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Rodopisné rozhledy
195.  výročí narození Ernsta Wernera von Siemense
Na svět přišel dne 13. prosince 1816 jako nejstarší syn farmáře Christiana
Ferdinanda Siemense a jeho ženy Eleonory Henrietty roz. Deichmann, ná-
jemců statku Obergut (Lenthe u Hannoveru). Z gymnázia v Lübecku
na podzim 1835 vstoupil do armády a jako důstojnický čekatel absolvoval
studium matematiky, fyziky, chemie, geometrie a balistiky (Artillerie- und
Ingenieurschule Berlin). V hodnosti poručíka tam r. 1842 nechal registrovat
svůj první patent za objev principu galvanického postříbřování a pozlaco-
vání a brzy následovaly další objevy nejen ve vývoji polovodičů, v galva-
noplastice nebo inovaci tavících pecí.

S mechanikem Halskem založil továrnu k výstavbě telegrafních stanic. V letech 1850-70 svou
přenosovou  sítí opletli půl planety.  Propojili centra evropského obchodu Londýn, Paříž, Berlín
a Skt. Petěrburg podmořskými kabely se severem Afriky a východoindickou Kalkatou (Prahu jeho
technici připojili r. 1919). Tou dobou už své zaměstnance motivoval podílem na zisku i vklady
do penzijního fondu. První obchodní zastoupení  v Praze ovšem otevřel již roku 1890, o vzácné
historické exponáty z těch časů dodnes pečuje  Národní technické muzeum. Šlechtický titul získal
r. 1888 od císaře Friedricha III. za službu vědě a průmyslu, jeho mladší bratr Karl Siemens
pak v létě 1895.  Třetí z bratří Wilhelm Siemens, zástupce firmy pro britské impérium se směl
psát Sir William Siemens od r. 1883. Jejich otec - akademik Dr. h. c. Ernst Werner von  Siemens
zemřel 6. 12. 1892 v Berlíně.

Rodokmeny jihočeských výtvarných umělců
Sborník Zlatá stezka který jednou ročně vydává Prachatické muzeum, přinesl v poslední době
další dvě  práce  MUDr. Jana Antonína Magera.  Po řadě článků a statí o genealogii mnoha
významných Šumavanů či Karla Hynka Máchy nebo Jana Nerudy zaměřil autor pozornost
k rodům výtvarných umělců s původem v prachaticko-vodňanském regionu:

Akademický malíř Josef Jakší a jeho rod.   Zlatá stezka roč. 15, 2008, s. 139-156, 10 dokumentár-
ních ilustrací v textu, 6 obrazů z díla v barevné fotopříloze, reprodukce z fondů a sbírek Městské-
ho muzea a galerie ve Vodňanech.  Malíř Jakší přišel na svět v městečku Bavorov dne 4. 3. 1874,
r. 1901 absolvoval  AVU v Praze (atelier prof.  F. Ženíška), † 20. 9. 1908 Prachatice. Historie
rodu v sedmi generacích během tří století. Podíleli se na malířově genetické výbavě? Odpověď
mj. poskytly matriky obcí Dub, Heřmaň, Chelčice, Chroboly, Lštění, Předslavice a Záblatí, o které
pečuje Státní oblastní archiv v Třeboni.

Akademický sochař Josef Kvasnička a jeho rod.  Zlatá stezka roč. 16, 2009, s. 107-125,
14 dokumentárních snímků v textu,  2 obr. z díla v barevné příloze, rovněž z uměleckých sbírek
Městského muzea a galerie ve Vodňanech. Sochař Kvasnička se narodil 16. 3. 1868 v Dubské
Lhotě, r. 1891 absolvoval studium u prof. Myslbeka na pražské C. k. umělecko-průmyslové škole.
Působil jako středoškolský profesor, †  12. 10. 1932 Vodňany. Rodová historie sahá k roku 1614
do vsi Borčice na někdejším panství Dub v Prácheňsku, následně pak ke statku pozdější čp. 14
v obci Dubská Lhota. O sochařových předcích vypovídají matriky Bavorova, Bílska, Dubu, Hu-
since, Chelčic, Lažiště, Předslavic, Vlachova Březí a Volyně.

Dokumenty na webových stránkách jihočeských archivů
Na webu Digitálního archivu SOA Třeboň přibyly nejen Soupisy poddaných, ale v kategorii
Periodika také časopis „Tradice“ (přesný název je Tradice - Věstník svazu českých úředníků
a zřízenců knížete ze Schwarzenberku v Čes. Budějovicích). Svaz jej vydával  v letech 1934-
1938. Tisko-vina sloužila především jako informační zpravodaj pro schwarzenberské zaměstnan-
ce, nechyběly v ní příspěvky o událostech v knížecí rodině a odborné historické studie (zejména
o významných postavách rodu Schwarzenbergů). Nezapomeňte ani na volné čtení ve sbornících
Archivum Trebonense, vydaných v letech 1971 - 2011.

Biskupství českobudějovické v datech - text z publikace k výstavě 220 let Biskupství českobudě-
jovického (PDF, velikost 99KB) je pro zájemce připraven na webu Státního okresního archivu
České Budějovice. Soupis kronik uložených ve Státním okresním archivu Prachatice je volně ke
stažení ve formátu *.doc, komprese ZIP, velikost 272 KB.  Webové stránky  SOkA Prachatice.
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