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Jan Županič
_____________________________________ ______________________

Bořkové Dohalští z Dohalic 1)

_____________________________________ ______________________

Mezi nejznámější české šlechtické rody patří Bořkové Dohalští z Dohalic. Rod, který 
nikdy neoplýval majetkem, získal své místo v panteonu českého národa zejména díky 
dramatickým událostem 20. století. Tehdy jeho příslušníci prokázali mimořádné osobní 
hrdinství a za svůj postoj a své přesvědčení zaplatili dlouholetým vězením i smrtí. 

Je pozoruhodné, že tento starobylý rod stál až dosud mimo intenzivnější pozornost 
historiků. S výjimkou krátkého pojednání o historii rodu od Leopolda Svobody 2) a roz-
sáhlého hesla Dohalský z Dohalic publikovaného augustem Sedláčkem 3) v Ottově slov-
níku naučném, vzniklo jen několik, ovšem velice přínosných, studií k historii rodu ve 
20. století, jejichž autorem je Zdeněk Hazdra. 4) Tato práce si neklade za cíl nedostatek 
odstranit. Jejím cílem je pouze přispět k lepšímu poznání této šlechtické rodiny. 

Rod Dohalských patřil mezi rozrod Bořků, jehož příslušníci byli usazeni ve východ-
ních čechách. Mezi jiné větve tohoto rodu patřili Bořkové z Miletínka, nepoliští a 
Zachrašťanští ze Zachrašťan, Hamzové z Obědovic a Bořkové z poličan, rytíři z nové vsi 
a z Hrádku a další. Všichni příslušníci tohoto rozrodu nosili polcený štít, v jehož pravé 
nebo levé polovině byla šachovnice (výjimečně routy) různých tinktur, vzácněji pak byl 
štít dělený se šachovnicí v horním poli. Společným znamení představoval také také kle-
not: figura muže či panny (často zobrazovaná jako „mouřenín“ – s tmavou kůží a občas 
korunovaná), ve starší době bez rukou, později s rukama v bok. někteří členové rodu 
ale nosili v klenotu i křídlo. 5)

Ve starší době byli nejvlivnějším rodem tohoto erbu Bořkové z Miletínka, kteří za 
svou moc vděčili Divišovi († kolem 1437). Diviš Bořek z Miletínka získal velký majetek 

1) Tato studie vznikla v rámci výzkumného záměru ministerstva školství České republiky „České 
země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“, MSM 0021620827. Za pomoc děkuji kolegům Mi-
chalu Fialovi, Vladimíru Pouzarovi a Petru Maškovi, bez kterých by tato studie v úplnosti nemohla 
nikdy vzniknout. 

2) Svoboda, Leopold, Rod Bořkův Dohalských z Dohalic, in: Památky archeologické, V., Praha 1863, 
s. 360–363.

3) Sedláček, August, Dohalský z Dohalic, in: Ottův slovník naučný (dále jen OSN), VII., s. 758–760.
�) Hazdra, Zdeněk, Šlechtici demokracie: František, Antonín a Zdeněk Bořek-Dohalští, in: Terezín-

ské listy, sv. 35, Památník Terezín 2007, s. 60–83; týž, Antonín hrabě Bořek-Dohalský z Dohalic 
(1889–19�2). Šlechtic, kněz a vlastenec, in: Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané 
ve 20. století, eds. Pavel MAREK – Jiří HANUŠ, Brno 2006, s. 37�–387; týž, Zdeněk hrabě Bořek-
Dohalský z Dohalic – osud jednoho šlechtice (1900–19�5), in: Moderní dějiny, sv. 12, Praha 200�, 
s. 173–212.

5) Kolář, Martin – Sedláček, August, Českomoravská heraldika. Část všeobecná, Praha 1902, s. 297–
298. Též Sedláček, August, Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty (Růžek, Vla-
dimír ed.), sv. 3, Praha 2002, fol. 3�7–350.
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(m.j. pardubice a Kunětickou Horu) jako husitský hejtman a stal se jedním z nejbohat-
ších šlechticů tehdejších čech. Jeho synem byl Soběslav, jenž si také jako jediný z celého 
rodu nechal polepšit erb. 6) Ještě v 15. století ale došlo k rychlému poklesu významu 
Bořků z Miletínka, kteří rychle zchudli a ztratili veškerý vliv. poslední příslušník rodu, 
Soběslav, zemřel kolem roku 1563. 

Rod Bořků Dohalských žádný podobně rychlý vzestup nezažil. po generace žili jeho 
příslušníci, kteří se psali podle tvrze Dohalic u Hradce Králové, v pozadí, vzdáleni vlivu, 
majetku a úřadům. Zájmu současníků se těšili jen výjimečně a jejich jména nenacházíme 
pod významnými dokumenty, ale spíše jen v listinách regionálního významu. naprostý 
nedostatek pramenů má za následek pozoruhodnou skutečnost, že zatímco první zprá-
vy o rodině máme již z konce 14. století, souvislou rodovou linii můžeme sledovat až od 
Bořka Dohalského z Dohalic, který je od roku 1497 připomínán jako nabyvatel několika 
deskových statků. Jeho synové založili dvě linie rodu. 

Starší Václav se stal praotcem mokrovouské větve, která pravděpodobně vymřela 
v polovině 17. století. 7) Dodnes žijící linie veselsko-dohalská pochází od mladšího Bořko-
va syna Mikuláše, který zemřel roku 1576 v neobyčejně vysokém věku. 8) Rodové mate-
riály z 18. století jej uvádí jako radu a přísedícího zemského soudu. Mikuláš ale takto 
významných úřadů nedosáhl a podobné informace byly zřejmě pozdější jen fabulací, 
která měla Bořkům Dohalským vylepšit rodokmen. 

Mimořádný význam pro budoucnost rodu měla práce Bartoloměje paprockého 
(1540/43–1614) Diadochos, která roku 1602 vyšla v praze. Ta sice nevěnuje Bořkům 
Dohalským samostatnou kapitolu, jež autor vyhradil vlivnějším a bohatším rodinám, 
zařadil je však do svého vyprávění „O erbu a rodu starodávném pánů Klenovských z Kle-
nového a Janovic“. 9) paprocký využil faktu, že erby některých českých šlechtických 
rodin se nápadně podobaly jistým polským herbům. V případě Bořků šlo o herb Zabawa 
(obr. 1). paprocký ve svých Herbech rycerstwa polskiego uvedl, že polští nositelé tohoto 
znaku jsou přesvědčení o svém českém původu, možná také proto, že mnoho rytířských 
rodin ve Slezsku a v čechách jej nosí. 10) nevadilo mu přitom, že se herb Zabawa se ale 
od Bořkovského znaku liší: polcený štít, jehož pravé pole je modré, levé červeno-stříbrně 
(devět řad ve čtyřech sloupcích) šachované. na štítě stojí korunovaná turnajská přílba 
s modro-stříbrnými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je pět stříbrných pavích 

6) Sedláček, August, z Miletínka a Pardubic, in: OSN, XVII., s. 335; týž, Českomoravská heraldika. II. 
Část zvláštní, Praha 1925, s. 81.

7) Sedláček, A., Dohalský, s. 759; Mašek, Petr, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od 
Bílé hory do současnosti, díl I. (A–M), Praha 2008, s. 189. Rodokmen (dovedený ale jen do počátku 
19. stol) viz Šimek, Tomáš a kol., Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl VI., 
Praha 1989, s. 607–607.

8) „…als Rath und des grösseren Landrechts Beysitzer bis in sein hundert jähriges alter gedienet.“ 
Cit. dle: Nobilitační listina (český hraběcí stav) pro Wentzla Wratla Boržecka Dohalského svobod-
ného pána z Dohalitz z 2. 3. 1729. Jeho jméno se objevuje i v baronské listině pro Johanna Chris-
topha z roku 1757. Z důvodu špatně pochopitelné formulace v listině z roku 1729 je zde ale 
Mikuláš (Nicolaus) zaměněn svým synem Johannem. Ve všech listinách pro Bořky Dohalské je i 
řada dalších genealogických nepřesností, což ale v této době nebylo nic neobvyklého. 

9) Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle, Bartoloměj, Diadochos id est succesio, jinák posloupnost 
knížat a králův českých, biskupův i arcibiskupův pražských a všech třech stavův slavného Krá-
lovství českého, to jest panského, rytířského a městského krátce sebraná, Praha 1602, kniha III., s. 
39–�9.

10) Paprocki, Bartosz, Herby rycierstwa polskiego napięcoro Xiąg rozdzieloné, Kraków 158�, s. 556–
558. 
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per. 11) při psaní Diadochu paprocký využil ještě jednoho polského herbu, který se ale 
Bořkovskému podobá jen vzdáleně. Šlo o herb Wczele (obr. 2), u kterého jej zaujala 
zejména erbovní pověst: Zlato-stříbrně šachovaný štít. na štítě stojí korunovaná turnaj-
ská přílba se zlato-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je mouřenín (někdy též mouřenín-
ka) s ovázanou hlavou držící před sebou zlato-stříbrnou šachovnici. 12)

podle pověsti vztahující se k herbu Wczele se v dávné době dostal Slovan jménem 
Holub do mouřenínského kraje, kde žila princezna proslulá svým uměním hry v šachy. 
Mnoho mužů se jí pokoušelo porazit, ale bezúspěšně. Každému, kdo se s ní opovážil 
hrát, a nezvítězil, následně roztříštila šachovnici o hlavu. Holub však měl štěstí, prin-
ceznu porazil a sám ji rozbil šachovnici o hlavu. Tím se proslavil a vstoupil do služeb 
jejího otce krále. Vykonal zde řadu hrdinských činů, za což „dal mu za erb otec královský 
dotčené šachovnici na časy věčné a na památku a znamení nesmrtelné vítězství toho, 
kteréž tak nad slavnou královnou šťastně obdržel, poručil jemu nositi v helmě pannu 
v bílé tykýtové sukni s zavázanou hlavou, ana z koruny vychází a šachovnici v rukou 
drží. navrátil se potomně do krajiny, kdež se s bratrem o erb podělil, kterémuž jednu 
toliko polovici šachovnice s helmem nositi dopustil a sám tohoto erbu užíval zouplna, 
tak jakž i posavad potomkové jeho vlastní v některých krajinách užívají…“ 13)

paprocký starou legendu upravil a původ rodiny Klenovských z Klenového a Janovic, 
stejně jako Bořků Dohalských odvodil od bratra výše psaného rytíře Holuba. K samot-
ným Dohalským pak napsal: „nacházejí se v českém království páni Dohalšci, kterýž 
téhož erbu užívají a slují Bořkové z Dohalic (…) V tomto erbu dělí se poláci od čechův 
toliko barvami, neb oni nesou šachovnici červenou a bílou v půl modrém poli a čecho-
vé mají šachovnici černou a žlutou v poli neb štítu žlutém.“ 14) Jako nejvýznamnějšího 
člena rodu připomíná Jana, který roku 1596 zahynul v bojích s Turky. Dále zmiňuje, že 
v době psaní jeho knihy „živ byl z rodu tohoto vzáctného v Království českém urozený 

11) Obměnou herbu Zabawa je herb Spiczak. Odlišuje jej pouze rozdílný počet stříbrných pavích per 
v klenotu – tři místo pěti. 

12) Paprocki, B., Herby rycierstwa polskiego, s. 6�1–6�3; Paprocki, Bartosz, Gniazdno cnoty, Kraków 
1578, s. 70�–705; Wiesolowski, Jacek, Hołub z Bordeaux herbu Wczele, in Rocznik Polskiego To-
warzystwa Heraldicznego nowej serii, t. I (XII), s. 13–22.

13) Cit. dle: Paprocký, B, Diadochos, kniha III., s. 39–�0.
1�) Cit. dle: Tamtéž, s. �7–�8.
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pan Zdeněk Bořek Dohalský, kterýž se psal z Dohalic a na Lipě a Mokrovousích a užíval 
erbu takového“ (následuje vyobrazení – obr. 3). 15)

Zařazení Dohalských do Diadochu v jistém smyslu předznamenalo vzestup rodu 
v 18. století. V 17. století tomu ale ještě nic nenapovídalo. na konci 16. století se veselsko-
dohalská linie rozdělila na šest větví, ze kterých ale čtyři vymřely již v 17. století. nej-
mladší pocházela od Jaroslava (†1616). Hlavním sídlem této linie rodu bylo Vysoké Vese-
lí ve východních čechách, které roku 1533 zapsala svému manželovi Mikuláši Bořkovi 
Dohalskému (†1576) manželka anna Karlíková z nežetic (†1572). Jeho syn Jan vymohl 
na císaři Rudolfovi ii. povýšení Vysokého Veselí na město, k čemuž došlo privilegiem 
z 25. února 1580. přitom byl zároveň městský znak polepšen erbem rytířů z Dohalic. 
po Bílé hoře byla rodině polovina statku zabavena. protože však bylo obtížné panství, 
jež vlastnilo šest členů rodu rozdělit, odkoupil 21. září 1627 od nich zbylou polovinu 
za 30000 kop míšeňských albrecht z Valdštejna. až do jeho zavraždění ale nebyla tato 
částka plně uhrazena a roku 1635 se stal novým majitelem Veselí c. k. plukovník Miku-
láš Heřman nydrum ze Šardeka. po jeho smrti se zadlužený statek vrátil zpět do rukou 
Dohalských, když je 18. března 1654 koupil Václav Bořek Dohalský (†1678). protože po 
sobě zanechal pět synů, jež malé panství nemohlo uživit, bylo 23. února 1672 prodáno 
jeho synem Františkem Karlem (1647–1709) za 27700 zlatých rýnských pertoldu arnoš-
tovi Zárubovi z Hustiřan. 16)

i přes prodej hlavní rodové državy vážnost rodu stále stoupala. O tom svědčí i Balbí-
nova práce Epitome historica rerum Bohemicarum z roku 1677. 17) V ní slavný historik 
vypracoval podrobný rodokmen českých panovníků počínající praotcem čechem a jeho 
nástupcem vojvodou Krokem. podle něj si Krokova dcera Teta vzala Slavoslava (řečené-
ho též Beroun), se kterým měla syna jménem Hes. Od tohoto Hese pochází rody erbu 
šachovnice včetně Dohalských. Balbín přitom vycházel z Daniela adama z Veleslavína, 
ale díky tomu, že jeho práce vyšla v latině, byla dostupnější většímu okruhu zájemců a 
tím i známější.

na přelomu 17. a 18. století patřili Dohalští mezi vážené starorytířské rody, které 
sice nedisponovali větším majetkem, zato však dosahovali vlivných úřadů. Zmíněný 
Václav Bořek Dohalský (†1678) byl hejtmanem Hradeckého kraje a radou soudu pur-
krabí pražského, a jeho syn František Karel (1647–1709) zastával téměř třicet let funkci 
přísedícího komorního a dvorského lenního soudu, devět let byl hejtmanem Kouřimské-
ho kraje a navíc se stal členem řady komisí. František Karel měl z manželství s annou 
Eliškou Maternovou z Květnice (†1693) vedle dvou dcer syna Václava Vratislava (1680–
1756), který se jako první domohl jistého majetku a byl vlastníkem statků přestoupim, 
neustupov a Otradovice. 18)

právě ekonomický vzestup byl hlavním důvodem jeho společenského pozdvižení 
– 25. září 1726 jej císař Karel Vi. povýšil do starého panského stavu Království českého 
a o necelé tři roky později, 2. března 1729 mu udělil český hraběcí stav s predikátem 
Boržeck Dohalský Graf von Dohalitz. 19) Je zajímavé, že vydané listiny vůbec nemluví o 

15) Cit. dle: Tamtéž, s. �8. 
16) Sedláček, August, Hrady, zámky a tvrze Království českého, V., Praha 1995, s. 320–321 (na s. 320 

také stručný rodokmen Bořků Dohalských od konce 15. do poloviny 17. století. 
17) Balbín, Bohuslav, Epitome historica rerum Bohemicarum, Praga 1677. Za poskytnutí informací 

děkuji PhDr. Petru Maškovi (Národní muzeum). 
18) V německých textech je uváděn jako Wentzl Wratl. Sedláček, A., Dohalský, s. 760. Za poskytnutí 

genealogických informací děkuji RNDr. Vladimíru Pouzarovi, DrSc. 
19) Opisy konceptů nobilitačních viz Národní archiv, fond Salbuchy (dále jen NA, Sal). Stav sv. pánů: 
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jeho vlastních zásluhách, ale výlučně jeho předků, zejména děda Václava. Ten je v hra-
běcí listině vylíčen jako nejvýznamnější postava celého rodu, přičemž jsou mu ovšem 
naprosto nepochopitelně připsány i úřady a zásluhy jeho syna Františka Karla, který 
v majestátu naopak zmíněn vůbec není. 20) 

není bez zajímavosti, že o starý panský stav Václav Vratislav roku 1725 požádal spolu 
se svými vzdálenými příbuznými Janem Kryštofem (k němu podrobněji níže) a jeho 
strýcem Janem Jiřím. O rok později bylo žádosti vyhověno, ovšem s povinností úhrady 
taxy. Jan Kryštof a Jan Jiří si tak nákladný krok nemohli dovolit a proto byl titul udělen 
jen Václavu Vratislavovi, jenž požadovanou taxu zaplatil. 21) 

Linie hrabat Dohalských pocházející od Václava Vratislava vyhasla v první polovině 
19. století. 22) Jejím posledním členem byl hrabě František adam, který zemřel 9. května 
1840 v Badenu u Vídně. 23) Jeho sestry, Marie anna (1770–1854) a Emanuela (1773–1841), 
byly dámami c. k. tereziánského ústavu šlechtičen v praze. 24) Jimi tato linie vymřela i 
po přeslici.

Současnosti se dožila jen větev Zikmundova (1538 – před 1611). Také tato větev 
držela jen drobné statky a na výsluní se dostala teprve v polovině 18. století zásluhou 
Zikmundova pravnuka Jana Kryštofa (1695–1768). Ten vstoupil roku 1715, po absolvo-
vání právnických studií, do státní služby a získal místo přísedícího u většího zemského 

Sal 15�, fol. 291–297´, hraběcí stav: Sal 157, fol. 301–305´. Opis nobilitační listiny (hraběcí stav) 
pro Wentzla Wratla Boržeka Dohalského svobodného pána z Dohalitz pořízený c. k. minister-
stvem vnitra 1. února 1897 s vyobrazením erbu se nachází v majetku rodiny. 

20) Zřejmě se jedná o omyl ve jménech, protože Václav (Wentzl) je uveden jako otec Václava Vratisla-
va (Wentzla Wratla) a jsou mu připsány všechny úřady Františka Karla. V listině jsou kromě Václava 
jmenovitě uvedeni ještě další členové rodu: Mikuláš, jež měl být radou a přísedícím zemského 
soudu za vlády Maxmiliána II. a jeho syn Jan, který stejné úřady měl zastával za vlády Maxmiliána 
II., Rudolfa II. a Ferdinanda II. jako radové a přísedící většího zemského soudu a sloužit až do 
stého věku svého života. Obě informace jsou jen fabulací. Jako proslulé vojáky majestát zmiňuje 
Jana Fridricha, plukovníka jízdy, Václava jako podplukovníka Kapounského pluku a Ferdinanda a 
Kašpara, kteří měli v císařských službách padnout. 

21) NA, Česká dvorská kancelář, IV D 1, kt. �17 (Bo–Boř). Stav svobodných pánů pro Václava Vratislava 
Bořka Dohalského z Dohalic. 

22) Mašek, P., Šlechtické rody, s. 189.
23) Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser, LX., Gotha 1887, s. 2�2. Uváděn 

jako „Adam Graf Boržek-Dohalský von Dohalitz“. Jeho vdova Babette roz. šlechtična von Ziern-
feld, se roku 18�9 provdala za Josefa sv. pána von Bourgeois, pána na Hoch-Walkersdorfu v Hor-
ních Rakousích, c. k. hejtmana v záloz. Rodokmen Bořků Dohalských z Dohalic jako datum smrti 
chybně uvádí 30. 10. 1838, a jako místo úmrtí zmiňuje Baden u Vídně, o kterém Gotha mlčí. Viz 
Rodokmen Bořků Dohalských z Dohalic, [online]. c 2005, poslední revize 18. 6. 2005 [cit. 6. 1. 
2009]. Dostupné z: <http: //www.geocities.com/Heartland/Bluffs/2868/Rodokmeny/Dohalsky.
txt>. Za pomoc děkuji PhDr. Michalu Fialovi (Archiv hlavního města Prahy).

2�) Přijetí do tohoto ústavu svědčilo jednak o jejich velmi urozeném původu, jednak o nedostateč-
ném nepříliš dobré ekonomické situaci rodiny. C. k. tereziánský ústav šlechtičen v Praze totiž byl 
otevřen jen nemnohým a předpokládal ten neurozenější původ. Žadatelky měly povinnost před-
ložit průkaz původu od šestnácti ve šlechtickém stavu narozených předků, musely být katolic-
kého vyznání a dosáhnout věku 2� let. Poslední podmínku bylo ale za jistých okolností možné 
zrušit, takže dámami ústavu se někdy stávaly i dívky starší 18 let. Všechny ale musely pocházet 
z českých panských rodů. Protože šlo do jisté míry o zaopatřovací ústavy, byla předpokladem 
přijetí také nemajetnost. Každá dáma tohoto ústavu pak získávala roční rentu 1300 zlatých. Cel-
kem bylo v tereziánském ústavu šlechtičen 31 míst pro 30 rezidenčních a jednu externí členku. 
Županič, Jan, Nová šlechta Rakouského císařství, Praha 2006, s. 23�.
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soudu v českém království. Za bavorského vpádu v letech 1741–1742 se sice kompromito-
val holdováním bavorskému kurfiřtovi Karlu albertovi, který se s francouzskou pomocí 
načas zmocnil českého trůnu, a po obnovení vlády Marie Terezie byl vyšetřován, jeho 
vzestup to ale nezastavilo. Stal se hejtmanem prácheňského kraje a později purkrabím 
Hradeckého kraje a českým místodržícím. po zrušení místodržitelství roku 1749 se Bořek 
Dohalský stal radou reprezentace a komory, která vrcholný zemský orgán nahradila, a 
přísedícím zemského výboru a rektifikační hlavní komise (Rectifications-Haupt-Commis-
sion). 25) V této funkci byl pověřen průzkumem Chebského kraje s cílem sepsat zdejší 
obyvatelstvo a zpracovat podklady pro výši daní. Dále měl podávat dobrozdání o potřebě 
stavby silnic, shromážďovat informace pro vojsko, podávat návrhy na nejvhodnější pro-
nájem státního majetku a řešit záležitosti invalidů a židů. Kromě toho byl i přísedícím 
řady dalších komisí, mezi jinými Judicis delegatis criminalibus et politicis a komise zabý-
vající se obchodním právem. Byl také často pověřován funkcí královského komisaře při 
zemských sněmech. na počátku sedmileté války roku 1757, při pruském vpádu do čech 
a obležení prahy, byl členem zdejší zásobovací komise a prokázal přitom nemalé záslu-
hy. Z tohoto důvodu, a také s přihlédnutím ke starobylému původu Bořků Dohalských 
a jejich příbuzenským svazkům s řadou rytířských, panských a hraběcích rodů, 26) byl 
Jan Kryštof 2. září 1757 povýšen do starého panského stavu dědičných zemí s predikáty 
Wohlgebohren a Boržek Dohalský Freiherr von Dohalitz. 27) 

Jan Kryštof byl třikrát ženatý a v každém manželství získal majetek. Ten, spolu s drž-
bou významných zemských úřadů, výrazně zvýšil jeho prestiž a pomohl mu i k další-
mu vzestupu. Ve třetím manželství s annou Eliškou Kyšperskou z Vřesovic (1715–1782) 
vyženil malé panství přívozec u Domažlic, 28) které bylo hlavním rodovým sídlem až do 
roku 1905, kdy je musel Maria František Karel hrabě Bořek-Dohalský (1843–1925) pro 
dluhy prodat. 11. července 1764 byl již jako nositel prestižního titulu c. k. tajného rady 29) 
povýšen do hraběcího stavu s predikáty Hoch- und Wohlgebohren a Graf Dohalsky von 
Dohalitz. 30) 

25) Byl tedy členem rektifikační komise, která převzala agendu nejvyšších berníků s cílem připravit 
reformu, která by zaručila spravedlivější rozdělení daně mezi poddané a podchytila jejich eko-
nomické možnosti. Proto bylo třeba pořídit od základu nový katastr mapující celou zemi (tzv. 
tereziánský katastr).

26) V nobilitační listině, která nepochybně vychází z výše zmíněných listin pro Václava Vratislava 
Bořka Dohalského, se uvádí, že Jan Kryštof pochází ze starorytířského rodu po řadu generací 
spřízněné s mnoha rytířskými, panskými a hraběcími rody, ze kterých pochází mnozí biskupové 
a arcibiskupové. Stejně jako u Václava Vratislava jsou i zde zmíněni nejvýznamnější členové rodu, 
mezi které měli patřit Jan Fridrich, plukovník a velitel jízdního pluku, Jan Jiří, plukovník a veli-
tel v Erfurtu, a Václav, podplukovník Kapounského pluku. Zmíněn je i Mikuláš (Nikolaus), jehož 
životopis je ale stejně jako v listině Václava Vratislava značně vylepšen. Přestože zemřel již roku 
1576 měl sloužit do svého stého roku života císařům Maxmiliánu II., Rudolfu II. a Ferdinandu II. a 
to ve funkcích rady a přísedícího zemského soudu, kterých nikdy nedosáhl. 

27) Originál listiny je v majetku rodiny, opis konceptu viz NA, Sal 20�, fol. 5�0–5�7. K nobilitace srov. 
Österreichisches Staatsachiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv (dále jen AVA), Adelsarchiv, Johann 
Christoph Boržek Dohalský von Dohalitz, Freiherrnstand (E) 1757.

28) Rodině Kyšperských z Vřesovic patřilo od počátku 17. století. Sedláček, A., Hrady, zámky a tvrze, 
IX., Praha 1996, s. 123. Ve druhé polovině 19. století mělo rozlohu �21,56 ha a patřil k němu vedle 
malého zámku dvůr a pivovar. Viz Přívozec, OSN, XX., s. 722.

29) K tajným radům: Žollger, Ivan Ritter von, Der Hofstaat des Hauses Österreich, Wiener staatswis-
senschaftlichen Studien 1�, Wien – Leipzig 1917, s. 1�6–1�7; Županič, J., Nová šlechta, s. 28–30.

30) Je zajímavé, že při tomto povýšen byl titulován jen jako „Johann Christoph Freiherr Dohalský von 
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Dnešní Bořkové Dohalští jsou potomky Jana Václava (po 1720 – 1791), který se narodil 
v prvním manželství Jana Kryštofa s annou Barborou Štěnovskou z Kadova, (1696–1732). 
Jeho pravnuci Maria Václav (1833–1885) a Maria František Karel (1843–1925) rozdělili 
rod opět do dvou větví. Starší, držící statky Dobrohošť a Lovčice, vymřela v další generaci 
hrabětem Mariou Václavem antonínem (1867–1919), zatímco mladší žije dodnes. 

Do českých dějin se nejvíce se zapsali právě její členové, synové Maria Františka 
Karla. 31) Druhorozený antonín (1889–1942) si zvolil církevní kariéru a postupně stoupal 
v cíkevních hodnostech. Dosáhl úřadu metropolitního kanovníka svatovítské kapituly, 
stal se papežským tajným radou a po obnovení řádu sv. Lazara v českých zemích roku 
1937 se stal jeho kanovníkem a kancléřem. uvažovalo se dokonce o jeho kandidatuře na 
arcibiskupství stolec. Za druhé světové války se stejně jako jeho bratři zapojil do protina-
cistického odboje. po atentátu na Heydricha byla jeho činnost odhalena a antonín uvěz-
něn na pankráci. později byl převezen do Terezína a odtud do koncentračního tábora v 
Osvětimi, kde zemřel. nejmladší Zdeněk (1900–1945) vystudoval práva. Začal se věnovat 
ale novinářské práci a stal se redaktorem Lidových novin. publikoval především v politic-
kých rubrikách a patřil k velmi informovaným a známým osobnostem první republiky. V 
odboji působil již od roku 1939, přičemž využíval především svých kontaktů s politický-
mi osobnostmi. pod krycím jménem Bedrník se stal spojkou mezi exilovou vládou prezi-
denta Beneše v Londýně a předsedou protektorátní vlády v čechách generálem Eliášem. 
Roku 1941 byl odhalen a zatčen a vězněn po celou válku. Krátce před osvobozením byl 
převezen do Terezína a 7. února 1945 zastřelen. 

nejstarší z bratrů, František (1887–1951) se věnoval diplomatické kariéře. V září 1939 
podepsal za sebe a syna Jiřího (1914–1990) tzv. prohlášení české a moravské šlechty stát-
nímu prezidentovi Emilu Háchovi, kterým signatáři proklamovali svou oddanost české-
mu národu. Roku 1941 byl zatčen a vězněn v Terezíně a v koncentračním táboře Dachau. 
Jako jediný ze sourozenců ale válku přežil. Roku 1945 se vrátil zpět do diplomatických 
služeb a až do roku 1949 byl velvyslancem ve Vídni. 

pokračovatelem rodu se stal jeho syn Jiří. 32) i on byl vystaven ostré perzekuci, ten-
tokrát ovšem ze strany komunistické vlády. Jako rada kanceláře prezidenta republiky 
Edvarda Beneše byl zatčen a odsouzen k dlouholetému žaláři za údajné vyzvědačství. 
pronásledování se nevyhnula ani jeho manželka Josefa rozená Thurn-Taxisová (1917–
1990) a čtyři synové. Rod v současnosti žije v čechách, v praze a Lysé nad Labem. 33)

Je zajímavé, kolik nejasností dodnes panuje ve věci rodového erbu. Jak již bylo řeče-
no je znakem celého bořkovského rozrodu polcený štít se šachovnicí v jednom poli. 

Dohalitz“. Příjmení Bořek (Boržek), které nacházíme v baronské listině, zde uvedeno není. Originál 
listiny je v majetku rodiny, opis konceptu viz NA, Sal 216, fol. 225´–232. AVA, Adelsarchiv, Johann 
Christoph Freiherr Dohalský von Dohalitz, Grafenstand (R) 176�. 

31) Z manželství s Marií Ludovikou d´Hoop (1863–1920) měl čtyři syny, ze kterých ale třetí, Ludvík 
(1895–1909), student šlechtické Strakovy akademie, zemřel v chlapeckém věku. Nešťastnou 
náhodou požil kapsli jedovaté svinibrodské zeleně a následkům otravy podlehl. Hazdra, Zde-
něk: Zdeněk hrabě Bořek-Dohalský z Dohalic – osud jednoho šlechtice (1900–19�5). In: Moderní 
dějiny, sv. 12, Praha 200�, s. 17� an. Ve Strakově akademii vystudovali i všichni Ludvíkovi bratři. 
Jako nemajetní šlechtici zde získali plné zaopatření, které v této době představovalo pro rodinný 
rozpočete významnou položku. 

32) Mladší syn Miroslav (1918–1919) zemřel krátce po narození. 
33) Viz heslo Bořek-Dohalský z Dohalic in: Almanach českých šlechtických rodů, vyd. Pouzar, Vladimír 

– Mašek, Petr – Mensdorff-Pouilly, Hugo – Pokorný, Pavel R., Praha 2009, s. 112–115.
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V případě Bořků Dohalských z Dohalic byla vždy černo-zlatá, přičemž druhé pole bylo 
celé zlaté. Ve starší době bylo zřejmě pořadí obou polí proměnlivé, stejně jako počet polí 
šachovnice. 34) nejpozději od druhé poloviny 16. století se ale podoba erbu Dohalských 
ustálila tak, že se šachovnice nacházela v pravém poli, zatímco levé bylo celé zlaté. O 
tom svědčí i privilegium Rudolfa ii. pro město Vysoké Veselí z 25. února 1580, kterým 
císař na žádost Jana Bořka Dohalského z Dohalic do městské znaku přidal erb Dohal-
ských. 35) V téže době se ustálila i podoba klenotu. Takový byl erb Dohalských v 17. i 18. 
století, o čemž svědčí i pečeť Františka Karla (1647–1709) uložená dnes ve Wunschwitzo-
vě genealogické sbírce. 36) (vložená barevná příloha 2, s. 8, č. 1)

první kodifikace erbu pochází až z roku 1726, kdy byl Václav Vratislav Bořek povýšen 
nejprve do starého panského stavu Království českého: polcený štít, jehož pravá polovina 
je zlato-černě šachovaná (sedm řad ve třech sloupcích), levá zlatá. na štítě stojí (stará) 
koruna svobodných pánů a na ní je korunovaná turnajská přílba, ze které vyrůstá mou-
řenín v černém, zlatou šerpou přepásaném šatě se zlatým límcem, manžetami a knoflíky 
a s rukama opřenýma v bok. Vzhledem k tomu, že Václav Vratislav žádost o povýšení 
podával spolu s příbuznými ze starší větve, Janem Jiřím a Janem Kryštofem, a že sou-
částí supliky byla prosba o konfirmaci rodového erbu, nelze pochybovat o tom, že šlo o 
erb užívaný v této době společně všemi větvemi rodu. 

při udělení hraběcího titulu o tři roky později si ale Václav Vratislav nechal erb o 
vlastní vůli pozměnit. V duchu paprockého legendy pozměnil klenot a figuru mouřenína 
nově doplnil šachovnicí, která v bořkovském erbu dosud nebyla. Štít byl totožný, na něm 
stála hraběcí koruna a na ní je korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými přikrývadly. 

3�) Vojtěch Král z Dobré Vody, August Sedláček, Rudolf Meraviglia-Crivelli, Rudolf Bačkovský i šestý 
díl encyklopedie Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ale chybně uvádí pol-
cený štít, jehož pravá polovina je zlatá, v levé se pak černo-zlatá šachovnice o čtyřech sloupcích a 
osmi řadách. Král z Dobré Vody, Vojtěch rytíř, Znaky rodů Českých, Praha 2009, s. 128–129.; Sedlá-
ček, A., Hrady, zámky a tvrze, V., příloha Znaky rodin ve východních Čechách usedlé; též Sedláček, 
A., Dohalský z Dohalic, in: OSN), VII., s. 759. Zatímco v Hradech, zámcích a tvrzích je upravený erb 
rytíře Krále z jeho Znaků rodů českých do OSN byl znak převzat beze změny. Meraviglia-Crivelli, 
Rudolf Johann Graf von, J. Siebmachers grosses und allgemeines Wappenbuch in einer neuen, 
vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historisch-genea-
logischen Erläuterungen, Bd. IV, 9. Abth.: Der böhmische Adel, Nürnberg 1886, s. 120, tab. 61; 
Kadich, Heinrich Edler von – Blažek, Conrad, J. Siebmachers grosses und allgemeines Wappen-
buch in einer neuen, vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen 
und historisch-genealogischen Erläuterungen, IV. Bd., 10 Abth.: Der mährische Adel, Nürnberg 
1899; Bačkovský, Rudolf, Bývalá česká šlechta předbělohorská i pobělohorská na svých sídlech 
v Čechách a na Moravě a ve svých znacích, Praha 19�8, s. 77 (zde erb Bořků z Miletínka s odkazem 
na Dohalské); Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, VI., nečíslovaná barevná 
erbovní příloha.

35) V modrém štítě stojí na na šedé skále vyrůstající paty štítu vyniká stříbrná věž s branou o dvou 
poschodích. Spodní část věže obklopuje ochoz s cimbuřím o pěti stínkách, v hořejší části je cim-
buří o sedmi stínkách. Ve věži jsou nad sebou tři zahrocená okna s bílými mřížemi. Věž má čer-
venou střechu s třemi hřebeny, na každém z nich je bílá větrná korouhvička doleva obrácená. V 
otevřené bráně visí na zlatém řetězu rozpoltěný štítek, jehož pravé pole je černo-zlatě šachované, 
levé zlaté. Nad branou jsou vytesána písmena J. B. Z. D. Na horním okraji štítu spočívá stříbrná 
zděná koruna s pěti stínkami. Čarek, Jiří, Městské znaky v českých zemích, Praha 1985, s. �20. Ča-
rek uvádí, že šachovnice ve znaku Dohalských má 15 polí, ve skutečnosti jich má ale 18 (3 sloupce 
a 6 řad), protože autor nezapočítal poslední řadu. 

36) NA, Wunschwitzova genealogická sbírka, i. č. 217, Dohalský z Dohalic. Za pomoc děkuji Pavlu 
Sedláčkovi (NA). 
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Klenotem jsou dvě otevřená černá orlí křídla, mezi 
kterými stojí z černo-zlaté šachovnice o dvou řadách 
a třech sloupcích vyrůstající nahý mouřenín s rukama 
v bok, bílou suknicí a bílou točenicí na hlavě, do které 
jsou zastrčena tři stříbrná pera. Takového erbu užíva-
la tato linie až do svého vymření v první polovině 18. 
století (vložená barevná příloha 2, s. 8, č. 2). 

Erb, který nosila starší linie, povýšená v osobě 
Jana Kryštofa Bořka Dohalského z Dohalic do staré-
ho panského (1757 – vložená barevná příloha 2, s. 
8, č. 3) a hraběcího (1764 – vložená barevná příloha 
2, s. 8, č. 4) stavu dědičných zemí se ale nezměnil 
a v obou případech šlo o konfirmaci rodového erbu 
s mouřenínem. ani v budoucnu nebyl erb měněn, o 
čemž svědčí dodnes dochované rodokmeny a rodové 
vývody (zadní strana obálky – text na s. 4).

V 19. století však zřejmě došlo v této záležitosti 
k jistému zmatku. není vyloučeno, že jeho příčinou 
je tzv. Siebmacher, a to český hraběte Meraviglia-Cri-
velliho, 37) od kterého tyto informace převzal i Sieb-
macher moravský Kadicha a Blažka. Meraviglia-Crivel-
li u hraběcího erbu totiž sice uvádí správné umístění 
šachovnice 38) v pravém poli štítu, v klenotu ale umístil 
mezi dvě černá křídla rostoucí korunovanou mouře-
nínku v černém, zlatě přepásaném šatě zlatým lím-
cem a manžetami a s rukama opřenýma v bok. (obr. 
4) naprosto nepochopitelně tím spojil klenoty starší 
a mladší hraběcí větve a navíc změnil pohlaví figury 
v klenotu. podobně chybně zaměnil erby z let 1726 
a 1729 august Sedláček, když klenot hraběcího erbu 
Václava Vratislava Bořka Dohalského (1729) popisuje 
jako mouřenína „až po kolena s rukama v bok zasaze-
nými, černým šatem, zlatými knoflíky a límci a zlatým 
opásáním“. 39) Kvalitnější informace obsahuje méně 
známá práce M. Gritznera a a. M. Hildebrandta Wap-
pen-Album der Gräflichen Familien, která jako jediná 
zobrazuje téměř správně znaky obou hraběcích linií. 
(obr. 5) ani tito autoři se však nevyhnuli jistým omy-
lům. především uvádí jako vymřelou linii Jana Kryšto-
fa a nikoli Václava Vratislava a navíc u erbu větve Jana 
Kryštofa zobrazují šachovnici o čtyřech, nikoli třech 

37) Meraviglia-Crivelli, R. J.Gf. von, Der böhmische Adel, s. 
120, tab. 61; Kadich, H. Edl. v. – Blažek, C., Der mährische 
Adel, s. 26, tab 18.

38) Špatně ale má počet polí (tři sloupce a šest řad). 
39) Cit. dle: Sedláček, A, Českomoravská heraldika. II., s. 81.

4
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sloupcích. 40) nejpřesnější je tak práce Josefa pilňáčka 
Staromoravští rodové, který jednak správně umisťuje 
šachovnici 41) Bořků-Dohalských do pravého pole ští-
tu, jednak upozorňuje na skutečnost, že klenotem byl 
jak mouřenín, tak mouřenínka, a o šachovnici, kterou 
by tato figura měla držet nemluví. 42) 

české prostředí ale bylo formováno zejména prací 
Vojtěcha rytíře Krále Znaky rodů českých, jež původ-
ně vycházela jako v podobě drobnějších studií vydá-
vaných Společností starožitností českých. Král proho-
dil pole štítu, nesprávně uvedl počet polí šachovnice 
a především v klenotu nakreslil černou nahou koru-
novanou mouřenínku držící před sebou šachovni-
ci. 43) Jeho, dnes již klasická kresba, ovlivnila většinu 
českých heraldiků 20. století a to tím více, že tento 
erb provází genealogii rodu, kterou pro Ottův slovník 
naučný napsal august Sedláček. 44) (obr. 6)

Se stejnými chybami se setkáme v době nedáv-
no minulé i dnes. V Erbovní knížce na rok 1939 sice 
heraldik Břetislav Štorm nakreslil pouze štít erbu 
Bořků-Dohalských, ale v popisu uvedl, že klenotem 
je mouřenínka držící šachovnici. 45) (obr. 7) pozmě-
něnou variantu znaku (také z pera Břetislava Štorma) 
pak nalézáme v torzu archivu českého velkopřevorství 
řádu sv. Lazara. Stejně jako v předchozím případě jde 
o erb hraběte antonína (1889–1942), českého vel-
kopřevorství řádu. na rozdíl od vyobrazení v Erbov-
ní knížce, kde je alespoň štít nakreslen správně, má 
barevné provedení v řádovém erbovníku šachovnici o 
čtyřech sloupcích a šesti řadách chybně v levém poli 
štítu. 46) (obr. 8)

�0) Gritzner, Maximilian – Hildebrandt, A. M., Wappen-Al-
bum der Gräflichen Familien Deutschlands, Österreich-
Ungarns etc., I. (A–D), Leipzig 1883, s. XLIV, taf. 197.

�1) Třebaže řad není sedm jak později rodina užívala, ale 
osm. 

�2) Pilnáček, Josef, Staromoravští rodové, Vídeň 1930, s. 320.
�3) Král z Dobré Vody, V. ryt., Znaky rodů Českých, s. 128–

129.
��) Sedláček, A., Dohalský z Dohalic, s. 758.
�5) Štorm, Břetislav, Řád sv. Lazara Jeruzalémského, In 

Erbovní knížka na rok 1939, s. 89. Vyobrazený erb je ale 
odlišný od erbu uloženého v Erbovníku řádu sv. Lazara 
ve schwarzenberském archivu v Třeboni. 

�6) Erb je navíc doplněn stříbrnou hlavou se zeleným 
křížem prelátů po právu. Státní oblastní archiv Třeboň, 
RA Schwarzenberg, Erbovník řádu sv. Lazara, heraldická 
sbírka Karla VI. Schwarzenberga. Za pomoc a spolupráci 
děkuji Mgr. Marii Kalátové (SOA Třeboň).
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Je zajímavé, že dlouho tradované omyly převzaly 
novodobé práce a neuvedly je na pravou míru. Dnes 
již klasická publikace Josefa Janáčka a Jiřího Loudy 
České erby 47) zobrazuje erb Dohalských zcela špatně 
– se šachovnicí v levém poli s klenotem v podobě koru-
novaného mouřenína v bílém šatě se zlatými knoflíky 
držícího černo-zlatou šachovnici. (obr. 9) podobnou 
fantazií je i Loudův erb v barevné příloze šestého dílu 
práce Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a 
ve Slezsku. (obr. 10) Chybuje ale také Milan Buben, 
který ve své Heraldice uvádí, že „za Marie Terezie, 
roku 1757, byl Jan Krištof Bořek Dohalský z Dohalic 
povýšen do stavu svobodných pánů a tehdy mu byla 
nahá mouřenínka „polepšena“ na oblečeného mouře-
nína. páni z Dohalic však prokázali vkus i smysl pro 
tradici a toto puritánské polepšení nepřijali a užíval 
dál svůj původní klenot“. 48) Vzhledem k tomu, že si 
podobu erbu navrhoval sám nobilitovaný a že všech-
ny erbovní majestáty mluví jen o konfirmaci, nikoli o 
polepšení erbu, je argumentace o nepřijetí „změny“ 
více než diskutabilní. proti tezi o vnuceném polepšení 
mluví i ikonografická výzdoba samotné hraběcí listiny 
pro Jana Kryštofa, kterou si povýšený sám platil a volil. 
Jako ozdobný prvek se zde totiž objevuje právě jeho 
erb i mouřenínem. (Rodinný archiv Dohalských – obr. 
12) Všechny uvedené omyly přebírá v Erbovníku Milan 
Mysliveček, který ve své práci přetiskuje jen starý znak 
se šachovnicí v levém poli a mouřenínkou v klenotu. 49) 
ani Almanach českých šlechtických rodů nemá správné 
vyobrazení – zde je sice umístění šachovnice v pořád-
ku, klenot je také nakreslen správně, neodpovídá ale 
počet polí šachovnice. 50) (kresba antonín Javora – obr. 
11)

�7) Janáček, Josef – Louda, Jiří, České erby, Praha 1988, s. 80. 
�8) Cit. dle: Buben, Milan, Heraldika, Praha 1986, s. 138. K tex-

tu navíc připojuje překreslený erb vycházející z vyobraze-
ní rytíře Krále (s. 139). Stejná informace v: týž, Encyklope-
die heraldiky, Praha 199�, s. 283. 

�9) Mysliveček, Milan, Erbovník aneb kniha o znací i osudech 
rodů žijících v Čechách a na Moravě, Praha 1993, s. 128, 
tab. 12. Erb na s. 128 je převzat z českého Siebmacheru. 

50) Má � sloupce a 9 řad. Almanach českých šlechtických 
rodů, s. 112.
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RODOKMEn HRaBaT BOřKů DOHaLSKýCH Z DOHaLiC
autor: Vladimír pouzar

Starší linie (hraběcí stav 1764 pro Jana Kryštofa)

Jan starší, †09.11.1590 – společný předek obou větví
oo Barbora Mladotová ze Solopisk, †06.04.1591

Sigmund, † před 1611
oo Dorota Housková ze Zahrádky, † před 1615

Stanislav, *1599, †31.10.1682
oo Helena Kapounová ze Svojkova, *1601, †1696

Kryštof Leopold, †15.11.1706
2oo Kunhuta Vratislav. z Mitrovic, †23.03.1695

Jan Kryštof, *19.03.1695, †17.11.1768
2.9.1757 sv.p., 11.7.1764 hr.
1oo 10.12.1715 petrovice, anna Barbora Štěnovská 
z Kadova, †1696 Volšov, †26.06.1732 praha

Jan Václav, * po 1720, †01.07.1791 p
oo 1746, Marie anna Kocová z Dobrše, 
†18.09.1791

Jan Václav, *1754 petrovice, †23.05.1835 Březnice
oo 10.05.1789, Kateřina alžběta sv. p. von Haffen-
brädl, †07.02.1806

potomci viz almanach českých šlechtických rodů, 
heslo Bořek-Dohalský z Dohalic. 
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Mladší linie (hraběcí stav pro Václava Vratislava 1729)

Jan starší, †09.11.1590 – společný předek obou větví
oo Barbora Mladotová ze Solopisk, †06.04.1591

Jaroslav, †05.11.1616
oo anna Veronika Housková ze Zahrádek, †02.07.1617

Václav starší, †03.10.1678, hejtman Hradeckého kraje
oo Kateřina Varlichová z Bubna

František Karel, †1647, †09.07.1709 neustupov, hejtman Kouřimského kraje
oo anna alžběta Maternová z Květnice, †02.11.1693 Kutná Hora

Václav Vratislav hr. Dohalský, *29.08.1680 přestoupin, †14.07.1756 p-Smíchov, 5.9.1726 
starý panský stav, 2.3.1729 hraběcí stav; statky: přestoupin, neustupov, Otradovice
1oo anna Eva Terezie Rašínová z Riesenburga, † ca 1710 na mor
2oo 26.7.1717 Johana Straková z nedabylic, *1679, †12.4.1760, sep. p-sv. Jakub

1. norbert, *01.03.1708, †31.03.1785, sep. p-Týn; statky: Krchleby, příčany
1oo 25.7.1757 p, Eleonora hr. Trauttmansdorff, *1734, †20.5.1763, sep. p-sv. Jakub
2oo 10.5.1767 p, Terezie Kateřina Rašínová z Riesenburga, *1729, †10.1.1812, sep. p-Týn

 a. aloisie Valpurga, †12.12.1759 p, †28.7.1802, STD
 oo ...., František sv.p. Kapoun ze Svojkova, †04.11.1806 p, c.k. plk.
 b. František Josef, *1761, †27.01.1767, sep. p-sv. Tomáš
 c. František adam, †09.05.1840
 oo Babette von Ziernfeld
 d. Terezie, † před 1770
 e. Marie anna, *09.08.1770 p, †28.12.1854 p, SD Ter 1833
 f. Emanuela Marie, *03.01.1773 p, †21.09.1841 p, SD Ter 1804
2. František Václav
3. anna M. Eleonora, *25.11.1710 neustupov, † v dětství
4. Marie anna, *14.05.1712 neustupov, †27.03.1780, SD Ter 1755
5. Barbora
6. František adam

Zkratky: 
p – praha
plk. – plukovník 
SD Ter – nadační dáma Tereziánského ústavu šlechtičen v praze
sep. – pohřben/pohřbena
STD – dáma řádu Hvězdového kříže
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Jan Županič: Bořkové Dohalští von Dohalic
Die Studie ist einem des bekanntesten altertümlichen böhmischen adelgeschlechts, die noch 
leben, gewidmet. Durch die dramatischen Ereignisse im 20. Jahrhundert, in denen seine angehöri-
gen durch persönliche Tapferkeit sich aktiv am antinazistischen Widerstand beteiligt haben, hat 
das Geschlecht einen ruhmreichen platz im pantheon des tschechischen Volkes bekommen. Das 
Geschlecht Dohalští, das zum Stammbaum des Geschlechtes Bořkové gehört und in Ostböhmen 
wohnte, nannte sich nach der Feste Dohalice beim Königsgrätz. im Laufe der Zeit haben die 
angehörigen dieses Geschlechts die Erhebung in den Edelherrenstand erreicht, später auch in den 
böhmischen Grafenstand. Die Studie befasst sich auch mit der detaillierten analyse der Zusammen-
setzung des Geschlechtswappens und macht auf die irrtümer seiner interpretation in der Literatur 
aufmerksam. Begleitet durch umfangreiche Bildbeilagen und durch Stammbaum der Grafen Bořko-
vé Dohalští von Dohalice von Vladimír pouzar ergänzt.

Pavel R. Pokorný: Der Weihbischof in Budweiß
Der autor widmet sich der persönlichkeit von Mons. pavel posad, der seit 8.3.2008 der Weihbischof 
in Budweiß ist und seinem Wappen.

Pavel R. Pokorný: Der neue Bischof von Leitmeritz
Der autor bringt uns die persönlichkeit und dem Wappen des neuen, in der Reihenfolge schon 
20. Bischof von Leitmeritz, Mons. Jan Baxant näher. in diese Funktion wurde er am 4.10.2008 er-
nannt.

Pavel R. Pokorný: Dr. Josef Kardinal Beran
Der autor erinnert an 120. Jahrestag der Geburt von Josef Kardinal Beran (* 29.12.1888) und erklärt 
uns sein Lebensschicksal.

Resümee in tschechischer Sprache: Jan Loch
Deutsche Übersetzung: Roman Klimes, World Vexillological Research Institute
Korrektur des deutschen Textes: Jörg Majewski, Deutsche Gesellschaft für Flaggenkunde
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Jan Županič
Bořkové Dohalští z Dohalic

Pečeť Františka Karla Bořka Dohalského z Dohalic 
(Wunschwitzova genealogická sbírka, i. č. 217). 

Erb udělený Václavu Vratislavu Bořkovi Dohalské
mu z Dohalic při povýšení do hraběcího stavu 2. 3. 
1729 (opis z 19. st. – RA Dohalských).

Erb udělený Janu Kryštofovi Bořkovi Dohalskému 
z Dohalic při povýšení do hraběcího stavu 11. 7. 
1764 (Rodinný archiv Dohalských).

Erb udělený Janu Kryštofovi Bořkovi Dohalskému 
z Dohalic při povýšení do starého panského stavu 
2. 9. 1757 (Rodinný archiv Dohalských).
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