


 
	 Vážení	 členové	Klubu,	váže-
ní	zájemci	o	heraldiku	a	genealogii,	
představujeme	Vám		náš	nový	dlou-
ho	 připravovaný	 projekt	 Heraldic-
kých	novin	 (dále	 jen	HN).	Jak	 jsme	
vás	 již	 informovali	 v	 čísle	 1-2/2008,	
	 HN	 budou	 čistě	 interneto-
vé	 periodikum,	 které	 bude	 distri-
buováno	 prostřednictvím	 webových	
stránek	 Klubu	 (na	 adrese	 www.
heraldickenoviny.cz	 nebo	 www.he-
raldica.cz/hernewspap/index.htm)	
ve	 formátu	PDF	nejen	 členům	Klu-
bu,	 ale	 samozřejmě	 i	 ostatní	 laické	
veřejnosti	 bez	 ohledu	 na	 členství.	
	 Projekt	byl	připravován	tak,	
aby	byl	nastartován	v	druhé	polovině	
tohoto	 roku,	 to	 znamená,	 že	 v	 čísle	
3-4/2008	bude	uveřejněna	informace	

o	výsledcích	našeho	snažení.	Předpo-
kládáme,	že	tento	internetový	časopis	
bude	zpočátku	vycházet	s	nepravidel-
nou	 periodicitou,	 budeme	 se	 snažit	
dosáhnout	minimálně	4	až	6	pokra-
čování	ročně	v	rozsahu	do	16	stran.
	 Náplní	HN	budou	aktuality,	
recenze,	heraldické	kuriozity	a	další	
krátké	 články	 z	 oblasti	 heraldiky	 a	
genealogie,	 které	 rozsahem	 lze	 jen	
obtížně	 zařadit	 do	 klubového	 zpra-
vodaje	 „Heraldiky a Genealogie“.	
	 Pomocí	 HN	 chceme	 nejen	
Vám,	 naším	 členům,	 ale	 i	 ostatním	
zájemcům	 o	 heraldiku	 a	 genealogii,	
poskytovat	 zajímavé	 informace	 čas-
těji	 než	 dvakrát	 ročně	 a	 využít	 tak	
možností,	které	nám	dává	prostřed-
nictvím	internetu	moderní	technika.	
	 PDF	 formát	 (bližší	 informa-
ce	k	možnostem	tohoto	 formátu	na-
jdete	 zde:	 www.heraldica.cz/ebooks.
htm)	byl	zvolen	zcela	záměrně.	Díky	
tomuto	 formátu	 si	 budete	moci	HN	
prohlédnout	 na	 internetu,	 uložit	 na	
svůj	počítač	a	vytisknout	v	přesné	po-
době,	ve	které	byly	HN	zpracovány.
	 Pokud	Vás	projekt	zaujal	do	
té	míry,	že	se	jej	budete	chtít	zúčast-
nit,	kontaktujte	Klub	na	naší	emai-
lové	 adrese	 (heraldika@email.cz).

Miroslav Baroch a Jiří Ungermann
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Obrázky	 na	 obálce:	 	 Znaky	 Čech,	
Bavorska,	 Hesenska	 a	 purkrabích	
z	 Norimberka	 (Hohenzollern)	 v	 ok-
nech	 dómu	 v	 Kolíně	 nad	 Rýnem.

mailto:heraldika@email.cz
http://www.heraldica.cz/ebooks.htm
http://www.heraldica.cz/hernewspap/index.htm
http://www.heraldica.cz/hernewspap/index.htm
http://www.heraldickenoviny.cz/
http://www.heraldickenoviny.cz/


[	3	]

Czerweny von Arland
	 Rodina	pocházející	z	Trutno-
va	 nad	 Úpou.	 Rakouský	 šlechtický	
stav	 s	 predikátem	 „Edler von Ar-
land“	Wien	10.	dubna	1918	 (diplom	
9.	 11.	 1918),	 pro	 Franze	Czerwené-
ho,	průmyslníka	a	komerčního	radu.
 

 
	 Erb	(1918):	Štít	dělený,	v	hor-
ní	modré	polovině	na	přirozeném	tro-
jitém	skalisku	stojí	stříbrná	orlice	s	
červenou	 zbrojí,	 v	 dolním	 zeleném	
poli	tři	stříbrné	kůly.	
	 Klenotem	je	na	zlatě	koruno-
vané	turnajské	přilbici	se	zeleno-stří-
brnými	 a	 modro-stříbrnými	 přikrý-
vadly,	 obrněné	 rameno	 držící	 hořící	
louč	mezi	uzavřeným	modrým	orlím	
křídlem	se	stříbrným	ozubeným	ko-
lem	a	zlatým	orlím	křídlem.	

Heslo:	 	 FREI	 DAS	 AUGE,	 KLAR	

DER	WILLE,	GANZ	DIE	TAT.
Lit.:	WGT	1926

Dusík von Treuenwehr
	 Plukovník	 Rudolf	 Dusík	 byl	
nejvyšším	 rozhodnutím	 císaře	 Kar-
la	 I.	 dne	 17.	 března	 1918	 (diplom	
Wien,	 2.	 3.	 1918)	 povýšen	 do	 ra-
kouského	 šlechtického	 stavu	 s	 pre-
dikátem	 “Edler von Treuenwehr”.

 

	 Erb	(1918).	Štít	černo-modře	
polcený,	v	pravo	polovice	zlaté	orlice	
s	červeným	jazykem,	v	levém	poli	zla-
to-červeně	šachované	břevno	(tři	řady	
o	šesti	polích),	pod	břevnem	je	podlo-
žen	 vztyčený	meč	 se	 zlatým	 jílcem.	
Klenotem	je	na	zlatě	korunované	při-
lbici	s	černo-zlatými	a	červeno-zlatý-
mi	přikrývadly,	dvě	uzavřená	orlí	kří-
dla,	zadní	zlato-černě	dělené	a	přední	
modré	 se	 zlatým	 tlapatým	 křížem.
Lit.:	WGT	1933



né	přilbici	s	černo-zlatými	a	červeno-
zlatými	přikrývadly,	dvě	uzavřená	orlí	
křídla,	zadní	zlato-černě	dělené	a	před-
ní	modré	se	zlatým	tlapatým	křížem.
Lit.:	WGT	1933

Dank von Krašnik
	 Rakouský	 stav	 svobodných	
pánů	 byl	 udělen	 nejvyšším	 rozhod-
nutím	 17.	 srpna	 1917,	 predikát	
“Freiherr von Krašnik”	 29.	 srpna	
1917	 (diplom	Wien	 3.	 9.	 1918),	 pro	
generálplukovníka	 Viktora	 Dank-
la,	 držitele	 komandérského	 kříže	
Vojenského	 řádu	 Marie	 Terezie.	

 
	 Rakouský	 hraběcí	 stav	 zís-
kal	 od	 císaře	Karla	 I.	 10.	 listopadu	
1918,	 roku	 1925	 se	 stal	 kancléřem	
Vojenského	 řádu	 Marie	 Terezie,	
zemřel	 roku	 1941	 v	 Innsbrucku.
	 Erb	 (1918):	 Štít	 modrý	 se	
stříbrným	 vlnitým	 břevnem,	 nad	
ním	 stříbrná	 hvězda,	 pod	 břevnem	
stříbrné	 pohoří	 (Gebirgskette).	 Kle-
notem	je	na	turnajské	přilbě	s	mod-
ro-stříbrnou	 točenicí	 a	 modro-stří-
brnými	přikrývadly	 černá	 lilie	mezi	
stříbrnými	otevřenými	orlími	křídly.	

Heslo:	 IMMER	 MIT	 GANZER	
KRAFT.
Lit.:	GGT	F	1921-29,	GGT	G	1931-37
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Šimonek z Mlaďatova 
	 Rakouský	 šlechtický	 stav	
s	predikátem	 “Edler von Mlaďatov”	
byl	 udělen	 nejvyšším	 rozhodnutím	
Josefu	 Šimonkovi	 7.	 března	 1918	
(diplom	 Wien	 31.	 7.	 1918),	 presi-
dentu	Škodových	závodů	a	pánu	na	
Lobči,	Housce,	 Stránově	 a	Vojetíně. 
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	 Erb	(1918):	Štít	červeno-stří-
brně	polcený	s	ozubeným	kolem	opač-
ných	barev.	Klenotem	 jsou	na	 zlatě	
korunované	turnajské	přilbě	s	červe-
no-stříbrnými	přikryvadly	mezi	 ote-
vřenými	orlími	křídly,	vpravo	stříbr-
né,	vlevo	červené,	tři	zlaté	obilní	klasy.
Lit,:	AČŠRR	2005

Wassilko von Serecki
	 Původně	 moldavský	 bojar-
ský	 rod,	 od	4.	2.	1676	polský	 šlech-
tický	 stav,	 rakouský	 hraběcí	 stav	
získali	 nejvyšším	 rozhodnutím,	 Ec-
kartsau	 29.	 srpna	 1918	 (diplom,	
Wien	 19.	 10.	 1918)	 bratři	 svobodní	
páni	 Jiří,	 JUDr.	 Štěpán,	 Alexandr	
a	 Viktor	 Wassilkové	 von	 Serecki.

	 Erb	 (1918):	 Štít	 modrý	 se	
vtyčeným	 zlatým	 šípem	 a	 nad	 ním	
zlatý	 půlměsíc	 s	 hroty	 směřující-
mi	 dolů,	 u	 hrotů	 dvě	 zlaté	 hvězdy.	
Klenotem	 je	na	 turnajské,	 zlatě	ko-

Schuller von Götzburg
	 Rodina	 původem	 ze	 Šum-
perka,	 rakouský	 šlechtický	 stav	
s	predikátem	 “Edler von Götzburg”	
získala	 29.	 října	 1918	 Hedwig	
Schuller,	 vdova	 po	 Václavu	 Schul-
lerovi,	 lékaři	 generálního	 štábu.

	 Erb	 (1918):	Štít	 zlato-modře	
polcen,	vpravo	na	zelené	půdě	červe-
ná	 hradební	 zeď	 s	 černou	 zavřenou	
bránou,	po	stranách	dvě	černé	stříl-
ny.	Za	zdí	 červená	pevnostní	věž	 	 s	
černým	oknem	a	na	ní	vlající	stříbr-
no-červená	 vlajka	 s	 ženev	ským	 kří-
žem	opačných	barev,	vlevo	čtyři	zlaté	
hvězdy	(2,2)	nad	třemi	stříbr	nými	li-
liemi	(1,2).	Klenotem	je	na	zlatě	ko-

runované,	 přilbě	 s	 modro-zlatými	
přikrývadly	 kyta	 pavího	 peří	 pro-
střelená	zlatým	šípem	zleva	do	pra-
va.	Štítonoši,	dva	jeleni	sv.	Huberta	
v	 přirodních	 barvách,	 křížek	 zlatý.

Lit.:	GGT	F	1919-28,	GGF	G	1929-
41,	GHdA	2004
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	 Dne	 8.	 břez-
na	 2008	 byl	
jmenován	 do	
funkce	 nejvyš-
šího	 herolda	
Skotska	 (Lord	
Lyon	 King	 of	
Arms)	 William	
David	 Hamil-
ton	 Sellar,	 his-

torik,	 genealog	 a	 právník	
z	Edinburghu.	 Roku	 2001	 byl	 jme-

nován	 do	 funkce	 Bute	 Pursuivant.	
	 Hera ld i cko -genea log i c -
ká	 specializace	 Williama	 Sella-
ra	 je	 především	 na	 rodiny	 pochá-
zející	 ze	 západní	 oblasti	 skotské	

vysočiny	 a	 jejich	 heraldiku.
	 Napsal	 	četné	práce,	ve	kte-
rých	 se	 zaměřil	na	panství	Ostrovů	
(Lordship	of	the	Isles)	a	také	na	ro-
diny	Campbell,	 Spens	 of	 Lathallan,	
Macdonald,	 Macdougall,	 Lamont,	
Nicholson	a	mnoho	jiných.	Narodil	se	
roku	1941,	je	ženatý	a	má	tři	děti.	Na	
universitě	v	Oxfordu	vystudoval	his-
torii	a	v	Edinburghu	práva.	Od	roku	
1966	je	kvalifikován	k	práci	advokáta.
	 Je	 členem	 skotského	 vý-
boru	 pro	 památky	 (Ancient	 Mo-
nument	 Board	 for	 Scotland),	 vice-
presidentem	 Skotské	 společnosti	
starožitníků,	 předseda	 rady	 Skot-
ské	historické	 společnosti,	 předseda	
konference	 skotských	 medievalis-
tů,	 rovněž	 byl	 členem	 rady	Skotské	
genealogické	 společnosti	 a	 členem	
rady	Skotské	heraldické	společnosti.
	 Erb,	 blason:	 Štít	 modrý	 se	
sníženou	 stříbrnou	 krokví,	 na	 ní	 je	
položena	 otevřená	 kniha	 s	 červe-
nou	 ořízkou,	 nad	 krokví	 jsou	 dva	
zlaté	poháry	a	ve	 spodní	 části	 štítu	
je	 černé	 kladívko	 se	 zlatou	 rukoje-
tí.	 Jako	 Lord	 Lyon,	William	 Sellar,	
svůj	 štít	 poltí	 tak,	 že	 v	 pravé	 polo-
vině	 je	 umístěn	 jeho	 úřední	 erb.		

Miroslav Baroch

runované	turnajské	přilbě	s	červeno-
zlatými	a	modro-zlatými	při	krývadly	
je	 Eskulapova	 hůl	mezi	 ote	vřenými	
orlími	 křídly	 vpravo	 zlato-červe-
ně	 a	 vlevo	 zlato-modře	 dělenými.
Lit.:	Adler	1/1995,	s.13.

Miroslav Baroch
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Ernst August Krahl (1858 - 1926)
	 Před	150ti	lety	se	narodil	vý-
znamný	 rakouský	malíř,	 heraldik	 a	
spoluzakladatel	 Rakousko-Uherské	
společnosti	Ex-Libris	(1903).	Součás-
tí	 jeho	 tvorby	 je	množství	 ex-libris,	
nejen	s	heraldickými	náměty,	zejmé-
na	ve	své	době	ve	velmi	módním	sty-
lu	secese.	
	 E.A.Krahl	byl	členem	vídeň-
ského	heraldického	sdružení	Adler	a	
mezi	významné	publikace,	které	ilu-
stroval	patří	například	 „Mährisches	
Wappenbuch	vom	Jahre	1888“.	Tuto	
publikaci	najdete	v	„Prozatimní heral-
dické knihovně„	(www.heraldika.net).
 

Ferdinand Adolf Hein-
rich August hrabě von Zep-
pelin (8.7.1838 - 8.3.1917)
	 Před	 170	 lety	 se	 v	 Kostnici	
narodil	 významný	 průkopník	 letec-

tví	 a	 vzdocholodí	 F.	 von	 Zeppelin.		
Pocházel	 ze	 šlechtické	 rodiny,	 kte-
rá	 působila	 ve	 službách	 würten-
berských	 vévodů	 a	 králů.	 Narodil	
se	 jako	 syn	Friedricha	 Jerôma	Wil-
helma	Karla	 ,	hraběte	von	Zeppelin	
(1807–1886),	 würtenberského	 mi-
nistra	 a	 dvorního	 maršálka	 a	jeho	
ženy	 Amélie	 Françoise	 Pauline	
Macaire	 d‘Hogguer	 (1816–1852).		
	 Původně	 se	 F.	 von	 Z.	 vě-
noval	 důstojnické	 kariéře	 v	 rámci	
které	 dosáhl	 hodnosti	 generálpo-
ručíka.	 	 Vyznamenal	 se	 zejména	
v	prusko-francouzské	válce	1870-71.	
	 S	letectvím	se	poprve	sezná-
mil	při	své	roli	pozorovatele	ve	válce	
Severu	 proti	 Jihu,	 kdy	 poprve	 letél	
balónem	 (1863).	 	Po	 celou	dobu	 své	
vojenské	kariéry	podával	pruskému,	
posléze	německému	armádnímu	ve-
lení	 řadu	návrhů	na	 využití	 balónů	
v	armádě,	bez	úspěchu.		Nakonec	se	
nechává	v	53	letech	předčasně	penzi-
onovat,	 aby	 se	
mohl	 věnovat	
svému	 hlav-
nímu	 zájmu,	
vývoji,	 stavbě	
a	 provozování	
letecké	 dopra-
vy	 s	 využitím	
vzducho l od í	
a	 v	 roce	 1898	
zakládá	 Spo-
lečnost	 	 pro	
vzduchoplav-
bu.	 Přes	 řadu	
neúspěchů	 se	
mu	daří	dosáhnout	na	začátku	první	
světové	 války	 významného	 postave-
ní	 v	 letectví	 i	 německém	průmyslu.	
Jeho	 jméno	 se	 stává	 posléze	 syno-

http://www.heraldika.net/


	 Třetí	 čtvrtletí	 tohoto	 roku	
je	 vzhledem	 k	 prázdninám,	 na	
knižní	 novinky	 jako	 obvykle	 chu-
dé.	 	 V	 nabídce	 knihkupectví	 se	 až	
v	 srpnu	 objevili	 pouhé	 tři	 tituly.
	 Prvním	 z	 nich	 je	 titul	 z	 ob-
lasti	 občanské	genealogie	kterým	 je	
pokračování	 publikace	 „Kořeny„	 od	
Aloise	 Sassmanna,	 která	 podobně	
jako	 první	 díl	 navazuje	 na	 úspěš-
ný	 rozhlasový	 seriál	 Českého	 roz-
hlasu	 České	 Budějovice	 o	 rodopise.	
Záběr	 druhého	 dílu	 je	 podstatně	
širší.	 Více	 informací	 najdete	 zde.
	 Druhým	titulem	zaměřeným	
tentokráte	na	oblast	šlechty	je	dlou-
ho	 avízovaný	 titul	 nakladatelství	
Argo	„Šlechtické rody v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku od Bílé 
Hory do současnosti„,	 jehož	 au-
torem	 je	 Petr	 Mašek,	 autor	 známé	
publikace	 „Modrá krev„.	 	 Celé	 dílo	
je	 rozděleno	 do	 dvou	 částí,	 z	 nichž	
nyní	 vychází	 první	 díl,	 obsahující	
hesla	 (šlechtické	 rody)	 od	 písmene	
A	do	písmene	M.		Publikace	je	poja-
ta	 jako	 encyklopedie,	 tj.	 hesla	 jsou	
strukturovaná	 	 abecedně	 dle	 pre-
dikátů.	 Více	 informací	 najdete	 zde.
	 Název	 třetího	 titulu	 je	
„Tajemství Jankovských z Vla-
šimi a na Bítově„	 od	 dosud	 ne-
příliš	 známého	 autora	 S.	 Boloma.	
Titul	 vyšel	 v	 nakladatelství	 Ak-
cent.	 Více	 informací	 najdete	 zde.
	 Knižní	 novinky	 anoncujeme	
pravidelně	 na	 našich	 internetových	
stránkách	 www.heraldica.cz/moni-
toring.htm.	 Zajímavé	 tituly	 najde-
te	 i	 mezi	 tituly	 z	 let	 2007	 a	 2006.

Jiří Ungermann
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nymem	 pro	 řiditelné	 vzdocholodi.
	 7.8.1869	 uzavírá	 F.	 von	 Z.	
sňatek	s	Isabelou	sv.	p.	von	Wolff.	Z	
tohoto	svazku	se	narodila	pouze	jedi-
ná	dcera	Helena	 (Hella)	von	Zeppe-
lin	(1879-1967),	která	se	v	roce	1909	
provdala	 za	 Alexandra	 hraběte	 von	
Brandenstein-Zeppelin	(1881-1949).
Další	 informace:	 sweb.cz/vzduchol/
hrabe.html,	 de.wikipedia.org/wiki/
Ferdinand_von_Zeppelin.

http://sweb.cz/vzduchol/hrabe.html
http://sweb.cz/vzduchol/hrabe.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_von_Zeppelin
http://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_von_Zeppelin
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2008_022.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2008_026.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2008_025.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring.htm


	 Nedávno	 nás	 emailem	 upo-
zornil	jeden	z	našich	členů	na	inter-
netovou	 adresu,	 kde	 je	 k	 dispozici	
současná	 česká	 církevní	 heraldika.	
Tento	zdroj	informací	nám	byl	dosud	
utajen	a	proto	se	o	něj	chceme	podě-
lit.	 Na	 internetové	 adrese	www.cir-
kev.cz/biskupove.html	a	www.cirkev.
cz/dieceze.html	jsou	k	dispozici	zna-
ky	 současných	 českých	 církevních	
představitelů	 a	 to	 nejen	 katolické	
církve	a	rovněž	znaky	českých	dicézí.
	 Mezi	 nejkvalitněji	 zpraco-
vané	 české,	 ale	 i	 evropské	 interne-
tové	 stránky	 obsahující	 informace	
ke	šlechtické	a	dynastické	genealogii	
patří	 web	 „Genealogy.EU“	 spravo-
vaný	 Miroslavem	 Markem.	 Nachá-
zí	 se	 na	 adrese	 genealogy.euweb.
cz	 a	 jeho	 obsah	 je	 v	 angličtině.	
Nejnovější	 aktualizace	 (06/2008)	
se	 týká	 rodiny	 Khevenhüller.
	 Pokud	 se	 zajímáte	 o	 šlech-
tické	 rody	 usazené	 na	 Apeninském	
poloostrově	 pravděpodobně	 vám	ne-
ušel	web	„Genealogie delle Famiglie 
Nobili Italiane“	 (na	 adrese	 www.
sardimpex.com),	 který	 spravuje	Da-
vide	Shamá.	Bohužel	se	autor	rozho-
dl	 informace	 neposkytovat	 veřejně	
a	 omezit	 přístup	 jen	 „na vyvolené“.	
Současně	přenesl	obsah	na	novou	ad-

resu	www.iagi.info/genealogienobili/.	
Naštěstí	 existuje	 možnost	 jak	 se	
k	části	 těchto	 zajímavých	 informací	
stále	 dostat.	 Zkuste	 použít	 adresu	
www.genmarenostrum.com.	 Tento	
web	poskytuje	prakticky	stejné	infor-
mace,	ale	je	také	bohužel	v	italštině.
	 Na	internetové	adrese	www.r-
beste.us/Download.htm	 najdete,	 bo-
hužel	jen	části	Siebmacherova	Wap-
penbuchu	 „Der Adel von Ungarn“.	
Podle	všeho,	by	však	mělo	být	možné	
autora	stránek	požádat	o	ostatní	části.
	 Na	 internetové	 adrese	 wi-
ki-de.genealogy.net/Portal:DigiBib 
najdete	 digitální	 knihovnu	 obsahu-
jící	 zajímavé	 publikace	 o	 heraldice	
a	 genealogii	 zaměřené	 na	 němec-
kou	 oblast.	 Například	 několik	 go-
thajských	 almanachů.	 Web	 je	 po-
chopitelně	v	němčině	a	k	prohlížení	
publikací	 budete	 možná	 potřebovat	
prohlížeč	pro	 formát	DjVu	 (nový	al-
ternativní	 formát	 k	 formátu	 PDF).	
	 Znaky	 významných	 vědců	
najdete	 na	 internetové	 stránce	 „Es-
cutcheons of Science - Armorial of 
Scientist„	 (home.att.net/~numeri-
cana/arms/index.htm).	 Znaky	 jsou	
chronologicky	 řazeny	 dle	 data	 udě-
lení.	 Informace	 jsou	 v	 angličtině.

Jiří Ungermann
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