


Co pro vás připravujeme v 
příštím čísle časopisu Heral-
dika a Genealogie 3-4/2008
 
	 Do	 druhého	 letošního	 čísla	
klubového	 časopisu	 je	 pro	 vás	 opět	
připravena	 řada	 delších	 i	 kratších	
článků,	 zpráv	 i	 recenzí.	 Za	 nejvý-
znamnější	co	do	rozsahu	či	zajímavos-
ti	považujeme	následující	příspěvky.
1)	Stanislav	Kasík	-	Česká	heroldie	
–	ano	či	ne?
2)	Miroslav	Baroch	-	500	let	erbu	
draka	-	páni	z	Kunvaldu.
3)	Roman	Klimeš	–	Symboly	
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Obrázek	 na	 obálce:	 	 Znaky	 na	 fa-
sádě	 „ubytovny„	 maltézských	
rytířů,	 francouzského	 “jazyka„	
v	 hlavním	 městě	 ostrova	 Rhodos		
v	 ulici	 „Rytířů„.	 Vpravo	 nahoře	
je	 	 znak	44.	velmistra	Philippa	Vil-
liers	 de	 l`Isle	 Adam	 (1521-1534).
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Džammú	a	Kašmíru	II.
4)	Jaroslav	Tovačovský	–	Rodina	Vo-
roncovových.	Historie	jedné	význam-
né	šlechtické	rodiny	Ruské	říše
5)	Květa	Křížová	-	Sbírka	Valdštejn-
ského	paláce	v	Praze
Poznámka: řazeno podle pořadí 
článků v rámci časopisu

Výročí
  
	 V	 průběhu	 prosince	 osla-
ví	RNDr. František Skřivánek,	 náš	
dlouholetý	 zakládající	 člen	 a	 před-
seda,	 bez	 jehož	 obětavého	 úsilí	
by	 náš	 Klub	 pravděpodobně	 ne-
přečkal	 všechna	 úskalí,	 která	 jej	
za	 čtyřicet	 let	 potkala,	 významné	
jubileum.	 František	 Skřivánek	 le-
tos	 v	 prosinci	 oslaví	 75	narozeniny.	
	 Jistě	vám	nemusíme	připomí-
nat,	že	je	také	autorem	řady	význam-
ných	článků	z	oblasti	heraldiky,	gene-
alogie	i	geologie.	František	Skřivánek	
je	mimo	jiné	činný	i	v	rámci	českého	
velkopřevorství	 řádu	 maltézských	
rytířů	a	řehole	Bosých	augustiniánů.
 
Blahopřejeme.

Miroslav Baroch a Jiří Ungermann
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Čenský z Činova
	 Rakouský	 šlechtický	 stav	
s	predikátem	“Edler von Činov”	udě-
lený	 na	 základě	Nejvyššího	 rozhod-
nutí	7.	srpna	1918	(diplom,	Wien	21.	
11.	1918)	pro	vdovu	po	majoru	Ferdi-
nandu	Čenském,	Adolfínu	a	její	děti.
  

	 Erb	 (1918):	 Štít	 stříbrno-
červeně	 dělený	 stínkami.	 V	 horní	
polovině	vyrůstá	 červený	 lev,	 v	dol-
ní	polovině	 je	zlatá	hvězda	podlože-
ná	zkříženými	meči	 se	 zlatými	 jílci.	 
	 Klenotem	jsou	na	turnajské,	
zlatě	 korunované,	 přilbě	 s	 červeno-
stříbrnými	 přikrývadly	 uzavřená	
orlí	 křídla	 dělená	 jako	 štít	 a	 mezi	
nimi	 vyrůstají	 tři	 zlaté	 žitné	 klasy.	

Edler von Foglar-Deinhardstein
 Severomoravská	 rodina	
soukeníků	 z	 Příbora.	 Rakouský	
šlechtický	 stav	 s	 titulem	 „Edler 
von“	 5.	 února	 1916,	Wien,	 pro	 Fri-
edricha	 Foglara,	 k.u.k.	 dvorního	
radu.	 Rozšíření	 jména	 na	 Foglar-
Deinhardstein“	 17.	 května	 1916	
(diplom	 16.	 února	 1917)	 pro	 téhož.

	 Erb	 (1916):	 Štít	 modrý	
se	 stříbrnou	 hlavou	 štítu,	 na	 kte-
ré	 jsou	 dvě	 červené	 srdce	 vedle	
sebe.	V	modrém	poli	 stříbrná	špice.	 
	 Klenotem	 je	 na	 zlatě	 ko-
runované	 turnajské	 přilbě	 s	 mod-
ro-stříbrnými	 přikrývadly,	 bů-
volí	 rohy	 stříbrno-modře	 dělené.
 
Lit.:	WGT	1926,	1935/36.
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Znak Čenských z Činova

Další	 infomace:	 http://www.heraldi-
ca.cz/articles/persons/person-censky.
htm.
Lit.:	AČŠRR	2008,	s.	69

Edler von Foglar-Deinhardstein

http://www.heraldica.cz/articles/persons/person-censky.htm
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Kanera von Tynbrugg
	 Rodina	pocházející	z	Čech,	ra-
kouský	rytířský	stav	byl	udělen	9.	9.	
1907	Josefu	Kanerovi,	sekčnímu	šéfo-
vi	na	ministerstvu	školství,	predikát	
„von Tynbrugg“	byl	udělen	10.	3.	1917	
vdově	po	jmenovaném	Anně	von	Ka-
nera	 a	 jeho	 dětem	 Pavlovi	 a	 Anně.

	 Erb	(1917):	Štít	černo-modře	
čtvrcen,	1.	pole	do	středu	otočený	zla-
tý	lev	ve	skoku,	mávající	mečem,	čer-
vená	zbroj,	2.	pole	se	zlatou	hradební	
zdí	s	cimbuřím	a	nad	ní	zlatá	hvězda,	
3.	pole	se	zlatou	hradební	zdí	s	cimbu-
řím	a	nad	ní	zlatá	lilie,	4.	pole	se	zla-
tým	 koněm	 ve	 skoku.	 Dva	 klenoty	
na	 zlatě	 korunovaných	 turnajských	
přilbách,	 1.	 S	 černo-zlatými	 přikrý-
vadly	 rostoucí	 zlatý	 lev,	 2.	 S	 mod-
ro-zlatými	 přikrývadly	 modré	 orlí	
křídlo	a	na	něm	položena	zlatá	růže.
Lit.:	GTaHÖ	1912/13	

Rodina Kanera von Tynbrugg

Maixner von Roblinov
	 Česká	 rodina	 původem	
z	Nižboru,	 rakouský	šlechtický	stav	
udělil	císař	Karel	Nejvyšším	rozhod-

nutím	 28.1.1918	 (diplom	 2.5.1918)	
ve	Vídni	MUDr.	 Emerichu	Maixne-
rovi	 s	 predikátem	 „Edler von Ro-
blinov“.	 Emerich	 Maixner	 se	 naro-
dil	 5.11.1847	 v	 Nižboru	 a	 zemřel	
24.4.1920	 v	 Praze.	 Český	 lékař,	 in-
ternista;	žák	B.	Eiselta.	Prof.	č.	univ.	
v	 Praze	 (1884);	 jeden	 ze	 zakladate-
lů	 č.	 vnitřního	 lékařství.	 Zabýval	
se	 plicními	 onemocněními	 a	 choro-
bami	 srdce.	 1878-97	 působil	 jako	
vrchní	redaktor	celého	Ottova	nauč-
ného	slovníku.	Autor	první	č.	soubor-
né	 učebnice	 vnitřního	 lék.	 Potomci	

žijí	dosud	v	Čechách,	Belgii	a	Itálii.
	 Erb	 (1918):	 Štít	 modrý	
a	na	něm	zlatý	gryf	s	červenou	zbrojí	
a	jazykem	svírající	v	předních	pařátech	
Aeskulapovu	tyč	obtočenou	zeleným	
hadem.	Klenotem	je	na	zlatě	koruno-
vané	turnajské	přilbě	s	modro-zlatý-
mi	přikrývadly	rostoucí	gryf	ze	štítu.
Lit:	AČŠRR	2007,	s.	259

Miroslav Baroch

Znak Emer. Maixnera, Edlera von Roblinov
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	 Dne	 27.5.2008	 bylo	 na	 do-
poručení	 výboru	 pro	 vědu,	 vzdělá-
ní,	 kulturu,	 mládež	 a	 tělovýchovu	
(VVVKMT)	a	jeho	podvýboru	pro	he-
raldiku	 a	 vexilologii,	 schváleno	 Po-

Obec Kraj Okres Poznámka
Bezděkov Plzeňský Klatovy
Blovice Plzeňský Plzeň-jih Jen vlajka
Bochov Karlovarský Karlovy Vary Jen vlajka
Budeč Jihočeský Jindřichův Hradec
Čistá Pardubický Svitavy
Dlažov Plzeňský Klatovy
Horní Stropnice Jihočeský České Budějovice Jen vlajka
Chaloupky Středočeský Beroun
Chraberce Ústecký Louny
Keblov Středočeský Benešov
Leštinka Pardubický Chrudim
Loučky Liberecký Semily
Loukovec Středočeský Mladá Boleslav
Nýrov Jihomoravský Blansko
Paseky Jihočeský Písek
Police Zlínský Vsetín
Radošovice Jihočeský České Budějovice
Říkov Královéhradecký Náchod
Sejřek Vysočina Žďár nad Sázavou
Skočice Jihočeský Strakonice
Staré Sedlo Plzeňský Tachov
Starý Kolín Středočeský Kolín
Šebrov-Kateřina Jihomoravský Blansko
Štěpánovice Jihočeský České Budějovice
Třebešice Středočeský Benešov
Unhošť Středočeský Kladno Jen vlajka
Velký Beranov Vysočina Jihlava
Veselí nad Lužnicí Jihočeský Tábor Jen vlajka

slaneckou	 sněmovnou	ČR,	 respekti-
ve	 jejím	 předsedou,	 větší	 množství	
žádostí	o	udělení	obecních	symbolů.	
Jedná	se		o		symboly		těchto		obcí	(viz	
následující	tabulka).	
Poznámka: Pokud není zvláště oko-
mentováno, jedná se o udělení znaku 
a vlajky.
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http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=7cd30380-a0de-4737-bf1d-d144626c1bb2
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=d4ac2ffd-ebf7-40f8-ac1b-14c04761573c
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=b2b21619-f604-4936-8698-8f0cb36d78d8
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=b01cbc9e-2aca-4a9f-af0b-bf39fbac0cbe
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=48886bbd-a841-4653-a0c4-839bf7e8750c
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=ca1fc236-1119-4684-a81b-3599b770c417
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=cbeced09-844c-437e-aa77-c4151df51a94
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=f4c7bf96-59b5-46d2-a060-fe77bb09312b
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=a3aa969c-80ff-432f-95cf-f6d7050e40bd
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=55afdf11-d3d6-4b52-9784-2ea4f205e3dd
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=3c3fe2a7-deb5-4afe-9a6d-020570842da5
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=5c383363-8d3d-4ec0-8ba0-db4fc931c556
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=c19bdc44-46cc-4395-b5a2-517520cf7b85
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=57ef1883-1adc-4a7f-8463-ee7d3e0072e3
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=ae4845af-3a0f-4dad-bab8-22abf3de1b62
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=24e4d8d1-0814-4155-8ad3-bff6590acfcb
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=13d09bcf-7ecb-4d60-8009-a3c82c030356
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=82b53e98-3086-408a-89a7-741b93f8a868
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=c31fbb65-e3da-4b10-81eb-362fe938ba5a
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=358ba339-59c5-49c7-be48-1373d431f72a
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=f90f490c-f497-4e41-b959-0741b057fad4
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=10d77f95-e06a-4718-a744-2a76a2557425
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=ba123fe1-99f8-4865-a165-add6a4729d80
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=3b8eabd7-0694-4008-9b9d-974599784679
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=9080c308-2731-40a1-ade4-b96aed3f890d
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=077f7e02-e7c0-434e-b13f-0f39992d2b11
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=757ddbde-493d-4fc9-b822-d2f6d9f2c2cb
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id=eafb39ee-319b-41ea-bd70-8d3c9fff9360
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Ukázky	některých	udělených	znaků: 

Budeč v kraji Jihočeském a okre-
se Jindřichův Hradec

	 Popis:	 V	 modrém	 štítě	 pod	
zlatým	 vlnitým	 břevnem	 v	 hlavě	
zkřížené	stříbrné	válečné	sekery,	pod	
nimi	 svěšený	 zlatý	 leknínový	 list.

Keblov v kraji Středočeském a 
okrese Benešov

	 Popis:	 Ve	 stříbrno-černě	
sníženě	 děleném	 štítě	 nahoře	 rozší-
řené	 modré	 oboustranně	 oblakové	

břevno,	 v	 něm	 mezi	 dvěma	 růže-
mi	 červeně	 vyložená	 liliová	 koruna	
s	 oblouky,	 dole	 břevno,	 vše	 zlaté.

Říkov v kraji Královehradeckém 
a okrese Náchod

	 Popis:	 V	 modrém	 štítě	 vy-
růstá	 čelně	 ze	 stříbrné	 vlnité	 paty	
s	 modrým	 vlnitým	 břevnem	 zlatý	
anděl	 přidržující	 před	 sebou	 jabloň	
přirozené	 barvy	 s	 červenými	 plody	
vyrůstající	 z	 dolního	 okraje	 štítu.

Skočice v kraji Jihočeském a 
okrese Strakonice

www.heraldickenoviny.cz,	heraldika@email.cz Heraldické	noviny	č.	2/2008
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	 Popis:	V	modro	-	červeně	zvý-
šeně	děleném	štítě,	nahoře	lilie	mezi	
dvěma	 kruhy	 s	 vepsanými	 hvěz-
dami,	 vše	 zlaté,	 dole	 zkřížené	 stří-
brné	 sekery	 na	 zlatých	 topůrkách.

Šebrov-Kateřina v kraji Jiho-
moravském a okrese Blansko

	 Popis:	 Ve	 zlato-modře	 pol-
ceném	štítě	vpravo	vykořeněná	 lípa	
přirozené	 barvy,	 vlevo	 čelně	 stojící	
sv.	 Kateřina	 ve	 stříbrném	 šatě,	 dr-
žící	 v	 pravé	 ruce	 zelenou	 palmovou	
ratolest,	 levou	 rukou	 kosmo	 po-
stavený	 stříbrný	 meč	 se	 zlatou	 zá-
štitou	 a	 hlavicí,	 u	 levé	 nohy	 zlaté	
rozlomené	 kolo	 se	 stříbrnými	 noži.

Třebešice v kraji Středočeském 
a okrese Benešov
 
	 Popis:	 Polcený	 štít.	 V	 pra-
vém	 modrém	 poli	 nahoře	 stříbrná	
utržená	hlava	psa-věžníka	se	zlatým	
obojkem,	 dole	 zlatá	 hlavice	 berly,	
v	 levém	 červeném,	 zlatě	 lemova-
ném	poli	tři	zlaté	koruny	pod	sebou.

 
Velký Beranov v kraji Vysočina 
a okrese Jihlava

	 Popis:	 V	 modrém	 štítě,	
pod	 červenou	 hlavou	 s	 otevře-
nou	 knihou,	 beraní	 hlava	 s	 kr-
kem	 a	 zlatou	 zbrojí,	 vše	 stříbrné.

 Poznámka: Obrázky znaků 
a jejich popisy jsou převzaty z inter-
netových stránek Parlamentu ČR, 
aplikace REKOS - Registr KOmu-
nálních Symbolů (http://www.psp.
cz/cgi-bin/win/rekos/intro.aspx).

Jiří Ungermann
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http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/intro.aspx
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	 Proběhl	v	Quebec	City,	Kana-
da,	ve	dnech	23.-28.6.2008.	Kongresu	
se	zúčastnili	genealogové	a	heraldici	
z	celého	světa,	velmi	reprezentativní	
zastoupení	 měla	 zejména	 Kanada,	
hlavně	 Quebec.	 Z	 ostatních	 států	
to	 byly	 USA,	 Mexiko,	 UK	 (většina	
delegátů	 byla	 ze	 Skotska),	 Irsko,	
Francie,	 Belgie,	 skandinávské	 stá-
ty,	 Německo,	 Švýcarsko,	 Chorvat-
sko,	 Rusko,	 Austrálie,	 Jihoafrická	
republika	a	 z	 exotických	zemí	 Irán.
	 Program	 kongresu	 slavnost-
ně	zahájila	23.	6.	Její	Excelence	Rt.	
Hon.	Michaëlle	 Jean,	 generální	 gu-
vernérka	Kanady.	 Ve	 svém	 projevu	

zdůraznila	svůj	velký	zájem	o	heral-
diku,	který	se,	podle	jejího	vyjádření,	
datuje	 od	 chvíle,	 kdy	 jako	 zástupce	
panovnice	UK	získala	od	Kanadské-
ho	heroldského	úřadu	vlastní	osobní	

erb	a	když	její	manžel	nedávno	požá-
dal	heroldii	o	svůj	vlastní	erb	a	ona	
musela	 královský	 patent	 podepsat.
	 Součástí	 zahajovacího	 cere-
moniálu	 byla	 vystoupení	 skupiny	
tanečníků	 indiánského	 kmene	 Hu-
ronů,	 vojenská	 četa	 reprezentující	
Novou	Francii,	dva	dudáci	78.	pěšího	
pluku	Fraserových	 horalů	 (Fraser´s	
Highlanders),	 který	 je	 posádkou	
v	Quebecu	a	herec,	který	v	dobovém	
oblečení	 představoval	 Samuela	 de	
Champlain,	zakladatele	města	v	roce	
1608	(400	let)	a	rovněž	zastával	úlo-
hu	 komentátora	 celé	 ceremonie.
	 V	 programu	 kongresu	 bylo	
mnoho	 přednášek,	 vystoupení	 a	 vý-
stav.	Dostalo	se	též	na	některá	netra-
diční	témata,	např.	Bruce	Patterson,	
St.	Laurent	Herald	a	registrátor	ka-
nadské	 heroldie	 přednesl	 příspěvek	
o	barvách	a	symbolech	menšinových	
skupin	 obyvatelstva	 v	 multinacio-
nálních	 státech,	 což	 dokumentoval	
na	náboženských	a	domorodých	sym-
bolech	 užívaných	 při	 tvorbě	 kanad-
skými	heroldy.	Dalšími	tématy	byly	
např.	 heraldické	 symboly	 v	 erbech	
vojenské	aristokracie	jako	vzpomínka	
na	boje	proti	Turkům-Matea	Brstilo	
Resetar,	Chorvatsko,	nebo	Vladislav	
II.	Jagellonský,	heraldika,	královská	
moc	a	spojení	Polska	s	Litvou	1386-
1434,	George	Lucki,	Kanada	a	mno-
ho	 dalších	 zajímavých	 pojednání.	
V	 současné	 době	 probíhá	 příprava	
sborníků	 jednotlivých	 příspěvků.
	 Další	informace	najdete	
na	internetové	adrese	http://www.
electricscotland.com/heraldry/28th-
congress.htm.
 

Miroslav Baroch

Znak Rt. Hon. Michaëlle Jean, generální 
guvernérky Kanady
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Manfréd Albrecht, sv.p. von Rich-
thofen (2.5.1892 - 21.4.1918)
	 Letos	 si	 připomínáme	 90	
výročí	 smrti	 Manfréda	 Albrechta	
von	 Richthofena,	 známého	 též	 jako	
„Rudého barona“.	 U	 příležitosti	 to-
hoto	výročí	byl	uveden	do	našich	kin	
i	stejnojmenný	film.
	 M.A.	von	Richthofen	se	naro-

dil	2.	květ-
na	 1892	
ve	slezské	
Vratislavi	
jako	 dru-
hé	 dítě	
profesio-
n á l n í h o	
d ů s t o j -
níka	 Al-
b r e c h t a	
sv.	 p.	 von	
Richtho -
fen	(1859-
1 9 2 0 )	
a	 jeho	
manželky	

Kunigundy	von	Schickfus	und	Neu-
dorff.	 M.A.	von	R.	pocházel	ze	čtyř	
dětí	(M.A.,	Lothar,	Carl-Bolko	a	Ilse).	
Jeho	mladší	bratr	Lothar	(1894-1922)	
dosáhl	stejně	významných	válečných	
úspěchů	 a	 jako	 válečný	 pilot	 získal	
40	sestřelů.
 Pocházel	ze	šlechtické	rodiny,	
která	odvozuje	svůj	původ	ze		severo-
německého	města	Lübeck	a	která	ča-
sem	přesídlila	do	Slezska	(Svidnicko	
a	Javorsko).	Johann	Prätorius	získal	
od	císaře	Leopolda	I.	 český	rytířský	
stav	dne	29.7.1661	a	pruský	rytířský	
stav	30.3.1681	s	predikátem	Pretori-

us	von	Richthofen.	Samuel	Prätorius	
(linie	Hertwigswaldau)	 získal	 od	 cí-
saře	Karla	VI.	český	stav	svobodných	
pánů	dne	30.7.1735	a	linie	Kohlhöhe	
získala	 dne	 6.11.1741	 od	 pruského	
krále	Fridricha	Velikého	pruský	stav	
svobodných	pánů.	Linie	Heinersdorf	
získala	dokonce	9.5.1846	pruský	hra-
běcí	 stav.	 Rodina	 vlastnila	 na	 úze-
mí	 Slezka	 panství	 Dobřichovice.
	 M.A.	 von	 R.	 začal	 svou	 ka-

riéru	tradičně.	V	roce	1911	vstoupil	
do	 pruského	 hulánského	 regimentu	
cara	Alexandra	III.	Na	začátku	první	
světové	války	působil	jako	průzkum-
ník	na	východní	frontě.	Požádal	však	
o	převelení	k	Luftwaffe.	Již	jako	no-
váček	na	sebe	upozorňuje	a	na	konci	
roku	1916	si	připisuje	15	sestřelů	ne-
přátelských	letadel.	Na	začátku	roku	
1917	obdržel	nejvyšší	pruské	vyzna-
menání,	Pour	le	Merite.	
	 M.A.	 von	R.	 zemřel	 dne	 21.	
dubna	1918	nedaleko	Vaux-sur-Som-
me	na	francouzském	bojišti.	Připisu-
je	se	mu	80	sestřelů.

Fotografie M.A. von Richtho-
fena, jako důstojníka

Znak svobodných pánů von Richthofen
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Theodore Roosevelt, 26 prezi-
dent USA (27.10.1858 - 6.1.1919)
	 27.	října	je	tomu	přesně	140	
let	 co	 se	narodil	T.R.,	 26.	prezident	
Spojených	 států	 amerických.	 T.R.	
se	 narodil	 27.10.1858	 v	 New	 Yor-
ku	do	významné	rodiny	obchodníků	
a	bankéřů	holandského	původu.	Na-
rodil	 se	 stejnojmennému	otci	 (1831-
1878)	a	Martě	„Mittie“	Buloch	(1835-
1884).	V	rodině	se	narodili	celkem	4	
děti.	 Anna	 (1855-1931),	 T.R.,	 Elliot	
(1860-1894)	a	Corinne	(1861-1933).
	 Po	 absolvování	 Harvardu	
a	 Columbia	 Law	 School	 (studium	
však	 přerušil)	 vstupuje	 T.R.	 roku	

1 8 8 0	
do	 re-
p u b l i -
kánské	
strany.	
Od roku 
1 8 8 1	
pů s o b í	
v	 růz-
n ý c h	
f u n k -
c í c h	
„newy -
o r s k é -
h o “	
mag i s -

trátu.	V	roce	1897	se	stává	státním	

tajemníkem	 (Assistant	 Secretary	
of	the	Navy)	prezidenta	William	Mc-
Kinleye.	V	době	Americko-Španělské	
války	 slouží	 jako	 důstojník	 jezdec-
tva	a	získává	medaily	cti	americké-
ho	 kongresu	 (Congressional	 Medal	
of	Honor).	Roku	1898	je	republikán-

skou	stranou	nominován	jako	guver-
nér	státu	New	York	a	ve	volbách	ví-
tězí	a	stává	se	33	guvernérem	státu	
NY.	V	roce	1900	se	stává	viceprezi-
dentem	ve	vládě	Williama	McKinle-
ye.	17.	září	1901	je	prezident	McKin-
ley	 zavražděn	 anarchistou	 Leonem	
Czolgoszem	 a	 T.R.	 se	 ve	 svých	 42	
letech	 stává	dosud	nejmladším	pre-
zidentem	USA	(platí	dodnes).	Funkč-
ní	období	prezidenta	R.	je	provázeno	
řadou	 významných	 událostí	 a	 T.R.	
se	 nesmazatelně	 zapisuje	 do	 histo-
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Fotografie T.R. jako prezidenta

Rodinný znak Rooseveltů

	 Další	 informace:	 http://
de.wikipedia.org/wiki/Richtho -
fen,	 http://de.wikipedia.org/wiki/
Manfred_von_Richthofen,	 http://
en.wikipedia.org/wiki/Manfred_von_
Richthofen,	 http://en.wikipedia.org/
wiki/Richthofen,	 http://cs.wikipedia.
org/wiki/Manfred_von_Richthofen,	
http://www.richthofen.de/.
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rie	 spojených	 států	 a	 stává	 se	 jed-
ním	z	nejvýznamnějších	prezidentů.	
V	 roce	 1909	 opouští	 prezidentský	
úřad	 a	 věnuje	 se	 privátním	 aktivi-
tám	z	nichž	získala	největšího	věhla-
su	jeho	cesta	do	Afriky.	V	roce	1912	
se	pokouší	o	znovuzvolení,	ale	vítězí	
kandidát	demokratů,	Woodrow	Wil-
son.	 V	 letech	 1913	 a	 1914	 podniká	
výpravy	 do	 Jižní	 Ameriky,	 zejmé-
na	do	Brazílie.	6.	 ledna	1919	umírá	
v	Sagamore	Hills,	stát	NY.
	 Kdyby	 se	T.R.	nestal	úspěš-
ným	 politikem	 a	 prezidentem,	
stal	 by	 se	 úspěšným	 spisovatelem.	
Od	 roku	 1882,	 kdy	 vydal	 svou	 prv-
ní	knížku	„The Naval War of 1812“	
do	roku	1918,	kdy	vydal	svou	posled-
ní	 knížku	 „The Great Adventure“,	
napsal	přibližně	23	knih	včetně	své	
autobiografie.
	 T.R.	 byl	 dvakrát	 ženat,	 po-
prvé	 (1880)	 s	 Alice	 Hathaway	 Lee	
(1861-1884),	podruhé	(1886)	s	Edith	
Kermit	 Carow	 (1861-1948).	 Z	 obou	
manželství	 měl	 T.R.	 celkem	 6	 dětí:	
z	prvního	manželství	dceru	Alice	Lee	
(1884-1980)	a	z	druhého	manželství	
syna	Theodora	Jr.	(1887-1944),	syna	
Kermita	 (1889-1943),	 dceru	 Ethel	
(1891-1977),	syna	Archibalda	(1894-
1979)	a	syna	Quentina	(1897-1918).
	 Dcera	 jeho	 bratra	 Elliota,	
Anna	 Eleonor	 (1884-1962)	 se	 stala	
manželkou	svého	bratrance,	Frankli-
na	 Delano	 Roosevelta	 (1882-1945),	
32	 prezidenta	 spojených	 států.	T.R.	
a	F.D.R	jsou	pokrevní	příbuzní	v	pá-
tém	koleni.
	 Další	 informace:	 http://
americanheraldry.org/pages/index.
php?n=President.Roosevelt,	 http://
www.presidentsusa.net/troosevelt.

	 Dne	 9.	 srpna	 2005	 zaregis-
troval	 úřad	 skotského	 Lorda	 Lyona	
erb	 Dr.	 Williama	 Michaela	 Irvina	
v	 	 jehož	klenotu	 je	 figura	popisova-
ná	 jako	 Halleyova	 kometa	 v	 přir.	
barvách.	 Dr.	 Irvine	 je	 členem	 Krá-
lovské	 astronomické	 společnosti	
a	 profesorem	 astronomie	 na	 Uni-
versity	 of	 Massachusetts	 Amherst.	
	 Erb	 (2005):	 Štít	 stříbr-
ný	 s	 modrou	 hlavou	 štítu	 a	 mod-
ro-stříbrně	 kouskovaným	 lemem	
(jedenkrát	 dělen	 a	 14x	 polcen).	
Ve	 stříbrném	 poli	 jsou	 položeny	 tři	
trojice	 listů	 cesmíny	 svázané	 čer-
venou	 páskou	 (2-1),	 v	 modré	 hlavě	
štítu	 jsou	 tři	 stříbrní	 za	 sebou	 letí-
cí	racci.	Klenotem	je	na	kolčí	přilbě	
s	zeleno-stříbrnou	točenicí	a	zeleno-
stříbrnými	 přikrývadly	 Halleyova	
kometa	v	přir.	barvách.	Heslo:	TER-
RAS	NOVAS	EXPLORANTES.	Lit.:	
Lyon	 Register,	 volume	 86,	 folio	 38.
	 Nový	 nositel	 erbu	 je	 tedy	
občanem	 USA,	 i	 když	 autor	 erbu	
vycházel	 z	 rodového	 původu	 obda-
rovaného.	 Jeho	 praděd	 William	 Ir-

html,	http://www.theodore-roosevelt.
com/trgenes.html,	 http://www.theo-
doreroosevelt.org/life/timeline.htm,	
http://worldroots.com/brigitte/royal/
royal11.htm,	 http://en.wikipedia.
org/wiki/Theodore_Roosevelt,	 http://
en.wikipedia.org/wiki/Roosevelt_fa-
mily	 ,	 http://www.nps.gov/hofr/for-
teachers/upload/Roosevelt%20Fami-
ly%20Genealogy-2.pdf.

Jiří Ungermann
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vine	 se	 narodil	 ve	 Skotsku	 1841	
a	později	 (1855)	 emigroval	 do	USA,	
kde	 se	 usídlil	 v	 Salt	 Lake	 City.	 
	 Listy	cesmíny	jsou	tradičním	
symbolem	 klanu	 Irvinů,	 pocházejí-
cích	ze	skotské	nížiny.	Rackové	sym-
bolizují	Williamovu	emigraci	za	moře	
a	usídlení	rodiny	v	Utahu,	kde	byla	
chráněna	 před	 epidemiemi	 kobylek.	
Heslo	udělené	k	novému	erbu	lze	volně	
přeložit	„nesený větrem k nové zemi“	

a	je	variací	na	tradiční	klanové	heslo.	 
	 Dr.	 Irvine	 je	 vnukem	 páté-
ho	syna	Williama	Irvina,	Alexandra	
Raye	 Irvina.	 Jeho	 erb	 byl	 diferen-
cován	vůči	erbu	svého	otce	modrým	
lemem.	 Úřad	 Lorda	 Lyona	 rozhodl	
zdůraznit	tuto	diferenci	vůči	erbu	ná-
čelníka	klanu	a	nahradil	modrý	lem	
lemem	modro-stříbrně	kouskovaným. 

Miroslav Baroch

Erb Dr. Williama Michaela Irvina

	 Dne	 21.	 srpna	 2007	 byl	
udělen	 erb	 Stevenu	 Williamu	 Ha-
inesovi,	 profesoru	 taktiky	 a	 stra-
tegie	 vojenských	 operací	 na	 Lon-
dýnské	 universitě	 a	 veliteli	
britského	královského	námořnictva.	 
	 V	 klenotu	 zmíněného	 erbu	
bylo	 umístěno	 nezvyklé	 heraldic-
ké	 monstrum,	 sedící	 mořský	 slon	
se	dvěmi,	 za	 zády	zkříženými,	 rybí-
mi	ocasy,	mající	na	hlavě	zlatou	ná-
mořní	 korunu,	 vše	 je	 v	 přirozených	
barvách.	 Stejná	 figura	 byla	 použi-
ta	 i	 jako	 erbovníkův	 badge,	 sedící	
mořský	slon	uprostřed	kruhu,	který	
je	tvořen	zlatým	lanem.	Viz	obrázek.

Miroslav Baroch

Erb a badge Stevena Williama Hainese



	 V	 průběhu	 předchozích	 mě-
síců	byla	připravena	celková	moder-
nizace	internetových	stránek	„České 
genealogické a heraldické spo-
lečnosti v Praze“	(www.genealogie.
cz).	Došlo	nejen	k	výměně	„kabátu„,	
ale	i	k	rozšíření	a	zkvalitnění	posky-
tovaných	služeb	(diskusní	fórum,	ob-
jednávací	formulář).	Lze	říci,	že	web	
udělal	generační	technologický	skok	
a	razantně	snížil	náskok	profesionál-
ně	 spravovaných	a	komerčně	 zamě-
řených	internet.	serverů.	Je	to	výzva	
pro	ostatní	kluby	/	poskytovatele	infor-
mací	z	oblasti	heraldiky	a	genealogie. 
	 Na	 adrese	 http://dynastie.
ic.cz/	sídlí	web	„Vládnoucí dynastie 
20. - 21. století“.	 Záměrem	 autora	
webu	 je	 poskytovat	 stručné	 infor-
mace	 o	 panovnických	 rodech	 v	 sou-
časných	 i	 zaniklých	 monarchiích.	
Vedle	řady	biografických,	geopolitic-
kých	 informací,	 autor	 zpřístupňuje	
znaky	 a	 rodokmeny	 dynastií.	 Vedle	
notoricky	 známých	 dynastií	 Evropy	
jsou	 zde	 zdokumentovány	 i	 některé	
africké	 a	 asijské	monarchie	 (Egypt,	

	 V	měsíci	září	se	objevil	velmi	
zajímavý	titul	z	produkce	nakladatel-
ství	Libri,	který	byl	vydán	ve	spolu-
práci	s	Muzeem	Novojičínska.	Jedná	
se	o	publikaci	„Kamenné svědectví 
minulosti - Heraldické památky 
Novojičínska“,	která	jak	již	napoví-
dá	název,	mapuje	heraldické	památ-
ky	 novojičínského	 okresu.	 Publika-
ce	 slouží	 rovněž	 jako	 jakýsi	katalog	
stejnojmenné	 putovní	 výstavy.	 Více	
informací	 o	 publikaci	 najdete	 zde.	
	 Na	 začátku	 října	 se	 objevil	
další	 titul	 z	 produkce	 nakladatel-
ství	Veduta.	Jedná	se	o	 titul	 „Páni 
z Rožmitálu“	 jehož	 autorem	 je	 Si-
mona	 Kotlárová.	 Kniha	 obdobným	
způsobem,	 jako	 předchozí,	 podobně	
zaměřené	 tituly	 tohoto	 nakladatel-
ství,	 mapuje	 historii	 a	 vývoj	 toho-
to	 známého	 panského	 rodu.	 Více	
informací	 o	 publikaci	 najdete	 zde. 
	 V	 průběhu	 měsíce	 listopa-
du	 se	 objevilo	 několik	 titulů	 opět	
zaměřených	 na	 šlechtické	 rody.	 
	 Na	 začátku	 listopadu	 se	 ob-
jevil	ještě	jeden	titul	z	produkce	na-
kladatelství	Veduta	s	názvem	„Jan 
z Pernštejna (1561 - 1597) - Hospo-
dářský úpadek Pernštejnů„	z	pera	
Marka	Vařeky.		Jak	napovídá	název	
jedná	se	o	publikaci	zaměřenou	na	zá-
věrečné	období	dějin	tohoto	rodu.	Více	
informací	 o	 publikaci	 najdete	 zde.
	 Obdobný	 titul,	 tentokrá-
te	 z	 produkce	 nakladatelství	 Vy-
šehrad,	 se	 zaměřuje	 na	 rod	 pánů	
ze	Žerotína	a	 osobnost	 a	 dobu	Kar-
la	 staršího	 ze	 Žerotína.	 Autorem	
publikace	 s	 názvem	 „Karel starší 
ze Žerotína - Don Quijote v la-
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byrintu světa„	je	Tomáš	Knoz.	Více	
informací	 o	 publikaci	 najdete	 zde.
 V	 nakladatelství	 Libri	 byl	
připraven	titul	„Jihočeské domini-
um„	 pojednávající	 o	 tomto	 teritoriu	
a	 rodech,	 které	 se	 výrazně	 zapsali	
do	jeho	dějin	(Vítkovci,	Eggenberko-
vé,	 Schwarzenbergové,	 Buquoyové	
a	 Švamberkové).	 Autorem	 bohatě	
ilustrované	publikace	je	Pavel	Juřík.	
Více	informací	o	publikaci	najdete	zde.

 
Jiří Ungermann
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Etiopie,	 Maroko,	 Irán,	 Japonsko,	
Kuvajt,	 Saudská	 Arábie,	 Thajsko).
	 Občanské	 sdružení	 MORA-
VIA	 MAGNA	 provozuje	 web,	 který	
(jak	 je	 již	 z	 názvu	 zřejmé)	 se	 za-
měřuje	 na	 vše	 o	 „Velké Moravě“.	
Mimo	 jiné	 se	 na	 stránce	 http://
www.moraviamagna.cz/rodokme-
ny/index.htm	 zaměřuje	 i	 na	 rodo-
kmeny	 některých	 dynastií,	 kte-
ré	 mají	 souvislost	 s	 historií	 VM.
	 Řadu	 informací	 k	 rodu	
„Bohdaneckých z Hodkova“,	
najdete	 na	 adrese	 http://bohda-
necky.name/	 .	 Stránky	 provozuje	
stejnojmenný	 autor,	 který	 v	 této	
internetové	 prezentaci	 otevírá	
řadu	 vlastních	 teorií	 a	 hypotéz.
	 Mezi	 nejužitečnější	 inter-
netové	 adresy	 v	 rámci	 „rakouské-
ho internetu“	 patří	 adresa	 www.
austroarchiv.com	 (také	 www.aus-
troaristo.com).	 Na	 této	 adrese	 sídlí	
„Arbeitskreis „Österreichisches 
Familienregister“.	Na	tomto	webu	
je	 k	 dispozici	 řada	 digitalizovaných	
publikací	 z	 oblasti	 heraldiky	 a	 ge-
nealogie	 (např.	 Tyroffův	 „Wappen-
buch des gesammten Adels des Kö-
nigreichs Baiern“).	 Nejpodstatnější	
výhodou	 však	 je	 možnost	 dohledat	
užitečné	 informace	 k	 řadě	 českých	
šlechtických	 rodů	 v	 podobě	 znaku,	
popisu,	biografických	údajů	a	litera-
tuře	obsahující	informace	k	danému	

rodu.	Web	je	pochopitelně	v	němčině.
	 K	 základním	 heraldickým	
zdrojům	 na	 internetu	 patří	 bezpo-
chyby	internetové	stránky	s	názvem	
„Héraldique européenne“,	 které	
ve	 francouzštině	 provozuje	 Arnaud	
Bunel	 na	 adrese	 http://www.heral-
dique-europeenne.org/.	Stránky	 jsou	
sice	 primárně	 zaměřeny	 na	 oblast	
francouzského	teritoria,	ale	řada	pu-
blikovaných	 informací	 má	 význam	
i	pro	náš	region.	Na	tomto	webu	na-
jdete	 například	 některé	 armorialy,	
znaky	 příslušníků	 rytířských	 řádů,	
významných	 evropských	 šlechtic-
kých	rodů,	ale	 i	 znaky	českých	kní-
žat	 a	 panovníků,	 které	 je	 však	 po-
třeba	 brát	 poněkud	 s	 rezervou	 8-).
	 Mezi	 zajímavé	 genealogické	
zdroje	informací	zaměřené	na	oblast	
Francie	patří	web	„Généalogie des 
Rois de France“,	 který	 na	 adrese	
http://jeanjacques.villemag.free.fr/ 
provozuje	 Jean	 Jacques	 Villemag.	
Najdete	zde	informace	nejen	k	vlád-
cům	Francie	(od	Merovejců	po	Orleán-
ské),	ale	i	k	většině	nejvýznamnějších	
francouzských	šlechtických	rodů.	Au-
tor	se	postupně	pustil	i	do	mapování	
ostatních	 evropských	 zemí	 (Španěl-
sko,	Velká	Británie,	Itálie,	Portugal-
sko).	 Bohužel	 nyní	 je	 tento	 zajíma-
vý	web	 již	delší	čas	bez	aktualizací.

Jiří Ungermann

http://www.moraviamagna.cz/rodokmeny/index.htm
http://bohdanecky.name/
http://www.austroarchiv.com/
http://www.heraldique-europeene.org/
http://jeanjacques.villemag.free.fr/

	Obalka
	Uvodni slovo redakce
	Rakousko-Uherske nobilitace ve XX. stoleti
	Nove komunalni symboly
	28. mezinarodni kongres o genealogii a heraldice
	Vyroci osobnosti
	Heraldicke kuriozity
	Knizni novinky
	Zajimave internetove adresy

