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Při výběru ternat
c.eské heraldiky 9bjevuje se . ...,"'../-"~"''''
no fntonína Rybičkye; Dornnívárn
mezníků české heraldické Jlráce ne Lae jeho :i:sobnost
a dílo přehlédnout zejména,. prOj;o, že. je vlastně
pr"llním, kdo ae V Čechách zabýyá, i}eraldikou odborně',
se znal.ostí historických pramentl,a je si věcl.orn jejího postavení jakcvě.decké discipliny.. A tc vše
t~měřo půl století dříve'než VCjtěchryt" Král či
Martin Kolá.Í'.vydávají svá zá.kladní dÍla...

František .Antonín Ryb:Lčka-Skuteccký se nar od.l",
ve Skutči v' domě 'č:p" 374 dne30 .. fijna 1812 v rodi;...
ne místníhókupceo Jeho otec, venkovský pís,mák, ku:'·
puje starékrlihy,listiny,m:tnge i jiné 'st,arožitno~
sti a, hlavně tehdejší o'brczeneclcou lii;era.t.uru"z:ivý
přfl{ladctcl1v a. pi1so.bel.1i vlasten,eckého učitele Václava. Svobody (+ 1824) t~k,)gelo~ivotně poznamenaly
již malého chLapc e .. Němeó.kouh1.avni . ško1u.y:ycť-0dil
v Moravské.Třebové a.z.de a.b~clvoVa1 i prvÝ rok gy:...
Jm1asia .. Pctě st:uduj.e V letech l82f.... l83:3 na piaristickém gymnasiu a dv~ roky filosCJfiiv Litomyfíli.
Napordzimr" '1833 se ..z apsa.l .na . . právl'lické fakultě
PFa,žské university.. 'Vedle práv navštěvuje i
české
přednášky Jana Nejedlého a. PO. jeho smrti )Torberta.
vaň~ca" Za studi.fse.sezn,ámi.1 s př.i;}dstavi te1irnladB
ceské lit.er.atury,z~jm.éna s ~"J"Rubešem a K" J ... Erbonem, Osolme poznal Hněvktvského, J" N.. Štěpánka,
V"I(.. K1i9peJ:'u'Yi.. Štulce,~,. da.lší .. y;t.0.tech ,1836-1845
aktivněpů,sob·:C.yeiy1fi'sťeneckém spo1ku I l S t a J . c i " pro
odeDírá.n:I a ,podppru nových. českýchlmih.. V r , 1838
ukončil stu~ia práV' a.~ačalpracoyat u magistrátu
a hrdelního s?udu, v Cl1.rudimi, kde se seznámil s
děl~ancm J e . L"Z,iegle.r.ern. V rozm(?zí . let 1841-:-1842
se věnuj e zvlášt.e hornímu právu i -horním prov OZŮll1"
Chrudimské pl1sob.enije ukončeno jeho jmenovánim
aJrcesist.ou dvorské kanpeláře ve Vídni (9 ,,4.~1846),
lede se:po. ročnirxí .p'Ůsobel'li stává čeckJ'rm translá túr"
rem(19~10 ..1847)"
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v

bouřlivém

je

se
i národního života 'V~ Vídni... Od 1.'. 1849 je člene1n
komise pro sestavení prá:V'nické terminologie
vanskě a rediguje český text říšského zákonníku."
Již v r" 1850 byl jmenován asesorem krajského soudu v Kutné Hoře, ale místo nenastoupil a setrval
ve Vídni, kde se stal v
1857 sekretářem a kone~
čně 1),,12 .. 1880 radou Nejv'yššího soudu. V tomto po~
stavení odešel do výslužby" Ve Vídni z~stal i nadále až do své smrti dne'25 .. ledna 1899"
Podle. svého přání byl pohřben v Chrudimi ..
Za celoživotní činnost byl vyznamenán Řádem Františka Josefa T. a posléze Řádem Železné koruny
III" třídy. Byl řádným členem České akademie, dopisujícím členem !5I'álovské České Společnosti Nauk,
Musea království Ceského,.Matice české, Matico moravské a dalších institucí ..
Rybičkova literární činnost je nesmírně obsažná
a různorodá" Prakticky celý život se věnoval kulturním ~ejinám v nejširším slova smyslu~ literární
historii, dějinám práva, umění, historické. topografii a v neposlednÍ řadě genealogii a heraldice.
Není ani možné v rozsahu jedné přednášky vyjmenovyt
v'šedhny
články, studie, příspěvky či glosyt
.......".
..,
.
v...
.
.
v
.....· .:,
prJ.spJ.val do "Casopň eu Ceskeho Musea." a "Pamáťek
archaeologických a místopisných", jeho práce však
najdeme též v nČasopisu Matice moravské u , UŽivě",
II Právníku", IlLun1Íru ll , . publikacích
Krá1ovské.Česk~
Společnosti :Nauk. a
jinde~ CeJ.kem.10 samostatných
prací, na 600 článkU a kolem 1100 hase.l pro "Riegrův' slovník naučnýfl , do něhož přispíval v' letech
1859-1874 ... Často však dopltioval drobnými
glosami
i práce cizí, kde pod čarou.upozorňoval na autorem
opomenuté nebo nesprávně citované udaje ..
Z vlastní profese vycházel prvý článek, který uveřejnil v r", 1845 v llČasopise Českého Museaf1 půd
názvem I1ŘEHOLE PRÁVUt.BARTOLOMĚJE ROPPALA Z RYFFENBERKA". Své poznatky z dějin starého domácího
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p:~~a

_

pr~běžně v. odborném

~eJ1 sh~~~~ v ~amostatnou

a poz~

ti~RhV1DťAl PŘfpLO~

vf ~ POVERENf VZTft~JfCf SE K SPRAVE VEREJNÉ
O~
BECNÉ I
PRÁVU OBCA1'iSKÉMU A TRESTNfrJIUf1' (1872)
glavní oblastí jeho zájmu byla literární.histo;ie
C::~n~.životopisy vobrozeneckých osobností ,vydané
zcaS1iJ. samostatne,. ale vetšinou časopi~ocky; shrn~l ve"dvo~svazkovou' publikaci IlPŘEDNÍ KŘISITELÉ
N~O~A CES~H~tl (~88)-~4)~ Dod~tkJ a·oprt..vy k bio;..
bJ.blJ.ografJ.J. ceske uverejnciVane v páde sátých 10"
tech,v' f1Mu~ojníkull pře:os~ly v ~bsáhlejší monograf~cke studJ.o o kulturne vyznamnych jedincích i colych rodinách otiskované téměř v k2,ždém z ročníků
tohoto časopisu. 1/
Už tyto práce měly v podsts-te genealogický charaktor a byly doplněny alespon v margináliích údaji o
orbu". Kromě nich se vyskytují příspěvky a studio
r~z~vger;eal~g~ckéhO ~[1l11ěření, ktoré 'se objevují
temer vYhraane.na strankách l1Památek archaeologických a místopisných f1 • 2/
.
To v-šak nejsou zdaleka všechny příspěvky toho' druhu". Somostatně vyšla např" práce věnovaná obléhání
Pro.h:z v roce 1648 s názvem "r,'IĚŠŤA1'H~ A STUDUJící
PRA~STf ,1648". POMůCKA MÍSTO A RODOPISNÁ" (1870).
g t1'i let.a později pak v llPojednáních Královske
Ceské Společnosti Naukl1 vydal práci s názvem "KRÁ_
LOVÉHRADECKÉRODINY ERBOVNÍI1.a z posledního období
:t?ak nelze opominout ~ozsáhlou studii. IlPOSLEDNf RO;..
ZP!IBER~OVÉ '1. JEJICH DEDICTVf" uveřejněnou v lIČaso
p1Sé Ceského Museal1 ,.
Za čistě:heraldické lze považovat jen :několik
málo studií&.N'a prvém místě je' třeba věnovat po;..
zornost nenápudnému článečku s názvem tlNECO O UMĚ;.
NÍ HERALDICKÉM'" otištěnému v pátém ročníku "Polllá;..
tok", kde jo.ko prvý v češtině vůbec shrnul tooro;..
tické základy heraldiky. Tato drobná práce je do;..
dnes pozoruhodná zejménn. proto,žo ač šlo o struč
ný p~ehle~ závislý na cizí literatuře - vedlo o;"
becnych zakladů v nejrdznějších obměnách tradova)

VAných dodnes -

i
zetnJ:"

j

ve , vrl! 1862, vydává svou nejznámější prá.ci s názvem IíO ERBÍCH, PEČETÍCH A ZNACíCH STAVU KNĚŽSImHO
V ČECHÁCHtl publikovanou v "Pojednánich Královské
České Společnosti ND.uk", kde v úvodu najdeme i autorovo heraldické krado.:
II A však k tnkzv'oným pomocným vědomostem historie;..
kým, jcicož jsou: diplomatika, _numismatika, genealogie, heraldika, "sfragistika a t. p" - vyjimajic
snad jedinou numismatiku - nepřihlíželo se až pos avad u nás v' té míře, jak by toho sobě k 'Úplnému
zdarů domáoí historie D. ethnografie přáti a žádati
bylo. Zvláště pak nedostalo se domácím paniátkám
heraldickým a sfrngístickým: erbům, znnkům a peče;...
těm, takového povšimnutí, jak..by si toho .snad za-slu.hovaly. I nedá s eov'šem tajiti, že skvělá dobo.',
kdsž umění hera~dické pokládáno bylo mezi nejpřed;...
nější a nejplatnější vědomosti, a ti, kdož byli umení toho znalí, totiž: heraltové, držáni b;fvnli, u
veliké .poctivosti, za příč,inouzmenených sp~sobl1 a
okolností již již pominula.. A však :přes to přese
všechno.mují vědomosti l1el"aldiokec sf:t'ngistioké :1
nyní ještěnemnloupodsto.tu do. s?be a . bylo by
přáti, aby se aa příkladem Angličanů, Frnneouzli n
1'Těmcůi u nás Čo.choslcv'an'li ptunátky ~rbovní Ilsfl"a~
gistické 9-,vzttihuj:Ccí ~e k nj.m dátp. ~,1:líJ:'D.lr, . ~ofá:"
dllly, ocenovnly o, .uV'él"ejno~tJ>0dávnly ... Nebot.ne;..
lze upírnti, že jsou nezřídkri v'elmip.lo.tnýmprůvo
dem při rozeznávánírozepřípl"ávnícll, tul!;de se
týče nápndůn právlcezbožím adědictvímrodinntm';
že jsoud'Úležitou pomůckou při POSttzQyán;in ccenování prnvosti listin a,po,rnáiielc podobných, . :'akoži
zhus tu jediným vodidlern pi-i /zkoušeni ..o.vyhledáváni
po.mětí historických, poneva,džčcst.o jenom jimi za;...
chovo..lo.se alespoň jo..kás to..kás stopp.o.. památka za;'"
klndo.teltl nebo dobrodinců. našich. :měst, hro,dů, s,to.:vab monunierrtáf.nfch, . klášteru ,n po.dobných jim nadáni milosrdných u nábožných n t. p. Pročež nezdálo
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se

váním,
poněkud

a

domácí n~~U.LU~L~Y
to věď, jenž u nás - jl;j.L..I..I\.1l.<''''
Palacký toužil ··dosavad ladem leží
jména známy jsou.."
Po věcné stránce 'snad uvedený citát nepotřebuje ani dnes komentáře.
V roce 1874 začal opět na stránkách "Památek" uveřejňovat ItPOKůOKl' K HERALDICE A SFRAGISTIOE DOMÁ:..
cf", kde celkem sedmi polcračován:ích přinesl celou řadu regestovitě ~ojatých výpisd z erbovních
listin českých měst. Cást šestá obsahovala znaky
cechovní,. tedy oblast na dlouhou dohu zcela opomijenou.Tak jako jinde 1 Verbech duchovenstva, kde
rovněž ~rakt1oky nenalezl dosud následovníka, vši~
má si predevš:ú:n doeho'lranÝch. pečeti i dalšich památek a ddsledně vychází: z .archivních mater1álli. V
závěru práce otiskl zcela ojedinělou edici všechlistin a textů majícich vztah k popisovaným znakům.
k

vzdělávání

ky, dToU

Lze tedysnadshrnout,~e Antonín Rybička,vychá:..
zeje ze své profese právnika a literárně historie:..
kých zájmů, jako první u nás pochopil význam heraldiky, genealogie a sfragistiky nikoli jen ;jako
objektu záliby či sbeX'e.telstvijeclnotlivce ale v
plné šíři a významu pomocných věd historickýoh.
Jeho přesně oitovan~popisyznaků na základě často
dnes r.u~dostupriých archiv'nich materiál\i si udržují
dodnes svou plnou platnGst a stávají se někdy jediným pramenem. Hev-;y'tvořilsice vlastni systém ani
terminologii, v té je zcela závislý na p\iv·odnich
materiálech, ale sne,sl obrov'ské množství celkem
spolehlivého a dodnes platně užitečnéhomáteriálu.
Je jen škoda, že esobnost. stojíc=( plným právem na
počátku moderní české heraldiky upadá s~ále více v
zapomenuti tl. jeho dílo, rozesetépode.sítkách roč:'"
niků jednotlivých časopisů a sborníků, nebylo
dosud ani bibliograficky podchyceno.

Příloha

čovatd

v

XI~/1880,;s~š~io,

Znaky a peceti cechovní ..
Tak jako města a jiné obce svě t ské a duchovní
zvláštních znaků a erbů užívaly a jimi své budovy'
veřejné a obecní, své korouhve, prapol'ce II t .. p., vě
ci ozdobovaly} jakož je i na svých pec;etích nosily,
kterých k pečetěr.d: listu.v' a jiných potřeb obecních
- voskem zeleným nebo červeným'- užívaly:
vše to
času svého místo mělo i se strany spolku
,cechov'ních a pořádlcuřemeslnických .. Nebot i tito užívali
jistých znalců (mez-ků) na svých pečetích
korou:"
hV'ích cechovních a to bud-to dlo'starobylého obyče
je, aneb dle zvláštního povolen-i a vysazení II to
jednnk od mré rady městské,nnebsv'é vrchnosti
zemské ,-11' anobnž i též od samých ln ál u ' českých II
císařU. ř:(mských obdařeného a vymoženého"

a

1

1/ 1l.bychom u v'sci té .alespoň. j,e~onpříklad přivedli
připomínáme, kt,erak p , Krištof šl~ Leskovce z Loskóvce na Červoné Řečici a Nov'émRychnově vysadlv'
1" 1592 den sv. Jana' Křtitele rir~ikule cechů spo-'
jených řomeselkovářského, kolá~ského, zámečnické;"
no, truhlářslcého, bednářského a sklemářského V' mě-'
stečlm svém Čorven~Řečiciflpro . 1e.pši, duvěrnost b.
jistotu těch artikulíi mi~trům nadepsnných řemesel
povoliltolikéž" aby počet svou cechovní s merkem
svých řemesol měli .a na vosku zeléném ji tisknouti
a k listtim svým přivěšovat1 mohli
.
'(V-" , "LumírU 1862.f str .. 592., )
...

z

a

z pojed-hání
GISTICE DbIl1Ácf.'.!
giclcých a

. . _ _ $lz._.

,

CO$

Ze známost i těchto pečoti a znak;ů .cechovnfch
noni naprosto nepodstatná, anobrž na mnoze dosti
zajímavá i dUležitá, toho snad netřeba. 'tuto doli6

a

1FIi'i,/1 r, h'!"lv",,'"

k nim památek veřejných i
přefficem se
zakládala na pravosti, vlastnosti a neporušenosti
péčetí k nim přivěšených nebo přitištěných.. Pročež také jak obce městské tak i cechové i jiné
k'
nim podobné spolky na 8~Jch znacích a pečetích ne~
málo sobe zakládaly a k jich zachování a náležitému užívání CO nejbedlivěji přihlížely .. 2/

21 O platnosti pečetí a umění sfragistickémo promluvil ostatně již šířeji ,F"J..Zoubek v Památkách
těchto (VIII.' str. 107), k čemuž tuto ukazujeme.
Pečeti pořádků cechovních a jiných k nim podobných spollrů obsahuji v sobě obyčejně kusy (merky),
k j'lch živnostem a řemeslům se v'ztahUjící a je vsznačující, a jsou budto jenom prosté pečeti a merky, bez v'šelikých ozdob he:raldických, aneb pečeti
a znaky na způsob erbů rytiřských (helmem, ~affr
nochy, strážci štítu a t.p.) ozdobené., Pečeti a
znaků: na způsob erbů rozličných užív'aly - pokuď
víme - = bratrstvo mcliřské, tovaryšstv'o svobodných šermiřů od péra, pořádek kočich a formanů
prážských, pořádek lazebníků a :ranhojičů a cech '
kožešniku jakož i mandliřů a barviřů pražských., ;..
Jiní pořádkové ncechové, a třeba byli právě jmenovaných pořádků sta:rožitnčjši a vzácnejši (ku
pře řezníci, sladovnici, zlatníci, mečíři aj.)
užívali toliko prostých pečeti, vyznačených na
štítech okrouhlých, troj- :tčtve:rhranných (bez
helmu, faffrnochů a teP,,) a ozdobených obyčejně
toliko pokrajními arabeskami e
Vypisujíce tuto pečeti a znaky několika cechů a'
pořádků řemeslnických, připomínáme, že jsme hledeli předkem k takovým, kte:réž byly cechům a spolkům
těmto propujčeny zvláštnimi majestáty, jakožto
všelikých jiných platnějším a podstatnějším.

7

od. péro. a dlouhého

· SV'obodní

meče

V druhépolov'ici XVI.. století povstalo v: mo~1:A",h
pražs]cýchto'l,"D:r;y-šstvo ·to.kzvo.nýchsvobocUlých šer:'"
mířtl od pérn o. dloullshomeče,
jež se, podobalo
vo..ry·šs_t17'u;'mistrů svobodného :rytďí:ř;skél1.o

ktinstu š'er-

mířského

ve F):'cmkfurtu nd,d Mohanem D 'no.zývnlo se
bratrstvem sv," ml1rkazLoYJenberku ..
Císař Rudolf II.. potvrdil tovo.ryšstvoto proměst6.
pl'ažská. a to dv.ěmů.mnjestó:t;y, j.ichžto dátUl.'1 cl.."1.ei2'.
březnn léto. 1607 o. cUle 14. ledna léto.,16QS a obdav • l'
v.
'
' h sv' l(onC.1
' l"" '('VserrJ.
. JO prJ.
.t omprayeEl,
-. ~b y na svyc/
mířských,11C, početích" i l').apotřebách SVÝChlMhl:i
UŽíV11ti orbu rytí:řskél1q,jenž se vypisujOtl1kto:
I1Ští·t no. č,t:;yři polG lrl'ížom rozdelcmý, jehož přední
horní pole červené nebo rubínové, ze/lní zlaten6bb
žluté~.. dolní přední stříbrné nebo 'bílé a .zndní ma:'"
dre nebo lnzurové barvy; v' kterérllžto. Štítu.dvD. na:'"
v ., .. 1 n tyma.
' . 'h' rus_{mJ;U
Vl
' •
1
.hé
. evmccov e lov,v
Ct'l-zompre....:.ozenescz
a:t'ulcovotmi á l21ístokl~ížů sé zlatými kříd.ly orličíl21i '
ao spo.třují i·Z ObqUp11k horních, polí vychází z obInků až do prostře dštítu d'v-é mužských rnmon, ·V
pěstochpéro ps['~ci držící.ch; l1f_dštítcmotcvřený
ho Lm turnÝI'ský, s nohož faffrnochypo levJé. strane
v
, ra . b ~
'1 e,po.prnve
"
, zVl'utre
>to" c, mo d
' b ar!vy, poco'rvone
r.e:
tc.žoné.doluvisí ; nad tím zlo.tá, koruna kťálov'ská',
z nížto zvíře noh čil± grei! žlu.té bnrv'y a vypla...
zitým..j azykerJ,. roztO"žonýni. křídly. a oo aeem mezi. nbhy vtočoným,v'přccU1íchpc.zouřícllnnhýmo.č ae zla....
týT.1 křížmi
jilcem, jakoby k :t'áliě napřažený .držícf , vyniká" ll. Hnd to dovol:l.lcísa:řRudol:fI]",nby
oni šorr:líři potřeby své moh~i voskem červclifrnipo"
V'

čctitL

J?oznámkoíiý. aparát k této lrnpitole s o vztcl1ující
byl .pro l1odostnto,lc' místO" vyPu.štčn"
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