
 

Osobnosti s erby – 39.část 

V další části osobností s erby bych se zde rád opět věnoval i vzhledem 80-tému výročí druhé ze tří 
deklarací české zemské šlechty. Signatáři tak učinili znovu hrdinně v době nelehké. Deklarovali v nich opět 
věrnost české zemi a příklon k českému národu i jazyku.  

 
Druhá deklarace byla 24. ledna 1939 přednesena při audienci u prezidenta Emila Háchy  
 
Zástupci šlechty přišli novému prezidentovi republiky Emilu Háchovi potvrdit to, co již předtím –         

17.září 1938 – deklarovali prezidentu Benešovi. Proto k tomuto datu nebylo písemně vydáno žádné nové 
prohlášení.  

Audience na Pražském hradě se účastnilo 12 zástupců z deseti šlechtických rodů. Za druhou deklaraci 
je pokládán text, který při této audienci přednesl za šlechtice opět František hrabě Kinský z Kostelce nad Orlicí: 

„Právě před čtyřmi měsíci jsme jako členové starých českých rodů tehdejší hlavě státu jasně prohlásili, 
že dáváme všechny své síly do služeb vlasti.  

Přicházíme-li dnes poznovu do starobylého hradu českých králů, abychom opět vyslovili svou vůli plniti 
všechny své povinnosti, činíme tak i osobně kvůli Vám. Víme dobře, za jakých okolností jste se uvolil ujmouti se 
řízení našeho státu, a cítíme, že jestli něco vás může posilovati při této práci, tedy mimo víru v Božskou 
Prozřetelnost, je to důvěra všeho národa.  

Proto nepokládali jsme za nadbytečné přijíti dnes k Vám a ujistiti Vás těmito věcmi: Důvěřujeme Vám. 
Doufáme, že jednota národa ve všech jeho složkách bez rozdílu a bez rozporu Vám umožní vésti stát 

dobře a spravedlivě, pokud je to dnes lidským silám možno. 
Jsme hotovi, kdykoli by se toho potřeba ukázala, státu podle svých sil a schopností posloužiti. 

To nám ukládá za povinnost účast našich předků na tisíciletých osudech tohoto státu. 
Nemůžeme se zříci naděje, že naší vlasti jsou souzeny lepší dny, ale nechť stane se cokoli, přidržíme 

se věrnosti, kterou jsme zavázáni vlasti svých předků.“ 
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Signatáři dle fotografie zleva doprava:  

1.  

M.František Josef hrabě Kinský 
z Vchynic a Tetova (*11.5.1879 
Kostelec n. O. †1.9.1975 Kostelec n.O.)  
–  statek Kostelec nad Orlicí 

7.  

Charles svobodný pán Parish ze 
Senftenbergu (*1.11.1899 Žamberk 
†5.1. 1976 Beamsville-Kanada)  
– statky Žamberk 

2.  

M. Jan Adolf Leonhard Jan Adolf 
kníže z Lobkowicz (*6.11.1885 Praha 
†11.1.1952 Wolfegg-Německo)  
– statek Hořín 

8.  

Rudolf Děpold hrabě Czernin 
z Chudenic (*25.8.1904 Dymokury 
†16.5.1984 Vídeň)  
– statek Dymokury 

3.  

Jan Nepomuk hrabě Pálffy z Erdödu 
(*10.10.1872 Retzhof-Rakousko 
†11.5.1953 Štýrský Hradec)  
– statek Merklín 

9.  

Leopold hrabě ze Sternbergu 
(*21.5.1896 Častolovice †1.11.1975 
Kingstown-Jamajka)  
– statek Častolovice 

4.  

Karel Jiří hrabě Belcredi (*24.9.1893 
Líšeň †18.9.1972 Vídeň)  
– statek Líšeň 

10.  

Jindřich hrabě Dobrzenský z 
Dobrzenicz (*22.2.1892 Potštejn 
†15.1.1945 Potštejn)  
– statek Potštejn 

5.  

Jiří Douglas hrabě ze Sternbergu 
(*10.2.1888 Praha †4.7.1965 Bruneck-
Itálie)  
– statek Český Šternberk 

11.  

Karel VI. kníže ze Schwarzenbergu 
 (*5.7.1911 Orlík †9.4.1986 Vídeň)  
– statek Orlík 

6.  

Hugo hrabě Strachwitz (*26.2.1900 
Zdounky †21.2.1978 Vídeň)  
– statek Zdounky 

12.  

Zdenko Radslav hrabě Kinský 
z Vchynic a Tetova (*14.7.1896 
Chlumec n. C. †1.1. 1975 Řím)  
– statek Chlumec nad Cidlinou 

 
13. Prezident Emil Hácha (*17.7.1872 Trhové Sviny †27.7.1945 Praha) při přijetí delegace mimo jiné prohlásil: 
…“staré rody, které vzešly z našeho národa a zůstaly mu věrny, byly a jsou živým důkazem, že náš národ už 
před staletími dosáhl vysokého stupně civilizace“. 

 
Zdroj : Wikipedia, Almanachy českých šlechtických rodů, www.rodro.cz a www.historickaslechta.cz 
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