
 

Osobnosti s erby - 20.část 

 
V jubilejní dvacáté části bych Vám rád představil významné heraldiky a genealogy. O proslulých 

osobnostech Vojtěchu Králi rytíři z Dobré Vody či Karlu VI. knížeti ze Schwarzenbergu toho již bylo 
napsáno mnoho, proto bych Vám rád představil dvě neméně proslulé osobnosti heraldiky a genealogie 
s erby.  

 

 

August Joseph von Doerr 
- * 29.července 1846 Frankfurt nad Mohanem 
- + 21.srpna 1921 ve Smilkově 
- velkostatkář, heraldik a genealog 
- pocházel z frankfurtské patricijské rodiny, ve dvaceti letech opustil s rodiči (Karl 
Georg Doerr a Louise r. Likawetzou) domov, získal švýcarské občanství. Jeho 
otec v roce 1870 odešel do Čech a zakoupil zde panství Smilkov 

- po skončení studií v Paříži přichází do Čech a dědí tu statek (zámek) Smilkov. 
Zájem o dějiny panství ho dovedl ke šlechtické genealogii a heraldice. 
24.listopadu 1877 si vzal ve Vídni Rosu Comploirovou, se kterou měl syna a 
dceru 

- člen heraldicko-genealogické společnosti Adler ve Vídni a Herold v Berlíně 
- vedle menších prací uveřejňovaných především v Adleru má pro českou 
heraldiku a genealogii zásadní význam jeho dílo „Der Adel der böhmischen 
Kronländer“, Praha 1900. Jedná se de facto o výpis šlechtických erbovních listů 
(Saalbuchů) a „Das Gesamtwerk Genealogisches Quellenmaterial zur 
Geschichte des Österreichischen Adels“, 1927–1934. 

- 28.listopadu 1896 (diplom 26.ledna 1897) byl císařem Františkem Josefem I. 
povýšen do šlechtického stavu, jako uznání jeho mnohaleté charitativní činnosti"  

- od pruského krále mu byl udělen Řád koruny 2.tř. a Řád červeného orla 2.tř. 
- rod s největší pravděpodobností doposud žije 

  

 
 

Rudolf Jan Arnošt hrabě Meraviglia-Crivelli 
- * 10.října 1833 v Novém Čestíně 
- + 26.května 1890 ve Strakonicích 
- armádní důstojník (rytmistr c. k. rakouské armády), heraldik a genealog 
- potomek italského hraběcího rodu, původem z Milána, který je připomínán již k 
roku 1258. Roku 1761 byl Jan Štefan Meraviglia-Crivelli povýšen do hraběcího 
stavu v rakouských zemích, kde o pět let později získal inkolát. V roce 1776 
koupil panství Olešnou u Rakovníka a zdejší zámek pak nechal přestavět v 
barokním slohu.  

- 8.května 1871 se oženil s Rosinou hraběnkou Krakowskou z Kolowrat (1.března 
1834 - 8.srpna 1888).  

- v polovině XIX. století se stal majitelem panství Mochtín, které připojil k Novému 
Čestínu. V roce 1868 nechal v Mochtíně postavit zámek  

- člen vídeňské heraldicko-genealogické společnosti Adler, se proslavil jako autor 
díla Česká šlechta (Der böhemische Adel), které vyšlo tiskem roku 1886 v 
Norimberku jako součást (svazek IV/9) Siebmacherovy velké knihy erbů (J. 
Siebmacher's großes Wappenbuch). Kniha, na jejímž vzniku se podílel i jeho 
bratr František Xavier Meraviglia-Crivelli (1836-1892), představuje první 
rozsáhlou novodobou práci, věnovanou české heraldice se základními 
historickými a genealogickými daty. 

- rod doposud žije. 
Zdroj : Wikipedia, Erbovní sešit č. 8, obec Kalenice a J. Siebmacher's grosses und allgemaines 
Wappenbuch. 
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