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Jan Antonín Mager

Trinkwitzové na jihu Čech
Příjmení Trinkwitz včetně podob Trinkewitz, Trenkwitz či Trenkvic se v České republice vyskytuje
vzácně. Všech nositelů zmíněných jmenných forem u obou pohlaví bylo v prosinci 2011 pouze 29.
Z tohoto počtu devět osob žilo v Praze, v okresech Praha východ šest, Havlíčkův Brod pět, Ústí nad
Labem čtyři, Chomutov jeden a na Moravě v okrese novojičínském čtyři.1
Německý výraz Trinkwitz bychom dnes překládali do češtiny jako „pijanský vtip“ nebo volněji
„pivní vtip“. Původní význam však mohl být poněkud odchylný, neboť ve středohornoněmčině
slovo „Witz“ znamenalo vědění, rozum, vědomí, úsudek, chytrost apod.2 První část složeniny
odvíjející se od německého slova „trinken“, tedy „píti“, v nás ale nezanechává pochybnost, že
konzumovaný nápoj pocházel z poháru Dionýsova či Gambrinova. Není pak problém domyslit jeho
účinek na kterékoliv z výše citovaných substantiv. Prapředek zaslouživší si toto příjmení měl
nepochybně pozitivní vztah k alkoholu. Což, nejen u nás, ale není nic mimořádného.
Jedním ze základních stavebních prvků regionální historie jsou dějiny místního školství. Můj zájem
o Trinkwitze vyvolala skutečnost, že na Prachaticku žili učitelé tohoto příjmení. Avšak vzhledem
k zdejšímu výskytu i jiných Trinkwitzů, rozšířil jsem své bádání i dalším směrem a získané
poznatky uvádím následně.
Absence příjmení Trinkwitz v jakékoliv podobě v berní rule z roku 1654 samozřejmě neznamená,
že se tehdy v českých zemích nevyskytovalo.3 Nejstarší zprávu, kterou mám o něm k dispozici,
jsem náhodně zachytil k datu 31. srpna 1704, kdy ve Svatém Janu pod Skalou při křtu Františka,
syna hospodského Václava Fortera z Frajzovny v Kozolupech, jej držel na rukou Augustin
Trinkwitz z Prahy.4
Je to patrně jen náhoda, že nejstarší předek jednoho ze dvou rodů
Trinkwitzů, které následně chci představit, se jmenoval také Augustin.
Vím o něm pouze, že to byl již nežijící otec chýnovského řezníka
Františka Trinkwitze, který 24. října 1758 byl oddán v Hrobech
s Annou Bezděkovskou z mlýna u Bítova.5 Z devíti dětí, které se
narodily z tohoto manželství, bylo šest chlapců, z nichž však jen dva
se dožili dospělosti. Oba se vyučili řezníky. Mladší Tomáš (*1762)
zůstal v Chýnově a se dvěma manželkami měl celkem 13 dětí.
Poslední chýnovská matriční stopa po této rodině je z roku 1849, kdy
zemřela druhá Tomášova manželka.6 Starší z žijících bratrů Jan
(*1761) přivandroval do města Vimperka, kde se 8. ledna 1783 oženil
s Annou Marií, dcerou po zemřelém místním řezníku Johannu
Grametbauerovi.7 Jejich potomky, většinou již německé národnosti,
můžeme ve městě Vimperku sledovat až do 20. století.
Chýnov, děkanský chrám Nejsvětější Trojice. Foto autor, 16. 9. 2011.
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V Chotovinách, ležících nedaleko Chýnova, působil od konce
padesátých let 18. století učitel Jan Trinkwitz, vrstevník chýnovského
řezníka Františka Trinkwitze. Jejich vzájemnou příbuznost však
nemohu zatím doložit. Příjmení učitele Trinkwitze a jeho descendentů
bylo častěji uváděno v podobě Trenkwitz. S Annou rozenou
Přibylovou měl syna Jiřího Antonína (*1758) a dceru Annu Terezii
(*1759), po jejímž narození v průběhu šestinedělí jejich matka
zemřela. Déle jak po roce se vdovec znovu oženil. Jeho manželkou se
stala Dorota, dcera zemřelého šafáře z blízkého Červeného Záhoří
Václava Kořínka. Byli oddáni v Chotovinách 12. ledna 1761.8
Z tohoto svazku se narodilo celkem 13 dětí. Z nich druhorozený Jiří
Leopold Kašpar (*4. 1. 1763) byl také učitelem v Chotovinách.
Oženil se zde 16. listopadu 1793 s Dorotou, dcerou po zemřelém
svobodníku ze Sedlečka Jiřím Křemenovi.9 Poté, co 23. června 1810
zemřel v chotovinské škole na peteče (skvrnivku nebo pravé
neštovice)10 chybějí po jeho manželce i jeho šesti žijících dětech,
z nichž nejmladší Magdalena přišla na svět jako pohrobek, v místních
matrikách jakékoliv další stopy.
Chotoviny u Tábora, farní kostel sv. Petra a Pavla, apoštolů. Foto autor, 25. 9. 2010.
Jiřího mladší bratr Jan Alois (*7. 4. 1771)11 byl také učitelem. V době, kdy působil na škole
ve Vysokém Chlumci, se mu narodil nemanželský syn František, jehož křest proběhl 17. května
1807. Otec byl přesto zapsán do matriky, byť většina textu u jeho jména byla pak začerněna. Matka
dítěte je v matrice zapsána následně: „Barbora Rubičová padlá osoba z Roudnice N. 62.“12
Další zprávy k tomuto rodičovskému páru se mi nepodařilo dohledat. František však nosil otcovo
příjmení, stal se rovněž učitelem, zprvu působil mimo českobudějovickou diecézi, do jejíhož
obvodu přišel až po roce 1835.13 V roce 1843 již učil v Libějovicích. V předešlém létě obtěžkal
Rosalii, vdovu po zemřelém lomeckém učiteli Kašparu Sedlákovi, která byla dcerou zemřelého
chelčického učitele Matěje Kostky. Z tohoto vztahu se narodila 19. března 1843 v Nestánicích dcera
Matylda Marie.14 Její matku si František Trenkwitz vzal hned po proběhlém šestinedělí. Byli
oddáni 21. května 1843 v poutním mariánském kostele v Lomci.15 Z pěti dětí Kašpara Sedláka
vyženil učitel Trenkwitz tři žijící.
Dne 15. listopadu 1844 se manželům narodil v lomecké škole syn. Téhož dne při křtu obdržel jména
Dionýsos Leopold Jan.16 První z křestních jmen ve spojení s příjmením Trenkwitz může svědčit o
smyslu rodičů pro humor, ovšem stejné křestní jméno figurovalo již dříve u jednoho z předků. Nosil
jej praděd dítěte Dionýsos Rubič. Ve škole na Lomci přišly na svět děti: Cecilie Barbora (*1846),
Klára Terezie (*1848), Angela Alžběta (*1849), Rosina Thadea (*1852), Štěpán Karel (*1853),
Anna Kateřina (*1855), a Regina Ludmila (*1857).17 Knížetem Janem Adolfem ze Schwarzenbergu
byl František Trenkwitz prezentován na školu ve Zdíkovci, kam byl ustanoven konsistoriálním
dekretem od 1. března 1859.18 A za 14 dnů od tohoto data se ve zdíkovecké škole narodilo nejmlad8
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ší z dětí učitele Trenkwitze, dcera Agáta Dorota.19 Po dvaceti letech působení ve Zdíkovci František
Trenkwitz ovdověl. Manželka Rosalie mu zemřela 8. listopadu 1879. Následně onemocněl a 11. července 1880 se za ní odebral i on.20
Dionýsos Trenkwitz užíval český ekvivalent svého
křestního jména, tj. Diviš, a také transkriboval
v duchu českého pravopisu své příjmení do podoby
Trenkvic. Stal se učitelem na škole ve Lhenicích,
kde se také oženil 22. července 1873 s Marií
Pranhoferovou, dcerou zdejšího pekařského mistra
a souseda. Její matka pocházela z učitelské rodiny
Osnerů.21
V domě čp. 132, který přešel na
manžele, se jim narodily děti: Ludvík František
(*1874, † 1875), Julie Anna (*1876),22 František
Diviš (*1878) a mrtvěrozený chlapec (*† 1886).23
Lhenice čp. 132 "U Pártlů", dnes sídlo České spořitelny. Foto autor 26. 1. 2013.
Na lhenické škole učil Diviš Trenkvic celá léta a když zemřel ředitel Josef Hamáček, byl jako senior
pedagogického sboru okresní školní radou dne 7. května 1902 jmenován zatímním řídícím učitelem,
později obdržel jmenování definitivní. V polovině srpna 1906 si podal žádost o penzionování,
čemuž, vzhledem k jeho nepřetržité 42 let trvající službě, zemská školní rada v Praze vyhověla ke
dni 30. září téhož roku.24 Ještě v roce 1921 žil Diviš Trenkvic s manželkou a se svobodnou dcerou
Julií v domě čp. 132 na lhenickém náměstí.25 Pozdější údaje již k dispozici nemám. V současnosti
se na jihu Čech již příjmení Trinkwitz a jemu podobná nevyskytují.26 Jejich nositelů zde nebylo
mnoho a ti německé národnosti byli nepochybně po II. světové válce vysídleni.

Lomec, objekt bývalé školy.
Foto autor, 26. 1. 2013
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Lhenice, budova bývalé radnice a školy.
Foto autor, 26. 1. 2013.
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