
Historie rodiny Knotkových
Při pátrání po dějinách jednotlivých rodin je vždy úkol badatele jasný – odhalit předky tak 
daleko do minulosti, jak to jen půjde. Někdy má člověk štěstí a dostane se do první poloviny 
17. století,  což je v českých a moravských luzích a hájích většinou nejzazší hranice pro 
pátrání.  Jindy  takové  štěstí  nemá  a  pátrání  se  kvůli  chybějícím,  například  shořelým 
pramenům zastaví na konci 18. století. 
V případě rodokmenu rodiny Knotkových jsme se při pátrání dobrali do druhé poloviny 
17. století.  Náš nejstarší  dohledaný předek,  Jiří  Knotek,  se narodil  nejspíše kolem roku 
1650, a to pravděpodobně někde v rámci panství Tuchoměřice a Středokluky (viz příloha 
č. 1). Právě mezi poddané tohoto panství totiž Jiří v pozdějších letech patřil, můžeme se 
proto domnívat, že se na tomto panství také narodil. 
Poprvé se s Jiřím setkáváme v matrice pokřtěných farnosti Hostouň v roce 1685, kdy se 
jemu a jeho manželce Kateřině narodil v Okoři syn Jiří. Jeho kmotrem se stal Tomáš Vajc, 
hospodský z Okoře, svědky křtu pak Jan Malý, tesař z Malých Číčovic, a Kateřina, dcera 
Matouše Sázavského, řezníka z Okoře. 

Hrad Okoř, který naši předci denně vídali, na historické pohlednici. Zdroj: Fotohistorie.cz.

Kdy a kde se Jiří  a Kateřina vzali,  nevíme.  Pravděpodobně do Okoře přišli  krátce před 
narozením  Jiřího  mladšího  a  usadili  se  na  některé  z  místních  usedlostí.  Bohužel  se 
pohybujeme  v  době,  kdy  jsou  matriční  záznamy  velmi  strohé,  čísla  popisná  ještě 
neexistovala a knihy nám tak poskytují jen velmi málo vodítek v pátrání po předcích. 
Nevíme ani, kdy Jiří starší zemřel. Matriky zemřelých se zachovaly až od roku 1693, Jiří 
a Kateřina měli poslední dítě, syna Šimona, v roce 1689, je tedy možné, že Jiří starší zemřel 
ještě před zmiňovaným začátkem matrik. Jak je patrno, víme toho o něm opravdu velmi 
málo. 
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U Jiřího mladšího je situace o něco lepší. V roce 1707 se oženil v kostele svatého Vavřince  
v Černovičkách s Mařenou (Marií Annou), dcerou Jiřího Cipla, která též pocházela z Okoře. 
Jiří  je  uveden  jako  „vlastní  syn  Knotkova,  obyvatele  z  Okoře“,  nic  dalšího  se  o  otci 
nedovídáme. Obyvatelem byl pak značen v podstatě kdokoli, kdo ve vsi trvale bydlel. 

...vlastní syn Knotkova, obyvatele z Okoře. 

Následně se dostáváme do další komplikované situace. V Hostouni, kam patřila ves Okoř 
duchovní správou, zcela chybí záznamy o pokřtěných z této vsi z let 1705 až 1711. Přitom 
právě v tomto období se měl Jiřímu mladšímu a jeho ženě Marii Anně narodit syn Václav. 
Přišel na svět pravděpodobně v roce 1710, nic přesnějšího ale nevíme. 
Matriky  tak  zachycují  až  Václavovu  sestru  Veroniku  v  roce  1712  a  pak  další  jeho 
sourozence – Magdalenu v roce 1714,  Jiřího z roce 1716,  Kateřinu v roce 1718.  Právě 
u Kateřinina narození je Jiří zapsán jako murarius, tedy zedník. 

Murarius – zedník. Jiřího povolání v roce 1718.

Jiří, narození v roce 1716, nás sice nezajímá z hlediska naší rodové linie, nicméně stojí za to 
se pozastavit nad záznamem o jeho křtu. Jako jeho kmotr je totiž psán Václav Záběhlický, 
písař z Tuchoměřic. Písaři a kněží byli na počátku 18. století ve vsi často jedinými osobami, 
které  uměly  psát,  což  jim  zaručovalo  vyšší  společenské  postavení.  Smlouvy  o  prodeji 
a koupi  nemovitostí  totiž  bylo  nutné  zapsat,  stejně  jako  nejrůznější  supliky  směřované 
k vrchnosti, což byla práce právě pro písaře. 

Okoř a blízké okolí na Müllerově mapě Čech z roku 1720. Zdroj: Laboratoř geoinformatiky.

Náš předek Václav se v listopadu 1740 oženil s Magdalenou, dcerou Jana Jaroše z Malých 
Číčovic. Ovšem jejich prvního potomka hostouňské matriky zachycují až v roce 1749, před 
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tímto rokem jsou v nich zapsáni jen děti dvou Václavových bratrů. Je pravděpodobnější, že 
se Václav a Magdalena žili  v období let 1740 až 1748 mimo Okoř, Václav asi pracoval 
v některé z dalších vsí tuchoměřického panství. 
V roce 1749 se narodila dcera Anna – v zápise o jejím křtu je Václav zapsán jako cazarius, 
domkář. To byl člověk, který vlastnil domek (chalupu) pouze s malou zahradou, bez polí, na 
kterých by hospodařil. Obdělával zpravidla panská pole, z čehož mu plynul malý příjem, 
často doplněný ještě drobným řemeslem, případně další prací pro okolní sedláky. 
Anna krátce po narození zemřela a v roce 1752 přišla na svět druhá dcera, která při křtu 
dostala stejné jméno. Podobný postup, kdy narozené dítě dostalo jméno po svém starším 
zemřelém sourozenci,  byl  obvyklý  –  a  tak  se  v  některých rodinách narodili  třeba  čtyři 
Františkové, tři Anny nebo tři Janové. 
Před narozením druhé Anny se na věčnost odebral i Václavův otec Jiří. Zemřel na Tři krále 
1751 a byl pohřben na hřbitově u svatého Vavřince v Černovičkách. Ze zápisu se dovídáme 
jen to, že byl Jiří psán jako domkář a že mu dle informací, které poskytla knězi rodina, bylo 
65  let.  To  odpovídá  skutečnosti,  i  když  se  jedná  spíše  o  výjimku  –  zpravidla  byl  věk 
zemřelých uváděn chybně, protože věk pro naše předky nebyl důležitý, proto si informaci 
o tom, kolik jim bylo většinou nepamatovali, věděli to jen velmi zhruba. 
Dalším dítětem Václava a Magdaleny byl v roce 1755 syn Tomáš, následovaný o tři roky 
později  Jakubem.  U obou mezi kmotry, respektive svědky nacházíme rodinu okořských 
mlynářů Palečkových a také panské pastýře. Jakub byl také posledním dítětem v rodině, po 
něm již další potomek na svět nepřišel. 
Václav zemřel v září 1775. Díky tomuto zápisu se poprvé dovídáme, kde v Okoři vlastně 
rodina  žila  –  jednalo  se  o  domek  či  chalupu  číslo  popisné  1.  Číslování  domů  bylo 
v rakouské říši zavedeno zákonem z února 1770. Očíslování většiny obcí proběhlo mezi 
podzimem 1770 a podzimem 1771, přičemž při číslování byly používány dva způsoby.  

Okoř čp. 1 na nejstarší katastrální mapě z roku 1840. Zdroj: Národní archiv.

V případě, že v obci sídlila vrchnost, byla budova sídla vrchnosti označena číslem popisným 
1 a další domy byly číslovány od sídla ke kraji obce po jedné straně cesty a pak zpět na  
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druhý okraj obce po druhé straně cesty a konečně zase zpět k panskému sídlu. Tam, kde 
vrchnostenské sídlo chybělo, záleželo na typu obce. Pokud se jednalo o návesní typ obce, 
kde jsou domy uspořádány do kruhu kolem návsi, byla číslem popisným jedna označena 
některá  významnější  budova  –  fara,  rychta,  kovárna  nebo  rathaus  (radnice)  a  od  té  se 
postupovalo kruhem kolem návsi. Domy stojící mimo náves pak dostávaly čísla popisná 
podle toho, jak byly uspořádány, případně v pořadí, v jakém byly postaveny.
Pokud se jednalo o silniční typ obce, která se vinula podél jedné cesty, kde chyběla náves, 
bylo číslo jedna přiděleno budově na té straně obce, kudy vjela císařská komise do vsi. Od 
tohoto místa byly očíslovány všechny usedlosti po jedné straně cesty až na druhý konec 
obce a pak následně zpět po druhé straně cesty. Díky tomu pak stály proti sobě například 
domy čp. 1 a čp. 37. 
Mapa na předchozí stránce nám o domě prozradí řadu informací. Jednalo se o kamennou 
(růžově zakreslenou) stavbu s obytnou a hospodářskou budovou a zahradou (tmavší zelená 
plocha) přímo u domu. Na dům a zahradu navazovaly dvě louky (světlejší zelená) a také kus 
pole (béžová parcela s číslem 148). Ačkoli mapa pochází až z první poloviny 19. století, je 
velmi pravděpodobné, že už ve 2. polovině 18. století byla dispozice stejná. 
Přílohu č. 2 pak tvoří srovnání historické katastrální mapy se současnou leteckou mapou. 
Rybník, pod nímž čp. 1 stojí, se za posledních 170 let o něco rozrostl, potok byl narovnán 
a jsou  z  něj  napájeny sádky,  k  domu přibyla  ještě  jedna  hospodářská budova.  Nicméně 
původní rozložení domu, zahrady i louky je stále dodrženo. 
Po Václavovi převzal chalupu čp. 1 nejmladší syn Jakub. Právě nejmladší potomek totiž až 
do první  poloviny 19.  století  dědil  rodinný statek,  nikoli  nejstarší  syn,  jak  máme často 
zafixováno  z  hodin  dějepisu.  Seniorát,  dědické  právo  nejstaršího  syna,  byl  v  českých 
poddanských rodinách postupně zaváděn až v první polovině 19. století. 
Důvod byl prostý – právě nejmladší potomek zůstával na gruntu „nejdéle“. V době, kdy jeho 
starší sourozenci už uzavřeli sňatek (nebo byli nuceni sňatek uzavřít), nejmladší potomek 
stále žil na usedlosti společně s rodiči. A právě nejmladší syn často rodiče dochoval smrti, 
proto právě on měl právo zdědit rodinný grunt.
Jakub v říjnu 1784 uzavřel sňatek s Rosalií Fürstovou z Libochoviček, patřících k lidické 
farnosti. Matriky z let 1784 až 1799 se ale v Lidicích nezachovaly – přesto datum Jakubova 
sňatku známe, protože je uvedeno v rejstříku k těmto matrikám.

Knotek Jakub, Fiřtova Rozarie, Libochovičky, 24. října 1784. Záznam z rejstříku k chybějící matrice.

Rosaliino příjmení je uváděno různě – Fiřt, Fürst, First. Jeho zápis se měnil podle toho, kdo 
byl  zapisujícím,  zda  uměl  německy  či  nikoli,  jak  moc  příjmení  zkomolil  ten,  kdo  ho 
vyslovoval. 
První dítě, které zachycuje okořská matrika pokřtěných z let 1784 až 1798, se Jakubovi 
a Rosalii narodilo v září 1787. Jednalo se o syna, který při křtu dostal jméno Václav. Už 
před ním se ale narodila dcera Rosalie, pravděpodobně v Libochovičkách (chybějící matriky 
nám bohužel neumožňují tuto hypotézu ověřit). Víme o ní jen díky tomu, že zemřela v roce 
1791 v šesti letech už v Okoři čp. 1. Narodila se tedy v roce 1785. 
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Třetím dítětem byla dcera Marie, narozená v červnu 1790. Zemřela v srpnu téhož roku na 
psotník. Pod tímto názvem se skrývala v podstatě jakákoli nemoc, která vedla ke smrti dítěte 
do dvou let – jen výjimečně byla uvedena jiná příčina, například neštovice nebo cholera 
v době jejich epidemie, případně tělesná slabost v případě, že bylo dítě velmi neduživé. 
Čtvrtý v pořadí je syn Jan, který přišel na svět v srpnu 1791 (zemřel v roce 1801 na úbytě). 
Následoval ho náš předek  František, narozený roku 1793. Jeho kmotry se stali František 
Presler, řezník z Noutonic, a Josef Kolman, sedlák z Číčovic. 
V září 1795 se narodila dvojčata Josef a Marie Anna. Ač to koncem 18. století nebylo právě 
obvyklé,  obě  se  dožila  dospělosti.  V  červenci  1798  porodila  Rosalie  syna  Matěje, 
v listopadu roku 1800 dceru Kateřinu. Jana, zemřelého v roce 1801, nahradil následujícího 
roku další Jan. V listopadu 1804 se narodil Antonín, v červnu 1808 Barbora (zemřela ve 
třech  letech  na  neštovice),  posledním dítětem pak byl  Karel  v  roce  1811.  Rosalie  tedy 
během 26 let porodila třináct dětí. V době sňatku musela být hodně mladá, pravděpodobně jí 
ještě nebylo ani dvacet let, a rodila tak dlouho, dokud jí to plodné období dovolovalo. 

Okoř na mapě 1. vojenského mapování (1760-1764). Zdroj: Laboratoř geoinformatiky.

V matrikách je Jakub uváděn jako chalupník, tedy držitel chalupy s půdou v maximální 
výměře 5 hektarů. To odpovídá informacím v katastrální mapě z roku 1840, kde k čp. 1 
kromě louky a pole přímo u domu patřil ještě kousek pole podél cesty do Číčovic a tři pruhy 
pole  v  lokalitě  U  kříže  (západně  od  vsi),  U  háje  (severozápadně)  a  Nad  rákosím 
(jihovýchodně od vesnice). 
Chalupu po otci  přejal  syn Josef,  narozený v roce 1795.  Oženil  se  s  Marií  Grubeckou, 
dcerou rychtáře z poměrně vzdálené Spomyšle. Rychtář byl na vsi důležitou osobou, jednalo 
se totiž o zástupce vrchnosti v obci. Byl volen obyvateli v rámci obce z výše postavených, 
respektive zaopatřených osob, někdy se funkce dědila z generace na generaci v jedné rodině, 
jindy  byl  na  každé  období  volen  muž  z  jiné  rodiny.  Rychtář  měl  v  obci  na  starosti 
rozhodování sporů mezi jejími obyvateli, zastupoval obec navenek, vybíral vrchnostenské 
daně a poplatky. 
Náš František tak měl  před sebou nelehký úkol  –  najít  místo,  kde by  mohl  hospodařit. 
Nejspíše s pomoci vesnických dohazovačů (ano, můžeme si představit podobnou postavu, 
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jakou byl Kecal v Prodané nevěstě) našel chalupu v pět kilometrů vzdálené Kolči, která byla 
již od roku 1804 bez hospodáře. Tamní majitel, František Šaroch, totiž onoho roku zemřel 
na horkou nemoc – a chalupa čp. 36, kterou obhospodařoval, zůstala jen v péči jeho vdovy 
a dcer.
František ujal na základě předmanželské smlouvy tuto chalupu a následně v dubnu 1814 
uzavřel  sňatek  s  Kateřinou  Šarochovou.  Chalupa  čp.  36  se  v  Kolči  nacházela  přímo 
u tamního zámku, její zahrada sousedila se zámeckou zahradou a parkem. 

Koleč čp. 36 na katastrální mapě z roku 1840. Zdroj: Národní archiv.

Protože se jednalo o chalupnickou živnost, patřila k ní kromě zahrady u domu také pole 
v kolečském katastru. Jak ukazuje příloha č.  3,  jednalo se o tři  kousky polí v lokalitách 
U Božích  muk,  Na  Klínku  a  K  Zákolanům.  Zde  František  pěstoval  plodiny  potřebné 
k uživení rodiny, hlavně obilí, ale též brambory, zelí, hrách a další. 
Nejstarším dítětem se stala dcera Anna, narozená v roce 1816. Ta se v roce 1841 provdala za 
Václava Houla z Ješína u Velvar. Po Anně následoval syn Josef, který byl dalším článkem 
naší rodinné linie. Narodil se v prosinci 1820 a jeho kmotry se stali Václav Fiala, sedlák 
z Kolče,  a  Anna  Richtrová,  chalupnice  z  téže  vsi.  Kmotra  při  křtu  kromě  svědectví 
o kmotrovi také zastupovala matku, neboť ta se křtu neúčastnila. 
Důvodem byl fakt, že až do konce šestinedělí nemohla vstoupit jakožto nečistá do kostela. 
Teprve po obřadu očišťování, který probíhal čtyři až šest týdnů po porodu, byla opět do 
kostela vpuštěna. Tento obřad je židovskou tradicí, která přešla i do křesťanství – ostatně 
i Panna Marie tento obřad musela podstoupit. Stalo se tak 2. února, šest týdnů po narození 
Ježíše. Dnes na toto datum slavíme Hromnice, dříve se ale jednalo o den zasvěcený svátku 
očišťování Panny Marie. 
Po Josefovi přišla v roce 1823 na svět dcera Rosalie. Vdala se ve svých 23 letech, z hlediska 
tehdejšího práva tedy byla ještě nezletilá – až do roku 1918 totiž byla zletilost stanovena na 
24 let. Při uzavírání sňatku před dosaženým plnoletosti přitom lidé potřebovali buď svolení 
rodičů,  případně  povolení  vrchnosti,  později  zplnoletnění  příslušným okresním soudem. 
Pokud potřebné povolení  nezletilý  neměl,  nemohl  sňatek proběhnout,  respektive  by  byl 
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prohlášen  za  neplatný.  Díky  tomu se  nám v matrice  oddaných zachoval  podpis  našeho 
předka Františka, který jím vyjadřoval své svolení. 

Já, František Knotek, dávám své povolení. Podpis otce v matrice oddaných. 

Ze stejného období se nám zachoval i podpis našeho Josefa, Františkova syna. Podepsal se 
totiž jako kmotr jednoho z dětí  narozených ve 40. letech v Kolči ještě před tím, než se 
v roce 1849 oženil. 

Podpis Josefa Knotka.

Josefovou manželkou se v listopadu 1849 stala Marie, dcera Františka Jelínka, gruntovníka 
z Malé Dobré čp. 11. Také Josef je u sňatku uveden jako gruntovník – obecně to znamenalo 
majitele chalupy nebo statku, gruntu. Zároveň nám toto označení říká, že Josef převzal od 
otce chalupu čp. 36 v Kolči a stal se jejím dědicem.
František Knotek je pak zapsán jako výminkář.  Toho je možné připodobnit  k dnešnímu 
důchodci, jen s tím rozdílem, že o živobytí výminkáře se starali jeho potomci, nikoli stát. 
Jednalo se o otce (nebo i matku) rodiny, který se rozhodl, že předá hospodářství některému 
ze svých synů a sám odejde na odpočinek. Ten často sestával z toho, že si starý hospodář na 
novém vymínil byt a stravu v rámci domácnosti nového hospodáře, někdy ještě navíc malý 
kus  pole  nebo  zahrady  na  obdělávání,  případně  na  pěstování  píce  pro  krávu,  kterou  si 
nechal. Děti se takto o své rodiče staraly běžně, patřilo k dobrým mravům dochovat rodiče 
smrti a řádně je zaopatřit. 

Koleč na mapě 2. vojenského mapování (1836-1852). Zdroj: Laboratoř geoinformatiky.

Blanka Lednická – Naše kořeny 15



Josef s Marií tak hospodařili v Kolči v chalupě, kde zároveň žili oba Josefovi rodiče. Matka 
Kateřina  zemřela  v  roce  1858  na  souchotiny,  které  dnes  známe  pod  názvem  plicní 
tuberkulóza. Při této nemoci dochází k výraznému úbytku na váze, k horečnatým stavům a 
obecné otupělosti a slabosti.  Tuberkulóza napadala naše předky velmi často, patřila mezi 
jedno z nejčastěji zabíjejících onemocnění. 
Vyskytovala se především mezi chudými lidmi – bakterie, které tuberkulózu způsobují, byly 
v populaci stále přítomné, nebylo třeba zatažení epidemie odjinud, jak se stávalo v případě 
cholery nebo moru.  I proto byla tuberkulóza považována za  mnohem nebezpečnější  než 
„běžná“ epidemická onemocnění. Zpravidla postihovala dospělé mezi 30 a 60 lety věku, 
nevyhýbala se ale ani dětem.   
V  roce  1863  se  Josefovi  a  Marii  narodil  nejmladší  syn,  který  při  křtu  dostal  jméno 
František.  Jeho  kmotry  se  stali  Václav  Růžička,  gruntovník  z  Malé  Dobré,  a  Barbora 
Klímová, manželka gruntovníka z Libochoviček. Jeho dospělosti se ovšem otec nedožil – 
zemřel v březnu 1875 na raka v žaludku, jak nás informuje matrika zemřelých. 

Rak v žaludku. Poznámka z matriky zemřelých.

Jeho otec František ho přežil o takřka deset let, zemřel v lednu 1885 sešlostí věkem. Dožil 
se tedy 91 let, i když matrika zemřelých uvádí, že mu bylo 93 let. Bohužel máme jen půl 
strany z matriky, protože list, na kterém byla zapsána první polovina Františkova zápisu, byl 
z matriky z neznámého důvodu vytržen. Zřejmě se na něm nacházel nějaký nevhodný zápis, 
případně byl roztržen tak, že ho již nebylo možné opravit. 
Nevíme, zda se Josefova vdova Marie znovu provdala, záznam o jejím druhém sňatku se 
najít nepovedlo. Každopádně syn František, náš předek, nepokračoval v zemědělské tradici 
rodiny, ale vyučil se – cukrářem. Do učení šel na Mělník, kde se na krátkou dobu usadil  
a v roce 1888 se tam i oženil. 
Josefovou manželkou se stala Anna, dcera Jana Dvorného, mistra krejčovského z Mělníka 
čp. 32-II. To býval dům na předměstí, kde žil po svatbě s Annou i náš Josef. Zde se jim 
v září 1889 narodilo první dítě, syn Antonín. Byl ovšem velmi slabý a zemřel jen několik 
hodin po porodu. Jako druhý přišel na svět náš předek Jan, a to v srpnu 1890. Ten má sice 
u narození zapsáno, že se narodil v čp. 35-II, jedná se ale nejspíše o chybu, protože třetí syn, 
Josef, je v roce 1892 opět psán v původním čp. 32-II. 
Poté  rodina  z  matrik  mizí  až  do  roku  1925,  kdy  se  v  mělnickém farním  kostele  žení 
nejmladší Josef. Jan v té době již nejspíše žil v Praze, kde se také oženil s Marií, dcerou 
Karla  a  Marie  Hnátkových z  Mělníka.  V Praze  se  také  v  roce  1928 narodil  jejich  syn 
František. 
Františkovým  narozením  a  jeho  sňatkem  s  Věrou  Živnou,  jejíž  rodina  též  pocházela 
z Mělníka, se dostáváme do doby, o které nám mohou lépe než suché záznamy z matrik 
mohou vyprávět pamětníci. Proto jim toto vyprávění přenecháme – a sami se podíváme na 
zajímavosti, které nám nabízejí další větve rodiny. 
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Kameníci a sochaři Hnátkové
Marie, manželka Jana Knotka, se narodila v roce 1897 do rodiny mělnického kameníka 
a sochaře Karla Hnátka a jeho manželky Marie, dcery smečenského hostinského Václava 
Šmída. Karel je v matrice narozených zapsán jako sochař na Mělníku. To je povolání, které 
rozhodně upoutá, protože není zrovna obvyklé. 

Pátrání v dostupných zdrojích ukázalo, že nebyl ve své rodině sochařem jediným. Jeho otec 
František je sice v téže matrice zapsán jako kameník, byl ale také sochařem, stejně jako 
Karlův bratr, František (mladší). Toho české dějiny znají nejen jako sochaře, ale také jako 
spisovatele, přičemž se proslavil především pod svými pseudonymy Pavel z Budče nebo 
Hnátek-Zákolanský. 
Oba bratři  začali  svá studia  u sochaře  Vedlíka ve Slaném – nadanější  František pak ve 
studiích  pokračoval  v  Praze,  zřejmě  méně  nadaný  Karel  se  vrátil  do  rodného  Mělníka 
a začal  zhotovovat  nejrůznější  drobné  i  větší  kamenické  a  sochařské  práce  na  zakázku 
sousedů. 
Jedním z jeho děl je například křížek v Zákolanech, u cesty na Budeč. Byl postaven jako 
projev díků za záchranu Františka Havlíka z Trněného Újezda, jeho koní a vozu od neštěstí 
(když se zlomila oj vozu, na němž sjížděl z Budče do Zákolan). Sochu Krista zhotovil Karel 
za  cenu  300  zlatých  a  kříž  byl  dne  24.  července  1898  vysvěcen  kovárským  děkanem 
Josefem Chábem. 
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Rodina Živných ze Mšena a Mělníka
Druhou z hlavních větví, tzv. mateřskou linii, tvoří rodina Živných ze Mšena a Mělníka. 
František Knotek, narozený roku 1928 v Praze, se oženil s Věrou, dcerou Karla a Milady 
Živných z Mělníka. 
Linie Živných pochází původně z městečka Mšena,  kde byl náš nejstarší  známý předek 
z této větve rodiny jedním z radních, a to v první polovině 18. století. K rodině Živných se 
váže zajímavá rodinná pověst, kterou můžeme najít v knize Památky města Mšena z roku 
1878: 

Památky města Mšena, str. 142.

Minimálně v případě Zikmundova domu se pověst nemýlí – v matričních knihách jsou naši 
předci před rokem 1784 psáni jako Živní Zikmundovi, je ale otázkou, jak to bylo s oním 
sirotkem,  který  byl  odložen  na  mšenské  faře.  Každopádně  se  rozhodně  jedná  o  pověst 
značně netradiční.

Syn Václava Živného Zikmunda. 

Živní ve Mšeně byli řezníky (latinsky  lanio), zásobovali tedy své spoluměšťany čerstvým 
masem, které kupovali v okolních vesnicích. Práce to byla fyzicky náročná, navíc hrozilo, 
že  se  nepovede  prodat  vše,  co  nakoupili,  byť  ve  městech  bylo  maso  velmi  žádaným 
artiklem. 
Do Mělníka se přiženil Josef, když si v roce 1833 vzal na mělnickém předměstí s Marií 
Alžbětou Velclovou (Welzlovou). Josef se vyučil kožešníkem, zpracovával tedy kožešiny 
a usně  –  povolání  to  nebylo  právě  voňavé,  protože  součástí  zpracování  bylo  i  vyčinění 
a čištění kožešin. K tomu bylo využíváno hlavně kvašení, které zajišťovalo vyčištění spodní 
části kožešiny. 
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Zpracovávaly se nejčastěji ovčí kožešiny, které byly nejdostupnějším zbožím, dále kožešiny 
z divokých zvířat,  například lišky, kuny, vlka a dalších. Městští  kožešníci,  mezi které se 
řadili  i  naši  předci,  si  často  nechávali  kožešiny  dovážet  ze  severských zemí.  Z toho je 
patrné,  že  kožešinové  oděvy  patřily  k  těm  dražším  a  pro  obyčejné  lidi  nedostupným 
záležitostem. 
Josefův vnuk Josef se stal obchodníkem. Obchodoval ve vskutku zajímavém oboru – více 
nám napoví inzeráty z roku 1912... 
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Antonín Šifr je vinen...
Zpravidla se o našich předcích nedozvíme mnoho osobních podrobností, a to ani z období 
druhé poloviny 19. století. Nevíme, jak vypadali, jaké měli povahy, co je dovedlo rozzlobit, 
nač byli hákliví... Většinou víme, kdy a kde se narodili, čím se živili, kdy se oženili, kolik 
měli dětí, kde bydleli, kdy zemřeli. Ale nevíme, jaké měli vztahy se svými sousedy, co si  
o nich mysleli jejich spolupracovníci. 
Existují ale výjimky. Pokud byl s některým z našich předků veden soudní spor, například 
o urážce na cti,  můžeme řadu informací vyčíst  ze soudních spisů.  Lidé také mohou být 
zachyceni v různých kronikách, ať už obecních, školních nebo farních. Případně můžeme 
informace o závažnějších záležitostech najít v dobových novinách. 
O bílých ovcích toho mnoho nenajdeme. O to zajímavější jsou ty ovce černé, někdy až 
nejčernější. A právě jednu takovou černou ovci najdeme i mezi našimi předky. 
Na přelomu července a srpna roku 1863 čeřil poklidné vody českého provinčního života 
soudní  spor  s  naším předkem Antonínem Šifrem (nebo  Schifferem,  záleží  na  tom,  kdo 
jméno zapisoval). V Národních listech z 29. července 1863 tak najdeme následující řádky: 

Jakmile  9.  hodina uhodila,  předveden k židli  obžalovaných Antonín Šifr,  muž  
velmi příznivého zevnějšku, postavy prostředně velké a pravidelné, tváře velmi  
příznivého výrazu...

Kromě fyzického popisu můžeme na další stránce číst celou řadu informací o Antonínově 
životě: 

K vyzvání  pana  předsedy  odpovídá  Antonín  Šifr,  že  jest  31  let  stár,  narozen  
v Kouřimi, víry katolické, bydlí od 6. roků v Nehvizdě, kde provozuje samostatně  
živnost provaznickou, jest otce dvou dítek, pětileté dívky a tříletého hocha. Matku  
má posud na živě, taktéž dvě sestry a dva bratry, z nichž jeden jest cukrářem  
v Praze. Do 12. roku svého navštěvoval školu, v níž dospěl až k 2. třídě, naučil se  
správně česky číst a psát, němčinu příliš správně nemluví. Byl 12 let stár, když  
mu otec zemřel, po jehož smrti šel do učení provaznického nejprve k strýci svému  
do Kouřímě. Pak vypomáhal po několik neděl u provazníka kutnohorského pana  
Ptačovského, pracoval pak dílem co pomahač, později co tovaryš provaznický  
delší neb kratší dobu v Praze u pana Jägra, v Jihlavě, v Liberci, ve Vídni, v Pešti,  
ve Lvově, v Saxenfeldu, v Uhrách. V Německém Brodě se pak konečně usadil co  
samostatný provazník, živnosti jeho se tam však nedařilo valně, takže za půl roku  
na to vrátil se do Kouřimi, kde se oženil, načež za půl roku opět se odstěhoval do  
Nehvízd, kde až po dnešní dobu žije rodina jeho. 

Antonín se narodil v roce 1832 v Kouřimi v rodině mydlářského mistra Vincence Schiffera 
a jeho manželky Petronily, rozené Schifferové. Vincencův otec František býval v Kouřimi 
nejen mydlářem, ale i purkmistrem, tedy starostou. 
Antonín  se  oženil  v  listopadu  1856  v  Tuklatech  s  Antonií  Schwarzovou  z  Břežan  II 
a následně se usadili v Nehvizdech, v domě číslo popisné 67. Tento domek koupil za 1000 
zlatých a v době soudního procesu ho ještě neměl doplacený. Narodila se tam v roce 1857 
naše pra...bába Marie Antonie a o tři roky později i její mladší bratr Vincenc. 
Provaznickou živnost provozoval Antonín ve svém domku v Nehvizdech, často ale kvůli 
práci, ať už pro zboží, materiál či na trhy, odjížděl z domova. Stalo se tak i 5. května roku 
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1863, kdy se Antonín vydal do Prahy k obchodníku Jakobu Haubtmanovi, od něhož bral 
zboží. 6. května dopoledne Haubtmana navštívil v jeho krámku, zřejmě se spolu nepohodli 
ohledně peněz, které mu Antonín dlužil – nakoupil od něj totiž konopí za 320 zlatých s tím,  
že ho zaplatí, ale nedařilo se mu sumu splácet. 
Nechme dále mluvit soudničku z Národních listů: 

Dne 6.  května letošního roku přišla paní  Haubtmannová po 5.  hodině s  více  
svědku do krámu manžela svého, který byl zamknut. Prohledavše krám nalezli  
v pozadí mrtvolu Haubtmannovu v pytlích zboží ukrytou. V týlu mrtvoly byla rána  
otevřená,  kost  týlní  byla  na  10  kusů  roztříštěná.  Na  krku  mrtvoly  nalézal  se  
provaz  ovinutý  a  utažený.  ...  Jisto  jest,  že  Haubtmann  zemřel  následkem  
roztříštěné lebky smrtí násilnou, není také pochybnosti, že jej někdo jiný o život  
připravil, neboť dle ohledání místnosti nedá se možnost myslet, že by snad byl  
spadnul neb dokonce se sám zavražil. 

Tedy  vražda.  Jak  se  později  ukázalo,  dokonce  loupežná  vražda,  neboť  si  Antonín 
z Haubtmannova krámu odvezl sedmnáct balíků zboží v celkové hodnotě 826 zlatých. 
Na  Antonína  padlo  podezření  hned  při  prvním  pátrání  po  pachateli  –  v  obchodě  ho 
několikrát za dopoledne vidělo více lidí, na jeho šatech byly nalezeny krvavé skvrny, i když 
se je snažil odstranit. Nalezli u něj i část zboží, které u Haubtmanna odcizil. 
Celý soudní proces trval jedenáct dní – a po celých jedenáct dní Národní listy proces pečlivě 
sledovaly, přinášely přepisy Antonínovy výpovědi, výpovědí svědků, popisy provedených 
důkazů a nakonec – 8. srpna 1863 – také rozsudek, který vynesla porota c. k. zemského 
trestního soudu v čele s předsedou dr. Mentbergerem: 

Antonín  byl  uvězněn  ve  valdické  věznici.  Jaký  byl  jeho  další  osud,  bohužel  nevíme. 
Ve valdické  matrice  zemřelých  není  uveden,  pravděpodobně  byl  přeložen  do  některé 
z dalších českých věznic.  Jeho žena a děti se odstěhovali  do Mělníka, kde je snad tolik 
nepronásledovaly pohledy jejich současníků. 
Celý průběh procesu si můžete přečíst – kompletní noviny z 29.7. až 8.8.1863 jsou na CD, 
které je přílohou této knihy. 
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