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 V závěru loňského roku vyšel čtvrtý svazek Almanachu českých šlechtických a 
rytířských rodů 2009 v nakladatelství Zdeňka Vavřínka ve spolupráci s původním 
nakladatelstvím Martin (první tři díly), (první „bílý“ byl vydán v roce 2005 (38 rodů), 
druhý v květnu roku 2007 (99 rodů), třetí v prosinci roku 2008 (144 rodů)). Almanach 
byl slavnostně uveden navečer 27.listopadu 2008 v Pantheonu Národního muzea 
v Praze, a který nyní přináší erby a rodokmeny opět úctyhodných 131 rodů. Nejsem 
určitě jediný, koho tato skutečnost nebývale potěšila pod vánočním stromečkem. 
Almanach sestavil opět Karel Vavřínek za spolupráce Petra Maška a Vladimíra 
Pouzara. U každého hesla je v úvodu uvedeno, kdo z rodu a kdy byl povýšen do 
šlechtického, vladyckého či rytířského stavu (v některých případech i stavu 
svobodných pánů), především na sklonku monarchie, následuje popis erbu a 
rodokmen. Na konci jsou uvedeny doplňky a upřesnění předešlých almanachů z let 
2007 a 2008. V závěru je soupis literatury, z které bylo u jednotlivých hesel čerpáno. 
Škoda, že u rodů není uvedeno, zda mají ještě žijící potomky či zda rod již vymřel, 
jako tomu bylo v dílech předešlých, i když je to u některých rodů všeobecně známo, 
zejména z běžně dostupné současné genealogicko-heraldické literatury. Autor 
publikace to v předmluvě odůvodňuje možností dodatečného zjištění případné 
neobjevené posloupnosti. U několika hesel jsou kromě nositelů šlechtických titulů 
uvedeni i jejich příbuzní s významným společenským postavením. Autorem velice 
hezkých kreseb znaků je opět Miloslav Sýkora. Věřím, že tato skvělá publikace, které 
se vcelku nedá skoro nic vytknout, snad kromě již zmíněného vymření či nevymření 
rodu a drobně snad některým popisům erbů (chybí místy v popisu tinktura figury, 
především tzv. přirozené barvy), bude vycházet v takovýchto intervalech i nadále 
nejen v souběhu s „tmavě modrým“ Almanachem českých šlechtických rodů.  
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