
Poznámka k rodu Demuth 
 
Táborský rodák Karel Josef  Demuth (1807 - 1889), jehož ostatky odpočívají v Praze na IV. Olšanském hřbitově, 
4. odd., hrob č. 76, bývá občas připomínán jako ředitel v úřadu českých zemských desek, později moravských 
v Brně, nobilitovaný za padesátiletou úřednickou službu ve správě zemských statků. Také coby autor jejich dějin 
a soupisů, rodopisný badatel. Povýšení (Edler von Demuth) je dodatečně zmíněno i u zápisu jeho narození 
v táborské matrice (kniha 8, fol. 239).   
 
Méně známé je, že pocházel z rodiny židovského vyznání. Jeho děd Salomon Ascher s manželkou Amalií  
provozovali živnost vinopalnickou s obchodem a výčepem kořalky v jihočeském městečku Pacově. Karlův otec 
Anton pak své náboženství změnil a nechal se pokřtít krátce před sňatkem s Terezou Mašatovou ze starobylého 
rodu pacovských řezníků. Svědčí o tom zápis v tamní  římskokatolické matrice ze dne 27. září 1801: „Z  Pacova 
č. 315: dle milostivého dovolení od ctěného gubernium byl od děkana Antonína Boukala pokřtěn Žid Antonín 
František Demuth, stavkař, rodiče: Salomon Ascher a Amalia“ (SOA T, Sbírka matrik [on line] Fara Pacov, 
kniha 4, N 1785-1811, s. 238, sn. 221).  
 
V manželství Antonína Demutha s Terezií roz. Mašatovou se ještě v Pacově dne 7. 12. 1802 narodila prvorozená 
dcera Karolina, poté se rodiče přestěhovali do Tábora, kde teprve v roce 1807 spatřil světlo světa Karel Josef  
Demuth, budoucí věrný císařský úředník. Rozrod jeho potomků v Čechách obsahuje bleděmodrý špalíček 
Almanachu českých šlechtických a rytířských rodů na rok 2010, ISBN 978-80-904241-1-1.      
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Zápis o narození K. J. Demutha: SOA T, SM [on line] Fara Tábor, kniha 8, N 1800-1809, fol. 239, snímek 275. 
 
Rodiče, sňatek: 20. října 1801 Pacov, chrám sv. Michaela. Otec: Antonín Demuth, stávkář [tkadlec - pletař punčoch] 
v Pacově č. 315, následně měšťan a mistr punčochářský v Táboře. Matka: Terezie, dc. Jana Mašata, mistra řeznického 
v městě Pacově č. 265 v Táborském kraji. Fara Pacov, kniha 12, O 1785-1833, s. 37, sn. 66. Digitální archiv SOA v Třeboni. 
  
Demuth, Karel Josef: Geschichte der Landtafel im Markgrafthume Mähren. 
Im Verlage der Buchhandlung Nitsch und Grosse, Brünn, 1857. 
 
Kniha Tovačovská, aneb Pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova zemského hejtmana markrabství Moravského.  
Sepsání  obyčejů, řádů, zvyklostí starodávných a práv markrabství Moravského. Dle rukopisu u Moravských desk zemských  
v Brně vydal Karel Josef  Demuth, cís. král. ředitel desk zemských a kněh pozemných, majetník čes. Rakouské velké zlaté 
medaile etc. Nákladem historicko-statistického odboru v Brně, Brno 1858. 
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