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	 Obrázek	na	obálce:	 	Pravdě-
podobně	 znak	 Františka	 de	 Paula	
Průchy	 von	 Writenfeld,	 zobrazený	
na	 vitráži	 v	 katedrále	 svatého	Víta	
na	Pražském	hradě.		Vitráž	je	umís-
těna		v	kapli	sv.	Ostatků	(také	Saské	
kapli)	vpravo	za	oltářem.
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	 Vážení	 čtenáři,	 tentokráte	
pro	vás	máme	jen	stručnou	informa-
ci.	Z	technických	důvodů	jsme	nuceni	
zavést	od	1.	dubna	nové	telefonní	čís-
lo	do	kanceláře	Klubu.

608.607.260
	 Omlouváme	 se	 za	 případ-
né	potíže.	Malou	útěchou	je	nám	to,	
že	nové	telefonní	číslo	je	snadněji	za-
pamatovatelné.

Miroslav Baroch a Jiři Ungermann

Bańkowski von Frugnoni

	 Polská	(haličská)	rodina,	kte-
rá	 získala	 rakouský	 šlechtický	 stav	
s	 predikátem	 “Edler von Frugnoni”	
22.	 května	 1918	pro	 c.	 a	 k.	 polního	
podmaršálka	 Wilhelma	 Friedricha	
Otto	 Bańkowského.	 Wilhelm	 Fried-
rich	Otto	Bańkowský	se	narodil	27.	
5.	 1867	v	Kolomea,	Haliči	 a	 zemřel	
24.	3.	1932	ve	Vídni.	1.	11.	1914	(di-
plom	12.	11.	1914)	získal	hodnost	ge-
nerálmajora,	1.	11.	1917	(diplom	27.	
11.	 1917)	 hodnost	 polního	 podmar-

šálka	a	1.	1.	1919	byl	pensionován.
	 Jeho	synem	byl	Otto	B.	von	
F.,	významný	rakouský	chemik.
 

Znak c. a k. polního podmaršálka Wilhelma 
Friedricha Otty Bańkowského
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	 Blason	 (1918):	 Štít	 zlato-
modře	 šikmo	 dělený,	 v	 horním	 poli	
šikmo	položená	zelená	alpská	protěž,	
ve	spodním	poli	skalisko	se	sněhovým	
ledovcem,	 vše	 přirozených	 barev.	
Klenotem,	na	korunované	turnajské	
přilbě	 s	modro-zlatými	 přikryvadly,	
je	rostoucí	černý	kozel.
Prameny:	
-	 Sylwester	 Korwin	 Kruczkowski	 -	
Poczet	Polaków	wyniesionych	do	god-
ności	 szlacheckiej	 przez	monarchów	
Austrjackich	w	czasie	od	 roku	1773	
do	1918.	Lwów	1935,	
-	 Tadeusz	 Gajl	 -	 Herbarz	 polski	
od		średniowiecza	do	XX	wieku,	2007	
L&L	ISBN	978-83-60597-10-1,
-	 Antonio	 Schmidt-Brentano	 -	 Die	
k.	k.	bzw.	k.	u.	k.	Generalität	1816-
1918,	 Österreichisches	 Staatsarchiv	
2007,
-	 Internetová	 encyklopedie	 Wiki-
pedia	 -	 http://pl.wikipedia.org/wiki/
Ba%C5%84kowski_%28herb_szla-
checki%29.

Barwik von Dub

	 Arnold	Barwik	(*29.	6.	1865		
+9.	12.	1934)	získal	1.	11.	1917	 (di-
plom	 6.	 12.	 1917)	 hodnost	 generál-
majora.	 O	 dva	 roky	 později	 (1.	 3.	
1919)	byl	pensionován.	Jako	plukov-
ník	byl	za	zásluhy	dne	6.	února	1917	
povýšen	do	rakouského	šlechtického	
stavu	spolu	s	predikátem	„Edler von 
Dub“.	
	 Blason	 (1917):	 Štít	 červený	
se	zlatým	kosmým	břevnem	s	červe-
nou	růží	se	zlatým	semeníkem	a	ze-
lenými	 okvětními	 lístky.	 Nad	 břev-
nem	zlatá	 lilie	a	pod	břevnem	zlaté	
hvězda.	 Klenotem,	 na	 korunované	
turnajská	 přilbě	 s	 červeno-zlatými	

přikryvadly,	 jsou	 otevřená	 červená	
orlí	 křídla,	 na	 pravém	 křídle	 zlatá	
hvězda,	 na	 levém	 křídle	 zlatá	 lilie	
a	mezi	křídly	červená	růže.	

Prameny:	
-	Totožné	 jako	u	předchozí	nobilito-
vané	osoby,
-	 Internetová	 encyklopedie	 Wiki-
pedia	 -	 http://pl.wikipedia.org/wiki/
Barwik_%28herb_szlachecki%29.

Znak c. a k. generálmajora Arnolda Barwika 
von Dub

Bielawski von Tarnowród
	 Původem	 polská	 (haličská)	
rodina	 jejíž	 příslušník,	 c.	 a	 k.	 pod-
plukovník	 Josef	 Bielawski,	 získal	
za	zásluhy	13.	dubna	1917	rakouský	
šlechtický	 stav	 s	predikátem	 “Edler 
von Tarnowród”.
	 Blason	 (1917):	 Štít	 dělený	
zlatým	šikmým	břevnem.	V	horním	
červeném	 poli	 šikmo	 položený	 meč	
se	zlatým	jílce	a	přes	kosmo	polože-
ný	stříbrný	brk.	Ve	spodním	modrém	

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%84kowski_%28herb_szlachecki%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barwik_%28herb_szlachecki%29
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poli	stříbrné	špičaté	pohoří	s	vychá-
zejícím	 zlatým	 sluncem.	 Klenotem,	
na	 korunované	 turnajská	 přilbě	
s	 červeno-stříbrnými	 a	 modro-zla-
tými	přikryvadly,	 jsou	otevřená	orlí	
křídla,	 pravé	 červeno-stříbrně	 děle-
né,	 levé	 zlato-modře	 dělené	 a	 mezi	
nimi	červená	růže	se	zlatým	semení-
kem	a	zelenými	okvětními	lístky.		

Prameny:
-	Totožné	 jako	u	předchozí	nobilito-
vané	osoby,
-	 Internetová	 encyklopedie	 Wikipe-
dia	-	http://pl.wikipedia.org/wiki/Bie-
lawski_%28herb_szlachecki%29.

Znak c. a k. podplukovníka Josefa Bielawski, 
Edlera von Tarnowród

Edler von Sallmann

	 Paul	 Sallmann,	 narozený	
roku	 1870	 v	 Olomouci,	 nadporučík	
28.	 pluku	 polních	 dělostřelců,	 rytíř	
řádu	Železné	koruny	III.	třídy	s	vá-

lečnou	dekorací	a	meči,	byl	povýšen	
do	 rakouského	 šlechtického	 stavu	
s	 čestným	 titulem	 „Edler von Sall-
man“.	

	 Blason	 (1917):	 Štít	 modrý	
se	 zkříženými	 meči	 se	 zlatými	 jílci	
podloženými	 stříbrným	 zvlněným	
břevnem	provázeným	dvěma	 stříbr-
nými	 liliemi.	 Klenotem,	 na	 koruno-
vané	 turnajská	 přilbě	 s	modro-stří-
brnými	 přikryvadly,	 jsou	 tři	 pštrosí	
pera,	stříbrné	mezi	modrými.	
Prameny:
-	 Internet:	 http://www.sallmann-ge-
nealogy.de/html/arms.html,
-	 Internet:	 http://www.sallmann-ge-
nealogy.de/html/von_sallmann.html.

Miroslav Baroch

Znak c. a k. nadporučíka  
Paula von Sallmann

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bielawski_%28herb_szlachecki%29
http://www.sallmann-genealogy.de/html/arms.html
http://www.sallmann-genealogy.de/html/von_sallmann.html
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	 Dne	10.	dubna	2010	proběh-
la	 v	 katedrále	 svatého	 Víta	 intro-
nizace	 36.	 arcibiskupa	 pražského,	
kterým	se	stal	ThLic.	Dominik	Duka	
OP,	 Biskup	 královehradecký	 (1998	
-	 2010)	 a	 apoštolský	 administrátor	
litoměřické	 diecéze	 (2004	 -	 2008).	
Nový	arcibiskup	a	primas	český	byl	

do	funkce	jmenován	13.	února	2010	
papežem	Benediktem	XVI.	a	nahra-
dil	 ve	 funkci	 kardinála	 Miloslava	

Vlka.
	 Arcibiskup	 Dominik	 Duka	
(původním	 jménem	Jaroslav)	se	na-
rodil	26.	dubna	1943	v	Hradci	Krá-
lové.	 Studoval	 na	 gymnáziu,	 vyučil	
se	jako	strojní	zámečník	a	po	absol-
vování	základní	vojenské	služby	za-
čal	 studovat	 teologii.	 V	 lednu	 1968	
byl	přijat	do	tajného	noviciátu	řádu	
dominikánů.	V	roce	1970	byl	kardi-
nálem	Štěpánem	Trochtou	vysvěcen	

na	 kněze.	 Po	 vysvěcení	 působil	 pět	
let	 jako	 farní	kněz	než	mu	byl	 ode-
brán	státní	souhlas.	Poté	se	věnoval	
organizaci	 náboženské	 činnosti	 ile-
gálně,	za	což	byl	v	roce	1981	odsou-
zen	na	15	měsíců	výkonu	trestu.	Až	
do	roku	1989	pak	vykonával	oficiálně	
běžné	zaměstnání.
	 Po	roce	1989	se	věnoval	nábo-
ženské	činnosti	opět	oficiálně	v		rám-
ci	 dominikánského	 řádu.	 Rovněž	
působil	(až	do	jmenování	biskupem)	
jako	 vyučující	 na	 teologické	 fakultě	
Univerzity	 Palackého	 v	 Olomouci.	
Publikoval	a	spolupracoval	na	novém	
překladu	bible	(Jeruzalémské	bible).

Znak kardinála Miloslava Vlka

Fotografie ze mše, která se konala po přečtení jmenovací buly v katedrále svatého Víta
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	 V	 souvislosti	 s	 intronizací	
přijal	 arcibiskup	 Duka	 nový	 znak,	
ve	 kterém	 lze	 zřetelně	 vidět	 jasnou	
symboliku.	Nový	znak	vychází	z	erbu	
pražského	 arcibiskupství	 a	 znaku	
Dominika	Duky	jako	královehradec-
kého	biskupa.	Současně	odráží	hod-
nost	arcibiskupa	a	členství	v	domini-
kánském	řádu.	
	 Spojení	 jednotlivých	 dílčích	
prvků	 znaku	 lze	 snadno	 posoudit	
na	přiložených	obrázcích.

Znak Dominika Duky jako arcibiskupa 
pražského

Znak Dominika Duky jako biskupa  
královehradeckého

Znak řádu bratří kazatelů („dominikánů“)

Znak arcibiskupství pražského

Znak biskupství královehradeckého
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Prameny:
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Domi-
nik_Duka,
- http://www.cirkev.cz/biskup-domi-
nik-duka.html.

Jiři Ungermann

	 Ve	 dnech	 20.	 až	 24.	 března	
2010	navštívil	Českou	republiku	brit-
ský	následník	trůnu	Charles	s	chotí	
Camillou.	Princ	z	Walesu	a	jeho	žena	
vévodkyně	 z	 Cornwallu	 využili	ma-
ximálně	 strávený	 čas	k	absolvování	
bohatého	programu.	Pro	oba	přísluš-
níky	britské	královské	rodiny	to	ne-

byla	 první	 návštěva	 v	 Praze.	 Princ	
Charles,	 zde	 již	 byl	 popáté,	 vévod-

kyně	Camilla	navštívila	Prahu	„jen“	
podruhé.	Její	první	návštěva	proběh-
la	 v	 době,	 kdy	 ještě	 nebyla	 členkou	
královské	rodiny.
	 Camilla	 Parker-Bowles,	
za	 svobodna	 Camilla	 Rosemary	
Shand	 je	 podobně	 jako	 první	 žena	
prince	 Charlese,	 Lady	 Diana	 Spen-
cer,	vzdálenou	příbuznou	svého	man-
žela.	 Společných	 linií	 je	 hned	něko-
lik.	
	 Například	 lze	 snadno	 najít	
spojení	 přes	 krále	 Jakuba	 I.	 (1566	
-	1625),	který	byl	dědem	krále	Kar-
la	 II.,	 jenž	 byl	 otcem	 nemanželské-
ho	 syna	 Charlese	 Lennoxe,	 vévody	
z	 Richmondu,	 který	 je	 prostřednic-
tvím	rodiny	Lennoxů,	Keppelů	a	Cu-
bittů	 předkem	 vévodkyně	 Camilly.	
Král	 Jakub	 I.	 byl	 současně	 otcem	

Princezny	 Alžběty	 Stuartovny,	 kte-
rá	 se	provdala	 za	Fridricha	Falcké-

Fotografie z návštěvy brtiského páru u prezidenta Václava Klause

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dominik_Duka
http://www.cirkev.cz/biskup-dominik-duka.html
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ho,	 našeho	 „Zimního krále“	 a	 byla	
matkou	 Sophie,	 provdané	 za	 Jiřího	
I.	 Hannoverského,	 krále	 Velké	 Bri-

tánie.	Mezi	jejich	potomky	patří	jak	
Alžběta	II.	tak	i	Filip,	vévoda	z	Edin-
burgu.
	 Jiné	 spojení	 lze	 dohledat	
přes	 Henry	 Cavendishe,	 vévodu	
z	Newcastle-upon-Tyne	(1630	-	1691).	
Henry	Cavendish	byl	otcem,	Catheri-
ne	Cavendishové,	provdané	za	Thom-
mase	 Tuftona,	 hraběte	 z	 Thanet	
s	nímž	měla	dceru	Catherine,	jejímž	
potomkem	 je	 přes	 rodiny	 Watson,	
Southwell,	 Keppel	 a	 Cubitt	 vévod-
kyně	 Camilla.	 Současně	 byl	 Henry	
Cavendish	 otcem	 Margaret	 Caven-

dishové,	která	se	provdala	za	Johna	
Hollese,	 vévodu	 z	 Newcastle-upon-
Tyne	 s	 nímž	měla	 dceru	Henriettu,	

jejímž	potomkem	přes	rodiny	Harley,	
Cavendish-Bentinck,	 Bowes-Lyon	
a	Windsor	je	princ	Charles.
	 Dalším	 příkladem	 těchto	
spojení	je	spojení	přes	Johna	Lyona,	
Lorda	 Glamise	 (1544	 -	 1578).	 Sy-
nem	Johna	Lyona	byl	Patrick	Lyon	
jehož	 přímým	 potomkem	 v	 mužské	
lini	je	babička	prince	Charlese,	krá-
lovna	matka,	za	svobodna	Elisabeth	
Bowes-Lyon.	 Dcerou	 Johna	 Lyona	
byla	 i	 Jean	Lyon,	provdaná	za	Wil-
liama	 Douglase,	 hraběte	 z	 Morto-
nu.	 Jejich	 dcera	 Margaret	 Douglas	

Znak Camilly Parker-Bowles jako vévodkyně z Cornwallu



Karla	II.
	 Původ	rodiny	vévodkyně	Ca-
milly	sahá	do	středověkého	Skotska,	
kde	její	předkové	sídlili	pod	jménem	

„Schands“	 či	 „Shands of Craig“	
(později	Caskieben)	ve	farnosti	Dyce	
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se		rovdala	za	Archibalda	Campbella,	
hraběte	z	Argyllu	a	prostřednictvím	
rodin	Campbell,	Edmonston,	Keppel	
a	Cubitt	 je	předkem	vévodkyně	Ca-
milly.
	 Posledním	 potencionálním	
spojením,	pro	které	však	nejsou	dů-
kazy,	je	spojení	mezi	králem	Edwar-
dem	 VII.,	 prapradědečkem	 prince	
Charlese	 a	 Alice	 Keppelovou,	 pra-
babičkou	 vévodkyně	 Camilly,	 která	
byla	Edwardovou	oficiální	milenkou.	
Zlé	jazyky	tvrdí,	že	otcem	Sonie	Kep-
pel	nebyl	George	Keppel,	manžel	Ali-
ce,	ale	král	Edward	VII.
	 Vizuální	 zobrazení	 příbuze-
neckých	vztahů	najdete	na	 obrázku	
v	příloze	časopisu.
	 Dne	 10.2.2005	 proběhl	
v	 Clarence	 House	 stvatební	 obřad	
mezi	princem	Charlesem	a	Camilou	
Parker-Bowles,	 která	 se	 tak	 stala	
členkou	 královské	 rodiny.	 9.	 dubna	
téhož	 roku	 byl	Camille	 udělen	 titul	
vévodkyně	z	Cornwallu.	A	její	oficál-
ní	titul	zní	„Její královská výsost Ca-
milla, princezna z Wallesu, hraběnka 
z Chesteru, vévodkyně z Cornwallu, 
vévodkyně z Rothsay, hraběnka z 
Carricku, baronka z Renfrew, paní 
ostrovů a princezna skotská“.	Ačkoli	
má	formální	nárok	na	titul	princezna	
z	Wallesu,	 vzhledem	 k	 ohledům	 na	
první	ženu	prince	Charlese	Lady	Di-
anu,	tento	titul	neužívá.	S	udělením	
titulu	 bylo	 spojeno	 i	 udělení	 erbu.	
Dne	17.	července	2005	byl	vévodky-
ni	Camille	udělen	nový	 znak,	který	
vychází	ze	znaku	 jejího	otce	Majora	
Bruce	Shanda	a	znaku	jejího	manže-
la	 prince	 Charlese.	 Rodině	 Shandů	
byl	 znak	 udělen	 královským	 paten-
tem	 dne	 9.2.1661	 ze	 strany	 krále	

Znak prince Charlese z Walesu

Znak majora Bruce Shanda
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v	 hrabství	 Aberdeen.	 Dnes	 je	 Dyce	
předměstím	města	 Aberdeen.	 V	 16.	
a	17.	století	rodina	zbohatla,	od	po-
loviny	století	šestnáctého	jsou	jejich	
znaky	registrovány	v	erbovních	kni-
hách	 vedených	 úřadem	 nejvyššího	
skotského	 herolda,	 Lorda	 Lyona.	
Soudobé	 rodinné	 heraldické	 památ-
ky	lze	objevit	v	tzv.	Východním	kos-
tele	(East	Church)	a	v	kostele	sv.	Mi-
kuláše,	který	byl	ve	své	době	jedním	
z	největších	 a	nejvelkolepějších	 far-
ních	kostelů	ve	Skotsku.
	 Ve	 skotské	 heroldii	 je	 zare-
gistrován	erb	Shandů	v	této	podobě,	
blason:	„Štít modrý se stříbrnou uříz-
nutou hlavou hlavou kance, ve stříbr-
né hlavě štítu jsou tři červené mulety 
(pětihroté hvězdy) vedle sebe. Kleno-
tem je na kolčí přilbě s modro-stří-
brnou točenicí a modro-stříbrnými 
přikryvadly, letící přirozená holubice 
nad mořem držící v zobáku zelenou 
olivovou ratolest“.	 Heslo:	 „Virtute 

Duce Comite Fortuna“.
	 Jak	 uvedený	 erb	 vznikl	
se	 dnes	 již	 dá	 těžko	 zjistit,	 přes-
to	 se	 někteří	 badatelé	 domníva-
jí,	 že	 kančí	 hlava	 je	 připomínkou	
na		nejvýznamnější	místní	klan	Gor-
donů	a	mulety	na	dnes	již	vymřelou,	
na	 přelomu	 16.	 a	 17.	 století	 velmi	
vlivnou	rodinu	Blackhalls	of	that	Ilk	
či	na	rodinu	Reid	of	Pitfoddells.
	 Otec	 vévodkyně	 Camilly,	
major	 Bruce	 Shand	měl	 zaregistro-
ván	úřadem	Lorda	Lyona	tento	erb,	
blason:	„Štít modrý se stříbrnou hla-
vou štítu oddělenou obloučkovým ře-
zem a v hlavě štítu dvě červené mu-
lety a mezi nimi černý křížkový kříž 
se  zašpičatělým spodním ramenem. 
V modrém poli stříbrná uříznutá 
hlava kance se zlatou zbrojí. Kleno-
tem na kolčí přilbě s modro-stříbr-
nou točenicí a modro-stříbrnými při-
kryvadly je modrý kanec s červenými 
kly a jazykem, přední pravou nohou 
přidržuje červenou muletu“.	Válečný	
pokřik:	„I Keep My Time“.

Prameny:
-	Denni	tisk,
-	 Internetová	 encyklopedie	 Wikipe-
dia,
-	 Internetové	 stránky	 britské	 krá-
lovské	 rodiny	 (http://www.royal.gov.
uk/),
-	 Genealogická	 databáze	 Daniela	
de	 Rauglaudre	 (http://roglo.eu/ro-
glo?lang=cs),
-	College	 of	Arms	 (http://www.colle-
ge-of-arms.gov.uk/cornwall.htm).

Jiři Ungermann a Miroslav Baroch

Farnost Dyce na mapě Skotska

http://www.royal.gov.uk/
http://roglo.eu/roglo?lang=cs
http://www.college-of-arms.gov.uk/cornwall.htm


	 Dne	 3.	 února	 2010	 zemře-
la	 po	 delší	 nemoci	 manželka	 hlavy	
Habsbursko-Lotrínského	 rodu,	 arci-
vévody	Otty	 von	H.-L.	 Regina.	Dne	

9.	února	pak	proběhl	obřad	rozlouče-
ní	se	zesnulou	a	to	v	kostele	sv.	Pia	
v	bavorském	Pöckingu,	který	se	na-
chází	nedaleko	Mnichova.
	 Regina,	 princezna	 von	 Sa-
chsen-Meiningen	 se	 narodila	 ve	
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Würzburgu	6.	ledna	1925	jako	dcera	
Georga	III.	prince	Sasko-Meiningen-
ského	 (1892	 -	 1946),	 hlavy	 meinin-

genské	linie,	ernestinské	větve	rodu	
Wetttinů	 a	 hraběnky	 Clary-Marie	
von	 Korff	 gennant	 Schmising-Kers-
senbrock	(1895	-	1992).	
 

Princezna Regina von Sachsen-Meiningen

Schéma linií rodu Wettinů (zjedodušená verze)

Svatební fotografie princezny Reginy  
a arcivévody Otty



	 Regina	 Helene	 Elisabeth	
Margarete	S.-M.	se	v	roce	1951	pro-
vdala	 ve	 velkolepém	 stylu	 a	 s	 po-
žehnáním	 papeže	 Pia	 XII.	 za	 Ottu	
von	H.-L.	ve	francouzském	Nancy,	v	
kostele	 františkánských	 konventuá-
lů.	Postupně	porodila	7	dětí.	Rodina	
se	usadila	ve	vile	„Austria“	nacháze-
jící	 se	 nedaleko	 Pöckingu	 u	 Starn-

berského	jezera.
	 Regina	 S.-M.	 nežila	 pří-
liš	 veřejným	 životem	 a	 soustředila	
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se	na	svou	rozrůstající	 se	rodinu.	V	
roce	 2005	 ji	 postihla	mrtvice,	 která	
nepříznivě	 ovlivnila	 zbytek	 jejich	
dní.
	 Byla	 příslušnicí	 některých	
řádů.	 Protektorkou	 Řádu	 hvězdné-
ho	kříže,	velmistryní	Alžbětina	řádu		
a	 čestnou	dámou	Suverenního	 řádu	
Maltézských	rytířů.
	 Obsáhlou	 reportáž	 k	 obřa-
du,	kterého	se	zúčastnila	 i	delegace	
z	České	republiky	najdete	na	 inter-
netových	 stránkách	magazínu	 „His-
torická šlechta“.

Prameny:
-	Otto	Posse	-	Die	Wettiner	(Zentra-
lAntiquariat	Leipzig	1994,	Reprint),
-	 Hugo	 Gerard	 Ströhl	 -	 Deutsche	
Wappenrolle	 (Komet	 Verlag	 Köln,	
Reprint)
-	 Časopis	 Týden	 (http://www.ty-
den.cz/rubriky/zahranici/evropa/
zemrela-manzelka-oty-habsburske-
ho_157506.html),
-	Historická	šlechta	(http://www.histo-
rickaslechta.cz/rozlouceni-s-reginou-
von-habsburg-id2010020002-19),
-	 Internetová	 encyklopedie	 Wikipe-
dia	 (http://de.wikipedia.org/wiki/Re-
gina_von_Sachsen-Meiningen),
-	Internetové	stránky	Lea	van	de	Pas	
(http://www.genealogics.org),
-	Internet:	http://www.welt-der-wap-
pen.de/Heraldik/sachsen.htm,
-	 Internet:	 http://www.thepeerage.
com/p11094.htm#i110935,
-	 Internet:	http://www.roskildehisto-
rie.dk/stamtavler/konger/5_Olden-
borg/Meiningen.htm.

Jiři Ungermann

Mapa vévodství Sachsen-Meiningen

Znak Sachsen-Meiningen-Hildburghausen

http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/zemrela-manzelka-oty-habsburskeho_157506.html
http://www.historickaslechta.cz/rozlouceni-s-reginou-von-habsburg-id2010020002-19
http://de.wikipedia.org/wiki/Regina_von_Sachsen-Meiningen
http://www.genealogics.org/
http://www.welt-der-wappen.de/Heraldik/sachsen.htm
http://www.thepeerage.com/p11094.htm#i110935
http://www.roskildehistorie.dk/stamtavler/konger/5_Oldenborg/Meiningen.htm
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Předci a potomci Reginy von Sachsen-Meiningen

Výstava občanské heraldiky ve 
Slezské galerii v Ostravě
	 Dne	 6.	 února	 2010	 byla	 za-
hájena	 ve	 spolupráci	 Hukvaldské	
heraldické	 galerie	 a	Slezské	 galerie	
v	 	 stravě	výstava	občanské	heraldi-
ky.	Výstava	byla	umístěna	v	historic-
ky	zajímavých	prostorách	Slezskoos-
travské	 radnice	 patřící	 městskému	
úřadu	Slezská	Ostrava.
	 Záměrem	 pořadatelů	 bylo/je	
prezentovat	veřejnosti	tvorbu	občan-
ských	 znaků.	 Současně	 s	 výstavou	
probíhají	 setkání	 (pracovní	 seminá-

ře)	tvůrců	a	nositelů	občanských	zna-
ků.	Uskuteční	se	i	prezentace	společ-
ností,	které	se	registraci	občanských	
znaků	v	ČR	věnují.
Další	informace:	www.hhg.cz/,	
http://slezskagalerie.cz/index.php.

Přednáška Blatensko v heraldi-
ce
	 Vladimír	 Červenka	 ve	 spo-
lupráci	s	Galerií	a	infocentrem	Tvrz	
Lnáře	uspořádal	dne	26.	února	2010	
přednášku	 „Blatensko v heraldice“	
s		podtitulem	„Erby a znaky šlechtic-
kých rodů, měst a obcí na Blatensku 
- Jejich historie a význam“	 z	 cyklu	

http://www.hhg.cz/
http://slezskagalerie.cz/index.php
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přednášek	„Vybrané kapitoly a osob-
nosti z historie Blatenska“.
	 Mgr.	 Vladimír	 Červenka	
je		členem	Klubu	pro	českou	heraldi-
ku	a	genealogii.

Konference Rytířské duchovní 
řády ve střední Evropě - Středo-
věk
	 Prof.	 Dr.	 Karl	 Borchardt	
a	 	 Doc.	 Libor	 Jan,	 PhD.	 v	 zastou-
pení	 Historického	 ústavu	 Filozofic-
ké	 fakulty	 Masarykovy	 univerzity,	
Moravského	 zemského	 muzea	 Brno	
a	 	 Templářských	 sklepů	 Čejkovi-
ce,	 vinařské	 družstvo	 uspořádali	
ve	dnech	8.	až	10.	dubna	stejnojmen-
nou	 konferenci	 v	 prostorách	 zámku	
(bývalé	templářské	komendy)	v	Čej-
kovicích.
	 Konference	si	kladla	za	úkol	
zmapovat	aktivity	rytířských	duchov-
ních	řádů	v	prostoru	střední	Evropy	
(Římsko-německá	říše,	Polsko,	Uhry,	
tj.	 území	 dnešních	 států	 Německo,	
Česká	republika,	Polsko,	Maďarsko,	
Rakousko)	 především	 z	 hlediska	 je-

jich	 příchodu	 a	 administrativy.	 Za-
měřila	se	také	na	některé	specifické	
problémy,	např.	otázky	hospodářské	
základny	či	specifické	projevy	v	kul-
turní	oblasti.

Konference Šlechtická sídla a 
cestovní ruch
	 Ve	 dnech	 18.	 a	 19.	 března	
se	 v	 Kongresovém	 centru	 ALDIS	
v	 Hradci	 Králové	 uskutečnila	 kon-
ference	s	mezinárodní	účastí	„Šlech-
tická sídla a cestovní ruch (hrady, 
zámky, erby)“,	jejímiž	pořadateli	byly	
Královéhradecký	kraj	s	partnery.	
Více	informací	najdete	na	stránkách	
magazínu	„Historická šlechta“.

Zemřel kardinál Tomáš Špidlík
	 V	 pátek	 16.4.2010	 ve	 21.00	
hodin	zemřel	v	Římě	kardinál	Tomáš	
Špidlík,	nejvýznamnější	český	teolog	
žijící	v	zahraničí,	znalec	spirituality	
křesťanského	 Východu	 a	 uznávaný	
reprezentant	a	propagátor	české	kul-
tury.
	 Prof.	ThDr.	Tomáš	Josef	kar-
dinál	Špidlík,	 se	narodil	17.	prosin-
ce	 1919	 v	Boskovicích.	V	 roce	 1938	
začal	 studovat	 latinu	 a	 českou	 lite-
raturu	na	filozofické	fakultě	v	Brně.	

Fotografie tvrze Lnáře

Fotografie zámku Čejkovice
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Po	 uzavření	 českých	 vysokých	 škol	
nacisty	 na	 podzim	 1939	 vstoupil	
23.	 září	 1940	 do	 jezuitského	 novi-
ciátu	 v	 Benešově	 u	 Prahy.	 Když	 i	
tento	 obsadili	 nacisté,	 pokračoval	
v	 letech	 1942–1945	 ve	 filozofických	
studiích	na	Velehradě.	Zde	složil	24.	
září	1942	řeholní	sliby.	Po	skončení	

studií	 byl	 Špidlík	 jmenován	 prefek-
tem	 velehradského	 gymnázia.	 Vyu-
čoval	 zde	 češtinu	 a	 ruštinu.	 V	 roce	
1946	byl	poslán	na	teologická	studia	
do	holandského	Maastrichtu,	kde	22.	
srpna	1949	přijal	kněžské	svěcení.	
	 V	 letech	1951–53,	 již	 po	 od-
chodu	 z	 vlasti,	 pokračoval	 ve	 stu-
diích	 na	 Papežském	 orientálním	
institutu	 v	Římě	 a	 v	 roce	 1954	 zde	
obhájil	 doktorskou	 práci	 „Josef Vo-
lokolamský - Úvod do ruské spiritu-
ality“.	 Od	 roku	 1954	 vyučoval	 jako	
docent	východní	a	patristickou	teolo-
gii	v	Římě	v	Papežském	orientálním	
institutu,	na	Papežské	gregoriánské	
univerzitě	a	v	karmelitánském	insti-
tutu	Teresianum	a	hostoval	na	mno-
ha	 evropských	 i	 světových	 univer-
zitách.V	 roce	 1961	 byl	 jmenován	

profesorem.	V	 letech	1951–1989	byl	
spirituálem	Papežské	koleje	sv.	Jana	
Nepomuckého	 v	 Římě.	 Špidlíkovy	
české	 páteční	 promluvy	 na	 Radiu	
Vatikán	 byly	 překládány	 do	mnoha	
dalších	jazyků.
	 Za	 své	 zásluhy	 byl	 Tomáš	
Špidlík	 papežem	 Janem	 Pavlem	 II.	
v	 roce	 2003	 jmenován	 kardinálem.	
Nejvýraznějším	rysem	jeho	osobnosti	
byla	mimořádná	schopnost	osobních	
styků	a	navazování	přátelství.
	 Byl	 nositelem	 mnoha	 řádů	

a	 ocenění.	 Mimo	 jiné	 získal	 čestný	
doktorát	 Karlovy	Univerzity	 v	 Pra-
ze,	 roku	 1999	 obdržel	 papežské	 vy-
znamenání	 Pro	 Ecclesia	 et	 Pontifi-
ce,	 Italský	 prezident	 Carlo	 Azeglio	
Ciampi	 mu	 dne	 22.	 listopadu	 2003	
předal	nejvyšší	italské	vyznamenání	
v	oblasti	kultury	a	umění	Zlatou	me-
daili	za	zásluhy	o	kulturu	a	umění.	
Dne	28.	října	1998	jej	prezident	Vác-
lav	Havel	vyznamenal	 za	vynikající	
zásluhy	o	demokracii	a	lidská	práva	
Řádem	T.	G.	Masaryka.
Další	 informace:	 	 cs.wikipedia.org/
wiki/%C5%A0pidl%C3%ADk,	 www.
cirkev.cz,	 www.araldicavaticana.
com.

Jiří Ungermann

kardinál Špidlík

Znak kardinála Špidlíka

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pidl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pidl%C3%ADk
http://www.cirkev.cz/
http://www.cirkev.cz/
http://www.araldicavaticana.com/
http://www.araldicavaticana.com/
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	 V	prvním	čtvrtletí	roku	2010	
nás	 potěšilo	 opět	 několik	 knižních	
novinek.	 Řada	 z	 nich	 vyšla	 u	 sou-
sedů	na	Slovensku.	Lze	z	nich	 jme-
novat	například	 druhý	díl	 „Príruč-
ky ku genealogickému výskumu 
na Slovensku a slovacikálnom 
zahraničí“	od	Milana	Šišmiše,	kte-
rou	vydala	naše	partnerská	Sloven-
ská	 genealogicko-heraldická	 spoloč-
nosť.	Více	čtěte	zde.	
	 Dále	 „Traktát o znameni-
ach a erboch“	 (Tractatus	de	 insig-
niis	 et	 armis),	 reprint	 díla	 Bartola	
de	Saxoferrato	z	poloviny	14.	století.	
Podrobnosti	zde.	
	 A	do	třetice	7.	díl	„Heraldic-
kého registru SR“	ve	kterém	je	280	
dalších	nových	znaků.	Více	informací	
je	zde.
	 Na	 domácí	 půdě	 nás	 mohl	
potěšit	 8	 díl	 série	 „Šlechtické rody 
Čech, Moravy a Slezska“,	kterou	při-
pravuje	 nakladatelství	 Lidové	 novi-
ny.	Tento	díl	nese	název	 „Švábeni-
cové“	 a	 je	 z	 pera	Davida	 Papajíka.	
Věnuje	se	dějinám	rodu	pánů	ze	Švá-
benic,	erbu	čtyř	rozletitých	střel,	kte-
ří	sehráli	významnou	roli	v	dějinách	
českých	zemí	zejména	ve	13.	století.	
Bližší	informace	najdete	zde.
	 Dalším	 titulem	 tohoto	 na-
kladatelství	 je	 rozsáhlé	 dílo	 Ondře-
je	 Felcmana	 a	 Františka	 Musila	 s	
názvem	„Dějiny východních Čech 
v pravěku a středověku“.	Text	po-
jednává	o	vývoji	středověkého	osídle-
ní	a	o	vztahu	přemyslovských	a		lu-
cemburských	králů	k	této	významné	
části	Čech.	Velká	pozornost	je	věno-
vána	 klíčové	 roli	 VČ	 v	 husitské	 re-

voluci	a		období	krále	Jiřího	z	Podě-
brad.	Více	informací	hledejte	zde.
	 Nakladatelství	 Libri	 při-
pravilo	 k	 700.	 výročí	 nástupu	 Jana	
Lucemburského	na	český	trůn	velmi	
zajímavou	publikaci	s	názvem	„Hra-
dy a zámky Lucemburska“.	Jejím	
autorem	 je	 Jan	 Kilián.	 Obsahuje	
řadu	zajímavých	informací	i	o	šlech-
tických	majitelích	 těchto	 sídel.	Vice	
zde.
	 Agentura	 Pankrác	 vydala	
triu	 Jan	 Županič,	 Václav	 Horčička	
a	Hana	Králová	publikaci	„Na roz-
cestí - Rakousko-uherská zahra-
niční služba v posledních letech 
existence monarchie“.	 Toto	 dílko	
obsahuje	množství	statistických,	fak-
tografických	 i	 životopisných	údajích	
o	 příslušnících	 konzulární	 služby.	
Více	čtěte	zde.
	 Ostravská	univerzita	připra-
vila	závěrečný	12.	(24.)	díl	nové	řady	
„Biografického slovníku Slezska 
a Severní Moravy“.	 Poslední	 díl	
obsahuje	 rozsáhlé	 informace	k	 rodu	
Chorýnských	 z	 Ledské.	 a	 rovněž	
kompletní	 jmenný	 rejstřík,	 rejstřík	
míst,	 doplňky	a	 errata.	Podrobnosti	
jsou	zde.
	 Jihočeská	 univerzita	 ve	 své	
ediční	 řadě	 „Opera historica“	 při-
pravila	 13	 titul,	 který	 nese	 název	
„Šlechta raného novověku po-
hledem českých, francouzských 
a  španělských historiků“.	 Edi-
torem	 této	 publikace	 je	 Václav	 Bů-
žek.	 Publikace	 obsahuje	 přednášky	
ze	 	 stejnojmenného	 setkání,	 které	
proběhlo	na	zámku	Rožmberk	v	roce	
2006.	Podrobnosti	k	titulu	zde.

Jiří Ungermann

http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2009_049.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2009_050.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2010_010.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2010_001.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2010_004.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2010_003.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2010_006.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2010_009.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2010_013.htm
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	 První	čtvrtletí	letošního	roku	
nebylo	příliš	bohaté	na	novinky	v	ob-
lasti	českého	internetu,	tedy	alespoň	
v	jeho	heraldické	či	genealogické	čás-
ti.	Přesto	 pro	 vás	mám	přichystáno	
několik	zajímavých	tipů.
	 Pavel	Palát	 a	Stanislav	Ka-
sík	 jsou	 podepsání	 pod	 novým	 pro-
jektem	 HTK	 neboli	 „Heraldická 
Terminologická Konvence“.	 Na	
adrese	 www.heraldika-terminologie.
cz	 je	 k	 dispozici	 mnoho	 informací	
k	 heraldické	 terminologii.	 HTK	 je	
rozdělen	 na	 obecnou	 volně	 dostup-
nou	část	a	část	přístupnou	pouze	po	
uhrazení	 registračního	 poplatku.	 V	
obecné	části	je	mnoho	informací,	kte-
ré	 stačí	 většině	povrchních	zájemců	
o	 heraldiku.	 Badatelé,	 kteří	 hledají	
odpověď	 na	 konkrétní	 otázku,	 však	
musí	zaplatit,	neboť	cenný	„termino-
logický slovník “	 je	 ve	 zpoplatněné	
části.	 Projektu	 by	 prospělo,	 kdyby	
byla	 zpřístupněna	 ukázka,	 co	 bude	
po	zaplacení	dostupné.

 Webová stránka Vlastimi-
la Jirouta	 věnovaná	 české	 šlechtě,	
funguje	 již	 delší	 čas.	Teprve	nedáv-

no	ji	však	autor	přesunul	ze	serveru	
Geocities	na	vlastní	adresu	s	názvem	
www.patricus.info.

	 Projektů	zaměřených	na	cír-
kevní	 heraldiku	 není	 příliš	 mnoho.	
Jedním	 z	 nich	 je	 web	 „Církevné 
erby“,	 který	 je	 zaměřen	 na	 oblast	
Slovenska.	 Najdete	 jej	 na	 adrese	
www.cirkevneerby.sk.

	 Na	 adrese	www.notthafft.de 
najdete	 internetovou	 stránku	 věno-
vanou	 bavorské	 rodině	 Notthafftů,	
která	je	významná	i	pro	české	dějiny.	
Vedle	 mnoha	 zajímavých	 informací	
zde	 najdete	 i	 naskenovanou	 „Nott-
hafft Familienchronik von 1625“,	
kde	 je	zobrazeno	mnoho	erbů	šlech-

Webová stránka  
www.heraldika-terminologie.cz

Webová stránka www.patricus.info

Webová stránka www.cirkevneerby.sk

http://www.heraldika-terminologie.cz/
http://www.patricus.info/
http://www.cirkevneerby.sk/
http://www.notthafft.de/


tických	rodů	z	česko-bavorského	po-
mezí.

	 Další	z	něměckých	univerzit,	
které	 se	 snaží	 o	 digitalizaci	 svých	
knižních	fondů	je	Univerzita v He-
idelbergu.	 Na	 adrese	www.ub.uni-
heidelberg.de/helios/digi/digilit.html 
je	k	dispozici	mimo	jiné	 i	řada	titu-
lů	 z	 oblasti	 heraldiky	 a	 genealogie	
(ve	formátu	PDF	i	obrázcích).	Vedle	

známeho	 „Codexu Manesse“	 zde	na-
jdete	 několik	 titulů	 ke	 šlechtě	 Bá-

Webová stránka www.notthafft.de

Webová stránka www.ub.uni-heidelberg.de

denska	či	několik	Stammbuchů.
	 Ve	 Francii	 lze	 najít	 zajíma-
vé	 heraldické	 informace	 ve	 sbírce	
manuskriptů,	kterou	opatruje	 „Bib-
liotheque municipale de Lille“	
a	 zpřístupňuje	 ve	 své	 „Bibliotheque 
numérique“.	 Na	 adrese	 numerique.
bibliotheque.bm-lille.fr	 je	 k	 dispozi-
ci	 manuskript	 z	 XV	 století	 „Noms, 
armes et blasons de la Table ronde“	
a		manuskript	„Veprecularia ou des-

cente des nobles roy (sic) de l’Espi-
nette, de la province de Lille“	ze	XVII.	
století.

Jiří Ungermann

Webová stránka  
numerique.bibliotheque.bm-lille.fr

http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/digilit.html
http://numerique.bibliotheque.bm-lille.fr/


Grafické znázornění příbuzeneckých vztahů mezi Charlesem, princem z Walesu a Camillou, vévodkyní z Cornwallu
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