KOLOWRATOVÉ 1
Kolowratové jsou jednám z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech
okolností věrny katolickému vyznání a byly vždy loajální císařskému
trůnu. Naplnili tak heslo „Věrni a stále“, které mají ve svém erbu.
První zmínka o jméně Kolowrat pochází z konce 13. století, z roku
1297. Podle erbu jsou Kolowratové snad původně příbuzní
s pány z Janovic, s Čejky z Olbramovic aj. Sledovatelný rodokmen
Kolowratů začíná v roce 1347 Albrechtem z Kolowrat. Už v této
době se rod rozdělil minimálně do 8 větví, na Libštejnské,
Kornouzské, Žehrovické, Bezdružické, Novohradské, Maštovské,
Černominské a Krakovské z Kolowrat. Do našich dob dožila jen
větev poslední. Ze žehrovické větve se proslavil Jan Žehrovický
z Kolowrat († 1473), horlivý přívrženec krále Jiřího z Poděbrad.
Účastnil se známého poselství krále Jiřího po západní Evropě,
vedeného Lvem z Rožmitálu. Jan Žehrovický, fyzicky nevídaně
silný a obratný, budil všude po cestách obdiv a byl přirovnáván
ke starověkým obrům. Významných úspěchů dosáhli Libštejnští
z Kolowrat, kteří, rozděleni do dvou hlavních linií, vymřeli v roce
1861. Hanuš Libštejnský podporoval krále Zikmunda; ten mu
daroval hrady Žebrák, Točník a Dobříš. Hanuš vykonával funkci
pražského hejtmana a s nástupem Poděbradské jednoty musel
z Prahy uprchnout a skrýt se na Žebráku. I jeho syn, také
Hanuš († 1483), byl velkým odpůrcem krále Jiřího. Byl
přesvědčeným katolíkem a po smrti své ženy se věnoval církevní
činnosti na pražském arcibiskupství, ale spolu s tím „ pomáhal
sváry v zemi ploditi“.Hanušův syn Albrecht (*1463 † 1510), obratný
politik, nahromadil velký majetek. Byl příznivcem městského stavu,
což mu přinášelo velkou popularitu a nenávist zároveň. Na počátku
16. století měl velký vliv na události v zemi a podporoval tradiční
katolictví proti vlivu českých bratří; podobně se chovalo několik
dalších Kolowratů z libštejnské větve, například Jindřich
(*1434 † 1467). V době protihabsburského povstání v roce 1619
byl z Čech vypovězen Jindřich Kolowrat († 1646), který zůstal
věrný císaři. Jeho příbuzný Zdeněk Lev, v roce 1624 povýšen
do šlechtického stavu, rovněž vykonával cenné služby
habsburskému trůnu. V 17. století vynikl Jan Vilém († 1668),
vratislavský a olomoucký kanovník, generál křížovníků s červenou
hvězdou a arcibiskup pražský, který zemřel ještě před potvrzením
této funkce. Jeho bratr Ferdinand Ludvík (*1621 † 1692) byl
maltézským rytířem, velitelem řadového loďstva na Maltě a od
roku 1670 velkopřevorem řádu v Čechách. Z libštejnské větve je
jistě nejproslulejší František Antonín (*1778 † 1861), vzdělaný
a humanistický šlechtic, český vlastenec v zemském slova
smyslu (česky příliš neuměl) a velký příznivec založení Národního
muzea, které hmotně i politicky podporoval. Věnoval muzeu své
minearologické sbírky a rozsáhlou knihovnu. Byl také prezidentem
Královské české společnosti nauk a podporoval nejrůznější kulturní
české akce. Údajně vyhověl každému, kdo ho oslovil : “Jsem Čech
a jmenuji se Václav…“ Zároveň vykonával od roku 1826 ve Vídni
nevděčnou funkci ministra vnitra a byl protiváhou silně rekreačních
snah kancléře Metternicha. V roce 1847 povolil hrát ve Vídni
odvážnou politickou parodii Eduarda von Bauerfelda „Dospělý“.
Údajně se při jejím soukromém představení velmi pobavil na účet
kancléře Metternicha, ve hře zesměšňovaného. Hra byla politickou
senzací. Když ji ovšem zhlédl arcivévoda Ludvík, zděšeně sděloval
Kolowratovi, že v té hře vystupuje on sám a Kolowrat také. To ovšem
František Antonín mlčky přehlédl. O rok později v souvislosti
s revolucí na svou funkci rezignoval, vystoupil ze státních služeb
a věnoval se správě svých statků. Zemřel jako poslední člen
libštejnské větve a své statky spolu se jménem odkázal
Kolowratským z Kolovrat. V závěti pamatoval také na potomstvo
své sestry a na Národní muzeum. Linie Krakovských z Kolowrat
má své jméno po hradu Krakovci na Rakovnicku. Během
16. a 17. století nezaznamenali Krakovští výraznější úspěchy;
teprve v druhé polovině a na konci 17. století bylo několik členů
této větve povýšeno do hraběcího stavu. Mezi nimi i Albrecht
Vilém Krakovský (*1600 † 1688), od roku 1650 prezident
královské komory, v letech 1656-1678 nejvyšší zemský sudí
a od roku 1678 nejvyšší hofmistr. Podařilo se mu také značně
rozšířit rodinný majetek. Byl pětkrát ženatý a jeho potomci
rozdělili rod na linii týneckou a březnickou.
Týnečtí Kolowratové zastávali významné funkce ve státní správě
a v armádě. Emanuel Václav (*1700 † 1769), v roce 1738
jmenovaný viceadmirálem maltézského řádového loďstva,
byl těžce raněn v bojích s Turky a později se vyznamenal
v bitvě u Kolína. Tato větev rodu vymřela v roce 1881.
Březnická linie získala majetek dědictvím po Janu Jeníškovi,
svobodném pánu z Újezda († 1728). (Předkem Jana Jeníška
byl Přibík Jeníšek, který proslul v pobělohorském období jako
prokurátor královské komory a bylo mu svěřeno vyšetřování
vzbouřených stavů). Dědic Vilém Albrecht Krakowský
(*1678 † 1738) spojil své jméno s Jeníškovým a od té doby
se členové této větve rodu jmenovali Kolowrat-Krakovský,
svobodný pán z Újezda. Jan Nepomuk Karel (*1748 † 1816)
maltézský rytíř a válečník, se účastnil tureckých válek; v roce
1789 byl činný při dobývání Bělehradu a byl vyznamenán
mnoha vojenskými řády. Jeho mladší bratr Alois Josef
Krakovský (*1759 † 1833) se věnoval církevní kariéře.
Studoval v Praze a Římě, byl kanovníkem v Olomouci,
od roku 1812 vykonával funkci biskupa v Hradci Králové
a v roce 1830 byl jmenován pražským arcibiskupem.
Přestože trpěl poruchami zraku a sluchu, vykonával své
funkce velmi svědomitě.

Ivan Alexandr
Laxa
*15.2.1951
Praha

Wurmbrand-Stuppach
František Xaver hrabě
- starý dolnorakouský rod
Kolowrat-Krakovský
povýšený do stavu
*10.10.1783 Vídeň
svobodných pánů v roce
1607. Na přelomu 16.
† 13.12.1855 Telč
a 17.století se rod rozdělil
oo 24.3.1804 místo
oo 25.9.1834 místo
do dvou hlavních linií,
rakouské a štýrské,
Julie hraběnka
Rosa hraběnka
která žila zcela
von Wildenstein-Wilbach
Teleki von Szék
mimo české země.
*18.10.1818 Sáromberke
*8.12.1786 Graz
Rakouská linie byla
v roce 1682 povýšena
† 17.9.1849 místo
† 30.6.1890 Golssen
do hraběcího stavu,
Rosa - rodiče:
Julie - rodiče:
v roce 1726 byla přijata
Ferenc hrabě
Ferdinand
mezi říšská hrabata, od roku 1829 užívá
Teleki de Szék
v. Wildenstein
primogeniturně titulu “Osvícenost”.
a Erzsébet
a Marie
V roce 1748 obdržel hrabě Johann Wilhelm (*1670 † 1750)
baronka Bánffy
Aloisie
český inkolát, který byl opakovaně udělen jeho vnukovi
de Losoncz
hr. ze
Gundakaru Heinrichovi (*1762 † 1847) v roce 1836. Jeho syn
Stubenberga
z druhého manželství s Marií Sidonií z Ledeburu
(*1775 † 1833) Ernst Heinrich
(*1804 † 1846) je uveden
v rodokmenu vlevo nahoře

Ernst Heinrich dědičný
hrabě Wurmbrand-Stuppach
*12.3.1804 Vídeň
† 9.12.1846 Schwarzau

KOLOWRAT-KRAKOVSKÝ
František
Josef
- statky:
Hardeck,
Prutzendorf,
Komorní
Hrádek;

Othmar
hrabě Khevenhüller-Metsch
*29.11.1819 St. Pölten
† 23.5.1890 Teplice

Ferdinand Gundaccar
hrabě Wurmbrand-Stuppach
*23.7.1835 Sáromberke
† 22.5.1896 Purkersdorf

Theodor hrabě
Kolowrat-Krakovský
*29.5.1806 Vídeň
† 12.5.1875 Vídeň

oo 21.10.1861 Baumgarten

oo 9.2.1833 místo

oo 12.1.1850 Vídeň

Anna Gabriella
hraběnka von Bussy
*20.2.1836 Ebreichsdorf
† 8.8.1904 Pöchlarn a.d.Donau

Maria Louise
hraběnka Nicky de Niczk
*25.10.1811 místo
† 9.4.1842 místo

Leontina baronka
Kress von Kressenstein
*16.11.1822 Bratislava
† 10.4.1907 Vídeň

Popis erbu:
štít modrý se stříbrno-červeně polcenou orlicí se zlatou zbrojí a zlatým
perisoniem. Orlice má na krku navlečenou zlatou korunku. Klenot:
uzavřená orlí křídla, přední červené se zlatým perisoniem, zadní stříbrné;
pokryvadla červeno-stříbrná.

zámek Rychnov
heslo

Wilhelm hrabě
Wurmbrand-Stuppach
*6.5.1862 Weis
† 7.12.1927 Wartmannstetten

František Xaver

Filip František
Jindřich

Károly
hrabě Zichy
*1753 † 1826
ministr války
a vnitra

Jindřich Josef

Leontina - rodiče:
Karl von Kress von
Kressenstein a Leopolda
rodu
hraběnka Zichy, dcera, Ference hraběte Zichy a Marie
Anny hraběnky Kolowrat-Krakovské *1753 † 1805,
sestry Františka Xavera - viz
Olga hraběnka
vlevo nahoře

René
signatář

VĚRNĚ A STÁLE

Zdeněk hrabě Kolowrat
-Krakovský-Liebštejnský
*6.2.1836 Bratislava
† 24.10.1892 Pellendrof

oo
27.11.1875
Vídeň

Károly oo Anna Maria

Zdeněk Hanuš Othmar
signatář signatář signatář
potomci

potomci

oo 20.4.1910 Děčín

zámek Rychnov nad Kněžnou

oo
12.10.
1918
Vídeň

Johanna Rozálie hraběnka
Wratislavová z Mitrowicz
*18.1.1886 Praha
† 29.8.1967 Radenín

Zdeněk
c.k.kom., rytmistr v záloze, ryt. řádu Železné
koruny 3. třídy (s válečnou dekorací),
předseda Rodopisné společnosti,
statek Rychnov nad Kněžnou

Zdeněk hrabě
Kolowrat-Krakovský
*9.7.1881 Černíkovice
† 18.11.1941 Rychnov n.K.

signatář

signatář

rodina Zdenka Kolowrata

Egon hrabě
Kolowrat-Krakovský
*14.12.1889 Praha
† 26.6.1971 Praha

Marie Anna hraběnka
z Thun-Hohensteinu
*28.7.1889 Zboží
† 4.4.1983
Vídeň

oo
8.7.
1920
Praha

signatář

Marie Anna-dáma řádu Hvězdového
kříže; rodiče: Maximilian hrabě Thun
-Hohenstein a Gabriela princezna
z Lobkowicz; 2.oo 1950 Alexander
Muromtzow *1886 † 1971

Huberta Wurmbrand-Stuppach
a její mladší bratři Degenhard
(*1893 † 1965) a Ernst
(*1897 † 1960))

Jindřich Josef
hrabě Baillet de Latour
*8.9.1848 Praha
† 16.8.1899 Vídeň

René Josef hrabě
Baillet de Latour
*18.10.1878 Tábor
† 25.11.1970 Radenín

zu Khevenhüller-Metsch
*10.11.1850 Budapešť
† 3.9.1932 Rychnov/Kněžnou

Hanuš hrabě
Kolowrat-Krakovský
*24.6.1879 Černíkovice
† 14.4.1955 Rychnov n.K.

okresní
hejtman
(c.k.sekční rada)
v ministerstvu
zeměbrany

Jindřiška - rodiče:
Jindřich Kolowrat
-Krakovský
a Katharina von
Kleinberger; její
děd Filip
František byl
starším bratrem
Františka Xavera
- vlevo nahoře

zámek v Radeníně jak ho nakreslila
Johanna Rozálie

Margarethe
von Schenk
*25.11.1872 Vídeň
† 19.5.1957 Praha

Huberta
hraběnka
Wurmbrand-Stuppach
*24.6.1892 Mauer b.Wien
† 4.12.1967 Steyrsberg

Jindřiška hraběnka
Kolowrat-Krakovská
*27.7.1828 Praha
† 10.5.1902 Praha

Helene - rodiče: Václav
Helene baronka
František baron Rieger
Rieger von Riegershofen
von Riegershoven
*7.5.1855 Praha
(poslední mužský člen
† 3.1.1928 Radenín
rodu, vrchní kurátor
České spořitelny) a jeho
manželka Marie šlechtična von Starck

signatář

Margarethe - rodiče:
Adolf rytíř von Schenk
a Johanna
von Heiligenstaedt

oo 20.10.1846 Praha

oo 16.6.1877 Praha

oo 27.5.1891 Vídeň

Hanuš
- c. k.komoří, rytmistr, legační sekretář; vyslanecký tajemník I. třídy
v rakouských službách m.j. 1912 ve Stockholmu, 1918 v Lisabonu
a rytmistr mimo službu, národohospodář, předseda Slovanské
pojišťovny, žil na Zámečku u Křimic, poté v Praze a Černíkovicích

Jan Zikmund
*1732 †1801

Jindřiška dědila po otci statek
Radenín a již poměrně zpustlý
Leontine oo Othmar
zámek nechala opravit
na sídlo rodu Baillet de Latout.
Stala se patronkou chrámu
Páně Radenínského a v
Zdeněk oo Olga
Křeči. Po její smrti se
statku Radenín ujal
vnuk René hrabě
Baillet de Latour.

Eugenia oo Egon
signatář
potomci

Josef Jan hrabě
Baillet de Latour
*19.3.1815 Vídeň
† 26.8.1891 Radenín

Leopolda oo
Karl Kress-Kressenstein

Theodor

Jindřiška
oo Josef Jan
Baillet de Latour

Khevenhüller
-Metsch
- stará francká
rodina (14.stol);
1655 říšský stav
svobodných pánů,
1673 rakouský
hraběcí stav,
1725 říšský hraběcí
stav a český inkolát;
1751 připojeno jméno a
znak hrabat von Metsch;
1763 český a říšský
knížecí stav
- dědičný pro
prvorozeného
syna

Marie Anna oo Ferenc

nad Kněžnou

oo
16.7.
1940
Radenín

.Egon a
Eugenie
před
svatbou

znak Baillet de Latour

Eugenie hraběnka
Bailler de Latour
*27.2.1911 Děčín
† 15.10.1941
Radenín
Eugenii
a Egona
oddával Josef
Perneger, děkan
a vikář v Hrobech;
promluvu měl Antonín
Kamír, farář z Křeče.

Othmar hrabě
Kolowrat-Krakovský
*11.2.1891 Praha
† 4.3.1966 Praha

signatář
na signatářské listině byl Othmar
podepsán bratrem Hanušem; autentický
podpis Othmara z roku 1939 je zde:

Marie Jana - školená
pěvkyně, vystupovala příležitostně na koncertech

statek:
Rychnov
nad
Kněžnou

Marie Jana
s otcem
Hanušem

Marie Jana hr. Kolowrat
Krakowská Liebsteinska
*30.7.1919 Zámeček u Plzně
† 11.7.2006 Hamilton, USA

oo 9.11.1957 Teplice

oo 25.11.1948 Černíkovice

Drahoslava
Drahoslava (Dana)
-rodiče:
Jiroušková
Otta Jiroušek
a Marie *16.3.1933 Katovice u Strakonic
† 7.9.2015 místo
Kokrdová

Ivan Ladislav
Laxa
*29.10.1918 Praha
† 8.12.1982 Boston

oo 1.

David Leigh
1979
Vinopal
Belmont,
*12.11.1942 Titusville, Penns.
Mass.,
† 17.8.2008 Saranac Lake, N.Y.
USA

Jan Ivan
Vinopal
*29.1.1984
Big Rapids, Michigan

2. oo
1997
Hamilton,
New York,
USA

Jana
Kolowrat Laxa
*14.1.1953
Praha

oo
21.7.2011
Boston,
Mass.
USA

František Antonín hrabě
Kolowrat-Krakovský
*21.10.1921 Praha
† 19.7.1926 Praha

Kryštof hrabě
Kolowrat-Krakovský
*21.6.1927 Plzeň
† 10.12.1999 Vídeň

David Mack
Sturges
*25.1.1932
Albion, New York

Hanus Prokop
Laxa
*26.7.1955 Rychnov
† 4.7.2010 Nashua

Jan hrabě
Kolowrat-Krakovský
*19.8.1958
Duchcov
statek: Rychnov
nad Kněžnou

David Edward
Vinopal
*19.3.1981
Big Rapids, Michigan

Christine hraběnka
Zichy de Zich et Vásenkeö
*30.4.1792 Vídeň
† 20.7.1830 Penzing

Kolowrat - Krakovský

István Zichy
*1715 † 1769

Maria Theresia *1741 † 1805
oo Leopold Kolowrat *1727 †1805

3.oo 15.6.1812 Karlburg

Christine - rodiče:
Károly hrabě Zichy
de Zich et Vásonkeö
a Anna Maria
hraběnka von
Khevenhüller-Matsch,
sestra Františka
4. knížete
podpisy
Kolowratů

císař a král Karel IV. Lucemburský
je v pořadí 7230. předkem (14. generace)
Jana Josefa 1.knížete Khevenhüller-Metsch
*1706 † 1776

František Josef 4. kníže
Khevenhüller-Metsch
*7.4.1762 Vídeň
† 3.7.1837 Fronsburg

oo 16.5.2001 Vídeň

Rebecca a Nola
Jan Anthony
Vinopal
*11.5.2014
Potsdam, New York

Nola
Patrick
*5.7.2003
Potsdam, New York

zleva: Hanuš Laxa, pod ním Dagmar Kolowrat, Drahomíra Kolowrat,
Kryštof Kolowrat, Jana Kolowrat Laxa, Jan Kolowrat, Ivan Laxa
a maminka Marie Jana Kolowrat

Dagmar hraběnka
Kolowrat-Krakovská
*19.8.1958
Duchcov

MUDr. Andrea - rodiče:
Prof., Dipl.-Ing.,Dr. Richard
Peter Eier a Monika Urban

Filip Jan Mikuláš
hrabě
Kolowrat-Krakovský
*24.7.2001 Vídeň

Edward Hanus
Vinopal
*9.12.1985
Big Rapids, Michigan

Rebecca
Murray
*18.4.1980
Potsdam, New York

Andrea Eier
MUDr.
*13.9.1964
Vídeň

Sophia Stephanie Andrea
hraběnka
Kolowrat-Krakovská
*2.6.2003 Vídeň

KOLOWRATOVÉ 2
Posledním z Kolowratů na Březnici byl Jan Nepomuk Karel (*1794 † 1872).
Byl nadšeným českým vlastencem, členem Matice české a podporovatelem
Národního muzea; tomu také odkázal své sbírky. Jeho dar z březnické knihovny
představuje dodnes to nejcennější, co Knihovna Národního muzea vlastní.
Březnici a další statky zdědila po jeho smrti rodina jeho sestry Marie Antonie
(*1805 † 1837), provdaná za hraběte Pálffyho, s podmínkou, že dědic Eduard
Pálffy (*1836 † 1915) příjme predikát „ z Újezda“, což se stalo.
Rod Krakovských žil dále v druhé linii na zámku v Radeníně. Z jeho příslušníků
vynikl hrabě Leopold (*1727 † 1809), vzdělaný, schopný a zkušený politik, jehož
si oblíbila císařovna Marie Terezie. Vykonával funkci nejvyššího kancléře a později
i ministra vnitra (1796 - 1808). Získal četná vyznamenání včetně Řádu zlatého
rouna. Jeho synové rozdělili rod na dvě větve, z nichž starší vymřela po meči na
počátku 20. století. Leopoldův syn Filip František (*1756 † 1836), zakladatel starší
linie byl krajským hejtmanem a při rušení kláštera v Doksanech (1782) se hrubě
choval k proboštovi a řeholnicím a proto byl z úřadu sesazen. Jeho pravnuk Rudolf
(*1830 † 1903) proslul jako významný přírodovědec, zvláště v oboru včelařství.
V první polovině 19. století došlo k dalšímu rozdělení této větve rodu, na linii
Leopoldovu (*1804 † 1863) a Theodorovu (*1806 † 1870).
Známou osobností v českých dějinách je Theodorův syn Zdeněk (*1836 † 1892),
(z mladší větve) český historik a spisovatel. Napsal několik divadelních dramat,
např. „Libuše“, a řadu veseloher („Dva sousedé“, „Domácí prostředek“). Po vymřelé
linii hrabat Kolovratů– Liebsteinských zdědil majetek a jméno, takže se jeho potomci
dodnes jmenují Kolowrat-Krakowští-Liebsteinští. Jeho syn Hanuš (*1879 † 1955)
signatář známé petice českých šlechtických rodů v roce 1939, působil
v diplomatických službách a v roce 1912 se zasloužil o českou účast na olympijských
hrách v Stockholmu. Jeho synu Kryštofovi (*1927 † 1999) byl navrácen zámek
Rychnov nad Kněžnou. Z posledních generací Leopoldovy linie Kolovratů je známý
Alexandr (*1886 † 1927), automobilový závodník, který za volantem také zahynul.
Alexandr byl rovněž zakladatelem společnosti „Sascha-Film-AG“. Jeho bratr
Jindřich (*1897 † 1996) byl před I. světovou válkou publicisticky činný a napsal
pozoruhodnou práci „Psychologie bolševismu“. Na svých statcích v západních
Čechách podporoval českou menšinu, a proto musel po záboru Sudet v roce 1938
uprchnout. Za války se zúčastnil protinacistického odboje a po osvobození byl
jmenován československým vyslancem v turecké Ankaře. V roce 1948 odmítl
poslušnost komunistické vládě. Byl zbaven občanských práv a majetek mu byl
opět zkonfiskován. Odešel proto s rodinou do Spojených států, kde se živil jako
farmář a obchodník s tělocvičnými pomůckami. Pražský Kolovratský palác, který
mu byl navrácen, pronajal dosavadnímu uživateli, Národnímu divadlu, za
symbolickou 1Kč ročně. Po jeho smrti se restituovaného majetku ujal
nejmladší syn Tomáš (*1943 † 2004). Prostřední syn Arnošt (*1939)
publikoval několik knih s autobiografickou tématikou a napsal několik
filmových scénářů.

Františka hraběnka
Kolowrat-Krakovská
*22.9.1941
Tábor
1. oo 17.12.1959 Brno (rozv.)
Ernst
Kraus
*28.8.1938
Brno

Dana
Krausová
*29.12.1966
Brno
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