
plexního zkoumání historického vývoje více obory z ob
lasti společenských věd i vzájemné propojování jejich
metodických a techníclcvch přístupů. Dcchází k ínterdts
cípl ínárn í spolupráci mezi historií, ekonomií a sociolo

gií.
Zvlášť byla teoreticky propracována součinnost socío

logie a historie. Při tom přturs sociologie nespočívá jen
v uplatnění některých sociologických metod a technik
v historickém bádání, ale sociologie poskytuje histo
rikovi též náměty a informace o charakteru sociálních
jevů, Historie poskytuje sociologii v určité míře látku
a fakta, která umožňují znalost konkrétního vývoje, a

pomáhá korigovat a upřesňovat sociologické závěry.

Rozvoj genealogie občanských rodů, který se odráží

i v početné genealogické členské základně české he
raldické a genealogické společnosti i moravských ge
nealogicko-heraldických klubů, otvírá i pro genealogii
nové možnosti tntexdísclpltnérní spolupráce. Vyskytly se

j!Ž náměty spolupráce se statistikou 11 demografií, ne
boť demografie by moula vhodně využívat genealogické
údaje pro své účely, zvláště pak při používání statis
tických metod, uvažuje se i o uplatnění výpočetní tech
niky v genealogíckěrn hádání.

Existuje však též možnost interdisciplinární spolu
práce mezi sociologií a genealogií na obdobných prin
cipech jako spolupráce mezi sociologií :1 historií? Za
tím se o ni nikdo nepokusil, ačkoliv při zpracovávání
některých sociologických témat se přímo nabízí.

Pokusím se ověřit tento předpoklad v oboru socio
logie venkova, kde již existuje velmi úzké sepětí mezi

Rok 196U

Počet JZD 10 816
Průměrná velikost
1 JZD v ha z. p. 453

1965

6704

637

1970

6270

675

1975

2736

1610

1979

1747

2530
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Cetnost dětí v rodinách původních rolníků

Zadlužení poznamenalo i životní osudy dětí původních

zadlužených rolníků, jejichž nejnižší věková hranice
byla v době mého šetření 40 let. Ze 143 dospělých pří

slušníků II. generace byl pouze jediný vysokoškolák

- fyzik, 4 technické a administrativní pracovní síly v
nezemědělské pracovní sféře. Z těch, kteří zůstali v ze
mědělství, získali někteří muži nižší zemědělské vzdš

lání - dvouletá rolnická škola nebo zimní zemědělská

škola. Přesto se dva z nich uplatnili jako předsedové

JZD a 1 jako vedoucí tarmy. Ostatní muži pracují pře-

Svá tvrzení bych chtěla ověřit na příkladu svého tří

generačního výzkumu, který jsem provedla v roce 1977
z podnětu prof. Dr. Františka Lama, DrSc. Profesor Lom
uskutečnil v roce 1937 v Ústavu zemědělské ekonomiky
při Vysoké škole zemědělské v Brně dotazníkovou akci
v zadlužených zemědělských rodinách, které tehdy žá
daly o oddlužení na základě tzv. zemědělského vyrov
nání. Dotazníky měly shromáždit fakta o kritické situa
ci zadlužených rolníků,

Cílem mého výzkumu bylo zjistit další osudy země

dělských rodin Lomova souboru v procesu socialistické
přestavby vesnice, jejich současné sociální postavení a
životní úroveň. Šlo tedy o generační výzkum, který za
chycoval období 40 let a jehož objektem byli nejen pů

vodní zadlužení rolníci - pamětníci, ale v případě je

jich úmrtí byly dotazovány jejich vdovy, děti, případně

i sourozenci. Objektem výzkumu byla tedy původní ze
mědělská rodina, která žila ve třicátých letech na used
losti jako celek, a její proměny za 40 let.

Lornův vzorek zahrnoval 87 rodin. Obrátila jsem se
nejprve na příslušné místní národní výbory, aby mně

sdělily současné adres)' tehdejších hospodářů, případně

jejich pozůstalých. Již v této fázi se snížil vzorek o 20
rodin (13 rodin buď zaniklo, nebo se odstěhovalo ne
známo kam, 7 MNV neodpovědělo vůbec).

Poté jsem navázala [iž přímý kontakt pomocí dotazní
ků s původními pamětníky nebo jejich tehdejšími ro
dinnými příslušníky. Dotazníky obsahovaly retrospektiv
ní část o původním zadlužení, o tom, jak se rodina vy
rovnala se zadlužením, i další osudy jejích členů za
války, v průběhu sociaiistické přestavby vesnice až do

současnosti, dále otázky, týkající se současného po
volání členů původní rodiny a životní úrovně rodiny
respondenta. Do výzkumu se aktivně zapojilo 43 rodin
původních rolníků v Čechách: z toho 10-kraj středo

český, 9-kraj jihočeský, 7-kraj západočeský, 15-kraj vý
chodočeský, ž-kra] jihomoravský, ale v Čechách (okr.
Svitavy). Lornův vzorek nezahrnoval pohraniční, tehdy
německé oblasti, proto není zastoupen kraj severočes

ký.

Mezi respondenty bylo 8 původních rolníků, 5 vdov

po původních rolnících a 2 sourozenci, tedy pouze 15
představitelů nejstarší generace. Převažovala druhá ge
nerace - děti původních rolníků - 26 osob, výjimečně

se vyskytli příslušníci třetí generace - 2 osoby. Všech

ny rodiny původních rolníků byly obdařeny dětmi. I
když byly nejčetnější rodiny s počtem 1-3 děti, neby

ly početnější rodiny žádnou vzácností. Bezdětné rodiny
se v souboru nevyskytovaly.

ských změn. V souvislosti s industrializací zemědělské

výroby se měnil počet i struktura pracovních sil v ze
mědělských podnicích. Došlo k absolutnímu poklesu
pracovních sil, ke změnám v jejich věkové struktuře,

kvalifikaci a profesíograftcké struktuře.

V souvislosti s koncentrací a kolek.ívtzací docházelo
k uvolňování zemědělské rodiny. Členové původních ze

mědělských rodin ve stále větším počtu odcházeli do
měst, nebo zůstával! na vesnici a věnovali se nezemě

dělským povoláním. Vzrostla životní úroveň zeměděl

ských a venkovských rodin, charakterizovaná především

vybaveností jejich dornacností. Tento proces je provázen
rozpadem tzv. velké rodtny. I na venkov se šíří pro
město už charakteristické oddělené hospodaření gene
rací, vzniká dvougenerační rodina, zahrnující rodiče a
děti. Ve městě je oddělené hospodaření rodičů a rodiny
dospělých dětí posíleno vesměs odděleným bydlením.
Na venkově se častěji vyskytují případy bydlení starých
rod íčů ve společném domě s rodinou jednoho z dětí,

ale výrazem rozpadu tradiční vícegenerační rodiny je
oddělené hospodářství. V současné době jen 4,5 % hos
podařících domácností je složeno ze dvou nebo více
rodin (rodina dětí a manželský pár starých rodičů].

Rozvoj osobní i veřejné automobilové dopravy umožnil
rychlé překlenutí vzdáleností mezi vesnicí a městem i
mezi jednotlivými obcemi.

Rozvoj zemědělské výroby probíhal paralelně s po
stupnou kvalitativní přestavbou venkovského osídlení
při zachování struktury osídlení, jejíž počátky náležejí
rovněž do šedesátých let. Tehdy (I'. 1962) byl poprvé
vládním usnesením stanoven požadavek na výběr síd
lišť, v nichž by měla být soustředěna výstavba bytů, ob
čanské a technické vybavenosti. Na tyto zásady navazo
vala další vládní usnesení z roku 1967, v němž bylo
uloženo krajským národním výborům vypracovat návrhy

dlouhodobého vývoje osídlení, v jejichž intencích pro
vedly později KNV výběr středIsek místního významu
(1972). V posledních dvaceti letech se projevil velký
migrační úbytek ve velikostní skupině obcí do 2000 oby
vatel ve prospěch větších míst. Protiváhou je rychlý
rozvoj některých center usídlení a soustřeďování v nich
ekonomie kých i společenských aktíví t.

Ke studiu společenských proměn na české vesnici
v období od II. světové války, kterými se zabývají so
ciologie venkova a dějiny zemědělství socialistické epo
chy, může svou hřivnou přispět též genealogie. Její úda
je jsou cenné zejm8na pro zkoumání sociální struktury

vesnice, struktury domácností a rodin, vybavenosti d o
mácností, věkové struktury, mobility územní, SOCiální a

profesní.

Pokud sociologie a historie provádějí analýzu jednot
livých jevů, je pro ně zkoumanou jednotkou obec či ze

mědělský podnik !TZD, státní statek, SZP - společný

zemědělský podnik j.

Genealogie může provádět ještě detailnější mikroson

dy, neboť se zabývá rodinami a jejich členy, Genealo
gická zkoumání by umožnila prohloubení zkoumání jed

notlivých společenských jevů.

Zvlášť významný by mohl být přínos genealogie při

zkoumání mobility, kterou může statistika sice číselně

podchytit a to ve velkých číslech a k určitému datu,
ale zjišťování jejích přIčin a průběhu v čase vyžaduje
náročné rozbory, při nichž se mohou genealogové vý
znamně uplatnit sledováním mobility na vzorcích vybra
ných rodin i zkoumáním vlivu rcdínného prostředí na
mobilitu.
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vážně buď jako traktoristé, nebo v živočišné výrobě ja

1'0 krmiči, nebo manuálně v přidružené výrobě, ženy
manuálně v rostlinné 2. živočišné výrobě.

Ostatní, kteří ze zemědělství odešli, se stali až na uve
dené výjimky továrními dělníky nebo řemeslníky.

Velmi zajímavá je sociální mobilita v zemědělství, ať

už profesní či geografická, která je vskutku značná.

Ze sledovaných 43 rodin z předmnichovské republiky by
lo 7 rodin s jediným potomkem, který jen ve třech pří

padech pracuje v zemědělství. Čelnější je skupina, ve
které více příslušníků JI. generace z početnější rodiny
pracuje v zemědělství - z 9 původních rodin. Mezi ni
mi jsou ovšem často velmi početné rodiny, např. v ze
mědělství pracují dva ze čtyř sourozenců, nebo tři z
osmi a to zdaleka ne všichni pracují v. zemědělství ve
svém rodišti (geografická mobilita).

Ještě početnější je skupina 12 původních rodin, z
nichž pracuje v druhé generaci jen jeden člen v země

dělství a ani zde se vždy nevážou na původní lokalitu.
Ve dvou případech pracuje v zemědělství dokonce je·
diný ze sedmi sourozenců.

A bohužel nejpočetnější je skupina, kde nepracuje
v druhé generaci již nikdo v zemědělství a u kterých jo
velmi často spojena mobilita profesní s geografickou
mobilitou.

Velmi smutné jsou případy např. 6 dětí a nikdo z nich
nepracuje v zemědělství, nebo 5 synů a žádný z nich
nepracuje v zemědělství Právě tato skupina čítá 19 ro
din, tj. 44,1 % rodin sledovaného souboru.

Odchod populačních přebytků z venkova do měst a
průmyslových center je historický. Múžeme jej sledovat
již v 18. a 19. století, ale právě v této generaci nabyl
na intenzitě. Ve značném počtu př ípadů došlo ve sle
dovaném souboru dokonce k likvidaci celých zeměděl

ských rodin, i když tento proces ovlivnilo v daném sou
boru též zadlužení původních rodin. V další třetí, dnes
již dospělé generaci tento proces pokračuje, i když s
menší intenzitou, jejíž pokles ovlivnila stabilizace a
prosperita zemědělství. Avšak někdy se vyskytují v této
generaci případy návratu do zemědělství, ovšem na bá
zi vyšší kvalifikace - vysokoškoláci, středoškoláci.

Ukázala jsem na uvedeném vzorku rozsah sociální
mobility a poukázala na závažnost tohoto jevu, který by
měl být zkoumán ve svých příčinách, průběhu a násled

cích.

A právě genealogové by byli schopni a povoláni usku
tečnit třígenerační výzkum formou mikrosond, při čemž

zkoumanou jednotkou by byla právě rodina. Takto by
mohly být zkoumány buď jednotlivé rodiny, nebo pro
váděn srovnávací výzkum na vzorku několika rodin,
např. z jedné obce, při čemž by představitelé I. gene
race mohli být rolníci ti výměrou půdy různých velikost
ních skupin, kovorolníci, vesničtí řemeslníci a živnost
níci i představitelé vesnické inteligence.

U těchto rodin by bylo třeba zkoumat nejen mobilitu
a její příčiny, ale též trend růstu odborné kvalifikace,
růst životní úrovně, charakterizovaný vybavením domác
ností, vlastním osobním motorovým vozidlem, vlastním

domem či družstevním bytem, životní způsob tří gene
rací: způsob bydlení, piístup k využívání záhumenků a
chovu hospodářských zvířat, postavení zemědělské ženy
ve třech generacích, využívání volného času, způsob vy
užívání každoroční dovolené - formy rekreace tuzem
ské i zahraniční, nebo naopak práce na zvelebení sta
vení či zahrady.

Obdobný generační výzkum by byl ovšem žádoucí i u
městské populace. Zde by byla ovšem situace složitější,

což je dáno rozsahem městských aglomerací, daleko
pestřejší profesiografickou strukturou a vyšší intenzitou
mobility.

Při zpracovávání osudů jednotlivých rodin ve třech

žijících generacích, které prožívají naši současnost, by
byla vhodná buď forma rodinných kronik, nebo při

vzorku více rodin forma srovnávacích studií, která je
sice méně detailní, zato však metodicky náročnější. By
la by nutná interdisciplinární metodická spolupráce se
sociology a historiky.
Generačním průzkumem naší epochy, zejména v ze

mědělství, by získala i genealogie další společenské

uplatnění.
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VLADIMÍR KEILA

Willenbergerova výzdoba Paprockého Zrcadla

Nejčastěji reprodukovanými dřevořezbami z Paprockého Zrcadla!' jsou veduty mo
ravských měst. Poměrně často se také objevovaly a objevují reprodukce portrétů nebo
menších řezeb s postavami muži'! ve zbroji, žen a církevních osob.

Autorem výzdoby Zrcadla je Jan Willenberger, který se narodil dne 23. června 1571
v městečku Trzebnica nedaleko slezské Vratíslaví.sl Jeho otec se brzy po roce 1571
přestěhoval do Př er ova, kde si koupil menší zemědělskou usedlost. Starší bratři Jana
Willenbergera, Zikmund a Kryštof, mu pak po otcově smrti (zemřel v roce 1584]
urncžruli učení v olomoucké Milichthallerově tiskárně, v níž bylo později vytištěno

Paprockého Zrcadlo. První písemná zmínka o výtvarné tvorbě Jana Willenbergera
pochází z roku 1591, kdy mu Olomoučtí vyplatili za kresbu jejich města honor éř.>'

V Olomouci byla jistě také zprostředkována spolupráce mezi ním a Bartolomějem

Paprockým, z níž se zrodil jeden z nejkrásnějších moravských tiskli té doby. V roce,
kdy bylo Zrcadlo vytištěno, tedy v roce 1593, měl Jan Willenberger 22 let (!) a Barto
loměj Paprocký přibližně 53.

Jedinečná výzdoba Zrcadla se skládá z několika tisíc li dřevořezů, které lze v zá

sadě rozčlenit do několika skupin:

1. Titulní listy spisu, jednotlivých knih a významných 1IiilliI_-iIl!lII"'""!!!f"I'''':'l:'''.'I'''!r~~~::'i

kapitol.

2. Řezby znaků korunovaných osob, jeji.ch portréty a
ozdobné linky, lemující část nazvanou ,,0 počátku

dávnosti arciknížat rakouských ..."

2. Vyobrazení moravskýcb panovníků.

'L Erby:
a) o rozměrech cca 4,2 X 5,0 cm
b) o rozměrech cca 2,3 X 2,4 cm
c] o rozměrech cca 4,1 X 4,8 cm

r- Veduty měst

6. Portréty zemských' ůředníků a přísedících zemského
soudu Markrabství moravského.

7. Portréty b ískupů moravských a olomouckých (o roz
měrech 6,OX7,7 cm]

>29b, 65a, 107b. Fal. 123b, 413b

B, Postavy (o rozměrech 4,4x5,2 cm):
a] muži ve zbroji

- se znakem v úrovni hlavy
- se znakem umístěným na prsou

b] ženy
c ) církevní osoby

Jak jsem se zmíní: již v úvodu, dosti ča-.to jsou repro- f\L~~~~~~Iéii.d~("j
dukovány jako ilustrace dřevořezy zařazené v bodě 7 ~.,...,...,..

9. Různé, vesměs ojedinělé dřevořezy.
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a 8, event. v bode 6, s doprovodným textem v tom
smyslu, že se jedni, o tu či onu osobu s uvedením je
jího jména.

Mnoho těchto reprodukcí můžeme nalézt v četných

svazcích Vlastivědy moravské, např. ve Dvorského Stráž
níckérn okresu.O Jedná se o muže ve zbroji, představu

jící jednotlivé členy rodu pánů ze Žerotíua. Portrét bis
kupa Bruna ze Schauenburgu nalezneme v Dějinách Os
travy z roku 19675) a v obrazové příloze studie J. Dostá
la o Janu Willenbergerovi se nám zase představuje Ka
teřina z Ludaníc.é!

Položme si nyní otázku, jakým Zpllsobem vytvářel

Willenberger portrétní i figurální dřevořezby pro tisk
i;i!.u 1lIlI Zrcadla.

Je možno předpokládat, že zemské úředníky a příse

dící moravského zemského soudu viděl Jan WilIenberger
na vlastní oči, například při zasedání soudu v Brně či

v Olomouci, a v tvorbě dřevořezů vycházel ze svých po
hotových kreseb, eventuálně použil předloh z tvorby ji
ných umělců.Zl

Velmi zajímavým je způsob, jakýrn WilIenberger vy
tvoří l řezby mužII ve zbroji, žen, církevních osob a
portréty biskupu. Můžeme jich napočítat přes 1200 a
kromě portrétů biskup LI procházejí celým spisem.

Práce na těchto dřevořezech musela být pro mladého
grafika, plného tvůrčí energie, nesmírně nudná, navíc
na jejich zhotovení neměl jistě příliš mnoho času. Proto
si WilIenberger snažil tuto práci ulehčit. Vyřešil to
jednoduchým způsobem. Nechal totiž opakovaně otisko
val základní řezby u nichž určitým způsobem obrně

ř ova! erby umístěné buď v úrovni hlavy zobrazených
postav, nebo na prsou častí mužů ve zbroji.

U dřevořezu s erbem umístěným v úrovni hlavy po-
stupoval tiskař tak, že jednou či dvakrát použil origi
11ú1u, pak vyřízl ze štočku erb a několikrát ho nahradil
erbem nově zhotoveným. Potom oddělil část řezby s po
prsím osoby i s erbem. Otiskl několikrát (i desetkrát)
základní část řezby [spodní], přičemž "na míru" k ní
dodělával jen poprsí s hlavou a erbem.

Druhá část mužů ve zbroji má erb umístěn na prsou.
ten byl podobným způsobem obměňován.O

Na uvedenou mantpulací se znaky upozorňují přeru

šené linie rámečkú dřevořezu nebo čar vlastního obra
Zll.

Tabulka na str. 38 je přehledem o četnosti typů a va
riant dřevořezu 7. a 8. skupiny, tedy mužů ve zbroji,
žen, církevních osob a biskupů olomouckých;

< Fol. 291b,317b, 357a, 432a
Fal. 28b, 62b, 105a, 182b>
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I vyměň. erb I vyměň. I vyměň, I
orig. hlava erb na celkem

!
u hlavy

s erbem prsou
.

l. Ženy
I

12 3 - - 15
2. Církevní osoby 38 38 19 - 95

3. Muži ve zbroji

I

108

I
178 včet. 1 393 - 679

I 'Znak vedle hlavy
bez erbu

I 24
4. Muži ve zbroji

I
včet. 2

I - - 446 OLfznak na prsou i s erbem
I u hlavy I

Celkem 1259

5. Biskupové olom. I 38 I 7 \ - I - I 45

1. Ke dvanácti neporušeným (originálním) řezbám žen
nacházíme jen jednu otištěnou s vyměněným zna
kem. Provedení této výměny je však natolik kvalitní,
že lze jen s obtížemi určit, která je originálem. Zdá
se však, že řezba na rol. 18b je originálem a řezba

na fol. 35b je řezbou s doplněným znakem. Dvě řez

by nesou typické stopy po výměně erbu, avšak ne
mají původní originál v celém díle otištěn.

2. Z celkového počtu 38 originálních řezeb církevních
osob jen jedna byla znovu otištěna jako originál
dvakrát. K jedné sérií dřevořezu, obsahující jednu
řezbu s vyměněným znakem a čtyři s doplněným po
prsím se 'Znakem, není originální řezba otištěna.

Pro ilustraci otiskujeme tuto sérii:
originál - fol. 28b, vyměněný znak - fol. 62b,
vyměněné poprsí s erbem - fol. 105a, 182b.

.... Vzhledem ke značnému počtu dřevořezu mužů ve
zbroji této i nasledující kategorie jsem provedl jen
částečný rozbor. Nacházejí se zde též série řezeb,

které obsahují k originálu výhradně jen řezby s vy
měněným znakem nebo jen řezby s vyměněnou hla
vou. U mnoha těchto sérií není otištěna originální
řezba. Některé originální řezby byly v mnoha přípa

dech použity jen jednou, zřídka též dvakrát nebo i
třikrát. Dosti často se stalo, že stejná řezba s vymě

něným poprsím byla použita k tisku dvakrát.
Jako příklad otiskujeme tuto typickou sérii:

originál - fol. 29b, vyměněný znak - fol. 65a, vy
měněné poprsí s erbem - fol. 107b, 123b, 413b.

4.. Z celkového počtu 24 originálních řezeb mužů _ ve
zbroji se znakem na prsou bylo jen šest použito ještě

jednou v originále a pouze jediná byla vícekrát zno
vu tištěna 5 vyměněným znakem. Kromě těchto tří

řezeb s vyměněným znakem tedy nenacházíme

KAREL MOLLERI

k ostatním původní předlohu.

Jako ukázku otiskujeme tuto sérii:
originál - fol. 291b, vyměněný znak - fol. 317b,
357a, 432a.

5. Z celkového počtu 35 originálních řezeb biskupů 010·

mouckých se pět ještě jednou opakuje, dvě se opa
kují dvakrát. Ke dvěma řezbám s vyměněným znakem
chybí originál. Jedna původní řezba se jednou opa
kuje s vyměněným znakem a jedna třikrát, z nichž
dvě jsou shodné.

Z uvedených skutečností tedy zcela jasně vyplývá, že
tváře bez výjimky všech muž II ve zbroji, žen, církevních
osob a biskupů olomouckých, v dalším pak všech osrat
ních osob (pravděpodobně vyjma zemských úředníku a
přísedících moravského zemského soudu], jsou Willen
bergerovou fikci. Jejich reprodukování ve spojení s kon
krétními jmény osob, jež by měly zobrazovat, je zcela
pochybné a matoucí. Foto: Bohumila Mandrlová

Poznámky:
1) Bartoloměj Paprocký z Glogol a Paprocké Woly: Zr

cadlo slavného Markrabství moravského, v kterémž
jeden každý stav dávnost, vzáctriost i povinnost svou
uh.lédá, Olomouc 1593. (Použit výtisk uložený v
knihovně SOA Opava, sign. CH 247/a 1

2) Dostál, Josef: Jan Willenberger, tvůrce některých nej
starších zobrazení měst v naší vlasti, Přerov 1971,
s. 9.

3) Tamtéž, s. 15.
4) Dvorský, František: Strážnický okres. Vlastivěda mo-

ravská, Brno 1914, s. 154, 183, 188, 213, 22l.
5) Dějiny Ostravy, Ostrava 1967, s. 75.
6) Dostál, Josef: cit. dílo, obrazová příloha.

7) Je předmětem dalšího studia.
8) Manipulace se znaky si povšiml i August Sedláček.

Krátce se o ní zmínil v článku Úvahy o Zrcadle
Paprockého, ČMM, 1907, s. 19.

I{ problematice znaku města Javorníku

V minulém roce uveřejnil Oldřich Svozil pojednání o
vývoji městského znaku javomíku.u ve kterém upozor
nil na 'Závažné nepřesností obsažené v nedávno vyda
ných Znacích měst Severomoravského kraje autoru La
dislava Baletky a Jiřího Loudy.Z) Zvláště vytkl nespráv
né uvedení barvy znakového pole a chybnou dataci vý
nosu ministerstva vnitra ČSR, kterým byla údajně cd
straněna nejednotnost v užívání javornického znaku.
Současně s tím se v základních rysech zmínil o projed
návání otázky historicky správné varianty znaku Javor-
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níku ve 30. letech tohoto století. Toto jednání podrobně

dokumentuje a náležitě osvětluje soubor písemností ulo
žený ve Státním oblastním archivu v Opavě.U Následu
jící příspěvek k problematíce znaku města Javorníku
vznikl na základě využití tohoto materiálu a je určitým

doplňkem a rozšířením výše zmíněného článku O. Svo
zila.

Dne 10. května 1932 se na svém zasedání javornická
městská rada rozhodla požádat Zemský úřad v Brně

., schválení městské vlajky, a to v barvě odvozené od



tehdejší podoby městského znaku: na modrém poli tři

stříbrné meče, jejichž špice se stýkají pod zlatou hvěz

dou. Jejím jménem tak učinil 14. července 1932 starosta
města Raimund Pesch a k žádosti připojil výtah ze zá
pisu z 21. řádného zasedání městského zastupitelstva
dne 24. června 193:'., na kterém bylo rozhodnutí městské

rady projednáno 3. schváleno, a dva exempláře vzoru
městské vlajky. Přes Okresní úřad ve Frývaldově, jenž
I, této záležitosti neměl žádných námitek. se žádost do
stala Zemskému úřadu v Brně, který ji obratem postou
pil ministerstvu vnitra ČSR k rozhodnutt.O To si vyžá
dalo nejprve vyjádření Archivu ministerstva vnitra, kte
ré 6. prosince 1932 podepsal jeho tehdejší ředitel dr. La
dislav Klicman. V "Prozatímním vyjádření" bylo pouká
záno na zjevný rozpor mezi popisem městského znaku
uvedeným v žádosti a obsahem obrazu razítka "Bi.irger
meisteramt jauerníg" přitištěného tamtéž. Zatímco popis
městského znaku zněl: .aut blauem Grunde drel silberne
Schwerter, deren Spítzen unter eínem golderien Stern
zusammenstozsen" razítl:o "ukazuje městský štít, v němž

jsou tři šípky, rozbíhající se ze středu hlavy štítu smě

rem k patě; hvězda není ve štítě vůbec vyznačena, ale
zato spočívá na vrchní obrubě štítu záhadná věc, po
dobná kedlubnu se stopkou". Současně byl popis znaku
porovnán s vyobrazením ve Strčhlově díle SUidtewappen
von Osterrerch-Ungarn a ve Widimského Stádtewappen
des osterreíchtschen Kaíset-staates a byly zjištěny roz
díly, zejména v barvě pole. Vzhledem k tomu, že archiv
neměl k dispozici žádný vlastní listinný materiál, aby
mohl zjistit správnou podobu znaku Javorníku, požádal
G předložení originálu nebo ověřeného opisu privilegia,
jímž mu byl znak udělen, ProstřednictvímZemského úřa

clu v Brně a Okresního úřadu ve Frývaldově pak vyzva
lo ministerstvo vnitra 15. prosince 1932 [avorníckou
městskou radu, aby tal, učinila. Do popředí zájmu se
tedy nyní dostala otázka správné varianty znaku, neboť

Jedině podle ní mohly být voleny barvy městské vlajky.

Již 24. února 1933 zaslal obvyklým služebním postu
pem javornický starosta Pesch jako odpověď rozsáhlé
e podrobné pojednání o vývoji znaku a pečeti Javorníku
z pera městského kronikáře dr. Adolfa Paupieta, které
vrhlo zcela nové světlo na otázku podoby městského

znaku.v' Vyplývalo z něj, že historicky správnou verzi
znaku tvoří červené pole se stříbrnou špicí střely a
stříbrnou hvězdou nad ní. Zemský úřad v Brně postupil
spisy opět ministerstvu vnitra, ale dříve než si to mohlo
vyžádat další posudek svého archivu, zasáhlo do jedná
ní Zemské museum v Opavě. Dr. E. W. Braun požádal
áoptsem z 8. března 1933, aby mu, jako řediteli zemské
ho musea a konzervátoru státního památkového úřadu,

byla žádost městského úřadu v Javorníku zaslána k
dobrozdání, neboť se prý právě dozvěděl, že "v novém
návrhu jsou historické chyby". Ministerstvo vyhovělo je
ho požadavku a veškerou dosavadní korespondenci za
slalo do Opavy. Zde se spisy a tím i r:elá záležitost
zdržely více než rok. Teprve 2. března 1934 vyhotovil
dr. Braun svůj posudek, ve kterém se v podstatě zto
tožnil s názory dr. Paupíeta. Po jeho obdržení si minis

terstvo vyžádalo opět vyjádření svého archivu, které 2.
srpna 1934 podepsal ředitel dr. Jaroslav Prokeš. Ve vy
jádření jsou opakována fakta zjištěná již Paupietem a
Braunem, tj. že město Javorník obdrželo svůj znak od
vratislavského biskupa Baltazara z Promnic, a to v po
době poloviny jeho rodového znaku. Ramena hro-u stře

ly byla později pokládána za tři hřeby a z těch ještě

později vznikly meče. Zrněna původní červené barvy na

modrou je zde vysvětlena velmi zajímavě: " ... poněvadž

se v městských znacích vyskytuje zhusta bílá (stříbrná)

městská zeď v modrém štítě, stává se tím barva modrá
téměř nezbytnou součástí městských znaků, i není divu,
že se vloudila i do takových znaků, kde původní správ
ná barva byla sice jiná, ale upadla v zapomenutí." A dá
le se praví: "Ale taková změna, vzniklá bez vůle povo
laných činitelů, nemúže zakládati právo. V případě měs

ta Iavorníka je povinností povolaných číuítelů navrátit
se k původnímu a správnému erbu, jakmile omyl byl
objeven. Správným městským znakarn javornickým je te
dy i nadále: hrot střely a nad ním hvězda, vše stříbrné

v červeném poli ... Městské barvy. z tohoto správného
znaku vyvozené, budou pak: červená a bílá, poslední
u špičky žerdě ... V praxi to znamená, že se městská

reda v Javorníku musí formálně usnést, že... opouští
tuto zřejmou formu úpadkovou a zavádí znovu správný
tvar svého městského znaku, jak je svrchu vypsán, a
městskou bikoloru, vyvozenou podle heraldických pra
videl ze správného znaku." K vyjádření byla připojena

kresba znaku. Dne 27. listopadu 1934 pak ministerstvo
vnitra sdělilo své rozhodnutí, ve kterém opakovalo zá
věry vyjádření archivu a určilo, aby se město Javorník
usnesením městského zastupitelstva ve lhůtě 3 měsíc II
vrátilo k užívání správné podoby znaku, zavedlo měst

skou bikoloru odvozenou z jeho barev a poslalo novou
žádost o její schvaleru.

Městské zastupí telstvo Javorníku vyhovělo požadavku
ministerstva a na svém 35. řádném zasedání dne 28.
února 1935 schválilo novou, opravenou podobu městské

ho znaku i nové barvy městské vlajky. Dne 5. března

1935 pak starosta města Josef Reinold podal v duchu
pokynů ministerstva vnitra novou žádost a připojil vý
tah ze Zápisu z výše zmíněného zasedání městského

zastupitelstva. Žádost se dostala obvyklým služebním
postupem až na ministerstvo, které ji však teprve na
počátku roku 1939 postoupilo k vyjádření archivu. Ten,
v posudku datovaném 28. ledna 1936, navrhl, aby mí
nisterstvo vnitra usnesení javornického městského za
stupitelstva schválilo. Městský znak byl nyní popisován
tukto: "v červeném štítě hrot střely, vzhůru směřující

a nad hrotem šestícíp.í hvězda, vše stříbrné". K posud
ku byla připojena také kresba popisovaného znaku. Ač

koliv odpověď archivu byla vypracována obratem, minis
terstvo vnitra sdělilo své rozhodnutí teprve výnosem
z 28. dubna 1937, jímž dalo přes Brno a Frývaldov
městské radě v Javorníku na vědomí, že "nebude již mí
ti námitek proti restituovanému znaku". Náčrtek znaku,
pořízený archivem, byl připojen jako vzor.
Tím však celá záležitost neskončila, neboť ministerstvo
současně požádalo, aby za účelem přesné evidence měst

ských znaků "obec Javorník před udělením povoleníšl
podle § 3, odst. 1 zákona č. 269/1936 Sb. z. a n. dolo
žila spisy podle odst. 3 barevným nákresem a přesným

popisem vlajky a znaku ve 3 vyhotoveních".

Dne 22. června 1937 zaslal javornický starosta Reínold
požadovaný podrobný popis vlajky a městského znaku
Okresnímu úřadu ve Frývaldově, který však přípis vrátil
zpět s tím, aby bvly připojeny také náčrtky. Městská

rada vyhověla 20. července 1937 a vyhotovila popis zna
ku, vlajky a jejich barevné vyobrazení, vše na samo
statných listech a v trojím vyhotovení. Veškeré spisy
pak byly obratem postoupeny přes Brno do Prahy, avšak
teprve v únoru 1938 požádalo ministerstvo vnitra svůj

archiv o vyjádření. Ten odpověděl již 12. února 1938 a
navrhl, aby byly předložené návrhy znaku schváleny.
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Vyskytly se však určité terrmnologícká nesrovnalosti v

popisu znaku v němčině, a proto byl tento znovu upřes

něn jak v české - "v červeném štítě střela a nad ní

šestirohá hvězda, vše stříbrné nebo bílé barvy", tak i v
německé řeči - "in rotem Schilde ein Strahl und d a
ruber ein sachsecktger Stern, alles silberfarb oder
weíss". Barvy městské vlajky z tohoto znaku vyvozené
rak byly: "červená uspodu a bílá nad ní u špičky žer
di". Archiv současně upozornil, že rozměry vlajek a pra
porů mohou být sice libovolné, avšak jejich velikost ne
smí přesahovat velikost státních vlajek a praporů. K ja

vornické městské vlajce se také vztahoval poslední od

stavec posudku: "Poněvadž však návrhy městských vla

jek (přílohy D, E, F) ... vykazují také formu korouhve,

jejíž užívání se snaží ministerstvo vnitra potlačiti, ne
doporučuje archiv, aby přílohy D, E, F byly straně vy
dány se schvalovací doložkou, nýbrž navrhuje, aby byly
ponechány u spisů, neboť z hlediska heraldického po

stačuje úplně popis, svrchu podaný".

Vyjádření archivu ministerstva vnitra z února roku
.,938 tvoř: poslední součást aktového materf álu, týkají
cího se jednání o javorríckérn znaku a vlajce. Minister
stvo patrně nsmělo již čas sdělit své d'\lší rozhodnutí,
neboť o necelý pů irok j.ozďějí bylo město javoruik od
trženo mnichovským d!ktátem od úzen.í českosloven

ského státu.7)

I' o zná II kl':

1 J Oldřich Svozil: PřIspěvek k v ývo] í javorní ckého měst

ského znaku, Severní Morava, sv. 44, 1982, s. 59-62.
ZJ Ladislav Baletka - Jiří Louda: Zna kv měst Severo

moravského kraje, Ostrava 1980, s. 44-45. Obdobné
údaje obsahuje starší Baletkova práce Znaky měst a
městeček Severomoravského kraje, Sborník Státního
archivu v Opavě 1868-1971, Opava 1971, s. 209
210.

3) Státní oblastní archív Opava, fond Sbírka místopisné
ho materiálu, inv. Č. 127, sign. F 11, kart. 8.

4) Svozil, c. d., s. 60 nepřesně píše, že "zemsl,ý úřad

však zřejmě zcela jednoznačně se zaverlením městské

vlajky v navržených barvách nesouhlasil ...", neboť

Zemský úřad v Brně, podobně jako Okresní úřad ve
Frývaldově, hrál v celém jednání pouze roli pro
středníka me-zi městskou radou Javorníku a minister
stvem vnitra ČSR.

5) Čtyřstránkové pojednání v německé řeči obsahuje ve
dle podrobných popisů také 3 fotografie a 2 otisky
městských pečetí a '.\ otisky městských razítek. Vzhle
dem k tomu, že pruct dr. Paup íeta bohatě využil O.
Svozil, odkazujeme na jeho článek - viz pozn. 1.

6) Nejednalo se tedy ještě o definitivní povolení, jak o
něm píše O. Svo'zll, c. d., s. 62.

l) O tom, že celá záležitost nebyla Mnichovem uzavře

na, svědčí, k ostatnímu materiálu přrložený, přípis

frývaldo-vského landrátu ze dne 6. července 1939.
Starostovi města javorniku se v něm sděluje, že byly
přes vládního presidenta převzaty spisy, týkající se
schválení městského znaku a vlajky, k dalšímu roz
hodnutí.

Význanlué osobnosti ve světle matrtčních záp'isů

Vincenc Prasek
nar. 9. 4. 1843 Mílostovlce

zem. 31. 12. 1912 Napajed la

Stil )rY ~I't.ars
ftft) CF'.....ú

"?!l"'''.l (;4!l ~
",,\)oll. ~i1;,.nftt

Státní oblastní archiv Opava, fond "Shírka matrik ze SmK - ostravská část",

pro obec Milostovice z let 1840 - 1873, fal. 9, sign. Op - VI - 7.

4,0

._".L:.~~i!..ť..4!Rt/!· :l~,:~,~,!//,(é
rodná matrika řím. kat. fary [aktař

Foto: Bohumila Mandrlová



Do Vaší knihovny

Heraldická ročenka 1981. Česká nu
mismatická společnost, pobočka He
raldika. Praha 1982. Příloha: 550 let
řádu Zlatého rouna. JOO s. + pří!.

24 s.

V průběhu loňského roku vydala
pobočka Heraldika České numtsmatíc
ké společnosti poněkud opožděnou

Heraldickou ročenku na rok 1981.
Stejně jako předchozí, řadí se í tato
ročenka kvalitou svého obsahu k nej
lepším publikacím svého druhu vy
cházejícím u nás v současné době.

Ročenku zahajuje 14 kreseb čes

kých cechovních znaků známého a
erudovaného kreslíře Zdirada J. K.
Cecha s poznámkou Jaroslava [áska,
upozorňující na možnosti využití ce
chovního sřragtstíckého materiálu pro
studium dějin řemesel a průmyslu.

Studií nazvanou "České znaky v
Uffenbašském erbovníku z počátku 15.
století" navazuje Vladimír Růžek na
své šírší pojednání o tomto erbovní
ku v Heraldické ročence na rok 1979.
"evrubně zde pojednává o 17 českých

tl moravských znacích, zaznamena
ných v tomto kodexu. V souvislostech
celého kodexu rozebírá jejich účel a
platnost. Studii doprovází 5 fotogra
fií příslušných stran erbovriíků.

Další stať z pera Stanislava [udla.
se znbývá tympanonem kláštera u
Panny Marie Sněžné na Novém Městě

pr-ažském. Následuje přtspěvek "K na
hrobníkům v kostele třeběšickém" od
Mojmíra Chromého a Františka Ku
čery a článek "Neznámý malíř erbov
ních miniatur z rudolfinské Prahy"
od Tomáše Krejčíka.

.P07.oruhodná je studie Pavla Paláta
"Cesl\é roelopisné a heraldické časo

pisy' . v níž autor hodnotí úroveň he
raldických a genealogických periodik,
která vznika od roku 1901 jako tis
kové orgány spolků a společností na
území dnešní ČSR. Tato velice kritic
ká práce vznikla v souvislosti se
zpracováváním komplexní bibliografi.e
české heraidiky za léta 1901-1980.

V 'Závěru připravil Karel Liška opět

souber znaků k "Výročí našich měst".

Přílohou Heraldické ročenky 1981 je
práce Zdirada J. K. Čecha a Františ
ka Lobkowicze ,,550 let řádu Zlatého
rouna" s 26 kresbami znaků zakla
datelů a rytířů řádu.

-Kj-

Horní. města v Československu. CIVI
TATES MONTANARUM IN RE PUBLI
CA BOHEMOSLOVENICA. Sv. II, III,
IV. (Příbram 1979, 1981, 1982.)

Již dříve jsme na tomto místě

[Zpravodaj, 1981, č. 2-3, s. 27) upo
zornili na vydání souboru kreseb zna
ků třinácti československých horních
měst od .[~na Čáky se slovním dopro
vodem [ířího Schenka, o které se v
roce 1977 zasloužil komitét symposia
"Hornická Příbram ve vědě a techni
ce". S radostí můžeme konstatovat že
nezůstalo jen při prvním krůčku ~ v
následujících letech byly postupně vy-

elány další tří soubory se stejnou té
matikou a od týchž autorů. (II. - Be
čov nad Teplou, Nejdek, Hora sv. Ka
teřiny, Kašperské Horv, PřIbram, No
vý Knín, Jílové u Prahy, Bruntál.
Handlová, Banská Bystrica, [elšava,
Srnoln ík, Horní <Iavkov. III. - Krás
no, Pernink, Hrob, Boty Matky Bcž í,

Krásná Hora, Štěcho'jice, Moravský
Beroun, Rýmařov, Vrbno pod Pradě

clem, Lubíetová, Revúca, Švedlár, vý
sluní; IV. - Kraslice, Mikulov, Komá
rov, Stříbrná Skalice, České Budějo

vice, Ratibořské Hory, Vrchlabí, An
dělská Hora, Břldltčuá, Dobšína
Krompachy, Štos, Adamov). Každ~
soubor obsahuje dvanáct volných lis
tů s barevnými kresbami znaků a po
hledů na jednotlivá horní města. Tři

náctý znak je vždy uveden na obálce.
Kresby jsou doprovázeny volně vlože
nou krátkou textovou částí v českém.

ruském, německém, anglickém a Iran
cou'zskérn jazyce, obsahující úvod,
stručný přehled dějin jednotlivých
měst s blasony jejich znaků a map
ku s jejich lokalizací " s udáním tě

ženó suroviny. [U II. souboru z roku
1979 mapku postrádáme]. Oproti
prvnímu souboru je uvedena i základ
ní použitá heraldická literatura k
problernattce městských znaků. Jako
celel, působí všechny tři soubory vel
mi pěkným a reprezentativním
dojmem a lze jen doufat, že nejsou
poslední a že budou mít v budoucnu
své pokračování.

-km-

Jaroslav Dopita: Numismatické a he
raldické motivy v ilustračním dopro
vodu knihy J. Tittla, Historia archidio
cesis olomucensis. ZVMO 1982, C. 218,
s. 29-30.

Poslední doposud vydané číslo

Zpráv Krajského vlastivědného muzea
v Olomouci přináší sdělení známého
olomouckého numismatika, které za
ujme zejména zájemce o církevní he
raldiku. Autor upozorňuie na působí

vý ilustrační doprovod vydání Tittlo
vy knihy z roku 1895, kde jsou zo
brazeny kříže, pečeti, architektura,
ukázky podpisů a mj. i kresby dva
ceti rodových znaků a deseti mincí
a medailí olomouckých biskupů a ar
cibiskupů. Zvláštní pozornost si za
slouž: erbv. které netsou uvedeny v
Loudově Moravské církevní heraldice
[vyd. 19771: Mikuláše z Ríesenburka,
Knnváda II. z Vechty, domnělého Tana
XIII. Vitice [zřejmě jd8 o sloučení 'Ta
na XII. a Jana Vitice 1 a Jana XVI.
Mezr.na.

K. Growka

Ericll Sefčík: Spolkové prapory ve ve
xiIol(J~ické sbírce' Slezského muzea v
Opavě. Časopis Slezského muzea, 1982,
s. 83-88.

Loňský ročník Časopisu Slezského

muzea přinesl velmi podnětný a in
spirativní článek, který je směrován

autorem k povzbuzení zájmu o tuto
vcelku mladou vědní c1isciplínu, hle
dajíc) si dosud svou cestu a širší
uplatnění mezi jinými společenskými

vědami.

Zat,m ne příliš rozsáhlá sbírka
Slezského muzea v Opavě obsahuje 68
mventárních čísel. Základem této
sbírky je 22 kusů praporů, vlajek,
banderií a standart. Přísluší k ní 1'017
r.ěž 6 kusů šerp praporečníků a 40
kusů praporových stuh připínaných k
žerdím praporů.

Prvou svého druhu u nás je přílo

ha článku - Soupis praporů spolků

a pclítrckých organizací, uložených
ve sbírce historického oddělení Slez
ského muzea v Opavě. Obsahuje 16
podrobných popisů spolkových prapo
rů z Opavy a okolí.

-Kj-

KarI Schwarzenberg: Die Sankt Wen
zels - Krone und die bi:ihmischen
Insignien. 2. přeprac. a doplň. vyd.
Vídeň - Mnichov 1982. 80 s. + 32
obr. .

Nejnovější publikaci známého he
raldrka vydalo nakladatelství Herold
lako druhý svazek své ediční řady

Die Kronen des Hauses Osterreich.
Text této útlé, velmi pěkně vypravené
knížečky je rozdělen do dvanácti ka
pitol. V úvodu se autor zmiňuje o
královských korunovacích a českých

korunovačních klenotech do doby
Karla IV., zejména o zachovaných po
hřebr.ích insigniích Rudolfa I. Hab
sburského a Přemysla Otakara II. Ná
sleduje popis vlastní svatováclavské
koruny, jejího příslušenství (pouzder.
polštáře1, žezla, říšského jablka me
če a královského ornátu. Zvlášt~í ka
pitolky jsou věnovány královskému
trůnu a zemské korouhvi. Heraldiky
jistě zaujme pojednání o oděvu čes

kého královshého herolta. V závěru

autor popisuje korunovační ceremoni
ál, zmiňuje se o dějinných osudech
insignií a stručně nastiňuje ústavní
vývoj českého státu do roku 1918.
Text je doplněn poznámkovým apará
tem, seznamem použtté literatury a
přehiedem českých knížat a králů.

Přímo do textu íe zařazeno 7 kre
seb znaků českého království a krá
lovské koruny podle vyobrazení na
dochovaných mincích, medailích a
stavebních památkách. Obrazová část

obsahuje 25 černobílých fotografií ko
runovačních insignií a jejich příslu

šenství, obrazů českých králů v ko
runovačních úborech a soudobých ry
tin zobrazujících korunovace Marie
Terezie a Ferdinanda V. Upozorňuje

me j.ředevším na snímkv žezla a ta
bardu českého královského herolta ze
17. století, chované ve vídeňské

Schatzkammer. Cenné jsou rovněž fo
tografie ze soukromé sbírky samého
autora.

-km-
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Jan Heřman: Židovské hřbitovy v Če
chách a na Moravě. Praha (1981], 36
s. + 163 obr.

o vydání dlouho posrraaaného pře

hledu o židovských hřbitovech v Če

chách a na Moravě se v poslední do
bě zasloužilo Ústřední církevní na
kladatelství. Reprezent.ičm publikace,
vydaná v české i německé verzi, je
rovnoměrně rozdělena na textovou a
obrazovou část. Část textová přináší
úvod se stručnou charakteristikou na
šic h židovských hřbitovů, po kterém
náslndu]e abecedně řazený výčet jed
notlivých obcí, v nichž se v dnešní
době tyto hřbitovy nacházejí. Každé
heslo obsahuje údaj o velikosti roz
lohy hřbitova, základní informace o
dějinách příslušné židovské nábožen
ské cbce a o stáří dochovaných ná
hrobků.

Obrazová část je členěna tématicky
na několik oddílů. z nichž v prvním
jsou zařazeny fotografie různých typů

náhrobků, v druhém ornamenty a
symbolika na jejich výzdobě, ve tře

tím náhrobky známých osobností a ve
čtvrtém celkové záběry dokumentují
cí současný stav některých židov
ských hřbitovů. Z uveřejněných foto
grafii náhrobků známých osobností
jmenu [ma např. náhrobek proslulého
Rabbi Léiwiho (t 1609, Praha). spiso
vatele Franze Kafky (t 1924, Praha).
profesora Theodora Lesslnga, zavraž
děného nacisty v r. 1933 (Mariánské
Lázr.ě}, herce Hugo Haase [t 1968,
Brno J. Herald íka bude jistě zajímat
fotografie náhrobku známého pobělo

horského finančníka [a koba Bassewí
ho z Treuenberlm (t 1634). povýše
ného do šlecht ického stavu a pohřbe

ného v Mladé Boleslavi (obr. 78, de
tail znaku obr. 74).

Publikaci doplňuje podrobná mapka
s Iokulíznct obci s židovskými hřbito

vy, které JSOll rozděleny podle čase

váho zařazení nejstarších dochova
ných náhrobních kamenů na 4 sku
piny (1. - clo 1620, 2. - 1620-1800,
:::. -- 1800-1850, 4. - po 1850). V
Severomorevskúm kraji je zaznamená
no celkem 29 židovských hřbitovů, z
nichž pouze jeden náleží do skupiny
první (Tovačov), čtyři do skupiny
dr uhé [Kojetín, Loštice, Osoblaha,
Úsov j jeden do skuptny třetí [Hranl
ce) a ostatní clo skupiny čtvrté [v na
šem nejbližším okolí: Ostrava, Opava,
Orlová, Klimkovice, Bílovec, Frýdek
-Místek, Český Těšín, Nový Jičín J.

-km-

Jan Navrátil a kol.: Dějiny kultury I.
Olomouc 1982, 305 s.

Skripta Dějiny kultury I vypracoval
kolcl:tiv pracovníků katedry historie
filoscfické fakulty University Palacké
ho v Olomouci ve složení Jan Navrá
til, který byl vedoucím pracovního tý
mu, Vladislav Zapletal, Stanislav Sed
láček, Jindřich Schulz, Jiřina Holin
ková, Jan Bistřický a Arnošt Skoupý.
První díl této práce zahrnuje období
vývoje lidské společnostiod jejích po
čátku v období pravěku až po d obu
renesance, reformace cl protireforma
ce. Autoři v pojetí kultury vycházejí
z definice sovětského vědce A. I. Ar
noldova, který z pozic dialektického
materialismu chápe kulturu jako ak-
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tivní činnost lidí v širokém spektru
jejich životní tvorby.

První kapitola seznamuje čtenáře s
formováním kulturního myšlení v ob
dobí prvobytně pospolrié spolačensko

ekonomické formace. Při hodnocení je
zde tedy vycházeno především ze zá
věrů archeologického bádání, ve kte
rém je pramenný prvek hmotné pova
hy dominujícím.

Druhá kapitola shrnuje kulturní
problematiku antické epochy. Stejně

jako text předchozí je i zde postižen
celosvětový rámec.

Kapitola následující, centrem její
hož zkoumání je feudální společen

sko-ekonomícká formace, se zaměřuje

již v převážné většině na problemati
ku Evropy, přičemž JSou podtrženy
hlavně takové vlivy a tendence, které
bezprostředně formovaly kulturní ob
raz našeho státu.

Po prostudování této práce může

čtenář získat velice solidní přehled o
vytyčené problematice ve sledovaném
období. Přestože se jedná o text ur
čený především pro potřeby studia
oboru teorie kultury, lze bez nadsáz
ky tvrdit, že ať již vzhledem k atrak
tivnosti tematiky, tak i diky řundova

nérnu zpracování, má toto dílo daleko
širší dopad. S politováním však mu
síme uvést, že poměrně nízký náklad
- 300 výtisků - neuspokojí zdaleka
všechny zájemce.

Zdeněk Jirásek

M, Kostková.: Jílové zlatá báně

Prahy. Ilkresní muzen m Praha-západ.
Jílové II Prahy (bez data, 1981?), 22
s. a 14 kreseb E. Miiichovské a Jo
sefa Strnada.

Tato práce je další z řady drobných
propagačních publ íkací Okresního mu
zea Praha-západ v Jílovém u Prahy.
Zabývá se převážně historií těžby a
zpracování zlata a má být doplněna

dílen' druhým, věnovaným 650. výročí

městských práv jílového.
Širší veřejnosti se zde předkládá

stručný vývoj těžby zlata v jílovské
oblasti od počátků osídlení až po rok
19:-38.

Kresby J. Strnada jsou reprodukce
mi, bohužel ne příliš zdařilými, sta
rých rytin, kreseb, fotografií a pečetí.

7aráží rozpor v uvedení jména autor
ky textu na titulním listě [2. Kostko
vá) a v tiráži [M. Kostková}.

-Kj-

Pavel Břicháček: Ostrovský klášter u
Davle. Průvodce. Okresní muzeum
Praha-západ. Jílové u Prahy 1982, 20 s.
Kresby akad. mal. E. Milichovská.

Uvedená brožura nás provází histo
rií 3. archeologickým průzkumem be
nedíktmského kláštera sv. Jana Křtite

le v Ostrově, ležícím při soutoku VI
tavy a Sázavy. Klášter byl založen
roku 999 Boleslavem II. jako druhý
mužský a třetí klášter v Čechách vů

bec.
Archeologický průzkum s překvapi

vými výsledky provádí od roku 1975
Archeologický ústav ČSAV. Zvláště vý
znamným je soubor více než 100 ty
nů zdobených podlahcvých dlaždic
v nálezech ze 12. a první pol. 13. sto
letí, jež nemá v Evroně obdoby. Sou
dí se, že Ostrov byl střediskem jejich
výroby.

Současně probíhá i terénní výzkum
c"ídlislního zázemí klášt era, např. ře

meshuckšho síd Iiště v Hradištku pod
Medníkem, opevněné osady na Sekan
ce a centra hornické osady ve zlato
nosné oblasti městečka Klínec.

-Kj-

Gyrno áztnm Ostrava 1, ul. Dr. Šmera
la. [r hilejní výroční zpráva za školní
rok 1981-1982, rok 85. výročí zalo
žení školy. Ostrava 1982, 80 s.

Ostravské gymnázium na Šmeralově

ul. dospělo k dalšímu významnému
jubileu své existence a v rámci oslav
byla vydána tato publikace.

Historickou část zpracovali Hana
Pravciová a PhDr. Isidor Valošek. Toto
gymnázium bylo první českou střední

školou v Ostravě. Vzniklo po dvanác
tiletém úsilí Matice ostravské, která
shromáždí la potřebné finanční pro
středky ze sbírek darů, z výnosů di
vadelních představení, z prodeje sirek
apod. První zápis a přijímací zkoušky
se konaly 16. 7. 1897 a po dodateč

ných přijímacích zkouškách 19. 9. za
sedlo do lavic provizorní třídy v Ná
rodním domě (dnes Divadlo J. Myro
na) a v Domě katolických tovaryšů

na F'řívozské ul. (dnes č. 135 J celkem
90 žáků,

Další část Jubilejní výroční zprávy
scstúvá ze vzpomínek bývalých žáků,

k terýrn í byli mi. nedávno zesnulý ná
rodní umělec básník Vilém Závada,
národní umělec Ivo Žídel" sólista ope
ry Národ ního divadla, spisovatel a
dramatik Oldřich Daněk, hudební
sklaoatel Ilja Hurník, spisovatel Mi
lan Kustnský, špičkový světový tenista
Ivan Lendl. Z významniích členů pro
Iesorského sboru možno uvést spis0

vatnlo dr. Vojtěcha Martínka, lingvis
tu dr. Zdeiíka Maternu, literárního
historika Oldřicha Svozila a další.

Zpráva je uzavřena seznamy prcře

sor ů a žáků ve školním roce 1981
1982.

-Kj-

DOTAZY

I-Iledám ochotného genealoga, který
by měl příležitost k pátrání v archivu
v Třebóni. Zprávu na GHS v Ostravě.

Josef Václavík [Dobroslavice čp. 30,
í4794 DěhylovJ se zajímá v sou
vislosti se studiem o účasti čs. letců

v bojí proti fašismu, zaměřeným

zvláště na severní Moravu, o veškeré
informace o působení četnických le
teckých hlídek v letech 1936-1939.
[edná se o údaje ze zápisů v obec
ních kronikách, vzpomínky pamětní

ků, fotografie, zápisníky letů apod.
Rovněž pátrá po všech podrobnostech
souvisejících s vynuceným přistáním

německého letadla v Hlučíně u kasá
ren hraničářského pluku č, 4 prav
děpodobně v období od podzimu 1937
clo jara 1938.

Stanislav Kasík (ul. U hřiště č.

1995, 41301 Roudnice n. L.) hledá
válečného komisaře Samuela Schnei
dera z Lilienfeldu, který byl v břez

nu 1534 v Řezně popraven jako účast

ník předchozt vzpoury opavské posád-



kl'. Byl vyslán do Opavy, aby se po
kusrl vzpouru eliminovat a byl prav
děpodobně autorem výzev k okolní
šlechtě a městům, aby se přidaly na
stranu opavské posádky. Dále hledá
znak podplukovníka posádky v Opa
vě Albrechta Freibergra, který byl k
potrestání dopraven do Vídně. Zajímá
ho té;; souvislost jeho znaku se zna
kem Freibergera z Habrštorfu, kterým
byl obdařen v roce 15S3 Mates Frei
ber;;8r údajně z Moravy. St. Kasík se
též zajímá o to, kdo byl ze šlach
ticů nebo nobítitovanvch měšťanů v
souvir.lostl se vzpourou opavské po
sádky ještě popraven a jaký vedl
znale

Stanislav Macák (Nejedlého ul. č.

503, 26401 Sedlčany1 by rád uvítal
[akék clí zprávy o výskytu příjmení

Macáh, a to jak na Moravě, tak i v
Čech:lch.

Dr. František Skřivánek (ul. Lan
d ové Štychové č. 1612, 14900 Praha 4
-Lttnclileby ] hledá badatele, který se
zabývá rodem Salm-Reifferscheidt ne
bo by mohl o něm poskytnout jaké
koli informace.

OMLUVA

Na I. setkání genealogů a herald i
1<í:I v Ostravě v roce 1980 jsem před

nesl příspěvek nazvaný Cechovní sym
bolik" na sfragistickém materiálu,
který byl později otištěn ve Sborní
ků př íspěvků I. setkání genealogů a
heraldíků Ostrava 18.-19. 10. 1980.

Na s. 54 Sborníku uvádím: "Záha
dou se zdá pečeť z líudřichova Hrad
ce z roku 1635, kde je v pečetním

poli čtvrcený korunovaný štít obsahu
!ící škorní, nůžky, rukavici a ostru
hu, ale v opisu stojí: PE [čeť 1 RZE
-f mesla ] PUNCHOCHARSKEHO MIE-
-(sta i JINORZICHOWI I-i'~AOCL"

Tvrzení o záhadnosti pečeti není na
místě. Symbol, který jsem uvedl jako
ostruhu, je ve skutečnosti bodlákové
štětí, které punčocháři používali ve
výrobním procesu. Tato symbolika je
pro punčochářské řemeslo úplně běž

ná. "Záhadnost" vznikla chybnou in
terpretací řemeslných symbolů a špat
ným postupem při srovnávání archiv
ního materiálu s dostupnou literatu
rou. Pečeť s totožnou symbolikou je
uve lena v publikaci: V. Husa, J. Pet-

ráů. A. Šubrtová: Horno fa ber, Praha,
Arua 1967, s. 92. Symbolika řemesla

punčochářského je popsána i ve sta
li: Jil· í Čarek: Poznámky k soupisu ty
pářú, Archivní časopis, 1873, Č. 1.

Svoji nedůslednost jsem se snažil
napravit v Heraldické ročence 1981
ve statí Pokladnice cechovní symboli
kv pa s. 20: "Cech punčochářů

[tudřrchův Hradec - 1635. V koruno
vané kartuši čtvrcený štít: v 1. poli
punčocha, v 2. poli rozevřené nůžky

s korunou mezi želízkv, v 3. poli bod
lákové štčtí, ve 4. poli kosmo polcže
ná rukavice. Po stranách kartuše le
topočet 1635. Opis: .PE:R~E:PUNC70

CHARZKEHO . MIE : GINORZICHOWI
HRA1JCr. Typář: Okres-rl archiv [Indř i
chův Hradec, fond Cech [Indříchův

Hradec."
Padle sfragistické předlohy volně

tuto symboliku zpracoval Zdirad J. K
Čech. Byla zveřejněna v téže ročence.

Prosím proto čtenáře, aby si sta ť

uveřejněnou ve Sbr rnlku příspšvků

opravtll podle citátu z Heraldické ro
čenky 1981 a omlouvám se jim za ne
přesně interpretované skutečnosti.

Jaroslav Jásek

Rod Sedláčki't z Nového Telečkova

[o. Třebíč) a jeho rodové větve 
Drápelové, Horcí a Strádalové - při

pravují na rok 1985 již II. rodové
setkání ve Velkém Meziříčí. V tomto
roce uplyne 360 let od první zmínky
o rodu. K výročí bude vydána pamět

ní rodová bronzová medaile o prů

měr u 50 mm. Autorkou návrhu je
akademická sochařka Milada Othová
z Brna. Na líci medaile bude zná
zorněno rodové stavení v Novém 'I'e
tečkově, na ru bu potom pohled na
Velké Meziříčí hradební branou, do
plněný znaky Moravy, Velkého Me
ziříčí a rodu Sedláčků z Nového Te
lečkova. Předpokládaná cena je asi
100 Kčs. Případní zájemci si molicu
medaili zajistit již nyní subskripcí
na adrese: Ing. Jiří Drápela, 679 05
Křtiny, o. Blansko.

Pro genealogické pátrání potřebuji

zjistit, odkud je obrázek, který pochá
zí asi 'Z druhé polovinv 19. stol. Před

stavuje komplex budo'v panského ty
pu pod vysokou stran: v ú ko l í. Do
my tvoří jeden celek a jsou opatřeny

balkony. V úvahu přicházejí jižní Če

chy, Šum2va a nevylučuje se ani ba
vorský Zwiesel. Sdělte na adresu GHS
v Ostravě.

a o tyto
s myslí. . .

"I{ tomu totiž jsou nám svěřena království a knížectví, aby vší
nám možnou starostlivostí a péčí slaven byl mír ...
věci mají a musí všichni lidé, všechny národy
radostnou a ochotnou usilovat."

."Smlouva o nastolení míru" Jiřího z Poděbrad z roku 1464







Mikuláš Kopernik (1473-1543]

Polský astronom, matematik a lékař, jeden z. největ

ších objevitelů v dějinách vědy. Narodil se v Toruni ja
ko syn tamnějšího měšťana; jeho děd však pocházel
z české vladycké rodiny z osady Koprníku v mladobo
leslavském kraji. Mikuláš záhy osiřel a s pomocí svého
'strýce, biskupa varmínského, studoval. na universitách
v Krakově, Bologni, Ferraře a Padově. Již za 'studií vy
nikal v matematice a astronomii. Z Itálie se vrátil do
Varrnína, kde se stal kanovníkem a osobním strýcovým
lékařem. Po strýcově smrti žil až do konce života v'
'klášteře ve Fromborku, kde zřídil malou hvězdárnu a
všechen soukromý čas věnoval astronomii.

Celoživotním úsilím Kopernika bylo podat racionálněj
ší obraz světa, než [aký iposkytovala stará geocentrická
soustava. Tal, přišel na revoluční myšlenku, že. Zr.mě,

podle starého ptolernaíovského učení' až dosud po
važovaná za nehybný střed světa, je ve skutečnosti jed
nou z planet, které obíhají kolem Slunce. Současně

předpokládal rotaci zeměkoule. Kopernik si získal záhy
mnoho žáků a přívrženců. Jeden z nich vydal roku 1540
ve Wittenbergu alespoň předběžnou zprávu (Narratio
prima] o Koperníkových objevech.

Avšak nové učení 'narazilo i na odpor především u
církevních učitelů, mezi jinými též u Martina Lutera.
Na sklonku života se Kopernik přece jen rozhodl vydat
své celoživotní dílo s úvodním věnováním papeži Pavlu
I-ÍI., 'kde odmítl kritiky neznalé matematických zákonů.

Spis vyšel v Nortmberku roku 1543 pocl názvem "De
revolutioníbus orbíum coelestium" (O obězích těles

beskýchJ. Kopernikovo revoluční učení oylo základem,
na kterém později stavěli Caliler, Keppler a, Newton.

Znak rodu Koperníků tvořil stříbrný. štít se zkráce

nou černou krokví, provázenou třemi červenými

(2,1). Mikuláš sám používal pouze merky.

Literatura:
M, Gumowski.: Herbarz Patrycjatu Torunskiego. Toruň

1970.

[ean Baptiste Colbert (1819-1683]

Francouzský státník a národohospodář. Vstoupil do
služeb kardinála Mazartna a - jeho' přičiněním se potom
dostal na 'dvůr krále Ludvíka XIV. Dík své neobyčejné

organizační schopnosti přebíral postupně moc, až sou
středil ve svých rukách všechna ministerstva s vy jím
kou ministerstva zahraničních věcí a války.

Zjednodušil a zreformoval daňovou soustavu, vybudo
val" loďstvo, založil francouzskou Akademií. Největší dů

raz kladl na obchod a průmysl, který podporoval zaklá-
. dáním manufaktura obchodních společností. Dbalo roz
šíření vývozu, na dovoz uvalil ochranná cla. Jeho úsilí
o hospodářské povznesení Fr~ll1cie podkopala válečná

zahraniční politika Ludvíka XIV.
Znak: ve zlatém štítu vztyčený modrý had.

Literatura:
Grande Dictionnaire Fruncaíse, París 1968.





Alexander Dumas (1303-1870)

Francouzský spisovatel, syn jednoho z Napoleonových
generálů, vlastním jménem Alexander Davy de la Pa
ilIeterie. Z počátku byl písařem u venkovského notáře,

ale brzy ho nepokojná povaha a ctižádost přivedla do
Pařlže, kde nastoupil místo tejernníka u vévody Orleán
ského,

Svoji literární karíéru zahájil dramatem "Jindřich VIII.
é'. jeho dvůr" a poněvadž hra měla úspěch, napsal další,
celkem asi 80. Po úspěchu divadelních her začal_psát

romány, kterými se stai ještě populárnější.

Jako prvý z romantíků čerpal náměty pro svá dobro
družná díla z francouzských dějin. ":'1 l,dyž VYCházel
z historických pramenů, nedržel se' jich .věrně .....:. sku
tečné historické postavy často přrzpůsoboval situacím,
které vyžadovala stavba románu. Dík své mimořádné vi
talitě a pracovitosti ztvárnil ve svých románech v pod
statě všechna nejslevnější období francouzských dějin.

K nejznárnnějším patří: "Tři mušketýři", "Hrabě Monte
Chrísto", "Paměti lékařovy", "Královna Margot" aj .. CeI
kem napsal na 300 svazků, které tvoří základ klasické
zábavné literatury.

Rodový znak: V modrém poli 3 zlaté orlice .(2,1),
uprostřed mezi nimi stříbrný prstenec, který horní dvě

orlice drží každá jedním svým spárem a přes hlavu
spodní orlice je tento prstenec přeložen. Na štítě je
postavena markýzská koruna. Deviza: J'AIME QUI M'AI,
ME [Miluji toho, kdo miluje mne).

Literatura'; -
J. B. Rietstap: Armorial général precédé d'un Díctíonnaí

re des Termes du Blazon. Berlín 1934.

MichaiI Ilarinnoví č Goleniščev Kutuzov (1745-1813)

Ruský vojevůdce, polní maršál, spoluzakladatel ruské
vojenské školy, Pocházel z důstojnícké rodiny, absolvo
val šlechtickou dělostřeteckou školu. V letech 1768-74
se zúčastnil bojů proti Turkům. R. 1791 :,e vyznamenal
při útoku na 'Izmail Q. byl povýšen na generálmajora.
V letech 1792-94 byl mimořádným velvyslancem v Tu
recku, kde dosáhl pro Rusko různé politLké a vojenské
výhody. Později působil jako, vrchní velitel ve Finsku,
Litvě a jako generální' guvernér Petrohradu.

Roku 1805 se stal vrchntm rvelítelern ruských. vojsk,<
.ktera měla'poskytnout pomoc rakouské armádě v, boji ~

protívNapcleonoví. Ge.r.erál Mack však ještě před přt

chodem Rusů byl poražen a Kutuzov musel ustupovat:
přitom porazil dvakrát část francouzské armady.. Jeho

•návrhy I navplěn bojových akcí nebyly přijaty a spoje
d1é, armády rusko-rakouské byly v. prosinci 1805 u Slav
kov~ rozdrceny, Car Alexander 'r,.obvinil z 'porážky Ku
tuzova a odvolal ho z' funkce. Roku 1811 byl Kutuzov
hlavním velitelem moldavské armády, která dosáhla vý

znamných úspěchů v boji proti Turecku a byl povýšen
do stavu knížecího. Roku 1812 po vpádu Francouzů do
Ruska zastával Kutuzov nejprve místo velitele domobra
ny v Pet:-ohradě, pak na nátlak veřejnosti byl )menoc
ván hlavním velitelem. ."

V bitvě II Borodina ve funkci polního maršálka dal
st'rategický rozkaz k ústupu a svou taktikou donutil
nakonec Francouze z Moskvy odtáhnout. V bitvě. u Ma
lojaroslavce zastavil Kutuzov Napoleonova vojska a přt

nutil je změnit směr ústupu tak, aby se vracela přes

zničenou 'krajinu. Rozhodující úder pak zasadil v bitvě

na řece Berezině v Iístopadu 1812. Za svoje zásluhy. ob
držel titul Imížete Smolenského a nejvyšší vojenské po
cty.

Rodový znak: v modrém štítu černá orlice, která v
pravém spáru svírá meč. Nad orlicí se vznáší zlatá hra
běcí korunka, Přilba s přikryvadly modrými a bílými
ma v klenotu 3 pštrosí pera.

Literatura:

V. S. Dračuk: Rasskazyvajet gere řdíka. Moskva 1977.





Iean Baptista Bernadutte (1763-1644)

F::ancouzský maršál a pozdější král švédský: Syn
právníka, sám též vystudoval práva, ale roku 1780 vstou
pil do vojska· a za. revoluce rychle postupoval. Roku
1792 dosáhl hodnost plukovníka 'a později brigádního
generála. R. 1797 byl poslán direktoriem do. Itálie na
pomoc Bonapartovi. Zde se osvědčil,' ale jejich vztah
zůstával trvale chladný. Byl vyslancem ve, Vídni, potom
ministrem války a roku 1800 se stal velitelem západní
armády. Jeho poměr k Bonapartovi se nezlepšil, ani když
sl vzal za manželku Eugenii Claryovou, sestru manželky
Josefa. Bonaparta. Konsul mu nebyl nakloněn, přesto

uznával jeho schopnosti a roku 1804 ho povýšil na mar
šálka a po bitvě u Slavkova na .knížete .z PonteDorvo.

; . ' ..... ;

· [5. 6. 1806). '

Francouzská strana ve Švédsku· připadla na myšlenku
zvolit Bernadotta nástupcem bezdětného Karla XIII., ne
boť doufala, že si tím pojistí přřzeň Napoleona. Roku
1810 nástupníctví schválily švédské stavy, Napcleon i
Karel, který Bernadotta adoptoval' pod jménem Karel,
Jan. Tento nástupce řídil potom zemi za nemocného krá
le, prosazoval svou vlastní politiku a nechtěl se podřt

zovat Napoleonovýrn plánům. Roku 1812 dokonce uzavřel

· s carem Alexandrem smlouvu proti Francii a zorganizo
val alianci' Prusko-Rusko-Svédsko a přispěl k vítězství

v bitvě u Lipska. Do Francie vtáhl.až po jejím obsazení
él jsou domněnky, že měl v úmyslu se stát francouzským
králem,

Roku 1818 se však stal králem švédským jako Jan
Karel XIV. a věnoval se potom hlavně vnitřním záleží-.

testem země. Je zakladatelem současné švédské, panov-
nické dynastie. . .

Znak prince, z Pante Corvo: v modrém štítu stříbrný

most se dvěma stříbrnými věžemi nad stříbrnou řekou.

Hlava štítu je modrá SE> zlatou korunovanou \ orlicí sví
rající blesky a je od štítového pole oddělena pruhem
sedmi zlatých hvězd. Znak je položen na červeném pláš
ti, splývajícím z' koruny souverenních princů.

Literatura:
· J. B. Ríetstap: Arrnnríal général precédé ďun Dictlonna
ire des Termes du Blazon. Berlin 1934.

, Petr, Parléř (asi 1333 -: kolem 1396)

Slavný stavitel vrcholné gotiky. Pomáhal svému otci
při stavbě chrámu v GmUndu, kde ho poznal. císař Ka
rel IV. a získal ho pro pokračování na sta,,;bě chrámu
sv. Víta v Praze, přerušené smrtí Matyáše z Arrasu. tRo
ku 1356 se usadil Parléř v Praze.

Do roku 1386 dokončil kůr hlavního pražského koste
la, začal" stavět loď a velkou věž. Dostavěl též dnešní
Karlův most, chrám' Všech svatých na 'Pražském hradě,

kostel augustiniánů lateránských na Novém Městě praž
ském a byl .čínný na stavbě chrámu v Kolíně. Byl té~

vynikající sochař, z jehož kamenické huti máme zna~,

, menltou řadu poprsí v trlřoríu chrámu' sv .. Vita a so-t
. I

chu sv. Václava ve svatováclavské kapl!. Staviteli by·\
li též jeho 'synové Vác~av l!- Jan i další jeho, příbuzní. 1

Zobrazený kamenický znak rodiny je vytesán pod po·;.
prsím Petra Parléře.v mřortu chrámu sv. Vita..





Francesco de Guardi [1712-1793)

Italský malíř, představitel závěrečné fáze velké epo
chy benátské malby, Pocházel ze, staré umělecké rodiny,
která obdržela roku 1343 šlechtický predikát.

Prvé výtvarné vzdělání získal v ateliéru svého bratra
a svého švagra G. B. nepola. V prvém období maloval
hlavně náboženské obrazy anástěnné malby, později na
něho zapůsobily veduty A. Canalleta. Na rozdíl od něho

však byl typem temperamentního malíře s nevázanou
virtuositou a živým rukopisným i barevným podáním.
Stal se prvním malířem, kterému se podařilo umělecky

náročně zachytit jedinečnou atmosféru benátského pro
středí s uceleným dojmem, bez oddělení krajiny od fi
gurální části. Vrcholu dosáhl svými fantastickými vedu
tamí "Capricci", obrazovými cykly "Benátské slavnosti"
a ,,21 ostrovních krajin". Kolísavost jeho díla je mnohdy
zapříčiněna spoluprací ateliéru a sourozenců.

Znak: ve stříbrném poli 6 ozubů cimbuří [3, 2, 1), za
říznurých ve tvaru vlaštovčího ocasu, červené barvy.

Literatura:

r. B. Rietstap: Armoríal général precédá d'un Dictionn,a
ire des Termes du Blazon, Berlin 1934.

Václav Hájek z Libočan [t 1593)'

Původně kněz v klášteře augustlnlánů " Praze, od ro
ku 1527 děkan' na Karlštejně, Pro podezření ze zprone
věry církevních peněz tl rozšiřování· pomluv byl z úřa

du roku 1533 sesazen. Odešel do Prahy, kde na žádost
českých stavů začal zpracovávat "Kroniku českou", jiŽ ,
dokončil roku. 1539.

O dvě léta později vyšlo tiskem 1000 exemplářů. Jaká
odměnu mu císař udělil staroboleslavské proboštství,
Hájek se však znovu dostal do rozporu se zákonem,
byl dán do klatby či posléze se musel pokořit. Poslední
léta života ztrávil v klášteře. .

Pozdější kritikové jeho Kronice vytýkali historické
omyly, zkreslcvání skutečností i subjektivní výběr uda-:
lostí. Je však nesporné, že 'měla velký význam v době

temna pro záchranu če~kého jazyka. Další Hájkova díla:"
,.Kniha o ohni v menším' Městě", "Snář M. Vavřince (.
z Březové" aj.

Vladycká rodina vedla ve zlatém štítu na zelené půdě

stojícího černého havrana. V. klenotu 5 stříbrných pštro
srch per, přikryvadla černo-zlatá. Tinktury znaku však
v )ednotlivých pramenech značně kolíSé!jí. I

iteratura:
Kalendář h1storický národa' českého.' Praha 1941.





[ustus von Liebig (1803-1873)

Německý chemik, zakladatel agrochemie, jehož jméno
Je spojeno s problematikou minerální výživy rostlin.

Studoval v Německu a později v Paříži· u Gay 
Lussaca. Působil jako' universitní profesor a byli pre
sidentem Bavorské akademie věd. Především však ~yl

chemikem a sám pokusy s rostlinami nedělal, vycházel
jen z jejich analýzy a ze všobecných představ o -kolo
běhu látek v přírodě. Třebaže všechny jeho závěry ne
byly správné, daly podnět k novým pokusům a výzku
mům. Při svém bédánr objevíl chlorořorm, aldehydy, izo
metrii a teorii radikálů.

Ve svém spise "Ch~mie aplikovaná na hospodářství

éi výživu". rozbil humusovou teorii a za základ teorie
o výživě rostlin postavil domněnku, že jen anorganická
příroda dodává rostlinám výživu. Jeho závěry přispěly

k velkému zvyšování půdních výnosů a-k jeho.nesmrtel-.
ným zásluhám patří objasnění zápornéhovltvu-zaměděl

ství ná úrodnost půdy a způsob, jak jej ..odstranít.
Za zásluhy ho do stavu svobodných·' pánů .povýšii

29. 12. 1845 velkov.évoda Ludvík II. Hessenský a sou
časně mu udělil znale: v červeném štítu kosmé stříbrné

břevno, které je pokryto dubovou větví se 3 žaludy a
6 listy přirozených barev, Korunovaná .přflba s příkry

vadly zelenými a stříbrnými nese jako klenot pštrosí
f "

j era v barvě ze-lené, stříbrné a červené.

.l.iteratura:

,E. H. Kneschke: Die Wappen der deutschen řreíherrlí
-chen und adeligen Familien. Leipzig 1855.'

Johann Barnhard ' Eíseher z Erlachu (1656-1723)

Vedoucí rakouský barokní architekt, zastánce stříd

mého slohu s mohutným řešením prostoru,· dynamický
mi půdorysy a průčelími. Začal jako sochař a štukatér,
znalosti architekta získal v Itálii.' Roku 1685 se .usadil
ve Vídni, kde potom od roku 1704 působil' [ako- dvorní
architekt. Jeho první významné dílo byl zámek ve Vra-
nově nad' Dyjí s výrazným oválným sálem. .

Italské vlivy uplatnil ve stavbách tří kostelů ·v Salz-'
burgu. Nejvýznamnějším dilem je kostel sv, Karla 'Bo
romejského. ve Vídni. Tato ojedinělá stavba neměla před

chůdce ani následníky; předsíň přtpomíná řtmský Pan-,
theon, dva postranní sloupy jsou ·Insplrovány Trajano
výrn sloupem. Ze světských prací dále vynikají městské

r aláce ve Vídní: pro Eugena Savojského, Batthyány
Schčnborn, Trautson a zejména Národní knihovna v cf
sařském paláci, jež nejlépe dokumentuje pathos Fische
rova stylu. Celé jeho dílo značně .ovlivnilo oblíbenost.
exotických a romantických forem architektury pozdního
baroka.

Fischer byl povýšen do šlechtického stavu, ale znak
známe až z diplomu, který byl vystaven jeho synovi
v Luxemburgu 9. 5. 1735: Čtvrcený štít se středním

modrým štítkem, v němž je korunovaná siréna se zr
cadlem v pravici. 1. a 4. pole hlavního .štítu je zlaté
s kosmým černým břevnem. To je provázeno dvěma čer

nými orlími křídly, z nichž každé nese dvě zlaté hvěz

dy. 2. a 3. pole je stříbrné s vlnícím se mořem, na něm

delfín.

Literatura:

C. Wurzbach: Biographisches LexIkon des Kalsert~um!1

Osterreích. Wien 1856.





::<: ...,
::; Pl
CD ~

~ l::
::;' >-;
~ Pl
CD ..

g.~t-<
CD _

::; :-'-' (tl

r=
::;p.

Pl
P.
~

ciQ'
.§ t:J

>rj (U.
Pl
S ~,..,. Pl
::::oc
CD 'tJ

p ~
t-<
CD P.
~. ~

ciQ' '"
CD

f-' r::
cc ~

Ul CI>
is ('). ~

::;
H,

.~.
cr
CD...,

~

~~~gs~~ 8~~<~~~ ~~~.
~.~C ~~~~~o n~~~~o~~n
H,~ N_"-cnL.-'l>-!~{~""'" - .... .,(00Pl'*< ""~'E1~""""."'...,<r=r="""'t'l CD
N S CO ~ (lX S p S~ ~~ -- &g ~ oe; ~ S ~ r- p <: ~

ro-~~~OO(~~~~s~gg~~o~~~
~~~~~·~[~~~~g~o~~·~~g~

~::;: ne ~ ~ S CD trJ (Dc !-j( ::r> po '<:: . P> I-j ~ ~ t::
CCOC) ..... p)'-<:\S.-+t:n~<:c ::t'-1l'\oo""",\p.
. ~F~~S ~ r=CDp.~PleO~::;~~

CD -c < ~ '7o'(Dcl-j ...... C CIl<J:::j
:::J~::Jt:J'~~"dPJ::-:~~N(8°C')(~~ ~
oo-.<~( '"i:::J1--' UlC9 ~co<:l-i·
UJ I-j ~et(_\1-$ O trJ P> ~.:s: ....... ::s~ ro coP' s::::~

~§s::::~g~~~~P~~~~~~ga<
-'O(J),<>-'S::::CD-'~ UJ'-" cen I-j(~~
~<.+ ~ trJ~_~~rot:n<~E~'ncn
1-jt:n2~8~~nnCD ::r t:n-'~ p'2
~ ;::j t-<~ t-o ""'-.l CD\ CD. f:ť.o 5' O.... r+ ~ .;'.~ p..
~~g~~~.<~~. trJ~e<~p.~o
~~N~2trJ~~oCDg~~<~~~~~
H~~<~~S::;S~O~~'<~CD<~-
P-r+ CDOCOelll"d o~o.::s" 5"''< .......
P-"g'-<:\p..SI--' 8(o<I-j~(')-'CIJ~S::::C:;\p;

O . r= ~ ,.., m CD CD CD ~ ~ ~ ~ ~ - ...,
-c CJ)O$ 5" ~~'ggeS Ul~I--'p;'CD~:' P'
~~-<""'.<N ::;' CDm~St-lP.SPlf-'§
~~~~::r:::J8~-'~'~~::s~~c-~:::J
::s ~ cn CD O ~ o.. c 1'--+;1 CD 1-" rx ~ S CD .N......:J .......
O I-j co I-j I-j ~ _. ~.-+ - ~ - trJ "Cl
.-+~ <::1§::J~::s~::r>§~~ <CD(cn~
s:::: .~ t::. § --. f: rtx C1 P; S g- o p..p) '" } < CD O

'ci e e cth S tne ~ 8\ ~. ~ Cť ~ S p. <'~ < tl' ~ 2
Ul ""< -O "d O ~ o, o CO "d co 1-" Co O ~ Al'"
"""'~COP."""'CDťP" I-'\t-;lc/) ~ .. P.l::T-
O PI-''' P. co.... . .::: ~ :t "CI ~ I-' <:. C "d
g g ~ ~ CD\ ~ ::: ~ PJ' ~ ... ~( CO ~ ~ ~ ~ ~o
~l"jax::;'''d<P ~:::<C/)I-'\::t~o cr ó O

O 9-~ ~( ': ~ 7\ ~ ~ ~ .~\ ~( g 9 g cp g

oOl
Cll...
"l
o:...,
Cll

~...
1-0
co
CN
CN

I
1-0
c.o
Cl
"o.l

Albrecht Eusebius z Valdštejna (1583-1634)

Významný válečník a polltík, příslušník staré české

šlechty. Již v roce 1602 vstoupil do vojska, 1604 bojoval
v Uhrách proti Turkům, byl_povýšen na hejtmana a 1606

na plukovníka. tRoku 1609 přestoupil ke katolictví a přt

jal službu u arciknížete Matyáše ve Vídni. Po vypuknutí
českého povstání byl jmenován plukovníkem - nejvyš

ším velitelem pluku v Nrzozerní, současně je však stále
· velitelem moravského stavovského vojska. Po zradě po-,
vs tání a zcizení stavovsképokladny mu byl sice majetek \
na Moravě konfiskován, a'le'Bílá hora pro něho zname-

· nala rozhodující úspěc]'.Roku 1621, se stal vojenským
velitelem Prahy a gubernátorem království, takže měl

možnost skupovat konítskovaně statky ,'í vyměňovat 'je
tak, aby získal ucelené území.

Roku' '1623 byl povýšen do knížecího stavu, jeho frýd
lantské . panství se stává knížectvím, později vévodstvím a
on sám vévodou z Frýdlantu. 1625 -získal císaři,celé

· severní Německo a' obdržel . nejen titul admirála Balt
ského moře, ale současně i vévodství Meklenburské.

Roku 1630 ho císař na nátlak kurfiřtů zbavuje velení.
Valdštejn navázal .spojení se švédským králem Gusta
vem Adolfem a.. slíbil píídat se na švédskou stranu. Po.
porážce Tillyho však ztratil švédský král zájem, naopak
císař znovu Valdštejna povolává do poie.'Ten přijal, na
plněn však nenavístt, hodlal svrhnout 'Ferdinanda a sám-.

se zmocnit ·trůnu. České emigrace; .nernaje jiné možnosti,
ho podporovala. Jako genératíssrmus císařské armády
začal náhle Valdštejn kolísat. Chvíli vyjednával s koa
licí, aby později proti ní obnovil válečné operace. Na
konec ztratil důvěru nejen spojenců, ·ále i císaře; který
se rozhodl Valdštejna odstranit.

Prchajícího Valdštejnu a jeho spojence zastihla ruka
vrahů v Chebu. Vévodův zabavený majetek v té době se
odhadoval na 13 miliónu zlatých.

Jedna z variant velkého knížecího znaku: štít je 2X
dělen, horní dvě pole 2 X, spodní 1 X štípeno v 8 polí.
1. ve zlatém poli černá zubří hlava s červenou koru
nou, stříbrnými rohy a stříbrnou hsužví (Meklenbur
sko), 2. v červeném poli stříbrná orlice (Frýdlant), 3.
pole .děleno, v horním červeném poli rostoucí, anděl
[Zaháň}, v dolní modré polovině zlatý kráčející lev

(Zvěřín), 4: ve zlatém poli černá zubří hlava s červe

nou .korunou a střfbmýmí řrohy, pokosem ležící (Roz
tok), 5. čtvrceno zlatě a modře, v každém poli lev
opačných barev (rodoví znak), 6. děleno zlato-červeně,

7.v modrém poli zlatý gryf (Venden), 8. v červeném

poli z' oblak !vynikajíci' obrněná, ruka ovázaná modrou
stužkou, v dlani drží zlatý prsten ~ diamantem (star

grad) ", Znak spočívá na knížecím plášti pod korunou.
. Literatura:
. H. Kadich Blažek'. Der manrtsche Adel. Niirnberg

:;18~9. ..~~.




