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Osobnosti s erby - 21.část

Jako v předešlé části bych Vám zde rád i nyní představil dvě významné osobnosti s erby spjaté s
heraldikou a genealogií.

Jindřich Kadich šlechtic z Pferdu (Heinrich Kadich Edler von Pferd)
- * 5.června 1865 v Brně
- + 25.února 1918 ve Vídni
- úředník, dvorní rada, rytíř Leopoldova řádu (1916) a především autor
genealogických a heraldických děl o moravské šlechtě, zejména spoluúčast
na erbovníku Johanna Siebmachera (1899).
- studoval na univerzitě ve Vídni. Po promoci na doktora práv získal
zaměstnání na ministerstvu zemědělství, kde působil celý život a nakonec
zastával pozici sekčního šéfa (1914).
- jeho otec se původně jmenoval Heinrich Kadisch (1819-1894) a pocházel ze
židovské rodiny z Bystrého u Poličky. Roku 1834 konvertoval ke katolictví a
roku 1850 si změnil jméno z příliš židovsky znějícího Kadisch na Kadich. Byl
povýšen do šlechtického stavu 10.února 1871, majestát s predikátem
z Pferdu a čestným titulem šlechtic byl vydán 14.března 1871. Erb a predikát
odkazují na jeho největší koníček, tedy koně.
- oženil se s Marií šlechtičnou Pirko
- oba synové byli chovatelé koní.
- jeho bratrem byl známý přírodovědec a vypravěč Hans K.v.P.
Gottfried (Bohumír) Daniel svobodný pán Wunschwitz (Vunšvic)
- * 24.března 1678 v Praze
- + 25.června 1741 v Praze
- pocházel ze starého lužického rodu původem z Míšně, který do Čech přišel
počátkem 17.století do Čech, 1629 povýšení do českého vladyckého stavu,
1661 povýšení do starého rytířského stavu, 1675 povýšení do stavu
svobodných pánů
- vysoký stavovský úředník, spisovatel, genealog, heraldik a bibliofil.
Soustředil se na sbírání mincí a grafiky, heraldiky, genealogie (odkázal
stavům). Wunschwitzova genealogická a heraldická sbírka k nejdůležitějším
svého druhu chovaných v Národním archivu.
- hospodařil na panství Poběžovice, ke kterým v roce 1713 přikoupil statky
Dolní Krušec a Rapotice od tchána Jana Jiřího Schumana. Byl dvakrát
ženatý (první žena Marie Františka Schumanová,1695–1720) a dospělosti se
dožili čtyři jeho dcery a dva synové. -- V letech 1698-1703 podnikl
kavalírskou cestu po Evropě (v letech 1699 a1700 byl v Lyonu a v Paříži, v
roce 1701 v Římě a v letech 1702–1704 v Benátkách, odkud se ještě roku
1703 vrátil do Říma).
- rod vymřel po meči v roce 1759
Zdroj : Wikipedia, Erbovní sešit č.8, Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2017,
Novanolibitas.eu, Lexikon české šlechty a J. Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch.
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