
Výstava pøipomíná v letech 1938 a 1939 v èase 
nejvyššího ohrožení vlasti nacismem veøejnými prohlášeními plnì podpoøila svou 

zemi, národ a jazyk. Prostøednictvím rodokmenù pøinášejí jednotlivé panely výstavy 
základní informace o signatáøích šlechtických prohlášení, jejich rodech, pøedcích, 

potomcích a dalších pøíbuzných, rodinném zázemí i rodových sídlech. 

akce èeské zemské šlechty, která 

Rodina 
Germenis-Hildprandt

a rodokmenová spoleènost 
Rodro z.s. 

uvádí

VÝSTAVU

ŠLECHTICKÁ PODPORA ÈESKÉ STÁTNOSTI

Výstava se bude konat na zámku Blatná  
od nedìle 19. kvìtna do nedìle 16. èervna 2019  

od 10:00 do 16:00 hodin každý den (kromì pondìlí)
Vstupné: 30 Kè
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Výstava probíhá v rámci evropského projektu Dnù soukromých hradù a zámkù
 "Naše historie, vaše dìdictví", který poøádá Asociace majitelù hradù a zámkù,

 a který se koná pod záštitou Èeského ministerstva kultury.



Šlechtická prohlášení (deklarace):

1. Prohlášení èlenù starých rodù vzhledem k nedotknutelnosti území Èeského státu.

Dne 17. záøí 1938 pøedalo 12 zástupcù šlechtických rodù Prohlášení prezidentovi Edvardu Benešovi pøi zvláštní 

audienci na Pražském hradì. „Vycházejíce z pøesvìdèení o jednotì našeho národa ve všech složkách 

a zejména o tom, že potomci nìkdejších spolutvùrcù a nositelù èeské státnosti ještì mohou svému národu 

a své vlasti za všech pomìrù platnì posloužiti, chceme se vždy a za všech okolností 

hlásiti k èeskému národu” (citace z posledního odstavce dokumentu).

2. Audience u nového prezidenta s potvrzením platnosti pøedešlého prohlášení

Dne 24. ledna 1939 potvrdilo 12 zástupcù šlechtických rodù obsah Prohlášení ze 17. záøí 1938 pøi audienci na Pražském 

hradì i novému prezidentovi republiky Emilu Háchovi. Prezident pøi pøijetí mj. prohlásil: “Staré rody, které vzešly z našeho 

národa a zùstaly mu vìrny, byly a jsou živým dùkazem, že náš národ už pøed staletími dosáhl vysokého stupnì civilisace”.

3. Prohlášení èeské a moravské šlechty v záøí 1939.

Dne 7. záøí 1939 bylo toto Prohlášení poprvé zveøejnìno a po podpisu 85 signatáøi z 33 šlechtických rodù o mìsíc 

pozdìji pøedáno 6. øíjna 1939 protektorátnímu prezidentovi Emilu Háchovi. „Národ èeský zajisté mùže považovati za své 

právo i svou povinnost tvrditi se vším dùrazem - kdyby o tom pochybnost vznikla - skuteènost, že má èeskou šlechtu

 jako svou složku, jež od tìla národního se nikdy neoddìlila a nikdy svým pøièinìním oddìlena nebude“ 

(citace z pøedposledního odstavce dokumentu).
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