
BELCREDI

 Rod Belcredi
Rodina dnešních hrabat Belcrediù má svùj pùvod v italské Lombardii, kde se jejich jméno objevuje již v roce 1226 mezi významnými patricijskými rodinami. Spolehlivý rodokmen rodu lze sledovat již od roku 1353. 

Do Èech, respektive na Moravu, se rod Belcrediù dostal až v polovinì 18. století, kdy se syn Pia de Belcredi (*1711 † 1776) Antonín Belcredi (*15.2.1744 Pavia † 14.1.1812 Brno) v Brnì 25.4.1769 oženil 
 s baronkou  Marií Theodorou z Freyensfeldu (*26.4.1752 Líšeò † 2.6.1832 Jimramov). Díky tomu získali Belcrediové statek Líšeò a v téže dobì získali i statek Jimramov. V roce 1769 byl Antonín povýšen do 

èeského hrabìcího stavu. Do dìjin èeského státu se významným zpùsobem zapsali dva z Antonínových vnukù, Egbert (*1816 † 1894) a Richard (*1823 † 1902). Starší Egbert, jako poslanec moravského 
zemského snìmu i øíšské rady ve Vídni, byl vùdcem konzervativního køídla v kurii velkostatkáøù a poèátkem 60. let minulého století byl zastáncem èeského státoprávního programu. Hrabì Egbert patøil 
mezi významné moravské filantropy, podporoval kulturní a vìdecké aktivity na Moravì. Byl zastáncem úzké kooperace moravských politikù s jejich èeskými kolegy. Jeho mladší bratr Richard se rovnìž 

vydal na politickou dráhu a postupoval podobným smìrem. Bylo o nìm všeobecnì známo, že hovoøí velmi dobøe èesky, a s jeho nástupem do vyšších politických funkcí spojovali mnozí èeští aktivisté èetné 
nadìje. Doba však nebyla pøíliš pøíznivá. Hrabì Richard se ve funkci pøedsedy vlády snažil být ve všech ohledech nestranný a spravedlivý. V rozbouøeném Rakousko-Uhersku, kde jednotlivé národy na sebe 
poøádaly politické štvanice, to bylo ovšem velmi obtížné. Belcredi se snažil nalézt cestu mezi centralistickou správou monarchie na stranì jedné a stále sílícími odstøedivými silami v Èechách na stranì druhé. 

Politickou situaci ještì více zkomplikovala další válka s Pruskem. Po dvou letech opouštìl køeslo ministerského pøedsedy, aniž se mu podaøilo základní problémy monarchie vyøešit. To se však nepodaøilo nikomu 
z jeho nástupcù. Jeho jménem byla nazvána pražská ulice od Strossmayerova námìstí na Letnou, dnešní tøída Milady Horákové. Jeho syn Ludvík (*1856 † 1914), žijící ponìkud v otcovì stínu, šel v politických 
stopách otce a strýce a zastával funkci poslance moravského snìmu i na øíšské radì. Z jeho ètyø synù pocházejí všichni dnes žijící pøíslušníci rodiny. Hrabì Karel Belcredi (*1893 † 1972) podepsal v roce 1939 

prohlášení èlenù starých èeských rodù, kterým protestoval proti dezintegraci èeského státu, a o rok pozdìji podepsal obdobné prohlášení spolu s bratrem Richardem (*1891 † 1956). Bìhem druhé svìtové 
války byla na jejich majetek uvalena nucená správa. Po roce 1948 byli Belcrediové donuceni opustit oba své zámky, Jimramov i Líšeò. Èást rodiny odešla do zahranièí – Nìmecka, Rakouska a Austrálie. V Austrálii
 žijící Hugo Ludwig (*1923) byl adoptován baronem Leopoldem Andrian-Werburgem (*1875 † 1951) a pøijal jméno Andrian-Belcredi. Rodina Ludvíka Huga (*1921 † 1981) zùstala na Moravì. Pøes èetné perzekuce, 
vèetnì vìzení, kterými se je režim snažil trestat, se obìma synùm podaøilo vystudovat, staršímu Karlovi (*1950) lékaøskou fakultu, mladšímu Ludvíkovi (*1954) fakultu filozofickou, obor archeologie. Richard Moøic 
Belcredi (*1926) byl po roce 1948 vylouèen ze studií, ilegálnì odešel v roce 1949 z republiky, živil se jako novináø, v letech 1952 - 1983 jako redaktor Svobodné Evropy a po pøevratu v roce 1989 zastával funkci 

èeského velvyslance v Bernu. V roce 1998 byl vyznamenám øádem T.G.M.

 

Hugo - c. a k. komoøí, 
tajný rada, generálmajor 

v záloze, dìdièný èlen 
panské snìmovny; 

statky Letovice, 
Brodek 

 u Prostìjova

postavená
v novogotickém stylu

Ludvík Egbert
 hrabì Belcredi                      

*4.2.1856 Znojmo
† 6.9.1914 Líšeò

 

15.7.1885 
Ullstadt

oo 
Marie baronka 

von und zu Franckenstein
*25.12.1859 München 
† 9.8.1938 Gmunden

Egbert 
hrabì Belcredi

*2.9.1816 Jimramov 
† 11.10.1894 Líšeò

oo 7.3.1848 Praha

Kristiana 
hrabìnka z Nostitz-Rokytnice

*13.10.1820 Praha 
† 12.1.1877 Líšeò

Georg 
baron von und zu Franckenstein

*2.7.1825 Würzburg 
† 22.1.1890 Berlín

oo 18.5.1857 Mnichov

Marie Therese princezna 
zu Oettingen-Wallerstein

*31.7.1832 Mnichov 
† 2.3.1891 Ullstadt

Egbert 
hrabì 

Belcredi 
vlastnil
statky 

Jimramov
a Líšeò. 

Anna - rodièe: 
Franz Ludwig
baron von Welden
a Marie baronka
von Aretin 

Marie Therese - rodièe: 
Karl Anselm princ von 
Oettingen-Wallerstein 

a Julie hrabìnka 
z Dietrichsteinu

Ludvík Egbert - JUDr.,
  1884 c. a k. komoøí, 1910 
        tajný rada, poslanec øíšské 
           rady a moravského snìmu, 1908 
                komtur s hvìzdou øádu Františka 
                     Josefa; statky: Jimramov, Líšeò

Sourozenci 
Belcrediovi 
- zleva:  
Ludvík Hugo 
(*1921 † 1981), 
Marie Terezie 
(*1922 † 1978), 
Hugo Ludvík 
(*1923), 
Richard Moøic 
(*1926 † 2015) 
a nejmladší 
Egbert (*1938).

Terezie
 Belcredi 

rozená
 Kálnoky 

a její 
nejstarší

dìti 
Marie Terezie, 

Hugo Ludvík
a Ludvík Hugo

Terezie Belcredi 
rozená Kálnoky 
s dìtmi. Zleva 

Richard, Ludvík, 
Marie Terezie 

a Hugo.

Zámek v Jimramovì
a katolický  kostel 
Narození Panny 

Marie v Jimramovì 

mìstys
 Jimramov
a jeho znak

Rodièe bratøí Egberta a Richarda byli Eduard Belcredi (*17.7.1786 Jimramov † 5.9.1838
Karlovy Vary) a Marie hrabìnka z Fünfkirchenu (*10.8.1793 Chlum u Tøebonì † 4.4.1860
Praha), dcera Jana Františka hrabìte Fünfkirchena a Marie Josefiny hrabìnky Chorinské
z Ledské). Richard a Marie se brali 23.1.1811 ve Vídni. 

Jimramov získal rod Belcredi v roce 1778, kdy se majiteli 
panství stali hrabì Antonín Belcredi (*1744 † 1812)
a jeho manželka baronka Marie Theodora 
z Freyenfelsu (jimramovské panství 
v té dobì zahrnovalo obce Jimramov, 
Borovnice, Spìlkov, Krásné, Javorek, 
Daòkovice, Pavlovice, Nový Jimramov, 
Waldorf  (dnes Podlesí), Široké Pole 
a Paseky).  Antonín Belcredi byl dùstojníkem 
armády a zúèastnil se mnoha válek. Proslavil 
se v sedmileté válce, bìhem níž dosáhl hodnosti 
generála. V bitvì u Torgavy byl ranìn a jeho pøítel 
Jan Hubert z Freyenfelsu jej pozval na léèení do Líšnì. 
Zde se seznámil s Marií Theodorou z Freyenfelsu, s niž v roce
1769 oženil. Roku 1774 mu Marie Terezie udìlila inkolát pro èeské 
zemì a mezi lety 1774 a 1778 pøesídlil do Jimramova, který Marie Theodora 
zdìdila po své bezdìtné tetì Marii Antonii z Waldorfu. Armádu opustil v hodnosti
generálmajora. Poté krátce pùsobil ve Vídni, následnì žil pøedevším v Brnì. Zasloužil
se o opravu jimramovského zámku a v Brnì na dnešním Námìstí Svobody nechal vystavìt
palác. Podílel se také na rozvoji obcí, které mìl v držení. Se svojí manželkou mìl 14 dìtí, 
ale pøežil ho jen Eduard Belcredi (viz), který se roku 1812 stal majitelem Jimramova. 
Nejstarší syn Hubert Belcredi padl v roce 1805 v bitvì u Ulmu, druhorozený Ernest 
Belcredi se zabil pøi vjíždìní na koni do brány zámku.   

Hugo Leopold 
hrabì Kálnoky de Köröspatak

*2.6.1844 Letovice 
† 6.11.1928 Letovice

 
2. 

4.1.1892 
Vídeò 

oo
Marie hrabìnka 

zu Herberstein-Proskau 
*27.4.1857 Graz

† 20.10.1943 Letovice

Gusztáv József
 hrabì Kálnoky de Köröspatak

*17.12.1799 Nagyszeben
† 18.2.1884 Graz

oo 19.11.1827 Brno

Alžbìta Marie Jindøiška
hrabìnka von Schrattenbach

*15.7.1809 Brno 
† 8.10.1875 Brodek

Johann Friedrich 
hrabì zu Herberstein-Proskau 

*8.3.1810 Brno 
† 6.4.1861 Graz

oo 15.11.1849 Vídeò

Therese 
hrabìnka z Dietrichsteina

*15.10.1822 Praha
† 12.3.1895 Vídeò

Johann Friedrich
- c. a k. komoøí,

guberniální
 rada

Therese - rodièe:
  Joseph 9. kníže 
    Dietrichstein 
     a Gabriela 
       hrabìnka 
         Wratislavová
           z Mitrowicz,

                                    Alžbìta Marie 
                                   Jindøiška - rodièe:   
                                   František  Antonín II.   
                                   ze Schrattenbachu
                                   a Marie Kristýna 
                                   Serényi;  Alžbìta 
Marie Jindøiška byla dìdièka panství 
Brodek u Prostìjova a poslední svého 
rodu. Panství Brodek u Prostìjova, 
Otaslavice a Želeè Schrattenbachové 
koupili v roce 1766. 
.

Rod Belcredi 
byl dvakrát sourozenecky 
spøíznìn s rodem Kálnoky; 
Na svatební fotografii pøed kaplí 
v Letovicích je Tereza hrabìnka Kálnoky 
a signatáø Karel Jiøí hrabì Belcredi. Druhou
dvojici tvoøil jeho mladší bratr signatáø hrabì Jiøí
Jindøich a mladší sestra Terezy Alžbìta Gabriela 
hrabìnka Kálnoky. 

Po pøevzetí moci komunisty v únoru 1948 se 
rodina rozhodla ze zemì odejít. Již v dubnu to 
byl Karel Jiøí s manželkou Terezií a malým 
synem Egbertem a s bratrem Richardem. 
O mìsíc pozdìji je následoval nejmladší
bratr Jindøich s manželkou a dìtmi, 
tehdy 12 a 9 let starými.

Jindøich - právník, bydlel v Žabovøeskách. Po emigraci
 žil v Bregenzi, kde pracoval na sociálním úøadì 

a mìl na starosti péèi o emigranty.

potomci viz køimická vìtev rodu
Lobkowiczù 

       Ludvík 
    Belcredi 
 a Jaroslav
Lobkowicz, 
jehož strýc 
Jan si vzal 
Ludvíkovu tetu Marii Terezii
- viz vpravo.

Egbert Alexander
hrabì Belcredi
*17.7.1938 Brno

† 30.8.2012 Gmünd

Charlota
 Bøezinová
*26.1.2010

Brno

Alex
  Bøezina

*12.6.2012
Brno

Tobias
Belcredi
*4.5.2011

Brno

Gabriel
  Belcredi
*2.12.2014

Brno

Celestina
 Belcredi
*1.6.2011
Boskovice

Theodora
  Belcredi
*6.2.2013 
Boskovice

Ludvík
  Belcredi
*22.1.2017

Brno

Sebastien
Belcredi

*23.9.2013
Boskovice

Jindøich Eduard
Belcredi

*18.8.2015
Brno

Alexander Alain
  Belcredi
*10.5.1984

 Vídeò

Margherita
  Belcredi
*6.4.1987

Vídeò

Marie Therese Lilian 
  Belcredi
*8.9.1988 
Mnichov

Sophie Isabelle
  Belcredi
*22.8.1990 

Mnichov

Richard Karel
  Belcredi
*28.6.1991

 Vídeò

Philip Albert
 Belcredi

*26.8.1968 
Vídeò

Karel Michael
 hrabì Belcredi

*3.6.1939
 Brno

1. 17.9.1966 Vídeò (rozv. 1971)oo 

Claudia 
von Falkhausen

*5.8.1943 
Vídeò 

2.  28.10.2004 Vídeòoo

z 1. oo

Claudia Monika 
Bujas

*23.4.1942 
Vídeò

Anna Marie
  Belcredi
*5.2.1954
 Mnichov

oo 4.5.1977 Salzburg

Burkhart 
Krammer
*7.6.1945 

Alfeld an der Leine

Marie Thereze
 Belcredi

*16.12.1952
 Lustenau

 oo 15.1.1977 Sydney

Gareth
 Johnes

*19.2.1950 
Sydney

Ludvík 
 Belcredi

*25.6.1954
 Brno

  
oo 27.6.1981 Nové Mìsto n. Metují

Jiøina 
Dobešová
*28.5.1957

Náchod

  datum Køtinyoo

Roman 
 Bøezina

*31.8.1978
Tøebíè

Natálie
 Belcredi
*2.3.1980

 Brno

  

  1.4.2011 Brno Líšeòoo

Martin Belcredi
Vlèek

*20.12.1974
Vyškov

Kristiana
  Belcredi

*16.11.1981
 Brno

  

  23.6.2012 Brno Líšeòoo

Jiøí Belcredi 
Knauer

*19.11.1982
Brno

Denisa
  Belcredi
*7.7.1985 

Brno

  
  oo 15.5.2010 Brno Líšeò

Ivana 
Kamarytová
*18.7.1980 

Daèice

Robin 
 Belcredi

*18.4.1981
Brno

Hugo Ludvík 
hrabì Belcredi

*13.5.1923 Líšeò
† 29.6.2012 Sydney

 Marie Terezie
 hrabìnka Belcredi

*23.4.1922 Líšeò
 † 3.6.1978 Breuilpont

Marie Alžbìta 
hrabìnka Belcredi

*24.7.1936
 Brno

Arnaud 
de La Haye-Jousselin

*19.2.1922
 St. Aubin d´Ecrosville 

oo 19.11.1971 Bregenzoo 17.12.1949 Køtiny

Marie 
Kouøilová
*2.7.1930

 Brno

oo 25.6.1949 Breuilpont

Jan Nep. 
princ z Lobkowicz
*25.12.1920 Køimice 

† 10.2.2000 Breuilpont

 Ludvík Hugo 
hrabì Belcredi
*1.3.1921 Líšeò

 † 19.8.1981 Líšeò

oo 9.12.1949 Køtiny 

Miloslava 
Králová

*9.12.1929
 Líšeò

Ludvík 
Hugo
byl 
adoptován 
strýcem 
Richardem

Hugo Ludvík 
byl adoptován 

Leopoldem baronem 
von Andrian-Werburg  

(*1875 † 1951) pod 
jménem Andrian
-Belcredi; statek 
Jimramov (1/8).

Po emigraci 
z Èeskoslovenska 

(1950) Hugo Ludvík 
s manželkou odjeli 

nejdøíve do Francie 
k sestøe, kde se 
setkali s rodièi. Marie - rodièe: 

Josef Kouøil 
a Jiøina 
Kohoutová

Po narození dcer celá rodina odjela 
do Austrálie, kde našla nový domov.

Richard Belcredi se Zdeòkem 
Sternbergem v roce 2006

Richard Moøic Belcredi s Jaromírem 
Hrubým 27.7.2006 v budovì 
Národní banky, kde probìhla 
prezentace mincí vydaných 

k 700. výroèí smrti 
Václava III. v roce 

1906

Richard Moøic 
hrabì Belcredi 

*28.2.1926 Líšeò 
† 20.12.2015 Prostìjov

oo 5.6.1952 Traunkirchen

Mabile 
princezna Rohan-Guémenée

*2.10.1924 Sychrov 
† 22.1.1982 Mnichov

Richard Moøic
unikl roku 1949
komunistickému
zatèení útìkem 
do Rakouska; 
Pøijal nabídku 
Pavla Tigrida 
na práci v právì 
zakládané Svobodné 
Evropì a s prùkazem 
èíslo 5 tam zaèal pracovat. 
Po roce 1989 se vrátil do vlasti
a v letech1994-1998 byl èeským 
velvyslancem ve Švýcarsku; 
statek Brodek u Prostìjova

Richard Belcredi (zcela vlevo) na snímku z roku
2006 ze setkání potomkù Pøemyslovcù pøi 
pøíležitosti 700. výroèí zavraždìní posledního 
èeského krále z rodu Pøemyslovcù Václava III. 
dne 4.8.1306 v Olomouci. V pražské Ledeburské 
zahradì stojí vedle nìj Jiøí Lobkowicz, Karel Paar, 
Bedøich Strachwitz a Karel Schwarzenberg, 
- také potomci signatáøù šlechtických deklarací.

Mabile 
- rodièe: 

Alain 
kníže

Rohan
-Guémenée

a Margarethe 
princezna 
Schönburg

-Hartenstein

Claudia Monika
- rodièe: Nikolaus 

Johann Bujas 
a Herta Anna 
Grundmann

Claudia 
- rodièe: 
Gottfried 

von 
Falkhausen
a Jacquelina

 Beautch

Miloslava
- rodièe: 
Václav Král 
a Marie 
Šídlová

  20.10.1979 Brnooo

Marie 
Krèilová
*2.1.1953 

Brno

Karel 
 Belcredi

*29.12.1950
 Brno

  

Karel
MUDr. - na Lékaøské fakultì Masarykovy
 Univerzity v Brnì promoval v roce 1975 

a pracoval jako internista v Brnì na 
poliklinice Zahradníkova;

statky: (spolumajitel)
Líšeò a Jimramov

Marie - rodièe: 
Bohuslav Krèil

 a Marie
 Kociánová

Ludvík
- PhDr.,historik, 

genealog, archeolog; 
1990-2013 vedoucí 

Archeologického
 ústavu Moravského 

zemského muzea v Brnì; 
specializace na støedovìkou 

archeologii, zvláštì výzkum zaniklých 
støedovìkých vsí; od øíjna 2013 

velkopøevor maltsko-paøížské obedience 
Øádu svatého Lazara v Èeské republice; 

statky: (spolumajitel) 
Líšeò a Jimramov.

Jiøina, vzdìláním 
archiváøka; - rodièe:
Jaroslav Dobeš 
a Jiøina pøíjmení

Kristiana - operní 
režisérka - jméno
dostala po své 
praprapratetì
Christianì 
hrabìnce 
z Nostitz-Rokytnice, manželky 
Egberta Belcrediho - viz.
Její dcery dostaly jméno po 
pøíslušnicích rodu  Belcredi. 
Starší Celestina se jmenuje 
po Celestinì Belcredi, dceøi 
Eduarda Belcrediho a mladší 
Theodora po Marii Theodoøe 
z Freyenfelsu, manželce Antonína Belcrediho.

Denisa
vystudovala 
umìlecké 
gymnázium
a vìnuje výuce
orientálních tancù, 
masérství a zdravé 
výživì.

Richard 
 Belcredi
*8.5.1953 
Mnichov

  
oo 3.10.1982 Hinterhal

Beatrix 
Nicolaia Spitzy

*11.2.1952
 Buenos Aires

MUDr. Beatrix 
Nicolaia - rodièe: 
Reinhard Spitzy
a Marie Josefina 

Schmidtmann
von Poser und 
Gross-Naedlitz

Petra 
Rattenberger

*2.11.1960
místo

oo 21.6.1988 Mnichov

Alain Alexander 
 Belcredi

*30.10.1957 
Mnichov

Petra - rodièe:
 Innocenz 
Rattenberger
a Inge Bösel

Egbert Alexander - po tìžké nemoci 
pøišel o obì nohy a žil ve Vídni.

Mabile Belcredi rozená  princezna z Rohanù
a její synové Richard (vystudoval ekonomii ve Vídni a tam také 

jako finanèní poradce pracuje) a Alain (studoval filozofii a pracuje jako manažer).

JimramovDne 
28.8.2009 

se po více jak 
šedesáti letech 

sešli v italské Pávii 
témìø všichni potomci 

rodové vìtve, založené 
v roce 1769 v Jimramovì 

Antonínem Belcredi 
a jeho chotí Theodorou, 

rozenou Freyenfels. 
Rodinná sešlost 

aneb Belcredi 
u koøenù svých 
pøedkù se poté 

fotografovala
na zámku 

v Montaltu.

Popis erbu:
Štít dvakrát dìlený.

 V horním zlatém poli èerná
 zlatì korunovaná orlice 

s èervenou zbrojí. 
Støední pole èervené 

se zlatým, zlatì korunovaným 
kráèejícím lvem 
s modrou zbrojí. 
Dolní pole zlaté 

s èerveným, zlatì 
korunovaným kráèejícím 

lvem s modrou zbrojí.

Karel Michael žije ve Vídni; 
pracoval jako novináø, politický 

 2014, 2017 
© genealogická studie: 

Jan Drocár s použitím informací 
a snímkù z rodového archivu
a knihy Ludvíka Belcrediho  

1000 let rodu Belcredi; 
heraldika: Libor Kováø
 a internetové zdroje;
foto: Pavel Loužecký,

 Wikipedia

 oslava 50. narozenin 
signatáøe Richarda 

Belcrediho 
(*1891 † 1956) 

v roce 1941

Ludvík Hugo od roku 
1945 úspìšnì hospodaøil 
na líšeòském statku, ale 

po nástupu komunistù 
k moci se situace velmi 

zhoršila. Po odchodu 
rodièù a pøíbuzných 

do zahranièí byl 
poprvé zatèen a 
vyslýchán. Dne 

19.9.1949 byl 
zatèen znovu 
a bez soudu 
umístìn do 

Richard 
hrabì Belcredi

*12.2.1823 Jimramov 
† 2.12.1902 Gmunden

oo 17.8.1854 Graz

Anna 
baronka von Welden

*15.5.1834 Frankfurt a.M. 
† 28.12.1918 Gmunden

Richard
-místodržící
v Èechách, 
ministerský
pøedseda,

èestný obèan
mìsta Prahy

Ludvík Belcredi se svou knihou 
Tisíc let rodu Belcredi, kterou prezentoval 

na pøednášce Muzejní a vlastivìdné spoleènosti v Brnì
2.3.2011 

zámek v Brnì-Líšni

Natálie
vystudovala 

a pracuje 
na Vysoké

 škole 
zemìdìlské.

Robin vystudoval
lesnickou fakultu
 a øídí rodinnou 

pilu.

Zámek Líšeò
patøil rodu 
Belcredi od roku 
1819 až do roku
1949, kdy byl 
komunisty 
vyvlastnìn;
v roce 1992 
byl vrácen 
pùvodním majitelùm 
a prošel rozsáhlou 
rekonstrukcí a opravami.

Belcredi

rodový erb 
Belcrediù

nad branou 
líšeòského 

zámku

Jindøich Belcredi
*1902 † 1973

Richard Belcredi
*1891 † 1956

Karel Belcredi
*1893 † 1972

Egbert 
hrabì Belcredi
*8.3.1887 Líšeò 

† 5.5.1932 Vídeò

Karel Jiøí 
hrabì Belcredi

*24.9.1893 Líšeò
 † 18.9.1972 Vídeò

SIGNATÁØ
  

5.6.1920 
Letovice 

oo
Terezie hrabìnka 

Kálnoky de Köröspatak
*14.11.1893 Olomouc 

† 8.10.1969 
Vídeò 

 Jindøich 
hrabì Belcredi
*1.1.1902 Líšeò 

† 31.5.1973 Vídeò
SIGNATÁØ

  

19.11.1935
 Letovice 

oo
Alžbìta Gabriela hrabìnka 

Kálnoky de Köröspatak
*16.8.1895 Olomouc 

† 6.11.1975
 Vídeò 

Marie Anna
hrabìnka Belcredi 

*5.6.1888 Líšeò 
† 22.1.1968 Mnichov

oo 7.10.1914 Líšeò

Ervin
baron von Aretin

*19.9.1887 Bad Kissigen 
† 25.2.1952 Mnichov

 
potomci 

 

Richard 
hrabì Belcredi
*11.8.1891 Líšeò 

† 20.8.1956 Bad Tölz
SIGNATÁØ 

  

Richard - nadporuèík dragounù 
v záloze; statky: Líšeò a Jimramov; 

adoptoval synovce 
Ludvíka Huga

Richard žil po válce v Ullstadtu. Jeho pøáním bylo, 
aby se mohl alespoò po smrti vrátit do milovaného 
Jimramova. Toto pøání mu prasynovci mohli splnit 
až v roce 1995.

Karel Jiøí pøevzal v roce 1952 správu
statku Egglkofen v horním Bavorsku 
a v roce 1954 se stal øeditelem továrny 
na zpracování døevotøísky ve Vídni, kam 
se s manželkou a synem Egbertem 
odstìhovali. Toto místo zastával 
až do roku 1970, kdy odešel 
do penze a za 2 roky 
ve Vídni zemøel.

obedienèní rytíø 
Maltézského

 øádu

 Egbert
- duchovní 
brnìnské 
diecéze
statky: 
Líšeò 

a 
Jimramov 

Klenoty zprava: 
1. rostoucí zlatý, zlatì 

korunovaný lev s modrou zbrojí; 
pokryvadla èerno-zlatá.

2. èerná, zlatì korunovaná 
orlice s èervenou zbrojí; 

pokryvadla èerno-zlatá a èervenozlatá. 
3. rostoucí èervený,

 zlatì korunovaný lev 
s modrou zbrojí; pokryvadla èervenozlatá. 
Štítonoši: dva støíbrní odvrácení gryfové.

(Almanach èeských šlechtických rodù 2009, 
nakladatelství Martin) 

Ludvík Belcredi 
(zcela vpravo) na 
setkání potomkù 

signatáøù šlechtických 
deklarací z let 1938 
a 1939 v záøí 2014 

na Pražském
hradì.

Zámek v Brodku u Prostìjova 
a znak mìstyse. 

Kostel Povýšení svatého Køíže
v Brodku u Prostìjova 

bez potomkùByl považován 
za nejvýznamnìjšího 
moravského politika 19. století, jeho cho� se vìnovala charitì. 

Therese - dáma øádu 
Hvìzdného køíže, palácová
dáma, dìdièka statkù Budynì 
nad Ohøí a Libochovice 

Gustav 
hrabì Kálnoky 

*4.11.1892 Olomouc
 † 6.10.1979 Linz

SIGNATÁØ

Konstanze
 hrabìnka z Blanckensteinu 

*6.4.1898 Opatija 
† 24.2.1980 Melk

oo 12.11.1929 Batelov

Konstanze - rodièe:
Johannes Blankenstein
a Maria Wiedersperger 

z Wiederspergu 

bez potomkù 

Denisa: „Od mala miluji pohyb 
- zejména tanec. Protože pohyb
 a relaxace má být v rovnováze, 

vedu masérskou praxi a zajímám se
se také o tradièní èínskou medicínu

 a bylinky. Cílem je poskytovat komplexní 
služby lidem, kteøí zatouží po zmìnì 

životního stylu.”

Ludvík Belcredi 
s manželkou 

a starší dcerou 
Kristianou

sestry Denisa a Kristiana

K zámku v Jimramovì patøí hrobka rodu Belcredi, 
novogotická kamenná stavba z roku 1869, která 
se nachází na východním svahu kopce Padìlek, 
asi 150 m nad evangelickým kostelem. 

Než byla 
hrobka 

postavena, 
byli èlenové

rodu 
pochováni 
na starém 
høbitovì 

u kostela.

televizní
zpravodaj

a 
moderátor

poèasí

Žili v Bregenzi a také
v Mnichovì, kde Marie krátce pracovala 

pro Radio 
Svobodná 

Evropa. Roku 
1951 se jim 

v Lille narodil 
syn Richard, 
který ale po 
3 mìsících 

zemøel. 

4 potomci potomci: 3 dcery

Alexander Alain studoval na skotské 
univerzitì v St. Andrews ekonomii a dìjepis 

a pracuje ve Frankfurtu nad Mohanem

Margherita studovala dìjiny umìní

V roce 1942 byla 
na majetky Belcrediu 

uvalena vnucená správa. 
Dosazeného nìmeckého správce 
majitel Karel Jiøí celou válku zcela
ignoroval. Po skonèení 2. svìtové 

války se správy majetku v Líšni ujal 
Ludvík Hugo a bratr Hugo Ludvík 

pomáhal strýci Richardovi 
se správou zámku 

v Jimramovì. 

tábora nucených prací. Až na 
zásah lékaøù byl v lednu 1951 
pøevezen do nemocnice. Jeho 
zdraví bylo ale po pobytu v lágru 
  tak podlomeno, že se z toho již 
   nikdy poøádnì nevzpamatoval.
 

Hrobka 
rodu 

Belcredi
byla
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