
 
OOssoobbnnoossttii  ss  eerrbbyy  --  11..ččáásstt  

Po prostudování výsledků ankety mezi členy ČGHSP bych se zde rád přičinil o to, aby se 
heraldika nejen jim dostala více pod kůži. Budu se snažit populární a stručnou formou čtenáře GH 
listů seznamovat s osobnostmi současnosti či dob minulých, které pocházeli ze šlechtických rodů 
nebo kterým byl právě za zásluhy erb udělen spolu s povýšením do šlechtického stavu. S osobnostmi 
ze zemí Koruny české, o kterých není příslušnost k aristokracii tolik všeobecně známa. 

 

 

Heinrich Kaspar šlechtic Mattoni 
-  * 11.srpna 1830 v Karlových Varech 
-  + 14.května 1910 v Karlových Varech (Kyselce) 
-  pocházel ze staré italské obchodnické rodiny z  Milánska 
-  roku 1867 si pronajal karlovarský vývozce minerální vody H.K. (Jindřich 
Kašpar) Mattoni místní Ottův pramen 

-  císařský rada, zdatný obchodník skvěle ovládající reklamu 
-  vybudoval v Kyselce budovat moderní stáčírnu a expedici minerálních vod 
-  roku 1868 zavedl plnění do skleněných láhví s papírovými etiketami 
s červeným orlem, symbolem z klenotu Mattoniho erbu 

-  27.října 1889 rakouský šlechtický stav s čestným titulem „šlechtic“  
(majestát 3.ledna1890) 

-  H.K.Mattoni 28.listopadu 1899 dostává italský titul "Nobile" a původní znak 
rodiny "Mattoni" 

-  rod s největší pravděpodobností doposud žije. 

  

 

Jiří Alois Josef rytíř Stránský ze Stránky a Greifenfelsu 
- *12.srpna 1931 v Praze 
- český spisovatel, scenárista, dramatik, překladatel a skaut 
- erbovní list s predikátem „von Greifenfels“ udělen již před rokem 1634 

císařským palatinem Albrechtem z Waldsteina 
- 4.července 1682 rytířský stav spolu s polepšením erbu  
- 28.září 1734 potvrzení říšského rytířského stavu a erbu, spolu s povýšením 

do rytířského stavu království českého. 
- z matčiny strany je vnukem meziválečného československého předsedy 

vlády Jana Malypetra 
- mezi jeho příbuzné patří i zakladatel českého skautingu A. B. Svojsík 
- před maturitou na gymnáziu v roce 1950 z politických důvodů vyloučen 
- odveden k PTP útvarům, roku 1953 byl zatčen a obviněn z velezrady, 

vykonstruovaný zločin => 8 let vězení. Roku 1960 byl amnestován. 
- po propuštění se živil např. jako kopáč, od roku 1965 pracoval u Benziny, 

externě spolupracoval jako asistent s filmovým studiem Barrandov.  
- roku 1974 byl za krádež odsouzen na tři a půl roku do vězení 
- po roce 1989 znovu publikovat především v Literárních novinách, Listech a 

Lidových novinách, roku 1990 se stal spisovatelem z povolání, ale ještě 
téhož roku přijal nabídku vedoucího v zahraničním oddělení Českého 
literárního fondu.  

- roku 1992 byl zvolen prezidentem Českého centra Mezinárodního PEN 
klubu 

- roku 1995 se stal předsedou Rady Národní knihovny, které předsedal do 
roku 1998 

Zdroj : Wikipedia, Almanachy českých šlechtických a rytířských rodů a J. Siebmacher's grosses und 
allgemaines Wappenbuch. 
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