
 

Osobnosti s erby - 10.část 

V další „jubilejní“ části bych Vám rád představil významné osobnosti své doby, kteří měli, resp. 
mají co do činění se Spolkem českých právníků Všehrd. 

 

JUDr. Hermenegild Jireček rytíř ze Samokovu 
- * 13. dubna 1827 ve Vysokém Mýtě (byl pokřtěn jménem patrona toho dne 
(na přání strýce kaplana Ignáce Tůmy) 

- † 29.prosince 1909 ve Vysokém Mýtě 
-  český právní historik, považovaný za tvůrce českých právních dějin 
- učil korunního prince Rudolfa český jazyk a literaturu, za což mu byl 8. 
června 1877 udělen Řád železné koruny 

- 13.září 1881 byl povýšen do rakouského rytířského stavu.  Při výběru jména 
titulu nezapomněl na svoje předky kováře, jeho přídomek "ze Samokovu" má 
zdůraznit, že si svůj úspěch "ukoval sám" 

-  bratr neméně významného historika Josefa Jirečka, působil téměř 40 let ve 
Vídni na ministerstvu kultu a vyučování. Při svých právnických studiích se 
zaměřil na dějiny staročeského slovanského i německého práva, ovšem 
vycházel z chybného, značně romantického, ve své době však lákavého 
předpokladu, že v právních rozdílnostech slovanských a německých se 
nejlépe odráží národní osobitost a národní duše. Svými politickými názory 
setrvával v kruhu politicky konzervativních staročechů. 

-  byl také členem České akademie a Královské České Společnosti nauk. 
Velké uznání si získal vydáváním "Slovanského práva", celkem vydal 13 
svazků. Třicet let pracoval na spisu "Právnický život v Čechách a na Moravě 
v tisícileté době od konce IX. do konce XIX. století", dopsal ho v den svých 
76. narozenin r. 1903. 

-  čile spolupracoval se Všehrdem nejen vydavatelskou činností  
  

 

prof. Dr. Jan S. rytíř Kruliš-Randa, dr. h. c. 
- * 28.února 1926 v Praze 
-  emeritní profesor Univerzity v Curychu, studentský a exilový aktivista, 
vlastenec, manažer, liberální ekonom, čestný člen Spolku českých právníků 
Všehrd, založil spolek na podporu českých studentů ve Švýcarsku "Randa 
Verein". 

-  vyznamenán (v zastoupení bratrem) prezidentem České republiky Václavem 
Klausem Medailí za Zásluhy (státním vyznamenáním) dne 28. října 2011 

-  27.listopadu rakouský rytířský stav pro Antonína Randu 

-  30.července 1898 (majestát 19.listoapdu 1898) přenesení rytířského stavu, jména a erbu na zetě 
A.Randy a jeho syny Otakara a Iva pod jménem Kruliš-Randa jeho pradědečkem z otcovy strany 
byl již zmíněný Judr. Antonín rytíř Randa (profesor občanského práva na právnické fakultě 
Univerzity Karlo-Ferdinandovy v Praze, zakladatel moderní české civilistiky, čestný doktor univerzit 
v Bologni a Krakově, člen rakouské Panské sněmovny a rak. Říšského soudu „ministr krajan“ 
v rakouské vládě, působil též jako druhý prezident České akademie císaře Františka Josefa pro 
vědy, slovesnost a umění. Patřil k spoluzakladatelům Jednoty právnické. Založil Randovu nadaci při 
Všehrdu). 

-  jeho pradědečkem z matčiny strany byl slavný František Křižík 
-  jeho manželkou je Rosemarie Spühler(ová), dcera presidenta Švýcarské konfederace v letech 
1963 a 1968 

-  bohužel se mi nepodařilo opatřit fotografii pana profesora v dobrém rozlišení 
 
Zdroj: Wikipedia,Kdo byl kdo,Almanachy českých šlechtických a rytířských rodů,Erbovní knížka 1940  
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