
	 Pravděpodobně	všichni	znají	
Wappenbuch	 Johanna	 Siebmachera	
z	roku	1605,	který	obsahuje	bezmála	
3500	znaků	z	oblasti	něměckých	zemí	
a	který	je	jedním	ze	stěžejních	heral-
dických	 děj.	Nemusí	 však	 už	 každý	
vědět,	že	 tato	publikace	 je	komplet-
ně	 dostupná	 i	 na	 internetu.	 Na	 in-
ternetové	 adrese	www.wappenbuch.
de	najdete	tuto	publikaci	dostupnou	
v	kvalitně	naskenovaných	obrázcích,	
bohužel	však	bez	indexu.		Jiná,	novější	
edice	 Siebmacherova	Wappenbuchu	
z	 roku	 1701	 je	 dostupná	 na	 podob-
ně	znějící	adrese	www.wappenbuch.
com	 a	 obsahuje	 již	 index	 v	 podobě	
jmenného	rejstříku.	Na	adrese	http://
wiki-de.genealogy.net/wiki/Siebma-
chers_Wappenbuch	 najdete	 jinou	
verzi	edice	z	roku	1605,	zpracovanou	
však	 pečlivěji.	 Stránky	 jsou	 zpraco-
vány	 ve	 stylu	Wikipedie	 a	 obsahují	
index,	 který	 umožňuje	 hledat	 znak	
nejprve	dle	teritoria	a	pak	dle	jména.
	 Internetové	stránky	zaměře-
né	 na	 komunální	 heraldiku	 „Inter-
national Civic Heraldry Site“	najde-
te	 na	adrese	 www.ngw.nl.	 Stránky	
se	zaměřují	nejen	na	heraldiku	evrop-
ských	měst,	ale	i	ostatních	měst	světa.
	 Náš	 Klub	 není	 pochopitelně	
jediným	 nadšencem,	 který	 se	 snaží	

prostřednictvím	 intrnetu	 vydávat	
elektronické	 periodikum.	 Jedním	
z	těchto	 internetových	periodik	 jsou	
i	„Pozitivní noviny“	púsobící	na	adre-
se	www.pozitivni-noviny.cz.	Z	našeho	
pohledu	 jsou	 zajímavé	 tím,	 že	mezi	
250	 autorů	 píšících	 pro	 tyto	 noviny	
patří	i	duo	Jan	Drocár	a	Pavel	Loužec-
ký,	které	se	zaměřuje	na	genealogii	
českých	dynastických	a	šlechtických	
rodů.	S	výsledky	jejich	snažení	se	mů-
žete	 setkat	 i	 v	 papírových	médiích,	
naposled	například	v	podobě	přílohy	
do	 časopisu	 „Cour d`Honneur IV.“
	 Na	 adrese	 www.pametihod-
nosti.cz/rejstrik/	 (také	 www.pamat-
ky.com)	 najdete	 rejstřík	 českých	
šlechtických	rodů.	Kvalita	informací	
je	u	jednotlivých	hesel	-	šlechtických	
značně	nevyrovnaná,	záběr	rejstříku	
není	příliš	široký	a	tak	lze	pochválit	
snad	 jen	 přehlednost	 uživatelského	
rozhraní.	 Vyšší	 informační	 hodno-
tu	 pro	 batatele	 z	 oblasti	 heraldiky	
a	 genealogie	má	web	 „Hrady, zám-
ky a tvrze Čech, Moravy a Slezska“	
(www.castles.cz/genealogie-heral-
dika/),	 kde	 rovněž	 najdete	 rejstřík	
šlechtických	rodů.	Tento	web	posky-
tuje	navíc	i	informace	k	erbům	a	ma-
jetkové	 držbě	 daného	 rodu.	 Rozsah	
rejstříku	je	však	zatím	slabý,	nezbý-
vá	doufat,	než	že	se	bude	zvětšovat.

Jiří Ungermann



	 Někteří	 z	 vás	 se	 mož-
ná	 již	 pozastavili	 nad	 způsobem	
číslování	 tohoto	 časopisu.	 Tímto	
krátkým	 vysvětlujícím	 editoria-
lem	 chceme	 předejít	 možným	 do-
tazům	 a	 podat	 vám	 vysvětlení.	
	 Číslování	 Heraldických	 no-
vin	 bude	 kontinuální	 bez	 ohledu	
na		rok	ve	kterém	budou	noviny	vy-
cházet.	Pořadové	číslo	bude	pro	ori-
entaci	doplněno	o	rok	a	měsíc	vydá-
ní	daného	čísla.	Tj.	například	srpen	
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Otto Starý, Edler von Geisenhof
	 C.	 K.	 plukovník	 Otto	 Sta-
rý	 získal	 roku	 1917	 šlechtický	 stav	
s	 predikátem	 „Edler von Geisen-
hof“.	 Erb	 symbolizuje	 boje	 na	 vý-
chodní	 frontě,	 kterých	 se	 plukov-
ník	 Starý	 s	 úspěchem	 účastnil.

	 Erb	(1917):	Štít	černý,	na		ze-
lené	 trávě	 stojí	 stříbrná	 hradební		

Obrázek	 na	 obálce:	 	 Znak	 a	 vlajka	
Richarda	Nevilla,	16.	hraběte	z	War-
wicku	 a	 6.	 hraběte	 ze	 Salisbury	
(1428-1471),	přezdívaného	jako	„tvůr-
ce králů“	(The	Kingmaker).	Autorem	
kresby,	která	je	skenována	z	originá-
lu	je	Dan	Escott.	Převzato	z	interne-
tových	stránek	The	Heraldry	Society	
of	Scotland	(www.heraldry-scotland.
com).	Více	informací	o	tomto	kreslíři	
najdete	v	samostatném	článku	dále.
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2008	č.	1,	listopad	2008	č.	2,	květen	
2009	 č.	 3,	 červen	 2009	 č.	 4,	 srpen	
2009	 č.	 5,	 září	 2009	 č.	 6,	 listopad	
2009	 č.	 7,	 prosinec	 2009	 č.	 8,	 únor	
2010	 č.	 9,	 duben	 2010	 č.	 10,	 etc.	 ...	
	 V	 tomto	 čísle	 najde-
te	 rovněž	 první	 díl	 našeho	 no-
vého	 seriálu,	 který	 bude	 zamě-
řen	 na	 heraldické	 výtvarníky.

Miroslav Baroch a Jiří Ungermann

Znak Otty Starého, Edlera von Geisenhof

	 Na	 konci	 roku	 2008	 se	
dostala	 na	 knižní	 pulty	 řada	 za-
jímavých	 knižních	 novinek.	
	 Z	 těch	 nejzajímavějších	
lze	 jmenovat	 další	 ročník,	 tento-
kráte	 2009,	 Almanachu českých 
šlechtických rodů	 (Více	 informa-
cí	 najdete	 zde)	 a	Almanachu čes-
kých šlechtických a rytířských 
rodů	 (Více	 informací	 najdete	 zde).	
	 Dále	Sborník	„Paginae His-
toriae č. 16“,	kde	Helena	Sedláčko-
vá	 a	Anton	 F.	Malinovský	 společně	
připravili	 příspěvek	 zabývající	 se	
Salbuchy.	Více	informací	najdete	zde.	
	 Publikaci	 Ivo	 Cermana	
„Chotkové“,	 popisující	 dějiny	 to-
hoto	 významného	 šlechtického	
rodu	 (Více	 informací	 najdete	 zde).	
	 Sborník	 z	 konference	
„Schwarzenbergové v české a stře-
doevropské kulturní historii“,	
obahující	 řadu	 zajímavých	 statí	 tý-
kajících	se	historie	tohoto	jihočeské-
ho	rodu.	Více	informací	najdete	zde.
	 V	 prvním	 čtvrtletí	 roku	
2009,	 se	 poněkud	netypicky,	 objevi-
lo	rovněž	několik	zajímavých	titulů.
	 Po	několikaleté	odmlce	vyšlo	
pod	 taktovkou	Marie	Mžykové	nové	
číslo	 časopisu	 „Cour d`Honneur 
IV.“,	které	je	věnované	zejména	rodu	
Šternberků.	 Podrobnosti	 čtěte	 zde.
	 Ostravská	 univetrzita	 při-
pravila	 dvě	 publikace	 zabývající	
se	problematikou	 podnikání	 v	 čes-
kých	zemích	v	18.	a	19.	století.	První	
se	 jmenuje	 „Historická encyklo-
pedie podnikatelů Čech, Moravy 
a Slezska II.“	 a	 je	 druhým	 dílem	
stejnojmené	 encyklopedie,	 která	
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vyšla	 v	 roce	 2003.	 Podrobnosti	 zde.	
Druhá	 publikace	má	 název	 „Šlech-
tic podnikatelem, podnikatel 
šlechticem - Šlechta a podni-
kání v českých zemích v 18.-19. 
století“.	 Jedná	 se	 o	 sborník	 pří-
spěvků	 z	 konference	 pořádané	 Ost-
ravskou	 univerzitou	 na	 stjenojmen-
né	 téma.	 Podrobnosti	 najdete	 zde.
	 Dalším	 počinem	 Ostravské	
univerzity	 je	11.	sešit	nové	řady	bi-
ografického	 slovníku	 zaměřeného	
na	 osobnosti	 se	 vztahem	 k	 regionu	
Severní	Moravy	a	Slezska	s	názvem	
„Biografický slovník Slezska 
a Severní Moravy - Nová řada - 
Sešit č. 11 (23)“.	Tento	díl	obsahuje	
rozsáhlé	 informace	k	rodu	Harasov-
ských	 z	Harasova.	 Podrobnosti	 zde.
	 Regionální	 muzeum	 Měl-
ník	 třetí	 titul	 ediční	 řady	 „Šlech-
tické rody na Mělnicku“,	 kterým	
je	 publikace	 Ladislava	 a	 Mirosla-
vy	 Jouzovích	 „Veithové“,	 zabýva-
jící	 se	 tímto	 měšťanským	 rodem.	
Více	 informací	 najdete	 zde.
	 Posledním	 titulem,	 který	
nelze	 opomenout	 je	 reprint	 nakla-
datelství	 Agentura	 Pankrác	 „Zna-
ky rodů českých“	 jehož	 autorem	
je	Vojtěch,	rytíř	Král	z	Dobré	Vody.	
Dílko	 je	 souhrnem	 řady	 drobněj-
ších	 studií	 o	 šlchtických	 rodech,	
vydávaných	 Společností	 přátel	 sta-
rožitností	Českých	 v	Praze	 v	 letech	
1894–1898.	Podrobnosti	najdete	zde. 

Jiří Ungermann
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Edler von Weisselberger
 	 Dr.	 Salo	Weisselber-
ger,	 starosta	 hlavního	města	 Buko-
viny,	 Černovice	 (dnes	 Chernivtsi,	
západní	 Ukrajina)	 získal	 za	 svou	
statečnost	při	hájení	města	v	průbě-
hu	ruské	okupace	za	I.	světové	války,	
17.	září	1917	šlechtický	stav	s	titulem	
„Edler von“.	Město	Černovice	bylo	již	

ve	třetím	měsíci	války	obsazeno	rus-
kou	 armádou,	 starosta	 ač	 židovské-
ho	vyznání,	zůstal	ve	městě	v	úřadu	
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stínková	 zeď,	 ve	 které	 je	 zavřená	
branka	hnědými	vraty.	Za	zdí	vyrůs-
tá	 zlatý	medvěd	 se	 stříbrnou	 zbrojí	
a	červeným	 jazykem.	 Jeho	 hruď	 je	
probodena	mečem	kosmo	dolů	se	zla-
tou	 rukojetí.	 Klenotem	 je	 na	 zlatě	
korunované	turnajské	přilbě	s	černo-
zlatými	a	černo-stříbrnými	přikrýva-
dly,	rostoucí	černý	kozorožec	s	červe-
ným	jazykem.

Znak Dr. Sala Weisselbergera

Edler von Podrazky
	 Dr.	 Joseph	 Podrazky,	 lékař	
generálního	 štábu,	 šéf	 vojenského	
lékařského	 důstojnického	 zboru,	
*1830	Wien,	+27.	srpna	1894	Wien.
	 	 Císař	 František	 Josef	 I.	 udělil	
v	 roce	 1897	 vdově	 po	 po	 jmeno-
vaném,	 Barbaře	 Podrazky	 a	 je-
jích	 potomkům	 šlechtický	 stav.
	 Erb	 (1897):	 Štít	 modrý	 se	
stříbrným	břevnem	provázeným	tře-
mi	 zlatými	 hvězdami	 (2-1).	 Klenoty	
dva	 na	 zlatě	 korunovaných	 turnaj-
ských	 přilbách,	 1.	 modro-stříbrná	
přikrývadla,	 kohout	 přir.	 barev,	
2.	 modro-zlatá	 přikrývadla,	 ros-
toucí	 stříbrný	 pes	 Braka,	 na	 krku	
má	 černý	 obojek	 se	 zlatým	 lemem	
a	kroužkem.	 Heslo	 na	 modré	 pásce	
stříbrně:	 CUSTODIUNT	 ASTRA.

a	osobní	statečností	zachránil	mnoho	
lidských	životů	i	materiálních	hodnot.	
Erb	opět	symbolicky	vyjadřuje	boj	cí-
sařského	 orla	 s	 ruským	medvědem.
	 Erb	 (1917):	 Štít	 červený,	
na	zelené	trávě	stojí	stříbrná	stínko-
vá	hradební	 	zeď	se	zavřenou	bran-
kou	hnědými	vraty.	Na	zdi	vpravo	je	
hnědý	medvěd	v	chůzi	mající	z	tlamy	
visící	zlatý	klíč,	na	medvěda	z	 levé-
ho	horního	rohu	štítu	útočí	přirozený	
orel.	 Klenotem	 jsou	 na	 zlatě	 koru-
nované	 turnajská	 přilbě	 s	 červeno-
stříbrnými	přikrývadly,	dva	stříbrné	
zkřížené	 dřevce	 zakončené	 zlatou	
špicí,	 na	 pravém	 je	 černo-zlatě	 dě-
lená	 vlajka	 obtočená	 kolem	 dřevce	
a	na	 levém	 je	 červeno-stříbrně	 dě-
lená	 vlajka	 obtočená	 kolem	 dřevce.	
Nad	křížením	dřevců	je	stříbrná	lilie.
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Dan Escott (1928-1987)
 Escott	 napsal	 a	 nakreslil	
mnoho	 ilustrací,	
které	 jasně	 vy-
povídají	 o	 jeho	
zájmu	 o	heraldi-
ku	 a	 středověk	
obecně.	 Byl	 pra-
videlným	přispě-
vatelem,	 mimo	
jiné,	 dětského	
týdeníku	 Look	
and	Learn,	který	
vycházel	v	letech	
1962-1982	(www.
lookandlearn .
com),		jeho	práce	
lze	 dosud	 najít	
na	mnoha	 inter-
netových	 strán-
kách,	 např.	 	 na	
stránkách	 The 
Heraldry Soci-
ety of Scotland 
(www.heraldry-
scotland.co.uk 
nebo	 www.he-
raldry-scotland.
com)	 nebo	 Ga-
leria Grbova 
(www.heraldi -
kasrbija.com).	
	 R o v n ě ž	
zpracoval	 mno-
ho	 kreseb	 vlajek	
jednotlivých	svě-
tových	 území,	
národních	 sym-
bolů	Velké	Británie,	Londýna	či	ně-
kterých	 londýnských	 cechů	a	 jiných	

spolků	a	organizací.		Za	zmínku	stojí	
i	mnoho	jeho	kreseb	středověkých	bi-
tev,	scén	ze	života,	zbraní	a	předmětů.
	 Dan	Escott	se	narodil	v	hrab-
ství	Surrey	3.	prosince	1928.	Studo-

val	 na	 croydon-
ské	 umělecké	
škole	 (Croydon	
School	 of	 Art),	
kde	se	poprvé	se-
tkal	s	heraldikou	
a	 tvorbou	 erbů.	
Objevil	 v	 sobě	
značný	 talent	
pro	 heraldickou	
ilustraci	a	tak	se	
stal	 členem	 Col-
lege	of	Arms	jako	
žák	 heraldické	
výtvarné	 tvorby.	
Postupem	 času	
si	 vytvořil	 osobi-
tý,	 velmi	 výraz-
ný	kresebný	styl,	
který	 mu	 umož-
nil	 spolupráci	
s	 časopisy,	 stal	
se	 spolupracov-
níkem	 reklam-
ních	 agentur	
a	 ilustrátorem	
mnoha	 knižních	
publikací.	 Poz-
ději	 emigroval	
do	 Austrálie,	
kde	 spolupraco-
val	s	periodikem	
Australian	 Geo-
graphic.	 Zemřel	
v	Sydney	7.	květ-
na	1987	ve	věku	
pouhých	 58.	 let.	

Miroslav Baroch

The White Lion of Mortimer
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Edler von Podrazky

Edler von Popovic
 	 Roku	 1882	 císař	
František	 Josef	 povýšil	 do	 šlechtic-
kého	 stavu	majora	 Petera	 Popovice	
s	 titulem	 „Edler von“.	 Peter	 Popo-
vic	 sloužil	 v	 letech	1825-1865	u	13.	
pěšího	 hraničářského	 pluku,	 zvané-

Edler von Popovic

ho	Banátský.	 Za	 dobu	 své	 vojenské	
služby	 prošel	 hodnostmi	 od	 fenri-
cha	 po	 majora	 jmenovaného	 pluku.	
	 Erb	 (1882):	 Štít	 dělený	 zla-
tým	 šikmým	břevnem	s	 obnaženým	
mečem.	Horní	pole	červené	se	stříbr-
ným	rovnoramenným	křížem,	spodní	
pole	modré	rovněž	se	stříbrným	rov-
noramenným	křížem.	Klenotem	je	na	
zlatě	 korunované	 turnajská	 přilbě	
s	červeno-zlatými	 a	 modro-stříbrný-
mi	 přikrývadly,	 obrněná	 vyrůstající	
paže	 mávající	 obnaženým	 mečem.

 
Miroslav Baroch

Sir Arthur Conan Doyle 
(22.5.1859 - 7.7.1930)
 Letos	 22.	 května	 si	 všichni	
příznivci	 detektiva	 Sherlocka	 Hol-
mese	 připomenou	 150.	 výročí	 naro-
zení	jeho	autora.	Sir	Arthur	Ignatius	
Conan	Doyle,	DL	 (narozen	22	květ-
na	 1859	 v	Edinburghu,	Midlothian,	
Skotsko	 –	 zemřel	 7	 července	 1930)	
byl	skotský	autor	nejvíce	známý	svý-
mi	 příběhy	 o	 detektivu	 Sherlocku	
Holmesovi.	 Tato	 postava	 je	 obecně	
považována	za	největší	autorův	pří-
nos	literárnímu	žánru	detektivky.	Sir	
Arthur	byl	velmi	plodný	autor	jehož	
literární	 dílo	 zahrnuje	 nejen	 detek-
tivky,	ale	 i	příběhy	sci-fi,	historické	
romány,	hry,	poezii	a	literaturu	fak-
tu.	Conan	bylo	původně	druhé	křest-
ní	jméno,	ale	Sir	Arthur	jej	zejména	
v	pozdějších	letech	používal	jako	část	
příjmení.	 Dále	 v	 textu	 jen	 A.C.D.
	 A.C.D.	se	narodil	22.	května	
1859,	 v	 Edinburghu,	 irským	 rodi-
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mu	 výtvoru	 gryfa	 s	 dračími	 křídli,	
ocasem	 a	 jazykem,	 jakožto	 fanta-
zie,	 aby	 vzniklo	 toto	 ojediněle	 vy-
skytující	 bájné	 zvíře	 v	 heraldice.
	 Blason:	 zlatý	 gryf	 s	 dra-
čími	 křídli,	 ocasem	 a	 jazykem	
s	 modrou	 zbrojí	 mezi	 4	 stříbr-
nými	 růžemi	 v	 červeném	 poli.	

 
Prameny:	 
(1)	Kniha	autorů	František	Honzák,	
Marek	Pečenka	a	Jitka	Vlčková	

21. století vstoupilo do heraldiky 
	 20.	 prosince	2002	byl	 druhý	
belgický	astronaut	plukovník	belgic-
kého	královského	letectva,	Frank	Luc	
de	Winne	(*25.4.1961	Lederberg,	Bel-
gie)	králem	Albertem	II.	povýšen	na	
vikomta,	kresba	erbu	Fernand	Brose.

Miroslav Baroch

Vzhled znaku z roku 1884

Současný vzhled znaku

Evropa	v	proměnách	staletí	(vydáno	
r.1995) 
(2)	Internetové	stránky	http://flag-
spot.net/flags/se-05.html	,	http://
en.wikipedia.org/wiki/%C3%96ster-
g%C3%B6tland a http://en.wikipe-
dia.org/wiki/Griffin

Vilém Vácha



ze	 spáchání	 mnoha	 válečných	 zlo-
činů.	 Arthur	 Conan	 Doyle	 sepsal	
na	 obranu	 Británie	 knihu	 nazva-
nou	 „Válka v Jižní Africe: příči-
ny a průběh“	 (vyšla	 roku	 1902),	
kde	 vyvrátil	 všechna	 nařčení.
	 A.C.D.	 se	 velmi	 zajímal	
o	sport.	Byl	 jedním	 ze	 zakládajících	
členů	 fotbalového	 klubu	 Portsmou-
th	 A.F.C.	 (od	 roku	 1884)	 v	 jehož	
mužstvu	 byl	 brankářem	 pod	 pseu-
donymem	 A.C.	 Smith	 (jako	 ama-
tér),	 rovněž	 byl	 kapitánem	 krike-
tového	 mužstva	 Portsmouth	 C.C.
24.	října	1902	byl	povýšen	na	rytíře.	
Stal	 se	 Deputy-Lieutenant	 (zástup-
ce	 představitele)	 v	 hrabstvi	 Surrey.

	 Roku	 1885	 se	 poprvé	 oženil	
s	Louisou	 Hawkinsovou	 (+1906)	 a	
podruhé	roku	1907	s	Jeanou	Leckie,	
z	obou	manželství	měl	celkem	5	dětí.	

čům	Charlesu	Altamontu	Doylemu	a	
Mary	Doyleové.	Rodiči	byl	poslán	do	
jezuitské	základní	 školy	Stonyhurst	
ve	 věku	 devíti	 let.	 V	 letech	 1876-
1881	studoval	lékařství	na	univerzi-
tě	v	Edinburghu	a	roku	1885	dosáhl	
doktorátu.	 Vystřídal	 řadu	 profesí,	
mimo	jiné	pracoval	na	univerzitě,	byl	

také	 lodním	 lékařem	na	 lodi	 plující	
kolem	 západního	 afrického	 pobře-
ží.	Roku	1882	 si	 otevřel	 soukromou	
praxi	 v	 Plymouthu.	 V	 léčení	 však	
nedosáhl	 nijak	 významných	 úspě-
chů	a	tak	si	krátil	dlouhou	chvíli	při	
čekání	na	pacienty	psaním	povídek.	
	 Po	 přestěhování	 do	 města	
Southsea	 začal	 věnovat	 literární	
činnosti	 podstatně	 více	 času.	 Svou	
první	povídku	se	Sherlockem	Holme-
sem	publikoval	na	vánoce	roku	1887.	
Roku	 1902	 po	 skončení	 druhé	 búr-
ské	 války	 byla	 Británie	 obviněna	
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Portrét Sira Arthura Conana Doyle

Portrét Sherlocka Holmese  
od Sidney Pageta z roku 1904
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Dračí gryf
 Östergötland	 tato	 tradiční	
provincie	 Švédského	 království	 má	
unikátní	zvláštní	znak	dračího	gryfa.	
Tento	znak	vznikl	dne	18.ledna	1884,	
aby	 nahradil	 dva	 starší	 erby	 (lva	
a	draka),	kteří	byly	doté	doby	užívá-
ny	již	od	roku	1560	pro	Östergötland.	
V	roce	1972	proběhla	ještě	jeho	gra-
fická	 úprava	 do	 dnešní	 podoby.
	 Östergötland	 je	 kraj	 z	 po-
hledu	 Švédské	 historie	 státotvorně	
významný.	Leží	ve	středu	jihu	Skan-
dinávského	 poloostrova.	 Byl	 jedním	
z	míst,	 kde	 se	 zrodila	moc	Vikingů.	
Při	středověkém	sjednocovaní	Švéd-
ska	 tato	 oblast	 na	 jih	 od	 velkých	
švédských	 jezer	 zv.	 Götaland,	 byla	
obývána	kmeny	Gotu,	které	byli	po-
robeny	kmeny	Svedu	(po	kterých	má	
Švédsko	 název)	 z	 historické	 oblasti	
Svealand	 (okolí	 dnešního	 Stockhol-
mu),	kteří	obývali	tehdy	oblast	na	se-
ver	od	velkých	švédských	jezer.	Byla	
to	obdobná	situace	jako	dobytí	Welsu	
Anglii,	nebo	Moravy	Českým	státem.
	 Snad	 právě	 na	 připomín-
ku	 toho	 od	 roku	 1772	 byl	 titulární	
titul	 vévody	 z	 Östergötlandu	 udě-
lován	 příslušníkům	 švédské	 krá-
lovské	 rodiny	 obdobně,	 jako	 špa-
nělský	 následník	 trůnu	 je	 hrabě	
barcelonský	 či	 následník	 Spojené-
ho	 království	 Velké	 Britanie	 a	 Se-
verního	 Irska	 je	 princem	 z	 Welsu.	
Je	 možné	 že	 častá	 zobrazení	 dra-
ka	 Skandinávců	 již	 od	 éry	 Vikin-
gu,	 ale	 i	 gryfa	 který	 je	 ve	 švédské	
heraldice	 velmi	 častý,	 vedlo	 k	 to-
muto	 fantastickému	 a	 jedinečné-
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inka.	Za	nejzajímavější	jsem	však	po-
važoval	rodokmen	z	něhož	lze	vyčíst,	
že	 hrabata	 Černínové	 z	 Chudenic	
jsou	 po	 přeslici	 potomky	 conquistá-
dora	 Hernanda	 Cortése.	 Po	 pravdě	
těch	 „přeslic“	 je	 několik,	 ale	 přesto	
to	 není	 bez	 zajímavosti	 a	 proto	 se	
chci	 podělit	 o	 těchto	 několik	 faktů.
	 Dědička	 Cortésova	 titulu	
„markýz del Valle de Oaxaca“	se	pro-
vdala	do	španělské	rodiny	Carillo	de	
Mendoza,	 přes	 kterou	 titul	 postup-
ně	přešel	 do	 rodu	vévodů	de	Terra-
nova	 (Aragon)	 a	 knížat	 Pignatelli.	
Příslušnice	rodiny	Pignatelli	 se	pak	
provdala	 do	 rodu	 belgických	hrabat	
a	 knížat	 de	 Merode,	 linie	 Wester-
loo	 -	Werner.	 Isabellu,	hraběnku	de	
Meroda	 (1703-1780)	 pak	 pojal	 za	
manželku	 František	 Josef,	 hrabě	
Černín	z	Chudenic	(1697-1733),	pře-
dek	obou	hlavních	černínských	větví.
	 Podobný	 vztah	 lze	 dohledat	
přes	 dceru	 Hernanda	 Cortése,	 Ma-
rii,	 provdanou	 do	 rodiny	 hrabat	 de	
Luna	(Vigil	de	Quinones),	jejíž	dcera	
se	provdala	do	rodu	vévodu	de	Bena-
vente	(Pimentel),	přes	které	lze	pak	
linii	sledovat	opět	do	rodu	Pignatelli.
	 Na	 tuto	 skutečnost	 mimo	
jiné	 poukázal	 i	 „Almanach	 českých	
šlechtických	 rodů	 2009“	 v	 poznám-
kách	k	vývodu	Karla	Christiána	sv.	
p.	 Kotze	 z	 Dobrze	 na	 straně	 495.	

Prameny:	 Almanach	 českých	 šlech-
tických	rodů	2009,	Histoire	et	Gene-
alogie	de	la	Maison	de	Merode	(Geor-
ges	Martin),	Czernínové	z	Chudenic	
(Pavel	Koblasa),	Poradnik	genealoga	
Amatora	(Rafal	T.	Prinke).

Jiří Ungermann
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	 Na	 přelomu	 devadesátých	
let	 se	 v	 polském	kulturním	 středis-
ku	 krátce	 prodávala	 publikace	 od	
známého	 polského	 autora	 Rafala	
T.Prinka	s	názvem	„Poradnik genea-
loga Amatora“.	Jak	napovídá	název,	

publikace	 poskytovala	 obecné,	 ale	
místy	 i	 detailní	 informace	 pro	 ba-
datele	v	oblasti	genealogie.	Jedna	z	
kapitol	se	zabývala	 i	problematikou	
genealogických	 příbuzeneckých	 va-
zeb.	V	kapitole	bylo	zobrazeno	něko-
lik	ukázek,	z	nichž	mě	nejvíce	zaujal	
popis	příbuzeneckého	vztahu	anglic-
kých	Plantagenetů	a	potomků	Čingis-
chána	(kapitola	4.,	strana	67).	Ještě	
dlouho	poté	jsem	se	zaujetím	hledal	

podobné	genealogické	hříčky	a	s	pře-
kvapením	 objevoval	 co	 lze	 doložit.
	 Nedávno	jsem	dostal	příleži-
tost	si	prohlédnout	jednu	z	posledních	
knih,	 které	 napsal	 význámný	 fran-
couzský	 genealog	 Georges	 Martin,	
specializující	 se	 zejména	na	historii	
a	genealogii	francouzských	aristokra-
tických	rodin.	Díla	tohoto	autora	mají	
význam	 i	 pro	 české	 badatele	 neboť	

mimo	jiné	popsal	historii	rodin,	kte-
ré	se	etablovali	ve	středoevropském	
geografickém	 prostoru.	 Jako	 napří-
klad	vévodové	de	Rohan,	knížata	de	
Croy,	ale	i	knížata	z	Liechtensteinu.	
	 Touto	 publikací	 je	 „Histoire 
et Genealogie de la Maison de Me-
rode“.	Tato	zajímavá	publikace	mne	
mimo	 jiné	 překvapila	 řadou	 podob-
ných	 hříček	 jako	 publikace	 R.T.Pr-

Linie posloupnosti od Hernanda Cortése, dobyvatele Mexika k Černínům z Chudenic

Z	prvního	manželství	Marii	a	Kingsle-
ye	a	z	druhého	Jean,	Denise	a	Adriana.	
A.C.D.	umřel	na	mrtvici	v	roce	1930	
a	je	pohřben	na	hřbitově	v	Minstead,	
New	 Forest,	 hrabství	 Hampshire.
	 A.C.D.	 pocházel	 z	 irského	
klanu	 Doyle.	 Jméno	 Doyle	 (dříve	
psáno	i	O´Doyle)	je	v	současné	době	
na	12	místě	v	pořadí	 irských	klanů	
co	 do	 četnosti	 jejich	 členů.	 Ačkoliv	
jsou	 dnes	 jednotliví	 příslušníci	 roz-
troušeni	 prakticky	 po	 celém	 světě,	
původně	 jejich	 předkové	 obýva-
li	 území	 jihovýchodního	 Leinsteru	
(Wicklow,	 Wexford	 a	 Carlow),	 kde	
lze	 dodnes	najít	 velmi	 početnou	ko-
munitu	 hlásící	 se	 ke	 klanu	 Doyle.
					Dle	tradice	jsou	Doylové	potomci	
Vikingů.	Pravděpodobně	prvním	do-
ložitelným	 předkem	 byl	 DubhGilla	
(což	 znamená	 Nor,	 muž	 z	 Norska),	
syn	Bruadara,	krále	v	Indrone	(Car-
low),	který	oblasti	vládl	kolem	roku	
851.	 Doylové	 byli	 organizováni	 ob-
dobně	 jako	 jiné	 irské	 klany,	 jejich	
válečný	pokřik	 (heslo)	 „Killole	Abu“	
ukazuje	na	kopec	ležící	poblíž	dnešní-
ho	města	Arklow,	kde	ve	středověku	
bylo	shromaždiště	klanového	vojska.	
					Doylové	se	od	středověku	dodnes	
významně	 uplatňovali	 v	 duchovní	
správě	země,	obchodu	a	zemědělství.	
Hlavním	povoláním	však	byla	služba	
ve	vojsku.	Od	17.	století	sloužili	v	mno-
ha	armádách	Evropy	a	6	členů	klanu	
získalo	v	Británii	hodnost	generála.
	 	 	 	 	 Jelení	 hlava	 zobrazená	 v	 er-
bech	 Doylů	 je	 považována	 za	sym-
bol	 srdnatosti,	 horlivosti,	 vytr-
valosti	 a	 odolnosti.	 Rovněž	 je	
připomínkou	 bohatosti	 fauny	 v	 les-
ních	 horských	 oblastech	 Wincklow.
	 Popis	erbu:	Štít	čtvrcený,	1.-

4.	pole	stříbrné	se	zlato-černě	šacho-
vaným	lemem	(pouze	dvě	řady	šacho-
vání)	se	třemi	červenými	uříznutými	
krky	jelena	se	zlatým	parožím,	Doy-
le,	 2.-3.	 pole	 stříbrné	 s	 černým	 le-
mem	 a	 černým	 břevnem	 prováze-
ným	třemi	černými	trojlístky,	Foley.
Klenotem	je	na	přilbě	anglických	rytí-
řů	s	červeno-stříbrnou	točenicí	a	čer-
veno-stříbrnými	 přikrývadly,	 červe-
ná	 hlava	 jelena	 se	 zlatou	 korunou	
navléknutou	na	krk,	paroží	stříbrné.

Další	 informace	 najdete	 na	 in-
ternetu:	 http://cs.wikipedia.org/
wiki/Arthur_Conan_Doyle,	 http://
en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Co-
nan_Doyle,	 http://www.doyle.com.
au/index.htm,	 http://en.wikiped-
i a . o r g /w ik i /She r l o ck_Ho lmes

Miroslav Baroch

Znak Sira Arthura Conana Doyle
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