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Dr~

snadná, jak by se na
krátké přednášce celou jeho o

sobnost vyžaduje zmínit se alespoň náznakově o
prostředí,které ji tvořilo a pak o díle,které z ní
vyrůstalo a zároveň ji utvářelo" Jedno bez druhého
si nelze představit,aniž by jedno nebo druhé nevy
znelo ploše a nepřesvedčivě"

Je třeba si předem uvěd6mit, že scl1warzenberský
rod je starý rod francký, který se objevuje 1',.1172
Sifridem cle Sowensheim a 1'e-1405 nabývá suverénního
panstvf Schwarzenberg a mění své jméno po této dr
žavě, která s!;l 1'"1670 stává okněžnšným hrabstvím,'
Rod je zároven povýšen u prvorozenců do stavu :říš~

ských knížat a teprve 1',,1746 je rozšířen tento ti
tul na všechny členy rodu.. Rok nato,167l, obdrželi
Schwarzenbergové právo velkého palatinátu s právem
povyš ovánf do šlechtického stavu a pr'ávem mí.ncov
ního regálu ..
Po smrti Jana Ludvíka hraběte ze Sulzu a panující
ho lantkraběte v Kleggau r" 1645 přechází sňatkem
jeho dcery Marie Anny s Ferdinandem Schwarzenber
gem vláda nad samotným Sulzem s hlavním městem

Thiengen a lantkrabství Kleggau na' rod Schwaz-zent
berský~ Císařským rozhodnutím z 8. února 1688 do:"
chází ke spojení znaků hrabat ze Sulzu a 1antkra
bat z Kleggau - o rok později je Klaggau povýšeno
na okněžněné lantkrabstvi - s erbem Schwarzenber
gů a ustalujese tak rodový erb, lcterý je zrcadlem
dějinného v'ýv'oje rodu&, .

čtvrcený štít se srdečním štítkem.

1@ pole je sedmkrát stříbrno-modře polčcné p~:..

vodní znak pánů ze Seinsheimu,respoSchwar-
zenbergů; .

2. pole stříbrné se třemi červenÝLli špicemi - znak
hrabat ze Sulzu;

3. pole stříbrné s' černou kosmou hořící ostrví se
třemi suky - znak rodu Brandis, který byl
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Narodil se 5..., č er-vence 1911 v Čimclicích v
středí zcela českém,nebot jeho otec,velni záhy ze:
snulÝ,zavedl češtinu na svých stntcích,sán jsa vy:
chováván česky.. Karel Schwarzenberg studovaXnej
prve na Akadenrí.ckém gymnasiu v Praze, kde maturoval
s vyznamenánin v r~1929 .. V letech 1929-31 studoval
lesnictyína pražské české technice a ' praktikovol
u Aulendorfů v ,Bnvořích; v letech 1931-33 absolvo
val vojenskou službu u 8" dragounského pluku n v

, letech 1933-38 byl zapsán' na filosofické fnkultě'

University Kar-Lovy , Byly-li předchozí studie 411c
,továny nutností osvojit si potřebné znalosti pro
odpovědnou správu orlického pnnství,pnk studie hi~

st8rické vytryskly z niterné touhy jeho srdce, ne
bot veškerá další studijní a literární cesta ••d1a
mezi milníky našich dějin.. Tonuto zaměřeni zGatal
věren ,i v Rakousku, kam se odstehoval na pod~ r~

1948.. Studia završil doktorátem,filosofie', na
v'ersitěv~ Vídni vr,,1955 .. Jeho hrdý v'ýraz,ěeletví

se uP:l:atnov.al nejen za okupace ale i v .roce
'kdY$ jakopy v něm ožila Itrev dávných vojenstjch
předků, . s n,asazenío ž:i.yota likí1idov'nl německý tank
ustupující Schornerovy arnády,sáDby'Vpřitom..,.4!~
zraněn, .Stejně tak i v cizině důsledně slout!
mi pracemi ~ objasnění mnohich historických otll.~lk

našich dějin a jeho práce at v čéšt1:ně,němctni .e
bo dalších jazycich, kteréo'Vládá, týkaj:ť se 'fId:
přednostně jeho pravé vlasti ..

ne-
Ir ;:S<;1,J.l:iL\.;j.UJ

Nechci se zminovat o vyznnnných členech

jru{O vysocí hodnostáři,

a ninistři nebo diplomati jruco nadaní
lé, chci jen přiblížit prostředí, z
a z jehož tradic se tvořil charakter autora
nHERALDIKAII ..
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se
čest a ,

livém a čistém v n~cem si nezadaa ideály rytíře

nebo 13", století", Jeho osobnost se tím nápadne
nejen od občanských kruhů, ale i od řady feu

dálů,kteří r6cipovali mnohde duchá nové doby bohu...
,ž.é.:tne Vždy její lepší stránky" Tak se stáváme

dky toho, jak příslušník staroněmeckého rodu
přes všechna přikoří~ která zplodila doba, zůstal

věrným a spolehlivým Cechem nikoli planými slovy',
-nýbrž skutky,které i po jeho pozemském odchodu bu
dou hlasitě doznávab nesmírnou 'lásku tohoto muže k ď

zemi, kterou byl nucen opustit ..
.Snad všichni přítomní znají, nebq jsou dokonce

štastnými držiteli jeho fundamentální knihy o he
rctldice,vydané jeko připomínka, jako hrdé zdvižení
l.1lavyza nepř:í.znivýchcasi\okupace !OPa dlouhém ml
č.0nína tomto poli,po Královi z Dobré Vody,Kolá:ř'o

viaSedléčko'~J':tppřichází systematické a teoretické
díloSchwarzenbergovo~Dílo, které není sice prak
ticko.u příručkou.heraldika; aby v ní hledal znaky
rodťl,mest~cechů či znaky církevní, ale dílem h8ral;..
diclc.o ....ncrmJtvornJ'rm~ které pregnan'tnš vymezuj e zása~

dy heraldické teorie jazykem přesným a jasn;)rra o K
t@mupřispeb pro náao.rnos t i vlastni autox":1v kre:..
se'bnÝidoprovod, někdo' dovršenýi· spřizněnýnii kres-
bami št ormovými • .

'rHelze však cmezit Schwarzenbergovu ',' 'li terární
čiimóst 'pouze na knihu (,heraldice,nebot jeho pů
soJ~nost ,je daleko širší Je tu řada pod....'1ětných

.článkůporůznu.publikov aných , at V' revui I7ŘÁDn,
HERBOV;:r:rÍCH KNÍžlt&:nPIčijinde, týkajících -se nejen
:histc:rickýchpoznatků, ale i připomínek k našemu .
kulturnímu,náboženskérnu 'iVeřejnému ž..ivotu li pc

-dep'isovaných 'ně1caS"pseudóhymem··Jindřich Středa..
ZnáčrteSe podíl:í na cbs aao..vé naplni tlERBOVNÍCH
mŽEJ\i" "redigov;anýohIJ1g';Arch~Břetislav'amŠtor-'
mam a posléze Dr. BohumírěIÍ1 L:J.fkouvle'tech· 1935-
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KRESEB :BŘETI-

knize flZE ZÁPISKů POSLEDNÍHO L.ANC:"
KtTECHTA1f z roku 1934 znovu připomíná výraznou po
stavu svého předka Bedřicha, syna maršála Karla,
vítěze nad Napoleonem, posledního llabdankovaného"
Lancknechta, jal{; se sám nazýval tento romantický
bojovník za legitimitu a spravedlnost na bo~ištích

E1l'r opy , bojovník V'ždy na straně slabších, at už'
šlo o boj kar1istů nebo o boj katolíků ve Švýca
rech, či p~oti tuniským pirátům a stojícího vždy
na straně Cechů za Bachova absolutismu..
K rozšířenému vydání došlo pak s předmlUVOU Josefa
Pekaře v roce 1937 pod názvem "ŠP.A1,TĚLSKÝ DENÍK A .
ZROZENÍ REVOLUcí" o V 1l0BRAZECH Č:ESKÉHO S'.rÁTU OD n,
1526 DO R.. 1918" bohatě dokumentuje osudy ústavní
ho života Ceské kO!'1.U1Y v rámci Rakouska (1941) e '

V rukopise dosud zůstaly jeho rozséÍhlé dějiny A.'I1
g1ie a téměř neznámý je u nás příspěvek o českých'

šlechtických titulech otištěný v roce 1943 v časo

pise "HEROLDI! ..
, I v cizině pokračuje v publikační činnosti... Nadá Le
se věnuje heraldice a d.ejinJm svého rodu. Po drob=
nejších studiích"DAS \,!APPEN DER FtJRSTEN ZU SCHW1JR;.·
ZENBERGIl (1956) a I1FAHNEN UND F.P,RBEE17 (1959) ot.iš
těných v rodovém Almanachu,je to pozoruhodná práce
o české královské koruně ď1:oIE SANKT. WElJZELS KRONEI1
(1960) a o třiďlétb. později !'ozsáhlé,dějinyrodu
s názvem "GESCHICHTE DES REICHSSTZ1JDISCijEN HAUSES
SCWARZENBERG" ,v nichž na téměř 400 str[U1ach zpra
coval na základe archivního materiálu a rozsáhlé
literatury takřka z celé Evropy .historii sch~ar:..

zénberského rodu od nejstarších dob ~ž po soucas
nost"
~vému přímému předku, máršaluKarl()v:t;fv~novalob;..
jemnou' monog!'aí'ii' tlFELDMtlU3CHALL FURST SCHW,mZEN;...
EERG DER SIEGER VON LEIPZIG" (1964) a v r",1968 vy
dává přehled církevních lokalit rodových panství v
Čechách s názvem ".A1il'DACHT AUF SCID1/;,RZENBERGISCHE1T
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úvodem v
ci IlGOTIK IN B(jH1VIENIl vydané V r"
Jeho největším a nejnáročnějsím dílem,ldadno·;t II

nás oceněným a hojně používaným; je "KATALOG DER
KROATISCHEN, POLIITSCHEN UND TSCHECHISCHEN HAND
SCHRIFTEN DER OESTERREIC;HISCHEN N1LI'IONALBIBLIOTEK'l
(1972) jako výsledek mnohaleté I). úmorné práce" '
Schwarzenberg je také skut:ečným znalcem a odborní
kem v oblasti husítik, zejména dějin' všech husit-'
ských sekt; v tomto směru po léta platněspolupra-

c ova.l, s historikem profesorem F,o Bartošem" '
Ze současné publicistickóČín.'l1(,stije možno. připo:..
menout řadu přednášek nejen v Rakousku ale i v Ně,
mecké .spo'tkové repu1)lic.e, jak tomu bylo např-, v r"
196.3 p:H 1100" výr-oč.í př.íchodU ev ;Cyrila a Metodě;.·
je na Velkou IVIora'Vu

1
v 1" _ 197.3 při milleniu praž,,"

ského biskupství, kdy se mimo jiné podílel i vfr'~'
znamnou kapd,tolou na jubilejním sborníku venova-·
nou dějinám čl přehledu ~eili~otlivých biskupuc

.V nedávné době V'yšly.V Ríme Již více než tři de
sítky lot připravované IlpÍmTE ČESKÉHO STÁTU" c

ZároV'eĎ živě sleduje veške:t'é heraldické dění zej
mentJ.V' našich zemích" Výsledkem tcho jsou vedle
častých glos i recense a referáty bohemikálního
charakteru v časopise IlADLER!7 a 'jiných"

Jsem si plně vědol11 toho, že výčet všech prací Dr'"
, "'," ov b't d 1 ~ ,Karla Schwarzenberga neřrí, a, nemuze Y ,z a exa u-

plný pro" nedostó:tekpotřebnéhomateriáluv a ,proto
prosím, tipy-ste přijalimá slova o našem př-ednam he
rnldikovi se shovívavostí (I Jeho úžasná, pile byla;JI
poslední době znač~ě narušera vážným ,zdravot11J.m
stavem,ale doufejme, že Boží prozřetelnost, jejímz
byl v'ždy'pokorným sluhou,dopřo;}e mu, ještě léta ký-
ženého zdraví e, radosti lcpr~ci, hájicí vždy, jen
to, cojespI'ů'vedlivé - NIL NISI RECTUMt
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Ukázka z poj oan~.ní "STRÁŽCI ČESKftHO Zm:i.Kun otiště·,
né V "Er-bovrrí knížce na rolé 193911

l s ~ 9"..J.4o

Strážci znaku nejsou pr-vornf součástí znaku jako
štít· a heLm; Jsou honosným kusem,který SE" v' he
1'2.1c1ico pozclě ji obj evtí.L, TeprVE: v rn., a Z'/11 (, s t o
letí byly pojaty do znaku, potvr-zovaného mocí pa
novrrí.ckou , ozdobné poe t evy, které štj~t nosily pod-o
le libov'Ůlemajitele; čl Lí.bovůj,o ta pr.o j evova.La s'e
í později" Avšak V' této době již český stát se Z8.:

poj oval do monarchie r akcuské , a zejména česká he.
raldika přestala se docela. oďl.Lšovatrí, od. německé',

k níž ovšem patřila celkem vždy o P:ředtím Však ..
právě na rozdíl od heraldiky Záp2.d.u ... vyznač ova'La
se v:'!'dy prostotou, která nádheru a r-ozmarritost V
honoaných kusech neznala~ A tak by bylo možno my,··

· sleti, že o nosičích českého erbu není vlastně co
. říci.

A právě rrí.ch unožno mluvíti. Dekor-at í.vnf pos t a-
vy nosí.čů štítU. mohly býti do znakové systematiky
pojmuty jisťe, jénproto, že ani dříve nebyly zcela
libovolněV'0lel1y. Byly brinyz rytíř::úého ž í vo t a',
jak jej mel ume+,ec nao.čích, á vybí:>:iny se zřete
lem li: aamému e:rDua,jeho, D'l8.j i 'l;oli c

T"t.khned na pečeti' krále Xo.rJ.a1V .. d-O/O- jeho ští-,
~y-.říto.ský aceský _. nesou dvě oJ'lice: vza'i;é z
říšského ,z11aku.. S, .tímto pt~kem, sotlcávámo se 1..v
''I "j 1 t ,,,. , " '1" 1 . .' Vl' k bl 1· C,l_O, ~ er e nam ne J epe Ul<::aZ;UJ G GeslC;'/:.~3na ,0 ~.C 0--

pený svět?ill rytíi:;s'tv[). ... , Jot.) .:BibleVf c l.av a. TV ':.
· ·Tento pnnovrif.k je pro l'lGl'E"lcU ku z[l.jlLl~,'J~-;' i tím~ jak

nám v uměLeolcé podobě' lLllObokl'ái; zanocha'L S'll'1'1.j ocl·
znak (deví.su, be:.c"'..p;e) -. loe-náčkc. v to,:::cmicL

"Z českých pancvnfků s l'l:ll:.1 raů?:o býti srovnán jedine
Vladislav Tl , se svým 1!'J ~ rbk jako ter.to , ani VÉle ..

-Lav IV" ne oe t ýchr.L se vloži tJ. svůj oť.z;nak na štít:
divý muž. s českým holmem na hl.a'V"ě, drží v Bibli
dva štíty~ s ledř.~~c:lcCL1. č.... točollÍcL VléLíme tam také
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českého sice si ,
s tocenicí svého pána kolem krku* Vidíme též lVa~

ale heraldické podobě, s českou· na hla
vě, jak ho má v'e znaku město Ústí" O této helmě
poznamenejme~ ze jednou má přikryvadla vyšitá krá~

lovou iniciálou~ jindy je 1:.1<3. hranostajová; je při~

kryta říšskou korunou~ z níž vyrůstají·česká kříd

la a kolem níž se jednou vine točenice" Ostatně i
lov spolu s orlicí říšskou nese štíty svého pána
tak, že lev drží štít s orlicí, orlice štít Si;)

lvem" Ale i orlice sama, jak jsme řekli, nese čes:'"

ký štít i český prapor" Táké zmíněný divý muž, je
hož vzor r:1alíř znal z turnajů a mumr-ajů dvora, v
Bibli a podobně i v Gelnhau.senove kodexu, nese
český znak" S tím se však později už nesetkáváme"

Zato lva vidíme s českým helmem a praporcem na
radnici v'ratislavské, vidíme ho jako štítonoše na
početích krále Albrechta, Ladislava Pohrobka a
Vladislava II.; na obraze krále Maximiliána na ra
dnici znojemské, dokonce i na :Bečeti královského'
bastarc1a vévody opavekého , ve Starnbuchu prince Ru
porta, syna Zimní královny, v knize o koz'unovacfch
králů od Karla VI., jako strážce znaku dynastie na
mincích Ferdinanda V.; vidíme ho mnohonásobně né
sti korunu, králův obraz nebo královský monogram
na obrazech a korouhvích; vidíme ho na mincích,Ma~

rií Terezií počínaje, nésti rakoUský štít a uher
ský kříž a tvořiti tak odznnk monarchie: vidíme ho
častokrát snmotného, ozdobeného v naturalistickém
zpodobení otlznnky panovnické svrchovanosti; a tak
musíme lva - ceského, bílého - pokládati za vlast
ního strážce státního čili královského znaku•.. "
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