


sklářského rodu Blaschků“ od autor-
ského dua Vladimír Dufek a Michal 
Gelnar,
4) a článek „K otázce Bohuslava Kru-
šiny ze Švamberka“ od Bohumila 
Čapka.
 Celkem pro vás připravuje-
me 111 stran textu a ilustrací.

 Od tohoto čísla bude součástí 
HN nová rubrika, která ponese ná-
zev „Nová státní a zemská symbo-
lika“. Rubriku budeme připravovat 
s naším kolegou a členem, Romanem 
Klimešem.

Miroslav Baroch a Jiři Ungermann
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 Obrázek na obálce: Znak ar-
civévody Albrechta VII. „Zbožného“ 
(1559 - 1621) syna císaře Maxmiliá-
na II. Obrázek pochází z „Wappenbu-
chu“ Hanse Ulricha Fische, který je 
uložen v Staatsarchiv Aargau. Na in-
ternetu je dostupný prostřednictvím 
projektu „e-codices“ - Virtual Manu-
script Library of Switzerland (http://
www.e-codices.unifr.ch/en/saa/V4-
1985)
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 Vážení čtenáři, opět vás 
chceme informovat jaké zajímavé 
články můžete čekat v příštím čís-
le časopisu Heraldika a genealogie, 
čísle 1-2/2010. Mezi stěžejní články 
tohoto čísla patří:
1) „Hrad Rychleby a genealogie ma-
pového zobrazení“ od Ivo Brachtla,
2) „Oselští z Dlouhé Vsi“ od Vladimí-
ra Červenky,
3) „Nástin genealogie hodkovického 

Obálka časopisu HaG 1-2/2010

http://www.e-codices.unifr.ch/en/saa/V4-1985
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 1. dubna 2010 nastoupil 
do úřadu krále erbů zv. „Podvazek“ 
(Garter Principal King of Arms) Tho-
mas Woodcock Esq., LVO (poručík 
Královského Viktoriánského řádu), 
FSA (člen společnosti londýnských 

starožitníků), DL (Deputy Lieute-
nant - zástupce představitele hrab-

ství Lancaster), dosavadní král erbů 
zv. „Norroy a Ulster“ (Norroy and Ul-
ster King of Arms). 
 Nový herold se narodil v roce 
1951. Vystudoval Eton College. 
Poté navštěvoval University College 
v Durhamu a Darwin College v Cam-
bridge. 
 Svou heraldickou kariéru 
zahájil v roce 1975, kdy si ho zvo-
lil tehdejší „Podvazek“ Sir Anthony 
Wagner svým asistentem. Roku 1978 
byl jmenován persevantem zv. „Čer-
vený kříž“ (Rouge Croix Pursuivant). 
Roku 1982 byl povýšen do úřadu „So-
merset Herald“. Thomas Woodcock 
držel zmíněný úřad až do jmenování 
do funkce „Norroy and Ulster King 
of Arms“ v roce 1997. Roku 1996 byl 
při příležitosti královniných naroze-
nin vyznamenán Královským Vik-
toriánským řádem. V prosinci roku 
2005 byl uveden do úřadu zástupce 
představitele hrabství Lancaster.
 Thomas Woodcock je také 
autorem / spoluatorem řady knih. 
S Johnem Martinem Robinsonem 
(nositel funkce „Maltravers Herald 
Extraordinery“) je podepsán napří-
klad pod známým titulem „The Ox-
ford Guide to Heraldry“ z roku 1990 
nebo „Heraldry in National Trust 
Houses“ z roku 1999.
 Erb (20.4.1961): Štít: Zlatý 
v něm červené kosmé břevno, prová-
zené dvěmi červenými kosmými ni-
těmi, se třemi zlatými kosmo polože-
nými křížkovými kříži, jejichž spodní 
rameno je zahroceno. Klenot: na kolčí 
přilbě s červeno-zlatými přikryvadly, 
je zlatá čelenka se třemi červenými 
růžemi se zlatými semeníky a zele-
nými okvětními lístky. Z čelenky vy-

Thomas Woodcock jako Norroy and Ulster 
King of Arms při slavnostním procesí ve 

Windsorském zámku v červnu 2006.
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růstá obrněné rameno zlatě zdobené 
svírající v dlani tureckou šavli se zla-
tou rukojetí. Heslo: na červeně podši-
té stříbrné stuze černý nápis LEGES 
JURAQUE SERVA (právo, zákony 
a služba).

Další informace najdete na interne-
tu: 
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/
wiki/Thomas_Woodcock_(officer_of_
arms),
The College of Arms Newsletter 
Nr. 21 - June 2009: (http://colle-
ge-of-arms.gov.uk/Newsletter/021.
htm#News)
Internet: http://www.societies.cam.
ac.uk/cuhags/info/o_of_a/intro.htm, 
http://www.whitelionsociety.co.uk/
armorial/garter.html.

 
Miroslav Baroch

Znak Thomase Woodcocka

Makedonie
 Bývalá jugoslávská svazová 
republika Makedonie byla posled-
ní zemí Jugoslávie, která používala 
nezměněný státní znak. Až 17. lis-
topadu 2009 byl publikován nový 
Zákon o znaku Republiky Make-
donie v Úředním listu. Znak  byl 
pouze mírně modifikován. Zmizela 
komunistická rudá hvězda a osiny 

žita byly spojeny v celistvý oblouk. 
Znak symbolizuje slunnou hornatou 
krajinu, vodstvo, místní zemědělské 
produkty a dole na stuze lidový orna-
ment.  

Dolní Slezsko (Polsko)
 Nařízením číslo XLVII/810/09 
ze dne 17. prosince 2009 byly zavede-
ny nový znak a nová vlajka pro toto 
polské vojvodství. Oproti starému 
znaku a vlajce byly pozměněny pou-
ze detaily na heraldické figuře černé 
orlice. Znak tvoří zlatý štít s černou 
orlicí nesoucí na prsou stříbrné pe-
risonium zdobené uprostřed kříž-
kem. Vlajka  má žlutý list, uprostřed 
vlajky je heraldická figura ze znaku. 
Výška orlice je 7/8 šířky vlajky, po-

Původní (vlevo) a nový (vpravo)  
znak Makedonie.

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Woodcock_(officer_of_arms)
http://college-of-arms.gov.uk/Newsletter/021.htm#News
http://www.societies.cam.ac.uk/cuhags/info/o_of_a/intro.htm
http://www.whitelionsociety.co.uk/armorial/garter.html
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měr stran vlajky obnáší 5:8. 

Berlín-Pankow (Německo)
 Dne 28. července 2009 udě-
lil  Senát spolkové země Berlín  ber-
línské městské čtvrti Pankow znak. 
Autorem je berlínský grafik a malíř 
Jörg Mantzsch.. Znaky všech 12 čtvr-
tí Berlína mají jednotný rámec – štít 
na němž je umístěna červená hradeb-
ní koruna se třemi věžemi a černými 
okny, na prostřední věži se nachází 
štít ze znaku Berlína – na stříbrném 
štíte černý červeně ozbrojený a oja-
zyčený medvěd. Na štítě znaku jsou 
symboly symbolizující Pankow – čer-
vené kolo od vozu a zelené chmelové 
lístky pod červeným mostem se tře-
mi oblouky.
 Vlajku tvoří tři vodorovné 
pruhy v barvách červené, bílé a čer-
vené o poměru šíře 1:3:1. V bílém 

pruhu posunut k žerdi je umístěn 
městský znak. Poměr šířky k délce 
vlajky je 3:5.

Francouzská Guyana (Francie)
 Tento francouzský zámořský 
departement je teprve třetím (z cel-
kových 12) z francouzských zámoř-
ských území a departmentů, který 
má oficiální vlajku. Stalo se tak 29. 
ledna 2010 kdy regionální rada Fran-
couzské Guyany tuto vlajku schváli-
la. 
 Tento dávný požadavek byl 
schválen 43 let po konání ustavují-
cího kongresu l´Union des Travaille-
urs Guyanais (UTG). Ve skutečnosti 
se guyanská vlajka objevila již v září 

Znak Dolního Slezska

Znak Berlína - Pankow

Vlajka Berlína - Pankow

Vlajka Dolního Slezska
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roku 1967. Toto se přihodilo během 
shromáždění organizovaného v září 
1967 pod vedením významné osob-
nosti země, Turenne Radamonthe. 
V této době byl generálním tajemní-
kem prvních místních odborů. Otáz-
ka guyanské vlajky byla středem 
debaty Guyanského sociálního fóra, 
které se konalo v Awala-Yalimapo 
v prosinci 2005 a poté diskutována 
v červnu 2007 členy komise během 
40. výročí vlajky. Horní trojúhelník 
je v zelené barvě, která představu-
je les, dolní trojúhelník žluté (zlaté) 
barvy představuje velké bohatství, 
které se skrývá v guyanské půdě.  
Uprostřed se nachází pěticípá hvěz-
da červené barvy, která symbolizuje  
5 skupin obyvatelstva jež v zemi žijí.
 Podle prezidenta regionální 
rady Alaina Tien-Lionga, tato vlajka 
bude vlát vedle národní a evropské 

vlajky, jak je tomu již v jeho kancelá-
ři. Poměr šířky k délce vlajky je 2:3. 
Rio Negro (Argentina)
 Nová provinční vlajka byla 
zavedena dne 28. března 2009. Je-
jím autorem je Daniel Cuomo. Mod-
rá barva symbolizuje spravedlnost  
jakož i jezera v Kordillerách, řeky 
a kanály, zelená barva zeměděl-

skou produkci a černá vlastní název 
provincie Rio Negro (Černá řeka). 
V kantonu se nacházejících 13 hvězd 
sděluje počet departmentů na které 
se provincie dělí. Poměr šířky k délce 
vlajky je 2:3.

Roman Klimeš

Podivná heraldická figura - pěti-
hlavý orel

 Rytířská rodina Ofenheim 
von Ponteuxin je židovského pů-
vodu. Prvním známým předkem 
rodiny je Abraham Ofenheim ži-
jící v letech 1750-1801. Rakouský 
rytířský stav spolu s predikátem 
„von Ponteuxin“ získal 10. března 
1867 Viktor Ofenheim, železnič-
ní úředník, podnikatel a investor.  
 Jeho syn Vilém (1860-1932) 
vlastnil v letech 1916-1932 panství 
a zámek Jevišovice, které zdědil 
jeho bratr Arnošt, lékař působící 
především ve Velké Británii. Ten 
roku 1939 prodal panství známému 
ostravskému důlnímu podnikateli 
hraběti Eduardu Larisch-Mönnicho-
vi. Kromě Jevišovic vlastnil Vilém 

Vlajka Francouzské Guyany

Vlajka provincie Rio Negro
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Ofenheim von Ponteuxin ještě pan-
ství Pavlice.
 Při příležitosti povýšení Vik-
tora Ofenheima do rytířského stavu 
byl obdarovanému udělen erb s po-
někud nezvyklými figurami, z nichž 
řetěz s kotvou procházející z pole 
prvního do pole čtvrtého je figura 
odporující všem zásadám heraldiky. 
Rovněž orel s pěti hlavami ve třetím 
poli je ojedinělý.

 Erb (1867): Štít čtvrcený, 
1. pole modré, na přirozeném moři 
pluje doleva trojstěžník pod plnými 
plachtami, na prostředním stožáru 
vlaje červeno-stříbrný prapor, na zádi 
prapor stříbrno-červený, v pravém 
horním rohu štítu stříbrná hvězda, 
ze špice lodi je spuštěn přirozený ře-
těz ke středu štítu, 2. pole zlaté s čer-
veným šikmým břevnem a na něm 
tři zlatá srdce za sebou, 3. pole zla-
té s černý pětihlavým orlem, 4. pole 
černé s přirozeným mořem a zlatou 
trojhrotou kotvou se zlatým řetězem 

navazujícím na řetěz z prvního pole, 
v levém horním rohu stříbrný stoupa-
jící měsíc a pod ním stříbrná hvězda.  
Klenoty dva na korunovaných tur-
najských přilbách. 1. přikryvadla 
modro-zlatá s rostoucím zlatým 
lvem, 2. přikryvadla červeno-zlatá, 
otevřená orlí křídla, pravé červeno-
zlatě dělené, levé černo-zlatě dělené 
a mezi nimi pět zlatých klasů. Hes-
lo: SEMPER IDEM zlatě na modré 
stuze.

Lit.: GHdA, Adelslexikon, Band X 
(1999).

Další informace na internetu:
http://pavlice-historie.wz.cz/erby_
majitelu_pavlic.html,
http://www.burgen-austria.com/Pa-
lais.asp?Artikel=Ofenheim,
http://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Coats_of_arms_of_Austri-
an_nobility,
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Victor_von_Ofenheim_COA.svg.

Opinicus v ruské heraldice

 Heraldické monstrum zvané 
Opinicus je v české respektive ev-
ropské heraldice velmi vzácnou er-
bovní figurou. Pomineme-li Britské 
ostrovy je jeho výskyt téměř nulový.  
 Přesto roku 1901 ruská cí-
sařská heroldie zařadila do soupi-
su erbů ruské šlechty erb knížete 
Giorgie Shervashidzeho, potomka 
vznešené gruzínské rodiny, která 
ve  14. století získala vládnoucí po-
stavení v Abcházii pod svrchovanos-
tí gruzínských králů. Po rozkladu 
sjednoceného gruzínského království 

Znak rytířské rodiny Ofenheim von Ponteuxin

http://pavlice-historie.wz.cz/erby_majitelu_pavlic.html
http://www.burgen-austria.com/Palais.asp?Artikel=Ofenheim
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Coats_of_arms_of_Austrian_nobility
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Victor_von_Ofenheim_COA.svg
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v 15. století si své postavení udržela 
v i rámci Ottomanské říše. 
 Blason: Štít modrý se dvěmi 
zlatými čepičkami zv. pileus a nad 
nimi dvěmi zlatými hvězdami tvo-
řenými uprostřed kuličkou a osmi 
hroty. Klenotem, na korunované tur-
najská přilbě s modro-zlatými při-
kryvadly, jsou tři pštrojí pera, modré 
mezi zlatými. Štítonoši jsou dva zlatí 
opinicové stojící na zlaté arabesce. 

Vše je položeno na červený knížecí 
plášť podšitý hermelínem splývající 
z knížecí koruny.
 Lze konstatovat, že štítonoši 
zobrazeného erbu  jsou antičtí gryfo-
vé, kteří byli velmi často zobrazováni 
se všemi čtyřmi lvími tlapami. V zá-
padní Evropě se heraldická podoba 
částečně odchýlila od své antické 
předlohy a dodnes je opinicus zobra-
zován se lvím tělem, předními a zad-
ními tlapami rovněž lvími, hlava, krk 
a křídla jsou orlí ( na některých star-

ších vyobrazeních lze najít opinica 
i s křídly dračími) a ocas z velblouda. 
Zde si však zachoval podobu svých 
antických vzorů, svalnaté tělo a tla-
py lva, rovněž lví ocas, orlí křídla.  
 Od západoevropského úzu se 
liší především dračím krkem s hře-
benem zakončeným gryfí hlavou. 
S největší pravděpodobností chtěl 
autor erbu zdůraznit prastarý původ 
rodiny sahající až do antických dob, 
neboť dvě čepičky zv. pileus (dnes ji 
nosí římsko-katolické duchovenstvo, 
též Frygická čapka, symbol svobody) 
a hvězdy odkazují na starověkou řec-
kou báji o bratřích Castorovi a Pol-
luxovi k jejichž poctě bylo založeno 
dnešní hlavní město Abcházie (staro-
řecká kolonie Dioscurias), Suchumi.

Další informace na internetu:
http://georgianheraldry.blogspot.
com/2009/10/shervashidze-giorgi-mi-
khailovich.html,
http://en.wikipedia.org/wiki/Sherva-
shidze.

 
Miroslav Baroch

Znak knížat Shervashidze

http://georgianheraldry.blogspot.com/2009/10/shervashidze-giorgi-mikhailovich.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Shervashidze
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 19. června 2010 se švédská 
korunní princezna Victoria provdala 
ve Stockholmské katedrále „Storkyr-
kan“ za Daniela Westlinga. Daniel 
Westling není příslušníkem šlech-
ty a ani nepochází z vyšších kruhů. 
Královský pár se seznámil v roce 
2001, v době kdy DW působil jako 
princeznin osobní trenér fitness. 

 Celým jménem, Olof Daniel 
Westling (dále DW), pochází z občan-
ských kruhů. Jeho otec Olle je ko-
munální úředník a matka Eva poš-
tovní úřednice. Narodil se 15.9.1973 
v městě Örebro a vyrůstal v městě 
Ockelbo. Po dokončení školy nastou-
pil do švédské armády, regimentu 
Hälsinge, který sídlí v Gavle. Má se-
stru Annu.
 Sňatkem získává DW titul 
prince švédského a vévody z Väster-
götlandu. Podle švédského zákona 
o následnictví se stává následníkem 
trůnu první dítě královského páru 
bez ohledu na pohlaví. To zname-

ná, že DW jako manžel nejstarší-
ho královského potomka „zasedne 
na trůn“. 
 Švédský národní archív pub-
likoval výpis předků DW, ze kterého 
lze odvodit, že většina jeho předků 
byli farmáři, kováři a vojáci v pro-
vincii Hälsingland v centrální části 
Švédska. Původní jméno rodiny bylo 
Andersson. Jeho dědeček Anders An-
dersson (1900-1980) však přijal jmé-
no Westling po své matce.

 Švédský genealog Björn Eng-
ström zveřejnil v červnu 2010 infor-
mace ze kterých plyne, že při pátrání 
po předcích DW došel až do 14. sto-
letí a zjistil, že DW je potomkem ně-
kterých šlechtických rodin z oblasti 
Stora Kopparberget, která je proslu-
lá těžbou mědi. Jeho předkem je Jöns 
Svinhufvud žijící právě ve 14. století. 
Starobyla šlechtická rodina Svinhu-
fvud pochází z oblasti Dalarma tak-
též v centrálním Švédsku a byla při-
jata již ve středověku do řad švédské 
a finské nobility. Mezi nejvýznamněj-
ší příslušníky této rodiny patří Pehr 
Evind Svinhufvud, který byl v letech 
1931 až 1937 prezidentem Finska.
 Mezi předky DW patří i tzv. 
„lesní finové“ (Forest Finns), kteří 

Stockholmská katedrála

Fotografie novomanželů
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přesídlili z Finska do Švédska. Vel-
ká část této skupiny finů má ruské 
kořeny a proto se Björn Engström 
domnívá, že DW má i ruské předky.
 U příležitosti svatebního ob-
řadu se stal DW i rytířem královské-

ho řádu Serafinů a získal erb, který 
je v tomto článku zobrazen. 1, 2 a 4 
pole je převzato z královského zna-
ku, 3 pole obsahuje znak provincie 
Västergötland a ve středovém štítku 
je znak, který je odvozen ze znaku 
města Ockelbo.

Další informace na internetu:
Wikipedie: 
- http://en.wikipedia.org/wiki/Hou-
se_of_Bernadotte,  
- http://en.wikipedia.org/wiki/Line_
of_succession_to_the_Swedish_thro-
ne,
- http://en.wikipedia.org/wiki/Victo-
ria,_Crown_Princess_of_Sweden,
- http://en.wikipedia.org/wiki/Prin-
ce_Daniel,_Duke_of_Västergötland, 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dani-
el_Westling,
- http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_
Order_of_the_Seraphim.
Internet:
- http://www.wargs.com/royal/west-
ling.html,
- http://www.thelocal.
se/27108/20100608/,
- http://www.novinky.cz/koktej-
l/162292-svedska-korunni-prin-
cezna-se-zasnoubila-svatba-bude-
pristi-rok.html,
- http://www.mediafax.cz/zahrani-
ci/3058059-Obrazem-Svedska-prin-
cezna-Victorie-se-provdala-za-sveho-
trenera,
- http://armorialblog.wordpress.com/
category/swedish-heraldry/.
 
Jiři Ungermann

Nový znak Daniela Westlinga s řetězem  
královského řádu Serafinů

Znak provincie Västergötland (vlevo) a města 
Ockelbo (vpravo)

http://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Bernadotte
http://en.wikipedia.org/wiki/Line_of_succession_to_the_Swedish_throne
http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria,_Crown_Princess_of_Sweden
http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Daniel,_Duke_of_V�sterg�tland
http://cs.wikipedia.org/wiki/Daniel_Westling
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Order_of_the_Seraphim
http://www.wargs.com/royal/westling.html
http://www.thelocal.se/27108/20100608/
http://www.novinky.cz/koktejl/162292-svedska-korunni-princezna-se-zasnoubila-svatba-bude-pristi-rok.html
http://www.mediafax.cz/zahranici/3058059-Obrazem-Svedska-princezna-Victorie-se-provdala-za-sveho-trenera
http://armorialblog.wordpress.com/category/swedish-heraldry/


Sira Williama Malcolma Mounta 
(1904-1993), 2. baroneta z Walsing 
Place a jeho ženy Elizabeth Nance 
Llewellyn (1904). DC má staršího 
bratra Allana Alexandra (1963), kte-
rý působí jako právník a dvě sestry, 
Taniu Rachel (1965) a Clare Louise 
(1971).

 DC absolvoval Eton College 
a poté studoval v Oxfordu na Bra-
senose College se zaměřením na fi-
lozofii, politiku a ekonomii. Graduo-
val v roce 1988 s „first class honour 
degree“. V letech 1994 až 2001 pra-
coval pro mediální firmu Carlton 
Communications. Již po skončení 
studia začal pracovat pro konzerva-
tivní stranu. Od roku 2001 je členem 
parlamentu za Whitney v hrabství 
Oxford. Do čela konzervativní strany 
se dostal v roce 2005.
 Od roku 1996 je ženatý 
se Samanthou Sheffield (1971), nej-

 V květnu 2010 proběhli v Bri-
tánii parlamentní volby. Vítězem 
voleb se stala konzervativní strana 
vedená Davidem Cameronem. Vítěz-
ství konzervativců však nebylo do-
konalé, nezískali absolutní většinu 
(získali 302 křesel z 326 potřebných). 
Konzervativci se proto spojili se třetí 
nejúspěšnější stranou voleb (56 kře-
sel), stranou liberálních demokratů 
a vytvořili koaliční vládu. Podobná 
situace nastala v Británii naposledy 
v roce 1974.
 David Cameron se stal pre-
miérem a Nick Clegg, který vedl libe-
rální demokraty do voleb, se stal ví-
cepremiérem. David Cameron i Nick 
Clegg jsou z pohledu heraldiky a ge-
nealogie zajímavé osobnosti.

 David William Donald Ca-
meron (dále DC) se narodil 9. října 
1966 v Londýně do rodiny významné 
ve finančních kruzích. Je nejmlad-
ším dítětem makléře Iana Donalda 
Camerona (1932) a jeho ženy Mary 
Fleur Mount (1934), druhé dcery 
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David Cameron a Nick Clegg,  
jako vítězové voleb

Premiér David Cameron
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starší dcerou Sira Reginalda Adria-
na Berkeley Sheffielda, 8. baroneta 
Sheffielda a jeho první ženy Annabel 
Lucy Veronicy Jones (1948), podru-
hé vdané za Lorda Astora. Saman-
tha Cameron pracuje jako Creative 
Director ve firmě Smythson v Bond 
Street, zaměřené na luxusní doplň-
ky. 
 Postupně se jim narodily tři 
děti: Ivan Reginald Ian, Nancy Gwen 
a Arthur Elwen. Bohužel jejich nej-
starší syn Ivan trpěl vážnou choro-
bou a zemřel v šesti letech. Nyní oče-
kávají narození čtvrtého potomka.

 Jak již napovídá Camerono-
vo jméno je DC členem klanu Ca-
meronů. Klan Cameronů pochází 
z oblasti, která ve středověku tvořila 
tzv. Maormordom (něco jako dnešní 
hrabství) Moray. Podle některých 
autorů byl klan Cameronů stejné-
ho původu jako klan Chattan, jeden 
z nejstarších horalských klanů. Pře-

kládá se jako klan koček. V kleno-
tech příslušníků klanu se objevuje 
postava horské divoké kočky, sedící, 
skákající případně rostoucí, např. 
u rodů MacKintosh, MacPherson, 
Farquharson, MacGillivray, Shaw, 
MacBain, MacThomas a další. Tyto 
rody měli zejména v ranném středo-
věku společného náčelníka.
 Allan, příjmením MacOcht-
ry, syn Uchtreda je tradičně zmiňo-
ván jako náčelník klanu Cameronů 
za vlády skotského krále Roberta 
II. Podle dodnes živé tradice, která 
je zapsána ve středověkém rukopisu 
popisujícím historii klanu, je třeba 
hledat původ Cameronů u mladšího 
syna z dánské královské rodiny, kte-
rý pomáhal skotskému gaelskému 
králi Fergusovi II. (Fergus Mór mac 
Eirc, *kol 430 severní Irsko +501, 
1. král skotské Dal Riaty, oblast 
v dnešním západním Skotsku, ačko-
liv je historická autenticita Ferguse 
sporná, jeho role ve skotských národ-
ních mýtech pocházejících ze stře-
dověku je  nezastupitelná, neboť 
všichni skotští vládci od Kennetha I. 
až po dnešní dobu považují Ferguse 
Velikého za svého předka) při návra-
tu na trůn. Díky svému pokřivenému 
nosu měl přezdívku „Cameron“, kte-
rou později přejali příslušníci klanu 
za své jméno.
 Původní klanová sídla se na-
cházela v oblasti Lochaber v západ-
ním Skotsku, uprostřed tohoto území 
se tyčí hora Ben Nevis, nejvyšší vr-
chol Britských ostrovů. Klan se pů-
vodně skládal ze tří rodových svazů 
(septů): Cameron jinak MacMartins 
of Letterfinlay, Cameron jinak Mac-
Gillonies of Strone a Cameron jinak 

V popředí badge klanu Cameronů 
 a v pozadí tartan Cameronů
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MacSorlies of Glenevis. 
 V současnosti tvoří hlavní ro-
dovou linii, linie zv. Cameron of Lo-
chiel a mnoho tzv. kadetských větví, 
např. Erracht, Clunes, Glen Navis 
či Fassifern. Podle zmíněného ruko-
pisu z roku 1450, současný klanový 
náčelník odvozuje svůj původ z linie 
Strone. Je jím „27th Chief of Clan 
Cameron“ Donald Angus Cameron 
of Lochiel.
 Genealogie Cameronů 
je zvláště počátkem 18. století tak 
složitá, že nelze rodovou linii DC na-
vázat s absolutní přesností. Můžeme 
však říci, že se současným 27. náčel-
níkem klanu má společného předka 
v 17. náčelníku klanu Cameronů, 
kterého může počítat mezi své před-
ky, díky jeho dceři Janet Camerono-
vé (1679-1759).
 Cameronova rodina pochází 
z oblasti Inverness ve Skotské vysoči-
ně. Cameronův otec Ian Donald pra-
cuje jako senior partner v investiční 
bance Panmure Gordon a to není je-
diné spojení rodiny s oblastí financí. 
V této bance rodina Cameronů půso-
bí již několik generací. Cameronova 
babička z otcovy strany Enid Agnes 
Maud Levita je vnučkou významného 
bankéře německo-židovského půvo-
du Emila Levita, který byl ředitelem 
Chartered Bank of India, Australia 
and China, která byla předchůdcem 
Standard Chartered Bank. Arthur 
Francis Levita, Emilův syn a otec 
Enid, hrál společně se Sirem Ewenen 
Cameronem (1841-1908), představi-
telem Hongkong and Shanghai Bank 
v Londýně a také pra-pra-pradědeč-
kem DC, klíčovou roli při poskytnu-
tí úvěru Japonské centrální bance 

v době Rusko-japonské války.
 Prostřednictvím své praba-
bičky Stephanie Agnes Cooper (1883-
1918), manželky Arthura Francise 
Levity, je DC potomkem Elizabeth 
FitzClarence (1801-1856), nemanžel-
ské dcery Williama IV. Hanoverské-
ho (1765-1837), krále Velké Británie 
a Irska a Dorothey Bland, přezdívané 
„Mrs. Jordanová“ (1761-1816). Díky 
Williamu IV., je DC také potomkem 

dvou českých králů. Českého „zimní-
ho“ krále Fridricha Falckého i krále 
Jiřího z Poděbrad.
 Zajímavostí je, že i man-
želka DC Samantha, je potomkem 
královského bastarda. Samantha 
Cameronová, je potomkem Karla II. 
(1660-1685) a Eleanor „Nell“ Gwyn-

Znak Sira Ewana Camerona, KCMG
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nové, respektive jejich syna Charle-
se Bauclerka (1670-1726), 1. vévody 
ze St.Albans.
 Díky tomu, že otec Karla II, 
král Karel I. měl za sestru Alžbětu, 
provdanou za Fridricha Falckého, 
můžeme říci, že David a Samantha 

Cameronovy jsou vzdálení příbuzní. 
 Podobně lze dohledat vazbu 
i na 27. náčelníka klanu Camero-
nů, neboť Lady Margaret Elisabeth 
Montagu-Douglas-Scott (1846-1918), 
manželka 24. náčelníka, je přímým 
potomkem Karla II. a jeho milenky 

Předci a rodové vztahy Davida a Samanthy Cameronových
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Lucy Walter (1630-1658), respektive 
jejich nemanželského syna Jamese 
Scotta, vévody z Monmouthu (1649-
1685).

 Nicholas William Peter 
„Nick“ Clegg (dále NC) se narodil 
7. ledna 1967 v Chalfont St.Giles 
v hrabství Buckinghamshire do ro-
diny, jejíž vzestup mezi příslušní-
ky vyšší střední vrstvy začal až na 
přelomu 19. a 20. století. Jeho otec 
Nicholas (1936) působí jako bankéř 
v bance United Trust Bank a jeho 
matka Eulalia Hermance van den 
Wall Bake (1936), příslušnice staré 

holandské patricijské rodiny, se vě-
nuje problematickým dětem jako uči-
telka. NC je třetím ze čtyř dětí.
 Cleggovo vzdělávání začalo 
v soukromé škole Caldicott School 
ve Farnham Royal, Bucks., pokračo-
val na Westminster School v Londýně 
a jako výměnný student v bavorském 
Mnichově. Ve vzdělávání pokračoval 
na Robinson College v University 
of Cambridge. Jeho oborem byla soci-
ální antropologie. Dále na University 
of Minnesota a na College of Europe 
v Brugách. 
 V průběhu studia praktiko-
val v Postipankki Bank v Helsin-

kách. Krátce pracoval pro Financial 
Times. Rovněž pracoval na několika 
pozicích v různých programech Ev-
ropské komise zaměřených zejména 
na oblast Ruska a dálného východu. 
Dále působil i jako lobbysta v Bruse-
lu pro několik britských firem.
 V letech 1999-2004 byl čle-
nem Evropského parlamentu za li-
berální demokraty. Od roku 2005 je 
členem dolní sněmovny parlamentu 
za okres Sheffield Hallam. V letech 
2006-2007 působil jako mluvčí své 
strany. V roce 2007 se stal jejím lea-
drem a v roce 2010 se stal ve vládě 
Davida Camerona vícepremiérem.
 Při svém pobytu v Brugách 
se seznámil s právničkou španěl-
ského původu Miriam Gonzáles 
Durántez, se kterou uzavřel v roce 
2000 sňatek. Jeho manželka Miriam 
je ze středostavovské rodiny, půvo-
dem z provincie Valladolid. Její rodi-
če řadu let působili ve školství. Otec 
se věnoval i veřejnému životu jako 
starosta města Olmedo a senátor pro 
Valladolid. NC má tři malé děti (An-
tonio, Alberto a Miguel), které jsou 
vychovávány anglicky a španělsky. 
Rodina žije v oblasti Peak District, 
která se nachází v centrální až se-
verní části Anglie.
 Příjmení Clegg patří mezi 
nejstarší anglo-saská rodová jména 
v Anglii. Prastaré dokumenty jako 
např. „Domesday Book“ (1086), „The 
Ragman Rolls“ (1291-1296), „The 
Curia Regis Rolls“, „The Pipe Rolls“, 
„The Hearth Rolls“, farní záznamy, 
zápisy křtů či výběry daní dokazují, 
že Cleggové byli usazeni v hrabství 
Lancaster již od nepaměti. Jméno 
samo bylo užíváno v nejrůznějších 

Vícepremiér Nick Clegg
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transkripcích např.: „Clegg, Clegge, 
Cleg, Claig, Claigg, Claige, Cleig, 
Cleigg, Clegges, Cleggs, Cllege, Cle-
agg, Cleagge, Cleag“. Tyto chyby 
se stávaly velmi často nedbalostí či 
špatným porozuměním zapisovatele 
a dokonce byly zaznamenány přípa-
dy, že jeden člověk za svůj život byl 
zapsán i několika způsoby hlásková-
ní. 
 Jak známo první Sasové 
se v Anglii usadili kolem 5. století 
v  oblasti Kentu. V době útoku Nor-
manů vedených pozdějším anglickým 
králem Vilémem Dobyvatelem byli 
Cleggové vlivnou rodinou v oblasti 
Lancaster, kde vzkvétali nejméně po 
další tři století a jejich hlavní rodové 
sídlo bylo Clegg Hall odkud se dále 
rozšířili do okolí, zejména do Roch-
dale, Lancastershire. Později drželi 
i další statky, např. Allerton u Liver-
poolu (dnes předměstí Liverpoolu) 
a  Little Clegg ve stejné oblasti. 
 V průběhu 14.-18. století 
hráli někteří členové rodiny význam-
né role nejen v místních záležitos-
tech, ale též v politickém životě celé 
země. V průběhu 17. a 18. století 
nastal odliv mnoha rodin do Uls-
teru v Irsku nebo do kolonií. Proto 
dnes můžeme najít rodiny se jménem 
Clegg jak v Irsku, tak v Kanadě či 
v USA. Díky této mohutné migraci 
obyvatelstva dochází i ke značným 
ztrátám genealogických dat a proto 
nemáme přesné informace, ke které 
rodině přesně Nick Clegg patří. Mno-
zí genealogové se snažili vystopovat 
otcovské předky a jistý rodokmen lze 
doložit až k praprapradědovi Nicka 
Clegga, Johnu, který se narodil ně-
kdy v letech 1803/5 v Adwaltonu, 

který se  nachází v hrabství York-
shire, kde byl v dospělosti působil 
jako mistr truhlář a hokynář. Zápisy 
farních matrik zaznamenávají naro-
zení jeho dětí se dvěma manželkami, 
nikoli však jeho rodiče. Někteří gene-

alogové dovozují ze souvislostí, že by 
mohl být potomkem jistého Christo-
phera Clegga, ale jistota zde chybí.
 NC je po rodičích anglicko-ho-
landského původu. Jeho kořeny však 
sahají i do oblasti Pobaltí a Ruska. 
Jeho dědeček Hugh Anthony Clegg 
(1900-1983), editor známého časopi-
su British Medical Journal uzavřel 
v roce 1932 sňatek s Kirou, baronkou 
von Engelhardt (1909-2005), dce-
rou barona Artura von Engelhardt 
a Alexandry Ignatievny Zakrevské 
(1884-1960). Při podrobném prostu-
dování genealogie rodiny Engelhard-
tů v „Genealogisches Handbuch der 
baltischen Ritterschaften“ však lze 
konstatovat, že v rodokmenu není, 
žádný Artur von E., který by měl 
za manželku příslušnici rodiny Za-

Znak baronů von Engelhardt  
(Obščij gerbovnik)
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krevských. Možná pramen zmiňova-
ný v této souvislosti (N.F. Ikonnikov 
- La noblesse de la Russie) nedosta-
tek jasných podkladů osvětluje.
 Rodina Engelhardt je velmi 
starou šlechtickou rodinou, jejíž ko-
řeny lze vysledovat ve Švýcarsku. 
V letech 1383-90 se připomíná He-
inrich Engelhardt jako člen městské 
rady v Curychu. Ze Švýcarska během 
XV. století přechází rod do Polska 
a později do Pobaltí a Ruska. Jejich 
znak lze najít v „Obščem gerbovnike 
dvorjan Rossijskoj imperii“ (v 6 díle 
na straně 91). U pobaltských větví 
se ve spodní červené části nacházejí 
tři zlaté obilní klasy, místo stříbr-
ných lilií uvedených v Gerbovniku. 
Obecně lze říci, že velké procento 
členů rodiny dosáhlo značných úspě-
chu ve vojenské či úřednické kariéře 
ve službách carského dvora. V jejich 
řadách je celá řada nositelů generál-
ské hodnosti, ale i vědců. K zajíma-
vým postavám této rodiny patří na-
příklad Alexandra von Engelhardt 
(1754-1838), dcera Vasijile von En. 
a Marie Jeleny Potěmkinové, neteře 
favorita carevny Kateřiny II. Veli-
ké, Grigorije Potěmkina. Alexandra 
von E. i jejich pět sester patřilo k vý-
znamným postavám dvora Kateřiny 
II. Alexandra von Eng. se provdala 
za Františka Xavera, hraběte Branic-
kého (1730-1819) a byla známa prá-
vě jako „proslulá“ hraběnka Branic-
ká. Její sestra Tatiana (1769-1841) 
se provdala za Nikolaje Borisoviče, 
knížete Jusupova (1751-1831) a k je-
jím potomkům patří Felix Felixovič 
Sumarokov-Elston, kníže Jusupov 
(1887-1967), proslulý odstraněním 
neblaze známého „Rasputina“.

 Rodina Zakrevských, ze kte-
ré pocházela Alexandra Ignatievna 
pochází od záporožských kozáků. 
Znak rodu je však zcela neznámý. 
Prvním známým předkem rodiny 
byl záporožský kozák Lukjan Za-
krevský. Jeho syn Josif Lukjano-
vič (+1769) měl za manželku Annu 
Grigorjevnu Razumovskou, sestru 
pozdějších hrabat Alexeje a Kirila 
Razumovských. Díky tomuto sňat-
ku se rodina dostává k císařskému 
ruskému dvoru a usazuje se natrvalo 
v Ruské říši. Nejstarší syn Josifa An-
drej (1744-1804) se oženil s kněžnou 
Odojevskou a založil starší linii rodu, 
ze které pochází nejvýznamnější pří-
slušník rodu Arsenij Andrejevič Za-
krevský (1783-1865), generál, minis-
tr a guvernér velkovévodství Finska, 
kterému se podařilo získat hraběcí 
titul. Andrejův mladší bratr Alexej, 
se stal zakladatelem větve, která 

držela statky v poltavské gubernii 
(Berezova Rudka). Byl otcem gardo-
vého plukovníka Platona Alexejeviče 
(1801-1882), který uzavřel sňatek s 
Annou Ivanovnou Zaslavskou. Jejich 
syn Ignatij Platonovič (1839-1906), 
člen císařského senátu a generální 
prokurátor, se oženil s Marii Nikola-

Rodinný dům Zakrevských  
v poltavské gubernii (Berezova Rudka)
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jevnou (1858-1919), dcerou Nikolaje 
Pavloviče Berejši. Z jejich svazku po-
cházejí tří sestry, Anna Ignatievna 
(1884-1941) provdaná Kočubejová, 
výše zmíněná Alexandra Ignatievna 
a Maria Ignatievna „Moura“ (1891-
1974), podruhé vdaná za barona 
Nikolaje von Budberg-Bönninghau-
sena, přezdívaná jako „Mata Hari 
z Ruska“ a proslulá jako dvojitý agent 
ve službách britské a ruské špionáž-
ní služby i jako milenka významných 
osobností (diplomat Sir R.H, Bruce 
Lockhart, spisovatelé Maxim Gorkij 
a H.G.Wells).
 Nejvýznamější předky NC 
však musíme hledat v jiné linii a to v 
rodové linii jeho matky Eulalie Her-
mance van den Wall Bake, která mezi 
své předky počítá Viléma Dobyvate-
le, Ludvíka Svatého i římského císa-

ře Luvíka IV. z rodu Wittelsbachů. 
Prostřednictvím rodu Wittelsbachů 
lze najít vztah i na Přemyslovce.

 Oba politici jsou zatím spíše 
v polovině své kariéry. Pokud se jim 
však bude dařit plnit očekávání ve-
řejnosti, můžeme předpokládat, že až 
dospějí k závěru své politické karié-
ry, potvrdí zažité zvyklosti  a  získa-
jí tak jako mnozí jejich předchůdci, 
ocenění z rukou panovníka v podobě 
některého z řádů či šlechtických titu-
lů. Což znamená, že na poli heraldi-
ky o nich ještě uslyšíme.

Odkazy:
David Cameron
- http://en.wikipedia.org/wiki/Da-
vid_Cameron,
- http://en.wikipedia.org/wiki/Clan_
Cameron,
- http://www.lochiel.net/,
- http://thepeerage.com/p17890.htm,
- http://www.wargs.com/noble/came-
ron.html,
- http://www.kittybrewster.com/an-
cestry/duff.htm
Nick Clegg
- http://en.wikipedia.org/wiki/Nick_
Clegg,
- http://en.wikipedia.org/wiki/Kira_
von_Engelhardt,
- http://de.wikipedia.org/wiki/Mou-
ra_Budberg,
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Fa-
mille_Engelhardt,
- http://humphrysfamilytree.com/
famous.descents.html,
- http://knol.google.com/k/will-john-
son/nick-clegg-next-british-prime-
minister/4hmquk6fx4gu/488#, 
- http://www.gerbovnik.ru/,
- http://personen.digitale-sammlun-
gen.de/baltlex/start.html
Společné zdroje: http://www.genea-
logics.org/

Znak rodu van den Wall Bake

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Cameron
http://en.wikipedia.org/wiki/Clan_Cameron
http://www.lochiel.net/
http://thepeerage.com/p17890.htm
http://www.wargs.com/noble/cameron.html
http://www.kittybrewster.com/ancestry/duff.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Nick_Clegg
http://en.wikipedia.org/wiki/Kira_von_Engelhardt
http://de.wikipedia.org/wiki/Moura_Budberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Engelhardt
http://humphrysfamilytree.com/famous.descents.html
http://knol.google.com/k/will-johnson/nick-clegg-next-british-prime-minister/4hmquk6fx4gu/488#
http://www.gerbovnik.ru/
http://personen.digitale-sammlungen.de/baltlex/start.html
http://www.genealogics.org/
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 Jako XII. svazek edice „Země 
a kultura ve střední Evropě“, který 
vydává Matice Moravská vychází 
sborník s názvem „JUDr.Václav 
Kounic a jeho doba“. Editorem 
sborníku jsou Jiří Malíř & Martin 
Rája. Podrobnosti k obsahu najdete 
zde.

 Nakladatelství Ivo Sperát 
pokračuje ve vydávání děl Josefa Pil-
náčka a připravilo k vydání „Rody 
starého Slezska“ a „Neznámé 
rody a znaky staré Moravy“. Obě 
publikace vycházejí v nové sazbě 
a graficky jsou zcela přepracovány. 
Více informací najdete zde/zde.
 Nečekaně jsme se dočkali 
dvou vydání jedné publikace najed-
nou, protože přibližně ve stejné době 
připravilo nakladatelství Garn k vy-
dání titul „Neznámé rody a znaky 
staré Moravy“. Více čtěte zde.
 U příležitosti výstavy s ná-
zvem „Kryštof Pavel z Liechten-
steinu-Castelkornu a Morava 
v časech třicetileté války“, ko-
nané od 4.6. do 3.10.2010 na Stát-
ním hradě Pernštejně vychází ka-

Publikace „JUDr.Václav Kounic a jeho doba“ 
(vlevo) a „Neznámé rody a znaky staré  

Moravy“ (vpravo)

 Znak Sira Ewana Camerona, 
17.5.1905, K.C.M.G. Blason: Štít čer-
vený se třemi zlatými břevny a čtyř-
mi bezanty v hlavě štítu.  Klenotem 
je, na přilbě anglických rytířů s čer-
veno-zlatou točenicí a červeno-zlatý-
mi přikryvadly, vztyčené předloktí 
držící větvičku šichy černé (crowber-
ry), vše přirozených barev. Válečný 
pokřik: BI DHICHIOL. Štít je ozdo-
ben komandérským křížem řádu sv. 
Michala a sv. Jiří.

 Znak rodu van den Wall 
Bake, blason: Štít modro-zlatě pol-
cený, 1. pole se zlatou hvězdou mezi 
dvěma stříbrnými liliemi, v hlavě 
štítu dvě stříbrné růže se zlatými se-
meníky, v patě štítu jedna stříbrná 
růže se zlatým semeníkem (Bake), 
2. pole, červený pahorek (van den 
Wall). Klenoty dva, na korunovaných 
turnajských přilbách. 1. přikryvadla 
modro-stříbrná, uzavřená orlí křídla, 
přední stříbrné, zadní modré a mezi 
nimi hvězda ze štítu (Bake). 2. pri-
kryvadla červeno-zlatá, dva červené 
kyje postavené do tvaru písmene V 
(van den Wall).

Miroslav Baroch, Jaroslav Tovačovský  
a Jiři Ungermann

http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2010_014.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2010_017.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2010_016.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2010_015.htm


talog výstavy. Editorem katalogu 
je Michal Konečný a jeho vydava-
telem Národní památkový ústav. 
Více podrobností hledejte zde.  

 Pavel Juřík ve spoluprá-
ci s nakladatelstvím Libri dokončil 
svou trilogii a připravil třetí díl vý-
pravných publikací o šlechtických 
domíniích s názvem „Dominia pánů 
z Hradce, Slavatů a Czerninů“. 
Publikace je opět nabyta množstvím 
krásných fotografií a nepublikova-
ných materiálů. Podrobnosti najdete 
zde.

 Historický ústav AV ČR při-
pravil k vydání práci Martina Holého 
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Publikace „Neznámé rody a znaky staré 
Moravy“ (vlevo) a „Rody starého Slezska“ 

(vpravo)

Publikace „Dominia pánů z Hradce, Slavatů 
a Czerninů“ (vlevo) a „Zrození renesančního 

kavalíra“ (vpravo)

s názvem „Zrození renesančního 
kavalíra - Výchova a vzdělávání 
šlechty z českých zemí na prahu 
novověku (1500-1620)“. Na téměř 
šesti stech stranách, dostávají čtená-
ři kompletní informace k danému té-
matu. Další informace najdete zde.
 Díky Filozofické fakultě UK 
se čtenáři mohou seznámit s prvním 
svazkem rozsáhlé práce Jiřího Kut-
hana, která má název „Královské 
dílo za Jiřího z Poděbrad a dy-
nastie Jagellonců - Díl první - 
Král a šlechta“. Na 600 stranách 
tato publikace mapuje toto období 
z pohledu stavební a objednavatel-
ské činnosti šlechty a panovníka. Po-
drobnější anotaci najdete zde.
 Nakladatelství Paseka při-
pravilo k vydání novou publikaci 
Vladimíra Votýpky, autora trilogie 
„Paradoxy české šlechty“, „Příběhy 
české šlechty“ a „Návraty české šlech-
ty“, která zachycuje osudy člena vý-
znamného českého šlechtického rodu 
Šternberků a nese název „Aristo-
krat - Život Zdeňka Sternberga“. 
Další podrobnosti najdete zde.
 Alois Sassmann pokračuje 
v přepisu svého rozhlasového rád-
ce pro genealogy a v nakladatelství 
Karmášek vydal třetí díl „Kořenů“. 
Třetí díl se podrobně věnuje dalším 
desítkám obcí nejen v jižních Če-
chách, ale navíc zkoumá celé skupiny 
obyvatel podle původu, povolání atd. 
Bližší informace najdete na našich 
webových stránkách zde.

Jiři Ungermann

http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2010_027.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2010_028.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2010_029.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2010_031.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2010_032.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2010_034.htm
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 V posledních měsících jsem 
nezaznamenal, žádný nový zajímavý 
internetový projekt v oblasti heral-
diky a genealogie. Za zmínku však 
stojí několik drobných změn. 
 Jako badatelé v heraldice 
nebo genealogii jistě sledujete pro-
dukci knižního nakladatelství Scrip-
torium (www.scriptorium.cz). Toto 
nakladatelství již dlouho provozuje 
webové stránky, kde prezentuje své 
knižní tituly. Letos se rozhodlo strán-
ky výrazně modernizovat. Stránky 
působí stále jednoduchým dojmem, 
ale mají již profesionální charakter.

 Do časopise HaG 1-2/2007 
jsem psal článek o elektronických 
publikacích na internetu. Článek 
se opíral i o popis internetového pro-
jektu Gallica (www.gallica.fr), jehož 
provozovatelem je Bibliothéque Nati-
onale de France. Tři roky je na inter-
netu dlouhá doba a proto není žád-
ným překvapením, že web, tak jak 
jsem jej popisoval, má nyní novější 
tvář. Rozhraní je výrazně moderněj-
ší, poskytuje větší komfort a více in-
formací. Má logiku orientovanou více 
na potřeby návštěvníků. Ve snaze 

se více přiblížit potřebám badatelů, 
však došlo k redukci škály výstupů 
z databáze a již nelze získat hleda-
nou publikaci ve formátu MTIFF (ví-
cestránkový obrázek) jako dříve.

 Jednou z institucí, které 
u nás přispívají k rozvoji digitalizace 
knih je Vědecká knihovna v Olo-
mouci, která na  adrese http://dig.
vkol.cz/ zpřístupnila již 90 rukopisů 
a prvotisků ze svých historických 
fondů. Jedním z těchto titulů je i ti-
tul, který potěší badatele v oblasti 
heraldiky. Tímto titulem je Wappen-
buch Simona Haendela.

 V článku, který se zabývá 
politiky Davidem Cameronem a Nic-
kem Cleggem jsou zmíněny dva zá-
kladní zdroje informací k ruské he-
raldice. Jsou to „Obščij gerbovnik 
dvorjan Rossijskoj imperii“ a „Gene-
alogisches Handbuch der baltischen 
Ritterschaften“.

Webová stránka www.scriptorium.cz

Webová stránka www.gallica.fr

Webová stránka dig.vkol.cz

http://www.scriptorium.cz/
http://www.gallica.fr/
http://dig.vkol.cz/


 Obščij gerbovnik je mnoha-
svazkové dílo, zabývající se dvorskou 
šlechtou, které postupně vycházelo 
od roku 1797 až do revoluce v roce 
1917. Iniciátorem počinu byl car Pa-
vel I., který v roce 1797 vydal příkaz 
(„ukaz“) k jeho vytvoření. Postupně 
vyšlo 20 dílů, prvních deset obsahuje 
černobílé ilustrace, následující jsou 
již barevné. Do souboru patří ještě 
21 díl, který obsahuje znaky potvr-
zené senátem v roce 1917. Většina 
dílů je zpřístupněna na internetové 
adrese www.gerbovnik.ru.
 Na internetové adrese pro-

jektu Baltische biographische 
Lexika (http://personen.digitale-
sammlungen.de/baltlex/start.html), 
jsou k dispozici základní publikace 
dokonale mapující šlechtu v Pobaltí. 
Jsou to zmíněny Handbuch, který 
se v několika dílech věnuje genealo-
gii a „Baltisches Wappenbuch. Wap-
pen sämmtlicher, den Ritterschaften 

Webová stránka www.gerbovnik.ru

von Livland, Estland, Kurland und 
Oesel zugehöriger Adelsgeschlech-
ter“, který se zaměřuje na heraldiku. 
Autorem wappenbuchu je Carl Ar-
vid von Klingspor a byl vydán v roce 
1882 ve Stockholmu. Jednotlivé díly 
Handbuchu byly vydány v třicátých 
letech minulého století. 
Tyto publikace jsou zajímavé i proto, 
že poskytují informace k řadě rodů, 
které se usadili v našem regionu.

Jiři Ungermann

Webová stránka  
personen.digitale-sammlungen.de/baltlex/

start.html

http://www.gerbovnik.ru/
http://personen.digitale-sammlungen.de/baltlex/start.html
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