
	 Dalším	 univerzitním	 zdro-
jem	 u	 našich	 západních	 sousedů	
je	 digitální	 knihovna	 spravovaná	
Sachsische Landesbibliothek - 
Staats- und Universitatsbiblio-
thek Dresden.	 Na	 adrese	 digital.
slub-dresden.de/sammlungen/	najde-
te	ve	velmi	dobré	kvalitě	 (obrázky	i	
PDF)	řadu	zajímavých	heraldických	
nebo	genealogických	publikací	vzta-
hujících	 se	 k	 východní	 nebo	 severo-
východní	části	Německa.	

	 Z	 nejzajímavějších	 titulů	
lze	 zmínit	 „Das Sächsische Stamm-
buch“	 jehož	 autorem	 je	 Lucas	 Cra-
nach	a	který	byl	vydán	v	roce	1546,	
„New Stammbuch und Beschreibung 
des Uhralten Königlichen, Chur, 
und Fürstlichen, etc. Geschlecht und 
Hauses zu Sachsen“	od	Petra	Albina	
a	Matthause	Dresslera	z	 roku	1602	
a	 „Die Ahnen Augusts des Starken“	

Webová stránka digital.slub-dresden.de/
sammlungen/

od	Ericha	Brandenburga	z	roku	1938,	
který	obsahuje	informace	o	XIII.	ge-
neracích	panovníkových	předků.
	 Tak	jako	v	předchozím	přípa-
dě	 je	 rozhraní	primárně	v	němčině,	
ale	subjektivně	na	mne	působí	přehl-
dnějším	dojmem.	Kvalita	digitálních	
obrazů	je,	v	úrovni	historických	tisků	
lepší	neboť	publikace	 jsou,	 tam	kde	
to	dává	smysl,	v	barvě.

Jiří Ungermann



dek	ankety	mezi	členy	našeho	Klubu.	
V	druhé	polovině	letošního	roku	začí-
náme	pracovat	na	 realizaci	 jednoho	
z	úkolů,	který	bude	řešit	přání	účast-
níků	ankety.	Tj.	začínáme	připravo-
vat	novou	podobu	klubových	stránek.	 
O	pokroku	vás	budeme	informovat.

Miroslav Baroch a Jiří Ungermann

[	2	]

	 Obrázek	na	obálce:	Znak	na	
okenní	vitráži	kostela	Sv.	Jana	a	Sv.	
Tiburtia	v	Straubingu,	která	byla	re-
staurována	v	letech	1895	až	1908	fir-
mou	Zettler,	Ostermann	&	Hartwe-
in.
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	 Vážení	 čtenáři,	 po	 delší	 od-
mlce	se	vám	dostává	do	rukou	další	
číslo	našeho	nepravidelného	periodi-
ka	„Heraldické noviny„.	Mimo	jiných	
článků	v	něm	najdete	velmi	hodnot-
ný	 příspěvek	 k	 předkům	L.N.Tolst-
ého	a	jeho	ženy	z	pera	našeho	člena	 
a	předsedy	J.	Tovačovského.
	 Pilně	 připravujeme	 letošní	
dvojčíslo	 „Heraldiky a Genealogie“	
a	v	dalším	čísle	HN	vám	budeme	re-
ferovat,	 na	 které	 články	 se	 můžete	
těšit.
	 V	 čísle	 3-4/2009	 „Heraldiky 
a genealogie“	byl	prezentován	výsle-
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		Významnou	pomocí	pro	badatele,	je	
stránka,	 která	 sice	 nenabízí	 žádný	
heraldický	nebo	genealogický	obsah,	
která	 ale	 může	 velmi	 zjednodušit	
práci	těm,	kteří	nejsou	dostatečně	ja-
zykově	vybaveni	znalosti	dané	publi-
kace	 nebo	 internetové	 stránky.	 Fir-
ma	 Google	 připravila	 pro	 uživatele	
internetu	 užitečný	 nástroj	 „Google 
Translator“	(translate.google.cz). 
	 	 Tento	 překladač	 umí	 přeložit	 ne-
jen	 text	 vložený	 do	 připraveného	
okna,	 ale	 i	 celé	 stránky,	 jejichž	 ad-
resa	 bude	 vložena	 do	 připraveného	
políčka.	Překladač	zvládá	přeložit	z/
do	 češtiny	 nejen	 běžné	 jazyky	 jako	
angličtina,	 němčina,	 francouzština,	
španělština,	ale	i	méně	frekventova-
né	 jazyky	 jako	 jsou	 jazyky	východo-
evropských	národů	či	latina.	Rovněž	
zvládá	 řadu	 neevropských	 jazyků	
jako	 je	například	arabština,	hebrej-
ština,	čínština	a	perština.		
	 Výsledek	 překladu	 bohatě	
stačí	pro	pochopení	obsahu,	ale	přeci	
jen	jej	nelze	použít	pro	oficiální	úče-
ly,	jako	je	například	životopis.

	 Zajímavým	 zdrojem	 heral-
dických	 či	 genealogických	 materiá-
lů	 je	 projekt MIAMI připravený 
Univerzitní a zemskou knihov-
nou Münster,	 která	na	adrese	mi-
ami.uni-muenster.de	 zpřístupňuje	
v	 elektronické	 podobě	 několik	 zají-
mavých	 publikací.	 Například	 tituly	
„Beitrag zur Geschichte des West-
fälischen Adels“	 od	 Johanna	 H.	W.	
von	 den	 Berkena,	 „Genealogia oder 
Stamm- und Geschlecht-Register Der 
Durchleuchtigsten Grossmächtigsten 
Königen in Schweden und Polen“	
od	 Andresase	 Hildebrandta	 nebo	
„Drey hundert und drey und dreyßig 
Genealogische Tabellen“	od	Johanna	
Hübnerse.	
	 Uživatelské	 rozhraní	 je	 po-
chopitelně	 v	 němčině.	 Historické	
tisky	jsou	zpravidla	v	černobílé	podo-
bě.
 

Webová stránka translate.google.cz

Webová stránka miami.uni-muenster.de
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Novak von Arienti 

	 Moravská	 rodina	 římsko-
katolického	 vyznání,	 jejímž	 před-
kem	byl	Jan	Novák	(+1895),	okresní	
hejtman	v	Brně.	
	 Rakouský	 šlechtický	 stav	
spolu	s	predikátem	“von Arienti”	zís-
kal	 28.7.1910	 (diplom	21.	 10.	 1910)	
vnuk	 výše	 jmenovaného,	 Guido	 Gi-
acomo	 Novak,	 c.	 a	 k.	 plukovník.	
A	 rakouský	 stav	 svobodných	 pánů	
17.8.1917	 (diplom	 26.10.1917)	 již	
jako	polní	podmaršálek	a	rytíř	Řádu	
Marie	Terezie.
		 G.G.	Novak	(*21.1.1859	Milá-
no		+15.8.1928	Wien)	se	narodil	v	ro-
dině	 císařského	 námořního	 důstoj-
níka,	 Arthura	 Nováka	 a	 jeho	 paní,	
dcery	milánského	architekta	Giusep-
pe	Arienti.	Počátkem	I.	světové	vál-
ky	byl	1.	8.	1914	(22.8.1914)	povýšen	
na	generálmajora	a	jako	velitel	pěší	

brigády	 se	 zpočátku	 účastnil	 bojů	
v	západním	Srbsku	a	poté	na	italské	
frontě	 u	 řeky	 Isonzo.	Roku	 1915	 se	
vyznamenal	 při	 obraně	 a	 zpětném	
dobytí	kóty	383	za	což	byl	roku	1917	
vyznamenán	 rytířským	 křížem	 Vo-
jenského	 řádu	 Marie	 Terezie	 a	 po-
výšením	do	stavu	svobodných	pánů.	
Roku	1917	se	stal	velitelem		Teresi-
ánské	vojenské	akademie	ve	Wiener	
Neustadt.	 1.8.1917	 (22.8.1917)	 byl	
povýšen	na	polního	podmaršálka.	Po	
válce	byl	1.	1.	1919	pensionován	a	ze-
mřel	ve	Vídni	15.	srpna	1928.

	 Erb	 (1910):	 Štít	 čtvrcený,	
1.	 pole	 černé	 se	 zlatým	 gryfem,	 2.-
3.	 pole	 stříbrné	 se	 třemi	 šikmými	Fotografie G.G. sv.p. Nováka von Arienti

Znak G.G. sv.p. Nováka von Arienti  
z roku 1917

František Schwarzenberg“.
	 Nakladatelství	 Paseka	 při-
pravilo	další,	tentokráte	IX.	díl	„Vel-
kých dějin zemí Koruny české“	
věnující	se	období	1683	–	1740.	Au-
torem	 tohoto	 dílu	 je	 autorská	 sku-
pina	 Jiří	 Mikulec,	 Jiří	 Kaše,	 Pavel	
Bělina,	 Vít	 Vlnas	 a	 Irena	 Veselá.
	 No	a	na	závěr	několik	struč-
ných	zmínek	o	 zajímavých	knižních	
doplňcích	 k	 výstavám.	 Marie	 Mžy-
ková	 připravila	 katalog	 k	 výstavě	
„Cesty Serényiů: z obrazárny 
šlechtického rodu“.	 Karel	 Müller	
podobně	 „Katalog erbů Řádu ně-
meckých rytířů“	představující	 část	
sbírek	v	péči	Muzea	v	Bruntále.	Klá-
ra	Benešovská	 s	 kolektivem	 autorů	
připravila	výborného	průvodce	k	vý-
stavě	„Královský sňatek“.	A	Martin	
Gaži	 s	 kolektivem	 autorů	 připravil	

katalog	 k	 výstavě	 „Rožmberkové“.
	 Podrobné	 informa-
ce	 k	 jednotlivým	 titulům	 na-
jdete	 na	 internetových	 strán-
kách	 Klubu	 v	 sekci	 „Monitoring“.

Jiří Ungermann
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lů	 a	 připravila	 tři	 tituly.	Prvním	 je	
publikace	 „Spory o čest ve stře-
dověku a raném novověku“	 pro	
autorský	 kolektiv	 Tomáš	 Borovský,	
Dalibor	 Janiš	 a	 Michaela	 Malaní-
ková.	 Druhým	 „Šlechta v promě-
nách věků“	 napsaný	 tandemem	
Jan	 Dvořák	 a	 Tomáš	 Knoz.	 A	 tře-
tím	 „Beneficia, záduší a patro-
nát v barokních Čechách“.	 Této	
problematice	 se	 na	 příkladu	 tře-
boňského	 panství	 na	 přelomu	 17.	
a	 18.	 století	 věnuje	 Pavel	 Pumpr.
	 Nakladatelství	 Academia	
připravilo	 k	 vydání	 knížku	 „Evro-
pa v rodině“,	 která	 je	 vyprávěním	
Marie	Czapské	o	spletitých	osudech	
a	 životních	 příbězích	 jejich	 předků	
a	 příbuzných,	 vesměs	 příslušníků	
aristokratických	 rodů	 pocházejících	

z	 Pobaltí,	 Ruska,	 Polska	 i	 Čech.
	 Vydavatelství	 Vyšehrad	
nás	 překvapilo	 publikací	 od	 Mar-
tina	 Šandery,	 věnovanou	 životu	
známého	 aktéra	 husitských	 vá-
lek	 Hynce Ptáčka z Pirkštej-
na	 se	 stejnojmenným	 názvem.
	 Garamond	 připra-
vil	 nové	 vydání	 knížky	 Vladi-
míra	 Škutiny	 „Český šlechtic 

Publikace „Evropa v rodině“ (vlevo) a „Hynce 
Ptáček z Pirkštejna“ (vpravo) Publikace „Cesty Serényiů“ (vlevo) a „Katalog 

erbů Řádu německých rytířů“ (vpravo)
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břevny,	4.	pole	zelené	se	skalnatým	
přirozeným	 pohořím	 vypínajícím	
se	 nad	 vegetací	 porostlými	 horami	
a	nad	 skalisky	 je	 dorůstající	 stříbr-
ný	měsíc.	Klenotem,	na	korunované	
turnajské	přilbě	s	černo-zlatými	a	ze-
leno-zlatými	přikryvadly,	je	rostoucí	
zlatý	gryf.
	 Erb	(1917):	stejný	jako	1910,	
pouze	 na	 štít	 byla	 přidána	 koruna	
svobodných	pánů.
Literatura:	
-	Gothaisches	Genealogisches	
Taschenbuch	der	Freiherrlichen	
Häuser	1929	bis	1939,	
-	Schmidt-Brentano	1816-1918,	
2007,	s.	128,		
-	WGT	1926,	1927/28,	1931/1932	s.	
156.	
Internet:
- www.austro-hungarian-army.
co.uk/biog/novak.htm,
- de.wikipedia.org/wiki/Guido_No-
vak_von_Arienti,
- www.oocities.com/veldes1/novak.
html.

von Waněk 

	 Rodina	českého	původu,	kte-
rá	 získala	 rakouský	 šlechtický	 stav	
na	 základě	 Nejvyššího	 rozhodnutí	
ze	dne	16.	října	1918,	diplom	(Wien	
22.	 října	 1918)	 ve	 prospěch	 Karla	
Waňka	 (*28.11.1862	 Wien	 +?	 ),	 c.	
a	k.	generálmajora	1.	11.	1917	(4.	1.	
1918),	rytíře	Řádu	Františka	Josefa	
(1913),	rytíře	Řádu	Železné	koruny	II.	
třídy	s	válečnými	dekoracemi	(1914)	
a	rytíře	Leopoldova	řádu	s	válečnými	
dekoracemi	 (1917).	Karel	Edler	von	
Waněk	byl	po	 skončení	úspěšné	vo-
jenské	kariéry	pensionován	dne	1.	1.	

1919.
					Erb	(1918).	Štít	zlato-zeleně	děle-
ný.	V	horním	poli	z	dělící	linie	rostou-
cí	černá	orlice	se	zlatou	zbrojí	a	čer-
veným	jazykem.	V	dolním	poli	zlatá	
větvička	dubu	se	třemi	listy	a	dvěma	
žaludy.	 Klenotem,	 na	 korunované	
turnajské	 přilbě	 se	 zeleno-zlatými	
přikryvadly,	jsou	otevřená	orlí	křídla	
zlato-zeleně	dělená	a	mezi	nimi	vzty-

Fotografie Karla, Edlera von Waněk

Znak Karla Edlera von Waněk
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slední páni z Michalovic - Jan 
IV. († 1435/1436) a Jindřich II. 
(† 1468)“	 od	 Zdeňka	 Berana,	 „Jan 
Čapek ze Sán“	od	Davida	Papajíka,	
„Jan Smil z Křemže“	 od	 Jarosla-
va	Polácha	a	„Lesk a bída barok-
ní aristokracie“	od	Aleše	Valenty.

	 Nakladatelství	 Ivo	 Spe-
rát	 připravilo	 k	 tisku	 tři	 tituly	Mi-
roslava	 Milce	 „Občanské pečetě 
a znamení na pečetích“,	„Rodové 
pečetě“	 a	 „Šlechtické pečetě“.	 A	
rovněž	 reprint	 známého	 díla	 Josefa	
Pilnáčka	 „Staromoravští rodové“.
	 Vydavatelství	 Argo	 při-
pravilo	 pro	 čtenáře	 zajímavý	 pře-
klad	 s	 názvem	 „Feudální společ-
nost“,	jehož	autorem	je	Marc	Bloch.

	 Nakladatelství	 Zdeněk	 Vav-
řínek	&	Martin	připravilo	na	vánoč-
ní	 trh	 „Almanach českých šlech-
tických rodů 2011“,	 Almanach 
českých šlechtických a rytířských 
rodů 2012	i	2013	a	v	polovině	roku	
i	 „Almanach českých šlechtic-
kých a rytířských rodů 2014“.
	 Společným	 nákladem	 Zem-
ského	 archivu	 v	 Opavě,	 Ostravské	
univerzity	 a	 Muzea	 Těšínska	 vyšel	
titul	„Kryštof Bernard Skrbenský 
z Hříště - Paměti hornoslezského 
barokního šlechtice“	 od	autorské-
ho	kolektivu	Jan	Al	Saheb,	Jiří	Br-
ňovják,	 Karel	 Müller	 a	 Jiří	 Stibor.
	 U	 našich	 sousedů	 na	 Slo-
vensku	vyšla	soukromým	nákladem	
Petera	 Andráše	 zajímavá	 publikace	
věnovaná	dějinám	rodu	Meško	s	ná-
zvem	 „Dějiny rodu Meško 1190 
- 2010“.	 	Titul	„Rodová perspektí-
va v ekonómii - Aspekty mocen-
ských vzťahov“	 pod	 editorským	
vedením	 Jany	 Cvikové	 v	 naklada-
telství	 Aspekt.	 	 A	 rovněž	 osmý	 díl	
„Heraldického registru SR“	 díky	
společnému	 úsilí	 Petera	 Kartouse,	
Ladislava	Vrteľa	a	Matice	slovenskej.
	 Matice	 Moravská	 pokračo-
vala	 ve	 vydávání	 zajímavých	 titu-

Publikace „Jan Čapek ze Sán“ (vlevo) a „Jan 
Smil z Křemže“ (vpravo)

Publikace „Jan III. z Rožmberka“ (vlevo) 
a „Kryštof Bernard Skrbenský z Hříště“ 

(vpravo)

Publikace „Rodové pečetě“ (vlevo) a „Staromo-
ravští rodové“ (vpravo)
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čený	meč	se	zlatým	jílcem.	
Literatura:	
-	AČŠRR	2010,	s.	413,	
-	Wiener	Genealogisches	Taschen-
buch	Bd.	5	(1933),	s.	181,	
-	Schmidt-Brentano,	Generalität	
1816-1918,	2007,	s.	197.
Internet:	www.weltkriege.at/Gene-
ralitaet/05%20Generalmajor/Wanek/
generalmajor%20Wanek.htm.

 
Miroslav Baroch

Lev Nikolajevič hrabě Tolstoj 
(9.9. / 28.8. 1828 - 20.11. / 7.11. 
1910)
	 V	loňském	roce	jsme	si	připo-
mněli	sté	výročí	úmrtí	této	významné	
osobnosti	světové	i	ruské	literatury.	
Jeho	literární	tvorba	i	jeho	filozofické	
myšlenky	jsou	natolik	každému	zná-
mé,	že	by	bylo	nošením	dříví	do	lesa	
je	tu	rozebírat.	Co	však	je	méně	zná-
mé	je	jeho	původ	a	prostředí	ze	kte-
rého	 pocházel	 a	 ve	 kterém	 se	 jako	
osobnost	formoval.
	 Lev	Nikolajevič	hrabě	Tolstoj	
se	narodil	v	Tulské	gubernii	na	stat-
ku	Jasná	Poljana,	který	přinesla	vě-
nem	jeho	otci	Nikolaji	Iljičovi	(1794-
1837)	 manželka	 Marie	 Nikolajevna	
kněžna	Volkonská	(1790-1830).	Oba	
jeho	rodiče	patřili	ke	staré	rodové	ti-
tulované	ruské	šlechtě.
	 Zakladatelem	 rodiny	 Tols-
tých	byl	Indris,	který	žil	na	počátku	
13.století.	Názor	 ruských	genealogů	
na	osobu	tohoto	Indrise	není	jednot-
ný.	Všichni	se	však	shodují	na	tom,	
že	 je	 toto	 jméno	 zkomolené.	 Jedni	
říkají,	že	Indris	(Andris)	byl	litevské-

ho	původu.	Jména	jeho	synů	by	tomu	
také	odpovídala	–	Litvanos	a	Zimont.	
Někteří	 dokonce	 tvrdí,	 že	mohl	 být	
členem	 vládnoucí	 litevské	 dynastie.	
Na	počátku	13.století	vstoupil	tento	
Indris	 se	 svými	 syny	 a	 třítisícovým	
vojskem	do	služeb	Mstislava	knížete	
Černigovského	 {jedná	 se	 o	 Mstisla-
va	 II.	 (1219-1224)	nebo	 o	Mstislava	
III.	(1235-1239)}	a	stal	se	jeho	boja-
rem.	Zde	také	přijali	on	i	jeho	synové	
křest	podle	pravoslavného	ritu.	Ind-
ris	se	stal	Leontijem,	Litvanos	Kon-
stantinem	a	Zimont	Fjodorem.	Vnuk	
Konstantina	(Litvana)	Andrej	sloužil	
jako	bojar	knížeti	Romanu	Michajlo-

viči	II.	Černigovskému	(135?	–	1401)	
za	 což	 od	 něho	 obdržel	 značný	 po-
zemkový	 majetek.	 Jeho	 vnuk,	 rov-
něž	 Andrej,	 pak	 vstoupil	 do	 služeb	
velkoknížete	Vasilije	II.	Moskevské-
ho	(1425-1462)	a	začal	se	jako	první	

Portrét L.N.Tolstého od  
Ivana Nikolajeviče Kramskoje
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Plakát k výstavě  
„Rožmberkové - Rod českých velmožů a jeho 

cesta dějinami„

by,	mince,	 knihy,	 hudební	 nástroje,	
zbraně,	vědecké	pomůcky	a	archivní	
písemné	dokumenty.	
	 Mezi	 nejvýznamnější	 pat-
ří	 dvě	 světově	 proslulá	 díla	 Mistra	
Třeboňského	 oltáře	 („Adorace Páně 
Hlubocká“	 a	 „Zmrtvýchvstání Kris-
ta“),	pocházející	z	roku	1380	a	dosud	
nikdy	 nevystavený	 iluminovaný	 ru-
kopis	 oslavné	 básně	 Rosa	 Rosensis	
(„Rožmberská růže“)	od	Jakuba	Can-
tera	z	roku	1497.	Neméně	zajímavý	
je	 dosud	nikdy	nevystavený	a	umě-
lecky	mimořádně	kvalitní	 posmrtný	
portrét	 Viléma	 z	 Rožmberka	 či	 tři	
rozměrná	plátna	z	 telčského	zámku	
představující	legendu	o	dělení	růží.
	 Zájemci	 o	heraldiku	a	gene-
alogii	 ocení	 množství	 znaků,	 které	
se	vyskytují	na	různých	předmětech	
denní	 potřeby,	 pečetích	 i	 pěkně	 vy-

vydený	 rodokmen	 rodu	Rožmberků.	
Ti,	kteří	nestihnou	navštívit	výstavu	
v	době	jejího	konaná	se	mohou	s	vět-
šinou	 předmětů	 potěšit	 v	 kvalitně	
připraveném	katalogu.

Jiří Ungermann

	 Od	posledního	čísla	HN	uběh-
lo	několik	měsíců	a	tak	má	i	článek	
věnovaný	 knižním	 novinkám	 mno-
ho	 námětů.	 Vezměme	 je	 postupně.
	 Nejprve	 je	 potřeba	 zmí-
nit	 publikaci	 vydanou	 u	 příleži-
tosti	 stejnojmenné	 výstavy.	 „Rod 
De Geerů - Patricijové doby Ko-
menského a některé otázky je-
jich vzájemných vztahů“	 jejímž	
autorem	 je	 Vladimír	 Hobrlant.	
	 Následuje	titul	„Cesta ke ko-
řenům - Odkaz šlechtického rodu 
Milnerů z Milhausenu a jeho no-
sitelé“,	který	připravil	Pavel	Hošek.

	 Vydavatelství	 Veduta	 při-
pravilo	 v	 předchozích	 měsících	 ně-
kolik	 zajímavých	 publikací.	 Jedná	
se	o	„Jan III. z Rožmberka (1484–
1532)“	 od	 Simony	 Kotlárové,	 „Po-

Publikace „Rod De Geerů“ (vlevo) a „Poslední 
páni z Michalovic“ (vpravo)
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psát	Tolstoj.	Jeho	potomci	pak	v	mos-
kevském	a	později	 i	v	ruském	státě	
zaujímali	důležité	úřady	ve		státní	i	
vojenské	službě.

	 Druzí	badatelé	tvrdí,	že	Ind-
ris	pochází	ze	staré	německé	(původ-
ně	 francké)	 rodiny	 hrabat	 z	 Bergu.	
Tato	 rodina	 žila	na	 francouzsko-ně-
meckém	 pomezí	 v	 Porýní.	 Latinsky	
byl	označován	jako	Henricus	Livinus	
de	Montensis	 (Monte	 =	 Berg).	 Zko-
molením	takto	napsaného	latinského	
jména	pak	vzniklo	jak	jméno	Indris,	
tak	zároveň	i	jméno	jeho	synů	Litva-
nos	a	Zimont.	Tento	hrabě	Jindřich	
se	zúčastnil	křížové	výpravy	a	po	ne-
úspěšné	výpravě	na	dobytí	Kypru	se	
dostává	přes	Byzanc	na	Rus	(sestra	
Mstislava	 III.	 knížete	 Černigovské-
ho	Eufémie	byla	ženou	jednoho	člena	
byzantské	rodiny	Angelovců).	Od	to-
hoto	 Indrise	 pak	 vedou	 svůj	 původ	
mnohé	známé	ruské	šlechtické	rodi-

ny	Vasilčikov,	Danilov,	Durnov,	Tu-
chačevský,	Fedcov	a	Molčanov.
	 Hraběcí	 linie,	 ze	 které	 po-
chází	 Lev	Nikolajevič	 Tolstoj,	 odvo-
zuje	svůj	původ	od	Petra	Andrejeviče	
Tolstého	 (1645-1729),	 významného	
ruského	diplomata,	senátora,	držite-
le	řádu	Sv.Ondřeje	a	nejbližšího	spo-
lupracovníka	 cara	 (pozdějšího	 císa-
ře)	Petra	I.	Matka	Petra	Andrejeviče	
Tolstého	 pocházela	 z	 rodiny	 Milo-
slavských	 a	 byla	 příbuznou	 první	
ženy	cara	Alexeje	Michajloviče	(1629-
1676).	Tolstoj	byl	za	své	zásluhy	v	den	
korunovace	Kateřiny	I.	dne	7.5.1724	

povýšen	 do	 hraběcího	 stavu	 Ruské	
říše.	 Po	 smrti	 ruského	 císaře	 Petra	
I.	 a	 za	 vlády	 jeho	 ženy	 Kateřiny	 I.	
se	Tolstoj	dostal	do	konfliktu	s	vše-
mocným	knížetem	Menšikovem.	Ten	
chtěl,	 aby	 po	 smrti	 Kateřiny	 I.	 na-
stoupil	na	trůn	mladý	Petr	II.,	který	

Portrét Petra Andrejeviče Tolstého

Znak rodiny Tolstých
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Nosticů,	Thurn-Taxisů,	Khünburků.	
Z	městských	pečetí	bylo	zastoupeno	
např.	 město	 Praha,	 Jihlava,	 Most,	
Ebendorf,	 Drosendorf,	 Salzburg.	
Z	 vladařských	 pečetí	 například	 pe-
čeť	císaře	Leopolda	I.;	Zikmunda	Lu-
cemburského;	Adhelaide,	vévodkyně	
Bavorské;	 Gustava	 Adolfa,	 vévody	
Meklenburského	 a	 císaře	 Karla	 VI.	
Z	 církevních	 pečetí	 vynikl	 nejvíce	
krásný	exponát	pečetě	Velké	kapitu-
ly	svaté	církve	pražské	a	pečeť	Vyše-
hradské	kapituly.

Rožmberský rok

	 Tak	 jako	 se	 rok	 2010	 nesl	
ve	znamení	700	letého	výročí	nástu-
pu	 Lucemburků	 na	 český	 trůn,	má	
i	 rok	 2011	 své	 nosné	 téma.	 V	 roce	

2011	si	připomínáme	400	 let	od	vy-
mření	rodu	Rožmberků.	U	příležitos-
ti	 této,	 pro	 české	 dějiny,	 významné	
historické	události,	inicioval	Národní	
památkový	ústav	v	Českých	Budějo-
vicích	 (www.npu-cb.eu)	projekt	 „Ro-
žmberský rok“	(www.rozmberskyrok.
cz)	v	rámci	něhož	probíhá	celá	řada	
akcí	a	aktivit.

Logo projektu „Rožmberský rok“

	 První	 akcí,	 která	 v	 této	
souvislosti	 stojí	 za	 zaznamenání,	
je	 výstava,	 kterou	 pořádá	 Jihočes-
ké	muzeum	v	Českých	Budějovicích	
ve	spolupráci	se	Statutárním	městem	
České	Budějovice.	Výstava	nese	ná-
zev	„Rožmberská růže v heraldic-
kých znameních současných měst 
a obcí Českobudějovicka“.	Výsta-
vu	 bylo	 možné	 navštívit	 ve	 dnech	
1.7.2011	 až	 30.8.2011.	 Heraldická	
expozice	 byla	 umístěna	 v	 Radniční	
výstavní	síni	města	České	Budějovi-
ce	na	náměstí	Přemysla	Otakara	II.	
(www.c-budejovice.cz).

	 Nejvýznamnější	akcí	roku	je	
však	výstava	„Rožmberkové - Rod 
českých velmožů a jeho cesta 
dějinami“.	 Výstavu	 pořádal	 NPÚ,	
NG	v	Praze	a	Senát	Parlamentu	ČR	
ve	Valdštejnské	jízdárně	v	Praze	a	to	
od	19.5.2011	do	20.8.2011	(www.ng-
prague.cz/cz/8/sekce/valdstejnska-ji-
zdarna/).
	 Na	 výstavě	 „Rožmberkové“	
se	podařilo	shromáždit	přibližně	550	
uměleckých	 děl	 a	 historických	 do-
kumentů	z	tohoto	období,	které	jsou	
zapůjčeny	od	70	 institucí	a	sběrate-
lů.	 Jedná	 se	 o	 významná	 umělecká	
díla,	portréty,	předměty	denní	potře-

Plakát k výstavě  
„Rožmberská růže v heraldických znameních 
současných měst a obcí Českobudějovicka„
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by	si	vzal	za	manželku	jeho	dceru	a	
on	jako	otec	nevěsty	by	převzal	vládu	
v	Ruské	 říši	 do	 svých	 rukou.	 S	 tím	
někteří	velmoži	(mezi	nimi	tedy	i	Tol-
stoj)	nemohli	souhlasit.	Menšikov	si	
nakonec	 na	 císařovně	 vymohl	 jejich	
potrestání.	Tolstoj	byl	zbaven	svého	
jmění	a	 svých	 titulů	 císařským	roz-
hodnutím	ze	dne	22.5.1727	a	byl	po-
slán	do	vyhnanství	na	Solovky,	kde	
také	zemřel.	Jmění	Petra	Andrejevi-
če	a	hraběcí	titul	byly	navráceny	až	
jeho	vnukům	císařským	rozhodnutím	
ze	dne	30.5.1760.	Tato	 linie	 se	dále	
rozdělila	právě	jeho	vnuky	na	pět	no-
vých	rodových	větví.	Jedním	z	vnuků	
Petra	 Andrejeviče	 byl	 i	 státní	 rada	
a	víceprezident	dvorní	kanceláře	An-
drej	Ivanovič	(1721-1803),	prapraděd	
L.N.Tolstého.	 Jeho	 manželkou	 byla	
Alexandra	 Ivanova	 kněžna	 Ščetini-
na	(+1811),	jejíž	rod	pocházel	rovněž	
od	 Rurika.	 Jeden	 z	 jejich	 synů	 Ilja	
Andrejevič	 (1757-1820),	 děd	 Tolsté-
ho,	byl	generálem	a	později	guberná-
torem	v	Kazani.	Jeho	manželkou	byla	
Pelageja	Nikolajevna	kněžna	Gorča-
kovová	 (1762-1838),	 dcera	 sekund-
majora	 Nikolaje	 Ivanovice	 knížete	
Gorčakova	(1731-1811)	a	Jekatěriny	
Alexandrovy	Lukiny.		Bratranec	její-
ho	otce	Ivan	Romanovič	kníže	Gorča-
kov	(1718-1801)	byl	manželem	sest-
ry	 známého	 maršála	 A.V.Suvorova	
Anny	(1744-1813).	Jejich	syn	Andrej	
Ivanovič	kníže	Gorčakov	(1779-1855)	
byl	 významným	 ruským	 generálem	
v	době	napoleonských	válek.	Vedle	ji-
ných	řádů	byl	i	držitelem	rytířského	
kříže	 řádu	Marie	Terezie.	Zajímavý	
byl	i	druhý	bratranec	Pelageji	gene-
rálmajor	 jezdectva	 Michail	 Alexeje-
vič	kníže	Gorčakov	(1769-1831).	Ten	

byl	ženatý	s	Helenou	sv.p.	von	Fer-
sen	 (1766-1822),	 vdovou	 po	 Johanu	
Gustavovi	hraběti	von	Osten-Sacke-
novi.	 Jejich	 syn	Alexandr	Michajlo-
vič	 kníže	 Gorčakov	 (1798-1883)	 byl	
významným	 kancléřem	 Ruské	 říše.	
Jeho	 nevlastní	 bratr	 Karel	 Gustav	
hrabě	von	Osten-Sacken	(1787-1855)	
se	 pak	 stal	 manželem	 sestry	 otce	
L.N.Tolstého	Alexandry	 Iljišny	hra-
běnky	Tolsté	(1797-1841).
	 Synem	 Ilji	 Andrejeviče	 hra-
běte	Tolstého	a	Pelageji	Nikolajevny	
kněžny	Gorčakovové	byl	otec	L.N.To-
lstého,	husarský	podplukovník	a	dr-
žitel	řádu	Sv.Vladimíra	IV.třídy	Ni-
kolaj	Iljič	hrabě	Tolstoj	(1794-1837).	
Ten	 se	 v	 roce	 1822	 oženil	 s	 Marií	
Nikolajevnou	 kněžnou	 Volkonskou	
(1790-1830),	 dcerou	 generála	 jízdy	
Nikolaje	 Sergejeviče	 knížete	 Vol-
konského	 (1753-1821)	 a	 Jekatěriny	
Dmitrijevny	kněžny	Trubecké	(1749-
1799).	V	 žilách	matky	L.N.Tolstého	

tedy	 kolovala	 krev	 jak	 Rurikovičů	
tak	i	Gediminovičů.	
	 Knížata	Volkonští	vedou	svůj	

Znak knížat Volkonských

	 Výstava	 byla	 doplněna	 nád-
herným	výstavním	katalogem,	který	
obsahuje	množství	unikátních	mate-
riálů	a	obrazových	informací.

Historické pečetě 15. - 19. století

	 Na	zámku	v	Rosicích	u	Brna	
(www.zamek.rosice.cz),	 probíhala	
od	1.dubna	do	8.května	2011	výstava	
historických	 pečetí.	 Bylo	 Vystaveno	
přes	 tisíc	 kusů	 církevních,	 měst-
ských,	šlechtických,	cechovních	i	pa-
novnických	pečetí	ze	sbírky	p.	Libora	
Kratochvíla.

	 Ve	 30	 zasklených	 rámech,	
zpravidla	obsahujících	35	kusů	peče-
tí,	bylo	možné	vidět	například	pečetě	
rodů	 Lobkoviců,	 Šternberků,	 Kin-
ských,	 Kouniců,	 Černínů,	 Althanů,	
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Plakát k výstavě „Královský sňatek„

Ilustrace z rukopisu  
„Kaiser Heinrichs Romfahrt„

Plakát k výstavě  
„Historické pečetě 15. - 19. století„

ká	 sbírka	 pečetí	 a	 ukázky	 ilumina-
cí	 znaků	 z	 manuskriptu	 zvaného	
„Kaiser Heinrichs Romfahrt“	 (také	
„Codex Balduini Trevirensis“)	zachy-
cující	 události	 z	 římské	 jízdy	 císaře	
Jindřicha	VII.	(cs.wikipedia.org/wiki/
Codex_Balduini_Trevirensis).
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původ	od	Jurije	Michajloviče	knížete	
Torusského,	který	zemřel	někdy	kon-
cem	 13.století.	 Jeho	 syn	 Ivan	 „Tol-
staja golova“	 byl	 prvním	 knížetem,	
který	se	psal	Volkonským.	Od	Juri-
je	 Michajloviče	 knížete	 Torusského	
odvozují	 svůj	původ	rovněž	 i	 rodiny	
knížat	 Barjatinských,	 Obolenských,	
Repniných,	Ščerbatových	a	Dolgoru-
kých.	Z	pohledu	české	historie	je	za-
jímavým	 faktem,	 že	 bratrem	 Jurije	
Michajloviče	knížete	Torusského	byl	
Rostislav	Michajlovič	kníže	Haličský	
(1225-1263),	 otec	 známé	 Kunhuty	
(+1285),	 manželky	 českého	 krále	
Přemysla	Otakara	II.	(+1278).	Rodi-
na	knížat	Volkonských	se	během	16.	
a	17.	století	značně	rozvětvila.	Linie	
která	vede	bezprostředně	k	mamin-
ce	L.N.Tolstého	pochází	od	vojevody	
v	Bělgorodu	Fjodora	Konstantinoviče	
(+1607).	Jeho	vnuk	Andrej	Michajlo-
vič	(+1668)	carský	stolník	a	vojevoda	
v	Brjansku	byl	ženatý	s	Mavrou	Fj-
odorovnou	kněžnou	Mortkinou	(+	po	
1669).	Jejich	syn	Michail	Andrejevič	
(+1709)	byl	zpočátku	rovněž	carským	
stolníkem.	 Později	 byl	 povýšen	 na	
okolničího	a	vojevodu	v	Poltavě	a	Te-
reku.	Jeho	první	manželkou	byla	Pe-
lageja	 Ivanova	Verděrevská	 (+	před	
r.1689)	a	druhou	pak	Jevdokije	Iva-
nova	Vašňakova.	Z	prvního	i	druhé-
ho	manželství	měl	několik	mužských	
potomků,	kteří	dále	tuto	linii	rozděli-
li	do	několika	větví.	Z	prvního	man-
želství	 pochází	 nejstarší	 syn	 Fjodor	
Andrejevič	 (+1747)	 carský	 stolník.	
On	 byl	 třikrát	 ženatý.	 První	 man-
želství	 zůstalo	 bezdětné.	 Z	 druhého	
manželství	 s	 Jekatěrinou	Matvejev-
nou	 kněžnou	 Jeropkinou	 (+1723)	
pak	pochází	čtyři	synové,	kteří	dále	

dělí	tuto	větev.	Ze	třetího	manželství	
s	 Anastazií	 Afanasjevnou	 kněžnou	
Soncovou-Zasekinou	 měl	 sice	 dva	
syny,	 ale	 ti	 potomstvo	 nezanechali.	
Ze	druhého	manželství	pochází	i	pra-
děd	 L.N.Tolstého	 z	 matčiny	 strany	
Sergej	 Fjodorovič	 kníže	 Volkonský	
(1715-1784)	generálmajor,	který	byl	
ženatý	s	Marií	Dmitrijevnou	Čaada-
jevou	(+1775).	
	 Bezpochyby	zajímavou	osob-
ností	 byl	 jeho	 starší	 bratr	 Semjon	
Fjodorovič	 kníže	 Volkonský	 (1703-
1768),	 který	 jako	 důstojník	 bojoval	
v	 sedmileté	 válce.	 Dosáhl	 vojenské	
hodnosti	 generál-anšéfa	 a	 zastával	
úřad	předsedy	válečné	rady.	Byl	že-
natý	 se	Sofií	 Semjonovnou	kněžnou	
Meščerskou	 (1707-1777).	 Jeho	 je-
diný	 syn	 Grigorij	 Semjonovič	 kníže	
Volkonský	 (1742-1824),	 bratranec	
děda	L.N.Tolstého	z	matčiny	strany,	
generál	 kavalerie,	 člen	 Státní	 rady	
a	Orenburský	generálgubernátor	byl	
ženatý	 s	 Alexandrou	 Nikolajevnou	

Portrét Grigorije Semjonoviče Volkonského
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s	černými	inciálami	RT	(République	
Togolaise)	 je	 symbolem	 slunce.	Dva	
červení	lvi	drží	ve	svých	tlapách	luk	
a	šíp.

Další	informace	na	internetu:
Kamčatka:
- en.wikipedia.org/wiki/Kamchat-
ka_Peninsula,
- www.civicheraldry.de/region/41.
Malawi:
- en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Ma-
lawi,
- en.wikipedia.org/wiki/Malawi.
Togo:	en.wikipedia.org/wiki/Togo.

Roman Klimeš

Rod De Geerů očima malířů

	 Ve	dnech	30.	července	2010	až	
14.	listopadu	2010	probíhala	výstava	
„Rod De Geerů očima malířů“	-	„Por-
tréty mecenášů J.A.Komenského“.	
Výstava	 se	 konala	 v	 Pedagogickém	
muzeu	 J.	 A.	 Komenského	 v	 Praze	
na	Malé	Straně	(www.pmjak.cz).	Ex-
pozice	obsahovala	množství	portrétů	
zapůjčených	od	Muzea	J.A.Komens-
kého	v	Naardenu	do	jehož	inventáře	
se	sbírka	portrétů	dostala	od	potom-
ků	rodiny	de	Geer.
	 Součástí	 příprav	 výstavy	
bylo	i	vydání	publikace,	která	se	za-
bývá	historii,	genealogií	i	heraldikou	
této	 holandsko-švédské	 patricijské	
rodiny.

Plakát k výstavě   
„Rod De Geerů očima malířů„

Královský sňatek

	 Od	 4.11.2010	 do	 6.2.2011	
probíhala	 v	 domě	 U	 Kamenného	
zvonu	 na	 pražském	Staroměstském	
náměstí	 výstava	 „Královský sňatek“	
-	Eliška	Přemyslovna	a	Jan	Lucem-
burský	 ~	 1310	 (www.kralovskysna-
tek.cz).	 Výstava	 se	 uskutečnila	 při	
příležitosti	sedmistého	výročí	nástu-
pu	 Jana	 Lucemburského	 na	 český	
trůn,	následně	po	jeho	sňatku	s	čes-
kou	 princeznou	 Eliškou	 Přemyslov-
nou	(1.	9.	1310	ve	Špýru,	korunovace	
manželů	7.	2.	1311	v	Praze).	
	 V	krásných	gotických	prosto-
rách	 bylo	 možné	 vidět	 velké	 množ-
ství	 jedinečných	 exponátů	 z	 tohoto	
historického	 období,	 pravda	 trochu	
na	úkor	samotného	tématu,	kterému	
byla	věnována	ze	strany	organizáto-
rů	menší	pozornost.
	 Heraldika	 by	 zaujala	 vel-
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kněžnou	Repninou	(1757-1834),	dce-
rou	generála-polního	maršála	kníže-
te	Repnina,	posledního	představitele	
svého	rodu	po	meči.	Proto	také	jeho	
nejstarší	 syn	 Nikolaj	 (1778-1844)	
obdržel	 roku	 1801	 císařským	 roz-
hodnutím	povolení	psát	se	knížetem	
Repninem-Volkonským.	Také	on	byl	
významný	 ruský	 generál,	 který	 se	
zúčastnil	 válek	 proti	 Napoleonovi.	
Již	 jako	 plukovník	 kavalergardské-
ho	 pluku	 bojoval	 v	 bitvě	 u	 Slavko-
va,	kde	byl	zraněn	a	padl	do	zajetí.	
Později	působil	jako	člen	Státní	rady	
a	v	 letech	1816-1834	byl	generálgu-
bernátorem	 Malorossii.	 Jeho	 man-
želkou	 byla	 Varvara	 Alexejevna	
hraběnka	Razumovská	 (1778-1864),	
dcera	Alexeje	 hraběte	Razumovské-
ho	 a	 Varvary	 hraběnky	 Šeremetě-
vové.	 Jejich	 potomstvo	 žije	 dodnes.	
Jeho	 mladším	 bratrem	 byl	 známý	
děkabrista	 generálmajor	 Sergej	
Grigorjevič	 kníže	 Volkonský	 (1788-
1865).	 Jeho	 manželkou	 byla	 Marie	
Nikolajevna	 Rajevská	 (1805-1863),	
dcera	 známého	 ruského	 generála	
Nikolaje	 Nikolajeviče	 Rajevského	
(1771-1829).	Vedle	 jiných	 řádů	 i	 on	
byl	 držitelem	 rytířského	 kříže	 řádu	
Marie	Terezie.	I	jejich	potomstvo	žije	
dodnes.	Za	připomenutí	stojí	i	sestra	
obou	 bratrů	Volkonských	Sofie	Gri-
gorjevna	 (+1868),	 která	 byla	 man-
želkou	 jiného	 významného	 ruského	
generála	Petra	Michajloviče	knížete	
Volkonského	(1776-1852).	Také	on	se	
zúčastnil	 bitvy	u	Slavkova	 jako	ná-
čelník	generální	štábu	ruské	armády.	
Byl	křídelním	pobočníkem	a	osobním	
přítelem	 ruského	 císaře	 Alexandra	
I..	 Později	 dosáhl	 hodnosti	 generá-
la	 polního	maršála	 a	 stal	 se	minis-

trem	Císařského	dvora.	Byl	držitele	
všech	nejvyšších	ruských	císařských	
řádů,	ale	i	držitelem	mnohých	vyso-
kých	 řádů	 zahraničních.	 Mezi	 nimi	
nechyběl	 i	 rytířský	kříž	 řádu	Marie	
Terezie.	Jejich	rozvětvené	potomstvo	
rovněž	přetrvalo	do	dnešních	časů.
	 Z	 manželství	 Sergeje	 Fj-
odoroviče	 knížete	 Volkonského	
(1715-1784)	 a	 Marie	 Dmitrijevny	
Čaadajevové	 (+1775)	 pochází	 děde-
ček	 L.N.Tolstého	Nikolaj	 Sergejevič	
kníže	 Volkonský	 (1753-1821).	 Ten,	
jak	 již	 bylo	 výše	 řečeno,	 byl	 ženatý	

s	 Jekatěrinou	 Dmitrijevnou	 kněž-
nou	 Trubeckou	 (1749-1799),	 která	
pocházela	 z	 velmi	 staré	 knížecí	 ro-
diny	 odvozující	 svůj	 původ	 od	 litev-
ské	 vládnoucí	 dynastie	Gediminovi-
čů.	 Rodina	 knížat	 Trubeckých	 vede	
svůj	 původ	 od	 Demetria	 (Dmitrije)	
knížete	 Brjanského,	 Černigovského	
a	 Trubčevského	 (+1399),	 který	 byl	

Portrét Nikolaje Sergejeviče Volkonského
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	 Poměr	šířky	vlajky	k	její	dél-
ce	je	2:3	(zůstal	zachován).

Togo

	 Státní	 znak	Republiky	Togo	
byl	 změněn	 již	 19.	 října	 1992	 zave-
dením	ústavy	IV.	republiky,	do	dneš-
ního	dne	však	je	tato	skutečnost	ig-
norována	všemi	předními	světovými	
heraldiky	 i	 vexilology.	 Ústava	 Re-
publiky	 Togo	 byla	 uveřejněna	 výše	
uvedeného	 dne	 ve	 Sbírce	 zákonů	
Republiky	 Togo	 (Journal	 officiel	 de	
la	République	Togolaise,	37e	Année	
–	N°36,	Numero	Special,	19	octobre	
1992,	stránka	1).
	 V	 článku	 3	 je	 znak	 popsán	
takto:	 Stříbrný	 oválný	 štít	 se	 zele-
ným	lemem,	nahoře	národní	symbol,	
dvě	vlajky	a	moto	na	stuze,	uprostřed	

černé	iniciály	Republiky	Togo	na	zla-
tém	podkladě,	dole	dva	červení	lvi.
	 Dva	 mladí	 lvi	 představu-
jí	 odvahu	 lidu	Toga.	Drží	 luk	a	šíp,	
používané	 tradičně	k	 boji,	 a	ukazu-
jí,	že	skutečná	svoboda	lidu	Toga	je	
v	jeho	rukou	a	jeho	síla	spočívá	pře-
devším	ve	vlastních	tradicích.	Stojící	
lvi	vyjadřují	ostražitost	lidu	Toga	při	
ochraně	své	nezávislost,	od	východu	
do	západu	slunce.

	 Tento	popis	není	zcela	úplný,	
proto	 jej	 doplňujeme:	 Vlajku	 Toga	
tvoří	list	se	třemi	zelenými	a	dvěma	
žlutými	 stejně	 širokými	 vodorovný-
mi	pruhy	a	červeným	karé,	na	němž	
je	 umístěna	 bílá	 pětihrotá	 hvězda.	
Vlajky	 jsou	 připevněny	 na	 žerdích.	
Nad	nimi	je	bílá	stuha	s	černým	mo-
tem	 státu	 Travail,	 Liberté,	 Patrie	
(Práce,	svoboda,	vlast).	Žlutá	plocha	

Původní vlajka Malawi

Nová vlajka Malawi

Znak Republiky Togo



[	10	]www.heraldickenoviny.cz,	heraldika@email.cz Heraldické	noviny	č.	10/2011

bratrem	 polského	 krále	 a	 litevské-
ho	 knížete	Vladislava	 Jagelonského	
(1351-1434).	 Jeho	 potomci	 knížata	
Trubčevská	 (později	 Trubecká)	 se	
během	16.	století	dostaly	do	lenní	zá-

vislosti	 na	 moskevských	 knížatech.	
Předkem	všech	doposud	žijících	linií	
knížat	Trubeckých	byl	Jurij	Petrovič	
(+1679),	 bojar	 a	 vojevoda	 Kijevský.	
On	 byl	 ženatý	 s	 Irinou	 Vasiljevnou	
kněžnou	Golicynovou,	dcerou	Vasilije	
Andrejeviče	knížete	Golicyna	(+1652)	
a	 Taťány	 Ivanovy	 kněžny	 Romoda-
novské.	 Velice	 zajímavou	 osobností	
ruské	 historie	 byl	 bratr	 Iriny,	 Va-
silij	 Vasiljevič	 kníže	 Golicyn	 (1645-
1714).	V	době	regentství	carevny	So-
fie	(1657-1704),	sestry	carů	Ivana	V.	
a	Petra	 I.,	 byl	 jejím	nejbližším	 spo-
lupracovníkem.	 Fakticky	 zastával	
funkci	prvního	ministra	říše.	Ve	své	
době	byl	velice	vzdělaný,	udivoval	ci-
zince	svými	vědomostmi	o	aktuálním	

dění	v	Evropě,	svým	skvělým,	evrop-
sky	zařízeným	palácem	i	znalostí	ja-
zyka	vzdělanců	své	doby	-	latiny.
	 Synem	 Jurije	 Petroviče	 kní-
žete	 Trubeckého	 a	 Iriny	 Vasiljevny	
kněžny	Golicynové	byl	Jurij	Jurjevič	
(1668-1739),	stolník	cara	Petra	I.	a	od	
roku	1730	senátor.	Byl	dvakrát	žena-
tý.	Jeho	první	manželkou	byla	Jelena	
Grigorjevna	 kněžna	 Čerkasská.	 Po	
její	smrti	se	oženil	s	Olgou	Ivanovou	
Golovinou,	dcerou	ruského	admirála	
a	 držitele	 řádu	 Sv.A.Něvského	 Iva-
na	Michajloviče	 Golovina	 (+1738)	 a		

Marie	Bogdanovny	Glebové.	Z	 toho-
to	 druhého	 manželství	 pak	 pochází	
praděd	L.N.Tolstého	z	matčiny	stra-
ny	Dmitrij	 Jurjevič	 kníže	 Trubecký	
(+1792).	 Jeho	 manželkou	 se	 stala	
Varvara	 Ivanova	kněžna	Odojevská	
(+1788),	dcera	státního	rady,	držitele	
řádu	Sv.A.Něvského	a	senátora	Iva-
na	Vasiljeviče	(1710-1762),	syna	Va-
silije	 Jurjeviče	 (1673-1726)	 a	Marie	
Alexejevny	kněžny	Lykov-Obolenské	
(1672-1752),	 a	 jeho	 první	manželky	
Praskovji	Ivanovny	hraběnky	Tolsté	
(1709-1758),	 dcery	 Ivana	 Petrovi-

Portrét Jurije Jurjeviče Trubeckého

Znak knížat Trubeckých
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čatského	 kraje	 k	 její	 délce	 je	 2:3.	
Vzájemný	 poměr	 šířky	 horizontál-
ních	 pruhů	 je	 2:1.	 Poměr	 plochy	
kantonu	 k	 ploše	 vlajky	 Kamčat-
ského	kraje	je	1:4.		 	
	 Poměr	 výšky	 figur	 zna-
ku	 Kamčatského	 kraje	 k	 šířce	
vlajky	 Kamčatského	 kraje	 je	 1:6.	
	 Na	 poloostrově	 Kamčatka	
je	 množství	 činných	 vulkánů,	 pro-
to	 nepřekvapí,	 že	 jsou	 zobrazeny	
na	 znaku	 i	 na	 vlajce.	 Modrá	 bar-
va	 představuje	 moře,	 které	 Kam-
čatku	 obklopuje.	 Národní	 orna-
ment	 je	 symbolem	 obyvatelstva.

Malawi

	 Původní	vlajka	přijatá	při	vy-
hlášení	nezávislosti	dne	6.	 července	
1964	 byla	 modifikována	 zákonem	
o	 ochraně	 vlajek,	 emblémů	 a	 jmen	
ze	dne	29.	července	2010.
	 Nynější	 vlajku	 tvoří	 list	
se	třemi	stejně	širokými	vodorovný-
mi	 pruhy	 v	 barvách	 červené,	 černé	
a	zelené	 (oproti	pořadí	barev	černá,	
červená,	 zelená	 na	 původní	 vlajce),	
uprostřed	vlajky	je	bílé	slunce	se	45	
bílými	 paprsky	 (oproti	 červenému	
vycházejícímu	 slunci	 v	 černém	 hor-
ním	pruhu	na	vlajce	původní).	

Znak kraje Kamčatka

Vlajka kraje Kamčatka

tina	 štítu	 je	modrá,	 od	zobrazených	
vulkánů	je	oddělena	stříbrnou	vlnou.	
	 Vlajka	 Kamčatského	 kraje	
je	 v	 článku	 3	 zákona	 396	 popsána	
následovně:	 Vlajku	 Kamčatského	
kraje	tvoří	pravoúhlé	plátno	ze	dvou	
horizontálních	pruhů,	horního	bílého	
a	spodního	modrého,	s	vyobrazením	
figur	znaku	Kamčatského	kraje	umís-
těných	 v	 kantonu:	 tři	 různě	 velké	
vulkány	černé	barvy	s	postříbřenými	
vrcholky,	z	každého	vrcholku	vychází	
červený	plamen	lemovaný	stříbrným	
dýmem.	Za	vulkány	 je	 červené	stří-
brně	 lemované	 vycházející	 slunce.	
Kolem	 slunce	 je	 národní	 ornament	
sestávající	 z	 červených	 a	 modrých	
trojúhelníků	orámovaných	stříbrným	
lemem.	 Červené	 trojúhelníky	 jsou	
na	vnitřní	straně	ornamentu	a	jejich	
vrcholky	 směřují	 ven.	 Modré	 trojú-
helníky	 na	 vnější	 straně	 ornamen-
tu	 jsou	 obráceny	 vrcholky	 dovnitř.	
	 Poměr	 šířky	 vlajky	 Kam-
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če	 (+1728)	 a	 Praskovji	 Michajlovny	
Rtiščevy	(+1745).	Jejich	dcerou	byla	
babička	L.N.Tolstého	z	matčiny	stra-
ny	 Jekatěrina	 Dmitrijevna	 kněžna	
Trubecká.	 Zajímavou	 osobností	 byl	
její	 bratranec	 senátor	 Jurij	 Nikitič	
kníže	 Trubecký	 (1736-1811),	 jehož	
druhou	 manželkou	 byla	 Darja	 Ale-
xandrovna	hraběnka	Rumjancevová	
(+1817),	vdova	po	Františku	Josefo-
vi	hraběti	z	Valdštejna	(1719-1758).	
Její	 bratr	 byl	 známý	 ruský	 generál	
polní	 maršál	 Petr	 Alexandr	 hra-
bě	 Rumjancev-Zadunajský	 (1725-
1796).	 Druhým	 bratrancem	 kněžny	

Vývod předků L.N.Tolstého

Trubecké	byl	 generál	Sergej	Nikitič	
kníže	 Trubecký	 (1731-1812).	 Jeho	
vnuk	Sergej	Petrovič	kníže	Trubecký	
(1790-1860)	 byl	 významným	 děkab-
ristou.	Zajímavým	bratrancem	kněž-
ny	Trubecké	 byl	 i	 Sergej	Alexejevič	
kníže	Trubecký	(+1782),	který	byl	že-
natý	s	Jelenou	Vasiljevnou	kněžnou	

povýšen	 do	 dědičného	 šlechtického	
stavu	Ruské	říše	v	roce	1843	(diplom	
1847).
	 Tento	sňatek	 jistě	nebyl	ná-
hodný.	 L.N.Tolstoj	 znal	 matku	 své	
vyvolené	 již	 z	 dětství.	 Otec	 L.A.Is-
laviny	držel	statek	v	Krásném	neda-
leko	Jasné	Poljany	a	přátelil	se	s	ro-

Něsvickou.	 Jejich	 syn,	 významný	
generál	a	křídelní	pobočník	ruského	
císaře	Alexandra	 I.,	Vasilij	 Sergeje-
vič	 kníže	 Trubecký	 (1776-1841)	 byl	
manželem	známé	Kateřiny	Vilemíny	
kněžny	Zaháňské	(1781-1839).	Kníže	
Trubecký	byl	rovněž	držitel	rytířské-
ho	kříže	řádu	Marie	Terezie.
	 Lev	 Nikolajevič	 hrabě	 Tol-
stoj	se	v	roce	1862	oženil	se	Sofií	An-
drejevnou	 Bers	 (1844-1919),	 dcerou	
skutečného	státního	rady	a	dvorního	
lékaře	 Andreje	 Jevstafjeviče	 Berse	
(1808-1868)	 a	 Ljubov	Alexandrovny	
Islaviny	 (1826-1886).	 A.J.Bers	 byl	
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	 Posledním	z	bratrů,	který	za-
choval	potomstvo	byl	Michail	(1879-
1944).	 Jeho	 potomstvo	 dnes	 žije	 ve	

Francii	a	Spojených	státech.

Poznámka	k	datu	narození	 a	úmrtí	
L.N.Tolstého:	 První	 datum	 je	 podle	
gregoriánského	 kalendáře	 používa-
ného	v	Evropě,	druhé	pak	podle	juli-
ánského,	používaného	v	Ruské	říši.

V příloze tohoto časopisu najde-
te vývod z 16 předků L.N.Tolsté-
ho ve formátu A4.

Odkazy	na	Internet:
Wikipedie:
- cs.wikipedia.org/wiki/Lev_Nikola-
jevi%C4%8D_Tolstoj,
- en.wikipedia.org/wiki/Leo_Tolstoy,
- en.wikipedia.org/wiki/Tolstoy_%-
28family%29,
- en.wikipedia.org/wiki/Sophia_Tol-
staya,
- ru.wikipedia.org/.
Ostatní:
- www.tolstoy.ru/main/index.html,
- www.russianfamily.ru/t/tolstiye.
html,
- ostermanniana.ru/galery/her_dip/
mainF.html,

Fotografie rodinného sídla L.N.Tolstého  
v Jasné Poljaně

- www.tolstoymuseum.ru/,
- russia-today.narod.ru/past/gen/tol-
stoy_lev_nic.htm,
- www.rulex.ru/01190214.htm,
- gerbovnik.ru/arms/162.html,
- goldarms.narod.ru/family1.htm.

Jaroslav Tovačovský

Kraj Kamčatka (Rusko)

	 Dne	 17.	 února	 2010	 při-
jalo	 zákonodárné	 shromáždění	
Kamčatského	 kraje	 dva	 zákony	 tý-
kající	 se	 symbolů	 kraje.	 Jednak	
zákon	 číslo	 395	 „O znaku Kam-
čatského kraje“,	 a	 dále	 zákon	 číslo	
396	 „O vlajce Kamčatského kraje“.
	 Znak	 Kamčatského	 kra-
je	 je	popsán	v	článku	3	zákona	395	
takto:	Znak	Kamčatského	kraje	tvoří	
čtyřúhelníkový	 štít,	 v	 dolní	 části	 se	
zaoblenými	rohy	a	špičkou.	Na	stří-
brném	poli	štítu	jsou	uprostřed	zob-
razeny	tři	různě	veliké	vulkány	čer-
né	 barvy	 s	 postříbřenými	 vrcholky,	
z	 každého	 vrcholku	 vystupuje	 čer-
vený	 plamen	 lemovaný	 stříbrným	
dýmem.	 Za	 vulkány	 v	 horní	 části	
štítu	 je	 červené	 stříbrně	 lemova-
né	 vycházející	 slunce.	 Kolem	 slun-
ce	 je	 národní	 ornament	 sestávající	
z	 červených	 a	 modrých	 trojúhelní-
ků	 orámovaných	 stříbrným	 lemem.	
Červené	 trojúhelníky	 jsou	 na	 vnitř-
ní	straně	ornamentu	a	jejich	vrchol-
ky	 směřují	 ven.	Modré	 trojúhelníky	
na	vnější	straně	ornamentu	jsou	ob-
ráceny	 vrcholky	 dovnitř.	 Dolní	 tře-
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(1911-1996	Paříž),	lékař	a	člen	fran-
couzské	 akademie	 zobecnil	 některé	
rodinné	pověsti	a	legendy	v	zajímavé	
knize	„Tolstoj a Tolští“.	Studie	o	dě-
jinách	rodu“	a	zároveň	sepsal	i	rodi-
nou	kroniku	„Děti Tolstého“.	Jeho	se-
stra	Alexandra	(1884-1979),	bojovala	
v	první	světové	válce	jako	zdravotní	
sestra.	Byla	vyznamenána	třemi	vo-
jenskými	kříži	řádu	sv.Jiří	a	dosáhla	
hodnosti	 plukovníka.	 Působila	 jako	
první	 ředitelka	Muzea	L.N.Tolstého	
v	Jasné	Poljaně.	Později	odjela	do	za-
hraničí	a	do	Sovětského	Ruska	se	již	
nevrátila.	V	USA	založila	známý	Tol-
stého	 fond	 a	 nadaci.	 Sama	 napsala	
své	vzpomínky	v	knize	 „Otec a dce-
ra“.
	 Nejstarší	 syn	 Sergej	 Lvovič	
(1863-1947	 Moskva)	 byl	 hudebním	
kritikem	 a	 skladatelem.	 Za	 svou	
činnost	obdržel	řád	Rudého	praporu	
práce.	 Jeho	 syn	 Sergej	 (1897-1974)	
byl	 filologem	 a	 profesorem	 anglic-

kého	 jazyka	a	 literatury	na	Institu-
tu	mezinárodních	vztahů	v	Moskvě.	
Děti	neměl.
	 Jeho	mladší	bratr	Ilja	(1866-
1933	New	York)	žil	v	emigraci.	Jeho	
první	manželka	Sofie	Nikolajevna	Fi-
losofova	(1888-1934	Praha)	je	pocho-
vána	na	Olšanech	vedle	zde	stojícího	
pravoslavného	 kostela.	 Jejich	 syn	
Andrej	 (1895-1920)	 bojoval	 v	 první	
světové	 válce.	 Byl	 držitelem	 řádu	
Sv.Jiří	IV.třídy.	Padl	na	Krymu	v	bo-
jích	s	bolševiky.	Jeden	z	jejich	vnuků	
Nikita	Iljič	(1923-1996)	byl	význam-
ným	filologem	a	členem	Ruské	aka-
demie	 věd.	 Druhý	 vnuk	 Ilja	 Vladi-
mirovič	 (1930-1997)	 byl	 profesorem	
slavistiky	na	Moskevské	univerzitě.	
Jeho	 syn	 Vladimír	 (*1962)	 je	 dnes	
ředitelem	 Muzea	 Tolstého	 v	 Jasné	
Poljaně
	 Další	 bratr	 Lev	 (1869-1945)	
založil	 široce	 rozvětvenou	 švédskou	
linii,	 která	 žije	 dodnes.	 Zajímavou	
osobností	 z	 této	 linie	 byl	 jeho	 syn	
Nikita	 (1902-1992),	 náměstek	 mi-
nistra	zemědělství	Švédska	v	 létech	
1950-1968.	 Byl	 rytířem	 švédského	
řádu	 Severní	 hvězdy	 a	 řádu	 Vasů.	
Zároveň	byl	i	rytířem	dánského	řádu	
Dannebrog.
	 Další	z	bratrů	Andrej	(1877-
1916),	který	 zahynul	během	Únoro-
vé	 revoluce	 v	 Petrohradě.	 Někteří	
jeho	potomci	žili	v	Sovětském	svazu	
a	 ve	 Spojených	 státech.	 Za	 připo-
menutí	 stojí	 především	 dcera	 Sofie	
(1900-1957),	 která	 byla	 ředitelkou	
Muzea	Tolstého	v	 letech	1941-1957.	
Díky	její	obětavosti	a		snaze	bylo	mu-
zeum,	které	fašisté	značně	zdevasto-
vali	a	poškodili,	obnoveno	do	původní	
podoby.

Fotografie L.N.Tolstého,  
jeho ženy a jejich dětí
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dinou	 Tolstých,	 kterou	 jeho	 rodina	
velmi	často	navštěvovala.	Když	bylo	
Ljubov	Alexandrovně	10	let	byl	do	ní	
Lev	Nikolajevič	zamilovaný.	Ale	děv-
čátko	 zřejmě	dávalo	 přednost	 něko-
mu	jinému.	Tolstoj	v	návalu	své	žár-
livosti	shodil	dívku	z	balkónu,	takže	
delší	 čas	 kulhala.	 Potom	 po	mnoha	
letech	 se	 s	 ní	 setkal	 v	 Moskvě,	 už	
jako	s	ženou	doktora	Berse.
	 Ljubov	 Alexandrovna	 byla	
dcerou	 Alexandra	 Michajloviče	 Is-
leňjeva	a	Sofie	Petrovny	kněžny	Koz-
lovské,	rozené	hraběnky	Zavadovské.	
Toto	manželství	bylo	prohlášeno	ne-
zákonným,	neboť	kněžna	Kozlovská	
nebyla	se	svým	mužem	právoplatně	
rozvedena.	Děti	z	 tohoto	vztahu	do-
staly	 jméno	ISLAVIN.	Sofie	Petrov-
na	 hraběnka	 Zavadovská	 byla	 za	
knížete	 Kozlovského	 provdána	 jako	
sedmnáctiletá.	 Manželství	 nebylo	
šťastné.	Její	muž	byl	velkým	alkoho-

likem	a	mladou	hraběnku	 týral.	Po	
smrti	syna	(zemřel	v	dětském	věku)	
se	manželství	rozpadlo	úplně.	Mladá	
hraběnka,	která	byla	dvorní	dámou,	
se	 v	Petrohradě	 seznámila	 s	 gardo-
vým	 kapitánem	 A.M.Isleňjevem	 do	
kterého	se	zamilovala.	Uzavřeli	 taj-
ný	 sňatek,	 který	 vyvolal	 velkou	ne-
voli	 v	 tehdejší	 šlechtické	 společnos-
ti.	Hraběnka	patřila	k	vysoké	ruské	
aristokracii,	 její	 otec	Petr	Vasiljevič	
hrabě	 Zavadovský	 byl	 jedním	 z	 fa-
voritů	 ruské	 císařovny	Kateřiny	 II..	
Díky	její	náklonnosti	získal	Zavadov-
ský	velký	majetek	(roční	důchod	jeho	
statků	činil	100	tisíc	rublů)	a	zároveň	
i	velký	vliv	u	dvora.	Byl	povýšen	na	
skutečného	tajného	radu	a	senátora.	
Obdržel	 řád	Sv.Ondřeje,	Sv.A.Něvs-
kého,	 Sv.Vladimíra	 I.třídy,	 Sv.Jiří	
IV.třídy	a	Sv.Anny	I.třídy.	Jeho	man-
želkou	 byla	 Věra	 Nikolajevna	 hra-
běnka	Apraksinová	(1768-1845).	Její	
bratranec	 Ivan	 Alexandrovič	 hrabě	
Apraksin	(1756-1818)	byl	manželem	
Marie	 Alexandry	 hraběnky	 z	 Vald-
štejna,	dcery	Františka	Josefa	hrabě-
te	z	Valdštejna	a	Darji	Alexandrovy	
hraběnky	 Rumjancevové.	 Je	 rovněž	
zajímavé,	že	její	sestřenice	Sofie	Pe-
trovna	hraběnka	Apraxinová	(+1802	
v	 Praze)	 byla	 manželkou	 Jana	 Ne-
pomuka	 hraběte	 Nostitz-Rienecka	
(1768	-	1840).

	 V	 manželství	 L.N.Tolsté-
ho	 a	 	 S.A.Bers	 se	 narodilo	 13	 dětí,	
z	 	 toho	 5	 dětí	 zemřelo	 v	 dětském	
věku.	Své	vzpomínky		na	otce	zane-
chali	především	Taťána	(1864-1950),	
Alexandra	(1884-1979),	Sergej	(1863-
1947)	a		Ilja	(1866-1933).	Vnuk	Tols-
tého	Sergej	Nikolajevič	hrabě	Tolstoj	

Portrét manželky L.N.Tolstého  
Sofie Andrejevny Bers




