
I Jednou z klíčových postav české barokní malby je Karel
Škréta, jehož vyhraněné dílo ovlivnilo vývoj českého malíř
ství hluboko do nové doby a ještě dnes přitahuje pozornost
podivuhodnou silou. Právě nyní, kdy si připomínáme 360. vý
ročí jeho narození, povšimněme si stručně i životních osu
d~ a erbu velkého mistra.

Rodina Škrétů přišla do Prahy z jižních Čech. Malířův
děd Jan usadil se roku 1559 na Starém Městě Pražském, kde
jako mlynář a podnikavý obchodnik nashromáždil nemalé jmění.

Zastával řadu městských funkcí a již po II letech svého
pražského pobytu získal erb a predikát Šotnovský ze Závořic
/24.února 1570 - Saalbuch, 287 fol.253 b. SUAr Praha/o Jeho
synové byli již většinou královskými úředníky.

Karel Škréta se narodil roku 1610 v domě "U černého je
lena" v Týnské ulici jako syn Konráda Škréty a Kateřiny z
Morchendorfu. O jeho uměleckých začátcích nemáme takřka

Žádných zpráv. Spolu s velkou částí rodiny odešel roku 1628
ze země a po krátkém působení v saském Freibergu vydává se
nadaný mladík na cestu do ltalie, kde bohatě prohlubuje do
ma získané umělecké základy. Prochází Benátkami, Bolognou,
Florencií a Římem, ale nakonec se i přes lákavé nabídky vra-
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něj c~lou fadu děl, z,nichž.nejznáměj~í je velký svatovác
lavsky cykl~s: Jeho d110! prestože námětově zcela odpovídá
duchu teh~eJl1 doby, vyn1ká pádným realismem a rfcdev~ím

schopnost1 zpodobovat lidi a situace zevnitf v dvojím o-
světlení jejich činu a myšlenky. '

! polovině roku 1674 již tehdy proslulý malíf umírá a je
pohrbel? '! kostele sV.Havla na Star(~m Městě. Tam také lze do
dnes v1det na náhrobním kameni jeho rodový znak bohužel
s ~esprávným~ t!nkturami. Uvádím tedy erb podle'královského
maJ~státu /12.brezna 1580 - potvrzení a polepšení znaku: to
čen1ce nahrazena korunou - Saalbuch 12a fol.4 SUAr Praha/:

Vhor~í stfíb~n~ polovině děleného štítu červený kůl a
v něm stríbrná 11l1e. Spodní polovina je zlatě, černě, stfí
brně a červeně polcena. Nad štítem turnajský korunovaný
helm s pokryvadly vpravo černp zlatými vlevo červeno stfíbr
ný~i, který nese dva bůvoLí rohy /levý zlato černý, pravý
stríbrno červený/ a mezi nimi stflbrnou lilii.
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Mezinárodni kongres genea
logických a heraldických věd

ve Vídni ve dnech 13. až 20.
záfí 1970 se stal jubilejním
hned dvakrát. Byl totiž ne
jen desátým sjezdem heraldi
ků a rodopisců na mezinárodní
úrovni, ale v jeho průb.ěhu by
lo slaveno i sté výročí zalo
žení rakouské Ileraldicko-ge
nealogické společnosti "Adler:
A že "Adler" až do roku 1918
znamenal pro české heraldiky
první krok k mezinárodnímu
styku, že v mnohém směru ješ
tě dnes pro mnohého z nás
byl prvním oknem do širšího
heraldického světa, není tfe
ba zdůrazňovat.

Kongres, jemuž dala k dis
posici své prostory vídeňská
Rudolfova universita, byl ne
jen výborně organizován /vše
na základě děrných štítků/,

ale "Adler" jako hostitel vy-

cí a roku 1638 se s ním opět setkáváme v Praze.
V mladých letech prý býval velmi prudké povahy a míval

časté neshody s umělci domácími i cizími. Vypráví se že
idysi usmrtil jakéhosi protivníka v souboji a pfed t:estem
utekl do klá~tera augustiniánů na Zderaze. Kláštery v té
době měly ještě právo asylu, a malíf, který se zde skrýval
po celý rok, platil za svůj pobyt obrazy. Jisto je, že Škré
ta měl ke zderazskému klá~teru blízký vztah a maloval pro



tvořil i dokonalou společenskou atmosféru,k čemuž ov~em při

spělo i celkové prostředí Vídně. Účast předčila všechno oče
kávání, nebot ve Vídni se sjelo celkem 320 účastníků a asi
120 - 150 provázejících osob ze 33 států. Ze světadílů ne
byla zastoupena jen Australie.

Už neoCiciální zahájení noční prohlídkou Schonbrunnu a
následující posezení y zámeckém parku zanechalo nezapomenu
telné dojmy. Při slavnostním zasedání v universitní hale dne
l4.září otevřel kongres jeho president,vrchní archivní rada
prof.Dr Hanns Jager-Sunstenau, předseda "Adlera" za asisten
ce generálního sekretáře doc.Dra GalIa. Pak následovala téměř

stovka přednášek v devíti skupinách /3 genealogické, 2 he
raldické, sfragistická, vexilologická, faleristická a ikono
grafická/. Snad jedinou nevýhodou kongresu bylo, že přednáš

ky probíhaly paralelně, takže často bylo tvrdým oříškem, pro
kterou se rozhodnout. Vědecká úroveň byla vesměs velmi vyso
ká, obrazová dokumentace /diapositivy/ bohatá. Ctyři účast
níci kongresu české národnosti přednášeli třikrátt vždy za
značné účasti a zájmu: Karel Schwarzenberg "Die bohmische
Herrscherbilder", Roman Procházka "Genealogisch-heraldische
Institutionen in der Tschechoslowakei" jod roku 1918 po dne
šek/ a Adolf F.J.Karlovský "Astronomical Motifs 's Armorial
Charges". Z ostatních přednášejících uvedme aspon několik,
nejznámějších jmén, vesměs členů Academie Internationale d
Hetaldique: prof1Dr Jager-Sunstenau /Rakousko/, Dr Neubecker
/NSR/, Jéquier /~výcarsko/, de Vajay /Argentina/, Pinoteau
/Francie/, plk.Gayre /Skotsko/, Dr Heymowski /Švédsko/, Dr
Pama IJihoafrická Uniel, Mimořádně zajímavá byla přednáška

Mrs. Morris o heraldice v USA. Po dlouhé době byla poteši
telná účast kolegů z Madarska a Rumunska. Kongresu se zúčast
nila též řada známých heraldických výtvarníků, kroně několi

ka již jmenovaných také p.Niedbala INSR/, arcibiskup Heym IVa
tikánl, H.Birk /Kandda/ a vynikající belgicko-francouzská u
mělkyně Mme Durieux Le Hoy.

Ze společ~nských událostí kongresu se musíme zmínit o re
cepci u vídenského primátora a návštěvě Státní opery /Pro
daná nevěsta/, o heurigeabend v Grienzingu, o výletech do
kláštera Melk a do Burgenlandu a zejména o representačním
plese ve Schwarzenberském paláci. Pro dámy doprovázející
své manžely byl u~kutečněn ještě zvláštní,program s.ok:už:
ní jízdou po vídenských památkách, five o clo~k a modn1 pre
hlídkou v zámku Laxemburku, s výletem do Vídenského lesa,
s návštěvou španělské jezdecké školy a dalších.

Po závěrečné přednášce prof. Dra Wandruszky von Wanstet
ten/Rakousko/ byl kongres slavnostně ukončen opět v univer
sitní aule a agenda odevzdána trvalé administrativní kance
láři, jejímž presidentem je Dr von Fels /Š~ýcarsko(e Pří~tí
kongres je stanoven na červen 1972 do belglckého Llege, Jeho
presidentem bude Alexandre de Merode a generálním tajemní~em
Chevalier de Ghellinck Vaernewyck. Texty přednášek z víden
skéhp kongresu vydá společnost "Adler" ve dvousvdzkovém
sborníku během roku 1971.

V neděli 20.září bylo v mramorovém"kopulovém" sále au-
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gustiniánského kláštera v Klos- ~

terneuburgu u Vídnč oficiálně fL*~
oslaveno sté výročí založení ~1f~'~~
"Adlera". Na něm odevzdal pro-
tektor společnosti panující ~ ~
kníže z Liechtensteinu medaili • ~

nebo diplomy čestného či dopi-
sujícího členství. Na řeč pre- U
sidenta společnosti, který zhod-~
notil práci za uplynulé století "f'
a poukázal na kulturní a vědec- l
ký přínos "Adlera", navázaly po
zdravné projevy representantů
sesterských společnosti z celé
ho svčta a odevzdání darQ - z
velké většiny příspěvkQ do od
borné více než 20 000 svazkové
knihovny "Adlera". Za české he
raldiky blahopřál Adolf F.J.Kar
lovský a odevzdal do rukou pre
sidenta prof.Dra Jagra-Sunstenau
malovanou zdravici. Společný o
běd účastníkG zasedání v klášter
ním sklepě a prohlídka konventu
byly pak už jen neoficiálním,
tím však srdečnějším zakončením

nezapomenutelného týdne.

Z n a k y : Znak společnosti "Adler": ve zlatém štítě černý

zlatě korunovaný orel s červenou zbrojí. Na turnýřské příl

bě zlatě korunované paví kyta. Přikryvadla černá zlatá.
Znak presidenta kongresu a společnosti "Adler" prof.Dra
Jagra-Sunstenau: v modrém štítě stříbrný rytíř s chocholem
ze tři červených pštrosích pér, napínající zlatý luk s při

loženým šípem. V klenotu stříbrná hlava jelena-desateráka
přecházející přímo do stříbrných modře podšitých pfikryva
del ~Ieinrich Sunstenau von Sch~tzenthalt stav svobodných
pánů 4.1.1843, spojení jména se jménem Jager - bez titulu
a predikátu a se znakem v klenotu pozměněným - povoleno pro
nynějšího presidenta "Adlera" v roce 1916, nebot jeho babič

ka byla posledním potomkem baronů Sunstenau/.
AFJK

ERBY ČEJK~# ~[RAWIKO
Jak již bylo připomenuto, oslavila rakouská heraldická

společnost A dle r v roce 1970 sté výročí svého trvá
ní. S její existencí se nerozlučně pojí i počátky moderní
české heraldiky, nebot na stránkách stejnojmenného časopi
su publikovali své, práce i čeští badatelé.
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Dnes ném jde především o to v souvislosti s ~ýročím. kt~
ré oprévněně vyvolavé potřebu určité retro~~ekt1vy. alesfin
letmo připomenout znaky a osobnosti těch, J1~h~ díla pat
v české heraldice k základním a přestože od Jejich vydání

lynuly již desítky a desitky let, nejenže nebyla dosud
ufekonána, ale udržuji si přp-s pochopitelné chyby a ,omyly
~tále svou platnost. Jména tvůrců se čas~m stala po~mem,
'enž téměř zcela zatlačil tituly prací; Je mezi ~á~1 patrně
~en málo těch, kteří by dovedli citovat zpaměti Jejich přes-
né znění.

původcem první novodobé práce věnované české heraldice
je Rudolf Jan hrabě M e r a v i g 1 i ~ - C r.i vell i
/narozen 1833, zemřel 1890/. Jím sebrany mater1ál byl pře
blédnut a doplněn Králem z Dobré Vody a vyšel pod názvem,
Der bohmische Adel v Norimberku u firmy Bauer und R~spe Ja
ko 9.oddíl lV.dilu nového Siebmachera /J.Siebmacher s gros-
ses und allgemeines Wappenbuch/. ,
Z n a k : polcený štít, v jeho pravé zlaté polov1ně tři mod-

ré krokve /Meraviglia/. Levá polovina dělena: v horním
zlatém poli černá orlice, dolni je červeno bíle čt!~ceno
se zlatým sítem uprostřed /Crivelli/. Nad ~titem tr1 koru
nované turnajské helmy, střední s pokryvadly vpravo modro

1 tými a vlevo červeno střibrnými nese korunovanou černou
~r~ici pravý s pokryvadly modro zlatými střibrného psa s
červenÝm obojkem a levý s pokryvadly červeno stříbrnými
stříbrného rostoucího koně s černými kopyty a uzdou.

Vojtěch Krá 1 rytíř z Dob réV o d y /naro-
zen v Mladkově u Žamberka 20.dubna 1844, zemřel ve Vavřinci
u Mělnika 6.července 1913/. Potomek staré rodiny, původně
na Dobré Vodě u Hořic. Po studiích na reálce v Praze a po
krátkém působení v Benešově se stal účetnim na ředitelství
stavby železnice Linec - České Budějovice. Od roku 1878 pů-
sobi] ve státni službě jako úředník zemského výboru pro
vodní stavby. Během života s~romáždil sbírku asi 60 000
znaků a 7 000 pečetí. Uveřejnovat začal své práce v roce
1894 v Časopise společnosti přátel starožitností českých,
a tak vznikla příloha II. až VI. ročníku - Znaky rodů čes
kých, V sezeních jmenované srolečnosti přednesl i řadu he
raldických rozprav. Z bohaté Královy tvorby kreslířské,v níž
především leži těžiště jeho dila, byla publikována pouze
část, a to ponejvice v Ottově slovniku n~"čném, v Setlláčko
vých Hradech a Zíbrtových Dějinách kroje v zemích českých.
Ostatní zůstalo v soukromí či bylo určeno pouze pro objed
navatele. Výsledkem jeho dlouholeté heraldické práce je i
první če~ky psaná"Heraldika. Souhrn pravidel a předpisův
znakových", vydaná v Praze roku 1900. Druhou. již méně zná
mou knihou Královou je aenealogicko heraldické repertorium
"Der Adel von Bohmen, Mahren und Schlesien", vydané tamtéž
o číyři léta později.
Z n a k : V modrém štítě střibrný kohout s červenou zbrojí.

Nad štítem helm s toč~nicí a pokryvadly modro stříbrný

mi a na něm týž kohout.
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August von II oer r /narozen ve Frankfurtu n.M. dne
29 června 1846, zemřel ve Smilkově 2l.srrna 1921/. Poch~z~l

z frankfurtské patricijské rodiny, ale již jeho otec zakou
pil si majetky v Čechách. On sám přichází rto Čech po ukonče
ni pařížských sturtii a dědí tu statek Smilkov. Zájem o ději

ny panství h~ dovedl ke šlechtické genealogii. Vedle men~ích

prací uve~ejnov~ných hlavně v Adleru má [rO,ČeSkou hera!diku
zásadní vyznam Jeho dílo "Der Adel der bohmlschen Kronlan
der"/Praha 1900/. Jde vpodstatě o výpis šlechtických erbov
ních listft z tzv. SaalbuchO - kopiáfO královských majestátů,

uložených dnes ve Státnim 6středním archivu v Praze. Tato
publikace i přes často vytýkané omyly vzniklé především ne
dostatečnou znalpsti češtiny je dosud jediným rejstříkem

ke zmíněnému materiálu, který je pro novější českou heraldi
ku pramenem naprosto nepostradatelným.
Z n a k : Ve štítě sedm jetelových kříi.tl /:3. :1. 1/. Koruno

vaný turnajský helm nese rostoucího vpravo obráceného lva
držíciho jetelový křiž./26.1.1697/ '

lIeinrich K a d i c h von l' f e r d Inarozen v Brně dn e
5.června 1865, zemřel ve Vídni 25.února lPI8/. Po skončení

studii a dosažení doktorátu práv na videňské universitě a
několika prvních létech prakse n~ rQznfch místech, vstoupil
do státni služby jako ministeriálpi koncipista ministerstva
zemědělství. Zde půs e b í I až do konce života d os áhnuv hodnos
ti sekčniho šéfa. V roce 1908 zastupoval vládu na mezinárod
ním rybářském kongresu ve Washingtonu a při té příležitosti

podnikl cestu Spojenými státy a Mexikem. Vedle prací se ze
mědělskou tématikou publikoval řadu heraldických studií,
předev§im.v Adleru. Největšim jeho heraldickým dílem je
"ner m,hr1sche Adel" /vydáno jako 10.oddíl IV.dílu J. Sieb
macher s Grosses und allgemein~s Wappenbuch.N~rnberg, Bauer
et Haspe 1899/. Rovněž spolupracoval s Konradem BlaŽkem na
oddílu Slezsko.
Z n a k: Šikmým stříbrným břevnem rozdělený modrý štít.

V horní polovici stříbrn~, vpravo obrácená koňská hlava,
ve spodní dvě okovaná konská kopyta přirozené barvy. Nad
štítem korunovaný turnajský helm s pokryvadly modro stři

brnými nese tři pštrosí péra, modré, střibrné, modré.
/4.111.1871/

Karel S c h w a r z e n ber g narodil se 5.července

1911 v Čimelicích u Orlika, v příštím roce. tedy dovrší svou
šedesátku. Pochází z druhé linie rodu a byl majitelem orlic
kého zámku a panstvi před jejich postátněním. Dnes žijA v
Rakousku. Je jedním z nejlepších českých heraldiků jak po
stránce odborné, ta~ i v ohledu tvůrčím. StěŽejním dílem
české heraldické literatury je jeho "Heraldika", vydaná ro
ku 1941 v nakladatelství Vy~ehrad. Z téže doby je i jeho
studie o heraldické kresbě, kterou napsal jako úvodni stal
ke Knize kreseb Břetislava Štorma. Jako osobitý kresliř zna
kft uložil své dilo do unikátních armoriálů, jimiž dokumentu
je velkou část současného stavu znakových nositelft z celého
světa.
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Z n a k : stít čtvrcený s polceným srdečním ~títkem. v němž
vpravo v červeném poli na č~rném trojvrší stříbrná věž,
vlevo v modrém tři 12, II zlaté snopy. Mezi první a druhé
pole vsunuto císařské polepšení, dvakrát polcené, uprost
řed na červeném poli stříbrné břevno, přeložené vztyčeným
mečem, vpravo ve zlatém poli červený modře korunovaný lev,
vlevo ve zlatě pokosem červené břevno a v něm tři stříbrné
orlice. První pole hlavního štítu je sedmkrát stříbrně a
modře polceno, ve druhém stříbrném tři červené špice, ve
třetím stříbrném pokosem černá hořící ostrev, ve čtvrtém
zlatém černý havran s obojkem, klovoucf turčf hlavu. Pět
přílbic; dvě krajní zdobí hlavy štítonošů, dvou zlatých
lvů. Střední přílbice s černo zlatými pokrývkami je zdo
bena knížecím kloboukem a nese obraz ze čtvrtého pole ští
tu s šesti černozlatými zkříženými praporky. Klenotem dru
hé vpravo je mužik s kabátcem sedmkrát ~třfbrně modře pO
leným a s čepicí bilou s modrým okrajem a třemi pavími
péry na vrcholu. Klenotem třeti vlevo jsou sloní rohy,
sedmkrát modře stříbrně dělené a postrkané pavími péry.
Klenotem čtvrté vpravo je stříbrná mitra se třemi červe
nými špicemi a klenot páté vlevo tvoří černá hořící ost
rev. Kolem štítu se vinou kolany řádů Zlatého Rouna, Kon
stantinova, sv. Jiří a sv. Lazara Jeruzalémského, na čer
né stuze je zavěšen velkokříž Maltézských rytířů. Pod ští
tem devisa: NIL NISI RECTUM. Knížecí koruna a pláš!.

PRP - zmz

fNMEHDK/AH KAR[A ~ON ~PRtTl
V úterý dne 31. března 1970 večer byl v guatemalském hlav

ním městě unesen šesti mladými ozbrojenci západoněmecký vel
vyslanec KarI hrabě von SpreH. Organizace gua t emaI ských po
vstaleckých ozbrojených sil IfA"1 žádala výměnou za velvys
lance propuštění 25 politických věz~ů a vyplacení výkupného
ve výši 700 000 dolarů. I když unesvný velvyslanec zaslal do
pis, v němž rodinu i veřejnost ujištoval, že je s ním slušně

nakládáno, vyvolala tato zpráva velké znepokojení, nebo! vel
vyslanec trpěl vážnou srdeční chorobou, a nebylo jisto, zda
únosci mu zajistí potřebné léky. Zpočátku se zdálo, že guate
malská vláda je ochotna požadavkům únosců vyhovět. Místo toho
však nakonec vyhlásila stanné právo na celém území státu na
dobu 30 dnů. President Méndez byl únosci varován před pokračo

váním pátrání po místě úkrytu velvyslance, jinak že jeho život
se octne v nebezpečí, avšak honička v rámci slanného práva by
la zesílena. A tak v neděli dne 5.dubna 1970 po anonymním te
lefonickém upozornění byla v lepenkovém domku 17 km oť. hlavní
ho města nalezena velvyslancova mrtvola. Vrazi ho zastřelili

z třiceticentimentrové vzdálenosti do pravého spánku.

13



Diplomatická dohra případu, odvolání celého personálu vel
vyslanectví NSR v Guatemale, "zmrazeni" stykQ mezi oběma ze
m~mi i vYrověze~í.guatemal~kého vel7yslance z NSR, však již
ŽIvot dvaa~edesatl1etému dIplomatu nevrátila. Vláda NSR o
značila Guatemalu odpovědnou za jeho smrt.

KarI Boromaus Maria Heinrich von Spreti se narodil na
zámku Kapfingu dne 21.května 1907. Pocházel ze staré, póvod
ně italské rodiny, která je v Ravenně doložena jako patricij
ská již v ll. století, K zapsání hraběcího rodu rakouskou
administrací /pro Františka Jana Hieronyma Conte Spreti, pra
otce dnešní bavorské liniel došlo roku 1711. Kapfing, který
je od roku 1870 v držení Spretiů, byl místem Karlova dětství.
Vystudoval architekturu a byl činný v cizině Iv Indii např.
s~olupracoval s UFA-filmem/. Roku 1941 se oženil s Helenou
Sabinou Riedl von Riedenstein. Svou diplomatickou dráhu za
čal jako vyslanec u lucemburského dvora, pak byl na Kubě, v
Dominikánské republice a v Jordánsku, odkud musel odejít pro
přerušení jordánsko-západoněmeckých diplomatických stykó ja
ko důsledek navázání styků izraelsko-západoněmeckých.Tím
byla uspíšena jeho cesta do Guatemaly, kde prožil pouhé dva
měsíce.

Akt teroru zasáhl nejvíce rodinu zavražděného. Manželka se
dozvěděla o jeho 6nosu na parníku "Christofo Colombo" na ces
tě do Evropy. Když připlula do Lisabonu, došla jí zpráva,
že její jedenáctiletý syn Alessandro obdržel od uneseného
otce dopis, v němž se Spreti snažil rodinu uklidnit. Letěla
ihned zpět, ale jen vstříc zprávě o jeho zavraždění. Kdo je
vinen smrtí člověka, který nenesl zcela žádnou spoluodpověd

nost na politickém chaosu Guatemaly? Západoněmecká vláda
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se měla poh~tově vyjádřit, zda zaplatí požadované výkupné
a měla vyvíjet tlak.na guatemalskou vládu, aby se s 6nosci
dohodla. Ta však aSI s tak brutálním činem nepočítala a dala
v~astním politickým ~ájm~m přednost před ohroženým lidským
ŽI!otem. A tak muž, Jehoz osobní tragedie se dotkla celého
sveta, dnes odpočívá v rodinné hrobce na hřbitově malého
k?stelíka ve Wilsheimu nedaleko svého rodného zámku Kap
fIngu.
Z n a ~ : Na z~atém štítě se spatřuje stříbrné trojvrší,

z n~hož vyrustá zelený rozvětvený smrk Ijedle/. ~tít
k~YJe korun?v~ná přil~i~e se šesti pštrosími péry, stří
~~vě červenyml a.modryml. Po obou stranách štítu spatřu
JI se místo pokryvek zelené palmové ratolesti.

Milan Bub!'n

Benešov

V roce 1970,oslavil0 měRto Benešov 900 let svého trvá í
Připomíná se, t.e roku 1070 t bl' 1 ' n •q M' t . u y za ozen ko~tel sv.Mikulá-

e , es o samo V~I:l1klo 7. podhradí rodu Benešoviců, jichž ne r
sta~~í člen se prlpomíná kol~m roku 1080. 8yl to roa kter J
p~~r!l k zák~ad~~m složkám přemys10vského česk~ho st~tu d~
ne oz vstoupIl JIŽ Ja~o pevně ucelený a materiáln~ zajiětěný,
a proto mohl záhy zaujmout u dvora př~dnostní postavení Znak
rodu se h2n08il zdvinutou střelou, která však do městsk~h
~naku nepreš~a. ?d roku 1311 do 1590 držel město rod 'ánůoze
~I~ernberka, j eho ž znak se stal benešf)vským mě s t sk vm s~mbole~
, v modrém po Li z La t ou osmihrofou hvězdu. . •
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550 let od založení Tábora

V březnu roku 1420 se "bratři táborští s ženami, s dětmi

na horu Tábor přestěhovali, tu horu den ude dne ohrazujíée a
domy k bydlení sobě stavějíce". Brzy poté sem zavítal i'vOd
ce husitského lidu, aby město opevnil a dovršil jeho struk
turu. která je podnes středem zájmu. V roce 1437 povýšil cí
sař Zikmund Tábor na svobodné město královské a potvrdil je
ho rozsáhlé pozemkové zboží. Podle j6ho majeetátu má aáeto
tento znak: štít zlatý. v něm cimbuří s dvěma věžemi bilými
a branou opatřenou mříží. Nad cimbuřím černý orel se svato
září kolem hlava S6 srdečním štítkem se znakem lucemburským
( v sedmkrát stříbrne-modře d~l.ném štítě červený lev J.,

zmz
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