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Viktor Sušický

O nové šlechtě Rakouského císařství

Během 114 let své existence prošlo Rakouské císařství bouřlivými
proměnami. Šlechta ztratila většinu svých privilegií a aristokracie,
její prominentní část a po staletí hlavní opora habsburských
panovníků, byla postupně vytlačována ze svých mocenských po-
zic. Šlechta ovšem nadále existovala a přestála bouřlivé změny let
1848–1849, zavedení ústavnosti i všeobecného volebního práva.
Za vlády Františka Josefa I. a jeho nástupce Karla I. bylo uděleno
dokonce více šlechtických titulů, než kdykoli předtím. Mezi nobi-
litu se tak dostaly osoby nejrůznějších povolání i národností: poli-
tik F. L. Rieger, generál V. Dankl, malíř V. Brožík, architekt ví-
deňské Ringstrasse K. Hasenauer či bankéřský rod Rothschildů.
Jak bylo možné šlechtictví dosáhnout, jaké předpoklady musel
uchazeč splňovat a jak mohl o svůj titul přijít? Jak vypadala
struktura šlechty monarchie a jaký byl její vývoj? Těmito otázkami
se zabývá předkládaná publikace.
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Miloslav Trnka

Články ve Zpravodaji genealogů z Ústí nad Orlicí z let 1977 - 1980
Badatelská práce malé skupiny lidí z Ústeckoorlicka 70. a 80. let minulého století by neměla zůstá-
vat ukryta v ubíhajícím čase ani v několika odborných či soukromých sbírkách. Dostupné expem-
pláře jsou v knihovně ČGHS Praha, event. ve Vědecké knihovně Hradec Králové. Cyklostylovaný
časopis Zpravodaj GHS byl zpočátku zamýšlen jen jako nepatrná informační „listovka“, která by
sdružovala příznivce vlastivědy a rodopisu Orlicka. Brzy se však ukázalo, že její kvalitní autorské
zázemí spolehlivě plní čtyři čísla ročně zajímavými tématy, kterým v regionu nebyla dosud věno-
vána téměř žádná pozornost.

Autoři i přátelé této tiskoviny pořádali svá setkání od 16. 1. 1976 postupně v různých místech: Ústí
nad Orlicí, Vysoké Mýto, Lanškroun, Zámrsk, Letohrad, Žamberk, Choceň, Horní Čermná, Dolní
Dobrouč, Žampach aj. Nějaký čas spolupracovali s pražskou Genealogickou a heraldickou společ-
ností (21. 2. 1976 - 1980), později působili v rámci Historického a vlastivědného kroužku při klubu
pracujících v Ústí nad Orlicí.

Z pestré palety zpracovávaných témat je možné zmínit například životopisy a genealogie význam-
ných rodáků regionu, soupis kronik a pamětí Orlicka nacházejích se v soukromém držení, založení
a doplňování kartotéky nobilitovaných osob kraje, soupis a fotodokumentace erbů na stavebních
památkách a náhrobcích, nebo registrace pečetí a znaků měst i obcí okresu včetně zaznamenání
pověstí o jejich původu.

Mezi tvůrce Zpravodaje patřili: redaktor František Šilar z Nepomuk, archivář dr. Jan Křivohlávek,
heraldik Tomáš Robert Dušek, archivář a kronikář města Lanškrouna Jindřich Chládek
(1897 - 1980), rodopisec Václav Fürst, prof. dr. František Musil z Ústí n. Orlicí, čermenský rodák
a kronikář Jan Jansa z Písařova, stavební inženýr František Jiraský ze Slatiny u Vysokého Mýta
(autor třídílných dějin obce Slatina a spisovatel příběhů z železniční historie), českotřebovský
rodák a učitel Bohuslav Štangler (1896 - 1980), který byl redaktorem týdeníku Náš kraj a správcem
městského muzea v České Třebové a mnozí další. Všem ten podivuhodný kraj přirostl k srdci
nejen krásou přírody, ale i svou bohatou historií. Jen jsme jim za to všechno, co napsali, dosud
nestačili poděkovat. Také proto vznikl Soupis článků Zpravodaje GHS Ústí nad Orlicí, do kterého
můžete.volně.nahlédnout.na.stránkách.Rodopisné.revue. (http://rodopisne-prirucky-on-line.wz.cz/clanky_soubory/sbirky.html#usti)


