
 

Osobnosti s erby - 23.část 

V další části bych Vám zde rád nyní představil dvě významné hraběcí osobnosti s erby s českými 
kořeny. Oba dva kardinálové byli „horkými“ kandidáty na papeže, (tzv. papabile). 

 

 

Kardinál Arnošt Vojtěch hrabě z Harrachu 
-  * 4. listopadu 1598 ve Vídni 
-  + 25. října 1667 ve Vídni 
-  katolický duchovní, biskup tridentský (1665–1667), 13. 
arcibiskup pražský, 28. velmistr Křižovníků s červenou 
hvězdou (obojí 1623–1667) a také kardinál. V pražské 
katedrále korunoval tři české krále a dvě královny. 

- druhý syn hraběte Karla a Marie Alžběty hraběnky ze 
Schrattenbachu. Jako druhorozený syn byl předurčen 
duchovní kariéře. Po studiích ho vypravila rodina na cesty 
na zkušenou, do Říma přijel i s preceptorem na konci r. 
1616. Zde vstoupil do mariánské družiny kostela S. 
Apollinare, papež ho jmenoval svým komořím v r. 1621. Získal kanovnické prebendy 
v Olomouci a v Pasově. Jeho sestra Isabela Kateřina byla od r. 1623 manželkou 
Albrechta z Valdštejna, druhá sestra Maxmiliána byla provdána za Adama Erdmana 
Trčku z Lípy 

- r. 1655 byl „horkým“ kandidátem na papeže (zvolen Alexandr VII.) 
-  Harrachové jsou dosud významným šlechtickým rodem z česko-rakouského 
pomezí (Kaplicko). Zakladatelem (mýtickým) rodu byl Přibyslav z Harrachu.  Rod 
pozdějších hrabat z Harrachu vzešel zřejmě z jihočeského vladyckého rodu 
Harachérů z vesnice Hora (nazývaná též Harachy) nedaleko Rožmberka, jejichž 
existence je v Čechách doložena od 13. století. 

  

 
 

Kardinál Christoph Maria Michael Hugo Damian Peter Adalbert hrabě Schönborn 
- * 22. ledna 1945 na zámku Skalka u Lovosic 
- rakouský katolický duchovní, dominikánský mnich a teolog 
- narodil se na zámku Skalka jako druhý syn hraběte Huga 
Damiana a baronky Eleonory Ottilie Hildy Marie von 
Doblhoff. V září r. 1945 byla rodina odsunuta z 
Československa a posléze žila převážně v Rakousku. V r. 
1959 se jeho rodiče rozvedli. 

- po maturitě (1963) vstoupil do dominikánského řádu a 
studoval teologii, filosofii a psychologii v Bornheimu, ve 
Vídni a v Paříži. 27. prosince 1970 jej kardinál König 
vysvětil na kněze. Získal licenciát posvátné teologie 
(1971) a po dalších studiích teologie v Řezně dokončil doktorát posvátné teologie v 
Paříži. Od r. 1975 byl profesorem na Universität Freiburg ve Švýcarsku, nejprve učil 
katolickou dogmatiku a později ještě teologii východních církví. 

- pomocným biskupem vídeňské arcidiecéze od září 1991, 16. arcibiskup vídeňský 
(od roku 1995). V r. 1998 byl jmenován kardinálem a krátce poté i zvolen předsedou 
Rakouské biskupské konference.  

- v r. 2005 byl „horkým“ kandidátem na papeže (zvolen Benedikt XVI.), resp. v r. 2013 
(František). 

- Schönbornové se objevují poprvé v r. 1373 v hrabství Katzenelnbogen, kdy 
Gilbrecht ze Schönbornu, sloužil jako vazal u Eberharda V. Katzenelnbogenského. 
Později se panství ve Frankách a oblasti u Mohanu stalo jedním z německých 
státečků v čele s rodinou Schönbornů. V hraběcím stavu od r. 1701. 

- erb Schönborn se vyznačuje velkým počtem přileb, stejně jako např. hrabat z 
Aichelburgu 

Zdroj : Wikipedia, idnes.cz, ihned.cz, Almanach českých šlechtických rodů  
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