
RIEGER

Josef
Jaroš st.

 *28.2.1834 Skaly u Písku
† datum místo

František Ladislav 
baron Rieger

*10.12.1818 Semily 
† 3.3.1903 Praha

František 
Palacký

*14.6.1798 Hodslavice  
† 26.5.1876 Praha

*10.1.1807 Praha
†18.8.1860 Dìèín (Podmokly?)

Terezie 
Mìchurová

Václav 
Èervinka

*1807 Krupná
 † 1870 Praha

oo 
15.8.1853 

Praha
Chrám 
Panny
 Marie 

Snìžné

oo 
28.9.1874

místo 

Marie 
Palacká

*18.4.1833 Praha 
† 29.3.1891 Øím

Marie 
Riegerová

*9.8.1854 Praha 
† 19.1.1895 Praha

*29.12.1844 Ostøedek
† 11.11.1929 Chotìboø

Václav 
Èervinka

Alžbìta (Eliška)
 Vojáèková 
*1819 místo 
† 1901 místo

Bohuslav (Bohuš)
 baron Rieger

*5.10.1857 Praha
† 29.5.1907 Pouèník u Karlštejna

Marie Matylda Vìnceslava
Èervinková

*8.3.1855 Ostøedek
† 19.1.1895 místo

oo
19.8.1889

Beroun

Bohuslav (Bohuš)
 baron Rieger

*5.10.1857 Praha
† 29.5.1907 Pouèník u Karlštejna

Marie Matylda Vìnceslava
Èervinková

*8.3.1855 Ostøedek
† 19.1.1895 místo

oo
19.8.1889

Beroun

oo
 1841
místo

oo
 16.9.1827 

kostel 
sv. Jakuba
v Pøedslavi

Jiøí 
Palacký

 *18.12.1768 Hodslavice
† 8.9.1836 Zubøí

Anna
Køižanová

 *1.4.1769 Hodslavice
† 25.10.1822 Hodslavice

oo 2.2.1790 Hodslavice

Jan 
Mìchura

 *datum místo
 † 18.4.1852 místo

Marie
Lankisch von Hörnitz

 *1782
† datum místo

oo datum místo

 Jiøí Palacký - vyuèil se krejèím, 
velmi dobøe obchodoval, pozdìji 
byl uèitelem, byl také rychtáøem 

v Zubøí, kde také zemøel; mìl 
12 dìtí; když zemøela první 

manželka (Anna) oženil 
se s Julianou 

Jan -  bohatý
advokát èeských 
šlechticù a velkostatkáø
8.5.1809 koupil panství Otín, 
kde postavil 1810 zámek;(dìdil
syn Leopold (*2.2.1804 † 11.2.1870), 
hudební skladatel a poté všechny
statky (Pøedslav, Otín, Annahof,
Habartice a Chuchle) vnuk 
Viktor, ale ten je neudržel;
r. 1827 Jan Mìchura
koupil panství Lobkovice;
1817 se podruhé oženil
s Aloisií Hloužkovou,
s níž mìl dceru, pozdìjší
baronku Saamenovou.

Marie - rodièe:
Josef  Antonín
Lankisch von
Hörnitz
a Antonie 
Pachmanová

Terezie - když
zemøel její otec
dìdila statek 
Lobkovice

Terezie - s dìtmi 
- Marií a Janem

Václav Jiøí 
baron Rieger
*1892 místo 
† 1915 místo

Ladislav  
baron Rieger

*17.5.1890 Praha
† 30.4.1958 Praha

1. 1. 
5.5.1915

Praha
(rozv. kol. 

1931)
 

oo 

Marie - spolu se sestrou
se uèila malovat u sestry
 Josefa Mánese Amálie; 

byla spisovatelka; napsala 
také libreta k operám 

Antonína Dvoøáka 
Dimitrij a Jakobín

manželùm Josefu Jarešovi ml. a Jaroslavì
se narodili 4 dìti:  Vojtìch, Josef, Rùžena

a Alžbìta - Vojtìch (*1888 † 1965) v letech
1913-1918 pracoval u fy Braitfeld-Danìk,

1919-1921 u fy Waldes a spol.; jako profesor
na ÈVUT pùsobil v letech 1921-1958; Josef

(*1892 † 1910) tragicky zemøel v mládí, pøed 
domem na Belcrediho tøídì v Praze 7, kde
bydleli, naskakoval do tramvaje a uklouzl. 
Rùžena (*1894 † 1938) nejprve pùsobila 

jako uèitelka, poté se vìnovala øadì 
èinností spojených zejména s módou 

(redigovala napø. èasopisy Módní 
revue a Lada).  

Josef ml.- od 
 1904 vrchní 
živnostenský 

inspektor, 1908 
vyznamenán 

rytíøským øádem 
železné koruny 

III. tøídy, 1916
dvorní rada;

po 1918 
sekèní šéf na 

ministerstvu
 sociální péèe.

Rodina Jarešù pocházela ze selského statku
èís. 2 ve Skalách, okr. Písek, kde se ještì dnes øíká
po starém zvyku “U Jaršù”, aèkoli statek ten pøešel
prùbìhem doby již do tøetích rukou. Tam se narodil

Josef Jareš. st. jako syn Matìje Jareše a Marie 
rozené Hrdinové z Krèe u Protivína.

František Ladislav Rieger a Marie
Palacká vlastnili po Mìchurových
palác v dnešní Palackého ulici 
a od roku 1862 také 
východoèeské panství
Maleè, které koupili 
za 300 000 zlatých

František 
Ladislav 
-  rodièe: 
Václav
Rieger

a Terezie

Alžbìta (Eliška) - absolvovala Státní 
ústav uèitelek v Praze, za svobodna 

vyuèovala na obecné škole na Žižkovì

Ladislav 
- plným jménem Ladislav Ratibor Rieger

Bohuslav (Bohuš) -
JUDr. vzdìlaný právní 

historik, studoval na 
univerzitách v Paøíži, 
Strasburgu, Berlínì, 

Halle, ve Vídni; 

Karel 
- klinický

 psycholog;
pùsobil 

v psychiatrické 
léèebnì 

v Havlíèkovì 
Brodì

Jitka 
- vystudovala 

psychologii 
na Univerzitì 

Karlovì 
v Praze

Alžbìta (Eliška) Riegrová
rozená Jarešová s dìtmi 

Ladislavem Svanem a Vìrou, 
foto asi z roku

1923

Tøetí nejvìtší švédské mìsto Malmö 
na snímku z roku 1913. O tøi roky
pozdìji se zde narodil Ladislav
Svante Rieger, potomek
Františka Palackého
a Františka 
Ladislava 
Riegera

Jitka - vystudovala speciální 
pedagogiku na Univerzitì 

Karlovì v Praze;
individuálnì douèovala 
postižené dìti a bydlela

 s matkou v Praze

zámek Maleè 
na obraze 

Otakara Lebedy 
asi z roku 1888

první 
majitel

zámku Maleè 
z rodu Riegrù

František Ladislav
(*1818 † 1903) 

rodný dùm Františka Palackého v Hodstavicích

Doc. PHDr. Vìra Macháèková-Riegerová - vystudovala germanistiku na
Univerzitì Karlovì v Praze; pøednášela nìmeckou literaturu na filosofické
fakultì UK, pozdìji vedla katedru germanistiky; po roce 1968 byla 
z univerzity vyhozena; pøekládala nìmeckou literaturu (S. Zweig,
J.W.Goethe); celý život spravovala rodinný majetek, uchovává památky
a vzpomínky na pøedky; v roce 1994 v rámci restitucí získala zámek v Malèi,
který byl potomkùm Františka Ladislava Riegera vyvlastnìn v roce 1948. 

Ladislav Svante - významný vìdec,
doktor pøírodních vìd, - logik 
a matematik, rodièe špatnì 

hospodaøili a tak byl i se sestrou 
Vìrou obèas podporován strýcem 
Bohuslavem, nazývaným v rodinì 
Boba (signatáø); Ladislav se zaèal 
zajímat o veøejný a politický život
 už na støední škole. Byl èlenem

  nìkolika støedoškolských i jiných
 organizací (politicky vìtšinou 
levicovì zamìøených. Úèastnil 
se poøádání letních stanových 

táborù, kde se v roce 1937 
seznámil s manželkou Helenou, 

budoucí neuroložkou; zemøel mladý 
na mozkový nádor ve vìku 46 let 

Václav - majitel zámeèku Ostøedek u Benešova; øeditel Riegerova  panství v Malèi u Chotìboøe 
od 17.3.1872 do 27.2.1904; se svým tchánem podnikl v roce 1900 cestu do Paøíže na svìtovou výstavu; 

byl literárnì èinný pod pseudonymem Q.F. Renatus, byl i skladatelem, napø. složil scénickou hudbu ke høe 
Naši furianti L. Stroupežnického, se kterým se pøátelil; (provedlo Národní divadlo 1887). Jeho bratøi byli

 spisovatel Otakar Èervinka (*1846 † 1915), lesník a básník Miloš Èervinka (*1853 † 1891) a ruský
 generál (1908) a legionáø Jaroslav Èervinka (*1848 † 1933).

2.  
1937
místo 

oooo 2. 
datum
místo

 

Alžbìta (Eliška)
 Jarešová

*14.3.1890 Plzeò 
† 14.8.1951 místo

j*datum místo
† datum místo

jméno
Chvojka

Albína (Bìla) 
Kašparová

*1901 Vysoké Mýto
† 1967 Praha

Alena
 baronka Riegerová

*14.2.1956
 Praha

Johana
Riegerová
*23.6.1964

místo

Zdenka
Riegerová

*29.12.1966
místo

Kateøina
Švíková

*2001 
Praha

Barbora
Švíková

*2004 
Praha

Jan Vojáèek
(Wogaczek)
*30.12.1787 
† 19.8.1870

Marie 
Dùrasová

*30.3.1796 Želenice 
† 27.4.1861 Tetín

oo
datum  
místo 

Bohuslav 
baron Rieger

*10.3.1895 Praha 
† 11.11.1976 Praha

SIGNATÁØ

oo 1918 místo

Vladimíra 
Vondráèková

*12.6.1891 místo
 † 4.9.1968

místo

Bohuslav 
baron Rieger
*1895 místo 
† 1976 místo
SIGNATÁØ

oo 
1918
 místo

Vladimíra 
Vondráèková
*1891 místo

 † 1968
místo

Bohuslav 
baron Rieger
*1895 místo 
† 1976 místo
SIGNATÁØ

oo 1918 místo

Vladimíra 
Vondráèková
*1891 místo

 † 1968
místo

Ladislav Svante 
baron Rieger

*25.6.1916 Malmö 
† 14.2.1963 Praha

oo 17.5.1947 Plzeò

Helena 
Holingerová
*27.8.1918 

Praha

Vìra
baronka Riegerová

*12.9.1919 
Praha 

 1. 
1942
 místo

oo 
JUDr. Antonín

Macháèek
*15.3.1912 Praha 
† 8.9.1998 Praha

2. 
 1962
 místo

oo
Prof. JUDr. Pavel

Peška
*13.4.1926 místo 

† 15.7.2013 Praha

Josef 
Jareš ml.

*1861 místo 
† 1947 místo

oo 
1887
místo

Jaroslava 
Vašíèková

*datum místo 
† datum místo

Josef - mìš�an 
a pláteník,

 pozdìji
 velkostatkáø 

v Litni

Vladimír - otec Ignát Vondráèek
v Praze vystudoval polytechniku
a 1887 pøevzal vedení otcových podnikù, 
nebyl však úspìšný a vše musel 1897
prodat; nechal si je továrnu na 
šamotové zboží v Rakovníku; 
jím vymøel jeho rod po meèi 
- zemøel po pádu z konì 
v rakouském Semmeringu

Josef Victorin
*1839  † 1912

1947
Praha

oo
Oskar 

Victorin
*8.1.1910 Mìlník

 † 11.1.1977 Praha

Milada 
Axamitová 

*8.2.1915 Praha
 † 1.6.1981 Praha

Maria (Mája)
Victorinová
*30.5.1947

místo

Josef František
Doubek 

*1806 Polièka
   † 25.12.1882 Praha

Anna 
Hnìvkovská
*datum místo
† datum místo

oo 
datum
místo

Michal
Macháèek

*1975
Praha

Marie
Macháèková

*2006 
Praha

Václav 
Macháèek
*22.7.1947

Praha

Zuzana
Zachová

*1948
Praha

1. oo 1974 Praha

Hana 
Kroužilová

*1961
Hodonín

2. oo 2003 Maleè

Vladimír 
Macháèek
*12.9.1943 

Praha

Ivana
Èermáková
*22.12.1944 

místo

oo 1969 Praha

Marek
 Škoda

*30.7.1979 místo
† 2013 místo

Alexandra
 Škodová
*30.7.1979

místo

Jitka 
baronka Riegerová

*27.7.1950
 Praha

Karel 
Škoda

*15.10.1933 Brno
† 8.12.1984 Havlíèkùv Brod

oo datum místo

Václav 
- spolumajitel 
zámku v Malèi

Zdena - uèitelka angliètiny 
- pøekladatelka

Johana - vystudovala ekonomickou 
školu, ale vystøídala øadu zamìstnání, 

jezdila autem u pošty, dìlala zástupce správce 
na golfovém høišti, asistentku redaktora

v soukromém nakladatelství; vedle studia
angliètiny na British Consult studovala 
i malíøství, olej a kresbu v soukromém

ateliéru; vìnuje se olejomalbì

Rodný dùm (tzv. 
Riegerùv mlýn) 
Františka Ladislava
Riegera v Semilech na
kresbì Karla Liebschera 
 

JUDr. Bìla 
Riegerová

*27.6.1942 Praha
† 2008 Praha

oo datum místo

Zdenìk 
Petøík

*16.7.1937 Praha
† 23.4.1978 Praha

Luisa 
Marešová 

*datum Suchomasty 
† datum Praha

oo datum místo

Ing. Vladimír 
Vondøáèek

*30.6.1854 Moravská Ostrava 
† 11.8.1897 Semmering

Luisa 
Doubková 

*datum Polièka 
† datum Suchomasty

oo datum místo

Vincenc  
Mareš

*datum místo 
† datum místo

Marie 
Vojáèková 
*1835 Tetín 

† 1915 Praha

oo datum místo

František 
Axamit

*datum Písek
† datum Praha

Jan
Axamit

*1870 Rychnov n.Knìžnou 
† 1931 Praha

oo datum místo

Jana 
Victorinová 

*8.3.1951
Praha

Genady
Engel
datum
místo

oo datum místo (rozv.)

Ludmila 
Dvoøáková

*datum místo 
† datum místo

Václav - JUDr., významný pražský advokát, roku 1844 
koupil statek Ostøedek èp. 1 (patøil mu až do roku 
1869); aktivnì se zúèastnil událostí v  roce 1848; 

spolu s F.L.Riegrem a dalšími byl èlenem 
Národního výboru; jako správce jeho 

statku pracoval František Jaroslav 

Antonín 
Èervinka

*datum místo 
† datum místo

oo datum místo

Eva 
Jirasová

*datum místo 
† datum místo

vrchní rychtáø 
panství 

Karlotýneckého
 v berounském kraji 

ze Svinar 
v berounském 

kraji

kresba Mìchurova domu 
v Pasíøské, dnes Palackého

 ulici
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Dìdeèek 
Oskara Victorína 

(dole) byl mìlnický 
podnikatel Josef Victorín 
(*1839 † 1912). Pocházel 

z podnikatelské rodiny, 
žijící pod Mìlníkem v Rybáøích. 
Rodina vlastnila vinice, cukrovar 

a døevaøství. Josef byl dlouholetým 
pøedsedou Èeské spoleènosti pro 
prùmysl cukerní, v roce 1869 byl 
zvolen pøedsedou správní rady 

Spoleèné továrny na cukr Mìlník, 
v jejímž èele stál 39 let. Rozšíøil 
rodinné døevaøství o parní pily 

v Èáslavi, Stráži nad Nežárkou aj. 
Podnikal i v horním prùmyslu, 

v roce 1872 byl podle nìj 
pojmenován dùl Viktorín v Háji 

u Duchcova. Na severozápadních
 svazích pod Mìlníkem založil 

nové vinice sv. Julie. Stejný název 
nesla i jeho novì vystavená vila 
na návrší na Mìlníku. Aktivnì 
se úèastnil místního veøejného 
života. Spoluzakladatel Sokola 

a zpìváckého spolku. 
(Miroslav Sígl, Kdo byl a je kdo: 

Mìlnicko, Kralupsko, Neratovicko: 
osobnosti, samospráva, historie. 

1. vyd. Praha: Nakladatelství Libri, 
2007, s. 494.)

© 2014 sestavil: 
Jan Drocár ve spolupráci s Kateøinou Daczickou

erby: Libor Kováø; foto: Jaroslav Betka, 
Pavel Loužecký, Karel Feitl a rodinný archív

Daczických z Heslowa

dr. Bohuslav (Bohuš) - ès. diplomat, 
legaèní atašé v Rumunsku, právník, 

významný filatelista; 
vnuk 

Františka Ladislava Riegera 
a pravnuk 

Františka Palackého;
se sourozenci zdìdil Maleè; 
1921 odkoupil díl od bratra 

a hospodaøil sám; byl jednou 
z velkých filatelistických osobností 
a jeden ze zakladatelù znalecké 
svazové organizace, byl øádným 

èlenem komise znalcù Svazu 
ès. filatelistù a pøedním znalcem 
na poli klasických známek; vedle 

své znalecké práce èinný jako 
èlen jury mnoha národních 

a mezinárodních
 výstav.  

Jaroslava - dcera cejchovního v Èeských
Budìjovicích; s manželem se pøed svatbou
znali 5 let, seznámili se na výletì ze Sušice
(kde byl Josef na prázdninách) na hrad Rábí;
vzali se když získal pøimìøené postavení
a hned si nevìstu odvezl do Vídnì; 

Helena - rodièe:
zedník-štukatér
na památkových
objektech; rodièe:
Antonín Holinger 
(*1876 † 1935)
a Františka 
Arbesová (*1886
† 1960) z Prahy
- Poèernic, která 
se do své smrti 
starala o dceøinu
 domácnost a s vnuèkami
  jezdila na léto na chatu 
   na Kaøez u Zbirohu

DACZICKÝ Z HESLOWA

RIEGER

Zakladatel rodu byl slavný èeský politik 

František Ladislav Rieger (*1818 † 1903). 

V roce 1881 se stal rytíøem Øádu zelené koruny 

a v roce 1897 byl povýšen do šlechtického stavu 

a zároveò do stavu svobodných pánù. Byl též 

jmenován doživotním èlenem panské snìmovny. 

V roce 1862 koupil statek Maleè. Oženil se 

s dcerou historika Františka Palackého Marií 

(*1833 † 1891). Jejich jediný syn baron Bohuslav 

 (*1857 † 1907), zvaný Bohuš, pøednášel rakouské

 dìjiny na pražské univerzitì a vìnoval se dìjinám 

práva. Mìl tøi syny. Nejstarší Ladislav Ratibor 

(*1890 † 1958) byl profesorem filosofie na Karlovì 

univerzitì a øeditelem Filosofického ústavu 

Èeskoslovenské akademie vìd. Prostøední bratr 

Václav Jiøí zemøel mladý a nejmladší Bohuslav 

(*1895 † 1976) se vìnoval zahranièní politice a roku 

1939 podepsal prohlášení èeské a moravské 

šlechty. Zdìdil statek Maleè, který mu ale byl 

po komunistickém pøevratu zabaven (r. 1950). 

Rod pokraèoval Ladislavovým synem Ladislavem 

Svantem (*1916 † 1963), který se narodil ve 

Švédsku, což vysvìtluje jeho druhé køestní jméno. 

Pùsobil jako docent matematiky a logiky na 

ÈVUT v Praze. Jeho osobou rod po meèi vymøel. 

Zámek Maleè byl navrácen rodinì jeho sestry.

František Palacký se od r. 1824

   pøátelil a pracoval pro hrabìte

      Františka Sternberga a díky 

          nìmu získal zakázky na 

           rodopisy i od dalších rodù

                šlechtických napøíklad 

                 Czerninù, Kinských, Martinitzù, 

                    Althannù; a byl tak záhy uveden mezi

                    pøední pražskou šlechtickou spoleènost. “Praha tehdejší 

                      bylo mìsto aristokratické, pohostinné domy panské ale

                        i mìš�anské otevøeny byly návštìvám i spoleènostem

                           v míøe dnes neznámé, spoleènost scházela

                              a bavila se vùbec v rodinách, nikoliv

                                 ve veøejných místnostech”.

       

*12.12.1860 Praha 
† 1.11.1881 Praha 

Olga

Erb pøedního èeského politika 
- JUDr. Františka Ladislava Riegera 
(*1818 † 1903), který byl na základì 
císaøského rozhodnutí povýšen dne 

12.5.1897 do stavu svobodných pánù. 
František Ladislav Rieger byl v té dobì 

rovnìž èlenem panské snìmovny 
øíšské rady ve Vídni, majitel nìkolika 

rakouských, ruských, srbských a èernohorských 
vyznamenání, èestným obèanem mìsta Prahy 

a od roku 1862 vlastníkem statku Maleè 
u Chotìboøe. Spis je dnes uložen ve 
fondu Ministerstva vnitra - Šlechtický 

archiv, Vídeò (karton 40). 

Jan  
Palacký

*10.10.1830 Praha  
† 22.2.1908 Praha

Adelheid
Hämplová

*c. 1830 místo 
† datum místo

oo 
datum 
místo

František 

Palacký 

Terezie 

Mìchurová

v roce 1889 habilitoval na 
èeské univerzitì a roku 

1893 byl jmenován 
profesorem 
rakouských 

právních 
dìjin

Èech, otec básníka Svatopluka Èecha, který se 
v ostøedeckém zámku v roce 1846 i narodil 

(básníkovu rodnou svìtnièku zde nechal 
vytvoøit další z ostøedských majitelù - 
Zdenko hrabì Waldstein v roce 1898 

manželé Èervinkovi mìli 
celkem 5 synù a 1 dceru

manželé Marie Vojáèková 
a soudce František Axamit

Jan 
Axamit

- MUDr.

Podle kronikáøe Kosmy povìst 

praví, že Tetín založila Krokova

dcera Teta. Èasto tam prý pobýval také kníže Boøivoj I. 

Pro jeho manželku sv. Ludmilu byl Tetín vdovským sídlem 

 a byla tam z popudu své snachy Drahomíry v roce 921 

zavraždìna. Ke konci 13. století byl místní hrad pøestavìn 

na sídlo pøemyslovských levoboèkù. Roku 1321 držel hrad 

Štìpán z Tetína a po nìm synové. V roce 1357 koupil celé

tetínské panství Karel IV. a ten ho pak pøipojil ke Karlštejnu.       

                                     

Bohuslav (Bohuš) Rieger

V záøí 1939 podepsal 
Bohuslav Prohlášení 

èeských a moravských 
v záøí 1939. V roce 1942 
byla nad jeho statkem 
Maleè, kde František 

Palacký napsal 
podstatnou èást svého díla Dìjiny národu 
èeského v Èechách a na Moravì, Nìmci 

ustavena vnucená správa; v roce 1948 byl 
zámek Bohuslavu a Vladimíøe Riegrovým 

komunisty vyvlastnìn.
Bohuslav

byl posledním mužským 
èlenem rodu Riegrù
- s ním rod po meèi

vymøel

Bohuš, Václav a Ladislav
 Riegerové kolem roku 1898

Bìla 
Riegrová 

na snímku 
z roku 2001

znak 
a vlajka 
Malèe

Vpravo
-zaèátek 
císaøské 

listiny 
ze dne

12.5.1897 
s rozhodnutím 

o povýšení
Františka
 Ladislava 
Riegera
do stavu 

svobodných 
pánù 

(baronù). 

Václav 
Bráf

*1888 místo
† 1908 místo

Libuše 
Riegerová 

*21.6.1860 Praha 
† 27.3.1930 Praha

oo datum místo

Albín 
Bráf

*27.2.1851 Tøebíè 
† 1.7.1912 Roztoky u Prahy

Manželé Bráfovi se synem 
Václavem kolem roku 1891

zámek v Malèi

Bohuslav a Vladimíra

Bohuslav a Vladimíra

V Praze František Palacký byl nejèastìji

vidìt u Ebertù, Nebo v domì barona 

Astfelda, kde bývali hosty pøední

šlechtici i inteligence obèanského

stavu. Baron vlastnil i Trojský zámek, 

kde Palacký i nìkolik dní bydlel.

Karl Egon Ebert (*1801 † 1882) byl 
pražský nìmecký básník a spisovatel. 
Z jeho a Palackého podnìtu se sešla 
18.3.1848 spoleèná schùze èeských 
a nìmeckých spisovatelù v restauraci 
Arciknížete Štìpána na Koòském trhu 

(Václavské nám. è. 29/825-6 
- pozdìji hotel Evropa. 

Den po jeho smrti v bøeznu 1903 vìnovaly F.L.Riegrovi Národní 
listy obsáhlý, nìkolikastránkový materiál a v úvodníku napsaly: 

„V okamžicích, jako jest nynìjší, bezdìènì ustupují stranou 
a do pozadí vzpomínky na potyèky a zápasy rùznících

se politických názorù.“ 

JUDr. Václav Dùras
oo Marie Svatava Hájková 

 Václav Dùras 
oo Marie Chvojová

Eliška Vojáèková
oo JUDr. Václav Èervinka

 

 Bohuslav 
Rieger 

 

Marie Dùrasová
oo František Aksamit

Anna Dùrasová
oo Mikuláš Daczický

*1909 † 1971
signatáø

Mikuláš Daczický
oo Eva Erhardtová

Nicholas 
Daczický

Ondøej Daczický
oo Ivana Karmazínová

Kateøina Daczická
oo Pavel Sláma

Veronika
 Daczická

Tereza
 Daczická

Marie Dùrasová
oo Jan Vojáèek

Terezie Mìchurová
oo František Palacký

Jan Mìchura
oo Marie Lankisch-Hörnitz

Václav
 Dùras

Pøíbuzenská propojenost

Marie Palacká
oo František Ladislav Rieger

Jan Aksamit
oo Ludmila 
Dvoøáková

 
 

Luisa Marešová
oo Vladimír 
Vondráèek 

Luisa Daubková
oo Vincenc Mareš 

Milada Aksamitová
oo Oskar Victorin

sestry Jana 
a Mája Victorínovy

Ladislav Rieger  Albína Kašparová

Johana 
Riegrová

Zdena
 Riegrová

Bohuslav Rieger 
*1895 † 1976

signatáø

 Alžbìta Jarešová

Ladislav Svante Rieger
oo Helena Holingerová

 Alena
 Riegrová

Alexandra
 Škodová

Marek
 Škoda

Tadeáš
 Syrový

Dan
Syrový

Barbora
 Šviková

Kateøina
 Šviková

Jitka Riegerová
oo Karel Škoda

 

Vìra Riegerová
oo Antonín Macháèek

 

Radka Macháèková
oo František Švik

Dana Macháèková
Daniel Syrový

Vladimír Macháèek
oo Ivana Èermáková

Bìla Riegrová
oo neznámý

V letech 1527-1533 v Tetínì pobýval Václav Hájek z Liboèan. Na poèátku 19. století se stal majitelem

tetínského panství rod Vojáèkù a ten poté držel statek po øadu generací. Na zámku v Tetínì se u rodiny 

Vojáèkù scházeli významní pøedstavitelé tehdejšího politického a kulturního života - Jiøí Jungmann, Josef

Dobrovský, František Palacký, Josef Krasoslav Chmelenský a další. Ve vlastenecky orientované rodinì 

Vojáèkù vyrùstala i dcera F. L.Èelakovského Marie, budoucí cho� novináøe, spisovatele a politika Karla Tùmy. 

V roce 1821 se tam narodil spisovatel a filolog Vácslav Vojáèek. Další èlen rodiny Jan Bohdan Vojáèek byl 

dlouholetým zemským poslancem. Roku 1998 byly na prùèelí zámku umístìny obecním úøadem hodiny hrající

                                                                  každou hodinu skladbu J.M.Vojáèkové Nad Berounkou pod Tetínem.

František 
Daubek 

*datum Polièka 
† datum místo

oo datum místo

Eleonora  
Mrázová

*datum Pohora è.25  
†datum místo

Šebastián 
Hnìvkovský 

*19.3.1770 Žebrák 
† 7.6.1847 Praha

oo datum místo

Anna 
Skøivanová  

*19.8.1784 Hostomice 
† 23.5.1854 Praha

Pohora è. 25 
- v litomyšlském

panství

Anna 
- dcera
starosty
v Hostomicích

mìš�an 
a pláteník 
v Polièce, 

velkostatkáø 
v Litni?

Šebestian 
- starosta
 Polièky, 
èeský básník

Ignát Vondráèek - narodil se 12. ledna 1819 
v Tachlovicích na Berounsku v rodinì stavitele. 
Vystudoval báòskou akademii  v Banské Štiavnici
a praxi získal  v nìkolika dolech. Roku 1845
 pøijal nabídku knížete Huga Karla Salma a stal se 
zástupcem správce jeho podnikù v Blansku. 
V polovinì 60. let 19. století  odešel do Ostravy, která tehdy
 zažívala prùmyslový rozmach. Spojil se s bratry Gutmanny
 a spoleènì získali do nájmu  vìtšinu dolù v Orlové, Karviné
 i Ostravì. Ignát Vondráèek proslul i jako èeský vlastenec. 
Zemøel 11. èervna 1887. 
Více na: http://euro.e15.cz/profit/prvni-cesky
-uhlobaron-891728#utm_medium=selfpromo&utm
_source=e15&utm_campaign=copylink

Radka
Macháèková
*25.9.1971 

Praha

František 
Švík

*16.2.1969 
místo

oo 2000 Dobøíš

Dana
Macháèková

*2.3.1975 
Praha

Daniel 
Syrový 
*1973 
místo

oo 2003 Praha

Dan 
Syrový 
*2005 
Praha

Tadeáš 
Syrový 
*2008 
Praha

Oslav 80. narozenin 
F.L.Riegra se roku 

1898 zúèastnila
široká škála èeských

veøejných èinitelù, 
vèetnì bývalých 

politických odpùrcù. 

 oo Vladimíra 
Vondráèková

Marie 
Macháèková

Michal 
Macháèek

Václav 
Macháèek

 

Hana 
Kroužilová

 

Zuzana 
Zachová

 

2.oooo1.

oo 1. 2.oo

oo Marie
 Èervinková

 Anna Hnìvkovská
oo Josef František Daubek 

 

Šebastian Hnìvkovský
oo Anna Skøivanová 

 

Ve sklepním klubu sester Victorinových 
na pražském Žižkovì se schází 

k popovídání si
zajímavá spoleènost. Mimo jiné 

pøicházejí i pøedstavitelé èeské šlechty, 
jejichž otcové, dìdové a pradìdové

podepsali šlechtické deklarace 
z let 1938 a 1939.  oo 

Marie Èervinková

 popis erbu
 Františka 
Ladislava 

Riegera

Alfons Paar
*1903 † 1979

zámek Tetín

Rosina Palacká
*21.10.1814  † 7.2.1890

nejmladší sestra Fr. Palackého
oo 

Jiøí Turek
*1812 † 

Jiøí Palacký
 *18.12.1768 Hodslavice

† 8.9.1836 Zubøí
 2.2.1790 Hodslavice

 *1.4.1769 Hodslavice
† 25.10.1822 Hodslavice

oo
Anna Køižanová

Jiøí Palacký
 *1.4.1737 Hodslavice
† 14.1.1806 Hodlavice

22.11.1767 Hodslavice 

 *c. 1742
† 20.12.1790 Hodslavice

oo 
Rosina Bartoòová

Jiøí Palacký
 *12.2.1707 Hodslavice
† 4.12.1785 Hodlavice

2.9.1736 Hodslavice 

 *6.10.1709 Hodslavice
† 17.4.1777 Hodslavice

oo 
Juliana Kudìlková

Matìj Palacký
 *12.1.1658 Bludovice

† 25.1.1729 Hodslavice
1684 Hodslavice 

 *c. 1664 místo
† datum místo

oo 
Rosina Tomanová

Jakub Palacký
 *10.3.1634 Bludovice
† c. 1692 Bludovice

2.7.1656 Bludovice 

 *c. 1632 místo
† datum místo

oo 
Anna Melèová

Jan Palacký
 *c. 1614 Bludovice
† c. 1664 Bludovice

4.7.1633 Bludovice 

 *c. 1610 místo
† po 1664 Bludovice

oo 
Anna Neisserová

Jiøí Palacký
 *c. 1590 Bludovice

† 10.11.1617 Bludovice
1.9.1613 Bludovice 

 *c. 1580 místo
† po 1659 místo

oo 
Kateøina

Jiøí Palacký
 *c. 1565 místo
† datum místo

http://hajek-rodokmen.info/phpgedview42/individual.php?pid=I7144&ged=hajekjosef1886-20-12-05-08-ful-utf8&tab=0

Adela 
*31.3.1861 Praha 

† 1944 Praha
 provdala se za Ludwiga 

Krauchenberga jejich potomci žijí dodnes

 Evženie 
*1869 místo 
† 1876 místo 

K osobì Prof. PhDr. 
Jana Palackého 
(plným jménem 

Jana Køtitele
 Kašpara) se 
vztahovala 

prùpovídka “kecá jak Palacký”; rozšíøila
 jí o nìm jeho neteø Libuše Bráfová. Jan 
byl profesorem zemìpisu na filozofické 

fakultì a pro svoji až chorobnou povídavost, 
pozdìji ponìkud zanedbaný zjev a podivné 

mravy se stal známou pražskou figurkou; 
výrok pøevzali i jeho studenti; mezi lidmi 

byl Jan velmi oblíben, o èemž svìdèí 
jeho jmenování èestným obèanem 

mnoha èeských mìst a obcí;
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