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JAN SRUTlL

Štambuch slézský BartolomějePaprockého z Hlohol

Bartoloměj Paprocký z Hlohol a z Paprocké Vůle

(nar. asi v letech 1555-1560, zemř. 27. 12. 1614 ve

Lvově), jehož rozsáhlé slovesné dílo paní jak do li

teratury polské, tak i české, je bezesporu jedním z vý

znamných přadstavítelů heraldiky a genealogie polské

a také zřejmě i vlastním zakladatelem těchto dvou dis
ciplín v písemnictví českémU. Věnovala-li se zasloužená

pozornost knize Gerby rycerstwa polskiego na ptecíoro
Xíag rozdzielone [Krakov 1584), stejně tak jako jeho

Zrcadlu slavného markrabství moravského, v kterémž
Jeden každý stav dávnost, vzácnost i povínuost svou

uhlédá (Olomouc 1593) i Diadochu, id est successío ji
nak Posloupnost knížat a králův českých, biskupův i

arcíblskupův pražských, a všech tří stavil v slavného
království českého, to jest panského, rytířského a měst

ckého, krátce sebraná a vydaná (1602), stejně tak jako

Nové kratochvíli, s kterouž tři bohyně, totiž Juno,

Pallas a Venus, na svět přišly (1597), dílo týkající se
slezské genealogie a heraldiky, totiž Štambuch sléz
ský, dodnes po zásluze oceněno nebylo.

Jan Iakubec-l a jiní jej sice správně považovali za

třetí velké dílo Paprockého z oboru české heraldiky,
ale Karel Krejčí-? ve své cenné monografii, která dosud

zůstává nejlepším rozborem celého velmi rozvětvené

ho díla Paprockého, tuto charakteristiku má za ne

správnou, neboť prý "obsahově i formálně podřadnou

částku díla považuje za součást h lavn í""). Podle něho

"Štambuch slézský není heraldikou a naprosto jej ne
lze srovnávat s takovými díly jako byly Herby, Zrcadlo
nebo Dtadoch">', Avšak ani tento názor našeho nejpřed·

nějšího polonisty nelze plně akceptovat, i když autor

tohoto soudu má pravdu v tom, že sledované dílo
Paprockého je skutečně sbírka náboženských trak tátů,

z nichž každý je vždy dedikován jednomu ze šlechtici'!
slezských; ke článku je připojen jeho rodový erb s
oslavnou básní a se stručnou panegyrickou dedikací,
zrn í ňu jící se též o slavných činech jeho před ků.

Karel Krejčí má skutečně pravdu i v tom, že za he
raldická v tomto smyslu bychom mohli považovat i
mnohá jiná díla Paprockého, protože téměř ve všech,

v tom rozsahu jako ve Štambuchu slézském, se vysky

tují i roi:lopisné vývody, a to zejména ve všech před

mluvách k nim. V některých, např. ve zmíněné již Nové

kratochvíli, jsou dokonce značně obšírnější než ve
Stambuchu. Rozhodně bych se neztotožnil s Krejčího

názorem, že heraldický charakter díla byl autorem, tj.
Paprockým, vyzdvižen jen z důvodů oportunních, aby pro

svou práci nalezl podporu bohatých státních hodnostá
ři'!.6)

Máme zato, že právě toto dílo Paprockého je vnitřně

pod vojně a stylisticky formálně dokonale skloubené v

jeden zvláštní útvar, jak to autor přesně naznačuje

v názvu celého, snad svého nejrozsáhlejšího díla vů

bec: "Štambuch slezský, v kterém hospodář s hostem

o mnohých věcech spasitedlných rozprávějí, pod erby a
rody starodávných pánův, a rytířstva knížetství horních

v Slézí. Na čtyři částky a dvě knihy sebrané a sepsané

ode mně Bartoloměje Paprockého z Glogol. Vytištěno

v Brně II Bartoloměje Albrechta. Léta 1'309". Titul díla

přívlastkovou vedlejší větou vysvětluje hlavní poslání

obsahu, kdežto jmenným podmětem ukazuje na for
mální ráz a současně na druhý obsah. Pojem štarn

!Jllch, převzatý ze soudobé německé genealogie, nazna

čuje, že jde o knihu rudopisnou, kterou skutečně toto
«ílo je; stejně tak jako vedlejší větný č lr.n, příslovečné

určení místa ve vedlejší přívlastkové větě, tj. "pod
erby a rody starodávných pánův a rytířstva knížetství

horních v Slézí" nasvědčuje, že půjde i o práci heral

dickou. Při souborné analýze Paprockého Štambuchu

musíme nutně dojít k závěru, že obsah tohoto díla se
skutečně plně kryje s jeho rozsáhlým názvem - titu

lem. Rámec Paprockého knihy i všechny její výtvarné
doplňky, jejichž autory i rytce neznáme, zůstává sku

tečně genealogický a heraldický. Je produktem své do

ty - 16. a 17. stcl., jež si volila analogir;ké rámcování

i jiných děl, piípomeňme obdobné práce Vavřince Be

nedikta Nudožerského, předního českého gramatika

předbělohorské doby'" nebo dílo Václava Budovce z Bu
dova-), práce Veleslavínovy 9) nebo J. V. Andreael''},

jež stály předlohou Komenského Labyrintu světa, čl

dokonce Labyrint světa sám, jedno z :;ejzávažnějšíc!l

děl starší české literatury vůbec, vzniklé v 1'. 1623.

Z uvedených formálních i obsahových zřeteli! chápe

me Paprockého Štambuch jako podvojnou skladbu, jed
nak genealogicko-heraldickou, jednak nábožensko-popu

lárně poučnou, tj. za soubor traktétů, kterým právě

heraldicky a genealogický rámec měl usnadnit lepší

[řijetí a konkrétnější aplikaci v daném šlechtickém
prostředí předbělohorské doby, stejně tak jako zábav

nější i zajímavější skloubení historické látky s populár

ně pojímanou filozofií potridentského katolicismu. Štam
buch slézský je snad skutečně vyvrcholením Paprocké

ho činnosti v posledních, ještě moravských, letech jeho
bouřlívého života před návratem do vlasti. Paprockého

traktáty náramně připomínají svou formou zábavných
hovorů o všeobecných věcech praktického denního ži

vota laická náboženská poučení známá v Čechách již
v předhusitské době z díla Tomáše Štítného ze Štítného
inar. asi 1331, zemř. 1401),11) zejména z jeho Řečí

besedních a z Knížek šesterých o obecných věcech

křesťanských ze sedmdesátých let 14. stoJ., a také z děl

Husových, především z jeho Dcerky, stejně tak jako
z mnohých traktátů Chelčického, i když tu šlo ideolo

gicky o zcela jiný, vlastně opačný přístup.

Celý Paprockého Štambuch slézský je věnován Janu
Kryštofovi Pruskovskému z Pruskova, hejtmanu knížec

tví opolského a r anbolského.V! jemuž si v dedikaci

přímo autor stěžuje na náboženské bludy, které pod·
vracejí církevní řády, a jak Karel Krejčí dodává,l3,

Paprocký se chce zúčastnit boje za jejich vykořenění.

Jednotlivé kapitoly zvané Rozmlouvání, jež jsou sklá
dány ve formě dialogu, předvádějí, jak přichází host
do domu nejrůznějších slezských šlechticů, kteří jej po

hostinně přijímají, ukazu.t mu příbytek 2. chlubí se no
vými malbami, jejichž smyslu nerozumí. A zde onen po
hotově poznává, jak podtrhuje Karel Krejčí,l4) že tu jsou
alegorické bvtcstí dvou hlavních průvodkyň lidského ži

vota, které slují Vírtus (Ctnost) a Voluptas (Rczkoš).
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Zde se nám nabízí meznost prrrneru s později vzniklým

a světově známým dílem Komenského .- Labyrintem
světa, který byl napsán v Klopotech u Brandýsa nad
Orlicí a byl dedikován někdejšímu držiteli tohoto pan
SIví Karlu staršímu ze Žerotína (1564-LB36).

Komenský zvolil pro svého Poutníka. autostylizované
postavy, jedné z nejznámějších ve starší ::eské literatuře

vůbec, rovněž dva průvodce, a to Všudybuda a Mámení.

Naskýtá se otázka, nsznal-Ií učitel národů rovněž toto
d ílo Paprockého a neakcmodoval-Ií ony ľostavy Paproc
kého Diadochu pro svoje literární záměry, když již bylo
poukázáno i na to, že snad znal i o rok mladší knihu
Václava Port ia Vod.ňau.ského Duchovní město jménem
Rozkoš duše (1610J a formálně i ideově ztvárnil dvě dí·
la J. V. Andreae, totiž Peregrini in patr ía errores (1618J

" Civis Christianus slve Peregrini quonctam in errantis
restítuttones et De Christiani Cosmoxeni geniture iudi-

Rozmlouvání Hospodáře s Hostem ... pod
bem ... Besův z Kolna, ..
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er-

Pojednání o rodu Vojsků z Bogdunčovic

cium (1619],15) zcela jistě pak výraznou práci Theatrum
mundi mínor ís Nathanaela Vodňanského z Uračova

[1605J. Bylo by velmi zajímavé hlouběji se nad touto
otázkou zamyslet; Komenskému, který sám zpracoval
starožttností moravské, bohužel nedochované, nemuselo
být dílo zabývající se jednou z disciplín moravské a
slezská vlastivědy neznámé. Toto zjištěni by bylo tím
zajímavější, že u obou děl, jak u Štambuchu slézského;
tak u Komenského Labyrintu, by šlo o zásadní koncep
ční i ideografický rozdíl mezi Paprockého Hostem a
Komenského Poutníkem. Paprocký připomíná spíše
myšlení středověké, kdežto Komenský renesanční a ba
rokní: přichází-li Komenského Poutník zvídat, Paproc
kého Host chce poučovat.Iv' V jeho traktátech, tvoří

cích Štambuch slézský, se rozvíjí rozmluva, kterou z
uvedených paní - průvodkyň je třeba následovat, a
ukáže se, že hospodář je v zásadě dobrý, ale byl sve-



den falešnými vykladači a odchýlil se od oficiálního

církevního učení. Host je přesvědčen, že poučením o
základních článcích víry jej přivede na -ipravnou cestu.
Z obsahu jednotlivých titulů dvaceti traktátů dedikova

ných nejrůznějším šlechticům je vidět, v čem toto po
učování tkvělo. A právě na tomto poli je skloubena
složka genealogicko-heraldická s nábožensko-populární

v jeden ústrojný celek:
"V tom prvním listu nejprve hledej o všemohoucnosti

Boha v trojici jediného pod erbem urozených p. pánův

z Operštorfu o sedmi s.vátostech, totižto o křtu, o biř

mování, o chvalitebném sakramentu, o pokání, o ostat
ním pomazání, o svěcení kněžském a o manželství" 
takto se nazývá prvý traktát; druhý "Pod erbem uroze
ných p. panův Besův z Kolna a z Katovic. o třech, o ví
ře, náději a lásce, take o čtyřech ctnostech, jenž se
nazývají Cardinales l7) a jmenují se takto: Prudentia,
Iustí tia, Fortitudo, Temperantia. 18) Třetí traktát je vě

nován pán tun z Pruskova a týká se třech skutků, kte
rými se člověk s bohem smiřuje, totiž postu, almužnv
él modlitby. Čtvrtý, věnovaný Šelihúm z Řuchova, vy
kládá o sedmi darech ducha svatého a o osmi blaho
slavenstvích, pátý je dedikován pánům z Žerovy a týká
se dvanácti ovocí ducha svatého, šestý Czornberkům

z jalevic o milování boha a bližního, sedmý Vrbským
z Vrbí o sedmi milosrdenstvích aj., osmý Rašicům o
sedmi tělesných skutcích, devátý Buchtům o patero
církevních přikázáních, desátý Laryšům o apoštolech,
jedenáctý Vranským o biskupském úřadě, dvanáctý Odr
volfům o jiných kněžích, třináctý Kochtickým o mši
svaté, čtrnáctý Metychůrn o svatém kříži, patnáctý Koz
lovským z Kašle o andělích, šestnáctý Trachům o dobré

vůlí lidské, sedmnáctý Sieržanovským o církvi a o chrá
mech, osmnáctý Rejzvicům o hereticích, devatenáctý
Přišovským o zpovědi a dvacátý Pačinským o tom, kte
rého hříchu jest třeba se vystříhat.

Paprockého traktáty mují velmi přesnou dataci a lo
kalizaci svého vzniku: prvých jedenáct bylo napsáno
v Opolí v l. 1606-1607 [je důležité, že česky a níkolí

snad polsky] v domě jnna Odrvotřa z Dolní Stradomě

a na Urbanovicích, třl další v Brně v r. 1607, jeden
v Ratiboři rovněž v r. 1607, nás'edující čtyři v Brně

v r. 1608 a poslední v Brně v r. 1609. Str:m erbů nese
dataci v Obřanech blíž města Brna na svobodném mlý
ně v r. 1609. Z podaného chronologického přehledu je
vidět, že dílo vzniklo " rozmezí čtyř let, 1606-1609,
na různých místech Slezska a ·Moravy.

Informací o obsahu jednotl ívých kapitol jsme podali
jednak přehled o rázu díla, jednak jsme vytypovali
jména rodů, které se staly předmětem ~enealogického

a heraldického zájmu ?apr:ckého a dokázali jsme, že
jeho práce skutečně here ldícko-ganaalogickou je. A prá
vě tato složka zůstane živou pro naši historiografii.
Paprocký pro ni skutečně užíval archivních dokladll,
starších titulářů, provedl studium listin. znal mnohé
dopisy a jiná akta, která se do dnešního dne nedocho
vala. V těchto výk.arlcch, pocházejících z prarnenné

excerpce, je vlastní cena jeho díla, jež zůstane jeho
trvalým odkazem slezské genealogii a heraldice. Navíc
je třeba zdůraznit, že k výkladům týkajícím se šlech
tických vývodů a erbů obyvatel a držttelů velkostatků

v někdejším opnlském a ratibořském knížectví horního
Slezska neexistují mnohdy jiné infor:nace než Paproc
kého, Sedláčkovy v Ottově slovníku naučném19) nebo

-Pílnáčkovy v 'Rodech starého Slezska.20) Přitom Paproc-

Strom z podkov starodávných erbův

kého relace jsou daleko podrobnější než jiné. V tom
nutno hledat pravou htstorickou cenu tohoto díla, jehož
texty heraldtcko-genealogtcké si vyžadují kritického vy
dání nebo aspoň edice analogické té, jaké se d:stalo
v roce 1941 jeho Zrcadlu ti Diadochu,21) nebo jakou
v roce 1982 pořídil E. Petr tl.

Foto: Bohumila Mandrlová
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Ukázky ze Štambuchll slézského

Rozmlouvání Hospndářa s Hostem o trach ctnostech

z Písma svatého a o nejvyšších čtyřech ctnostech: pod
erbem a titulem velmi starodávnýho rodu urozených
pánův p. Besův z Knlna a z Katovic etc., svobodných
pánův.

(kresba erbu)
Tomu věř, bratře, že pod těmi stromy,

Což v tom času jisté uznávámy,

Ctnost svatá ovoc rodila takový,
Kterého skutkův já krátkými slovy

Začíst nemohu: Na potomcích známe
I že to všecko co potřebí máme,

Vlídnost, upřímnost, jestltž zbírat budem.
Zouplna najdem při tým slavným soudem.

•
Předmluva

Urozenému pánu panu Janovi Besoví z Kolna a z Ka
tovic etc., svobodnému pánu na Levíně, Příči a Strusi·
cích, nejvyššímu soudímu knížecství Opolského a Rati
bořského, Jeho Milosti císařské radě etc. a urozenému
pánu, panu Kašparovi Besoví na Kravař! etc., vlastnímu
bratru Jeho Milosti pana soudího, urozenému pánu, pa
nu Hfmdrychovi Besovi z Kolna a Katovic, na Surgostč

c: Nebí, pánům pánům mým milostivým.

Z chudého pokladu hojnější dar do rukou Vašich Mi
lostí podán býti nemůže, milostiví páni, toliko upřímná

chuť, jakožto od věrného služebníka, který netoliko ve
zdejších utěšení, ale i také oněch věčných, na kterýchž
velmi mnoho všem zálež], upřímně a opravdově Vašim
Milostem pře}e, ti v ..tom Štambuchu vedlé pořádku a
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místa Jeho Milosti na soudě zemském, erb i titul polo
živ, při té částce tohoto rozmlouvání, o ;.řech ctnostech

Písma svatého i o čtyřech nejvyšších podávám: Jakož
podlé pořádku v těchto knihách Vaše Milost uhlídati
ráčíte, v tom nic nepcchybují, že Vaše Milost, jakožto
páni moudří ne dar, ale upřímnou chuť sobě uvažujíc,
ode mne milostivě přijíti ráčíte: jako páni a potomko
vé oněch velice vznešených a zasloužilých předkův,

jenž pohanským knížatům a potom králům křesťanským

i potomkům jejich a tím knížatstvům a krajinám zaslou
žilí byli, et fidem s. catholícarn sobě oblibujíc, v těch

všech ctnostech, své zalíbení nejvýše měli, skrze kte
réžto II králův a knížat od mnoha set let v lásce jsouc,
k onomu nejvyššímu králi snadný přístup měli a ob
zvláště pak pan

Adam Bes, rada knížete Boleslava, syna Vladislava
knížete, jenž byl živ léta Páně 1311. Pana Stanimíra
Besa z Grošovic, Víta Besa z Grošovic okolo léta Páně

1348, Adama Besa z Kujav a mnoho jiných, o kterých
neníčky obšírněji zmínky činiti pro krátkost nechci,
však připomenu pana Oto Besa, kanclíře knížete Kunrá
ta, ten se psal z Rojov, a to léta Páně 1423. Nepřipomí

nám dědův V. M., kteří se dělili statky léta Páně 1493.
Pana Adama a Jana, kteř í vzali v podílu tyto zboží,
totiž zámek Katovice, \tyšinku, Kavrun, Majnkošic, Blej
he, Tarnavic, Reslovic, Kolno, Stobravu a Ružnici s Ryb
níkem. Třetímu bratru, panu Mikuláši Besoví, zůstaly

ty statky anebo zboží z té strany řeky Odry, totižto Lo
sov, Rczentál, Šetšen a Bohahumšen, Syramenic v kraji
Břeském, Benkovice v kraji Namyslovském, s horním i
důlním právem i s příležitým příslušenstvím, anebo dů

chody k těm panstvím a dědinám; nepřipomínám zde
jiných pánův Besův, jenž se psali na rozličných zám
cích a statcích, ti při starodávným stavu rytířským zů

stávají, i erbu toliko stromu samého užívají, jak se
důle doloží, o čemž všeckém obšírněji správu dám na
prostranšírn místě, a při tomto času povolnou službu
svou lásce Vaší Milosti i sám sebe oddávám.

Datum v Opolí v domě urozeného a- statečného rytíře

pana Jana Odrvolfa z Důlrié Stradomě, Vaší Milosti služ
bám volný Bartoloměj I-aprocký z Glogol etc.

CD
Rozmlouvání Hospudáře s Hostem o třech skutcích.
nimiž se člověk zalíbuje Pánu Bohu. Pod erbem a titu
lem Jejich Milostí pánův pánův z Pruskova etc.

(kresba erbu)
Toť směle pravím krátkými slovy,

Od mnoha set let té slavné podkovy,
Ne za jelenem tím prutkým běhají,

Ctnosti v rozličných krajinách hledají,
Z kter vchžto věz jistě a pamatuj slova,

Slavný a vzáctný rod pánův z Pruskova
Na mnohé věky stvořttet z výsosti

Rozmáhat bude tu na té nískostí.

•
Předmluva urozenému pánu, panu Janovi Pruskovské

mu, svobcdnému pánu z Pruskova a na Pruskovš, Chře

licích, Bělé, Sěmicich, Hradci a Bzenci, Jeho Císařské

Milosti radě a komorníku etc., pánu mému milostivému,
šťastného panování ví.isuje:

Z starodávna opravdově to za obyčej měli vznešení
muži, milostivý pane, že pánům možným, veliké dary



do rukou jejich oddávali, a tím jejich vyvejšenost, jak

v lásce bcží, tak v lásce vrchnosti zemské znamenajíc,

ozdobovati, což i tento věk zachovává, i mně by se
opravdově, jakožto nejmenšímu služebníku Vaší V., tak
zachovati náleželo, toho dobře povědom jsouc, kterak
Pán Bůh všemohoucí mladost V. V. mnohými a vzáctný
mi dary nad mnoho Jiných obdařiti ráčil

•
Nacházím též v té míře velikou stálost předkův Vaší

Milcsti, ačkoli bych mohl vejš sáhnouti. než ušetřujíc

krátkosti, začnu od velice vznešeného a při knížeti Pře

myslovi Opavském a Ratibořském etc., nejpřednějšího

senátora, pána pana Stanimíra, kastelána Ratibořského,

kterýž léta Páně 1286 byl při tom i s jinými, když jme
nované kníže Přemysl potvrzoval práv, anebo privilegí
Ratibořským, jak se toho na jiném místě obšírněji a
patrně]: doloží. Potom od syna jeho, též Stanimíra ane
bo Stajmíra, nebo oni taková jména slovanská v onom
starodávným věku, po předcích svých u veliké pocti
vosti a sobě za velmi slavné, et pro facto sanctí, drželi,
i křesťanmi jsouce, čas dlouhý, a odstoupiti od nich ne
chtěli,' toho Stanimíra svědčí jeden list psaný, starý
1319, protože syn jeho Beldus skoupil byl od svých
s.trejcův Bucívojanta a Ochelanta, / synův Otislavových,
částky jejich, které v panství Pruskovském měli, o čemž

list obšírněji oznamuje.

Léta potom 1336 Boleslav kníže, Be ldoví Pruskovské
mu, kancléři svému, synu Beldovému z Pruskova, ohra
ničil panství Pruskovské, o tom také list dostatečně la
tině psaný oznamuje.

Potom léta 1357 Bolko kníže, oznamuje v listě svým,
pana Mirsana z Pruskova, kterému Heinrich Kotulínský
vesnici Prusec prodal. Item léta 1360 Vojtěcha knížete
Opolského a Střeleckého list oznamuje posla z Prusko
va, dvořenína. Potom Adama z Pruskova léta Páně 1390,
pana Otu z Pruskova léta Páně 1406. A mnoho v každém
věku mužův zasloužených knížatům i obci.

AL p:::tom sotva již našich věkův nezasíhal vysoce
muž vznešený, pan Jan Pruskovský, kanclíř nejvyšší knl
žetství Opolského a Ratibořského, ten zůstavil syna Jil
na, kterýž měl první manželku z rodu pánův Mochov
ských, kteréhož rodu vlastního plemeni nestálo, od ní
byli dva synové, Jan i Valentin a dvě .lcery: Barbora,
daná v stav manželský urozenému pánu panu Arklebo
ví z Kunovic na Uherském Brodě. Druhá pannou umře

la. Po smrti pak této své manželky, vzal sobě druhou
z rodu pánův Catrysův, starodávnýho, od kteréž zůsta

vil dvě dcery, Hedviku a Kláru. Panna Hedvika v stav

manželský dána panu Vojtěchovi Laryšoví, panna Klára

panu [oachymovi Buchtovi na Odmut. Synův také bylo
pět. Pan Lukáš s císařem Karlem Pátým na vojně v
Brabancí jest od Francouzův zabit a u města Antyho
pochován. Pan Petr Pruskovský v Vídni zamordován,
i tam pochován v kostele svatého Michala. Pan Hsn
drych Pruskovský v Uhřích s nepřáteli kříže svatého
Lojujíc, v rameno postřelený z kusu, v Komárně pocho

ván. Pan Jakub Pruskovský v Praze na zámku v honbě

na veselí pana joachyrna Šlika, hraběte z Lokte, od jed
noho Hišpana prostřelen. Pan Vincenc mladě umřel.

Urozený pán, pan Jiří, svobodný pán, na Pruskově a na
Starých Hradích, nejmilejší pan otec Vaší Milosti i Jeho
Milosti pána, pana Oldřicha Desideriusa, komorníka i
rady Jeho Milosti císaře a místodržícího štolmistrovství,
pana z Pruskova a na Starých Hradích a Nové Bystřici

a Oticích. Tohož pana Jiřího z Pruskova obšírněji ne
níčko připomenouti na tak malým místě nemohu. Však

pana bratra Jeho Milosti pana Valentina, hejtmana Hor
ního Hlohová, od první manželky připomenouti sluší,

protože nám potomci jeho, velice vznešení a slavní pá
ní, a zvláště vysoce urozený pán pan [an z Pruskova

3. na Semicích, hejtman knížectví Opolského a IRatiboř

ského, a pán pan Kašpar z Pruskova a na Hradci j

Bzenci, Jeho milosti císařské rady, v dobré paměti Zll

stávají, jenž byli milovníky církve svaté velkými. sestl'
jejich neníčky nepřipomínám, kterých bylo pět, všecky
v domy vzáctné a starodávné rozdané byly. Však že
jsem řeč začalo pořádku církve svaté, kteréž ony kvůli

manželům svým odstoupily, o těch všech mužského po

hlaví, jak jsem počal 1 skončil, netoliko pero mé, ale
i andělí sami Páně toho mi pomohou, s kterými již bez
pochyby v chvále krále / nebe i země odpočívají, o
kteréž oni tělo (s nepř átelí kříže svatého}, totiž o cí c

kev svatou, krve své vylíti nelitovali, i v takové stáli'
víře, před majestát a trůn jeho, jako opravdové ovňíčky

se stavěli; hodnáť by mi věc jistě byla, pro ,'zf,ct:;'. po
tomky V. M. tím spůsobern všecku prúvu V. M. vysloviti,
jako V. M. na dům Páně, i na to místo. kdež mnoho
!ěl a kostí slavných předkův V. M. leží, láskaví býti rá
číte, a v něm chválu Paně rozrnohajíc, hojného nákladu
Irtcvati V. M. neráčíte, te neníčky, abych se za pochleb
níka riěkomu nezdál, opustiti musím, na prostranší plac
s tím se pozdržím, a na tento čas milostivé lásce V. M.

poníženě poručeného Sil činím.

Datum v Opolí v domě urozeného a statečného pana
Jana Odrvolfa z Důlné Stradomě a na Urbanovicích léta

Páně 1607.

Vaší Milosti mého milostivého pána k službám volný
Bartoloměj Paprocký z Glogol etc.

Oprava

Ve Zpravodaji .KGHO č. 2/1983 na s. 36 došlo nedo
patřením k chybnému označení ilustrací k článku Vla
uímíra Kejly "Willenbergerova výzdoba Paprockého Zr
cadla".
Spi ávné řazení má být: Fol. 413b, Z9b, 65a. Fol. 107b,
123b.
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VLADIMíR RDLINC

Omyly v rektifikačních aktech 1749 a objektivní zhodnocení
stavu spolehlivosti těchto dokladů pro praktickou genealogii
a topografii

I. Úvod

Dnešní mcderrií genealogie se neomezuje na pouhou
excerpci matrik. Současné využívání co nejširšího okru
hu různých nematrfčních dokladů je i pro laické genea
logy již dlouho běžnou samozřejmostí. Pomineme-li vel
mi cenné gruntovntce, pak jedním z nejužívanějších

pramenů jsou a zůstanou berní katastry. Umožňují nám
od roku 1656 v určitých časových intervalech získávat
velmi cenný jmenný materiál, údaje o posloupncsti drž

by, poznatky o topografii obcí atd. Pro oblast bývalého
markrabství moravského jsou materiály těchto Iínanč

ních fondů soustředěny ve Státním oblastním archivu
v Brně. Podrobně nás o nich informuje příručka Prů

vodce po Státním archivu v Brně (s. 307-338] a zna
lost těchto informací se dnes již považuje za určité nut
né minimum každého fenealoga, pracujícího v této ob
lasti. Běžně známý je př! tom i fakt, že tyto moravské
fondy neznají, například oproti českému království,
berní ruly z počátku 18. století. To podstatně a nega
tivně ovlivňuje bádání, neboť vzniklá mezera mezi II.
lánovau visitací z let 1669-1679 a následnou rektifikací
v roce 1749 je tím příliš veliká - více než dvě gene
rační období. O to větší pozornost musíme na Moravě

věnovat oběma těmto existujícím pilířům tzv. genealo

gického mostu.
Prvořadou se stala otázka jejich spolehlivosti, neboť

chyby v rekt. aktech zasahují i obor užité topografie a
vedou k nesprávné lokalizaci objektů.

II. Kvalitativní hodnocení rektifikačních akt 1749.

Vycházíme ze závěrů, které ve zmíněném Průvodci

po Státním archivu v Brně zaujal správce těchto Ioridů

(5. 314-315]. Dovídáme se, že tyto tzv. poddanské při

znávací fase (Unterthiínige Fasslonstabellen ] jsou prvot
ní základní materiály, které po vyhotovení měly být a
také byly předloženy k následné revizi místním rekti
fikačním komisařům. "Ti podle své již zmíněné instruk
ce provedli namátkově kontrolu jejich údajů, hlavně po
kud šlo o výměru a ocenění, srovnali je se zachovalými
gruntovními knihami a urbáři a pak vyhotovili zvláštní
nálezové tabely (Befun.clstabelle] do nichž zapsali i po
známky, mající význam pro celkovou charakteristiku
obce". O něco dále v kapttole D 2 - Rektifikační akta
1667-1768 pak nacnazrme další doplňující vysvětlení:

,.Poddanská přiznávací fase z roku 1749; je to vázaná
kniha vždy pro celé panství (u větších pro jeho část],

seřazená podle vsí a v nich podle numeru possesso
rum. čili velikosti grun tu. Rubrikace je tištěná a obsa

huje tyto údaje:
1. Jméno držitele v době druhé lánové vísítace, při

čemž tam, kde došlo k přeměření, jsou všichni staří

držitelé shrnuti; avšak i jinde je tento fidaj uváděn vel
mi nepřesně (podtrženo - V. R.] Dále souhrnný údaj
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o výměře polí a vinic v době druhé lánové visitace bez

ohledu na bonitu. Poté držebnostní číslo, které se pak
udržuje ve všech katastrech až do josefinského. Nako
nec jméno nynějšího držitele, (někdy - jak je možno
zjistit srovnáním s gruntovními knihami - rozdílného
lid skutečného držitele)." (podtrženo - V. R.].

Článek pak pokračuje popisem dalších rubrik, .které
však ve vztahu k naší studií nemají již zásadní význam.
My zůstaneme u prvních čtyř sloupců rektifikačních

akt 1749 a zejména u hodnocení jejich spolehlivosti.

Je to zdrcující hodnocení, neboř autoři Průvodce

a priori označují za nespolehlivé právě ty rubriky, kte
ré mají pro praktického genealoga a topograřa rozho
dující význam. Pochybuje se nejen o držiteli z období II.
lánové visitace 1669-1679, ale dokonce o současném

držiteli v roce rek1ifikace, t. j. 1749. Tím se však auto
maticky zpochybňují i vazby mezi těmito pilíři a to vše
se přímo dotýká i držebnostních čísel, které po urči

tých úpravách (v urb. fassích) nám zpětně plně nahra
zují domovní čísla z roku 1771.

Průvodce vyšel před 28 lety a následně byly přece

objeveny metody, které vnesly nové aspekty do problé
mu stálostí příjmení (KIR - komplexní identifikační

rozbory obcí) a podstatně byla propracována metoda
užití pořadí jako možného vědeckého důkazu. Zákonitě

se musely tyto nové progresivní prvky v metodice bá
dání dotknout i této problematiky. A skutečně, pořádek

v znásobení příjmení u jednoho a téhož fyzického drži
tele nám pomohl rehabilitovat údaj u držitele v roce
1749. Považujeme tento údaj za naprosto správný. Jen v
ojedinělých případech se mohl písař zmýlit, ale tyto
chyby jsou naprosto vyjímečné a lehce odstranitelné
prostým srovnáním s příslušnou rubrikou následných
nálezových tabulí (BeJundstabellen].

A jestli nám gruntovní knihy přesto v některých pří

pe dech vetují vazbu údajů mezi léty 1669-1679 a ro
kem 1749, pak nesprávný je údaj z období II. lánové ví

srtace. Přesněji řečeno - rektifikační komise v někte

rých případech omylem uvedly do této rubriky jiného
majitele, než tam byl ve skutečnosti. Jsou to závažné
II velmi zákeřné chyby, které velmi citelně znehodno
tily tyto elaboráty v některých obcích a městech. Zá
keřné proto, že kcntrola výčtu majitelů na originálu II.
lánové visitace ve srovnání se stejně datovanou rubri
kou v elaborátech 1749 nevykazuje jmenně větších roz
dílů, ba většinou je úplně shodná. Teprve kontrola
s grunt. knihami prokázala chybné vazby, postihující
řetězově větší či menší skupiny domů.

Např. u města Kelče je z 285 domů 22 % chybných
vazeb, u města Hraníce z 250 domů 35 % chybných
vazeb. Prof. Klein avisuje I?odobnou situaci ve Vel. Bí
lovicích, dr. Hurt najizní Moravě, ovšem konečný zá
věr bude možno učinit teprve po kontrolách, které II

většiny obcí na Moravě budeme muset provést.



Zatím je prokázáno, že většina chybných zařazení

postihuje bezzemky a nově osazované poustky, zatím
co u držttelů usedlostí s půdou jSQU vazby převážně

v pořádku.

Kontrolu vazeb můžeme samozřejmě provést pouze
u obcí, kde máme průběžně dochované gruntovnice neb

jiný rovnocenný srovnávací materiál. Bylo by však jen

polovičním řešením zůstat pouze u zjištění nesprávných

vazeb a nevyužít nových metod ku konečné opravě rekt.
akt 1749. A k té ta otázce oprav uvedu několik zají

mavých zkušeností:

III. Nuvá číselně grafická metoda, uleučující zjišťování

chybných vazeb a přehledné zajištění výsledků.

Počátek prací, směřujících k zjištění spolehlivosti
rcktítfkačních rejstříků 1749 ve zvolené obci, zůstává

shodný s dosavadní zavedenou praxí. Srovnáváme sku

tečnost, udávanou průběžně vedenými gruntovnicemi, s
vazbarr.í udávanými rekttffkacl.

Zkoušky počínáme zásadně u držítelů domll bez PlI

dl', tedy u kategorie chybami vadných vazeb nejvíce

postižené.

Pokud se u některého prověřovaného domu prokáže

chybná vazba, pak je nutná kontrola u všech domů

v obcí, přesto že držitelé domů s půdou jsou chybami

postiženi spíše vyjímečně.

V momentu zjištění chybné vazby však dále postupu
jeme novou metodou.

Je zuložena na faktu, že každý nesprávně zařazený

držitel domu z období 1669 až 1679 (viz příloha 1, rub

rika 1675) automaticky vytlačí skutečného držitele to

hoto domu z reku 167~) na jiný dům. Toto "náhradní"

zařazení se děje opět ra účet skutečného držitele to

hoto ráhradnlho domu, čímž vzniká uzavřený řetěz

chybných přesunů.

Grafické vyjádření tohoto procesu vzájemně podmí
něných vazeb je jedncé ušší než slovní projev a proto

tuto metodu pcužtvárna zásadně v této formě, připomí

nající vzdáleně známou hru "domino". K pochopení
systému této nové metodické pomůcky uveďme skutečný

případ z města Hranic nejprve se slovním vyjádřením.

V rektíffkačn ích aktech 1749 města Hranic je pod

pořadovým číslem 135 uveden v roce 1749 jako držitel

Viktorii'. Kubeša. Ve stejném řádku, tedy ve stejném

domě, je v roce 1675 uváděn Andreas Béihm. Má tedy
stejné držebnostní číslo 135 - pro rozlišení je budeme
uvádět v hranatých závi.rkách - tedy [135].

Kontrolou v průběžně zachovaných gruntovnicích

města Hranic (Hlavní kniha pozemková Č. 4304 a 4305J

se však prokázalo, že na domě Viktorina Kubeše "sedí"
v roce 1675 Václav Vai'eja. Tohoto Václava Vařeju však

rektifikační komise vede p:d držebnostním číslem [131].

Naproti tomu nesprávně zařazený Andreas Béihm [135]

je podle záznamů hranlckých gruntovnic v roce 1675

držitelem domu, který 'I roce 1749 drží Jan Horák (viz
příloha 2) p. Č. 189. Tato fakta můžeme jednoduše a

pouze číselně vyjádřit takto:

Údaje rektifikační komise zásadně uvádíme svislou vaz

bou shora dolů - nahoře držitel 1749, níže držitel 1675
(v hranatých závorkách) tedy:

135 není potřebí uvádět Vikt. Kubeše

[135 j není potřebí uvádět Andreas Béihm

Upřesněná výsledky posloupnosti z gruntovních knih

mají vždy zásadně vodorovnou vazbu.

V našem případě tedy:
131 ~~ 135

[135] ~~ 189

A nyní pokračujeme v dalším kontrolním pátrání.
Z rektíf. akt si dopíšeme uváděného ď.žítele [1891

z roku 1675 - je jím vdova [udítha po Mikuláši Ti

chém (držitel logicky chybný) a k němu si v gruntov

ni cích vyhledáme skutečného držitele domu, na ně:nž

skutečně vdova [udítha "sedí", Je jím Valentin Blahu

tovskv a dům ma v rekt. aktech pořadové číslo 132.

Grafické znázornění je následující:
131 ~~ 135

[135J ~~ 189

[189] ~~ 132

Pokračování je stereotypní - opět z rekt. akt drži

tel [132] 1675 a k němu z gruntovnic řádnou posloup
ností držitel 1749.

Samozřejmou podmínkou je ovšem přesný opis rekt,
akt, nejlépe celkem velmi levné fotokopie.

Vzniklý řetězec není jen samoúčelným pokusem o jiné

vyjádření vazeb posloupnosti. Má totiž svá neměnná

pravidla, která v tomto způsobu vyjádření nelze pře

hlédnout a samovolně měnit. Předně řetězec nemůže

do své řady přijmout dům, který má správnou vazbu
posloupnosti držttelů.

Příklad:

[2] ~~ 2

[2] ~~ 2

Dále: Vzniklý řetězec se musí teoreticky sám uzavřH.

Tím nás jednak nutí k pokračování bádání, a jednak je
kontrolou správnosti našich nových vazeb.

Na tomto faktu nic nemění skutečnnst, že chyby
rektifikačních komisí sr- nemusí uzavřením anulovat v

jediném řetězci. Může vzniknout řetězců několik, vždy

však uzavřených. Nejmenší řetězec může mít dokonce

jen dva členy (pouhé f.řehození vazeb II dvou domů).

V i"~tězci možno pokračovat kterýmkoliv směrem. Po

k ud uděláme při kontrole chybu, pak naše chybná
vazba se omezí pouze na příslušný článek, dále se ne
promítá a měla by v calším průběhu kontroly se sama

identifikovat. Totiž nesprávně 'Zařazený skutečný drži
tel nám lcgí cky rn,usí později chybět na jiném domě:

Řetězec řeší i možné přechody mezi dominikálem a

rustikálem v období 1675 až 1749 a to v obou směrech.

Potíže nečiní ani již dříve uvedená seskupení něko

lika držebnostních celků při tzv. přeměření. Většino II

je zde vazba správná, ale pokud vyjímečně přijdeme

na opak, pak celé seskupení považujeme za jediný člá

r.ek řetězce a pracujeme s ním obdobně jako u jednot

livých domll.

Přes všechny tyto výhody bude metoda v případě

úplných gruntovnic mít pouze pasivní úlohu - bude
hlídat a zabraňovat naším nepřesnostem a bude sou

časně nejpřehlednějším zpll sobem fixace nových vazeb.

IV. Další možnosti aplikace této metody.

Číselně grafická metoda byla pro své cenné kontrolní
prvky použita i ve složttých případech, kdy gruntovnice
nebyly úplné neb plně průběžná, V těchto případech

tylo nutno pracovat ';0 známými zákonitostmi pořadí,

které je jen zdánlivě smazáno jak u II. lán. visitace

1669-1679, tak i u rektifikačních rejstříků kategorizací
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držby. Pomocí urb. fassí lze celkem spolehlivě rekon

struovat pořadí dané prostorovým uspořádáním domů

k datu vzniku re.jstřfků. (Viz V. Rolinc: Příspěvek k me

todice bádání v rané genealogii - Zpravodaj ostravské
pobočky GHSP, 1979 fr. 2], s. 79-87.)

Tato úprava přispěla k nečekaně dobrým výsledkům

v řešení těchto komplikovaných případů, ale jak u

města Hranic, tak i u města Kelče přinesla i úplně no
vý aspekt do celého problému.

Zákonitosti pořadí naprosto prokazatelně ovlivnily i
vzniklé chyby rektifikačních komisí. Je to překvapivé

zjištění, i když má svou logiku. Rektíf í kační komisi byla

totiž na většině domů posloupnost majitelů známa a ta
ké ji správně uvectla. Na zbylé domy mohla uvést jen
nezařazené majitele a bylo nejjednodušší zachovat jejich

původní pořadí z II. lán. visitace. I když nelze zatím
bez zkušeností ostatních bad atelů, zabývajících se tímto

problémem, věc generalizovat a aplikovat na ostatní

případy, přesto je toto zjištění velmi zajímavé a poučné.

Na příloze 3 je zveřejněna jen část řetězce z kontroly
u města Hranice, ale již z·/této ukázky lze vyčíst, že

/
i chyby rekt. komisí v tomto případě mají své záko-

nitosti.

V. 'Závěr

Bylo by neobjektivní, abychom před konečným hod

nocením neuvedli závažná fakta, hovořící ve prospěch

použitelnosti r ektiřfkačních dokladů z roku 1749. Opro

'.: citovaným stanoviskům "Prllvodce" i uvedeným zá
porným případům se autor přesvědčil ve skoro 100 pří

padecn, že vazby mezi rokem 1669-1679 a rokem 1749

odpovídaly skutečnému stavu. Doplií.uji ovšem, že se
Jednalo vesměs o sídliště malé a střední velikosti, pře

vážně zemědělského charakteru s relativně nízkým pro

centem bezzemků.

Ale tento fakt nemúže výsledně popřít dokázanou

existenci nespolehlivých prací, byť v malém měřítku.

Uvedené vazby v rekt. aktech prostě nelze hájit bez
prověrek, především II sídlišť s větším počtem bez

zemků.

Zceln jiná situace se jeví při prověrce tvrzení o ne

spolehlivosti jmen držitelů, hlavně pokud se tato výtka
týká držítelů z roku 1'749. Tato rubrika prakticky ne

byla do! čena ch ybnými vazbarnt, jelikož znamenala sku
tečný stav v době prověrky, ku kterému byl teprve do

plňován držitel 1669-1e79. Zde neobjektivní kritika pra
mení z podceňování situace, která v období rané ge
nealogie vzniká nestálostí př íjmení. Tento fakt je však

většinou naší genealogické veřejnosti neprávem podce

ňován dodnes. A při torr, existují účinné metody rozbo

ru, které do tohoto jmenného chaosu před rokem 1785
-zavádějí tak potřebný pořádek (viz Sborník příspěvků

I. setkání genealogů a heraldikú, Ostrava 18.-19. 10.

1980, s. 43-46, V. Roltnc: Komplexní identifikační roz
bory v období rané genealogie). Jsou to metody pracné,

-d proto se zatím s nimi nepracuje v měřítku úměrném

potřebám naší genealogie.

Přistupoval jsem k revizi rektifikačních rejstříků 1749

c'.. města Hranic s předběžnou znalostí minimálně

388 znásobených příjmení z rozboru provedeného me

todou KII:~·. Jen proto nernám k znění jmen držitelů do
mů téměř žádné výhrady, i když zdánlivě tam rozpory

jsou. A toto zjištění ncní nějaké hranické specifikum

- uvedenými rozbory lze kdekoliv průkazně d okumen-
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tovat, že nejistota ve zněn; příjmení u jedné a téže Iy 

zické osoby je typickým znakem období rané genealo
gie. A proto tento článek, který se zabývá podmíněnou

spolehlivostí rektifikačních akt 1749 má v podtextu

i záměr upozornit znovu na stále podceňovanou proble
matiku rané genealogie a na nutnost netradičního pří

stupu k jejímu řešení.

/
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Příloha č.

Fotokopie části jmennéhu rejstříku rektifikace lánové visitace z roku 1749.
Vazbv mezi rokem 1675 a 17,9 jsou u pc řadových Lise I 135 až 138 chybné. U zbylých pořadových čísel domů 139 až Hl odpovídají sku
tečnití.

u Č. 133 si nutno při kontrole opravít zkomolené znění držitele z roku 1875: Správně: xaui. j accb Wellesch, Wittib nach Matheus Wla
sak - víz Hranice, Hlavní kniha pozemková. G. 4305. s. 46e.

•
,Příloha Č. 2

Kcntrola údajů rektifik..ice 174:J se skutečností, zjištěnou v majetko-právních dokladech města Hranic (viz výčet pramenil).

dům, oz načaný v rekt. aktech číslem 13j.
držitet: 1675 Andreas Biihm vel Bim
držitel: 17é9 Viktorin Kuheša

I. kontrola:

Posloupnost držiteli! domu, kletí- v roce 1749 drží Viktorin Kubeša:
1653 až 1684 Václav a Anna Vařeja, soukeník
1684 až 1093 Georg a E!isabeth Kota la z Polkovic
1693 až 1722 Georg a Anna Sobol z Pře rov a
1722 až 17'0 Georg II. a Rosina Sobol, syn Georga
1740 až 17." vdova Rosl na po Georgu Sobolovi
17~Z až 1748 Jan a Rosí na Koriig , sklenář, II. manžel Rosi ny
1748 až 1750 Viktorin a Barbara Kubeša

lL kontrcla:

Posloupnost držitelů Domu, kde v roce 1675 je skutečně Andreas B6hm
1672 Paul a Anna Ko lančík zvaný Radlíca - směnou

1672 až 1712 Andreas u Hosína B6hm (též Bim)
"712 až 1726 vdova Rosina po Andreas B6hm
'726 až 1129 vdova Mar-í a nna Pernard Mazanec, dcera And r. B6hma
1729 až 1144 Baltasar a Dorothea Křenek, zeť Marianny M'azancové
1744 až 1777 Jan a Anna Hor ák, řezník, vedený v r ekt íf . pod. Č.189

Z obou kontrol je jasný rozdíl mezí uvedeným stavem v rektifikačních aktech a skutečností. Podobný rozdíl možno prokázat u města

Hraníc v dalších více jak osmdesáti případech.

Rektifikační akta spojila tedy vazbou posloupnosti neoprávněně držitele různýeh dornů v posloupnost na dcmě jediném!
Příklad upřesněný na dnešní slav: K majiteli domu v místě, kde je dnes továrna Lodena na býv. Drahotušské třídě, je připsán držitel
z Galašovy ulice Č. 3.
Všechny tyto vazby a iujich r.pravu je možno zkr ácenou formou čí selně zašifrovat do řetězců. Příklad částí takového výsledného kon
trclruho řetězce uvádi se na příloze Č. 3.

Příloha Č.

Město Hranice:
cást výs led ného řetězce oprav chybných vazeb drž ite lů domů v rektifikačních rejstřících 1749.
Legenda:
Čísla použ í t á v řetězci jsou pořadová čísla držitelů dOI)1ů z rektifikace lánových r ejstř íků z roku 1749 [víz rubrika: Numeri deren
jetzígen Possessorum na příloze č. 1).
Držitel z roku 1675 má pořadové čísio domu v hranatých závorkách (v orig. červeně).
Použiti:
Tabulka čtená svisle je doslovným opisem chybných údajů z rekt. rejstříků.

"I'u bu l k u čtenlÍ vo dor-o vně je- p r ověř-enň akuteěnoat podle grunt. knih.
Pcz ncmka: Pokud máme přesny opis rekt , rejstřík" 1749, můžeme jména držitelů z tabulky vypustit - pořadová čísla je plně nahrazuji.

Držf te l á 167 j

Irlasius Svitavský
Václav vařeja
Andreas Btihm
[u d í t h Ni Tíchý
Ber-nard Hruška
J. obía : xaviczka
'í ornáš Iel íne.k
Arnos Ncsek
lavel Hulka
Jan Rozsypal
Krištof Hop"
Kathar í na Mt Vlasák
Kathar ína Bauer vdova
Ma thaus Bravený
jan Hauser
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Držitelé 174~:

[osef štndtnr
~.l1dreas Figola
v í ktor Kubsša
lan Horák
Valentin Blahu tovsk ý

Václav ž.ernck
Jan jaJ:eš
Pavel Hcrál-
Antonín Konečný
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Frans Šindler
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Z dějin Vítkovických železáren
VLADIMÍR MARKL

v

Vznik a vývoj tovární značkyV. Z.

II. RothschiIdovy železárny ve Vítkovicích
Období, jímž se budeme "Zabývat, obsáhne dalších tři

cet let vývoje Vítkovických železáren. r éta 1843-1873

jsou rozporuplným časovým úsekem. Rychlý vývoj stří

dají hluboké úpadky, originální technické prvky jsou
nezřídka nahrazovány již dávno překonanými výrobními
procesy, zpracovatelské způsoby zůstávají mnohde za
možnostmi výrobních prostředků; je to doba, kdy do
chází k centralizaci řízení, kterému předcházely boje
o zabrání co největších teritorií těžebních a výrobních
do vlastníctví jednotlivce. Stejně tak, jako v předcháze

jící statí průvodním komentářem budou ty události z
dějin železáren, které měly vliv na celkový vývoj pod
niku. Materiály, ať již sfragistické, hlavičkové papíry
či razítka, které budou středem našeho zájmu, nebudou
řazeny zcela chronologicky; je to určitý záměr, který
by měl plně vystihnout dobu, ke které se ukázky vzta
hují.

Ve sledování vývoje tovární značky jsme se minule
d cstalt až k datu, kdy žalezárrry zakoupil baron S. M.
Rothschild.

Zařízení sestávalo z následujících částí:

1. Vysokopecní výroba.
2. Slévárna.
3. Pudlovna a válcovna.
4. Kovárna.
5. Kotlárna.
6. Vrtárna a soustružnu.
7. Cihelna.
8. Sociální zařízení tvořené:

a) několika domky pro dělnictvo a úřednictvo,

b J nedostavěnou budovou školy,
c) nemocnící pro di':Jníky,

d) hostincem,
e ] společnými noclehárnami - "kasámami".

Na uvedené nemovttostí připadlo zhruba 1500 pracu
jících, z nichž převážná většina byla zaměstnána v do
lech, a to jak stávaf ícfch či nově budovaných, jako
2illamouna, doly na [aklovci, Hlubina (1), tak v těch,

které přecházejí "Z nájmu do trvalého podnikatelova
vlastnictví, jako byly doly v Orlové a Doubravě (2).

Z celého přehledu vyplývá to, o čem jsme hovořili na
jiném místě, totiž, že v této fázi vývoje nebyly železár

ny na výši.
Když jsme se už zrnínílř o nemovitostech, nebylo by

na škodu věci věnovat trochu místa genealogii a he
raldice nového mají tele. Se jménem Rothschild se setká
\ áme v 16. stol., a to ve Frankfurtu nad Mohanem.
Příjmení je odvozeno od domovního znamení na jejich
domě v židovském ghettu; byl jím červený štít, německy

Rothschild. Otec novopečeného vlastníka hutního za
vodu, Meyer Amschel Rothschí ld byl zakladatelem ban
kovního domu v rodném Frankfurtu a byl úspěšný ne
jen na poli finančním, ale i u domácího krbu. Pět synů

bylo velmi dobrými otcovými žáky a rozvinuli jeho
ideje natolik, že nejstarší Amschel Meyer se stal jeho
nástupcem v již uvedeném městě, druhý, Sslornon Meyer,
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si otevřel bankovní zévr.d ve Vídni, Natlian v Londýně,

Car 1 v Neapoli a James v Paříži. Tím získali nejdůleži

tější opěrné body pro své transakce na starém konti
nentě a byli schopni kdykoliv finančně se podílet na
různých Obchodech.

Jedinou překážkou jim byl jejich židovský původ.

I tuto "kosmetickou vadu" se snažili kompenzovat. Mož
nost viděli v nobilitaci a hledali příležitost, jal, se bez
překážek dostat mezi privilegované vrstvy. Naplnění je
jich tužeb jim přinesl rok 1817. Tehdy jim byl příznivě

nakloněn císařský dvůr i rakouská vláda, Rothschildové
ukončili velké finanční transakce prospěšné Rakousku.

Bratři žádají o udělení šlechtictví, jejich žádost pod
poruje dokonce i kancléř Metternich, a zároveň podá
vají návrh znaku, ke kterému připojil Salomon svůj

výklad. Půl černého orla ve žlutém (zlatém) poli je
Jasnou narážkou na rakouský znak, levhart na červené

půdě je anglickým královským znakem, lev ve třetím

poli upomíná kur ítř tský znak hessenský Čtvrté pole

- ruka s pěti šípy v modrém poli - mělo .symbolizovat
jednotu pěti bratří. Štítonoši - honící pes a čáp jsou
synonymem věrnosti, zbožnosti a štěstí; z korunky na
přilbici vyrůstá hessenský lev. Návrh tohoto znaku je
otištěn v knize E. C. C. Cortiho "Rothschildové" z roku
1929. Zde se můžeme přesvědčit o mnohých nedostat
cích, a to jak formálních, tak obsahových. Klenot nevy
růstá z přílby, ale z baronské koruny posazené přímo

na štít, srdeční štítek není celý červený, ale napůl ští
pený, totiž červený a zlatý. Proti takto předloženému

znaku měl císařský erbovní inspektor značné výhrady.
Koruna neodpovídá stavu a srdeční štítek přísluší pouze
panskému stavu. Vzhledem k hessenskému lvu a anglic
kérnu levhartu, jež jsou znaky nerakouských zemí, není
rakouská vláda oprávněna takovouto kombinaci ve zna
lm potvrdit, stejně tak není zmocněna do znaku schvá
lit zásluhy o jiné země. Navíc lev znař.í statečnost, o
čemž lze v daném konkrétním případě s úspěchem po
chybovat. Tak tedy vzniká varianta druhá: "štít čtvrce

ný, v prvním a čtvrtém zlatém poli polovina černého

císařského orla, hledícího ven ze štítu, v druhém a tře

tím modrém poli z okraje do středu štítu vycházející
stříbrná paže, držící čtyři šípy". Porovnáme-li pole ve.
štítu se znamením ruky se šípy v alternativě I a II,
zjistíme, že se jeden šíp oproti původnímu návrhu
,,"Ztratil". To by znamenalo, že jeden z bratří byl porn í

uut, s největší pravděpodobností se jednalo o Nathana.
Klenotem se stala rozkřídlená orlice, vyrůstající z hel
movní korunky. Barvy přikryvadel jsou určeny jako čer

nozlaté a modrostříbrné.

Toto ocenění zásluh rodinného klanu Rothschildů by
Io jistě velkým kladem pro upevnění jejich společen

ské prestiže, ale sloužilo pouze jako odrazovy můstek

ke vstupu do vyšší společnosti. Co bylo pro tak ambi-'
ciózní rodinu získání nejružšřho stupně šlechtictví? Je
jich snaha směřovala alespoň k baronskému titulu, jak
naznačil již Salornonův návrh. Netrvalo dlouho a rodi
nou byla podána nová žádost o titul svobodných pánů.



Rothschildovské zásluhy o Rakousko byly značné, a tak

nic nebránilo tomu, aby žádosti bylo vyhověno. Stalo se

tak císařským rozhodnutím Z8 dne 29. září 1822, kdy

byli všichni bratři a jejich manželské potomstvo obojího

pohlaví povýšeni do stavu svobodných pánů. Nic ne

stálo v cestě tomu, aby se do znaku vrátila zpět barcn

ská korunka, do štítu lev, ruka už drž[ pět šípů a sa

mozř'ejrně na 'Znak je položen i srdeční štítek. Klenoty

jsou dokonce už tři a strážcí znaku se 3tali lsv a jed

nor ožec, kteří stojí na stuze s deviz::lu.;:nak je uveden

v Kadichově a Bl až kově díle "Der máhr tcche Adel" i s

popisem. Také ve zmíněné knize E. C. C. Cortiho je

otisknut obraz tohoto znaku. Jal, tedy nový znak vy

padal? Štít čtvrcený ss srdečním štítkem. Tento je čer

vený a na něm střřbrny šikmo položený kulatý tzv. pup

kový štít (Nabelschild). V prvním zlatém poli je černý

líšský orel. Ve druhém a třetím modrém poli je ruka

přirozené barvy, směřující od venkovního okraje do
středu a držící pět šípů. Ve čtvrtém zlatém poli je

černý jednoocasý lev ve skoku. Na štít je položena ba

ronská korunka s víd ltelnýml pěti perlaml, na ní jsou

'tři turnajské přilby s náslcdujtcímí klenoty:
~

a) dva rohy střídavě zlatě a černě děl"né, mezi nimi

zlatá šestirohá hvězda,

b) orel z prvního pole.

c) tři pštrosí pera (modré, bílé, modré].

Strážci znaku jsou vpravo zlatý lev a z levé strany

stříbrný jednorožec. Oba stojí na stuze s heslem: "Con

cordía, Integritas, lndustrta" (svornost, bezúhonnost,

příčinlivost). Přikrývadla neobklopují celý znak, ale

splývají pouze po stranách klenotů, JSou černozlatá a

modrostříbrná (3).

V písemnostech V. Ž. se s první pečetí Rothschildú

setkáváme na společné smlouvě z roku 1835 (4). Pečeť

je poškozená, v některých detailech velmi málo čitelná.

Je oválného tvaru o výšce 23 mm a šířce 37 mm, ohra

ničená perlovcem (viz obr. č, I]. Majuskulní legenda

Z:1í: FREYH. VON ROTHSCHJLDSCHES EISENWERK AMT

IN WJTTKOWJTZ. Znak, který se nachází v pečetním

poli, jsme popsalí již výše, ale na chvíli se zastavíme

Obr. Č. 1

Obr. č. 2

u jeho druhého a třetího pole. Při srovnání rukou pri

jdeme na to, že ve druhém poli ruka svírá skutečně

pět šípů, kdežto ve třetím poli je snad nedůsledností

rytce redukován počet šípů na čtyři kusy. Druhá pečeť,

která nese rodový znak majitele železáren, je oválná

o výšce 26 mm a šířce 32 mm, ohraničena silnou lm

kou, Mejuskulní legenda zní: FREYH.v.ROTHSCHILDSCHE

WERKDJRECTJON WITTKOWITZ (5). I zde jsou oproti

oficiální verzi popisu znaku odchylky, a to opět ve 2.

a 3 poli. Ruka totiž v obou případech svírá tři šípy

(viz obr. č, 2). Že by opět nepozornost? Důvodem k za

myšlení je nález Rothschildovského znaku na území

VŽSKG. Při úpravě ter-énu za dílnou prouprašné skupiny

provozu 110 závodu 1 byl dne 15. 2. 1975 nalezen v

hloubce 50 cm brigád;1íky - VOjáky odlitek ze šedé

litiny o hmotnos~í zhruba 50-60 kg, dlouhý 92 cm a

55 cm vysoký (6]. Od lltek z poměrně křehkého materiá

lu sestává 'Z rodového znaku Rothschildů a základové

desky s nápisem:

FREIHERRL : v. ROTHSCI:lILD'sches

EISENWFJRK WITKOWITZ

~viz foto na zadní straně obálky) (7).

Zde opět vidíme v druhém a třetím poli znaku ruku

držící tři šípy. Redukce počtu šípu sn.id vznikla při

překotném vyřizování zakázky, přičemž majetkoprávní

vztah byl spíše uveden na základové desce a samotný

znak měl sloužit jako dekorace. Pokud ani tato alter

nativa neobstojí, nezbýva, než pátrat dál, jakými důvody

Lylí rytec í Iorrníř vedeni k redukci počtu šípů. To

však není úkolem tohoto článku a nám nezbývá než

opustit nejistý terén dohadů a vrátit se k popisu dal

šího sfragistického matcrtáíu.

Z předchozí statí jsou nám známy pokusy S. M.

Rothschílda získat železárny ve Vítkovicích pod svou

svrchovanou kontrolu, a tak nás nepřekvapí otisk ná

sledujícího typáře. Je oválný o šířce 40 mm a výšce

35 mm. Je ohraničen silnou linkou a následně ozdob

nou vlnovkou, kterou vystřídá tenká linka. Majuskulní

legenda nás pak upczorňu]e na nový způsob řízení

podniku. Text zní:
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Část legendy, sestávající ze slov DlREKTlON in WITKO
WITl, je opětně ohraničena ezdobnou linkou a sídlo

Obr. e. 3

FREIH. v. ROTHSCHILD'SCHE EISENWERKS
DlREKTlON

in
WITKOWITZ

BEl M. OSTRAU (8)

ředitelství, totiž Vítkovice, jsou zvýrazněny oválnou

linkou (viz obr. č. 3).

V roce 1844 železárny vyhořely, mnohá zařízení mu
sela být od základů obnovena. Aby se neprohlubovala
disproporce mezi vysokopecní výrobou a rafinací suro
vého železa, přfkročílo se k rázným opatřením. V roce
1845 byly zakoupeny od ostravského měšťana Josefa
Zwierzyny železárny v Mariánském Údolí za 154066 'Zl.
k. m. Na toto období existuje nádherná reminiscence
v PA VŽSKG, fond Sbírka typářů, v podobě pečetidla

oválného tvaru o výšce 28 mm a šířce 32 mm. Legenda,
provedená psanou majuskuií a ohraničená linkou, zní:

Schichtamt
Marienthal.

v obou řádcích je velikost písma následující: velká
písmena jsou vysoká 7 mm a malá pak 3 mm. Pod slo
vem Marienthal vidíme zkřížené hornické kladívko a
mlátek. Zde je naprosto přesně vymezena pravomoc

tohoto železářského "prívěsku" v Rothschildově majet
ku, a to ve srovnání s předešlou ukázkou.

Doprava železa z dřevouhelné pece se ukázala levnou,
vytavený surový produkt se dopravoval železnicí z Olo
mouce do Přerova a (odtud po dokončeném úseku Se
verní dráhy Ferdinandovy až do Ostravy. Rok na to
byla pronajata vysoká pec v Makově na Slovensku a po
sléze pec v Suché na mo ravsko-slovenských hranicích.
Z této doby se zachoval typář o 0 36 mm s legendou:

, ..'~
. ,

Obr. č. 4
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S. M. FREIHERRL.V.ROTHSCHILD'SCHE EISENWERKS
VElRWALTUNG

in

MAKOW

Výška písma se v prvním řádku rovná 2 mm, v řádcích

druhém a třetím dosahuje pak výška písmen 3 mm a
čtvrtý řádek je vysoký 5 mm. Mezi slovy "in" fl "MA
KOW", která jsou inímochodem provedena psanou
ozdobnou majuskulí, nacházíme krásně proplétané lin
ky, uprostřed přtpomínující šikmo zrcadlově psané pís
meno E, nad písmeny M a W pak ve tvaru spirály o
dvou závitech zasahuucí horní oblouk již zmíněného

písmena E. V pečetním obraze je možno vidět hornické
atributy, totiž zkřížené kladívko a mlátek (9).

Opět se úspěšně rozbíhají další práce na výstavbě Se
verní dráhy Ferdinandovy a zakázky na výrobu výhy
bek, hřebů, kolejnic, soukolí, kovových pražců, nosníků

pro železniční vagóny, mostní a střešní konstrukce atp.
předčí včetně ztsků všechna očekávání. Tempo pr ů

myslového rozvoje se odráží i v nových způsobech jed
nání. Majitel nemovítostí pověřuje své zástupce samo
statným rozhodováním, do průmyslu proniká jistý druh
specializace, není už v silách jedince vše řešit a na
vše dozírat sám. Pečeti už přestávají být aktuální a po
užívají se jen ve vyjí:nečných případech. Jsou nahra
zovány razítky a pro snadnější orientaci jsou tištěny

pro všeobecný styk s obchodními partnery formuláře,

v jejichž záhlaví se objevuje název podniku odesílatele.
Ale nepředbíhejme událostem. vývoj železáren má stou
pající tendenci, např. v roce 1847 je uvedena do pro-

Obr. č, 5

vozu Anselmova huť, z jejíž produkce jsou dodávány

koleje u soukolí. A snad právě v obdob i této konjun
ktury vznikají první "hlavičkové papíry". Naše ukázka
je ze 4. května 1847 (10). V textu, který zabírá plochu
o výšce 46 mm a dále-i 175 mm, čteme:

výška písma

K. K. A. 1'. Fi{EYJ-lERRLICH 4 mm
von 1,5 mm

Rc thschid 'sches Berg- und Eisenwerk 24 mm
zu 1 mm

W.:.TTKOWITZ 6 mm
ln Méihren. 3 mm

Řádek 3 zasahuje částečně i do řádků 2 a 4 (viz obr.

č. 4).

Pokud si blíže vsmmeme písma, zjistíme, že:
1. řádek je vysázen typem písma úzký grotesk,
2. řádek je vysázen typem písma baroková latinka,
5. řádek je vysázen typem písma tučná plastická orna

mentální egyptienka.
6. řádek je vysázen typem písma falstaff.

Přečteme-li si pozorně předešlý text, dojdeme k zá
věru, že doly i hutě v Rothschildově držení byly řízeny

centrálně a nebylo činěno rozdílů mezi horním a hut
ním vlastnictvím.

V letech 1847-1848 probíhá první vážná krize v žele
zářství, která se však Vítkovických železáren dotkla
jen nepatrně. Hodnota Rothschildova majetku stoupá
a knihovní hodnota žeiezáren včetně uhelných a rud
ných dolů je stanovena v r. 1848 na 4,718.515 zl. Zisky,
i když jsou poměrně slušné, dosahují v létech 1839
1849 pouze 7 %, což je pro podnikatele málo. Výsledky
jsou jistě zkresleny údobím 1839-1843, ale i přes tento
handicap se představy majitele o návratnosti investic
jistě se skutečností rozcházejí. Proto j'} v roce 1850
založena strojírna a započata výroba nákolků pro kola.

Zisky podniku se pozvolna zvyšují a v roce 1852 činí

ze železáren 222.917 zl. a z celého těžířstva 1,4 mílíónů

zl Týž rok propuká na Rothschildových závodech první
stávka, a to na dolech v Doubravě. Vše je rychle likvi
dováno a ani tento první signál nevaruje vedení
Rothschildových podniků. Je nutno dosahovat stále vět

ších ztsků, to co je dobré dnes, by mělo být zítra při

pl aveno k odpisu.

Jako tíživý balvan se k uvedenému majetku váží dlu
hy z koupě V. Ž. v r. 1843. Ne.sou zcela vyplaceny po
díly některých bývalých spolumajitelů. Z této doby je
ukázka pečeti jednoho z menších pcdílníků, a to firmy
Hans Biedermann a synové [ll). Jedná se o oválnou
pečeť o výšce 20 mm a šířce 24 mm; uprostřed pečet

ního pole vidíme břevno o výšce 9 mm a v něm iniciály
H B S [obr. č, 5). Listina, ke které byla tato pečeť přt

pojena, je zajímavá ještě tím, že vedle zmíněného pod
niku a podpisu jeho zástupce figuruje i podpis dalšího
bývalého spolumajitele Sichrovského; nyní člena

představenstva Severní dráhy Ferdinandovy.

Od padesátých let převzal ř ízení rodinné banky po
zemřelém S. M. Rcthschíldoví Anselm. Zbavuje se všech
závazků a s novým elánem pokračuje v uskutečňování

rudírmých záměru. Napřfklad pro ztepšcuí dopravy su
rovin do železáren a cdvoz finálních výrobků se staví
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železnice z V. Z. na dul Karolina a nádraží v Přívoze,

tzv. montánní dráha. Tato investice se vbrzku zúročuje

-a knihovní hodnota železáren bez přtdružené výroby či

ní 787.783 zl. včetně ncvě postavené 3. pece belgickéhc
typu.

Další obchodní tískopís je zajímavý hned z několika

hledisek. Jedná se o fakturu (12) s legendou:

Freyherrlich v. Hothschild'sche Eisenwerke

Výška písma je 18 mm a šířka celého textu pak 161 mm
(obr. Č. 6). V ozdobné části, heraldicky vpravo nahoře,

můžeme vidět reliéfní r ápis v nepravidelném šestiúhel
nrku (obr. č. 7):

ROTl-lSCHILDSCHE
DlRECTlON

WITTKOWITZ

Tato listina je zajímavá také tím, že m.i ve své druhé
části na konci předtištř.ný text, který naznačuje, komu
je nutno poukázat peníze k dobru:

Fůr der Centraldirection
der Baron v. Rothschild

schen Bcrg & Hilttenwerke

Podepsán je tehdejší ředitel Bunk. Z uvedené ukázky
jasně vysvítá, že už dávno odzvonilo pořekadlu: "Sedá
vej panenko v koutě ... " a reprezentace jmění se za
číná pozvolna drát kupřed u i u velkých finančních

magnátů.

V roce 1857 je ve V. Ž. založen spořitelní spolek hor
n íků a hutníků a bezpochyby tato akce signalizuje
něco nedobrého ve vnitropodnikových vztazích a v že
lezářství vůbec. Rok nuto je zahájena doprava parní
lokomotivou z železérn.. na nádraží, úroveň je zalo
žena mostárna, to vše skutečně v hodině dvanácté, ne
bot zmíněný rok je rokem další krize, která se podstat
nou měrou dotýká Vítkovických železáren. Na čas jsou
dokonce zastaveny veškeré investice a pro nerentabil
nost zrušeny nájmy vysokých pecí v Makově a Suché.

Železárny se z této krize brzy vzpamatovávají a v roce
1859 uvádějí do provozu první železniční most vyrobený
ve vlastním podniku, n to přes řeku Labe v Litoměři

cích. Pro zvýšení odbytu svého zboží a zamezení kon
kurence začínají v podniku vyrábět ocelově kolejnice.
Vedoucí pracovníci si uvědomují nutnost rychlejšího
přejímání nových poznatků z techniky a jejich pružné
ho zavádění do výroby.

Z této doby je další ukázka hlavičky firemního tisko
pisu (13). Tiskopis je barvy modré a hlavička zabírá
plechu o výšce 23 mm II šířce 45 mm. V legendě čteme:

Centr-al - Direction
der

Freiherrl. ven Rothschild'schen
BERG- & EISENWERKE

WITKOWITZ.
(viz obr. Č. 8)

Pokud si povšimneme i písma, pak zjistíme, že řádek

3 je vysázen francouzskou úzkou tučnou antikvou, řá-

< Obr. Č. 6-16

dek 4 groteskem obrysovým a řádek 5 širokým grotes
kem.

Po roce 1850 se přestává pomalu užívat v praxI pe
četí, tyto jsou nahrazovány razítky (14). Další dvě ukáz
ky jsou s největší pravděpodobností z 50.-60. let. Ukáz
ka Č. 1 se dá zařadit jednoznačně do skupiny té nej
vyšší kategorie (15). Razítko zabírá plochu o výšce
17 mm a délce 53 mm, výška písmen je v obou řádcích

5 mm a šířka nápisu 44 mm, V textu čteme strohé

ROTHSCHILD
WITKOWITZ

(obr. Č. 9).

Druhá ukázka zabírá plochu o výšce 11 mm a šířce

65 mm (16). Legenda zní:

DIRECTION
DER FREIHERRL. v. ROTHSCHILD'SCHEN

BERG & EISENWERKE WITKOWITZ.
(obr. Č. 10)

První řádek má rozměry: v. 4 mm, š. 24 mm, druhý řá

dek má rozměry: v. 3 mm, š. 65 mm, třetí řádek má
rozměry: v. 2 mm, š. 58 mm; malá písmena jsou 1,5 mm
vysoká.

Vraťme se na chvíli od čísel k historii. V roce 1860

jsou vybudovány první komorové pece, rok po jejich
objevu. Z tohoto důvodu je možno prodat v r. 1861 že
lezárny v Mariánském Odolí, které už způsobem výroby
nevyhovovaly. Dspěšnější než hutní výroba byla v té do

bě mechanická dílna pod vedením mistra Elbertzhagena,
který získal již v roce 1859 císařské privilegium na
články řetězových mostů. Bohužel, tento krok byl oje
dinělý a veškeré akce řízené V. Ž. klesly do poloviča

tosti. Příkladem nám může být rok 1863, kdy byla za
koupena, díky doporučení Štýrské akademie, nová me
toda zpracování železa, totiž bessemerování, za 12.000 zl.
Ovšem týž rok je přestavěna vysoká pec Č. 1 na pec

belgického typu, čímž se, podnik vybavil na několik let
dopředu zastaralou tschníkou. Ale ani tento chybný
krok nebyl tou pověstnou kapkou v kalichu hořkosti.

V roce 1864 zazněl výbuch v podzemí jámy Šalamoun.
Nepočítáme-li ztráty na lidech a materiálu. musíme kal
kulovat do následujících škod velké omezení těžby,

a tím následný malý přísun uhlí do koksovacích pecí
a koksu do železáren. Přesto se v roce 1865 začne sta
vět bessemerovna a rok nato už dává základní materiál
na kolejnice a plechy. Bohužel, jako již mnohokrát se
tato novinka velmi málo osvědčila a materiál postrádal
to hlavní, co se od něj očekávalo, totiž kvalitu. Události
se střídají jako na houpačce a dochází k paradoxu 
do provozu je dán první kamenný ohřívač větrů u vy
sokých pecí a zároveň se ruší 1. vysoká pec. A nyní do
chází na onu již zmíněnou kapku hořkosti. Tou se stá
vá prusko-rakouská v-ilka. Její průběh a výsledky ne
příznivě ovlivnily odbyt výrobků železáren. Situace je
opět povážlívá, musí být ihned řešena. Po penzionování
ředitele Bunka rozděluje se ústřední ředítelství na dva
samostatné celky. Funkce byly obsazeny následovně:

Elbertzhagen vede železárny a ing. Andreé doly. Ani
dvěma ředitelům se nedaří podnik povznést, Vítkovické
železárny ztrácejí svou dobrou pověst. Nastává další
etapa bojů, ne už o povznesení, ale aspoň o udržení
železáren v majetku rodinného klanu. Vzniklá situace
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je poplatná celkové organizační struktuře, dává se před

nost praktikům, i když nižší místa zastávají lidé, jejichž
odborný rozhled je daleko větší než mužů z praxe.
Dále jsou to polovičatá a z první ukázky vyplývající
technická řešení; toto vidíme opět na způsobu besse
merace, pro úspěšnost metody jsou nutné jakostní su
roviny, z toho zákonitě vyplývají kvalitní polotovary
"i jako vrchol snažení - perfektní výrobek. Ovšem su
rové železo v našem případě není jakostní a nutně se
nahrazuje drahým dováženým surovým železem. Posled
ní pokusy o zvelebení V. Ž. byly podniknuty tím, že se
od sebe r. 1868 oddělila kotlárna a mostárna a posled
ně jmenovaná byla dokonce rozšířena. Rok nato je zří

zena nová válcovna obručí kol [nákolků ). Uvažuje se
i o kroku zpět, ten by měl spočívat v nájmu uhelných
dolu různým pachtovním společnostem, v nichž měli

Rothschildové své podíly, i když ústředními postavami
těchto uskupení byli bratři Vilém a David Gutmannové.
Tuto situaci je nutno si pro budoucnost dobře vštípit
do paměti.

Vraťme se zase na skok k hlavnímu tématu našeho
článku. Další ukázkou je hlavička obchodního tiskopisu
(17) ze dne 31. 12. 1869 s legendou:

Freiherrlich v. Rothschild'sche
EISENWERKS-DIRECTION

Witkowitz
(Post Mahr. - Ostrau)

(obr. č. 11)
Velikost hlavičky, včetně textu v závorce, pokrývá plo
chu obdélnílca o výšce 20 mm a šířce 55,5 mm, bez.
textu v závorce je pozměněna pouze výška obrazce,
která činí 16 mm. První řádek je psán švabachem, dru
hý ornamentální toscankou, třetí egyptíeukovou toscán
kou, text v závorce pak madison kurzívou. Na témže
dopisním tiskopise je i tištěné razítko s textem:

WITKOWITZER EISENWERKS - DIRECTION

(obr. č. 12)
Výška písma je 5 mm a délka textu 88 mm. Zde si mll
žeme opět ověřtt naše tvrzení o rozdělení působností

jednotlivých ředitelfl, prvním podpisem 'Ie podpis ředi

tele pro doly Andreého, druhý reprezentuje Elbertzha
gena. Při pohledu na toto uskupení se uaskýtá otázka,
jaké byly v prvních dobách pravomoci jednotlivých ře-

~U1 fl ťu-f-idl 1.'. ~~ oHt"cf11.(2'.,cfl e

~ TSEN WERKS-;VIRECTION
Witkowitz, Mahr-an.

(PO s t- und Tel e g r a ph eu-sta. ti on.)
[Eisenbahnstatfnn :

@$trnn bnr 1{ai$. 3(arb. IfnrbIra

MH.y:,/#t
(Man bittet vorstehende Nr. bei Beantwortun

Obr. č. 17
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Obr. Č. 18

d ítelů. Zdá se, že i při personálním rozdělení rezortů

odpovídali za provoz svěřeného majetku oba přibližně

stejnou měrou.

Ani další ukázka není bez zajímavosti (18). Je jí
faktura z 8. 3. 1872. Blíže si povšimneme pouze názvu
podniku. Legenda zní:

Freiherrlich von Rothschild'sche Eisenwerk
(obr. č. 13)

Typ písma, kterým je název vysázen, se nazývá xylogra
fická tektúra hr:titá. Na témže tiskopisu vidíme další
z razítek. V legendě čteme:

WITKOWITZER EISENWERKS DIRECTlON
(obr. Č. 14J

Tato ukázka je z pozdější doby, byla vybrána pro lepší
čitelnost, je však totožná s tou, o níž byla řeč. Výška
písma je opět 5 mm, ale délka nápisu pouze 70 mm.
Od obr. Č. 12 se liší tedy nejen délkou, ale i tím, že
z textu vymizelo rozdělovací znaménko (19). Podpis
pod razítkem reprezentuje dalšího z ředitelů železáren
- Kupelwiesera.

Následující čtyři ukázky jsou sice datovány z období,
které nespadá do oblasti našeho dnešního zájmu, ale
do popisovaného časového období náleží. Text je u všech

tiskopisů stejný a zní:

Freiherrlich v. Rothschild'sche
EISENWERKS - DIRECTION

Witkovitz, Mahren.
(Post - und Telegraphenstation.)

(Eisenbahnstation:
Ostrau der Kreis. Ferd.Nordbahn.)

N~

(Man bittet vorstehende Nr. bei Beatwortung
anzufiihren. )

my si však budeme všímat jeho první části, tj.:

Freiherrlich v. Rothschild'sche
EISENWERKS - DIRECTlON

Witkovitz, Mahren.
Až na jednu nepatrnou vy jímku se od sebe liší pouze
plochou, kterou zabírají, a typem písma.

Ukázka Č. 1 (viz obr. Č. 15 J jez roku 1878. Rozměry

plochy (20], kterou pokrývá, jsou následující: výška



10 mm, šířka 53 mm. První řádek je tištěn úzkým gro

teskem, druhý řádek egyptienkou "beton", třetí řádek

typem písma široký grotesko
Ukázka č. 2 (viz obr. č. 16) pochází stejně jako zbý

vající dvě ukázky z roku 1880. Plocha, kterou sledovaný
text zabírá, je tvořena obdélníkem o rozměrech: výška
9 mm, šířka 49 mm, typ písma u prvního řádku se na
zývá grotesk stínový, u řádku 2 je to široký grotesk
a řádek třetí je vysázen antikvou. Od ukázky č. 1 se
liší pouze tím, že za slovem Mahren je tečka nahrazena
čárkou (21).

Ukázka č. 3 (viz obr. Č. 17) je opět obdélníkového
tvaru o rozměrech: výška 11 mm, šířka 57 mm. Za slo

vom MHhren, stejně jako v následující UKázce, nahradila
('árku opět tečka (22). Druhý řáríak je vysázen
ngyptienkou širokou, slabou, stejně jako I'ádek 3.

Poslední ukázkou je ukázka č. 4 (viz obr. č. 18), kte

,'ú se rozkládá (23) na ploše o výšce 12 mm a SlrC9
58 mm. O typu písma platí totéž jako u ukázky pře

d6šlé.
Zbývá snad pro zajímavost dodat, že ne ukázce č. 2

se nachází další podnikové razítko s textem:
Witkowítzer Eisenwerks Direktion

zu Vertretung des Direktors
Z toho se dá usuzovat, že odpovědnost v řízení pod

niku je pomalu a jístě rozdělována i na další funkcio
nál-e, nejen na statutární ředitele. Tou dobou je admi
nistrativní vedení už náležitě propracováno. Svědčí o
tom i další typář razřtka uložený v PA VŽSKG, jehož
majuskulní legenda je rozdělena do dvou řádků na plo
chu o výšce 10 mm a šiř ce 42 mm, kde čteme:

FREIH. von ROTHSCHILDSCHE
BUCHHALTUNG WITKOWIT?

přtčernž výška písma 1. řady je 3 mm, s vy jímkou slova
von, které je vysoké pouze 2 mm, výška druhého řádku

~~(; pro zvýraznění názvu oddělení rovná 4 mm.
V popisu vývoje V. Ž. jsme skončili dobou pronikání

kapítálů bratří Gutrnannů i do sféry výhradního půso

bení rodiny Rothschildů. Byla např. vytvořena Doubrav
sko-orlovská důlní společnost, v níž se podíleli 45 %
vkladu výše zmínění podnikatelé a 10 % ing. H. Von
dráček. V r. 1871 vznikla další pachtovní společnost

s názvem Vítkovické kamenouhelné doly se 60 % kapí
t-ilovou účastí Gutmannů a 40 % IRo~hschildovského

l.upltélu. V 70. létech, po krátké krizi, přichází opět

konjunktura. Gutmanové nechtějí riskovat výstavbu no
vých pecí a raději se spojují s Rothschildy v novém
podníkaní. Surovinová železnorudná základna je malá
fl hledají se nová naleziště. Volba padla na Spíš, kde
jsou těžební pole v majetku hr. Andrěssyho. Ten je
přibrán mezi oba podnikatele a v roce 1'371 vzniká Ra
kousko-uherská vysokopecní společnost, a ta okamžitě

začíná s výstavbou Žofínské huti (24).

Přes tyto investiční akce byla situace přímo ve V. Ž.

naprosto neutěšená, výrobní zařízení je zastaralé, děl-

ERICH ŠEFČIK

Vzpomínka na Emericha Němce

Dne 10. října 1982 zemřel v Českém Těšíně v před

večer svých šedesátých narozenin [narozen v Českém

uícké kádry nevyhovující, důsledek toho se projevuje

v nekvalitním materiálu. Oba ředitelé nedovedli využít
přechodné konjunktury, náprava nebyla zjednána ani vý
měnou jednoho z nich. Horní rada Scholz, bývalý ředi

tel železáren ve Štěpánově, nebyl schopen postavit pod
nik na nohy. Navíc je tu nová krize. Železárny zpo
čátku omezují výrobu, zkracuje se pracovní doba, tím
i mzdy a později dokonce dochází k výlukám a pro
pouštění dělnictva. Rothschildové, zaneprázdnění svými
obchody ve Vídni a ostatním Rakousku. přenechávají

Gutmannům iniciativu v podnikání na Ostravsku a do
konce v roce 1873 je přibírají jako podílníky do Vítko
vických železáren (25). Končí se další kapitola dějin

podniku a zároveň se otevírají nové perspektivy pro
podnikání silných finančních skupin. Bude sice ještě

nějakou dobu trvat, než železárny získají zpět svou
dobrou pověst, ale to už není náplní tohoto článku.
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25) Myška, cit. dílo, S. 116-118.

Použité zkratky:

AMO - Archiv města Ostravy.
SPA OKD - Sdružený podnikový archiv ostravsko-kar
vinských dolů.

PA VŽSKG - Podnikový archiv Vítkovic, železáren a
stro jíren Klementa Gottwalda.

Těšíně 11. 6. 1923) po dlouhé nemoci známý vlastivědný

pracovník Těšínska Emerich Němec. Ti, kdo sledují
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vlastivědnou a historickou produkci Těšínského Slezska,

znali zemřelého hlavně jako pilného editora středově

kých pramenů těšínské provenience E. Němec už jako

budovatel okresního archivu v Českém Těšíně počal

v padesátých letech otiskovat drobné příspěvky ve Zprá

vách Okresního musea v Českém Těšíně. Již v roce 1955

připravil do tisku první díl Listináře Těšínska, jehož
sedmé pokračování vyšlo v roce 1981. Vedle této stěžej

ní editorské práce publikoval Němec další materiály k
dějinám Těšínska, jak ja nacházel v archívu v Cieszyně,

Brně, Vídni i jinde. I když k jeho práci byly a jsou ně

které oprávněné výhrady, přesto snaha zemřelého zpřř

stupňovat pramennou zé kladnu k dějinám středověkého

tčšínského knížectví je záslužná a našla ocenění v čas

tých citacích v historických pracích jiných autorů.

Umožnila totiž získávat poměrně ucelený a rychlý pře

hled po archivních marer íátech uložených u nás i v ci

zině. Dnes si každý fundovanější zájemce o středověké

dějiny Těšínska stěží dovede představit, že by nečerpal

z některých Němcových edtcí.
E. Němac ve své akt ívítě nepolevil ar.í tehdy, když

musel před deseti lety odejít ze zdravotních důvodů

na předčasný odpočinek. I když jej nemoc čas od času

vyřazovala z pracovního lempa a ubírala mu elánu,
přesto E. Němec publikoval dále.

Sám jsem se se zemřelým velmi dobře znal a musím
na tomto místě podotknout, že vlastně v mém zájmu
c 'I'ěšínsko a jeho dějiny byl právě E. Němec mým

prvním a kvalitním Informátorem. Nakonr-c jsme společ-

KAREL MULLER

ně sestavili sedmý a csmý svazek Listináře Těšínska,

vyšlé v letech 1978 a 1981 a do tisku připravili svazek
devátý, jehož vydání S8 bohužel nedožil.

Seznam nejdůležitějších prací E. Němce:

Listinář Těšínska, díl L-VIIL, Č. Těšín 1955-1981 (po
slední dva svazky s E. Šefčíkem).

Registra městská městečka Jablunkova z roku 1592,
Č. Těšín 1959, 28 s.

Bibliografie salašmctví na Těšínsku, Těšínsko, 1960, č.

12-13, s. 34-35.
Katalog listin k dějinám Těšínska ze Státního archivu

v Cieszyně (Polsko) 1388-1783, Č. Těšín 1958.
Katalog listin k dějinám Těšínska z Okresního archivu

v Karviné 1377-1804, Č. Těšín 1959.
Materiály k dějinám Těšínska v Okresním archivu

v Českém Těšíně, Zprávy Okresního musea Český Tě
šín (dále jen ZOMČT), 1959, č. 22, 23.

Kopiář města Pruchné, Č. Těšín 1963, 14 s.
Inventář fondu archivu města Těšína ze Státního archi

vu v Cieszyně. 1. Rukopisy a spisy, Č. Těšín 1963.
Kopiář těšínských knížat Adama Václava, Bedřicha Vi

léma a Alžběty Lukrécíe z let 1613-1638, Příloha

ZOMČT, 1968, Č. 39, 5. 1-8, 1970, č, 40, s. 9-15.
Listiny k dějinám Těšínska z WAP Cieszyn (fond měst

ský archiv], Příloha ZOMČT, 1971, Č. 41, 1972, Č. 43.
Znak města Těšína, Těšínsko, 1970, Č. 4, s. 1-3.
Z těšínské genealogie (rody Celesta z Celest, Kalus z

Bytomě), ZOMČT, 1971, Č. 41, s. 6-7.
Kopiář těšínských privilegií ve Státním archivu ve Víd

ni, Studie o Těšínsku, 1978, Č. 6, s. 165-219.
Těšínské listiny ve fondu Františkova muzea ve Státním

archivu v Brně, Studie o Těšínsku, 1979, Č. 7.

Pozůstalost Josefa Pilnáčkave Státním ohlastním archivu
v Opavě

Josef Pilnáček *9. 2. 1883 Černá Hora

t 21. 12. 1952 Vídeň

Pozůstalost jcseřa Pilnáčka ve SOA Opava není v po

rovnání s množstvím Jeho písemností uloženým v br
n ěnskérn státním oblastním archivu příliš bohatá. Její

obsah tvoří především materiály týkající se teprve po

smrtně vydaného díla "Rody starého Slezska", které

před svou smrtí Pilnáček zaslal Slezskému kulturnímu
ústavu v 'Praze. Jedná se o 6 knih rukopisného origi
nálu s půvcdním názvem "Slezská stařeštna" a o 4 kni

hy jeho strojopisného přepisu. Ve dvou kartonech jsou

dále uloženy originály kreseb znaků k této práci od
Karla Mayera, podle nich zhotovené štočky a zkušební
otisky několika z nich. Přiloženy jsou Pilnáčkovy vlast

noruční pokyny pro sazbu dna a jeho kalkulace počtu

odběratelů. Součástí pozůstalosti je také 1 uk opis "Ar
chiv hr. Wilczků ve Vídni", který Zemský archiv v Opa

vě zakoupil od autora po roce 1945. Obsahuje vedle

stručného úvodu soupis urbářů a gruntovních knih a

regesta 232 listin z let 1410-1661.1)

Před nedávnem byla Pilnáčkova pozůstalost oboha

cena o unikátní exemplář knihy "Dějiny rodu Pilniczků

z Radostic a svobodnické rodiny Prlníaczků", kterou

Pilnáček vydal vlastním nákladem ve Vídni roku 1920.
Výtisk pochází z majetku samého autora, jenž jej po
užíval pro doplňování nově zjištěných genealogických

poznatků o své rodině. Jeho výzva, uveřejněná. v knize
na s. 9, ve které žádal čtenáře o sdělcvání dalších



informací k dané problematice, se setkala s ohlasem.
Z nejrůznějších koutů nejen Čech a Moravy, ale také
Maďarska a Rakouska se ozvali příslušníci rodiny Pil
náčků a zasilali údaje o svých rodinách, často připojili

1 fotografie. Josef Pílnáček si některé z těchto dopisu

vlepoval de svého exempláře knihy a na ostatní, uložené
ve zvláštních obálkách a snad dodnes dochované v br
něnské části pozůstalosti, odkazoval v poznámkách.
Současně si do knihy vepisoval a na zvlěštních lístcích
vlepoval výpisky oz archivních pramenů a z literatury.
Cetné doplňky a opravy obsahují také rodopísné tabul
ky. Do knihy jsou dále vloženy výstřižky z novin a
otisk neuveřejněných štočků rodinných fotografií s je-

jich popisy. Pro badatele v problematice rodokmenu
Josefa Pilnáčka a jeho genealogického zájmu o vlastní
rcdinu tvoří zmíněný exemplář neocenítelný pramen a

zdroj inforrnacf.D

POZNÁMKY:
1) Viz Pozůstalost Josefa Pilnáčka 1920-·-1952, Inventář

StA Opava 1968; Jan Brzobohatý: Archivní pomůcky

a publikace Státního archivu v Opavě ::: let 1968
1970, Sborník Státního archivu v Opavě 1968-1971,
Opava 1971, s. 131.

2) Přehlednou bibliografii J. Pilnáčka uveř ejníl R. Fu
kal: Za Josefem Pilnáčkem, Vlastívědrý věstník rno
ravský, 1953 [I'. 8). s. 103-109, odkud přejímáme

Pilnáčkovu fotografii.

Významné osobnosti ve světle matričníchzápisů

Johann Gregor Men d e I

nar. 20. 7. 1822 Hynčice

zem. 6. 1. 1884 Brno

Státní oblastní archiv v Opavě, fond "Sbírka matrik smx", rodná matrika římskokatolické fary Dolní Vražné z let
1821 __1837, fal. 86, sígn, Od III-6. Foto: B. Mandrlová
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Do Vaší knihovny

Herald.ická ročenka 1982. Česká nu

mismatická společnost, pobočka He

raldíka, 88 s.

Nedávno jsme ohlašovalt vydání
Heratdrcké ročenky 119. rok 1981 a po
1:rátké době si už můžeme listovat

\ další. Je sice poněkud útlejší než
ročenky předešlé, což však neubírá
obsahu na kvalitě. Ja:, vidět, vedení
pobočky Heraldika CNS začalo uspěš

r:ě dohánět své .zpoždění ve vydávání
svých ročenek.

Jako vždy je v úvodu ročenky ka
lendárium s kresbami znaků, tento
krát některých osob, které podepsa

ly, resp. zpečetily, 1. dubna 1382 za
k ládacf listinu kaple Božího těla na
náměstí Nového Města pražského.

Připojen je seznam všech osob, je
[ichž' pečeti se nacházejí na listině,

uložené dnes v Archivu University

Karlovy. Autorem kreseb je opět Zdi
rad J. K. Čech.

Symbolikou lva ve středověku se
zabývá článek Stanislava [ud la, po

němž následuje stať Tomáše Krejčíka

..K typologii miniatur v erbovních
Lsttnéich 18. století" s devíti fotogra
fiemi znaků. Zajímavý dokument
předklád á Karel Bednařík, který v

plném znění zveřejni! latinský text
i český překlad erbovní listiny, vyda
Pf v roce 1626 velkým heroldem An
glie luteránskému kaz atalí Samuelovi

Martiniovi z Dražova, pocházejícímu
z Čech. Rovněž velmi zajímavý je člá

nek Mojmíra Chromého a Františka
Kučery "Náhrobník ~; převráceným

erbem v kostele arnoštovickém". Au
tořl rekapitulují informace o umístě

p; erbů na náhrobnících šlechticů 
posledních členů svého rodu a pa
c;,obněji se zabývají osudem Frantíš
ha Karla Pecelia s Adlersheimu, je
11'nŽ náleží náhrobník v Arnoštovi

cích u Votic [zemřel 10. 12. 1734).

Další studie 'z pera Pavla R. Pokorné
ho se zabývá původem erbu pánů z
Deblína. Autor přináší konkrétní dů

ka-zy, potvrzující domněnku o převze

tí rodového erbu hrabat ze Schaurn
turgu do erbu pánů z Deblína, resp.
z Dubna a Brunšperka, a patrně i
dvou dalších drobných rodů. Základ
ni textovou část uzavírají příspěvky

Tomáše Krejčíka "K erbu kláštera a
opatů ve Žďáře nad Sázavou" a Jiří

hc L. Bílého "Alianční znaky v měst

ské heraldice".

66.

V pravidelné rubrice nazvané "vý
běr z literatury a zprávy" nalezne
me informace o různých publikacích

II článcích s heraldickou tématikou a
rovněž o českých genealogických a

heraldických časopisech vydaných v
1'. 1981. V krátkosti pak píše Tomáš
Krejčík o činnosti Genealogického a
heraldického klubu v Brně, čemuž

předcházt nevelký příspěvek Vladimí

r" Kejly "Páté výročí organizované
práce genealogů a heraldiků v Ostra
vš". Připojeno je vyhlášení témat ll.

setkání genealogů a heraldiků v Os
uevě v říjnu 1983.

K "Výročí našich měst" připravil

Karel Liška kresby a průvodní slovo

k těmto městům: Brodce nad Jizerou
[o. Mladá Boleslav), Hrob [o. Tepli
ce), Lornnít.e nad Lužnicí (o. Jindři

chův Hradec), Náměšť nad Oslavou

~ o. Třebíč), Rakovník, Terezín [o. Li
kměřice), Třebovice (dnes část Os
travy), Velká Bystřice [o. Olomouc),
Velvary (J. Kladno), Žandov (o. Čes

ká Lípa).
Výbor KGHO je ochoten zprostřed

kovat zájemcům o tuto ročenku její
objednávku.

-Kj-

Karolina Adamová: K heraldické vý
zdobě Staroměstská mostecké věže

Právně historir.ký pohled. In: Pražský
sborník historický XV. Praha 1982, s.
44-62.

Zajímavá studie Karoliny Adamové
""8 pokouší prúvn š historickou meto

dou, jejíž podstata spočívá ve studiu
postavení jeduotlívych zemí spojených
vládou Karla lV., dospět k interpreta
ci heraldické výzdoby jedné z nej
krásnějších gorických památek Prahy
- Staroměstské mostecké věže.

Výklad deseti znaků umístěných na
spodní části východní strany Staro
městské mostecká vě7.E' byl prováděn

JH: řadou historiků; v poslední době

l.yl přijat názor Václava Vojtíška.
Podle něj JSOll na vězí umístěny erby

c isare římského, krále českého.

markr-aběte m-iravskéřio, hraběte lu
cemburského, knížete svídníckého,

knížete zhořeleckého, knížete vratí
s.avského, knížete budyšínského, kní
žete nísského a markraběte dolnolu

žického. Dobu vzniku znaků omezil
Vojtíšek roky 1373-1177.

Karolína Adamová jiz zmmenou
metodou doplněnou komparací s he
raldickou výzdobou v kostele sv. Ště

pána v Praze, dále erby umístěnými

na portále hradu I'očnfk a také znaky
EE korouhvích, které byly neseny při

pohřbu Karla IV., dochází k někte

rým odlišným závěrům, jež se d otý
l,ají nejen ínterpretaca znaků, ale i
jf;jich datováni. Podle ní je pořadí

erbů umístěných na mostecké věži

následující: říšská orlice, český lev,
moravská orlice, lucemburský lev,
braniborská orlice, zhuřelscký půlený

štít se lvem a zdí, vratislavská orlice,
budyšínská hradba, nlsský znak se
šesti liliemi a dolnolužický vůl, In
terpretace pátého znaku byla tedy
oprali Va jtíškovu výkladu změněna.

Casově klade autorka vznik heraldic
ké výzdoby východní strany Stáro

městské mostecké věže do let 1363
1368.

Promyšlená koncepce práce a' bo

hatý poznámkový aparát budí dojem
seriozního přístupu Karoliny Adame

vé k řešené problematice.

-ls-

Ladí slav Vrtef Peter Kartous:
Dnešně erby slovenských míest,
Vlastivedný časopis, 1983 [r, 32),
e. 2, s. 70-75.

Autoři V úvodu stručně charakter-i
ZL:;í historický vývoj městské heraldi
ky na Slovensku. Po druhé světové

válce došlo v tomto směru ke značné

ŽIvelnosti, projevující se svévolným
přijímáním nejrůznějších městských

znaků bez zřetele na původní histo
rické symboly. Tuto živelnost se sna

ží odstranit Heraldická. komise MV
SSR, jejíž statut byl schválen v roce
1975. Komisi tvoří 12 specialistů pro
heraldiku, sfragistiku, archivistiku,
numismatiku, historii, právo a výtvar

né umění. Náplň anotovaného článku

tvoří rekapítu lace činnosti uvedené
komise za uplynulých 8 let existence.
Hlavním úkolem komise je dosáhnout
toho, aby každé ze 123 slovenských
měst užívalo heraldicky i historicky
správného znaku. Podle v dnešní do
bč užívaných symbolů dělí autoři slo
venské městské znaky do čtyř skupin:
historické městské znaky - komise
doporučule zpravidla návrat k nej
starší variantě; upravené historické
symboly - vzhledem k ideové čistotě



jsou ze znaků odstraiíovány pcstavy

svatých; novotvary kořenící v histo
rickém symbolu města; znaky bez
vazby na historický symbol. Autoři

popisují četné příklady ze všech čtyř

skupin znaků. Připojeny jsou fotogra
fie pečetí, vyobrazení heraldicky i
historicky nesprávných znaků - pří

mo odstrašujícím dojmem působí

znak Popradu - a nepříliš zdařile

provedené kresby komisí schválených
variant. Završením l.Iavní činnosti

komise bude vydání katalogu se zá
vaznými 110pi:,y a vyobrazeními zna
ků všech měst v SSR. Splněním to
hoto úkolu však práce komise ne
skončí, neboť se bud') dále zabývat
schvalováním nejrůznějších úprav
znaků, např. v souvislosti s integra
cí obcl.

-km-

Bibliografie J. Schenka z oboru dějin

hornictví (do roku 1981J. Studie z dě

jin hornictví 13. Praha, Národní tach

r.iekě muzeum 1982, s. 40-51.

Celý třináctý svazek sborníku Stu

die z dějin hornictví je věnován 75.
výročí narození prof. dr. mont. ing.
Jiřího Schenka. Uvedená bibliografie
obsahuje celkem 129 položek, mezi
kterými jsou zastoupeny vedle prací
obecně historických také studie s nu
mísmatíckou a heraldickou tématikou.
Pro informaci vyjímáme citace něko

lika publikací a článků zaměřených

na problematiku znaků našich staro
tylých i novodobých horních měst:

U hornické minulosti krušnohorských
horních měst Krupky. Hory sv. Ka
teřiny, Hor y sv. Šebestiána a Písač

níce a jejich znacích a pečetích.

Sborník s evercčeského muzea
Historia 6 19"70. (Spoluautor
Alois PřibylJ.

Znaky českých horních měst vznik
lých do 17. století II je'ich obrazo
vá znamení. Rozpravy Národního
technického muzea v Praze, sv. 67,
Praha 1976.

Horní města v Československu I.
Příbram 1977.

Hornf města v Československu II.
Příbram 1930.

(Autor vydal v letech 1981 a 1982

další dva svazky. Všechny byly
anotovány ve Zpravodaji č. 2-3/

/1981 a č. 2/1983. J

Horní města v Československu. Dva-

náct hnraldrckých kreseb K. Dvo

řáka s průvodním slovem dr. J.
Schenka. Malý diář Polytechny pro
6. mezínárodní výstavu "INVEX 80",

Brno 1980.
-km-

MaUhias Corvinus und die Rerraissan
cc in Ungarn 1458-1541. Schallaburg

8. 5.-1. ll. 1982. Katalog des Nieder
osterreichischen Landesmuseums,
Neue Folge Nr. 118, Vídeň 1982, 768 s.

Pod názvem "Matyáš Korvín a re
nesance v Uhrách 1458-1541" byla v
1011skP.m roce uspořádána rozsáhlá
výstava na hradě Schallaburgu v Ra
kousku a v nedávné době byla pře

nesena do Budapešti. Mezi vystavují
ctmt muzei, archivy a knihovnami z
Macřarska, JRakouska, Československa,

Fol~ka, Jugoslávie, NSR a Francie jsou
zastoupeny také instituce z našeho
kraje - Státní vědecká knihovna v
Olomouci a Státní oblastní archiv v

Opavě.

Velmi kvalitní a po všech strán
kách reprezentační katalog je dílem
především maďarských a rakouských
vědců. Jeho první část tvoří samostat
né studie o osobě Matyáše Korvína,
meztnárodnírn postavení Uherského
k ré lovstvl, renesančním umění v Uh

rách, národní literatuře, humanismu
e td, Vlastní katalog je rozdělen na 23

oddílů, které jsou za sebou řazeny

chronologicky a - tématicky, např. Po
čátky renesance, Rodina Hunyad íů.

Humanismus a věda, Knižní malba a
erbovní listiny, [agelloncí jako ná
stupci Matyáše, Uhry po bitvě u MC)
1láče do r. 1541. Každému oddílu
předchází kratší charakterizující úvod
e. pal, následuje vlastní popis expo
nátů s připojenou bibliografií a v
mnoha případech i s fotografickou
dokumentací. V závěru přináši kata
log seznam nejdůležitější literatury,
rodokmeny uherských panujících 1'0
Gin, chronologické tabulky, mapky a
místní rejstřík. Zvláštní část tvoří 86

barevných fotografií v příloze.

Pro zájemce o heraldiku jsou zvláš
tě cenné speciální kapitolky věnova

né výzdobě erbovních listin a náhrob
ní plastice s heraldíckvmí motivy. Ka
lalog je přístupný v knihovně Státní
ho oblastního archivu v Opavě.

-km-

Genealogie v rnzhlasn

Každou sobotu večer vysílá Čs. roz
hlas na stanici Vltava oblíbený po
rad "Třikrát šedesát, a to stereo",
v němž kromě hudebních zajímavostí,
d ramutízované četby na pokračováni

apod. se často objevují také rczhovo
ry se zajímavými lidmi. Tak tomu by
lo I v sobotu 19. únor-a 1983, kdy
část tohoto pořadu nyla věnována

genealogii. Nesla název, jak bylo v

iivodu řečeno, "Zastavení nad pomoc
I~OU vědou historickou zvanou genea
logie."
Komentář, kterým byli posluchač!

uvedeni do problematiky genealogie
- rodopisu, byl velmi citlivě a vhod
r ě sestaven. I když byly pak další
monology Františka Šírla a Ing. Vl k
tora Genttnera určitě jen výřezem z
roaeáhlejších interview, přesto v
nich bylo obsaženo vše podstatné k
propagaci genealogie a k vysvětlení

d VOLI Z největších bariér, na něž mo
hou narazit začínající zájemci o své
předky.

František Šírl hovořil o zdánlivé
nečitelností textů starých matrik psa
ných kurentnírn písmem, které mno
1,0 lidi odradí. Není to však nepřeko

uatelnou překážkou, protože toto pís
mo se lze velmi rychle naučit číst,

zvláště když jsou pořádány odborné
hursy pro zájemce. Ing. Genttner vy
světlu posluchačům, kdy se v našich
zemích počínají vést .natrtčnt zápisy
a upozornil na období třicetileté vál
ky, které zastaví většinu rodopisců.

Dále pak byl vysílár; rozhovor se
jmenovcem kdysi slavného Iacopa
Casanovy,

V závěru pořadu bylo sestavení
vlasu.jho rodokmenu nabídnuto po
slucnnčům jako vhodný námět pro
zbývajících pár zimních večerů s tím,
že redakce se pokusí zprostředkovat

radu a pomoc.

Velmi vhodně na tuto relaci o g:"
nealogii v témž pořadu navazoval
rozhovor s dr. Míle-slevou Knapovou,
CSc., který byl vysílán v sobotu 5.
března 1983. Dr. Knapová z Ústavu
))1'0 jazyk český ČSAV osvětlila po
sluchačům problematiku vzniku čes

kých příjmení se zmínkou o možné
záměně před uzákoněnlm stálých pří

jmení za Josefa II.
Domnívám se, že oba pořady velmi

!=,řisilěly ke zvýšení zájmu o genea
!ogii.

Vladimír Kejla






