
CZERNIN Z CHUDENIC
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*1.8.1815 Praha
† 12.2.1874 Praha

Rosina 
hrabìnka Colloredo-Wallsee

Otakar Evžen 
hrabì Czernin

*3.10.1809 Vídeò 
† 29.6.1886 Vinoø

oo
1.8.1833 

Praha

 

*13.3.1850 Laër 
† 15.5.1924 Hlušice

Anna hrabìnka 
Westphalen zu Fürstenberg

Dìpold 
hrabì Czernin

*1.5.1836 Praha 
† 6.11.1893 Dymokury

oo
10.8.1870 

Praha

Otakar Dìpold 
hrabì Czernin

*26.9.1872 Dymokury 
†  4.4.1932 Vídeò

Marie Rosina 
hrabìnka Czerninová
*9.8.1874 Dymokury
† 28.7.1918 Hlušice

Otto Rudolf 
hrabì Czernin

*27.8.1875 Dymokury 
† 14.6.1962 Salzburg

 

Bedøich 
hrabì Czernin

*8.5.1877 Dymokury
† 23.6.1907 Hlušice

Pavel Bedøich 
hrabì Czernin

*4.6.1879 Dymokury
† 17.1.1938 Krásný Dvùr

Josef Dìpold 
hrabì Czernin

*21.1.1888 Chomutov
† 6.11.1907 Hlušice

Rudolf 
hrabì Czernin

 *25.8.1904 Dymokury
† 16.5.1984 Vídeò

SIGNATÁØ

Humprecht
  hrabì Czernin

 *9.2.1909 Dymokury
† 5.12.1944 sanatorium Pleš

SIGNATÁØ

Emma
hrabìnka Czerninová

*15.3.1911 Vídeò
† 6.10.1911 Dymokury

Jan Dìpold
  hrabì Czernin

 *26.7.1915 Dymokury
† 27.9.1967 Vídeò

SIGNATÁØ

 Eugen Jaromír
  hrabì Czernin
 *20.9.1905 Itálie

† 00.7.1921 Viterbo (Itálie)Manfred 
hrabì Czernin

 *18.1.1913 Berlin 
† 6.10.1962 Londýn

Marie Felicitas
hrabìnka Czerninová
*20.11.1906 Dymokury

† 5.12.1994 Vídeò 

Anna Marie
hrabìnka Czerninová
*31.7.1905 Dymokury

† 6.1.1874 Vídeò

Diviš 
hrabì Czernin

*21.5.1942 
Dymokury

Rosina 
hrabìnka Czerninová

*26.1.1939 
Praha

Henrietta Mary
hrabìnka Czerninová

*10.1.1960 
Londýn

Charlotte Mary 
hrabìnka Czerninová

*28.11.1958
 Londýn

Alexandra Mary 
hrabìnka Czerninová

*6.11.1961
 Londýn

 

Philippa Mary 
 hrabìnka Czerninová

*3.7.1963 
Londýn

Peter John Joseph
Czernin  hrabì

*1.1.1966
 Londýn 

Tomáš
 hrabì Czernin

*4.3.1962 
Plzeò

Dìpold
hrabì Czernin

*7.11.1969 
Plzeò

Anniebel
hrabìnka Czerninová

 *22.2.1990
 Vídeò

Terezie
  hrabìnka Czerninová

*1.12.1964
 Plzeò

Marie
 hrabìnka Czerninová

 *11.1.1991
 Vídeò

Matilde
hrabìnka Czerninová

 *23.11.1987
 Cascais

Marie
hrabìnka Czerninová

 *23.12.1988
 Cascais

Audrey Serena Angela
hrabìnka Czerninová

*13.8.1997
 Los Angeles 

Jan
 hrabì Czernin

*29.12.1972
 Plzeò

Karel
 hrabì Czernin

*24.1.1992
 Vídeò

Lorenzo
hrabì Czernin

*23.2.1986 
Cascais

Alfonso
 hrabì Czernin

*23.5.1994
 Cascais

Alexander John Joseph
hrabì Czernin

*2.10.1999 
Los Angeles 

Gabriela 
hrabìnka Czerninová

*19.6.1975
 Praha

 

Dìpold Josef 
hrabì Czernin

 *3.6.1871 Dymokury 
† 24.12.1931 Praha

oo 31.8.1903 Vídeò 

Marie Anna 
hrabìnka Kinská 

 *21.5.1885 Seebarn 
† 3.7.1952 Praha

oo 1.7.1897 Heømanùv Mìstec

Marie Klotilda 
hrabìnka Kinská

 *30.5.1878  Heømanùv Mìstec 
† 19.7.1945 Beèov nad Teplou

1. 27.7.1903 Londýn (rozv. 1914)oo 

Lucy Katherine 
Becket

 *10.6.1884 Kirkstall 
† 25.3.1979 Lisabon

oo 22.4.1901 Praha

Gabriela 
hrabìnka Orsini-Rosenberg

*21.5.1879 Vídeò 
† 4.5.1951 Salzburg

Rosina 
hrabìnka Czerninová

*14.10.1880 Praha
 †23.9.1926 Skoèice u Vodòan

oo18.6.1907 zámek Hoøákov

Vojtìch 
hrabì Schönborn

 *18.6.1881 Malesice 
† 18.1.1946 Klatovy 

Oliver 
Kliegl

*4.8.1968
Bonn

oo 12.5.2007 Dymokuryoo 25.7.1991 Stanovice  

Štìpánka
 Štoffová 

 *30.4.1970
 Ostrov n. Ohøí

Hartwig 
Koch

 *4.1.1960
Würzburg

oo 18.6.1988 Nejdek-Rudné (rozv.)oo 11.8.1990 Praha  

Ursula 
Piringer 

 *14.7.1959 
Vídeò

Hugo
 hrabì Strachwitz

*26.2.1900 Zdounky
† 21.2.1978 Vídeò

SIGNATÁØ

oo 9.7.1929 Dymokury oo 17.9.1935 Budapeš� 

Friderika 
hrabìnka z Wenckheimu 

 *6.1.1911 Budapeš�
† 5.7.1991

 Vídeò

oo 3.5.1933 Vídeò 

Ida 
princezna z Lobkowicz 

 *15.10.1917 Dolní Beøkovice
† 3.6.2002 Vicenza

1. 29.8.1940 Praha oo 

2. 30.8.1952 Praha oo 

Josef 
princ Lobkowicz

*20.12.1918 Dolní Beøkovice 
† 24.4.1946 Mìlník

Stanislav 
Štaffa

*10.5.1924 Pustimìø 
† 26.12.2000 Wetaskiwin

Gabriela
hrabìnka Czerninová
*18.1.1913 Dymokury

† 28.9.1995 Wetaskiwin 

Polyxena 
princezna z Lobkowicz 

 *28.4.1941 
Praha

Theobald
hrabì Czernin

*7.7.1936 Praha
† 12.7.2015 Praha

oo 22.4.1961 Vejprnice  

Franz 
Hösch

 
 *5.9.1932

Vídeò

2.  30.4.1970 Vídeò  (rozv.1983)oo

František 
Machek

 *29.4.1936 Praha
† 00.8.1987 Benešov

1.  4.8.1956 Praha (rozv.1965)oo

Helena 
von Blaas
 *16.9.1959 

Vídeò

oo 14.9.1985 Tannenhühle

Otto  
hrabì Czernin

 *1.12.1957 
Gmunden

oo 12.10.1985 Sintra (Portugalsko)

Maria Alexandra 
Caldeira d´Ordaz Burnay  

 *21.10.1966 
Oeiras (Portugalsko)

Anna Marie
hrabìnka Czerninová

*25.3.1959 
Espinhó (Portugalsko)

oo 17.2.1990 Cascais

 Joao Viriato 
Fernandes de Oliveira

*18.10.1950 
Estoril

Neil Anthony
 Girkins

 *5.7.1948 
Londýn

oo 12.4.1986 Londýn oo 12.11.1985 Londýn (rozv.)

Alistar 
Currey

 *6.11.1947
 Waterlooville (Velká Británie)

David Mark Noel
 Kelly 

*8.5.1959 
Pulborough (VB)

oo 16.5.1992 Londýn (rozv.) oo 6.11.1998 Londýn 

Alexander (Sandy)
 Mitchell

 *30.4.1963
 Winchester (VB)

Lucinda Suzanne 
Wright

 *9.1.1965 
Cambridge

oo 17.9.1994 Cambridge 

Isabelle Mary 
hrabìnka Czerninová

*27.12.1967
 Londýn

oo 30.4.1999 Londýn 

Mark Nicholas
 Straker Burnell 

*12.11.1964
 Corbridge (VB)

Edmund 
hrabì Czernin

 *31.5.1907 Sofia
† 14.10.1994 Salzburg

SIGNATÁØ

oo 12.1.1957 Evora (Portugalsko)  

Maria 
de Azevedo Countinho 

 *18.9.1927 
Cascais 

(Portugalsko)

oo  4.11.1939 Londýn (rozv.1947)   

Maud 
Hamilton 

 *4.4.1917 Haag
† 6.10.1995 Londýn

 *25.6.1850 Praha 
† 22.5.1923 Praha

Maria hrabìnka 
Des Fours-Walderode

Josef 
hrabì Czernin

*20.2.1842 Praha 
† 27.1.1923 Praha

oo
18.1.1870 

Praha

František Josef 
hrabì Czernin

 *24.5.1878 Praha 
† 17.10.1963 Londýn

SIGNATÁØ

 

*12.8.1935 
Londýn

 Hazel Scott-Ellis 
baronessa Howard de Walden

Vilemina 
Clanner von Engelshofen 

 *10.9.1894 Hostaèov 
† 5.8.1974 

Londýn

oo 24.9.1917 Praha  

oo 28.4.1955 Havana 

Juan Manuel 
Melero

*3.11.1913 Santiago de Cuba
 † 6.4.1956 Havana

Františka
 hrabìnka Czerninová

*25.12.1920 Praha 
† 10.1.1985 Washington D.C.

Josef 
hrabì Czernin

*9.8.1924
 Praha

oo 20.11.1957 Londýn  

John Malcolm 
George

*25.10.1918 Caerleon (VB)
† 17.12.1987 Olney (VB)

Monika 
hrabìnka Czerninová

*5.10.1925 Praha 
† 5.10.2008

oo 5.9.1946 Praha 

CZERNIN Z CHUDENIC

Role rodu Czerninù v èeských dìjinách je mnohoznaèná. Zatímco jeden Czernin se po vyhnání ze zemì vrátil do Èech v øadách císaøského vojska bojujícího na Bílé hoøe, druhý skonèil na staromìstském popravišti. Zatímco jedna vìtev rodu nadšenì podporovala vìdce a umìlce spojené s èeským národním obrozením, jiná zùstávala k aktivitì èeských obrozencù chladná. Zatímco jeden Czernin byl vìznìn v nacistickém žaláøi, druhý zemøel v uniformì wehrmachtu. Zatímco jeden Czernin v 17. století svým diplomatickým jednáním rakouskou øíši vpravdì zachránil, druhý ji ve 20. století nediplomatickým jednáním pomohl rozbít. Pravopisnou formu Czernin rod používá jakožto nejstarší dochovanou formu svého jména.

Czeninové odvozují svùj pùvod od prastarého èeského panského rodu Drslavicù, jejich nejstarší zaznamenaný pøedek, Drslav, vykonával funkci kastelána plzeòského hradu v letech 1160-1165. Své pùvodní sídlo, Chudenice v západních Èechách, po celých dlouhých sedm století nikdy neopustili. Sledovaný rodokmen zaèíná roku 1358. V této dobì zároveò došlo k doèasnému ústupu rodu z politické scény, rod zchudl a pøežíval jen v Chudenicích až do konce 15. století, kdy se rozdìlil na nìkolik vìtví. Nìkteré z nich (napøíklad radnická nebo tasnovická) záhy èi pozdìji opìt zmizely.

Vìtšího významu v èeských dìjinách nebyla vìtev Chudenice. V dobì protihabsburského povstání v letech 1618-1620 se Czerninové, stejnì jako vìtšina èeských rodù, rozdìlili do dvou táborù. Zatímco Jan Karel Czernin (†1657) z tasovské vìtve odešel pro víru z Èech, Jindøich Czernin (†1640) a jeho pøíbuzní z Chudenice vìtve zùstali v Èechách a bìhem následujících století zastávali øadu významných funkcí ve státní správì. Tato vìtev vymøela na poèátku 19. století Janem Vojtìchem Czerninem (*1746 - †1816). Majetek této linie, statek Š�áhlavy se zámkem Kozel, zdìdila hrabata z Waldsteinu. Nejznámìjší jsou ale pøíslušníci vìtve nedrahovické. Diviš Czernin (†1621) byl hejtmanem Pražského hradu v nepokojné dobì stavovského povstání a sloužil „zimnímu králi“ Fridrichu Falckému. Neustále se snažil hrát na obì strany, až nakonec zvolil špatnì. Po porážce povstání byl obvinìn, že vpustil vzbouøené stavy do Pražského hradu, a tak umožnil defenestraci královských místodržících. Proto byl 21. èervna 1621 na Staromìstském námìstí spolu s dalšími vzbouøenci popraven.

Jeho bratr Heøman Czernin (*1579 -†1651), se v mládí vydal spolu s Kryštofem Harantem z Položic a Bezdružic (*1564- †1621) na cestu do Jeruzaléma, kde byl pasován na rytíøe Božího hrobu. Navštívil nejen Palestinu, ale i Egypt a procestoval èást Arábie. Císaø Matyáš využil jeho zkušenosti i jazykových znalostí a v roce 1616 ho dokonce povìøil mírovým poselstvím k tureckému sultánovi. Jeho mise byla obdivuhodnì úspìšná. Heøman se, na rozdíl, od svého bratra Diviše, postavil jednoznaènì na stranu císaøe a v dobì povstání byl donucen odejít ze zemì. Zanedlouho se však vrátil spolu s císaøským vojskem a bojoval v bitvì na Bílé hoøe. Za to byl odmìnìn a povýšen do hrabìcího stavu a funkcí královského místodržícího. Pozdìji se jako zkušený vojevùdce vyznamenal v 30. ti leté válce a ještì jednou byl vyslán do Istambulu, kde opìt uspìl. Podaøilo se mu obrátit smìr tureckého  postupu od rakouských zemí k Benátkám, èímž celou øíši v postatì zachránil. O své druhé cestì do Turecka napsal poutavý cestopis. Heøman Czernin získal za svého života také èetné statky, a protože byl bezdìtný, odkázal je vnukùm svého bratra. V roce 1623 byl rodu potvrzen stav svobodných pánù a v roce 1627 jim byl udìlen hrabìcí stav.

Z nich vynikl Humprecht Jan Czernin (*1628 - †1682).V mládí studoval na jezuitském gymnaziu v Praze, pozdìji cestoval po Evropì a krátce sloužil u dvora arcivévody Leopolda. Zastával èetné úøady ve státní správì a v letech 1660-1663 byl císaøským vyslancem v Benátkách. Zasloužil se o pronikání tehdy moderního barokního slohu do záalpských zemí. Rozmnožil také rodinný majetek a zahájil stavbu monumentálního paláce na Hradèanech (dnešní ministerstvo zahranièních vìcí). Od Chudenice vìtve zakoupil statek Chudenice, aby se nedostal do rukou jiného rodu.

Jeho syn Heøman Jakub (*1659 - †1710) byl v letech 1695-1698 vyslancem ve Varšavì, po roce 1700 byl nejvyšším zemským hofmistrem a od roku 1704 nejvyšším pražským purkrabím. Podporoval výtvarné umìní a bylo o nìm známo, že dokonale ovládá èeský jazyk, což nebylo v té dobì pøíliš bìžné. Sòatkem s Marií Josefou Slavatovou (*1667 – †1708) získal panství Jindøichùv Hradec. Heømanùv potomek František Josef (*1696-†1733) byl sbìratelem umìní, vášnivým lovcem a propagátorem parforsních honù (pøestože mìl tuberkulózu). Ekonomila však nebyla jeho silnou stránkou a jeho výdaje byly mnohdy na pokraji únosnosti. Zastával významné úøady v zemi a mìl být povìøen významnou diplomatickou misí, ovšem z finanèních èi zdravotních dùvodù odmítl (pøitom mohla tato mise znamenat povýšení Czerninù do knížecího stavu). V roce 1716 dostal rod povolení používat pro hlavu rodu titul „ pán domu jindøichohradeckého a chudenického“. Na døívìjší vojenské tradice rodu navázal Petr Jan Nepomuk Czernin (*1769 - † 1796). Bojoval proti Napoleonovi a zemøel následkem zranìní v „bitvì národù“ u Lipska. I jeho bratr Wolfgang Maria (*1766 - †1813) byl zkušeným váleèníkem. Vyznamenal se v tureckých válkách (v roce 1790), pozdìji se také úèastnil napoleonských bojù a byl zranìn. Stal se zakladatelem vinaøské vìtve rodu.

Jeho bratr Jan Rudolf (*1757 - † 1845) byl velkým milovníkem vìdy, výtvarného umìní a hudby. V mládí procestoval Evropu a vedle úøedních funkcí zastával i funkci presidenta císaøské akademie výtvarných umìní (1823-1827) a sbíral umìlecké pøedmìty. Poblíž pùvodního zámku v Chudenicích dal na konci 18. století postavit malou jednopatrovou lázeòskou budovu, pozdìji nìkolikrát pøestavovanou a rozšiøovanou. V 19. století zde pobývali význaèní jedinci èeského vìdeckého a kulturního svìta, napøíklad Josef Dobrovský, František Palacký, botanik Ladislav Èelakovský nebo Jan Erazim Vocel. Jediný syn Jana Rudolfa hrabì Evžen Karel Czernin (*1796- †1868) patøil bezesporu k nejvýznaènìjším mužùm rodu a mezi èeskými šlechtici-vlastenci zaujímá jedno z pøedních míst. On i jeho otec byli pøívrženci èeského národního obrození a pøíznivci Národního muzea. Hrabì Evžen Karel byl sám historik a topograf Èech a byl èlenem Matice èeské. Na zámku v Jindøichovì Hradci slouèil archívy pánù z Hradce, Slavatù z Chlumu a Košumberka a rodinný archiv Czerninù, èímž vytvoøil druhou nejvìtší sbírku archiválií v zemi. Stýkal se se zakladatelem Národního muzea hrabìtem Kašperem ze Sternbergu, topografem Johannem Gottfriedem Sommerem, Josefem Dobrovským, Františkem Palackým; z cizích vìdcù a umìlcù se pøátelil napøíklad s J.W. Goethem. Hrabì Evžen štìdøe obdarovával ze svého majetku Národní muzeum. Byl známý jako filantrop a na svých panstvých zavádìl sociální programy. Jeho mladší syn Heøman (*1819 - †1892) se oženil s Aloisií hrabìnkou z Morzinu (*1832 - †1907) a jeho potomci pøevzali jméno hrabì Czernin z Chudenic a Morzinu. Spolu s tím zdìdili i statek a zámek Vrchlabí. František Czernin-Morzin (*1885 - † 1954), benediktin, øádovým jménem Wolfgang, byl misionáøem a zložil kláštery v Dánsku a Brazílii. Jeho sestøenice hrabìnka Vìra Czernin-Morzin (*1904 - †1959) byla manželkou Kurta von Schuschnigg (*1897 - †1977), rakouského kancléøe v letech 1934-1938.

Z vinaøské vìtve proslul zvláštì Otakar Czernin (*1872 - † 1932); pùsobil nejprve jako velvyslanec v Bukurešti (1913-1916), pak (v letech 1917-1918) jako rakouský ministr zahranièí. Jeho jmenování do vlády bylo spojováno s velkými nadìjemi. Czernin se zpoèátku skuteènì snažil najít východisko z tíživé váleèné situace. Vyjednával i o separátním míru s Rakouskem a Francií a vyvíjel tlak na neústupný Berlín. Byl si vìdom toho, jak válka ohrožuje všechny evropské monarchie. Nicménì jeho politické vyznání bylo velmi konzervativní. Patøil pùvodnì k okruhu autoritativních politikù okolo následníka trùnu Ferdinanda d´Este. Na demokratické formy vlády si pøíliš nepotrpìl, což dokazují jeho výroky: „velké masy lidí jsou vždy bezcharakterní a zbabìlé“ nebo „ vox populi – vox hovìzí“.

Na jaøe roku 1918 vystoupil s ostrou kritikou Masarykovy politiky. Tím proti sobì popudil celou èeskou politickou a kulturní reprezentaci; ta jeho výroky pochopila jako národní urážku. Navíc, jak poznamenal pozdìji T.G. Masaryk, to velmi uškodilo povìsti Rakouska v anglii a v USA, protože Czernin se nediplomaticky snížil k osobním urážkám.  Ještì horší bylo, že se snažil nabízet Rakousko- Uhersku mír. Clemenceau reagoval jednoznaèným prohlášením: „ Hrabì Czernin lže!“ a zveøejnil informace o Czerninovì  diplomatické aktivitì ve Francii. Tím pøivedl Otakar Czernin sebe i císaøe Karla do velmi nepøíznivé situace a fakticky zmaøil poslední nadìje na záchranu habsburské øíše. Když se Czerninovi nepodaøilo pøimìt císaøe Karla k abdikaci, sám na ministerskou funkci rezignoval.Své názory na váleèné události shrnul v knize „Ve svìtové válce“, kterou publikoval v nìmèinì a angliètinì. Jeho syn Ferdinand Karel (*1903 - †1965) napsal knihu loveckých zážitkù. Dìdicem statkù Chudenicích Czerninù a majorátním pánem se po smrti hrabìte Evžena stal mladší syn Jaromír (*1818 - † 1908) a po nìm František (* 1857 – 1932); ten jako bezdìtný adoptoval svého prasynovce hrabìte Evžena Czernina (*1892 - † 1955). Podmínkou dìdictví bylo, že se Evžen nauèí s celou rodinou èesky a že èeština zùstane administrativním jazykem na všech panstvích.

Evžen Czernin vlastnil zámky Petrohrad a Krásný Dvùr v severních Èechách (v Sudetech) a jihoèeský Jindøichùv Hradec. Aby zachránil své sudetské statky, neodmítl v roce 1938 pøi záboru Sudet nìmeckou národnost. S odtržením Sudet ani s následnou okupací zbytku Èeskoslovenska však nesouhlasil. Jeho starší syn Karel Evžen (*1920 - † 1940) padl jako øíšský státní pøíslušník v uniformì wehrmachtu ve Francii. Jejich zámek v Krásném Dvoøe byl za války obsazen nacisty a sloužil k rekreaèním úèelùm øíšského ministra zahranièních vìcí Joachima von Ribbentropa. Hrabì Rudolf Theobald (* 1904 - † 1984) z vinaøské vìtve se naopak jednoznaènì postavil na stranu èeského státu a za války byl nacisty uvìznìn. On a nìkolik dalších Czerninù podepsali známé prohlášení èeské šlechty v roce 1939. Byl posledním majitelem statku a zámku Dymokury, které mu byly v roce 1948 zkonfiskovány, a pro èást rodiny, která se rozhodla zùstat v Èechách, nastalo další pronásledování. Dymokury byly po roce 1989 navráceny jeho synu Dìpoldovi (*1936). 

Jeronym (Jerome)
 Colloredo-Mannsfeld

*16.3.1949 
Monmouth, USA

*3.5.1956
 Praha

Livia-Anna 
Fuchs

2. 
26.7.1979 

Vídeò
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oo 11.10.1795 zámek Jemèina

Wolfgang 
hrabì Czernin

*2.2.1766 Praha 
† 21.12.1813 Praha

Maria Antonie
hrabìnka Salm-Neuburg

*16.4.1776 Brno
† 31.3.1840 Vídeò

viz rod Strachwitz

Friderika a Rudolf

Tomáš

Dìpold

Terezie
Dymokury

Salm-Neuburg

Czernin
Czernin

V Èechách sídlí v souèasnosti èlenové vinoøské vìtve 
rodu na zámcích v Dymokurech a v Hlušicích 

Vlevo zámek v Hlušicích na pohlednici asi z roku 1920, 
vpravo dnešní podoba zámku. 

 

Dìpold Josef
Czernin

(1871-1931)
c.k.komoøí, nadporuèík

 dragounù v záloze, 
1917 doživotní èlen 

panské snìmovny, rozpad
 Rakouska-Uherska
 se ho velmi dotkl, 
cítil v tom ohrožení

 støední Evropy; statky 
Dymokury a Hlušice

v   

 

  

Zámek Hlušice koupil Dìpold Josef Czernin od pøedchozího 
majitele Arthura Wagnera v roce 1899 za 900 000 korun.

 

Wenckheim

Lajos
*14.5.1900 Ó-Kygós
 † 8.7.1949 Bregenz

2. oo 23.5.1933 Budapeš� 

* 5.11.1912 Budapeš� 
† 3.6.1947 Bregenz

Mária hrabìnka Teleki-Szék

Rudolf 
*31.10.1934 Budapeš� 

oo 22.9.1962 Vídeò
  

*28.11.1936 Vídeò
 

Ruth Emma Harmer

Mária 
Anna 

*18.9.1963
Vídeò

Krisztina 
Emma 

*20.3.1965
 Vídeò

István 
Mihály 

*12.5.1966 
Vídeò

(1849-1933)

(1882-1966)

Henry Fielding
 Dickens

Henry Charles
 Dickens

Charles Dickens
(1812-1870)

anglický spisovatel

Catherine
 Marie 

Dickens
 *00.00.1966

 místo

James Alexander
Dickens-Whitmore

 *00.00.1997
 místo

Alice Joy
Dickens-Whitmore

 *00.00.1999
 místo

Lucy Denise Dickens
 *00.00.1968 místo

oo 00.00.1991 místo
 

*00.00.1961 místo
William Adam Whitmore

Jeanne-Marie
*16.12.1935 Budapeš� 
oo 25.2.1965 Londýn

*21.2.1937 Londýn
† 00.00.1999 místo

Christopher Charles Dickens

Denise
 *22.12.1898 Ó-Kígyós
 †  22.12.1898 místo
oo 23.10.1920 Doboz

*24.9.1877 Ó-Kígyós †  6.10.1952 Alžír 

József Károly 
hrabì z Wenckheimu

Dénes 
*7.9.1921 Budapeš� 
† 12.12.1943 Kyjev

oo 18.10.1941 Budapeš� 
 

*11.7.1920 Lovasberény
† 15.5.1955 Arcadia, Kalifornie 

Antoinette hrabìnka Cziráky

Beatrix Zsuzsanna
*10.10.1942 Budapeš�
oo 5.6.1959  Arcadia

 
 *20.9.1941 Arcadia

Leon Mero

Krisztián 
*28.6.1928 Budapeš�
 † 00.00.1975 místo
oo 5.7.1949 Nizza

*2.2.1925 Nizza 
Louise Guillard 

Frédéric 
 *24.11.1950 Birkadem

 † 00.00.1975 místo
oo 00.00.1985 místo

*00.00.0000 místo 
Karin Krista Martin

Denise
 *00.00.1986 

místo

Alice
 *28.3.1953
 Birkadem

Krisztián 
 *00.00.1988 

místo

potomci zámek Vinoø

zámek Dymokury

Diviš 
Czernin
(vpravo) 
24.6.2012
v Potštejnì

Theobald  Czernin 
a Polyxena Czerninová
z Lobkowicz 24.6.2012
na setkání v Potštejnì

zámek Dymokury

Heøman Jakub

potomci

Pavel Otto
  hrabì Czernin
 *6.5.1904 Øím
† 6.7.1955 Graz

oo 10.9.1935 Thannhausen

Melisabeth 
baronka Gudenus 
 *27.12.1914 Madrid

† 30.11.1980 Salzburg

potomci potomci

Czernin z Chudenic
Popis erbu 

(1623)
Polcený štít se zlatou korunou korunovaným èerveným støedním štítkem;

v nìm støíbrné bøevno. Pravá polovina štítu èervená, levá modrá 
s tøemi støíbrnými bøevny s literami F.M.R. (polepšený rodový erb). 
Klenot: v lokti ohnutá obrnìná paže držící šavli se zlatou rukojetí 

a zelenou palmovou ratolestí mezi otevøenými køídly, 
pravé èervené a levé modré s tøemi støíbrnými bøevny; 

pokryvadla vpravo modro-støíbrná 
a vlevo èerveno-støíbrná.

Wolfgang 
Maria 
- zakladatel
vinoøské
vìtve rodu

Maria Antonie 
pøinesla do 
rodu Czerninù 
vìnem
Dymokury

Czerninové z Chudenic 
jsou stará èeská rodina odvozující svùj pùvod od rodu Drslavicù, jejichž nejstarší zaznamenaný pøedek, Drslav, 
vykonával funkci kastelána plzeòského hradu v letech 1160-1163. Své pùvodní sídlo Chudenice v západních 

Èechách Czerninové po celých dlouhých sedm století nikdy neopustili. Sledovatelný rodokmen jejich rodu 
zaèíná v roce 1358. Koncem 15. století se rozdìlil do nìkolika vìtví. Po stavovském, protihabsburském 

povstání Jan Karel Czernin  († 1657) z tasovické vìtve odešel pro víru z Èech. Chudenická vìtev vymøela 
na poèátku 19. století Janem Vojtìchem Czerninem  (*1746 † 1816). Majetek této linie, statek Š�áhlavy

 se zámkem Kozel, zdìdila hrabata z Waldsteina. 
Praotcem všech dnešních Czerninù byl zakladatel nedrahovické vìtve rodu Jan (*1554 † 1580). Jeho nejstarší 

syn Diviš byl hejtmanem Pražského hradu a za úèast ve stavovském povstání byl 21.6.1621 popraven na 
Staromìstském námìstí. Bratr Heøman zvaný “Tureèek”(*1576 † 1651) stál naopak na císaøské stranì a byl 

roku 1627 Ferdinandem II. povýšen do hrabìcího stavu. Ze svých èetných statkù vytvoøil rodinné svìøenectví 
(majorát). Byl bezdìtný a jeho titul a majetek dìdil proto vnuk jeho dalšího bratra Humprechta (*1570 † 1632) 
- Humprecht Jan (*1628 † 1682). Ten patøil k nejbohatším šlechticùm v zemi, byl královským místodržícím 

a vyslancem v Benátkách a znám je pøedevším jako stavebník Èernínského paláce na Hradèanech. 
Jeho rodièe Jan Czernin (*1597 † 1642) a Zuzana Homutová z Harasova (*1600 † 1654), která se sama 

nazývala v literárnì známých dopisech synovi  "stará Èeška a prostá žena", mìli 4 dìti a svatbu slavili v roce 
1621. Synem Humprechta Jana a jeho italské manželky Marie Diany z rodu mantovských markýzù (1636-1688) 

byl Heøman Jakub (*1659 † 1710), který svým sòatkem s dìdièkou Jindøichova Hradce Marií Josefou 
Slavatovou (*1667 † 1708) významnì rozšíøil majetek rodu Czerninù. Starší syn manželù František Josef 

(*1696 † 1733) se v roce 1716 již psal  „vladaø domu hradeckého a chudenického.“ Jeho syn Prokop Vojtìch 
(*1726 † 1777) mìl celkem 16 dìtí a dva ze synù - Jan Rudolf (*1757 † 1845) a Wolfgang Maria 

(*1766 † 1813) -  založili dvì dodnes žijící vìtve rodu: jindøichohradeckou a vinoøskou.
Zakladatel vinoøské vìtve rodu 

Wolfgang Maria hrabì Czernin (*1766 † 1813)  byl plukovníkem, bojoval  v napoleonských válkách a v roce 
1809 byl zranìn v bitvì u Wagramu. Po otci dìdil Vinoø, Kbely a Radonice. Manželka Antonie ze 

Salm-Neuburgu (*1776 † 1840) byla dcerou Karla hrabìte ze Salm-Neuburgu a Marie Anny hrabìnky 
Khevenhüller-Metsch. Nejstarší dcera Wolfganga a Antonie byla Oktavie (*1802 † 1879), jejíž manžel byl 
Maximilian hrabì Merveldt (*1797 † 1849) Josef Ervin hrabì Kinský (*1806 † 1862) byl manželem mladší

 dcery Marie (*1806 † 1872). Bratr obou sester Otakar Evžen hrabì Czernin (*1809 † 1886) byl doživotním 
èlenem panské snìmovny a viceprezidentem Vlastenecké hospodáøské spoleènosti. Jeho manželka 

Rosina hrabìnka Colloredo-Wallsee pøinesla do rodu dìdictvím statek Dymokury. Jejich syn Dìpold
 (*1836 † 1893) byl doživotním èlenem panské snìmovny, v roce 1867 c.a k. komoøí a 1891 tajný  rada. 

Od roku 1866 rytíø øádu Železné koruny 3. tøídy s  váleènou dekorací. Jeho syn Dìpold Josef (*1871 † 1931), 
c.a k. komoøí a nadporuèík dragounù v záloze, byl od roku 1917 doživotním 

èlenem panské snìmovny.
.  

zámek Dymokury

Erbovní hesla rodu:

NEZAHYNEŠ ANI OHNÌM ANI MEÈEM
UKAŽ MI SVÉ CESTY Ó, PANE

Otakar Dìpold 
- diplomat, 
1916-1918 

ministr
 zahraníèí

statek: Vinoø

Otto Rudolf
- nadporuèík 

v záloze, 
diplomat

Pavel Bedøich
- rytmistr  
v záloze; 

státní 
úøedník

Chudenice

Dìpolt Josef
- statky: 
Dymokury, 
Hlušice

Zuzana 
hrabìnka Czerninová

*16.7.1991
 Vídeò

Anna Maria
hrabìnka Czerninová

*16.4.1993 
Vídeò

Wolfgang
hrabì Czernin

*28.3.1995
 Vídeò

Maximilian 
hrabì Czernin

*22.7.1997
 Mìstec Králové

Martin
 Koch

*15.6.1989
Würzburg

Rudolf
Koch

*2.12.1991
Würzburg

Anežka 
Kochová

 

*26.3.1997
Würzburg

Marek 
Koch

*7.10.1999
Würzburg

Štìpánka
Czerninováhrabìnka 

*8.2.1991
Ostrov nad Ohøí

Vojtìch
hrabì Czernin

*26.5.1993
Mìstec Králové

Prokop
hrabì Czernin

*24.8.1998
Nový Bydžov

Cyril Dìpold
hrabì Czernin

*1.6.2002 
Hradec Králové

Alžbìta Marie
hrabìnka Czerninová

13.9.2010 
Hradec Králové

Polyxena
Klieglová
*1.4.2008

Kolín nad Rýnem

Alfred
Kliegl

*21.8.2010
Kolín nad Rýnem

 
               Dìpold hrabì Czernin 
              (*1904 † 1988) 
                              
                                     a jeho bratøi                                 
                       
                                                     Humprecht (*1909 † 1944) 

                                                                           a Jan Dìpold (*1915 † 1967)
 
                                                                                                ale i jejich švagr 
 
                                                                                                   Hugo hrabì Strachwitz
                                                                                                               (*1900 † 1978)  

Jan

Tomáš se strýcem 
Jaroslavem Lobkowiczem 

19.9.2010 v Mladotovì 
domì na Pražském hradì 
(vlevo) a Dìpold s otcem 

Theobaldem a Karlem 
Schwarzenbergem 

na Setkání potomkù
 Pøemyslovcù 27.7.2006 
v Ledeburské zahradì.

 

Svùj 
podpis 
pod šlechtickou 
deklaraci pøipojil nejen -
pokraèování nahoøe -Dìpold hrabì Czernin...
           

Czernin

Zámek Hlušice koupil Dìpold Josef Czernin od pøedchozího 
majitele Arthura Wagnera v roce 1899 za 900 000 korun.

 

Wenckheim

zámek Hlušice

Humprecht Jan 
byl stavebníkem 

Èernínského paláce 
na Hradèanech

a jeho syn

                                                                                     Heøman Jakub získal sòatkem s Marií Josefou Slavatovou pro
                                                                                                                                                    rod jindøichohradecké 
                                                                                                                                                                           panství

rodové sídlo Chudenice
 v západních Èechách 
Czerninové nikdy sami 

- více jak 700 let 
- neopustili, nezastavili, 

 neprodali

© 2014 
genealogická studie: Jan Drocár 

heraldika: Libor Kováø; foto: Jaroslav Betka, 
 a archiv rodu Czerninù z Chudenic

Gabriela

C Czernin z hudenic

Edmund Czernin 
*1907 † 1994

Humprecht Czernin 
*1909 † 1944

František Josef Czernin 
*1878 † 1963

Rudolf Czernin 
*1904 † 1984

Jan Dìpold Czernin 
*1915 † 1967
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