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Nabídka publikací
Heraldické společnosti v praze
Chcete zakoupit starší Heraldické ročenky aj. publikace HSP za původní členské ceny (bez knihkupeckého 
rabatu, který činí někdy i více než 100 % původní ceny)? Vyberte si z následujícího seznamu a objednejte si je 
pomocí některého z kontaktů, uvedených na konci této nabídky. Do knihovny HSP můžete rovněž nabídnout 
své oborové publikace výměnou za publikace HSP!
Heraldické ročenky vydané v letech 1974–1994 nemá HSP již skladem. Ve formátu PDF je lze získat (stejně 
jako jejich předchůdce Erbovní sešity z let 1968–1971) na internetových stránkách Heraldické společnosti 
v Praze: www.heraldickaspol.net

Rozvedení a vysvětlení zkratek a značek, použitých v následujícím přehledu:
HR – Heraldická ročenka, PHR – příloha Heraldické ročenky, HSP – Heraldická společnost v praze, 
+) – článek včetně možných příloh a předchozích či následujících pokračování možno obdržet i ja-
ko samostatný separát z HR, † – příspěvek vydaný in memoriam autora, s. – strana, kurzívou – jsou 
odlišeny bibliografické záznamy recenzí uveřejněných v konkrétní HR od bibliografických záznamů 
ostatních článků, příspěvků aj. druhů statí 

Heraldická ročenka 1995 (50,– Kč)
vitanovský, Michal: K proměnám Řádu Bílého lva (esej), s. 3–22 – pokorný, pavel R.: Rytíři sv. václa-
va, s. 23–32 – Hošťálek, stanislav: Rytířství a středověk (esej), s. 33–48 – Kasík, stanislav: Heraldická 
výzdoba arkád zámku Moravský Krumlov, s. 49–66 – Jásek, Jaroslav: „znaková galerie“ průmyslového 
paláce v praze, s. 67–90 – Jásek, Jaroslav: Řemeslo skleněných čoček, s. 91–98 – Jásek, Jaroslav: Napí-
nák, cívka, zkrucovadlo a vochlice, s. 99–102 – pokorný, pavel R.: z církevní heraldiky, s. 103–110 
– Müller, Karel: Konec jednoho omylu naší komunální heraldiky (Údajné znakové privilegium pro 
velké Kunětice na Jesenicku), s. 111–114 – alexy, zdenko G.: K symbolice České republiky, s. 115 
– Jásek, Jaroslav: Heraldika jako politikum, s. 115 – Pokorný, Pavel R. (PRP): Heraldika v publikacích, s. 
116 – Jásek, Jaroslav (JJ): Cechy v Poděbradech, s. 117 – zprávy Heraldické společnosti v praze, s. 118

Heraldická ročenka 1996 (50,– Kč)
preiss, pavel: Orli, skřivani a bílý pás na zkrvaveném rouchu, s. 3–23 – vlnas, vít: Emblematika a 
heraldika vůdců novokřtěnecké komunity v Münsteru 1534–1535, s. 24–43 – Kasík, stanislav: Heral-
dické památky na Dómském vrchu v Litoměřicích, s. 44–56 – Hrdlička, Jakub: Nové znaky obcí a 
městských částí statutárních měst v České republice, část II., s. 57–63 – Županič, Jan: České erbovní 
listiny vydané pro příslušníky studentské legie z roku 1648, s. 64–69 – Nebeský, Jiří J. K.: vývod na 
náhrobníku anny pavlovské z vidbachu, s. 70–71 – Fiala, Michal: Jak umírají listiny, s. 72–80 – pokor-
ný, pavel R.: Biskupství litomyšlské, s. 81–85 – pokorný, pavel R.: Osmá diecéze v České republice, s. 
86–87 – pokorný, pavel R.: apoštolský exarchát v České republice, s. 88–89 – Čech, zdirad J. K.: Nový 
velkopřevor O. Melit., s. 90–91 – Müller, Karel: Ještě jednou ke znaku sudetské župy, s. 92–93 – Hrd-
lička, Jakub: Knihovna Heraldické společnosti založena, s. 94. – Hrdlička, Jakub (–jh–): scriptorium, 
s. 95–97 – Županič, Jan: Josef Webr, s. 98 – zprávy Heraldické společnosti v praze, s. 99 – Holíková, 
Jitka: Knihovna Heraldické společnosti v praze, pHR 1996,  s. I–III

Heraldická ročenka 1997 (60,– Kč)
pokorný, pavel R.: po stopách znaku sv. vojtěcha, s. 3–7 – Čech, zdirad J. K.: poznámky k chebskému 
znakovému souboru, s. 8–15 – Müller, Karel: Komunální heraldika v odtrženém pohraničí v letech 
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1938–1945, s. 15–16 – Chromý, Mojmír: Fortitudine et caritate (Medailon rodu hrabat Mensdorf–
pouilly), s.17–40 – Jásek, Jaroslav: Cechovní symbolika před rokem 1400, s. 41–44 – pokorný, pavel 
R.: I náhrobníky mají své osudy, s. 45–48 – pokorný, pavel R.: znaky nových světících biskupů, s. 
49–50 – Čech, zdirad J. K.: Nové farní znaky, s. 51–52 – Jásek, Jaroslav (–jj–): Držitelé hradu Perštejna, 
s. 53 – Hošťálek, stanislav: vzpomínka na pana alfréda Christiana Wierera, s. 54. – zpráva Heraldické 
společnosti v praze, s. 54. 

Heraldická ročenka 1998 (120,– Kč) 
Roháček, Jiří: Nepublikovaný heraldický rukopis Karla schwarzenberga, s. 3–11 – Čech, zdirad J. 
K.: zajímavá pečeť, s. 12–13 – pořízka, Jiří – Čech, zdirad J. K.: Nová ruská vyznamenání, s. 14–17 
– Kuchařová, Hedvika: Rod Brisigellů v Čechách, s. 18–26 – pokorný, pavel R.: znovu pozoruhodné 
bohemikum, s. 27 – Hošťálek, stanislav: Erbovní náhrobek na starém židovském hřbitově v praze, 
s. 28–29 – Županič, Jan: Dvě měšťanské nobilitace, s. 30–33 – Čech, zdirad J. K.: Nový erb v čes-
ké heraldice, s. 34–36 – pokorný, pavel R.: K vývoji erbu Radeckých z Radče, s. 37–45 – pokorný, 
pavel R.: Nový hradecký biskup, s. 46 – pokorný, pavel R.: znak české dominikánské provincie, s. 47 
– pokorný, pavel R.: znak děkana Metropolitní kapituly, s. 48 – Čech, zdirad J. K.: Nové farní znaky, 
s. 49–51 – Čech, zdirad J. K.: varia, s. 52–84 – Redakce: alois stepinac, s. 85 – pokorný, pavel R.: 
ThLic. Karel Otčenášek arcibiskupem, s. 86 – Müller, Karel: Máme co závidět (Deset let polskigo 
towarzystwa Heraldycznego a jeho publikačních aktivit), s. 88–90 – zprávy Heraldické společnosti 
v praze, s. 91–92

Heraldická ročenka 1999/2000 (150,– Kč)
sedláček, pavel: Epocha orlů (přehled vývoje znaků rakouského panovníka a státu 1752–1918), s. 3–
57 – Kasík, stanislav: Nejvyšší číšník Království českého v rodě pánů z vartenberka, s. 58–71 – pokor-
ný, pavel R.: zmizelá erbovní galerie, s. 72–126 – Županič, Jan: Losyové z Losinthalu, s. 127–131 
– Kasík, stanislav: Několik poznámek k článku Heraldická výzdoba arkád zámku Moravský Krumlov 
(HR 1995), s. 132–135 – pokorný, pavel R.: Emeritní želivský opat zemřel, s. 136 – pokorný, pavel R.: 
světící biskup brněnské diecéze, s. 137 – pokorný, pavel R.: Novoříšský opat, s. 138 – pokorný, pavel 
R.: anastáz Jan Opasek, s. 139 – pokorný, pavel R.: Želivský opat koadjutor, s. 140 – Čech, zdirad 
J. K.: Nová razítka (sic!), s. 141–149 – Jásek, Jaroslav (–red–): světci a znaky, s. 150–152 – zprávy 
Heraldické společnosti v praze, s. 153

Heraldická ročenka 2001/2002 (150,– Kč)
Loch, Jan: ztracené heraldické památky, s. 3–74 – pokorný, pavel R.: znaky pražských arcibiskupů, 
s. 75–112 – De Francesco, Greta: Lékařské prvky v heraldice, s. 113–130 – pokorný, pavel R.: Nový 
světící biskup pražský, s.  131–132 – Čech, zdirad J.K.: Nové znaky farních úřadů, s. 133–136 – Mali-
novský, antonín F.: Heraldické památky v kostele svatého Martina většího ve zdi na starém Městě 
v praze, s. 137–154 – pokorný, pavel R.: sáčková vazba v heraldice, s. 155–167 – Hošťálek, stanislav: 
Karel smělý, poslední burgundský vévoda z rodu valois, s. 155–167 – tomek, vladivoj: Heraldická 
a genealogická publicistika v letech 2001–2002, s. 183–186 – zprávy Heraldické společnosti v praze, 
s. 187 a n.

Heraldická ročenka 2003/2004 (150,– Kč)
Loch, Jan: Heraldika a soukromý život albrechta z valdštejna a Frýdlantu, s. 3–72 – Šrejber, adam: 
Heraldické konvoluty z knihovny Emanuela arnošta hraběte valdštejna, s. 73–83 – Županič, Jan: Nád-
herní. příspěvek k dějinám „nové“ šlechty, s. 84–133 – Müller, Karel: za stanislavem valáškem, s. 
132–134 – Hanáček, Jiří: Užíval brněnský biskup Kupka znak?, s. 135–139 – Emil Konopásek:  sym-
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bolika Krále slunce, s. 140–150 – Hošťálek, stanislav: přemysl Otakar II. a Rudolf Habsburský, s. 
151–170 – Malinovský, antonín F. – pokorný, pavel R.: znaková galerie na hradě Roštejn, s. 171–191 
– pokorný, pavel R.:  Filigrány a heraldika, s. 192–200 – tomek, vladivoj: Heraldická a genealogická 
publicistika v letech 2003–2004, s. 201–2006 – zprávy Heraldické společnosti v praze, s. 207 a n.

Heraldická ročenka 2005 (150,– Kč)                   
Loch, Jan: Heraldické památky v kostele sv. Jindřicha a Kunhuty v praze, s. 3–91 – pouzar, vladimír: 
Gothajské almanachy jako heraldický pramen, s. 91–97 – Županič, Jan: zdarma nebo za peníze? Šlech-
tické tituly a jejich udílení v Rakousku–Uhersku, s. 97–118 – pokorný, pavel R.: Litoměřičtí biskupové 
a jejich znaky, s. 119–141 – pokorný, pavel R.: Jan Ctibor Kotva z Freyenfeldu, s. 142–143 – pokorný, 
pavel R.: Nový papež Benedikt XvI., s. 144 – Šrejber, adam: Heraldický odkaz Lungviců na kostele 
sv. petra a pavla v Žežicích, s. 145–148 – Hošťálek, stanislav: přemysl Otakar I. a heraldika v jeho 
době, s. 149–184 – tomek, vladivoj: Heraldická a genealogická publicistika v letech 2005, s. 185–186 
– výstavy (informace), s. 187 – zprávy Heraldické společnosti, s. 188 a n. 

Heraldická ročenka 2006 (200,– Kč)      
Loch, Jan: Heraldické památky kostela sv. petra na poříčí praze, s. 7-43 – Hošťálek, stanislav: Kresčak, 
poslední boj krále Jana Lucemburského, s. 44-60 – anton F. Malinovský: Heraldika držitelů pražského 
domu platýz, s. 61-85 – pokorný, pavel R.: Růže pánů z Ústí (in memoriam phDr. Rudolfa tecla), s. 86 
– tomek, vladivoj: Heraldické památky města Žirovnice, s. 87-113 – Hanáček, Jiří: Heraldika lékařů 
v archivu města Brna, s. 114-130 – Županič, Jan: Rakousko-uherské záslužné řády a udílení šlechtictví 
v podunajské monarchii, s. 131-148 – pouzar, vladimír: Rok 1848 – přelom v udělování rakouských 
záslužných řádů, s. 149-162 – Nebeský, Jiří J. K.: vymyšlená šlechta aneb sedmileté rytířství Jana B. 
Nebeského z Wojkowicz, s. 163-175 – pokorný, pavel R.: Ignác z Loyoly a dvě pražské dochování 
jeho znaku – týž: Neobvyklý doklad církevního znaku – týž: Ještě ke znaku biskupa Milde – týž: 
znak římskokatolického farního úřadu u sv. petra a pavla v praze 8 - Bohnicích, s. 176-179 – tomek, 
vladivoj: výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury, s. 180 – zusammenfassung (über-
setzt von Květoslava Otcovská) – zprávy Heraldické společnosti v praze, s. 182 a n.

Heraldická ročenka 2007 (200,- Kč)
třikrát pavlu R. pokornému (Milan Buben – Jan pařez: K šedesátinám pavla R. pokorného, stanislav 
Hošťálek: Heraldická společnost v praze a pavel R. pokorný, Jaroslav Jásek: „Můj“ pavel R. pokorný), 
s. 7–12; Bibliografie odborných prací phDr. pavla R. pokorného, Obce a městské části, jejichž znaky 
pavel R. pokorný navrhl s. 13–20; pokorný, pavel R.: z erbovních galerií pražského hradu, s. 21–34; 
pokorný, pavel. R.: zmizelá erbovní galerie II., Erbovní donátoři kaplí poutní cesty z prahy do Lorety 
františkánského kláštera v Hájku u Unhoště, s. 35–44; pokorný, pavel R.: Ojedinělý tříkoutní erbovní 
vývod johanitského velkopřevora Jana václava z Michalovic na hradě ve strakonicích, s. 45; Woit-
schová, Klára: Ke dvěma památníkům z rukopisné sbírky Národní knihovny ČR (památníky Maty-
áše Kryštofa Günthera a Izáka aschpana z Hagu, s. 46–61; Janišová, Jana: Hanobení erbu a jména 
v raně novověkém moravském zemském právu, s. 62–74; Loch, Jan: Heraldické památky kostela sv. 
Klimenta na Novém Městě pražském a vzpomínka na vladyky z Hradešína, s. 75–93; tomek, vladivoj: 
Heraldické památky chrámu sv. Kateřiny na Novém Městě pražském, s. 94–110; tomek, vladivoj: 
Náhrobník Mazanců z Frymburka a některé další heraldické památky kostela sv. vojtěcha většího na 
Novém Městě pražském, s. 111–117;  pouzar, vladimír: Rakouské záslužné řády v době předbřez-
nové, s. 118–134; Županič, Jan: Hohenbergové, s. 135–143; Kořistová, Michaela: pygmalionský pří-
běh Marie Karasové – von Kölbl, s. 144–150; Mikule, stanislav: O rodu a erbu všehrdů, s. 151–170; 
Nebeský, Jiří J. K.: Nešlechtický a šlechtický znak Hastnicků z Weizenfeldu, s. 171–174; Nebeský, Jiří 
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J. K.: Český heraldický rukopis z roku 1812, s. 174–176; alexy, zdenko G.: Královéhradecká církevní 
heraldika v současnosti, s. 176–178; vanke, Ondřej F. – Županič, Jan: sedmdesát let českého velkopře-
vorství vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, s. 179–183; Resumé/ Resümee ( Jan 
Loch, übersetzt von Roman Klimes), s. 184–185; tomek, vladivoj: výběrová bibliografie heraldické 
a genealogické literatury, s. 186, aFM: Heraldické práce na stránkách sborníku Národního archivu 
v praze paGINaE HIstORIaE, s. 186–187; aFM: Heraldická mapa sídel na území Ostravy, s. 187; 
zprávy Heraldické společnosti v praze, s. 187–188; Nabídka almanachu českých šlechtických rodů 
2008; Nabídka autorských heraldických prací Jiřího Hanáčka.

Heraldická ročenka 2008 (200,- Kč)
vytlačil, Lukáš: Jaroslav Bořita z Martinic, s. 7–23; Fiala, Michal – Loch, Jan: Martinický palatinát, 
s. 24–94; – pokorný, pavel R.: Kapitoly z pražské heraldiky (z erbovní galerie na pražském hradě 
– O znakové galerii na jižní věži kostela p. Marie před týnem – Bauer und adelsbach – Joachim von 
popper – Kerndlmayer ryt. z Ehrenfeldu – Rudolf Maria rytíř Klar – Neznámý znak), s. 95–103; Kli-
meš, Roman: prezidentské standarty na území Československa od r. 1918, s. 104–110; Hanáček, Jiří: 
vidimované erbovní listiny v Mza Brno, s. 111–129; tomek, vladivoj: Heraldické památky Božejova, 
s. 130–136; Hošťálek, stanislav: Fridrich II., velký císař středověku vzdorující papežství, s. 137–143; 
Županič, Jan: Bořkové Dohalští z Dohalic, s. 144–156; pokorný, pavel R.: světící biskup v Českých 
Budějovicích, s. 157; pokorný, pavel R.: Nový litoměřický biskup, s. 157; pokorný, pavel. R.: Dr. Josef 
Beran, s. 158–159; Resumé / Resümee ( Jan Loch, übersetzt von Roman Klimes, s. 160–162; tomek, 
vladivoj: výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury, s. 163; zprávy heraldické společ-
nosti v praze, s. 164–165; Nabídka prací Heraldické společnosti v praze, s. 166–168; Nabídka knižních 
publikací a CD s heraldickou tematikou vydaných archivem hl. m. prahy, s. 169–170; Nabídka autor-
ských heraldických prací Jiřího Hanáčka, s. 171.

Heraldická ročenka 2009 (200,- Kč)
Loch, Jan: pražská zastavení vladyků z Kosmáčova, s. 7-18; pokorný, pavel R.: Richenthalova kro-
nika, s. 19-21; pokorný, pavel R.: Kapitoly z pražské heraldiky (sporná aliance – Meduna von Ried-
burg – Baron procházka), s. 22-24; pokorný, pavel R.: K heraldické výzdobě Klaudyánovy mapy, s. 
25-30; tomek, vladivoj: Heraldické památky Červené Řečice, s. 31-39; Klimeš, Roman: zemské 
symboly na území Československa po roce 1918, s. 40-84; tovačovský, Jaroslav: problematika erbů 
nemanželských dětí a dětí narozených v morganatickém (nerovnorodém) manželství v ruské heral-
dice, s. 85-114; Županič, Jan: parishové ze senftenbergu, s. 115-122; pokorný, pavel R.: Doplněk 
k Heraldické ročence 2007, s. 123; pokorný, pavel R.: paul von Hindenburg, s. 124; tomek, vladi-
voj: výběrová bibliografie heraldické a genealogické literatury, s. 124; Resumé / Resümee ( Jan Loch, 
übersetzt von Roman Klimeš), s. 125-126; zprávy Heraldické společnosti v praze, s. 127; Nabídka 
publikací Heraldické společnosti v praze, s. 128-130; Nabídka knižních publikací a CD s heraldickou 
tematikou vydaných archivem hl.m.prahy, s. 131-132; Nabídka almanachu českých šlechtických a 
rytířských rodů 2010 a 2011, s. 133.

 


