
 

OOssoobbnnoossttii  ss  eerrbbyy  --  66..ččáásstt  

V další části bych Vám rád představil muže, kteří byli významnými pedagogy své doby, a kterým byl 
udělen erb spolu s povýšením do šlechtického stavu. 

 

 

Martin Bacháček Nauměřský z Nauměřic 

- * 1539 v Cardovském statku č. 1 v Nauměřicích (Neuměřicích) 
- + 16/17. února 1612 v Praze 
- jeho rodiče Václav a Marta vlastnili určitý majetek, proto mohl studovat 
- byl významným českým astronomem, matematikem a pedagogem 
- studoval nejprve na pražské univerzitě a poté na univerzitách v Lipsku a 
Wittenbergu. Tam studoval především matematiku a astronomii.  

- v r.1570 se vrátil do Čech, v r.1582 se stal profesorem na filozofické fakultě v Praze, 
kde vyučoval matematiku, astronomii a klasické jazyky, byl představeným několika 
kolejí, děkanem fakulty se stal poprvé r.1586, několikrát byl od r.1591 místorektorem 
a rektorem univerzity byl zvolen r.1598-1600 a 1603-1612.  

- významným způsobem se zasloužil o české školství v Čechách i na Moravě.  
- císař Rudolf II. jej povýšil do šlechtického stavu v prosinci r.1591 s přídomkem "z 
Nauměřic".  

- r.1595 vydal svým nákladem "Rudimenta Geograpica Joannis Honteri" (Počátky 
zeměpisu Jana Hontera). Sám také koncipoval a publikoval pedagogické spisy a 
směrnice. Zanechal také pozoruhodnou korespondenci. 

- v r.1605 u něj bydlel Johannes Kepler, se kterým konal pozorování 
- byl pohřben v Kapli Božího Těla na Dobytčím trhu (dnešní Karlovo náměstí) pod 
náhrobníkem z červeného mramoru. Kaple byla ale r.1791 zrušena 

- jeho jméno je umístěno pod okny Národního muzea v Praze 
- bohužel se mi nikde nepodařilo nalézti jeho podobiznu 

  

 

 

Prof. PhDr. Dr.tech.h.c. Karel František Edvard rytíř Kořistka  

- * 7.února 1825 v Březové nad Svitavou 
- + 18.ledna 1906 v Praze 
- pocházel z rodiny, která po 200 let držela dědičné fojtství v Holasovicích ve Slezsku  
- byl to významný český geodet, topograf, kartograf, statistik a pedagog 
- studoval od r.1835 na nižším gymnáziu v Jihlavě, vyšší třídy pak absolvoval v Brně. 
Dále studoval především matematiku, fyziku a astronomii na univerzitě ve Vídni a na 
báňské akademii v Banské Štiavnici, zde byl ustanoven asistentem matematiky a 
fyziky u profesora Christiana Dopplera.  

- koncem r.1849 byl Kořistka v necelých 25 letech jmenován profesorem praktické 
geometrie (geodézie) a encyklopedie lesnictví na technickém učilišti v Brně.  

- 1.září 1851 jmenoval císař František Josef I. Kořistku profesorem elementární 
matematiky a praktické geometrie na pražské polytechnice.  

- 14.listopadu 1852 se oženil s dcerou brněnského starosty Antona rytíře von Haberlera Františkou 
- v letech 1866-1869 byl zemským a v letech 1867-1869 říšským poslancem za Příbram  
- v 50. a 60. letech podnikl Kořistka cesty po vyspělých evropských zemích 
- v r.1865 se stal Kořistka prvním voleným rektorem pražské techniky. Po rozdělení pražské 
techniky na německou a českou žádal Kořistka o jmenování na technice české, ale jeho žádosti 
nebylo vyhověno. Na německé technice byl dvakrát zvolen rektorem, ale jmenování nepřijal 

- 22.5.1879 byl povýšen do rakouského rytířského stavu 
- byl členem Královské české společnosti nauk, České akademie, císařské Akademie 
věd ve Vídni a celé řady dalších společností v Rakousku i v cizině. 

- Jeho potomci s největší pravděpodobností doposud žijí. 
 
Zdroj: Wikipedia, Almanachy českých šlechtických a rytířských rodů, „Dvaasedmdesát jmen české historie“ -
cyklus portrétů připravený Českou televizí, www.neumerice.cz 

  Arnošt Drozd 11/2010 
Příspěvek do Genealogických a heraldických listů 4/2010 

 

6 

http://www.neumerice.cz

