
Sourozenci Eleonora, 
majitelka zámku 
v Doudlebech

a Adam, majitel
zámku v Horním 

Jelení 

Terezie
Kordulová ze Sloupna 

*datum místo
† 1790 místo

 2.  30.1.1757 Vraclav oo

Antonín Vít František
hrabě Bubna-Litic

*1717 místo 
† 2.10.1789 místo

Marie Kateřina hraběnka 
Kolowrat-Krakowská

*8.9.1772 místo
† 29.11.1855 Versailles

 8.9.1789 Rychnov n.K.

František Adam I.
hrabě Bubna-Litic

 *9.1.1769 místo 
† 17.4.1809 Praha

František Arnošt 
Ugarte

*1658 místo 
 † 1715 místo 

  oo 1698 místo 

Marie Rebeka
Bubna-Litic 
*1674 místo  
† 1746 místo 

Filipina
komtesa Ugarte
*5.4.1796 místo

† před 1876 místo 

Michael - 9. majitel 
rodového majorátu 
Doudleby nad Orlicí
- Horní Jelení 
1881-1949

Ottokar 
- 8. majitel 
rodového 
majorátu 

Doudleby 
nad Orlicí, 

Horní Jelení 
1863-1881

František 
Adam I. 
- 6. majitel 
rodového 
majorátu 
Doudleby 
nad Orlicí -
Horní Jelení 
1787-1809

Filipina Ugarte   (dole) a Ferdinand Josef Bubna
 - Litic (vpravo    dole) byli prapravnuky 3. držitele 
  bubnovského   majorátu Františka Adama 
                          Vratislava (nahoře) 

Antonín Vít 
František
- 5. majitel 
rodového 
majorátu 
Doudleby 
nad Orlicí 
- Horní Jelení 
1725-1787

František 
Adam 
Vratislav
 - v letech 
1653-1711
3. majitel 
rodového 
majorátu, 
který pro svůj
rod ze svých 
statků vytvořil
 2.5.1608 Mikuláš starší 
z Bubna a na Přestavkách
*1537 † 1608.

Antonín Ignác 
- 4. majitel
 rodového 
majorátu 
1711-1725

          Eleonora
      byla dcerou 
         Leopolda 
  Josefa hraběte 
Strassolda (*1831
† 1882), jehož teta Františka
Romana hraběnka Strassoldo
(*1781 † 1854) byla provdána
      za polního maršálka Jana 
   Josefa Václava Radetzkého 
     z Radtze (*1766 † 1858) a 
 měla s ním 8 dětí a jeho choti   Eleonory hraběnky Bubna-Litic (*1850 † 1904). 
Ta byla dcerou hrab.Vincenze    Antonína Bubna-Litic (*1806 † 1888) a Rosy 
Alžběty hr. Bubna-Litic (*1816    † 1862).

Michael
- signatář 
šlechtické 
deklarace
 z r.1939

Emilie 
baronka Forgáchová
*22.4.1841 Olomouc
† 17.1.1922 Maribor

   Brnooo 20.10.1863

Ottokar/Otakar
hrabě Bubna-Litic

*13.9.1829 Olomouc
† 26.5.1881 Doudleby n.O.

Amalia
von Kreimel

*17.5.1807 Olomouc 
† 30.7.1900 Brno

  oo 1824 Olomouc

Ferdinand Josef 
hrabě Bubna-Litic

*1794 místo 
† 26.4.1861 Edelhof

Havlíčkové 
Statek č. 24 ve vsi Velké Losenice u Přibyslavi 
na Českomoravské Vysočině, byl od pradávna 

v držení starého českého rodu Havlíčků, který zde žil 
v nepřetržité posloupnosti již od nepaměti a kterému zde 
byla 19.6.1938 odhalena pamětní deska. Dřívějších zpráv 

prozatím získati nelze, neboť nejstarší matriky velkolosenické 
sahají pouze do roku 1721. Převzato z knihy Deset generací 

Havlíčkovských od Jiřího Karla Brotánka z roku 1946. 
Jako prvý předek tohoto rodu jest uveden Bartoloměj 

Havlíček (*1669 † 1720), dále Matěj Havlíček 
(*1676 † 5.3.1746), sedlák, bratr Bartolomějův 
a Matěj Teml (*1700 † 1751, který „leta Páně 
1720 dne 10. února přiženil se k Havlíčkům, 

téhož roku hospodařit počal.“ 

Kateřina 
Halíková

*4.3.1732 Oudoleň 
† 12.12.1812 místo

  29.10.1749 Borováoo

Václav Havlíček
*27.8.1723 Velké Losenice 

† 19.5.1795
Ždiar Železný

Barbora Koblížková
*1723 † 22.7.1776 

dcera Jana Koblížka patrně
ze Žďáru na Moravě

  2.6.1744 oo

Martin Zach
*20.10.1721 † 10.2.1763

krejčí a hospodář ve 
Velké Losenici č. 58

Dorota
příjmení

*1691 místo
1.3.1756 místo

  datum místooo

Matěj Havlíček
*1676 Velké Losenice č. 24

† 5.3.1746 místo
 sedlák

Bartoloměj Havlíček
*24.8.1758 

Velká Losenice č.p. 24 
† 23.7.1836 místo

2.  25.11.1805 V. Loseniceoo

Martin Havlíček
*22.10.1753 

Velká Losenice č.p. 24
† 27.1./26.4.1804 místo

16.2.1783 Velká Losenice

Terezie Zachová
*8.8.1754 

Velká Losenice č.p. 58
† 14.10.1811 místo 

Václav zdědil 
statek a od
roku 1751
až do roku 

1795 na něm
hospodařil

(začal 1751);
Kateřina 
- rodiče:

Řehoř Halík 
a Kateřina

Martin - rodiče:
Tobiaš Zach (*1683 
† 20.3.1751) a Mariana 
(*1690 † 8.4.1753)

Svatý Klement Maria Hofbauer 
C.Ss.R. 

byl český římskokatolický kněz, řeholník 
z kongregace redemptoristů, je světcem 

katolické církve, patronem pekařů. Je 
považován za velkou osobnost Evropy. 
Patron Vídně a spolupatron Varšavy. 

Pohřben: Vídeň, kostel Maria am 
Gestade, Panny Marie na nábřeží. 
Bronzová pamětní deska (vpravo)
je umístěna na domě v Tasovicích, 

kde se svatý Klement Maria 
Hofbauer učil pekařem. Desku 

vytvořil v roce 2001 Zdeněk Maixner.

Terezie Terezie si po smrti manžela Martina († 1804) 
vzala dne 25.11.1805 za muže jeho bratra 
Bartoloměje, který hospodařil poté do 
10.5.1814, kdy odešel na „vejměnek“ 
a hospodařit začal Tereziin bratr 
Antonín

Martin a 
Terezie:
měli 7 
dětí, ale
dospělosti 
  se ale 
    dožili jen 3 synové: 
      Václav *24.9.1784 
       † 13.6.1869 (viz) - 85 let 
        Matěj *3.2.1792 † 7.7.1844 
         (viz) - 52 let  
          Antonín *12.6.1794 † 19.1.1859
             (viz) - 65 let

Martin - kupec a rolník 

Helena
Jiskrová - Píchová

*16.2.1938 Sedlec okr. Lit.
† 18.12.2000 Tanvald

 oo 18.2.1956 Rakovník

Josef 
Březina 

*29.1.1933 Jablonec 
† 14.7.2011 Jablonec

Jana 
Ottenschlägerová

*27.12.1960
Šumperk

 oo 15.4.1983 Šumperk

Vítězslav Jan 
Březina 

*26.1.1959 
Jablonec n. Nisou 

Pavla 
Březinová 
*15.9.1983
Jablonec

Ivana 
Březinová 
*4.4.1986
Jablonec 

Štěpán 
Konopásek 
*23.3.2005

místo

Martina
Konopásková 

*28.5.2002
místo 

Adam
Načeradský
*29.8.2019

místo

David
Načeradský
*25.2.2015

místo

Amálka 
Nepivodová 
*15.1.2006

místo

Šimon 
Nepivoda
*21.7.2013

místo 

Milada Starcová
*19.10.1911 Praha 

(Vinohrady
† datum místo

 oo 29.4.1934 místo

Jiří Karel
Brotánek 

*3.4.1909 Přelouč
† datum místo

Jiří Karel - český historik 
věnující se Vysočině a 
genealogii význačných
osobností. Autor knihy: 
Deset generací Havlíčkovských 
- geneografická  studie o rodu a 
rodině K. H. Borovského a rodech 
krevně spřízněných. Přehledy osob 
v deset následných generací až do 
roku 1938. Stran 186, vydalo: roku
1947 Krajské nakladatelství 
Havlíčkův Brod.

Potomci 
Antonie, 
Anna, 

, Františka
František 
a Amalie
 zemřeli
všichni 

svobodní

Josefa 
Schumpertová
*22.3.1770 Třešť

 † 15.6.1805 Batelov

 oo datum místo

Karel
 Dvořák

*c. 1767 místo
 † 30.5.1821 Jihlava

Jan - panský 
zahradník v Horní 
Cerekvi č. 2, tedy
v panském 
chudobinci, který 
jest mezi zámkem, 
kostelem a farou, 
kde všichni panští 
zřízenci trávili své 
stáří, majíce oděv 
i stravu zdarma ze 

Rosina
 Zwickerová (Cvikrová)

*17.8.1749 místo
† 17.8.1819 místo

3.2.1784 Horní Cerekev

Jan
 Dvořák

*1747 Archlebovice
 † 22.4.1824 místo

Alžběta
Koblížková
*1715 místo

† 17.10.1769 místo

 oo 2.6.1744 místo

Jan
 Zwicker

*1715 místo
 † 21.4.1782 místo

Jan 
Rospek

*datum místo
† datum místo

 oo 1778 Horní Cerekev

Magdalena
 Zwickerová (Cvikrová)

*datum místo
 † datum místo

Kateřina - farská hospodyně 
v Batelově; teta Karla Havlíčka 
Borovského, u které pobýval 

jako student na faře 
v Batelově a napsal 

zde svou „Dumku na 
Batelovském vršku“.

Jan byl v letech 1785-1791 
sládek v Třešti, kde se mu
narodili 2 synové stejného 
jména - Tadeáš (*8.9.1785 

† 1.11.1786) a Tadeáš
 (*25.5.1787) a také dcera Anna 

(*5.8.1789). V letech 1791-1801 byl poté 
Jan sládkem v Batelově a snad také v Počátkách 

(1.10.1802 - 30.9.1804). Také je psáno, že byl (zřejmě 
od roku 1791 a přes rok 1820) sládkem v Horní Cerekvi, 
kde se narodila druhá dcera Josefa. V letech 1792-1798
byl Jan Dvořák majitelem svobodného dvora Arlebovice 

(okres Dolní Královice), který koupil podle kotraktu ze 
dne 4.11.1792. Byl to zámek, pivovar, lihovar 

někdy sídlo vladyk z Alberovic. Jan tento 
majetek Jan 4.11.1798 prodal Janu Josefu 
hraběti Stieberovi za 12 000 zl. Jan zemřel 

stár 77 let. Dcera Josefa byla bonou 
komtesy Filipy z Ugartů (*5.4.1796 

† před 1876) ve Znojmě. Josefa zemřela ve 
věku 93 let a byla pochovaná po slavném 

pohřbu na brodském hřbitově sv. Vojtěcha, 
po dojemné řeči Dr. Fr. L. Riegra a brodského starosty, za 

ohromné účasti spolků a českých vlastenců a její památka byla 
také uctěna postavením pomníku 9.5.1937 v brodských 

sadech.

405406 398

399Ignác
Bittner 

*datum místo
† datum místo

 oo datum místo

Kateřina
 Dvořáková
*datum místo

 † datum místo

396

397

Marie 
Trávníčková

*13.1.1826 místo
† datum místo

 oo 28.5.1850 Praha

Antonín 
Bráf

*1815 místo 
† datum místo

Anna Marie 
Weissová z Hirschbergu 

*datum místo
† datum místo

 oo 28.5.1850 Praha

Antonín 
Bráf

*datum místo 
† datum místo

Antonín
- lesmistr v 
Bažantnici u 
Třebíče ve 
službách 
šlechtického 
rodu 
Waldsteinů

rodiče Marie: 
mistr barvířský 
Jan Trávníček 

a Marie Divišové

Matěj
Havlíček

*3.2.1792 Velká Losenice
 † 7.7.1844 Havlíčkův Brod

29.3.1818 Horní Cerekev

Josefa (Josefina)
Dvořáková

*14.8.1791 Horní Cerekev
† 1.7.1884 Havlíček Brod

Matěj - se přistěhoval v roce 1817, stár 25 let do městečka Borové Rudné 
u Velké Losenice, kde koupil 23.12.1817 za 500 zl., části to otcovského 
podílu, od Matěje Brabence zahradu, část gruntu č. 68. Na jejím místě 
vystavěl si příštího roku dům č.p 163, do kterého 
přivedl r. 1818 svoji manželku Josefu. 

Matěj a Josefa měli
celkem 7 dětí, ale 
dospělosti se dožili:
1. Karel Havlíček
   - Borovský (viz)
  2. František Karel 
   *5.10.1823 Borová 
   † 4.11.1912 (viz) - 89 let 
       3. Josef *12.3.1830 Borová Rudná † 20.11.1889 
              Kutná Hora - ředitel velkostatku (viz) - 59 let 
           4. Johanna *7.5.1832 † 3.6.1913 (viz) - 81 let
Matěj Havlíček byl kupec

410411

Eduard 
Dvořák

*19.2.1835 Budišov
† 26.1.1907 místo

6Josef 
Havlíček

*9.10.1873 Kutná Hora
† 18.5.1942 Č.Budějovice

(4) (2) (1a)  Prokop byl syn Josefa  a vnuk Josefa 
a byl sládek a též majitel hostince a parních lázní 
v Pelhřimově. Vystavěl hostinec „V Lázních“. Ze 
zápisu v matrikách pelhřimovských: Prokop Dvořák 
ženil se dne 15. února 1834 ve věku 18 let. Katolík, 
svobodný, soused a mistr sládkovský v městečku 
Vladislavi č. domu 3, vlastní syn Josefa Dvořáka. 
Svatba s Eliškou Klaretovou byla uzavřena v 
děkanském kostele u sv. Bartoloměje. Eliška byla 
sestrou MUDr. Františka Xavera Klareta 
(*27.11.1812 † 4.7.1879), který od roku 1841 
provozoval v Pelhřimově lékařskou praxi a měl 
současně i titul městského a krajského fyzika 
(tedy jakési obdoby úředního lékaře), později i 
lékaře zdejší veřejné nemocnice. Roku¨1850 byl
.Kateřina 

Rospeková
*datum místo
† datum místo

sv. Klement Maria 
Hofbauer 

*26.12.1751 Tasovice u Zn.
† 15.3.1820 Vídeň

Klement byl blahořečen 256. papežem (1878-1903) Lvem XIII. (*1810 † 1903) dne 29.1.1888 a poté 20.5.1909 
257. papežem (1903-1914) sv. Piem X. (*1835 † 1914), který například v roce 1907 blahořečil kanonizován 

Zdislavu z Lemberka. Od roku 1913 je sv. Klement Maria Hofbauer patron pekařů, patron cukrářů a vinařů, je 
též patron Varšavy a od roku 1914 patronem Vídně. Svátek má 15. března, v Česku slaví svátek 20. května. Do 
Čech přivedl řád redemptoristů, kteří se mj. 19.5.1929 začali věnovat Staré Boleslavi a starali se o Paladium 

země české. Fotokopie oltářního obrazu Sv. Klement almužny rozdávající namalovaný českým malířem 
Josefem Mathauserem jsou od 30. let hojně vydávány na devočních grafikách po celém světě.

Marie 
Steerová

*datum místo
† datum místo

 oo 1736 místo

Petr Pavel Dvořák
*c. 1715  

Moravské Budějovice 
† 1758/1759 místo

Petr Pavel Dvořák pocházel z Moravských Budějovic a v Tasovicích převzal hospodářství a řeznictví. 
V roce 1736 při svatbě s Marií Steerovou v převážně německých Tasovicích zapsán v matrice sňatků 
již jako Paulus Hofbauer. Syn (Klement Maria)  se narodil jako devátý z dvanácti dětí a při křtu přijal 
jméno Jan. Ze sourozenců se kromě něho dožli dospělosti jen tři starší bratři a sestra Barbora. Jeho 
matka Marie ovdověla, když bylo Janovi šest a půl roku. Jan již v dětství začal toužit po kněžském 
povolání, ale na studie nebylo a matka ho dala v 15 letech do učení ke znojemskému pekaři Františku 
Dobšovi. Po vyučení pracoval v klášteře v Louce a zároveň po 4 roky navštěvoval gymnázium. Pak od 
roku 1779 pracoval ve Vídni jako pekařský tovaryš. Tam už pod jménem Hofbauer. Poté Jan odešel se 
svým přítelem do Itálie, přitom navštívili Řím a v Tivoli poprosili o přijetí do tamní poustevny. Biskup 
Barnabas Chiarmonti (pozdější Pius VII.) jim předal poustevnický hábit o svátku Klementa z Ancyry 
23. 1. 1783 a Jan Hofbauer přijal nové jméno Klement Maria. Touha po kněžství ho dovedla znovu do
Vídně. Zase se pustil do práce v pekařství a přitom navštěvoval katechetický kurs a studiem se přitom
připravovat na kněžství. Se svým spolužákem Tadeášem Hýblem proto studium přerušili a vydali se za 
zdrojem čisté nauky do Říma. Seznámili se tam s kongregací Nejsvětějšího 
Vykupitele - redemptoristy a stali se jejími členy.. 

2021 
- 270 let od narození

Marie 
Netolická/Netoličková

*datum místo
† datum místo

 oo datum místo

Josef
 Dvořák

*1755 místo
 † 10.3.1791 H.Cerekev

1a

Prokop   - sládek a majitel hostince 
               a parních lázní v Pelhřimově

Eliška (Alžběta)
- rodiče: mistr
pekařský Jan 
Kralert a Františka 
Horáková, oba z 
Pelhřimova

Rozalie 
Holzmanová 

*1798 z Velké Losenice, dc.
rychtíře a svobodníka

  10.5.1814 Malá Losenice oo

Antonín Havlíček
*12.6.1794 V.Losenice č. 24

† 19.1.1859 
umrzl u Pořežína

 Josef  byl sládkem v Horní Cerekvi a z jeho manželství (1a)
s Marií se narodily tři děti: syn Václav (*12.4.1788),dcera
Johanna (*25.5.1789, jejímiž kmotry byla hraběnka Johana 
von Rindamaul a farář Václav Slavíček) a syn Josef . (2)
Ten se narodil jako pohrobek a od 1.10.1814 do 30.11.1816 
byl sládkem v Počátkách, kde u něho v čísle p. 11, v domě 
Matěje Šotka, bydlela sestřenice Josefa, matka Karla 
Havlíčka Borovského. Bylo to v době od 1.7.1815 do 
30.11.1815, kdy se zde učila zde hrát na varhany v kostele 
sv. Jana Křtitele u učitele Kotála. Josef byl později sládkem 
také v Moravských Budějovicích, Telči a od roku 1830 do 
smrti v Třebíči. Ještě v Počátcích se seznámil s Janou, 
svou budoucí ženou, dcerou Václava Beránka, která tam
byla návštěvou u svých příbuzných Beránků (rod Beránků   
pocházel z Počátek u Jindřichova Hradce), zámožné 
soukenické rodiny. Na poslední sládkovské stáži v 
Třebíči se Josefovi dařilo dobře. Koupil například
14.8.1841 s manželkou na náměstí velký hostinec 
„U zlatého kříže“ za 8000 zl. Tento dům postoupil v 
roce 1854 synovi Františkovi (275) a jeho choti Julii 
v ceně 11 500 zl. Týž syn nastoupil též na otcovo místo 
také v třebíčském pivovaře, avšak doba od kdy do kdy 
není zjištěna. Když Josef zemřel byl pochován v hrobce 
na tehdejší dobu velice nákladně zbudované na hřbitově 
v Třebíči, po boku své choti, která ho skoro o 10 let 
předešla a vedle několika svých synů. Z jeho dětí 
dospělo zralého věku 9 synů a 3 dcery.

Jana (Johana)
Beránková
*1794 Telč

† 14.4.1852 místo

 oo 27.9.1814 Telč

Josef
 Dvořák

*25.4.1791 Horní Cerekev
 † 26.11.1861 Třebíč

2

3

.

jméno 
příjmení

*datum místo
† datum místo

 oo datum místo

 František 
Dvořák
byl ve 
Žďáře 
(Saar)

 zmiňován
v roce 
1767; 

 - sládek 
ve Žďáře

Karel - sládek v Třešti 
v letech 1791-1801 a
v Batelově v letech 
1811-1814. 

Josefa - kmotra Josefy, 
matky Karla Havlíčka 
Borovského, která po 
ní obdržela jméno
 

Antonín - dědic 
statku ve Velké 

Losenici; potomci
Antonína 

a Rozalie: 
1. Marie *1817, 

od 1840 choť 
mlynáře ve 

Věžnici u Polné

Karolina 
Wenkeová

*8.5.1839 Moravský Krumlov
 † 12.12.1905 Litoradlice

 

 oo červenec 1841 

Josef Havlíček
*12.3.1830 Borová Rudná

ředitel velkostatku
† 20.11.1889 Kutná Hora

Jan Pujman
*datum Humpolec č. 253 

† 13.4.1878 USA
kupec z Humpolce

 oo datum místo 

Johanna Nepomucena
Havlíčková

*7.5.1832 Borová Rudná
 † 3.6.1913 Bechyně n.Luž.

  František Karel 
  a Vilemína - 7 dětí:
- Marie „Márinka” 
  *1846 † 20.5.1862 
   (16 let)
- Karel *1852 † 1882 
   (30 let) 
- Vilemína Aloisie
   *1854 † 1941 (87)

 - Karla Zdeňka
  (90) - viz

Hynek Ignác (vlevo)
a Theresia - 5/9 dětí:
1. JUDr Ferdinand  

*15.1.1845 ČB 
† 27.2.1901 Nice 

(56 let) - viz
2. JUDr. August  
*17.7.1847 ČB 
† 31.1.1935 ČB 

(87 let) 
3. Vlastimil Rostislav 

*11.8.1851 ČB † 4.6.1907 
ČB (55 let) - viz

  4. Miloslava *28.1.1855 
† 3.4.1922 (67 let)

  5. Ing. Dobroslav *19.8.1859 
† 14.12.1946 

(87 let)

Vlastimil Rostislav 
Zátka

*11.8.1851 Č. Budějovice
† 4.6.1907 Březí 

nadlesní knížete Schwarzenberga, 
Německý Brod; na odpočinku žil 
v Kamenném Újezdě u Českých 
Budějovic, kde je také pohřben.

Karolinin otec Alois Wenke 
byl ředitel velkostatku knížete 
Liechtenštejna na Moravském
Krumlově; matka Anna - dcera 
MUDr. Františka Steindla, lékaře 
                   v Dolních Kounicích.

Gabriela 
Čtrnáctá

*4.8.1867 Praha
 † 9.4.1944 Praha  

5.10.1891 Praha - Karlín

JUDr. Ferdinand
Zátka

*15.1.1845 Č. Budějovice
 † 27.2.1901 Nice, Francie 

Marie Anežka
Dvořáková

*19.1.1900 Čížová u Písku
† datum místo 

 
23.10.1920 Nasavrky

Karel 
Sommer

*20.6.1893 Vysonín
† datum místo 

Jan Čtrnáctý
*c. 1832 

† před 1880
sládek ve 
Zvoleněvsi

oo datum místo
Barbora 

Šoltachová
*1832 Hostice 
† 1.12.1887

 Praha 

Hynek Ignác Zátka
*9.8.1808 Velešín

 † 23.6.1886 Č. Budějovice
oo 17.10.1843 místo

Theresia Hansa
*28.9.1819 

České Budějovice 
† 26.3.1878 

České Budějovice 

Jedno z nejznámějších zobrazení 
sv. Klementa Maria Hofbauera   
je oltářní obraz 
„Sv. Klement

almužny
rozdávající“ 
namalovaný 

českým malířem 
Josefem 

Mathauserem
k příležitosti
Klementova 
blahořečení 
roku 1889, 

který je v 
kostele 
Panny 
Marie 
Matky 

ustavičné
 pomoci 

a sv. 
Kajetána 
v Praze. 

Historie rodu Zátků sahá do 17. stol., kdy se v pramenech objevuje usedlost U Zátků 
v Kamenném Újezdě. Nejstarší syn českobudějovického mlynáře, podlnikatele a politika 
Hynka Ignáce Zátky Ferdinand založil roku 1872 v Českých Büdějovicích cukrovar, později 
i pekařství. Po tetě zdědil rozsáhlý dům v pražském Karlíně na Královské třídě (dnešní Sokolovská), 
kde roku 1877 otevřel pekárnu. V roce 1879 založil na svém pozemku v Karlíně akciovou sodovkárnu, 
jednu z prvních sodovkáren ve střední Evropě. Ferdinand Zátka se stal poté stal největším výrobcem 
sodovek v rakousko-uherské monarchii. Později ještě rozšířil sortiment i o šumivé víno, kávové 
náhražky a francouzskou hořčici. Jeho manželství zůstalo bezdětné. Se svou ženou rádi 
cestovali po Středomoří, pobývali v Turecku, Itálii nebo Francii. V Nice jej koncem roku 1900
stihl záchvat mrtvice. Zemřel na následky oslabení organismu a zápalu plic v Nice ve 
věku 56 let. Jeho tělo bylo převezeno do Prahy, kde byl pohřben na Olšanských 
hřbitovech. Díky podnikatelské činnosti rodiny zlidověla v češtině značka Zátka 
jako označení pro kovový jednorázový uzávěr skleněné lahve, zátka.

Jan Pujman převzal kupectví 
v Brodě po Františku Havlíčkovi. 
Dopustiv se urážky císaře ve veřejné 
místnosti, prchl před zatčením do 
Ameriky, kde zemřel. Jeho rodiče 
byli kupec a hostinský Jan Pujman 
a Karolina Nápravníková z Humpolce. 
Sestry Jana Pujmana byly Vilemína 
provdaná za Ing. Denharta v Táboře 
a Františka, provdaná za nadšeného 
vlastence Jana Baxu, ředitele škol v

Arnošt Chlebodar
*datum místo 
† datum místo

ředitel školy v Bechyni

 oo 22.11.1886 Krucemburk 

Pavla
Pujmanová

*16.12.1863 místo
 † 12.8.1942 Bechyně n.L.

Lašťovky; 2.
Františka (*1819 

† 1820) a 3. František (*26.8.1821 † 24.4.1862)

Václav Dvořák (34)
koupil v roce 1908 pivovar od 

majitelů Clam-Gallasových pivovar 
v Havlíčově Borové, koupil i myslivnu, 

která byla na jednom dvoře s pivovarem.

Před sto lety 
se říkávalo: „Co 
Rieger pro národ 
český, to Zátka 

pro Čechy 
budějovické.

Jan Mansfeld
*datum místo

 † 1. sv. válka místo
voják

Jana
Jeřábková

*datum místo
 † datum místo

Karel
Dvořák

*datum místo † datum místo
zemřel jako dítě

274Olga
Dvořáková

*datum místo
 † datum místo

271Zdena
Dvořáková

*datum místo
 † datum místo

270

Marie 
Zrzavá

*datum Okrouhlice
† datum místo

 oo datum místo  

Gustav  
Dvořák

*datum místo
† 31.3.1931 místo

264
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jméno 
Červenka

*datum místo
† datum místo

 oo datum místo  

Věra  
Dvořáková

*datum místo
† datum místo

266

267

JUDr. Jan 
Jeřábek

*datum místo
† datum místo

 oo datum místo  

Růžena   
Dvořáková

*datum místo
† datum místo

272

273Františka 
Kučírková

*datum místo
† datum místo

 oo datum místo  

Zdenko Dvořák
*datum místo
† datum místo

fotograf v Havl. Brodě

268

269Anna Hájková
*27.3.1878 Borová č.p.48
† 30.10.1952 Pardubice 

‡ 4.11.1952 Semín

 oo 30.9.1905 Praha 

Jindřich Dvořák
*3.7.1877 Želiv č.1 
† 19.2.1951 Semín 

‡ Semín 
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I.e - SEMÍNŠTÍ

Rosalie 
Součková

*25.8.1868 Pelhřimov
† 22.10.1945 Pardubice 

 oo 21.1.1896 Pelhřimov 

Rudolf 
Dvořák

*29.3.1866 Plandry 
† 16.3.1943 Pardubice 

 

20

19

Marie 
Hájková

*10.12.1872 Borová č.p.48
† datum místo 

 oo 22.1.1895 Borová 

Václav 
Dvořák

*6.7.1867 Plandry 
† 22.10.1942 místo 

35

34

Františka 
Jelínková

*13.7.1869 Nové Město n.M.
† 29.3.1930 místo

 oo 5.2.1895 místo 

Karel 
Dvořák

*15.1.1869 Želiv 
† 9.4.1946 Praha 
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I.d - NOVOMĚŠTÍI.b - NASAVRČTÍ

Františka 
Rohrová

*2.4.1868 Velká Losenice
† 17.4.1942 Žďár-Zámek 

 oo 8.2.1890 Havl. Borová 

František 
Dvořák

*16.9.1864 Plandry 
† 6.10.1933 Zámek Žďár 

10

9

I.a - ŽDÁREČTÍ I.c - BOROVŠTÍ

Albína 
Zvolánková-Mansfeldová

*14.10.1954 Praha
† datum místo

2.  1922 místooo

Božena 
Nová

*1894 Rozdělov u Kladna
† 15.11.1918 Cleveland

7.8.1915 Cleveland

Alois Mašek
*25.6.1888 

Zvíkovské Podhradí 
† 25.6.1968 Zeleneč 

František Palacký - český historik, 
politik, spisovatel a organizátor 

veřejného kulturního a vědeckého 
života; pohřben je v Lobkovicích

František 
Palacký

*14.6.1798 Hodslavice 
 † 26.5.1876 Praha 16.9.

1827 kostel sv. Jakuba, Přeslav

Terezie
Měchurová

*10.1.1807 Praha
† 18.8.1860 Děčín  

František Ladislav
 Rieger

*10.12.1818 Semily 
† 3.3.1903 Praha 15.8.

1853 Praha, P. Marie Sněžná

Marie 
Palacká

*18.4.1833 Praha
† 29.3.1891 Řím 

Terezie Barbora
Wagenknechtová
*19.2.1795 Stav 

† 20.12.1868 Praha

 oo datum místo

Václav 
Rieger 

*19.4.1778 Nový Bydžov
† 16.4.1841 Semily

Jan
 Měchura

*1774 Praha 
 † 15.4.1852 Předslav

7.9.1801 Praha

Marie Karolina Antonie
Lankischová z Hornitz

*18.12.1782 Praha 
† 17.5.1813 Předslav

Antonín 
Měchura

*datum místo
 † datum místo

daum místo

Aloisie 
Wittich von Streitfeld

*datum místo
 † datum místo

Antonín
- pražský měšťan,

původem z obce
Slaník, která se 

nachází v okresu
Strakonice

Aloisie 
- pochází
ze staré pražské
 rodiny povýšené 
v 17. stol. do 
šlechtického stavu

Antonie 
- rodiče: 
Antonín 
Vít šl. 
Pachmann a 
Leopoldina šlechtična
Katzová z Katzenthalu

Antonie  
šlechtična Pachmannová

*c. 1762 místo
 † 26.5.1798 Praha

oo 3.2.1782 Praha

Josef Antonín Mikuláš
Lankisch z Hornitz

*5.3.1752 Praha
 † 20.9.1792 Vídeň

Jan - bohatý advokát 
  českých šlechticů,
    příslušník nižší šlechty, velkostatkář, 
      od 1892 majitel zámku Lobkovice a 
        statků Votín, Předslav a Habertice

Terezie - po smrti
otce dědila zámek 
Lobkovice

V letech 1840-1852 žil kvůli 
dětem (Viktor Jan Leopold a
Leopoldina Marie Antonie) a 
jejich studiu v Klatovech. Tam 
pořádal hudební i divadelní akce. Mimo jiné zde dirigoval Mozartovy 
opery Don Giovanni, Figarova svatba a Kouzelná flétna.

František 
Ladislav 
Rieger a jeho 
tchán František 
Palacký

Václav Ladislav Antonín - student 
práv, zemřel na TBC v náručí otce. 
Podle Národní politiky z 27.5.1908 
se pohřeb nadějného právníka koná 
po převzetí tělesných pozůstatků 
zesnulého na Královský Vyšehrad 
ve čtvrtek 28. t.m. o 4 hod. odpoledne 
na tamním hřbitově do rodinné hrobky. 
Pod tím se v článku o výroční pouti 
ke hrobu Frant iška Palackého 
v Lobkovicích, píše, že „včera pouti 
lobkovické nebyli přítomni ani paní 
Libuše Bráfová-Riegrová, ani dvorní 
rada prof. dr. Bráf. Dlí v cizině, 
činíce přípravy ku převezení mrtvoly 
jediného svého dítěte do vlasti po 
bok slavných jeho předků“. Václav 
Bráf je pohřben na hřbitově v Praze, 
Vyšehrad, kostel sv. Petra a Pavla. Na 
náhrobním kameni  (pomníku): Marie 
Červinková (Riegrová) 1855 -1895, 
Bohuslav Rieger 1857-1907, Ladislav 
Svante Rieger 1916-1963, Albín Bráf 
1851-1912, Václav Rieger 1892-1915, 
Václav Červinka 1844-1929 a Libuše 
B ra fová  R ieg rová  1860 -1930 .

Eliška (Alžběta)
 Kralertová
*1802 místo
† 1846 místo

 oo 15.2.1834 místo 

Prokop 
Dvořák

*18.6.1816 Vladislav č. 3
† 29.11.1854 Pelhřimov

5

4

A

Františka 
Havlíčková

*1836 † 6.6.1925; vdova 
po Arnoštu Männchenovi

 oo datum místo

Václav  Dvořák
*10.5.1833 † 26.2.1864 

sládek: Plandry, Havlíčkův
Brod, Golčův Jeníkov

132

133

B

Anna 
Schachetziová
*datum místo
† datum místo

 oo 1843 Želetava

Josef  Dvořák
*1817 † 2.2.1890

sládek: Želetava, Čechtín 
a na Sádku u Jaroměřic

C

Jana - otec:
Martin Haska, 

třebíčský továrník;
pochována byla

v Haskově hrobce 
v Kroměříži 

Karolína Bráfová
*30.9.1819 místo 
† 2.3.1865 místo

‡ Bráfova hrobka v Třebíči

2.  datum místooo

Jana 
Haskaová

*12.4.1828 Třebíč
† 15.4.1847 místo

datum místo 1. oo

Karel Dvořák
*1821 † 26.1.1865 Čechtín 
‡ hrobka v Třebíči; sládek: 

Pelhřimov, Čechtín, Počátky

E 1 E 2

240241

potomci 
242 - 253

256

František - sládek v Želivě,   Plandrech a Borové.

Jindřich Dvořák a Anna se syny. 
Zleva Bohuslav, Karel a Jindřich.

malá 
Milred Mašková 
u hrobu své matky 
Boženy

Vánoce v roce 2020 v Měšicích.
Zleva Milan, Monika, Martin, 
Michal, Marek, Jaruška, pes 

Tonička, Milada a Michal.

Maleč - vlajka a znak 

Zámek Maleč  

Vlajka 
a znak 
Semína

Zprava maminka Milada Dvořáková,
její snacha Jaroslava a syn Karel -
Miloslav v pivovaru Semín (1994).

Albín - právník, 
vysokoškolský 

profesor, 
národohospodář, 
novinář a politik, 

ministr zemědělství
 (orby) Rakouska

-Uherska

Malý Václav Ladislav 
                     Antonín 
                      s rodiči.

Dr. Albín Bráf
*27.2.1851 Třebíč

 † 1.7.1912 
Roztoky u Prahy

13.2.1888 Praha

Libuše
Riegrová

*21.6.1860 Praha
† 1930 Praha 

Václav Ladislav Antonín 
Bráf

*6.11.1888 místo
 † 25.5.1908 Praha?

Libuše
Čížková

*30.6.1926 Tupesy 
† 16.1.2009 místo

 oo 31.8.1957 Praha (rozv.)

Bohuslav 
Dvořák

*3.9.1908 Semín č.p.1 
† 23.1.1981 Semín 

492
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Růžena Rachotová
*11.5.1908 

Rohovládová Bělá
  † 17.6.1996 Praha

 oo 28.6.1938 Pardubice

Ing. Jindřich 
Dvořák

*3.9.1906 Semín č.p.1 
† 15.9.1985 Pardubice 
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Pavel
Dvořák

*18.6.1958
 Pardubice

493Petr
Dvořák

*16.1.1953 Pardubice
† 21.3.2012 Chrudim

474

Jan
Načeradský
*23.10.1973 
Pardubice

Ing. František
Nepivoda

*9.12.1934 Pardubice
† 20.10.2018 Chrudim

 oo 16.7.1966 Pardubice

Věra Dvořáková
*3.4.1939 Pardubice, 

Tyršovo nábřeží č. 1657 
† 24.10.2017 Chrudim
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Matěj 
Granát 

*5.7.1999
místo

Lenka 
Granátová 
*23.6.1995

místo 

jméno
Granát
*datum 
místo

 oo datum místo

Jana Rosie 
Nepivodová
*12.8.1968 

místo

jméno
Konopásek

*datum 
místo

 oo datum místo

Iva 
Nepivodová
*25.4.1971

místo

Adriana 
Ullmanová
*26.6.1980

místo

 oo datum místo

Tomáš
Nepivoda
*27.3.1974

místo

František
Dvořák byl 

sládkem
v Žďáře,
pivovar 

měl 
pronajatý 

od kněžny 
Kheven-

hüllerové 
a hraběte
Festetizs

Rudolf
- c.k. pošmistr 
v Čížové č.15 
a poté vrchní 
pošmistr v 
Nasavrkách
čp. 30

Karel 
- rodiče: 
Jan Sommer, 
vrchní lesmistr v Libání čp.1 a Božena, dcera vrchního lesmistra 
v Libáni č.p.1 Jana Freyganga. Karel Sommer byl spoluautorem 
Kroniky rodu Dvořáků, kterou i zpracoval do finální podoby.

Otec tří bratrů
byl Jindřich (77),
sládek a též
spolumajitel
realit v Semíně,
kde žil už od 1.10.1905. Karel byl jeho 
nejmladší syn. Byl pokřtěn 27.8.1911 v 
Kladrubech n. Labem. Jeho kmotry byli Karel Dvořák, 
sládek v Dašicích č. 27 a Františka Dvořáková, vdova 
po zemřelém sládku v Želivě č. 1. Obecnou školu Karel 
navštěvoval v Semíně a čtyřtřídní měšťanskou školu v 
Přelouči. V roce 1929 se v Praze vyučil drogistou. 
Více informací na str. 107 - 108 rodové kroniky. 

Karel 
Dvořák

*11.8.1911 Semín 
† 3.3.1976 Praha 

23.6.1943 Svémyslice

Milada (Milred) 
Lilian Mašková

*7.6.1916 Cleveland, USA
† 17.6.1996 Praha  

8584

Sňatek Karla a Milady 
se konal ve farním 
chrámu Páně ve 
Svémyslicích, 
okres Brandýs 
nad Labem.

Otec sester Marie a Anny Hájkových byl František Hájek 
(*5.11.1834 Havl. Borová 48 † 21.3.1898 H. Borová), syn 
Matěje Hájka a Kateřiny Štefačkové, oba z Borové. Od 
22.2.1862 byla jeho choti a matkou dětí Marie Zelená 
(*22.2.1841 Borová † 5.7.1914 Semín), dcera Jakuba 
Zeleného z Borové č. 67 a Johanny Smejkalové. 
Bratrem Marie a Anny byl Josef, velkoobchodník 
s koloniálním zbožím, který měl 5 dětí. Bratr 
Václav (z Borové) byl majitel hostince a 
hospodářství a hospodářství, kde byl 
na obědě v roce 1946 prezident 
Beneš. Sestra Kristina Hájková
vstoupila do Kláštera Alžbětinek 
na Slupi v Praze a zemřela 
29.11.1927.

Barbora - rodiče: učitel a regenschori v Polné Karel Jan Špinar (*12.5.1752
Krucemburk † 6.9.1819) a  17.7.1738 Magdaleny Březinové (*30.8.1754 oo
† 1836). Rodiče Karla Jana byli Vít Špinar, učitel a 
regenschori v Krucemburku a Barbora Daňková, 
dcera Jana Daňka primase v Krucemburku. 

Václav, též Věnceslav - zasloužilý učitel, větší díl svého života strávil v Ledči nad Sázavou 
(od 1.9.1818 tam byl učitelem a regenschori; 1807-1818 učil Německém Brodě na 
hlavní škole a 1804-1807 byl učitelem ve Smrčný). V Ledči  byl ředitel školy 
a regenschori: „půvabné starobylé české město dostalo v jeho osobě 
nejen výtečného pedagoga a osvěčeného vlastence, ale i výborného 
hudebníka a komponistu - ovládal mistrně téměř všechny hudbení 
nástroje. 

Eva
Matoušková

*17.9.1906 Chudoslavice
† 6.4.1971 Jablonec

 oo 30.5.1945 Jablonec n.N.

František Xaver Březina 
*5.10.1885 Pertoltice 

okr. Kutná Hora 
† 28.4.1954 Jablonec

Barbora 
Špinarová

*22.11.1782 Polná
† 17.7.1853 Ledeč n.S.

  2.10.1804 Polnáoo

Václav Havlíček
*24.9.1784 

Velká Losenice 24
† 13.6.1869 Ledeč n. Sáz.

Blažena
Králová

*3.2.1884 Přelouč
† datum místo

 oo datum místo

Karel
Brotánek 

*29.11.1883 Ledeč n.S. č.20
† datum místo

Zdenka Havlíčková 
*23.12.1848 Praha
   † 20.9.1872 
        Havlíčkův Brod

Karel - žurnalista, vlastenec. spisovatel, satirik, 
                           

Julie Sýkorová
*16.4.1826 

Svojšice u Choltic
† 16.4.1855 Praha

 oo 4.3.1848 Praha 

Karel 
Havlíček-Borovský
*31.10.1821 Borová
 † 29.7.1856 Praha

5.11.1884 Praha - Karlín

Karla Zdeňka 
Havlíčková

*15.3.1860 Praha
 † 8.11.1950 Boršov 

Vilemína „Mína“ 
Traubová

*29.11.1912 Zboží čp.3 
† 29.8.1886 ‡ Olšany

 oo 26.11.1869 Smrdov 

František Karel 
Havlíček

*5.10.1823 Borová
 † 4.11.1912 místo

Po 
Václavovi 

zůstal také jím sepsaný 
rodokmen havlíčkovský, který byl ukončen 

k 6.8.1860: „Bylo strejcu a tetek z Havličku 7 jsou všichni umrlý. 
Nás bratru a sester 6 a 3 jsme zustali, z nichž já zustal oba umrlý. Mých 
dítek byl 16, a 6 jich zustalo na živě, jsou pak jen 1 syn a 3 dcery živy. 

Vnuku bylo 29 a zustalo jich 12. Pravnuku by bylo 12 a zustalo jich 
7 na živě.“ V tomto rodokmenu psaném a kresleném na čtyřech 

stranách připsal Václav u Karla Havlíčka Borovského 
červenou barvou: „študoval theologii, Redacteur 

českých Národních Novin, Slavný Čech!“

 - Zdeněk † malý na zápal 
   mozkových blan
 - Vojtěžka Ludmila 
   *19.4.1869 † ?
 - Theodora „Doja”  
   † 1.10.1877 (5 let) na 
   černé neštovice 

2 synové, 1 dcera     Věra Libuše (*1926 † 2015), která se 
v lednu 1948 v Praze provdala za Karla Doubka (*1916 † 1984),

 majitele jihočeského mlýna Levín. Svatební smlouvou převzali mlýn v r. 1864 František a Kateřina Panských. 
K jejichž dceři Kateřině se roku 1882 přiženil Jan Doubek z Přeborova na Milevsku. Jan a Kateřina postoupili 

mlýn  r. 1914 svému Františkovia jeho manželce Marii. Roku 1934 zdědil jej syn Karel Doubek. Po rodu Doubků, 

Karolina 
Wiedek von Wiedenshain

*21.5.1835 místo
 † datum místo

oo daum místo

Adolf Ferdinand
Heyrovský

*19.2.1834 místo
† 12.3.1904 místo

neznámý
Keil

*datum místo
 † datum místo

oo datum místo

Leopoldina Rosalie
Heyrovská

*1.6./30.12.1835 Praha
† 24.7.1903 místo

Antonie
Měchurová

*19.2.1810 Praha
† 9.1.1836 Praha  

  oo1.  1.7.1832 místo

Jan Křtitel Heyrovský
z Rovenova 

*1.10.1799 Rokycany
† 17.5.1865 Hluboká n. V.

 
- od 1819 schwarzenberský lesník, který

službu přerušil když se poprvé oženil a 
vrátil se opět až jako vdovec, kdy byl od 

.10.1836 přijat jako vrchní lesmistr na 
Třeboni. Jeho první manželka Antonie 

Měchurová zemřela předčasně v lednu 
r. 1936. Svatbou s ní se stal Heyrovský 
švagrem Františka Palackého a v jeho 
rodině byly po její smrti vychovávány i 

jejich děti. S dcerou ředitele panství 
Netolice Alžbětou/Rosalií Friedlovou 

(*1799 † 1865) se Jan Křtitel Heyrovský 
oženil v Třeboni 24.6.1838 a měl s ní 3 další děti - 2 dcery a syna Karla 

(*1839 † 1897). Ten byl také vrchní schwarzenberský lesmistr na Hluboké 
a měl se ženou Františkou Zenkrovou (*1848 † 1939) dceru Marii (*1878 
† 1968), provdanou za Vladimíra Kořána (*1874 † 1960), od 1.3.1919 do 

31.12.1935 v pořadí 4. sládka budějovického pivovaru Budvar. Jeho 
rodiči byli Josef Kořán (*1833 † 1916), v letech 1866-1906 sládek 

pivovaru Petrův Dvůr a Paulina Lieblová (*1843 † 1924), Dcera 
Vladimíra Kořána a Marie Heyrovské poté byla Marie Kořánová 

(*1903 † 1983) provdaná v roce 1926 za budoucího nositele 
Nobelovy ceny za chemii prof. Dr. Jaroslava Heyrovského
 (*1890 † 1967). Ten byl synem JUDr. Leopolda Heyrovský z 
Rovenova (*1852 † 1924), syna Adolfa Šimona Heyrovského 

z Rovenova (*1811 † 1883/1886), mladšího bratra zde výše 
vícekrát zmiňovaného Jana Křtitele Heyrovského (*1799 
† 1865). JUDr. Leopold byl ženatý od roku 1883 s Klárou 

Hanlovou (1782 † 1874), praneteří královéhradeckého 
biskupa Karla Boromejského Hanla (1782 † 1874), 

jejíž matka byla Marie Terezie šlechtična Stránská
(*1829 † 1915). Mladším bratrem nobelisty
 Jaroslava Heyrovského byl JUDr. Leopold 

(Leo) Heyrovský (*1892 † 1976), přes 
dceru Evu Heyrovskou (*1923 † 2004)

děda textaře Michala Hořáčka.

Leopold  Karel 
(používal i jméno 

Eugen a někdy 
příjmení Miechura; 
- právník, hudební 
skladatel, švagr a 

přítel Františka Palackého. Klára 
Hä(ö)cknerová

*1808 místo
 † 11.9.1870 Otín

oo 28.9.1828 Přeslav

Leopold Karel 
Měchura 

*2.2.1804 Praha 
 † 11.2.1870 Otín

Alois Mašek se vyučil řezníkem a aby se 
vyhnul službě v rakouské armádě, odejel 
v roce 1911 do  USA. Zde již byli usazeni 
jeho 2 bratři. S rodiči a sourozenci se do

USA odstěhovala také jeho choť Božena,  
která ale zemřela na španělskou chřipku. 

Alois se roku 1921 rozhodl vrátit do 
vlasti na krátky pobyt, ale 

už doma zůstal. 

Albína - vdova po padlém ve světové válce Janu Mansfeldovi, se 
kterým měla syna Miroslava (více o něm na str. 109 kroniky), který 
se tak stal nevlastním bratrem Milady (Milred). Byl o 4 roky starší.
Když si Albína vzala Aloise, měli v Německém Brodě koloniální 
obchod. Roku 1926 ho prodali a koupili dům s obchodem v 
Roudnici nad Labem na Poděbradově náměstí. Tam navštěvovala
Milada čtyři třídy reálného gymnázia do roku 1931. Její otec byl 
později vážně nemocen se žaludkem, proto prodal dům v Roudnici
n. Labem a přestěhoval se do Zelenče u Prahy do čísla 113 

   
dvouletém odpočinku poté koupil v Zelenči restauraci U Nádraží i s kinem v domě 
č. 250, kterou sám i provozoval. Ze Zelenče jezdila Milada do dvouroční obchodní 
                                       školy v Praze a po absolvování nastoupila jako úřednice u 
                                               fy Tvrdík, což byla továrna na lišty. Po svém provdání 
                                                     v roce 1943 zůstala zaměstnána až do roku 1945, 
                                                           kdy se jí v květnu narodil syn Karel, 
                                                           který byl pokřtěn 18.5.1944 v kapli sv. Apolináře,  

       

Františka
Sobotková

*23.11.1846 Polná č. 113D
† 29.8.1924 Borová

 oo 15.9.1863 Polná 

František 
Dvořák

*26.3.1839 Želetava č.1
† 25.3.1897 Borová 

8

7

   František měl s 
   Františkou šest
   synů: František, 
    Rudolf, Václav, 
     Karel, Eduard 
          († malý) a 

          Jindřich 

Jan
Stránský

*datum † datum 
pokladník záložny

 oo datum místo 

Marie 
Dvořáková

*4.12.1846 Pelhřimov
† datum místo 

Karel František Jan
Dvořák

*9.12.1851 Pelhřimov č.238
† 22.8.1919 Dašice 

4.2.1880 Veselá 

Hermína
Koppová

*7.2.1863 Ostrovecká Huť
† 18.7.1835 Dašice č. 27

86 87Karel 
Frant.
Jan se 
vyučil 
řemeslu
sladovnickému
u bratra Františka 
v Plandrech. Roku 
1876 si od Jindřicha
knížete Hohenzollerna 
(*1862 † 1929), bratra 

Hermína 
(*1863 

† 1835) byla dcera Františka 
Koppa (*19.5.1822 Slavětín), držitele skelné 

hutě Josefinské v Ostrovci, syna Františka 
Koppa, držitele skelné huti Čejkovské 

a jeho manželky Kateřiny Eislerové 
z Krešlic a matky Rosy Battkové, 

dcery Václava Battka komisara 
Okresního úřadu v Soběslavi 

a jeho manželky Richterové 
z Buštěhradu

4. generace - otec: Jiří Kopp (*1755)
5. generace - synové: Josef Kopp (*1787) bratr František Kopp (*1789)  Kateřina oo
6. generace - vnuci: Antonín Kopp (*1816) František Kopp (*1822), sestra Josefina

Emilie Dvořáková
*11.7.1852 místo

† 30.9.1920 Jindř. Hradec
‡ Bráfova hrobka v Třebíči

Karel byl sládek v Třebíči, 
Častolovicích a Nasavrkách; 

manželství zůstalo bez 
potomků

260Jan Dvořák
*15.4.1847 Počátky
 † 17.2.1860 místo

‡ hrobka Dvořáků v Třebíči

Adéla 
Novotná

*14.12.1863
† datum místo

 oo datum místo  

Karel  Dvořák
*15.4.1850 Pelhřimov

† 20.5.1892 místo
‡ hrobka Dvořáků v Třebíči

258257118

119 259 Antonie 
Nováková

*1860 místo
† 17.11.1934 místo

 oo datum místo  

Gustav Dvořák
*1856 † 4.12.1912

 knihkupec: Německý Brod; 
měl též závod fotografický 

261

262

263

Mezi slavné rodáky Horní Cerekve 
patří matka Karla Havlíčka Borovského 

Josefina Havlíčková (její rodiče měli 
v Horní Cerekvi sňatek) či známý herec 
Josef Dvořák, jehož tvorbě je věnovaná 

i část zdejšího muzea.
M. Magdalena 

Meystrová
*1745 místo 
† 1808 místo

 oo datum místo

Jiří
 Rieger (Rigr) 
*1737 místo 
† 1812 místo

Anna 
Křižanová

*1.4.1769 Hodslavice 
† 25.10.1822 Hodslavice

oo 2.2.1790 Hodslavice

Jiří 
Palacký 

*18.12.1768 Hodslavice
† 8.9.1836 Zubří

Kateřina  
příjmení

*datum místo 
† datum místo

 oo datum místo

Kristian
Rieger 

*datum místo 
† datum místo

Rozina 
Bartoňová
*1742 místo 

† 22.11.1767 místo

oo datum místo

Jiří 
Palacký 

*1.4.1737 místo
† 14.1.1806 místo

Jiří Palacký a Anna 
Křižanová měli celkem 
12 dětí, dospělosti 
se ale dožilo jen 
7 z nich

JUDr. Antonín
 Macháček

*15.3.1912 Praha
† 8.9.1998 Praha

oo 1942

Věra 
baronka Riegrová
*12.9.1919 Praha
† 5.9.2017 Praha

Michal
Macháček
*28.5.1975

Praha

Marie
Macháčková

*5.6.2006
Praha

Hana 
Kroužilová
*27.11.1961 

Hodonín

2.  2003 místooo

Zuzana
 Zachová

*1948
 Praha

1.  1974 Prahaoo

Václav 
Macháček-Rieger
*22.7.1947 Praha

majitel zámku Maleč 

Alžběta (Eliška)
Jarešová

*14.3.1890 Plzeň
 † 14.8.1951 místo

oo 5.5.1915 Praha

Ladislav Ratibor
baron Rieger

*17.5.1890 Praha
 † 30.4.1958 Praha

Vladimíra 
Vondráčková

*12.6.1891 místo
 † 4.9.1968 místo

oo daum místo

Bohuslav
baron Rieger 

*5.10.1895
 † 1976

Ladislav 
Ratibor
- filozof, 
profesor 

UK 

Bohuslav
a Vladimíra

Riegerovi
 

Bohuslav (Bohuš) 
baron Rieger

*5.10.1857 Praha
† 29.5.1907 Poučník 

oo 19.8.1889 Beroun

Marie Matylda 
Červinková

*8.3.1855 Ostředek 
† 19.1.1895 místo

Doc. PhDr. Věra Macháčková-Riegerová - vystudovala germanistiku 
na Univerzitě Karlově (UK) v Praze; přednášela německou literaturu 
na filosofické fakultě UK, později vedla katedru germanistiky; po roce 
1968, kdy byla z univerzity vyhozena, překládala německou literaturu 
(Stefan Zweig a Johann Wolfgang  Goethe); po celý život spravovala 
rodinný majetek, uchovává památky a vzpomínky na předky; v roce 
1994 v rámci restitucí získala  zámek v Malči, který byl v roce 1948
potomkům Františka Ladislava Riegera a Františka Palackého 
vyvlastněn.

145

146 Františka 
Budischovské

*1820 místo
† 22.1.1882 místo

 oo datum místo

Alois 
 Dvořák

*1819 † 30.1.1884 
sládek v Telči

D

204

205 Julie Musilová 
*11.5.1824 † 13.6.1900

po choti dědila a 1886 prodala 
dům U Křížku v Třebíči

 oo datum místo

František 
 Dvořák

*1822 † 30.12.1867 
sládek: Znojmo a Třebíč

F

275

276

         
                 kteří mlýn zvelebili a po roce 1948 emigrovali do 
                 Dallasu v USA. 

Dvořákové 
- sladovnický rod, který přes půldruhého století působil četnými 

členy v pivovarech Jindřichohradecka, Českobrodska a Jihlavska
Prarodiče Dvořákovi pocházejí z Moravských Budějovic
Předkové Pavla Dvořáka byli pravděpodobně svobodnými
 statkáři, měli svůj grunt a kromě toho se zabývali pachtem 
velkostatků. Tomuto povolání zůstali asi věrni oni Dvořáci 

(Dworschak) na Hrotovicku-Znojemsku. Některý se se 
přiženil do blízkého pivovaru do Dalešic, snad Hrotovic 

atd. a tato linie se rozšiřovala přes Želetavu, Novou Říši, 
Telč a Batelov a do Čech. 

František
 Dvořák

*c. 1727 místo
 † datum místo

1

Příbuzenské vztahy 
sládkovského rodu 

Dvořáků

svobodná

Manželé 
Červenkovi 
byli rozvedeni; Červenka 
byl bankovní úředník v 
Havlíčkově Brodě 

Miloslav Jan Mansfeld se vyučil automechanikem a roku 1930 nastoupil do 
Vojenského leteckého učiliště v Prostějově, roku 1934 se rekvalifikoval na 
stíhače v Prostějově a poté na nočního pilota v Praze-Kbelích. V roce 1939 
uprchl z Protektorátu Čechy a Morava do Polska, odkud odplul do Francie, 
aby nastoupil službu v Cizinecké legii v Sidi-bel-Abbés. Po vypuknutí války 
byl uvolněn k nástupu do L'Armée de l'Air. Po zhroucení Francie odplul lodí 
Neuralia do Liverpoolu a 25.7.1940 byl přijat do RAF v hodnosti seržanta. 
Bitvu o Británii prožil u 111. stíhací perutě, bojoval v 68. noční stíhací peruti, 
v jejímž rámci od roku 1943 velel letce A, prohlášené za československou.
                                                            Sestřelil 9 letadel a 2 bezpilotní střely . 

                                                                                  
                       

           Marie Zrzavá se po smrti 
           manžela podruhé provdala 
           za JUDr. Künicha, advokáta 
           v Praze, Hopfenstockova ulice

JUDr. Jan 
- advokát 

v Praze
-Podolí, Pod 
Klaudiánkou

2 dcery a 
2 synové,
 vnuci a 
pravnuci

Petr Dujka 
*13.10.1921 

Nový Hrozenkov
 † 27.1.1996 Praha  

 oo 2.5.1948 Praha

Eleonora
 Bubna-Litic  

*24.4.1929 Vídeň
† 29.6.2018 Praha

Doudleby nad Orlicí

Mikuláš 
Bubna-Litic a Margaretha 
Hansy měli 2 děti, 
7 vnuků, 10 pravnuků a 
3 prapravnuky

Margarethe
 Hansy

*14.10.1902 Baden u Vídně
 † 16.5.1946 Doudleby

 oo 9.11.1926 Vídeň

Mikuláš 
Bubna-Litic

*14.6.1897 Doudleby
† 17.8.1954 Graz

Mikuláš
- signatář 
šlechtické 
deklarace
 z r.1939

zvolen starostou/purkmistrem Pelhřimova a poté byl zvolen ještě čtyřikrát (1861,1864,
1867 a 1870) a funkci tak zastával do roku 1874). Od roku 1865 až do roku 1871 byl 
současně starostou samosprávného okresu Pelhřimov. Jako jediný z pelhřimovských 
starostů zastával však současně i místo poslance zemského sněmu a říšské rady. 
František Xaver Kralert. Již na počátku padesátých let patřil mezi několik obyvatel 
města, kteří si objednávali list Slovan vydávaný Karlem Havlíčkem Borovským i jeho 
Epištoly kutnohorské, v roce 1868 vedl pelhřimovskou delegaci na slavnosti položení 
základního kamene Národního divadla v Praze. Pocházel z rodiny pelhřimovských 
živnostníků a zemědělců. Kromě domu čp. 49 ve vnitřním městě mu patřilo i větší 
zemědělské hospodářství, které bylo vedle lékařské praxe hlavním zdrojem obživy 
rodiny. Jeho rodiče byli měšťan a mistr pekařský Jan Králert a Františka Horáková

Semín je obec v okrese Pardubice, ležící asi pět kilometrů severozápadně od Přelouče, 15 km západně od Pardubic. Žije zde 609 obyvatel. První známá písemná zpráva o obci pochází z roku 1339. První písemná zmínka o vsi pochází 
roku 1339 a jejím prvním majitelem byl Heřman ze Semína. Roku 1379 vládl na Semíně Mikuláš Tatka ze Semína, který se rovněž stal patronem a investorem kostela Svatého Jana Křtitele. V 15. století patřil Semín rodu Hanykéřů. Z roku 

1480 pochází první a zároveň poslední písemná zmínka o semínské tvrzi, která po roce 1497 pustla a poté beze stop zanikla (do současnosti se dochovalo jen tvrziště v podobě umělého návrší). V roce 1480 získal panství Jan Kapoun 
ze Smiřic, které je postoupil své dceři Anně (kamenný náhrobek se znaky rodu Kapounů ze Smiřic se nachází ve vstupní místnosti semínského kostela). Od Anny ze Smiřic panství koupil Jan Zdechovský ze Sekeřic - jednalo se o posledního 

majitele, který na panství skutečně trvale sídlil. V roce 1497 pak od Jana Zdechovského ze Sekeřic zakoupil „Semín nad Labem, tvrz pustou, ves celou …“ Vilém II. z Pernštejna. Semín se tím stal součástí druhého největšího panství na 
území Čech (po panství rožmberském) a jeho význam tak podstatně stoupl. Vilém II. z Pernštejna nechal v Semíně postavil renesanční budovu (později zvanou zámek Semín) za účelem správy západní části panství. V této době také 

vznikl Opatovický kanál, díky němuž se Semím stal rybníkářskou oblastí (největší rybník se nacházel východně od obce a nazýval se "Semínskej", nebo také "Jezero"). Byl zde také vybudován mlýn s pilou. V roce 1560 se panství 
dostalo do císařského držení: díky výhodné poloze v sousedství hřebčína v Kladrubech nad Labem je pro svého syna Maxmiliána II. koupil císař Ferdinand I. Semín byl pak v držení císaře až do 19. století, kdy byl prodán 

rakouské bance a od ní zakoupil v roce 1866 panství nový majitel, Richard baron Drasche z Wartinbergu. Po vzniku Československa v roce 1918 byl majetek barona Drasche konfiskován a rozparcelován. V budově 
bývalého renesančního zámku, později přestavěného na pivovar, se narodil 13.3.1880 český kubistický architekt Josef Gočár, autor mj. Domu U Černé Matky Boží v Praze. Dalším semínským rodákem je 

archeolog Čeněk Chvojka (*8.2.1850 † 2.11./20.10.1914) jeden ze zakladatelů ukrajinské archeologie, ředitel muzea v Kyjevě.Akvadukt Semínský akvadukt je významným středověkým dílem, 
vybudovaným v letech 1498–1521. Převádí tok Opatovického kanálu (umělý kanál, který byl vybudován roku 1513 a jeho celková délka byla 34,7 km) přes Sopřečský potok. Akvadukt je 

zajímavou technickou památkou.Zvonice Na okraji semínského hřbitova se nachází dřevěná zvonice ze 16. století, ve které jsou umístěny dva zvony. Menší se jmenuje Poledník a je 
z roku 1542, větší, Ježíš, nebo také Jan, byl odlit roku 1606.

František
Načeradský

*5.1.1947
místo

 oo datum Pardubice

Milada
 Dvořáková
*8.2.1949
Pardubice 

473

Matyáš 
Kubík

*29.1.2008
Pardubice 

Marcel
Kubík

*31.10.1972 
Pardubice

 oo 6.9.1996 Pardubice

Lenka
Dvořáková
*27.5.1971
Pardubice 
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546

Věra
Tesařová

*14.12.1946
Pardubice

544
Věra byla před
svatbou s Jiřím 
Dvořákem vdaná 
a z tohot svazku
měla dvě dcery 
Pavlu a Petru, 
        která má
        další potomky

2 27.2.1982 Pardubice.  oo 

Jiří 
Dvořák

*16.8.1941 
Pardubice 

 

82

Bohuslava
Polednová
*23.12.1947
Pardubice

 1 20.4.1968 Dolany (rozv.). oo 

543

551Michal 
Dvořák

*12.6.2000
Pardubice 

Luboš 
Dvořák

*15.2.1997
Pardubice 

548 549

Milena
Vašíčková
*7.6.1969
Pardubice

 oo 14.10.1994 Pardubice

Ing. Jindřich 
Dvořák

*13.11.1968
Pardubice 

 

547

545

Eleonora
hraběnka ze Strassolda
 *16.3.1872 Strassoldo
† 5.5.1935 Doudleby

oo 23.1.1894 Vídeň

Michael 
hrabě Bubna-Litic

*22.8.1864 Doudleby
† 17.2.1949 Doudleby

Marie Vilemína
Raduit de Souches 

*1716 místo
† 1792 místo

oo 1736 místo 

Jan Nep. Ondřej
 Ugarte

*1707 místo 
† 11.6.1756 místo

M. Anna
z Windischgrätzu 

*1754 místo
† 1831 místo

oo 1778 místo 

Jan Václav
 Ugarte

*1748 místo 
† 1796 místo

Anna Maxmiliana 
Kapounová ze Svojkova 

 *datum místo 
† 1725 místo 

oo 24.4.1718 místo

Antonín Ignác 
hrabě Bubna-Litic

*1679 místo
† 8.3.1725 místo

Anna Marie
z Lamboy 

 *1649 místo 
† 1701 místo 

oo datum místo

František Adam Vratislav
hrabě Bubna-Litic

*1644 místo
† 2.1.1711 místo

Antonio
 Sanna 

*16.5.1967
 Sassari

 oo 23.2.2004 Sassari, Sardinie

Denisa 
Karasová
*3.5.1972

 Praha

Matilde 
Sanna 

*30.3.2006 Sassari
3.30.hodin Sardinie

Michal
 Dujka

*14.10.1954 Praha
† 17.11.2021 Horní Jelení

2.  13.9.2014 Horní Jeleníoo

2.  13.9.2014 Horní Jeleníoo

Ing. Ladislav 
Karas

*7.6.1932 Beroun
† 2006 Praha

1.  1.6.1971 místooo

Milada 
Dvořáková
*12.9.1950

 Praha
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496

Denis 
Dvořák

*24.5.1993 
Praha

Michal 
Dvořák

*17.8.2002 
Praha

Marek 
Dvořák

*27.8.1997 
Praha

Monika 
Knapová

*11.10.1966 
Praha

 oo 19.9.1991 Praha, Vyšehrad

Milan 
Dvořák

*9.11.1967
 Praha

Darina 
Drexlerová
*2.5.1968 

Praha

 oo 1.6.1990 Křivoklát (rozv. 1991)

Martin
 Dvořák

*22.8.1971
 Praha
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                            Jaroslava se 
celý svůj profesní život věnovala 
gastronomii. Její mladší sestra 
Anna se narodila 24.6.1951 v 
Praze. Starší bratr byl Jan 
Fric (*15.4.1931 Praha 
† 2.12.1968 Praha).

                            Jaroslava se 
celý svůj profesní život věnovala 
gastronomii. Její mladší sestra 
Anna se narodila 24.6.1951 v 
Praze. Starší bratr byl Jan 
Fric (*15.4.1931 Praha 
† 2.12.1968 Praha).

původem z Cheystovic. Měli vladyčí 
statek u Dolních Kralovic na Ledečsku, 
kde r. 1360 seděl Hynek syn Jetřichův, 

a r. 1374-1388 Jaroslav a Matěj. V roce 
1390 zemř. Ctibor předek Matěje 

Cheystovského, který pečetí  r. 1415 
stížný list ke kostnickému konsilu. 

František 
Cheystovský
*1802 místo

† 30.8.1850 místo

 oo 22.2.1829 místo

Marie Apolena
Havlíčková

*31.12.1811 N. Brod č. 172
 † 29.11.1883 Ledeč

Josef Brzotický
z Vilémů

*1.11.1816 místo
† 31.12.1904 Ledeč č.110

 oo 10.9.1851 Ledeč n.S.

Marie Nepomucena
Cheystovská 

*14.3./5.1830 Ledeč č.153 
† 18.3.1904 Ledeč č.110

Josef 
Brotánek

*19.3.1850 Praha
† 7.6.1928 Pardubice

 oo datum místo

Christiana
Brzotická z Vilémů 

*26.9.1854 Ledeč nad S. 
† 29.4.1917 Pardubice

Marie Apolena a František měli 11 dětí

Manžel 
Marie

Apoleny 
František 
pocházel 

ze starého
českého 

rodu, velmi  
zámožného

a později 
zchudlého, 

Josefa rozená
a provdaná Březinová

*11.1.1856 Němčice u Lokte
† 6.8.1940 Pabenice

 oo 10.4.1883 Pertoltice

František de Paula
Březina 

*17.4.1856 Pertoltice 
† 26.12.1917 Paběnice

Anna Ester
Bauerová

*1808 místo
† 16.4.1855 Praha

  26.4.1836 Uhryoo

Karel Borom. Mikuláš
Havlíček

*17.10.1806 Smrčná
† 17.11.1842 Ledeč

Karel 
Borom. 

Mikuláš -
studoval 
v Praze

„filosofii a 
chyrurgii“ 
(diplom z 

28.2.1832) 
bylť tam v 

Gustav Václav
Havlíček

*22.1.1837 místo
† datum místo

Gustav Václav 
- zlatník v Uhřích

František Josef
z Arátorů

*3.6.1803 Ledeč
† 10.4.1870 Ledeč

 oo 3.10.1825 Ledeč

Barbora Rozalie
Havlíčková

*5.9.1808 N. Brod 
† 23.5.1891 Hořepník

Jan Křtitel 
Březina

*9.6.1822 Pertlotice
† 15.8.1878 Pertlotice

 oo 7.6.1853 Dušejov u Jihlavy

Julie
z Aratoru

*10.1.1836 Ledeč n.S. 
† datum Petroltice

František Josef - otec: Jan Arátor 
z Arátorů (*7.4.1763 Hořice † 3.11.

1837 Ledeč), měšťan a majitel statku 
v Ledči, syn hospodářského rady a 

vrchního ředitele panství v Hořicích, 
vlastníka statku ve Skřivanech a domu 

v Praze Matyáše Ignáce šlechtice 

Barbora 
Rozálie
a mistr 

barvířský 
v Ledči

František 
Josef
měli 

celkem
17 dětí

 

 s Antonií
Anežkou 

von Marich
 (*1741 † 1770). 

Jemu potvrdil šlechtický stav 
císař a král František I. majestátem 

daným ve Vídni 9.10.1794.

Jan Křtitel 
- tkadlec v 
Petrolticích 

Praze prvním 
zpěvákem v hlubokosti a 
síle basu; pak se dostal 
do Uher skrze jeho zpěv; 
tam byl potom doktor 
chyrurgie. Jeho choť 
- „dcera komitat-fysikusa 
Tolnavského“.
 Erb: 

osmišpicní 
zlaté vozové 
kolo v poli
modrém.

z Aratorů
(*1732 † 

15.9.1800), 
Ten se
oženil v 
Hořicích 

25.5.1759

Libuše Anna
 Voleská

*4.11.1896 Praha c.1059-II
† 9.12.1942 Osvětim

 oo 21.4.1923 Kamenný Újezd

Jaroslav Ferdinand 
Zátka

*11.8.1887 Č. Budějovice
† 10.2.1982 Dallas, Texas

Božená 
Šedivá

*24.5.1947
 místo

2.  datum místooo

Sourozenci zleva Věra Nepivodová 
rozená Dvořáková, Jiří Dvořák a Milada 

Načeradská rozená Dvořáková

Jaroslava 
Pospíšilová

*27.12.1925 Praha
† 14.2.2005 Praha

1.  1948 Praha (rozv.)oo

Jaroslav Zátka
*1.11.1924 Stavná, 

Užhorodská oblast, UK
† 28.10.2002 Hozpozín

Jaroslav Ferdinand 
- továrník, v roce 
1965 odešel do 
USA 

5 potomků, 3 dcery,    2 synové

Jak již 
výše 

uvedeno: 
Před sto

 lety se 
říkávalo: 

„Co Rieger 
pro národ 
český, to 

Zátka pro 
Čechy  

                                           Politik August Zátka 
                                           (1847 † 1935) stál 
                                           třeba u založení 
                                           městského pivovaru a 
                                           továrny na smaltované 
                      nádobí. Obyvatelé  Č. Budějovic 
                      milovali i jeho otce Hynka (*1808 
                      † 1886), podnikatele a politika, 
                      který když zemřel, vyrazilo do 
                      ulic 12 tisíc lidí se slzami 
                      v očích. 

Václav a 
Barbora

 měli 
celkem 
16 dětí

Její vychovatelkou byla matka 
Karla Havlíčka Borovského

Josefa (Josefína) Dvořáková
(*14.8.1791 Horní Cerekev
† 1.7.1884 Havlíček Brod)

- viz vpravo. Jedním z bratrů
Filipíny byl Alois hrabě Ugarte 
(*1784 † 1845), jehož potomci

žijí i v současnosti.

 

V dětství se u kapelníka Říčana v Borové učil na housle 
a flétnu a účastňoval se různých hudebních vystoupení, 
hrával rád na místních duchovních koncertech. Studoval 
gymnazium v Pelhřimově, ale po dvou letech ho opustil 
a začal se po vzoru starších bratrů učit sladovnickému 
řemeslu. Současně s bratrem Václavem, pozdějším 
zakladatelem borovské větve rodu, se učil u otce v 

                            

Kostel Svatého Jana Křtitele v Semíně, ve kterém byl 
křtěn Martin a Denis Dvořákovi a na hřbitově jsou pochováni 

Anna a Jindřich Dvořákovi a jejich syn Bohuslav.

Busta Klemense
Marii Hofbauera 
na Minoritenplatz 

ve Vídni

zámku, pod svým správcem a 
kde měli i svou kapli.

Historie Areálu zámeckého pivovaru v budově renesančního zámečku ze 16. století. 

Na fotografiích je semínský
 pivovar jak vypadal kdysi 

a jak dnes.

Otcem manžela Antonie Měchurové 
Jana Kř. Heyrovského 

(dole) byl Ferdinand 
Šimon. Byl promován 

(1804) na doktora práv 
na právnické fakultě v 

Praze. Plných 41 let (1798-1839) byl 
purkmistrem v Rokycanech, které se

za jeho vedení zmodernizovaly. Byly zbourány hradby, 
postaven sociální ústav a škola, purkmistr se stal nejen 

ve městě ctěnou a uznávanou osobností. Byl i váženým 
svědkem na svatbě Františka Palackého 16.9.1827 v 

Předslavi. Zásadní bylo seznámení s tchánem 
Palackého Janem Měchurou.  

Sedlčanech. Byla tak matkou populárního pražského 
primátora JUDr. Karla Baxy, někdejšího poslance 
zemského sněmu 
království 
Českého. Eduard (6) - zůstal svobodný;

statkář a hospodský v 
Pelhřimově v lázeňském 
hostinci „U 
  Dvořáků“. 
      Zvával
    vždycky
   k pobytu 
   ve svém velkém hostinci kočující herce.

    

Nikdy jim nic ani za byt a stravu ničeho 
nepočítal. Na něho se vztahuje 

pořekadlo kočujících herců: 
U Dvořáků v Pelhřimově, 

tam je naše štace!“. Je 
to také zvěčněno v 

divadelní hře od 
Želenského 

„Tažní ptáci“.

Bratři 
Dvořákovi:
zleva
Marek 
a Michal

Milan vystudoval střední elektrotechnickou školu 
a v této oblasti i podniká. Monika po absolvování 
Vysoké školy ekonomické pracuje jako účetní expert. 
Starší syn Marek po ukončení střední školy pracuje v 
rodinné firmě. Mladší Michal studuje vysokou školu.

Martin se vyučil 
elektromontérem 

a pracuje v 
autodopravě.

Počátkem 16. století byla východně od zaniklé semínské tvrze vybudována renesanční budova. Jejím investorem byl Vilém II. z Pernštejna, který roku 1497 obec Semín a Kladruby n.L. zakoupil a 
potřeboval správní budovu pro západní část svého rozsáhlého panství. Budova tehdy sloužila i jako lovecký zámeček. Po roce 1691, kdy objekt již patřil do majetku císaře Leopolda I., byla budova 
barokně přestavěna a rozšířena o pivovar. V patře pivovaru byla zřízena roku 1723 sýpka. V roce 1780 budova zámku ztratila svůj správní účel, do roku 1855 pak sloužila k administrativním potřebám 
zdejšího pivovaru. Dne 13.3.1880 se zde narodil známý architekt Josef Gočár (*1880 † 1945) jehož otec Alois Gočár byl v pivovaru sládkem od roku 1870 - viz pamětní deska na budově pivovaru. 
Posledním sládkem semínského pivovaru byl Jindřich Dvořák, který si v roce 1905 pivovar pronajal a poté v roce 1918 koupil. Od tehdejšího majitele Richarda barona Drasche von Wartinberg 
(*1850 † 1923), který už v roce 1881 koupil pardubické panství včetně zámku v Pardubicích a zříceniny Kunětická hora. pod ní započal se stavbou loveckého letohrádku či zámečku, který již roce 
1882 začal sloužit jako reprezentativní sídlo pro vzácné hosty zejména z řad parforsní společnosti. Byl významným podporovatelem pardubických dostihů. Jindřich Dvořák v pivovaru vařil pivo až 
do roku 1926, kdy jeho vaření ukončil a v dalších letech z prostoru pivovaru distribuoval pivo jiných pivovarů. 

Havlíčkova choť Julie byla dcerou 
  lesního u hraběte Thuna. Byla to
  jemná, štíhlá, velmi krásná dívka 
   a svého muže opravdu milovala. 
    Bohužel již v době jejich sňatku    
       trpěla tuberkolozou, kterou se   později nakazil 
     manžel i dcera a na níž všichni   také zemřeli. 

Zásadou rodiny Dvořáků bylo vzájemně si pomáhat. 
To stále platí i mezi dnešními Dvořáky.

jméno
Příjmení
*datum
místo

 oo datum místo

Petr 
Načeradský

*9.1.1975 
Pardubice 

 

 
Trojice, kde se 13.9.2014 konala jejich svatba. 

Milada a Michal 
v Horním Jelení
v bubnovském
Kostele Nejsvětejší 

    Na fotografii vpravo ukazují Michal a Milada 
na repliku svatováclavské koruny, která byla

v roce 2019 v pražském Karolinu součástí 

       

   Milada Karasova po
  vystudovaní Střední 

ekonomické školy 
(SEŠ) pracovala od 

roku 1972  jako 
manekýna. V roce 

1990 založila a poté

   Milada Karasova po  vystudovaní Střední ekonomické školy (SEŠ)
  pracovala od r. 1972   jako manekyna. V roce 1990 založila a poté 
  do r. 2011 vlastnila a   byla ředitelkou nejúspěšnější československé
 a české modelingové   agentury Czechoslovak Models. Dcera Denisa 
  vystudovala též SEŠ   a poté pracovala v cestovnim ruchu v Praze, 
Skotsku a Irsku. Roku   2004 se na Sardinii provdala a v roce 2006 se jí narodila Matilde. Dnes 
       se Denisa stará o   rodinu, manžel Anonio pracuje v dopravě. Matilde studuje gymnazium.

kritik. Symbol 
neohroženosti,
nebojácnosti.
V roce 1846
se stal na 
doporučení 
Františka 
Palackého
redaktorem 
Pražských 
novin. Psal také
do satirické přílohy 
časopisu Česká včela. 
Jeho epigramy mířily na 
církev, krále, vládu, vlast a 
absolutistický systém. V roce
1848 založil s finanční pomocí 
Vojtěcha Deyma hraběte ze
Stříteže (*1812
† 1863) první
český deník -
Národní noviny.
Brzy dosáhly
velké popularity. 
Roku 1851 byl K.H.B. zatčen a 
internován v tyrolském Brixenu. 
Zemřel rok po návratu odtud a 
jeho pohřeb se stal protivládní 
demonstrací. Dcera Zdenka 
nebyla prý tak krásná jako její 

Zdenka Havlíčková přezdívaná 
„dcera národa“ se narodila jako 

jediné dítě K. H. Borovského a 
Julie. Bylo jí sedm a půl když 

osiřela. Poslední 2 roky prožila 
u babičky v Německém Brodě. 

To už se u ní začalo naplno 
ozývat dědictví po otci i matce
 - tuberkulóza, na kterou poté 

umírá ve svých 24 letech. 
Babička Josefa Dvořáková 
tak nakonec přežila nejen 
svého syna a snachu, ale 

i vnučku.

Karla Zdeňka 
                      a Vlastimil 
                       Rostislav 

                       měli 6 dětí:

„Dcera národa“ Zdenka, jediné dítě Karla Havlíčka Borovského a jeho choti Julie a vnučka Josefy rozené Dvořákové, osiřela v roce 1856. Měla naštěstí tetu, sestru své matky, provdanou 
Jarošovou, ke které se mohla uchýlit. Bydlela u ní naproti dnešnímu Masarykovu nádraží, přičemž poručníkem jí byl určen strýc F. L. Jaroš. Roku 1861 se konala veřejná národní loterie ve 
prospěch Zdenky (tehdy jí bylo 13 let), která vynesla 30 596 zlatých, budoucí nevěstino věno. Národ se totiž rozhodl, že nebude jeho dcera dále trpět. Ale skutečnost ukázala, že paradoxně 
trpěla snad o to více. První ránu jí zasadili, když jí odstěhovali od Jarošů, kde přitom vyrůstala v láskyplném prostředí. Strýci ale hrozilo vězení pro dluhy, a tak Zdenka putovala ke novému 
poručníkovi Dr. Františkovi Braunerovi (*1810 † 1880), otci malířky a grafičky Zdenky. V jeho domácnosti se ale příliš šťastná necítila, samotná Zdenka, o deset let mladší, na ní vzpomínala 
jako na smutnou a mlčenlivou dívku. Ale pod zdánlivě chladnou maskou skrývala Zdenka opravdové city, a když vzplanula láskou k Quidu Battagliovi, polskému šlechtici, který byl zároveň i
důstojníkem rakouské armády, vyprávěla si o tom celá Praha. Dr. Brauner a druzí ochránci „dcery národa“ jí všemožně bránili, aby se s ním scházela, natož aby se za něj provdala. De facto 
česká společnost uspořádala hotovou štvanici jen proto, že by si jediná dcera Havlíčka Borovského měla vzít Poláka. Přitom ten se chtěl učit česky a založením byl ryzí vlastenec. Rozchodu 
sám Battaglia velmi želel. Později chtěl vyvrátit všechny dohady a klepy a napsal proto článek: “Wieczór w złotej Pradze“, kde uveřejnil i polské překlady Zdenčiných dopisů. Zdenku nicméně 
raději odstěhovali do Rakovníka, kde jí od května 1867 do července 1872 u sebe ubytoval JUDr. Alois Pravoslav Trojan. V Praze se o ní vyprávěly naprosto hrůzyplné historky, jako že utekla 
s důstojníkem a čeká s ní dítě apod. V klidném Rakovníku prožila krásné tři roky. Cítila se tam svobodná, zapojila se čile do kulturního a veřejného dění. Poté se odstěhovala k babičce a tetě 
do Německého Brodu, kde také završila o dva roky později svůj mladý život, aniž by se stihla provdat, přestože se o ní ucházel hrabě Václav Kounic či statkář Antonín Svoboda ze Šnakova. 

německého císaře Viléma II.) najal pivovar 
v Horní Cerekvi čp. 157. V Horní Cerekvi se 
také Karlovi a jeho 
choti Hermíně 
narodily všechny 
4 děti: Emilie (88), 
Marie, Růžena a 
Bohuslav (115).

MATKA
BOŽENA MASEK
1894 1918
SPI SLADCE

(poté znárodněná pošta), které vlastnil již od roku 1930. Po 

Boženka
Hodková

*datum Praha
† datum Londýn 

 oo datum místo  

Miloslav Jan 
Mansfeld

*14.12.1912 Dalovice 
† 22.10.1991 Londýn

v Praze 2 a kmotry byli Alois Mašek, restauratér v 
Zelenči č. 250 a Jindřich Dvořák, sládek v Semíně 
č. 1. Karel-Miloslav se po škole vyučil. Dálkově pak
vystudoval střední elektrotechnickou průmyslovou 
školu (silnoproud). Poté byl zaměstnán v PRE jako 
vedoucí pracovník pro nákup a prodej elektřiny. 
Po dlouhé nemoci zemřel v Praze-Malvazinkách.    

Majitelé semínského 
pivovaru z rodu Dvořáků 

- manželé Anna a Jindřich .

Marie 
Netolická/Netoličková

*datum místo
† datum místo

 oo datum místo

Josef
 Dvořák

*1755 místo
 † 10.3.1791 H.Cerekev

1a

Jana (Johana)
Beránková
*1794 Telč

† 14.4.1852 místo

 oo 27.9.1814 Telč

Josef
 Dvořák

*25.4.1791 Horní Cerekev
 † 26.11.1861 Třebíč

2

3

.
 František - ve 

Žďáře (Saar)
 zmiňován roku 

1767; sládek 
ve Žďáře

František
 Dvořák

*c. 1727 místo
 † datum místo

1

Anna Hájková
*27.3.1878 Borová č.p.48
† 30.10.1952 Pardubice 

‡ 4.11.1952 Semín

 oo 30.9.1905 Praha 

Jindřich Dvořák
*3.7.1877 Želiv č.1 
† 19.2.1951 Semín 

‡ Semín 

78

77

Milada (Milred) 
Lilian Mašková

*7.6.1916 Cleveland, USA
† 17.6.1996 Praha  

 oo 23.6.1943 Svémyslice

Karel 
Dvořák

*11.8.1911 Semín 
† 3.3.1976 Praha 

85

84

Eliška (Alžběta)
 Kralertová
*1802 místo
† 1846 místo

 oo 15.2.1834 místo 

Prokop 
Dvořák

*18.6.1816 Vladislav č. 3
† 29.11.1854 Pelhřimov

5

4

Františka
Sobotková

*23.11.1846 Polná č. 113D
† 29.8.1924 Borová

 oo 15.9.1863 Polná 

František 
Dvořák

*26.3.1839 Želetava č.1
† 25.3.1897 Borová 

8

7

1. generace
2. generace

3. generace

5. generace
6. generace

7. generace

4. generace

Rodová posloupnost
semínských Dvořáků

Semínský pivovar měla pronajatý a vlastnila 
„semínská“ větev rodu Dvořáků.

Honzi, jeste prosím téxty

Milan dvorak vystudoval střední elektrotechnickou školu y v této oblasti podniká

Monika, po absolvování ,VSE pracuje jako účetní expert

Marek pp ukončení střední skoly pracuje v rodině firme

Martin vyučený elektromonter pracuje v autodoprava

Jarpslava svůj profesní život byla v gastronomii

Honzi,pouze musime zkratit toho Mirka myslím ,data a jeho kurzy,  vzít to od jeho bombardaku ,to si rekneme

Pak toho kaju jsme nechali jinde

do roku 2011 vlastnila a byla ředitelkou velmi 
úspěšné modelingové agentury Czechoslovak 
Models. Dcera Denisa vystudovala též SEŠ a 
potom pracovala v cestovnim ruchu v Praze, 
Skotsku a Irsku. V roce 2004 se na Sardinii 
provdala a r. 2006 se jí narodila dcera Matilde, 
které dnes už studuje gymnázium. Manžel Antonio pracuje v dopravě.

najatý pivovar v Horní Cerekvi. V roce 1898 byl Jindřich odveden na vojnu, sloužil 3 roky v Českých 
Budějovicích a vojenská cvičení poté konal třikrát v Písku a jednou v Benešově. Po vojně nastoupil 
1.10.1901 místo v pivovaře Želetavi u Telče na Moravě, kde zůstal až do konce roku 1905. Téhož 
roku se také po seznámení s Annou Hájkovou (*1878 † 1952) chtěl oženit a osamostatnit se už i
pracovně. Strýc Karel mu doporučil nájem panského pivovaru s hospodářstvím v Semíně u Přelouče. 
Novomanželé Svatbu měli novomanželé 30.9.1905 v Praze u sv. Jindřicha, svatební hostinu v hotelu 
U Zlaté husy a hned od 1. října začali hospodařit na Semíně. Jindřich Dvořák byl posledním sládkem 
semínského pivovaru Jeho předchůdci byli sládek Gočár, jehož syn byl známým architektem, který v 
Semíně hospodařil deset let a jeho nástupcem byl sládek Fr. Beran, který se zde držel 14 let. Po něm 
přichází jako sládek už Jindřich Dvořák, který od svého předchůdce odkoupil různé zařízení, koně a 
suroviny. Podle záznamů za toto zaplatil 3.412 zlatých. Nájem pivovaru si zprvu sjednal od 1.10.1905 
na 12 let. Nájem prodloužil až do roku 1918, kdy pivovar koupil.  Pivo zde vařil až do roku 1926, kde 
jeho vaření ukončil a v dalších letech z prostoru pivovaru distribuoval pivo jiných pivovarů.        

Karel - Miloslav
Dvořák

*16.5.1944 Praha
† 23.12.2008 Praha

9.6.1967 Praha

Jaroslava
Fricová

*24.3.1945 
Praha

  

85a 494

výstavy Lucemburkové. Tehdy jí manželé 
spoluprořádali u příležitosti 600. výročí 

 smrti 12. českého krále Václava IV. 
Lucemburského, který zemřel ve 

věku 58 let dne 16.8.1419.       
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rodu vymírá po meči
hr. = hrabě, hraběnka

Celkem nalétal 489 
operačních hodin, byl 
třetím nejúspěšnějším 

československým 
stíhacím pilotem ve 
2. světové válce. Za 
svou statečnost byl 
vyznamenán řadou 

vysokých vojenských 
vyznamenání. Po 

návratu do vlasti se
uplatnil u vojenského letectva.

sloužil např. jako velitel letky v Plzni. 
Po roce 1948 ale opět odešel do britského 

exilu, kde v hodnosi generálmajora i zemřel.                                                                               
                              

Maleč

Přibyslav

Havlíčková 
Borová

Havlíčkův 
Brod

© 2023 genealogická studie: sestavil Jan Drocár ve spolupráci s Miladou 
Karasovou rozenou Dvořákovou a Jaroslavou Fricovou provdanou Dvořákovou

Bohuslav 
- jeden z 
85 signatářů
šlechtické deklarace 
z roku 1939. Vnuk Františka
Ladislava Riegera a pravnuk
Františka Palackého byl právník,
diplomat a významný filaterista.
Se sourozenci zdědil statek 
a zámek Maleč, kde po 
odkupu jejich podílů od 
roku 1921 hospodařil sám. 
Choť Vladimíra byla 
dědičkou pražské 
Villy Pellé.

Jan Křtitel 
Heyrovský 

z Rovenova

Ve svých Pamětech z mého 
života připomíná historik W.W. Tomek 
mladší z nich - Leopoldinu. "Poldinka, 

dceruška Šwarzenberského nejvyššího 
nad lesy /fořtmistra/, který byl s Palackým 

w blízkém šwakrowstwí...prowdala se později za
 jakéhosi p.Taška w Budějowicích".

jejíž otec
 Jan Liebl byl sládkem schwarzenberské

ho pivovaru Petrův Dvůr 
v letech 1854-1866.

Michal
 Dujka

*14.10.1954 Praha
† 17.11.2021 Horní Jelení

2.  13.9.2014 Horní Jeleníoo9.6.1967 Praha

Jaroslava
Fricová

*24.3.1945 
Praha

  

85a 494 Milada 
Dvořáková
*12.9.1950

 Praha

1.  1.6.1971 Prahaoo

Ing. Ladislav 
Karas

*7.6.1932 Beroun
† 2006 Praha 

496

8. generace 8. generace
Karel

 Dvořák
*16.5.1944 Praha

 † 23.12.2008 Praha

85a

Posledním sládkem semínského pivovaru byl Jindřich Dvořák, který si v roce 1905 pivovar pronajal 
a poté v roce 1918 koupil. Jindřich Dvořák v pivovaru vařil pivo až do roku 1926, kdy jeho vaření 
ukončil a v dalších letech z prostoru pivovaru distribuoval pivo jiných pivovarů. 

Josef Gočár

matka, ale na vzhledu jí záleželo. Měla krásné 
oči a vlasy, ráda se hezky oblékala. Inteligenci
a sklon k ironii zdědila po otci. Byla duchaplná, 
vzdělaná a dobře tančila. Koncem roku 1865 si 
ji studenti vybrali jako předtanečnici na plesu 
Národní besedy. Měsíc poté zahajovala tanec 
na Žofíně s mladým Odkolkem, synem majitele
mlýna na Kampě a byla ozdobou večera.

Otec měl od malička zájem v hudbě. Učil se v dětství na housle a flétnu u kapelníka Říčana v Borové. Později se zúčastňoval různých hudebních vystoupení a zejména rád hrával při duchovních místních koncertech. Ale i v dalším životě rád sáhl po svých fidlátkách při různých příležitostech a dbal, aby i své syny hudebně vychoval.

Zakladatel semínské 
větve rodu Jindřich 
Dvořák (*1877 † 1951), 
byl nejmladším synem 
Františka Dvořáka a 
Františky Sobotkové. 

Borové. Doba učení trvala tehdy čtyři roky a podle 
Jindřichova výučného listu, potvrzeného obecním 
úřadem, se učil od 2.1.1892 do 31.12.1895. Poté 
vypomáhal nějakou dobu doma, protože otec už 
začal být nemocný. Pomáhal také v pivovaře u 
bratra Karla (Novoměští) v Přibyslavě a též u 
Františka (Žďárečtí) v zámku Žďáře. Od dne 
25.10.1897 až do dne 22.5.1898 pracoval u 
strýce Karla Dvořáka (*1851 † 1919), který měl 

1)
 Josef Kopeček

2) 
Jana Croÿ

3) 
Anita Podstatská-Lichtenstein

4) 
Marie Viktorie Kopečková rozená Sternbergová

5) 
Elisabeth Lobkowiczová

6) 
Jan Dobrzenský z Dobrzenicz

7) 
Dagmar Petrů

8) 
Anežka Kovářová

9) 
Jan Kovář

10) 
Arnošt Waldstein-Wartenberg

11) 
Ladislav Horák

zástupce ředitele Pražské konzervatoře a místopředseda rady Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
12) 

Karla Katschnerová
vnučka fotografa Jana Langhanse, majitelka zámku v Dobřenicích

13) 
Milada Vepřeková

14) 
Anežka Kochová

15) 
Polyxena Czerninová rozená Lobkowiczová

16) 
Theobald Czernin

17) 
Pavel Trojan

ředitel Pražské konzervatoře a člen rady Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách 
18) 

Miroslav Petrů
19) 

Karel Paar
20) 

Deborah Colloredo-Mansfeld
21) 

Kristina Colloredo-Mansfeld
22) 

Adrienne Korff-Schmising-Kerssenbrock, 
předsedkyně rady Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách

23) 
Dagmar Strachwitzová

24) 
František Schlik

25) 
Anna Divina Schlik

26) 
Matylda Quagliotti rozená Nostitzová

27) 
Antonín Bořek-Dohalský

28) 
Rodrigo Katschner

29) 
Maximilian Czernin

30) 
Tomáš Czernin

31) 
Marie Christina Aschermannová rozená Korff-Schmising-Kerssenbock

32) 
Jindřich Aschermann

33) 
Jan Czernin

34) 
Anička (Anna) Czerninová

35) 
Ursula Cerninová

36) 
Terezie Kochová rozená Czerninová

37) 
Barbora Kovářová

38) 
Vladimír Kovář ml.

39) 
Jana Kovářová

40) 
Vladimír Kovář

majitel firmy Unicorn, donátor Pražské konzervatoře a člen rady Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
41) 

Johann Podstatzky-Lichtenstein
42) 

Michael Podstatzky-Lichtenstein
43) 

Mario Quagliotti
44) 

Leonhard Colloredo-Mansfeld
45) 

Monica Šebová (rod Bubna-Litic)
46) 

Jaroslav Lobkowicz
47) 

Johannes Lobkowicz
48) 

Ida Lobkowiczová
49) 

Petr Dujka (rod Bubna-Litic)
50) 

Eleonora Dujková rozená Bubna-Litic 
51) 

neznámá
52) 

Isabella Harnier-Regensdorf rozená Schwarzenbergová
53) 

Karel Albrecht Waldstein-Wartenberg
54) 

neznámý
55) 

Zdislava Crombie rozená Dobrzenská z Dobrzenicz
56) 

John Marmaduke Parish
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