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Text: Jan Drocár, Jana Janáčová, foto: archiv J. Drocára

ŠLECHTA BRÁNÍ 
ČESKOU STÁTNOST 

V miNULém ČÍSLE jSmE VÁm VypRÁVěLi přÍBěH HRABěCÍHO ROdU CzERNiNů z CHUdENiC, 
KTERý dNES žijE VE dVOU zÁKLAdNÍCH VěTVÍCH – jiNdřiCHOHRAdECKé (jEjÍ SOUČÁSTÍ 
jSOU LiNiE CzERNiN-mORziN A CzERNiN-KiNSKý) A ViNOřSKé. přÍSLUŠNÍCi ROdU žijÍ 
V ČECHÁCH, V RAKOUSKU A V NěmECKU, ALE TAKé V USA, KANAdě, ANgLii, SKOTSKU, 
AUSTRÁLii, ŠpANěLSKU, iTÁLii, pORTUgALSKU A FRANCii. V pOKRAČOVÁNÍ SE dOzVÍTE NěCO 
O jEHO ROdOVýCH SÍdLECH A přÍBUzENSKé VzTAHy Si můžETE pROpÁTRAT V ROzSÁHLém 
dVOjSTRÁNKOVém ROdOKmENU.

CHUdENiCE

Zámek Chudenice je nejstar-
ší památkou Chudenic, městyse 
v okrese Klatovy. Prvním známým 
majitelem Chudenic byl Drslav 
z Chudenic, o němž existuje pí-
semná zmínka z roku 1291 jako 
o zemském soudci. Přestože již 
ve 12. století tu Czerninové (Čer-
nínové) nechali postavit kostel sv. 
Jana Křtitele, písemná zmínka pří-
mo o gotické tvrzi se objevuje až 
roku 1564. V tomto roce se czer-
ninský majetek rozděloval mezi 
bratry Humprechta a Jana. 

Tvrz v Chudenicích získal Hump- 
recht a nechal ji koncem 16. sto-
letí přestavět na pohodlnější re-
nesanční zámek. Po jeho smrti si 
majetek rozdělili jeho dva synové – 
Jindřich (†1640) a Adam (†1622) 
Czerninové. Chudenice připadly 
Adamovi a tvrz je v záznamech 
popisována jako „od kamene dob-
ře vystavěná s dvorem a štěpnicí 
velkou při tvrzi“. Po smrti Ada-
ma se správy ujal bratr Jindřich, 
do doby, než Adamův syn Děpolt 
Protiva mohl majetek převzít sám.    

Chudenice přestaly být sídlem 
vrchnosti po roce 1678, kdy pan-
ství přešlo do rukou nedrahovic-

ké, resp. jindřichohradecké větve 
rodu. Nejdříve byl zámek využíván 
jako letní sídlo, ale poté, co si 
majitelé postavili nové v Lázni, za-
čal objekt sloužit jen jako kancelář 
ředitelství, panství patronátního, 
lesního a důchodenského úřadu 
panství.  

Podle plánů stavitele Karla Ballinga 
byl zámek z rozhodnutí Prokopa 
Vojtěcha hraběte Czernina (*1726 
†1777) v roce 1776 přestavěn 
v barokním stylu a na byty úřední-
ků chudenického panství. K tomu 
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patřilo v polovině devatenáctého 
století 45 vesnic a městečka Chu-
denice a Švihov. Středověkou tvrz 
připomíná půdorys zachovávající 
původní dispozici a nepravidelně 
umístěná okna. 

Po zrušení poddanství z něj vznikl 
roku 1848 velkostatek, který Czer-
ninům zůstal až do roku 1945. 
Hned po zabavení roku 1945 byl 
objekt využíván jako kanceláře 
Lesního úřadu a jako byty pro 
zaměstnance. Po převedení zám-
ku do majetku obce pro kulturní 
účely se jeho využívání změnilo 
na muzeum Josefa Dobrovského, 
vybudovalo se zde kino, sídlila tu 
místní knihovna a fungovala ku-
chyně JZD Chudenice. Ještě se 
tam vešly obecní byty a klubovna 
SSM. 

Postupem času se celý zámek 
zaplnil výstavními exponáty – 
v přízemí lze navštívit muzeum 
a v prvním patře zámeckou expo-
zici. Starý zámek je stále v majet-
ku městyse Chudenice. 

dymOKURy

Dymokury se nacházejí u Podě-
brad a samotný zámek by se dal 
lehce přehlédnout. Je totiž zastí-
něn betonovou zdí a kasárnami, 
které před něj byly vystavěny za 
komunistického režimu na zabra-
ných pozemcích. Dnes se státní 
policie opuštěné kasárny snaží 
prodat.

Poprvé se Dymokury připomínají 
v roce 1249, kdy je uváděn jako 
držitel Dymokur v zástavě (majetek 
patřil koruně) Soběslav z Dymo-
kur, dvořan krále Václava I. Přemy-
slovce. Na konci 13. století prodal 
tvrz Václav II. sedleckému klášteru 
cisterciánů. Ve 14. století se tvrz 
dostala do rukou světských maji-
telů, kteří se často střídali.  

Jan Smiřický ze Smiřic dal v 15. sto- 
letí středověkou tvrz přestavět na 
renesanční zámek. Po jeho smrti 
zde hospodařila Markéta Salome-
na Smiřická z Dymokur, která pro 
svou víru byla nucena uprchnout 
ze země, a její majetek propadl 
císaři. 

Dalším významným majitelem 
Dymokur byl rod Lamboyů. Byli 
to nejspíše oni, kteří po zániku 
tvrze na stejném místě postavili 
barokní zámek, který měl podobu 

skromné přízemní stavby. Až když 
panství, jehož součástí byl zámek 
s pivovarem, 13 dvorců, 5 mlý- 
nů, 102 rybníků, 30 vsí a měs-
to Městec Králové, získal hrabě 
Ludvík III. Colloredo z Wallsee na 
Opočně (*1631 †1693), byla stavba 
zvýšena o patro a rozšířena o dvě 
další křídla a hodinovou věž. Další 
opravy se budova poté dočkala 
v roce 1786, za majitele Františka 
Karla Colloreda (†1806). Částeč-
nou přestavbou získal zámek ny-
nější podobu trojkřídlé, jednopat-
rové barokní budovy.  

Syn Františka Karla Josef hrabě 
Colloredo-Wallsee (*1773 †1815) se 
oženil s hraběnkou z Hartmann- 
-Klarsteinu (*1789 †1869) a jejich 
dcera Rosina přinesla sňatkem 
(1833) s Otakarem hrabětem Czer-
ninem z Chudenic (*1809 †1886) 
Dymokury do rodiny Czerninů. 

V rozvoji zemědělství, sladovny 
a pivovaru v Dymokurech se anga-
žoval jejich syn Děpold I. Czernin. 
V roce 1903 nechal k cukrovaru 
vybudovat úzkorozchodnou dráhu, 
která sloužila ke svážení řepy ke 

Theobald Czernin na nádvoří 
svého zámku v Dymokurech

Dymokury 
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zpracování. V největším rozkvětu byla dlou-
há 28 kilometrů a spojovala okolní vesnice. 
Trať byla zrušena v 50. letech 20. sto- 
letí a dodnes jsou některé její úseky patrné, 
zarostlé v lese. Cukrovar ani pivovar nepře-
žily porevoluční změny, a začátkem deva-
desátých let skočily svou výrobu.  

Vnuk předešlého, Rudolf Theobald hrabě 
Czernin (*1904 †1984) se musel správy 
panství plně ujmout již ve 27 letech. Správ-
ce ho předtím okradl, a tak velkostatek 
nepřebíral v nejlepším stavu. Za války ob-
sadil zámek wehrmacht a používal ho jako 
lazaret. Rudolfa nacisté uvěznili a majetek 
byl prodán protektorátu Čechy a Morava. 
Do konfiskace roku 1948 se majetek již 
nestačil původnímu majiteli vrátit, a zámek 
začalo plynule používat ministerstvo vnitra. 
Z komnat se staly sklady zbraní a jiného 
vybavení ozbrojených složek. Po parketách 
jezdily ještěrky a vysokozdvižné vozíky. 
Nádvoří bylo zalito betonem.

Majetek byl vrácen po roce 1989 Rudolfovu 
synovi – Theobaldovi (*1936 †2015). Když 
se Czerninové po revoluci přihlásili o resti-
tuci zámku a chtěli se na něj podívat, po-
volení k prohlídce podepisoval sám ministr 
vnitra. Nejstarší syn Theobalda, Tomáš, na 
rodinnou prohlídku vzpomíná v rozhovoru 
pro časopis Dotyk jako na malou demon-
straci. Přijela celá rodina i s malými dětmi. 
Dnes spravuje zámek právě Tomáš Czernin, 
který byl v roce 2016 zvolen senátorem. 
Je členem senátního výboru pro zahranič-
ní věci, obranu a bezpečnost a předse-
dou Stálé komise Senátu pro krajany žijící 
v zahraničí. A podle jeho slov zámek není 
otevřen veřejnosti, protože by v něm nebylo 
co ukazovat 

ViNOř

Vinoř byla jako vesnice připojena k Pra-
ze roku 1974. Leží v severovýchodní části 
městského obvodu Praha 9 a od roku 1900 
je pražskou čtvrtí pod názvem Praha-Vinoř.  

V místě dnešního zámku původně prav-
děpodobně stála středověká tvrz, kterou 
vlastnili až do získání rodem Czerninů praž-

Dymokury 
se staly ve 
20. století hlavním 
sídlem vinoøské vìtve rodu 

Marie 
*1806 †1872

 1828 

*1806 †1862

oo Josef Ervín
hrabì Kinský

Oktavie 
*1834 †1857

Rosina 
*1837 †1904

 1863 

*1830 †1900

oo Fridrich hrabì 
Westphalen-Fürstenberg

Antonie 
*1841 †1874

 1871 

*1834 †1898

oo Ferdinand 
hrabì Fünfkirchen

Octavie 
*1802 †1879

 1837 

*1797 †1849

oo Maximilian 
hrabì Merveldt

František Josef hrabì Czernin
*1696 †1733

 1717 Brusel 

*1703 †1780

oo Isabela Marie 
hrabìnka z Merode-Westerloo

 Dymokury
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 Dìpold Czernin s manželkou Štìpánkou, 
synem Vojtìchem a nejmladší dcerou 
Alžbìtou Marií. Jejich sousedem je vlevo
Hugo hrabì Mensdorff-Pouilly (záøí 2016, 
katedrála sv.Víta).

RODOVÁ POSLOUPNOST HRABÌCÍHO RODU CZERNINÙ Z CHUDENIC

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

Erbovní hesla rodu:

*0000 †1378 - *1452 †1492 (syn Jiøího z Podìbrad) (*1453 †1509) (*1425 †1482) (*1432 †1462)     (*1397 †1439)   (*1409 †1442).
*1375 †1421 - *1471 †1517 
*0000 †1466 - *1442 †1507
*1447 †1501 - *1494 †1531
*1484 †1534 - *1524 †1585
*0000 †1548 - († po 1548) *1515 †1575
*1554 †1580 - *1546 †1616 
*1570 †1632 - *1572 †1652   
*1597 †1642 - *1606 †1654
*1628 †1682 - *1638 †1689
*1659 †1710 - *1667 †1708

Czernin                        Jindøich II. ml. “Hynek“ Münsterberský          Vilém III. Saský  Albrecht II. (I.) Habsburský 
 Czernin                        
 Drslav                          Jindøich IV. z Hradce 
Humprecht                  Adam I. z Hradce 
Drslav                            
Diviš         Diviš Vilém Slavata 
 Jan                               Adam Slavata   
 Humprecht III.             Vilém Slavata 
Jan Adam                    Jáchym Oldøich Slavata 
Humprecht Jan           Jan Jiøí Slavata 

 Heøman Jakub        

oo oo oo

oo 

oo

oo

Kateøina Saská Anna Habsburská Alžbìta Lucemburská
Anna Kateøina Münsterberská 

Alžbìta z Hradce

Marie Josefa Slavatová 

V paláci, který na Hradèanech
od roku 1667 stavìl Humprecht 
Jan Czernin, sídlí dnes 
ministerstvo zahranièí.

CZERNINOVÉ 
Z CHUDENIC
první písemná 

zmínka o rodu: 1201 
pùvod èeský, Plzeòsko

1623 stav svobodných pánù
1627 øíšský a èeský hrabìcí stav

1629 potvrzení starého èeského panského stavu
všichni èlenové rodu mají nárok na titul hrabì, hrabìnka

Výše v poslední v øadì uvedená (*1409 †1442) byla 
jedinou dcerou øímského císaøe a èeského krále  
(*1368 †1437), syna (*1316 †1378) a  (*1347 

†1393). Zikmundova mladší sestra byla (*1373 †1410), 
která se v roce 1387 provdala za norimberského purkrabí  

(*1369 †1420). Potomek obou v 7. generaci byl  (*1516 †1576), 
jehož dcera (*1549 †1578) se provdala (1563) za  

(*1542 †1597). Jejich syn (*1570 †1628) mìl dceru  
(*1601 †1655), která se v roce 1623 provdala za nejznámìjšího , vojevùdce 

 (*1583 †1634), vévodu frýdlantského. Jejich syn Albrecht Karel zemøel v kojeneckém 
vìku ( a tak jediným potomkem zùstala dcera Marie Alžbìta, která se tak stala 

pøedkem všech souèasných potomkù vojevùdce, mezi nimi tak i nìkterých èlenù rodu vinoøských Czerninù:

Alžbìta Lucemburská 

Alžbìty Pomoøanské
Markéta Lucemburská 

Marie Jakobea 
Isabelu Kateøinu

Zikmunda Lucemburského
Karla IV. 

Jana III. Hohenzollerna
Karel I. Hohenzollern

Leonharda V. Harracha
Karel I. Bernard Harrach 

Waldsteina Albrechta 
Václava Eusebia

*22.11.1627 † 12.1.1628), Heøman Jakub Czernin 
vlastnil statky Chudenice,
Kosmonosy, Kostomlaty, 

Otakar
 hrabì Czernin

*1809 †1886

 

*1815 †1874

Rosina hrabìnka
 z Colloredo-Wallsee

Alžbìta Marie
13.9.2010 

Hradec
 Králové

Štìpánka
*8.2.1991

Ostrov 
nad Ohøí

Prokop
*24.8.1998

Nový 
Bydžov

Vojtìch
*26.5.1993

Mìstec
 Králové

Cyril Dìpold
 *1.6.2002 

Hradec
 Králové

Josef 
*1842 †1923
1870 

*1850 † 1923

oo Maria Des 
hr. Fours-Walderode

Eugen 
*1851 †1907
*c.k. komoøí

 JUDr.

Marie Alžbìta hrabìnka z Waldsteina 
*1625 †1662

 
*1617 †1664

oo Rudolf hrabì Kounic (Kaunitz)

Pavel Bedøich
 *1879 †1938

 1901 

*1879 †1951

oo Gabriela hr. 
Orsini-Rosenberg

potomci: - 4 synové 
a 2 dcery

Pavel Otto
*1904 †1955
 1935 

*1914 †1980

oo Elisabeth 
bar. z Gudenusu

potomci: 4

Manfred
*1913 †1962

 1939 

*1917 †1995

oo Maud 
Hamilton

potomci: 6

Peter John
*1.1.1966 Londýn

 1994 

*9.1.1965 Cambridge

oo Lucinda 
Suzanne Wright

*1836 †1893
1870 

*1850 †1924

Dìpold  

oo Anna hrabìnka
Westphalen zu Fürsteunberg

Rosina 
*26.1.1939 Praha

1.  1956 (rozv.) 
*1936 † 1987

2.  1970 (rozv.) 
*5.9.1932 Vídeò

oo

oo

František 
Machek 
 Franz 

Hösch 

Otto Rudolf 
*1875 †1962

 1903 

*1884 †1979

oo Lucy 
Katherine Beckett

Otto 
*1.12.1957 Gmunden

 1985 

*21.10.1966 Sintra
 (Portugalsko)

oo Maria 
Alexandra Burnay

Edmund Dìpold
 *1907 †1994

 1957 
signatáø

oo Maria de 
Azevedo Coutinho
*18.9.1927 Cascais 

Otakar 
*1872 †1932

 1897
 

*1878 † 1945
potomci

- 4 synové a 2 dcery

oo
Marie Klotilda 

hrabìnka Kinská

Maria 
Rosina 

*1874 †1918

Maria 
Felicitas 

*1906 †1994
dáma 

Maltézského 
øádu

Marie 
*1844 †1935

 1867 

*1840 †1906

oo August baron Picot 
de Peccaduc-Herzogenberg

Anna Marie
 *1905 †1993

 1929 

*1900 †1978

oo
Hugo hrabì 
Strachwitz

signatáø

Dìpold Josef 
hrabì Czernin
*1871 †1931

 1903 

*1885 †1952

oo Marie 
Anna hr. Kinská

Rudolf Dìpold
 *1904 †1984

 1935 

*1911 †1991

signatáø
oo Friderika 
hr. z Wenckheimu

Jan Dìpold
*1915 †1967

signatáø
duchovní 

František Josef 
získal r. 1716 titul 

”vladaø domu 
chudenického 
a hradeckého”

Prokop Vojtìch
hrabì Czernin
*1726 †1777

vìtev
vinoøská 

Wolfgang Maria
*1766 †1813

 1795 

*1766 †1840

oo M. Antonie 
ze Salm-Neuburgu

vìtev
jindøichohradecká 

Jan Rudolf
*1757 †1845
 1781 

*1758 †1838

oo Terezie 
ze Schönbornu

Marie Antonia 
z Colloreda
*1728 †1757

Terezie Rajská 
z Dubnic

*1736 †1780

Zámek Hlušice koupil 
v roce 1899 Dìpold Josef. 

Dalším majitelem byl 
Humprecht Otakar

a v souèasnosti 
vlastní zámek  
Diviš Czernin

 

Humprecht 
Ottokar 

*1909 †1944

 1933 

*1911 †1991

signatáø
oo Ida 

pr. z Lobkowicz

Tomáš 
*4.3.1962 Plzeò

 1990 

*14.7.1959 Vídeò

oo
Ursula Piringer

Terezie 
*1.12.1964 Plzeò

 1988 (rozv.)

*4.1.1960 Würzburg
potomci: 4

oo
Hartwig Koch

Dìpold 
*7.11.1969 Plzeò

 1991 

*30.4.1970 Ostrov n.O.

oo
Štìpánka Štoffová

Maximilián 
*22.7.1997 

Mìstec
 Králové

Wolfgang 
*28.3.1995

Vídeò

Jan 
*29.12.1972 

Plzeò

Gabriela 
*19.6.1975 Praha
 2007 
**4.8.1968 Bonn

potomci: 4

oo Oliver Klieg

Anniebel 
*22.2.1990

Vídeò

Marie 
*11.1.1991 

Vídeò

Karel 
*24.1.1992 

Vídeò

Zuzana 
*16.7.1991 Vídeò
 2016 

*28.1.1978 Rimavská Sobota
oo Tomáš Lipták

Anna Maria
*16.4.1993

 Vídeò

3. 
vladaø
- založil 
rodovou 

obrazárnu 

Eugen Karel
*1796 †1868
 1817 

*1798 † 1866

oo Terezie 
z Orsini-Rosenbergu

Jaromír
*1818 †1908
 1843 

*1820 †1876

oo Karolina
 hr. z Schaffgotschu

Eugen 
*1851 †1925

6. vladaø 
 1876 

*1851 † 1925

oo Františka 
hr. ze Schönburgu

František 
*1857 †1932

7. vladaø 
v roce 1927 
adoptoval 

synovce Eugena 

Rudolf
*1881 †1928

 1903

*1882 †1940
potomci:
Czernin-
-Morzin

 

oo
Vera

princezna
z Hohenlohe

Karel 
*1886 †1978

 1912

*1891 † 1971
potomci:
Czernin-
-Kinský

 

oo
Vilemína
hrabìnka

Kinská

Eugen 
*1892 †1955

8. vladaø
 1919

*1895 † 1965 

oo
Josefina 

princezna ze
Schwarzenbergu

Rudolf
*1924 †2004

9. vladaø
 1955 

*1929 †1970 

oo
Lucia Hauser

Karl-Eugen
*25.7.1956 Vídeò

10. vladaø 
 1985 

*8.3.1958 Mnichov

oo Fiona 
hr. z Rechbergu 

Václav
*1986

dìdièný 
hrabì 

Theobald 
*1936 †2015

 1961 

*28.4.1941 Praha

oo
Polyxena pr.
 z Lobkowicz

Diviš 
*21.5.1942 
Dymokury
 1985 

*16.9.1959 Vídeò

oo Helena 
von Blaas

Heøman 
*1819 †1892
 1853 

*1832 † 1907
dìdila Vrchlabí a Maršov

oo Aloisie 
hr. z Morzinu

Rudolf hrabì
Czernin-Morzin

*1855 †1927
  1878 

*1858 †1905
 

oo Emma 
hr. z Orsini-Rosenbergu

4. vladaø  
- zabýval se

historií a soustøedil 
dùležité listiny rodu 

do archivu v J. Hradci

2. 
1759

oo  1.
1746
oo

Pøedkem souèasných èlenù šlechtického rodu 
Czerninù pocházejících ze zámkù Dymokury 

a Hlušice je i významný vojevùdce èeských 
a evropských dìjin 

 (Radecký z Radèe)
(*1766 † 1858). Manželem dcery 
polního maršála Bedøišky (*1816 

† 1866) byl totiž Karoly hrabì 
Wenckheim. Z téhož rodu 

poté pocházela také 
manželka Rudolfa 
hrabìte Czernina 

Friderika
(viz). 

Jan Josef Václav hrabì 
Radetzký z Radtze

Krásný Dvùr, Kost, Mìlník, Švihov, Petrohrad, Stružná (døíve
Kysibl), Vinoø a jiné statky. Sòatkem (1686) s Marií Josefou 
hrabìnkou Slavatovou získal pro rod jindøichohradecké panství, 
které jí pøipadlo pøi dìlení slavatovského majetku. Heøman Jakub 
se podruhé oženil s o ètvrt století mladší Annou Josefou 
z Khünburgu (*1685 † 1755), neteøí arcibiskupa pražského 
Františka Ferdinanda Khünburga (*1651 † 1731). Z prvního
manželství mìl 2 potomky: Marii Markétu (*1689 † 1725), 
provdanou za Františka Josefa Waldsteina (*1680 † 1722) 
a Františka Josefa (viz rodokmen) a z 2. manželství Františka 

 
Antonína (*1710 † 1739). Ten se v roce 1735 oženil s vdovou po 
svém starším bratrovi a mìl s ní jedinou dceru Marii Josefu
Ludmilu (*1738 † 1790). Ta se 16. 9.1763 v Hoøínì vdala
za Augusta Lobkowicze (*1729 † 1803) a vìnem mu
pøinesla mìlnického panství, jehož byla dìdièkou. 
Je zajímavé, že žádné z dìtí Heømana Jakuba 
se nedožilo více než 36 let. On sám zemøel 
8. 8.1710 v Èernínském paláci 
na Hradèanech.

2. vladaø 
domu 

chudenického
 a hradeckého;

mìl celkem
16 potomkù,
5 dìtí z 1. oo
11 dìtí z 2. oo

Otakar - c.k. komoøí, doživotní èlen panské 
snìmovny, vicepresident Vlastenecké 

hospodáøské spoleènosti; statky: 
po otci dìdil Vinoø; manželka 

Rosina: vìno Dymokury.

sourozenci Václava: 
 (*1987),  (*1989),  (*1989), 

 (*1992), (*1995 †1996),
 (*1997) a  (*2002)

Lucie Ana-Teresa
Maria Fatima
Maria de la Gloria

Leo
Felix 

Lorenz

Wolfgang (Volfgang) Maria bojoval 
v napoleonských válkách, 1809 byl 

zranìn v bitvì u Wagramu, plukovník, 
komtur Leopoldova øádu; statky: po 

otci dìdil Vinoø, Kbely, Radonice

Dìpold - c.k. komoøí, tajný 
rada, major v záloze, èlen 
panské snìmovny; statky: 

po otci dìdil Vinoø a po 
matce Dymokury

Dìpold Josef
- c.k. komoøí, èlen 
panské snìmovny, 

nadporuèík dragounù 
v záloze; statky: 

Dymokury a Hlušice

Otakar 
- 1916-1918 
ministr vìcí

zahranièních; 
statek: Vinoø

5. vladaø

oo 1883

Rosina Harmannová hr. z Klarsteina *1789 †1869
 

*1773 †1815
oo Josef hrabì Colloredo-Wallsee

 

Jan Vilém hrabì Kaunitz *1656 †1721
  †1699oo Marie Anna hr. ze Sternberga

Marie Viktorie hr. Kaunitzová *1751 †1796
 

*1760 †1850
oo Jan Prokop hr. Hartmann z Klarsteina

Jan Adolf I. hrabì Kaunitz *1696 †1771
 *1718 †1775oo Marie Terezie hr. z Ogilvy 

Vysvìtlivky: 
 - sòatek (symbol svatebních prstýnkù); 

pr. - princ, princezna, kn.- kníže, knìžna,
hr. - hrabì, hrabìnka, bar.- baron, baronka, 

resp. svobodný pán, svobodná paní 

oo

František Josef 
*1878 †1963

1917 

*1894 †1974

signatáø
oo Vilemína

 Clanner z Engelshofenu

Josef 
*1924 †2015

 1957 

potomci: - 5 v Londýnì 
provdaných dcer

 a 1 syn (viz)

oo Hazel Scott-Ellis
10. baronessa Howard 

de Walden
*12.8.1935 Londýn

Alexander 
John 

*2.10.1999
Los Angeles

Audrey
 Serena  

*13.8.1997 
Los Angeles

Èernínský
 palác

1)  *1986 
2)  *1987
3) 1988
4)  *1994

Lorenzo

Alfonso

Matilde
Maria *

Hlušice

Czerninù. Dnes zámek obývají Tomáš a Ursula 
Czerninovi s rodinou. Tomáš Czernin byl v roce

2016 zvolen senátorem a zastává také funkci 
pøedsedy Stálé komise Senátu pro krajany

 žijící v zahranièí.

Vinoø

8. vladaø
 Eugen

s manželkou
 Josefinou

v roce 1944
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Dymokury 
se staly ve 
20. století hlavním 
sídlem vinoøské vìtve rodu 

Marie 
*1806 †1872

 1828 

*1806 †1862

oo Josef Ervín
hrabì Kinský

Oktavie 
*1834 †1857

Rosina 
*1837 †1904

 1863 

*1830 †1900

oo Fridrich hrabì 
Westphalen-Fürstenberg

Antonie 
*1841 †1874

 1871 

*1834 †1898

oo Ferdinand 
hrabì Fünfkirchen

Octavie 
*1802 †1879

 1837 

*1797 †1849

oo Maximilian 
hrabì Merveldt

František Josef hrabì Czernin
*1696 †1733

 1717 Brusel 

*1703 †1780

oo Isabela Marie 
hrabìnka z Merode-Westerloo

 Dymokury

 2020 
© genealogická studie:

 Jan Drocár; heraldika: Libor 
Kováø; foto: Jaroslav Betka 

 a archiv rodu Czerninù 

 Dìpold Czernin s manželkou Štìpánkou, 
synem Vojtìchem a nejmladší dcerou 
Alžbìtou Marií. Jejich sousedem je vlevo
Hugo hrabì Mensdorff-Pouilly (záøí 2016, 
katedrála sv.Víta).

RODOVÁ POSLOUPNOST HRABÌCÍHO RODU CZERNINÙ Z CHUDENIC

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

Erbovní hesla rodu:

*0000 †1378 - *1452 †1492 (syn Jiøího z Podìbrad) (*1453 †1509) (*1425 †1482) (*1432 †1462)     (*1397 †1439)   (*1409 †1442).
*1375 †1421 - *1471 †1517 
*0000 †1466 - *1442 †1507
*1447 †1501 - *1494 †1531
*1484 †1534 - *1524 †1585
*0000 †1548 - († po 1548) *1515 †1575
*1554 †1580 - *1546 †1616 
*1570 †1632 - *1572 †1652   
*1597 †1642 - *1606 †1654
*1628 †1682 - *1638 †1689
*1659 †1710 - *1667 †1708

Czernin                        Jindøich II. ml. “Hynek“ Münsterberský          Vilém III. Saský  Albrecht II. (I.) Habsburský 
 Czernin                        
 Drslav                          Jindøich IV. z Hradce 
Humprecht                  Adam I. z Hradce 
Drslav                            
Diviš         Diviš Vilém Slavata 
 Jan                               Adam Slavata   
 Humprecht III.             Vilém Slavata 
Jan Adam                    Jáchym Oldøich Slavata 
Humprecht Jan           Jan Jiøí Slavata 
 Heøman Jakub        

oo oo oo

oo 

oo

oo

Kateøina Saská Anna Habsburská Alžbìta Lucemburská
Anna Kateøina Münsterberská 

Alžbìta z Hradce

Marie Josefa Slavatová 

V paláci, který na Hradèanech
od roku 1667 stavìl Humprecht 
Jan Czernin, sídlí dnes 
ministerstvo zahranièí.

CZERNINOVÉ 
Z CHUDENIC
první písemná 

zmínka o rodu: 1201 
pùvod èeský, Plzeòsko

1623 stav svobodných pánù
1627 øíšský a èeský hrabìcí stav

1629 potvrzení starého èeského panského stavu
všichni èlenové rodu mají nárok na titul hrabì, hrabìnka

Výše v poslední v øadì uvedená (*1409 †1442) byla 
jedinou dcerou øímského císaøe a èeského krále  
(*1368 †1437), syna (*1316 †1378) a  (*1347 

†1393). Zikmundova mladší sestra byla (*1373 †1410), 
která se v roce 1387 provdala za norimberského purkrabí  

(*1369 †1420). Potomek obou v 7. generaci byl  (*1516 †1576), 
jehož dcera (*1549 †1578) se provdala (1563) za  

(*1542 †1597). Jejich syn (*1570 †1628) mìl dceru  
(*1601 †1655), která se v roce 1623 provdala za nejznámìjšího , vojevùdce 

 (*1583 †1634), vévodu frýdlantského. Jejich syn Albrecht Karel zemøel v kojeneckém 
vìku ( a tak jediným potomkem zùstala dcera Marie Alžbìta, která se tak stala 

pøedkem všech souèasných potomkù vojevùdce, mezi nimi tak i nìkterých èlenù rodu vinoøských Czerninù:

Alžbìta Lucemburská 

Alžbìty Pomoøanské
Markéta Lucemburská 

Marie Jakobea 
Isabelu Kateøinu

Zikmunda Lucemburského
Karla IV. 

Jana III. Hohenzollerna
Karel I. Hohenzollern

Leonharda V. Harracha
Karel I. Bernard Harrach 

Waldsteina Albrechta 
Václava Eusebia

*22.11.1627 † 12.1.1628), Heøman Jakub Czernin 
vlastnil statky Chudenice,
Kosmonosy, Kostomlaty, 

Otakar
 hrabì Czernin

*1809 †1886

 

*1815 †1874

Rosina hrabìnka
 z Colloredo-Wallsee

Alžbìta Marie
13.9.2010 

Hradec
 Králové

Štìpánka
*8.2.1991

Ostrov 
nad Ohøí

Prokop
*24.8.1998

Nový 
Bydžov

Vojtìch
*26.5.1993

Mìstec
 Králové

Cyril Dìpold
 *1.6.2002 

Hradec
 Králové

Josef 
*1842 †1923
1870 

*1850 † 1923

oo Maria Des 
hr. Fours-Walderode

Eugen 
*1851 †1907
*c.k. komoøí

 JUDr.

Marie Alžbìta hrabìnka z Waldsteina 
*1625 †1662

 
*1617 †1664

oo Rudolf hrabì Kounic (Kaunitz)

Pavel Bedøich
 *1879 †1938

 1901 

*1879 †1951

oo Gabriela hr. 
Orsini-Rosenberg

potomci: - 4 synové 
a 2 dcery

Pavel Otto
*1904 †1955
 1935 

*1914 †1980

oo Elisabeth 
bar. z Gudenusu

potomci: 4

Manfred
*1913 †1962

 1939 

*1917 †1995

oo Maud 
Hamilton

potomci: 6

Peter John
*1.1.1966 Londýn

 1994 

*9.1.1965 Cambridge

oo Lucinda 
Suzanne Wright

*1836 †1893
1870 

*1850 †1924

Dìpold  

oo Anna hrabìnka
Westphalen zu Fürsteunberg

Rosina 
*26.1.1939 Praha

1.  1956 (rozv.) 
*1936 † 1987

2.  1970 (rozv.) 
*5.9.1932 Vídeò

oo

oo

František 
Machek 
 Franz 

Hösch 

Otto Rudolf 
*1875 †1962

 1903 

*1884 †1979

oo Lucy 
Katherine Beckett

Otto 
*1.12.1957 Gmunden

 1985 

*21.10.1966 Sintra
 (Portugalsko)

oo Maria 
Alexandra Burnay

Edmund Dìpold
 *1907 †1994

 1957 
signatáø

oo Maria de 
Azevedo Coutinho
*18.9.1927 Cascais 

Otakar 
*1872 †1932

 1897
 

*1878 † 1945
potomci

- 4 synové a 2 dcery

oo
Marie Klotilda 

hrabìnka Kinská

Maria 
Rosina 

*1874 †1918

Maria 
Felicitas 

*1906 †1994
dáma 

Maltézského 
øádu

Marie 
*1844 †1935

 1867 

*1840 †1906

oo August baron Picot 
de Peccaduc-Herzogenberg

Anna Marie
 *1905 †1993

 1929 

*1900 †1978

oo
Hugo hrabì 
Strachwitz

signatáø

Dìpold Josef 
hrabì Czernin
*1871 †1931

 1903 

*1885 †1952

oo Marie 
Anna hr. Kinská

Rudolf Dìpold
 *1904 †1984

 1935 

*1911 †1991

signatáø
oo Friderika 
hr. z Wenckheimu

Jan Dìpold
*1915 †1967

signatáø
duchovní 

František Josef 
získal r. 1716 titul 

”vladaø domu 
chudenického 
a hradeckého”

Prokop Vojtìch
hrabì Czernin
*1726 †1777

vìtev
vinoøská 

Wolfgang Maria
*1766 †1813

 1795 

*1766 †1840

oo M. Antonie 
ze Salm-Neuburgu

vìtev
jindøichohradecká 

Jan Rudolf
*1757 †1845
 1781 

*1758 †1838

oo Terezie 
ze Schönbornu

Marie Antonia 
z Colloreda
*1728 †1757

Terezie Rajská 
z Dubnic

*1736 †1780

Zámek Hlušice koupil 
v roce 1899 Dìpold Josef. 

Dalším majitelem byl 
Humprecht Otakar

a v souèasnosti 
vlastní zámek  
Diviš Czernin

 

Humprecht 
Ottokar 

*1909 †1944

 1933 

*1911 †1991

signatáø
oo Ida 

pr. z Lobkowicz

Tomáš 
*4.3.1962 Plzeò

 1990 

*14.7.1959 Vídeò

oo
Ursula Piringer

Terezie 
*1.12.1964 Plzeò

 1988 (rozv.)

*4.1.1960 Würzburg
potomci: 4

oo
Hartwig Koch

Dìpold 
*7.11.1969 Plzeò

 1991 

*30.4.1970 Ostrov n.O.

oo
Štìpánka Štoffová

Maximilián 
*22.7.1997 

Mìstec
 Králové

Wolfgang 
*28.3.1995

Vídeò

Jan 
*29.12.1972 

Plzeò

Gabriela 
*19.6.1975 Praha
 2007 
**4.8.1968 Bonn

potomci: 4

oo Oliver Klieg

Anniebel 
*22.2.1990

Vídeò

Marie 
*11.1.1991 

Vídeò

Karel 
*24.1.1992 

Vídeò

Zuzana 
*16.7.1991 Vídeò
 2016 

*28.1.1978 Rimavská Sobota
oo Tomáš Lipták

Anna Maria
*16.4.1993

 Vídeò

3. 
vladaø
- založil 
rodovou 

obrazárnu 

Eugen Karel
*1796 †1868
 1817 

*1798 † 1866

oo Terezie 
z Orsini-Rosenbergu

Jaromír
*1818 †1908
 1843 

*1820 †1876

oo Karolina
 hr. z Schaffgotschu

Eugen 
*1851 †1925

6. vladaø 
 1876 

*1851 † 1925

oo Františka 
hr. ze Schönburgu

František 
*1857 †1932

7. vladaø 
v roce 1927 
adoptoval 

synovce Eugena 

Rudolf
*1881 †1928

 1903

*1882 †1940
potomci:
Czernin-
-Morzin

 

oo
Vera

princezna
z Hohenlohe

Karel 
*1886 †1978

 1912

*1891 † 1971
potomci:
Czernin-
-Kinský

 

oo
Vilemína
hrabìnka

Kinská

Eugen 
*1892 †1955

8. vladaø
 1919

*1895 † 1965 

oo
Josefina 

princezna ze
Schwarzenbergu

Rudolf
*1924 †2004

9. vladaø
 1955 

*1929 †1970 

oo
Lucia Hauser

Karl-Eugen
*25.7.1956 Vídeò

10. vladaø 
 1985 

*8.3.1958 Mnichov

oo Fiona 
hr. z Rechbergu 

Václav
*1986

dìdièný 
hrabì 

Theobald 
*1936 †2015

 1961 

*28.4.1941 Praha

oo
Polyxena pr.
 z Lobkowicz

Diviš 
*21.5.1942 
Dymokury
 1985 

*16.9.1959 Vídeò

oo Helena 
von Blaas

Heøman 
*1819 †1892
 1853 

*1832 † 1907
dìdila Vrchlabí a Maršov

oo Aloisie 
hr. z Morzinu

Rudolf hrabì
Czernin-Morzin

*1855 †1927
  1878 

*1858 †1905
 

oo Emma 
hr. z Orsini-Rosenbergu

4. vladaø  
- zabýval se

historií a soustøedil 
dùležité listiny rodu 

do archivu v J. Hradci

2. 
1759

oo  1.
1746
oo

Pøedkem souèasných èlenù šlechtického rodu 
Czerninù pocházejících ze zámkù Dymokury 

a Hlušice je i významný vojevùdce èeských 
a evropských dìjin 

 (Radecký z Radèe)
(*1766 † 1858). Manželem dcery 
polního maršála Bedøišky (*1816 

† 1866) byl totiž Karoly hrabì 
Wenckheim. Z téhož rodu 

poté pocházela také 
manželka Rudolfa 
hrabìte Czernina 

Friderika
(viz). 

Jan Josef Václav hrabì 
Radetzký z Radtze

Krásný Dvùr, Kost, Mìlník, Švihov, Petrohrad, Stružná (døíve
Kysibl), Vinoø a jiné statky. Sòatkem (1686) s Marií Josefou 
hrabìnkou Slavatovou získal pro rod jindøichohradecké panství, 
které jí pøipadlo pøi dìlení slavatovského majetku. Heøman Jakub 
se podruhé oženil s o ètvrt století mladší Annou Josefou 
z Khünburgu (*1685 † 1755), neteøí arcibiskupa pražského 
Františka Ferdinanda Khünburga (*1651 † 1731). Z prvního
manželství mìl 2 potomky: Marii Markétu (*1689 † 1725), 
provdanou za Františka Josefa Waldsteina (*1680 † 1722) 
a Františka Josefa (viz rodokmen) a z 2. manželství Františka 

 
Antonína (*1710 † 1739). Ten se v roce 1735 oženil s vdovou po 
svém starším bratrovi a mìl s ní jedinou dceru Marii Josefu
Ludmilu (*1738 † 1790). Ta se 16. 9.1763 v Hoøínì vdala
za Augusta Lobkowicze (*1729 † 1803) a vìnem mu
pøinesla mìlnického panství, jehož byla dìdièkou. 
Je zajímavé, že žádné z dìtí Heømana Jakuba 
se nedožilo více než 36 let. On sám zemøel 
8. 8.1710 v Èernínském paláci 
na Hradèanech.

2. vladaø 
domu 

chudenického
 a hradeckého;

mìl celkem
16 potomkù,
5 dìtí z 1. oo
11 dìtí z 2. oo

Otakar - c.k. komoøí, doživotní èlen panské 
snìmovny, vicepresident Vlastenecké 

hospodáøské spoleènosti; statky: 
po otci dìdil Vinoø; manželka 

Rosina: vìno Dymokury.

sourozenci Václava: 
 (*1987),  (*1989),  (*1989), 

 (*1992), (*1995 †1996),
 (*1997) a  (*2002)

Lucie Ana-Teresa
Maria Fatima
Maria de la Gloria

Leo
Felix 

Lorenz

Wolfgang (Volfgang) Maria bojoval 
v napoleonských válkách, 1809 byl 

zranìn v bitvì u Wagramu, plukovník, 
komtur Leopoldova øádu; statky: po 

otci dìdil Vinoø, Kbely, Radonice

Dìpold - c.k. komoøí, tajný 
rada, major v záloze, èlen 
panské snìmovny; statky: 

po otci dìdil Vinoø a po 
matce Dymokury

Dìpold Josef
- c.k. komoøí, èlen 
panské snìmovny, 

nadporuèík dragounù 
v záloze; statky: 

Dymokury a Hlušice

Otakar 
- 1916-1918 
ministr vìcí

zahranièních; 
statek: Vinoø

5. vladaø

oo 1883

Rosina Harmannová hr. z Klarsteina *1789 †1869
 

*1773 †1815
oo Josef hrabì Colloredo-Wallsee

 

Jan Vilém hrabì Kaunitz *1656 †1721
  †1699oo Marie Anna hr. ze Sternberga

Marie Viktorie hr. Kaunitzová *1751 †1796
 

*1760 †1850
oo Jan Prokop hr. Hartmann z Klarsteina

Jan Adolf I. hrabì Kaunitz *1696 †1771
 *1718 †1775oo Marie Terezie hr. z Ogilvy 

Vysvìtlivky: 
 - sòatek (symbol svatebních prstýnkù); 

pr. - princ, princezna, kn.- kníže, knìžna,
hr. - hrabì, hrabìnka, bar.- baron, baronka, 

resp. svobodný pán, svobodná paní 

oo

František Josef 
*1878 †1963

1917 

*1894 †1974

signatáø
oo Vilemína

 Clanner z Engelshofenu

Josef 
*1924 †2015

 1957 

potomci: - 5 v Londýnì 
provdaných dcer

 a 1 syn (viz)

oo Hazel Scott-Ellis
10. baronessa Howard 

de Walden
*12.8.1935 Londýn

Alexander 
John 

*2.10.1999
Los Angeles

Audrey
 Serena  

*13.8.1997 
Los Angeles

Èernínský
 palác

1)  *1986 
2)  *1987
3) 1988
4)  *1994

Lorenzo

Alfonso

Matilde
Maria *

Hlušice

Czerninù. Dnes zámek obývají Tomáš a Ursula 
Czerninovi s rodinou. Tomáš Czernin byl v roce

2016 zvolen senátorem a zastává také funkci 
pøedsedy Stálé komise Senátu pro krajany

 žijící v zahranièí.

Vinoø

8. vladaø
 Eugen

s manželkou
 Josefinou

v roce 1944
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ští měšťané. Zámek byl nejspíše 
postaven ve dvou fázích. Nejdří-
ve majitel panství Heřman Jakub 
Czernin z Chudenic postavil po-
čátkem 18. století nižší budovu. 
Styl a dispozice objektu odpovídá 
práci původem italského barokní-
ho architekta Giovanniho Battisty 
Alliprandiho (†1720). Přestavba na 
barokní zámek z let 1719–1724 pro-
běhla dle návrhů Františka Maxmi-
liána Kaňky (*1674 †1766), tehdej-
šího dvorního architekta Czerninů. 
Přestože byl zachován půdorys 
objektu, Kaňkův návrh objekt radi-
kálně proměnil. Byl vytvořen dvůr 
výstavbou hospodářských budov 
v předdvoří. Budova dostala nový 
kabát v podobě vnější fasády, za 
zámkem vznikla malá francouzská 
zahrada a pravděpodobně došlo 
ke zvýšení zámku.  

Poslední majitel panství, Otakar 
hrabě Czernin (*1872 †1932), byl 
český šlechtic, diplomat a politik 
v rakousko-uherských službách, 
který působil během první světo-
vé války i jako ministr zahraničních 
věcí (23. 12. 1916 – 14. 4. 1918). 
Na svém zámku hostil například 

Františka Ferdinanda d´Este, jeho 
synovce a budoucího císaře krá-
le Karla Habsbursko-Lotrinského, 
nebo i německého císaře Viléma II.

Po vzniku Československé republi-
ky bylo vinořské panství rozparce-
lováno. Z pozemku byly vytvořeny 
statky nebo si je stát ponechal, 
příkladem je letiště Kbely. Zámek 
přešel do majetku státu a byl 

předán do užívání řádu anglic-
kých panen náhradou za budovy 
v Praze, které převzal stát. V le-
tech 1919–1920 provedl architekt 
V. Vondráček na zámku rozsáh-
lou rekonstrukci. Anglické panny 
zde sídlily až do roku 1924. Při-
lehlý czernínský statek v letech 
1919–1922 užívala společnost pro 
zpeněžení dobytka, v letech 1923–
1924 čakovický cukrovar. V roce 
1925 koupil statek i zámek bankéř 
Jindřich Bělohříbek. 

Po druhé světové válce opět do-
šlo k převzetí majetku státem 
a na zámku se vystřídalo mno-
ho nájemníků. V současnosti je 
v rukou ministerstva vnitra, sídlí 
zde zásahová jednotka a odbor 
cizinecké policie. Vinořská radnice 
se snaží odříznutý objekt znovu 
zapojit do života obce. Podařilo 
se kolem jednoho plotu vybudovat 
vycházkovou cestu okolo poto-
ka. Radnice také získala pozemky 
před plotem, zkultivovala je a plá-
nuje je upravit na zámecký park. 
Nyní jedná s policií a památkáři 
o možnosti zbourání betonové zdi 
z 60. let, která brání výhledu na 
zámek.

Zámek Vinoř

Synovec a strýc, senátor a emeritní poslanec, Tomáš hrabě Czernin 
a Jaroslav kníže Lobkowicz, oba potomci signatářů šlechtických 
deklarací
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Obec jako taková je prvně při-
pomínána již v roce 1322. Dneš-
ní kostel sv. Václava je vlastně 
přestavěná a přesvěcená kaple 
sv. Barbory. Tu postavil Kamil 
hrabě Colloredo-Wallsee, který 
byl majitelem hlušického panství 
a zámku v Hlušicích. Od roku 
1743. O více jak 120 let poz-
ději byly zjištěny ve zdivu kos-
tela trhliny a musel být uzavřen. 
Až hrabě Děpold Czernin (*1871 
†1931), majitel panství od roku 
1899, nechal na počátku 20. sto- 
letí kapli obnovit a dostavět na 
kostel. Opravou prošel také inte-
riér. Došlo i k novému vysvěcení. 
V dnešní době církev používá za-
svěcení oběma světcům, sv. Vác-
lavovi i sv. Barboře. 

Kostel stojí za hlušickým zámkem, 
jehož předchůdkyně – tvrz – prav-
děpodobně existovala již ve 14. sto- 
letí. Majitelem sídla bývali postupně 
páni z Vartemberka, Kapounové ze 
Svojkova, Kinští nebo Waldsteino-
vé. Ještě před polovinou 18. století 

získali statek Colloredové z Wall-
see a připojili jej k smidarskému 
panství. Postavili zmíněnou zá-
meckou kapli svaté Barbory. Jak 
praví bydžovská kronika, v roce 
1778 za války o bavorské dědic-
tví pobýval zde na zámku císař 
Josef II. Setkával se tehdy s dal-
šími veliteli ve Starém Bydžově 
a Sloupnu. Colloredové Hlušice 
prodali roku 1834 zbohatlým ob-

chodníkům s plátnem, Martinovi 
a Kláře Wágnerovým. Ti nechali 
postavit v roce 1852 nový, pseu-
dogotický zámek.  

Do rukou rodiny Czerninů se zá-
mek v Hlušicích dostal až v roce 
1899, kdy ho koupil Děpold hrabě 
Czernin (*1871 †1931). Měl sedm 
dětí a z toho byli tři synové, kte-
ří v dospělosti všichni podepsali 
šlechtickou deklaraci ze září 1939. 
Nejstarší Rudolf (*1904 †1984), 
který se v době ohrožení vlas-
ti jednoznačně postavil na stranu 
českého státu a podepsal i první 
deklaraci ze září 1938, zdědil po 
otci Dymokury, nejmladší Jan Dě-
pold (*1915 †1967) se vydal na 
církevní dráhu a prostřední Hum-
precht (*1909 †1944) zdědil hlu-
šický zámek. Po roce 1989 ho 
restituoval Humprechtův synovec 
Diviš Czernin a pronajal k užívání 
zemědělskému učilišti. Dne 9. čer- 
vna 2018 nechal Diviš Czernin po-
žehnat kapli, kterou postavil na 
památku právě Humprechta Czer-
nina. Signatáře, který byl za války 
na základě udání zatčen gesta-
pem a odsouzen k smrti. Poté 
na následky věznění 19. září 1944 
zemřel v sanatoriu Pleš.  

Diviš Czernin a Dominik 
kardinál Duka 9. 8. 2018 

Zámek Hlušice


