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I.
Niccole Mach i a vell i /Nicolo Macchiavelli/,
italský p&litik1 diplomat, myslitel, spisovatel a historik
/3.5.1469 - 22.0.1527/, pocházel ze staré florentské ělech
tické rodiny. Ve své době byl pokládán za cynika, ktel'ého
tehdejší společnost vyvrhla jako pfíklad amorality a i u
Mediced byl v nemilosti pro podezfení ze spiknutí. Proto .
lil v osamění na svém statečku u San-Cassiana nedaleko Flo
rencie.

Až dosud platilo "Regnare est servire Deo" /kralovati
znamená sloužit Bohul, avšak Machiavelli, který zobecnil
zkušenosti florentské republiky z let na přelomu 15. a 16.
století, vytvofil novou teorii, podle níž se člověk nemá
spoléha~ na to, že vývoj věci obstará "providentia Dei"
/prozfetelnost BoUí, ale člověk sám svými silami.

Ve svém hlavním díle II Principe /Vladař, 15131 vykres
lil typ bezohledného a egoistického panovníka, u kterého
musí vž~ účel světit prostředky. Jen v typu takovéhoto
vladaře vidí Machiavelli spásu pro neutěšené italské poměry

a pro sjednocení země. Nastolení silné diktátorské moci ni
koliv·masovým hnutím, ale všemi, tfeba i zločinnými prostřed

ky a bezohlednost jednání je zde vyhlášena jako svrchovaná
zásada státnického umění. Příklady, ni nichž demonstruje své
politické these, si bere z antického Ríma, ale vzorem pro
tento ideál panovníka byl bezesporu Cesare Borgia.

Jeho význam spočívá v tom, že počal zkoumat stát niko
liv z theologického hlediska a vytvořil teorii státu nezá
vislého na církvi, za což bývá fazen mezi bojovníky proti
scholastice.

Proto také pojem ma chi .a vell i s m.u s ozna
čuje politickou metodu založenou na bezohlednostl, úskoč

nosti, podvodu, hrubém násilí, cynismu a egoismu.
Znak: Na stříbrném štítu modrý heroldský kříž provázený

čtyřmi modrými hřebíky směřujícími svými hroty do stře

du štítu. Na korunované přilbě s modro-stříbrnými při

kryvadly tři /stfíbrné, modré, stříbrnél pštrosí pera.
II.
Kryštof K o 1 u m b u s Ilat. Columbus, it. Cristoťoro Co
lombo, špaň. Cristoval Colónl se patrně narodil v Janově o
kolo roku 1450. Když roku 1484 zamítla komise portugalského
krále Jana II. jeho plán na objevení cesty do Indie západním
směrem odešel potají do Kastilie, aby se pokusil tam prosa
dit s;Aj záměr. Teprve dne 17.4.1492 došlo k dohodě v Santa
Fé mezi Kolumbem a královskými manželi Ferdinandem Aragon
ským a Isabellou Kastilskou, podle níž byl Kolumbus spolu s
bratry Bartolomeem a Diegem povýšen do šlechtického stavu a
získal dědičně hodnost admirála a titul místokrále v nově
objevených zemích. Konečně dne J.8.1492 vypluly tři lodě
/Santa Maria, Pinto a Ninal směrem na zúpa~ a ~e12.10.1492
pfistály u ostrova, který Kolumbus nazval ~an ~alvador ISv.
Spasiteli. Po triumfálním návratu dne 15.3.1493 byly všechny
jeho tituly potvrzeny a znovu potvrzovány v letech 1497· a
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1500. Celkem navštívil Kolumbus nový kontinent čtyřikrát, .
ale až do své smrti dne 21.5.1506 ve Valladolidu se domní
val, že objevil západní cestu do Indie.

Nový kontinent byl naz!án podle :florentského.mofeplav
ce Ameriga Vespucciho./AmerlCo Vesputlus/, ~terý J~ko první
rozpoznal, že se jedna o nový, dosud neznámý, kontlOent.
Vlastní označení kontinentu jako Amerika učinil roku 1507
v předmluvě k Vespucciho popisu nového kontinentu vydaného
v lotrinském městečku St.-Dlé její autor WaldseemUller, kte
rý omylem označil Ameriga za objevitele sv~tadílu.

Kolumbdv syn Don Diego /1480 - 15261 obdržel roku 1523
titul vévo~ de Veraguas, markýze jamaického a stal se'špa
nělským grandem, zatímco jeho syn Don Louis./1520 - 1572/
odstoupil roku 1540 svá práva v Západní Indli koruně, za
aož obdržel město La Vega na Jamaice jako zvláětní vévod
ství.Dnes žije ve ~panělsku jako ddstojník v'~ečného námoř
nictva jiný Kryštof Kolumbus, přímý potomek obJevitele Ame
riky v 16. generaci, otec 6 děti, který se proslavil hlavn!
tíu:, že př-ed časem odmítl nabídku caudilla Franca ke snatku
s Jeho dcerou Carmen. .• . .

Kolumbovým jménem byla nazvána Jedna ~ihoamerick' re
publika kanadská provincie Britská Columbla, feka Columbia,
čtyři města v U.S.A. jménem Columbia, tamtéž čtyři města
jménem Columbus, spolkové území U.S.A. - Washington, D.C.
/District oť Columbial a konečně i velitelský modul Columbia
americké lunární expedice Apollo ll, která jako první dosáh
la dne 21.7.1969 Měsíce. Dále existuje rčení "b~t Kelumbem"
/tj. být prvními a konečně termín "Kolumbovo veJce", tj.
prostý jednoduchý problém vyžadUjící při řešení pouze vtip,
protože podle tradice se Kolumbus zhostil ~ednoduěe a vtip
ně úkolu postavit vejce na špičku tím, že Je naklepl.
Znak: Čtvrceno se vsunutou špicí v patě ětítu. V 1. červeném

poli zlatý hrad o třech věžích, ve 2. stříbrném poli
zlatě korunovaný červený lev, ve 3. poli modré mote s
pěti stříbrnými ostrdvky obklopenými do pdlkruhu stři-o
brnou pevninou posypanou zlatým pískem - všude zelené
palmy, ve 4. modrém poli pět zlatých kotev, ve špici
pětkrát stfíbmo - modře vlnovitě d!leno.

Kastilie a León v 1. a 2. poli jsou španělská královské zna
ky bezesporu dokládající Kolumbdv ti~ul místokrále, 3. pele
snad představuje Karibské souostroví, ·kam Kolumbus poprvé
doplul, 5 kotev ve 4. poli an~d symbolisujé hodnost admirála
a špice pak mofe, které pokořll.

III.
Řekne-li se o někom, že je marod, má se tím na ~sli, že je
to nemocný člověk. Pdvodně Iz francouzského "maraud"/ věak
byl takto označován lehce nemocný člověk. Marodér /fr. ma
raudeurl byl dříve takový voják, který se schv'.lně opožao
val za vojskem, bucl aby uprchl, anebo aby drancoval a ple- .
nil tedy vlastně něco jako loupežník, z'ěkodníka drancov
ník: Pak ještě vzniklo sloveso marodit, tj. stonat, posto
návat či churavět a nakonec ještě slangová "marodka", tj.
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dtu1ek pro nemocné v hromadných ubytovacích prostorech
/zvláště v kasárnách/.

Všechna tato slova vznikla ze jména císařského generá
la z dóby třicetileté války Jeana hraběte de Mer ode
/1589 - 1633/. Hrabě Merode pocházel ze staré brabantské
šlechtické rodiny. která dosta~a roku 1473 titul baronO de
Petersheim. roku 1483 hrabat d Oolenl dne 19.6.1622 titul
hrabat Svaté říše římské, dále dne 2u.5.1625 titul markýzO
de Westerloo a konečně t1tul kní!ecí jde Rubempré/ dne
1.5.1686.

Hrabě de Merode začínal ve španělských sly!bách. poz
ději přešel k císaři a od roku 1619 bojoval v Cechách. kde
jako plukovník velel od roku 1623 pod Waldsteinem. zvláště
~spěšně ve Svýcarsku a v Itálii. Roku 1631 byl jmenován ge
nerálem a jako polní maršálek padl v bitvě u Hessisch -
- Oldendorf'u.

Ještě v době. kdy velel císařskému pluku. se stal vše
obecně známým. proto!e jeho pluk měl mnoho nemocných a ra
něných. kteří táhli za dtvarem a !ebrali či rabovali. Pro
tože to byl Merodtv pluk. stalo se velitelovo jméno zákla
dem pro označení nově vzniklých pojmo..
Znak: Uvnitř modrého pilovitého lemu ve zlatě čtyři červené

kdly. Korunovaná přilba s červeno-zlatými krydly nese
zlatě okřídleného červeného draka.

Později se objevují ještě dva zlatí gryfové jako ětítonoěi.
pravý s křídly zlatým a červeným. levý opačně s červeným a
zlatým. Oba drU prapory. pravý zlatý se čtyřmi červenými

kdlyĎ,levý s celým štítovým obrazem. Devisa: PLUS D'HONNEUR
QUE HONNEURS /více cti než poct/ zlatá na červeni. Spolu
s knížecím stavem přibyla ještě knížecí koruna s pláštěm.
který je shodný s obrazem štítu a podšitý hermelínem.
IV.
Kdysi tak oblíbené cigarety značky "Chesterfield" i stejno
jmenný jednořadový pánský plášt se zaklopenou lištou dostaly
svá jména podle anglického lorda Che s t e r f i e 1 d ••

.Lord Chesterfield pocházel ze staré šlechtické rodiny
z dob vlády Jindřicha III. /1216 - 1272/ usedlé v hrabstvích
Nottingham a Derby. Sir Philip Stanhope /zemřel roku 1656/
byl povýšen do panského stavu dne 7.11.1616 s titulem Baren
Stanhope of Shelford a za svou věrnost králi v době občanské

války se mu dne 4.8.1628 dostalo dokonce titulu hraběte -
- Earl of Chesterfield~

Stanhopeové se rozdělili na několik větví, z nich! dvě
ma se později také dostalo hraběcích titulo.. a to EGrl Stan
hope /1718/ a Earl of Harrington /1742/.

Philip Dormer Stanhope 4th Earl of Chesterfield /22.9.
1694 - 24.3.1773/, jehož jméno posloužilo jako označení pre
uvedené pojmy. začínal svou životní dráhu po studiích v Cam
bridge jako komoří následníka t.růnu /Prince of Wales/. Roku
1726 zaujal po smrti svého otce křeslo ve Sněmovně lordo. a
roku 1728 byl jmenován vyslancem v Haagui kde úspl!ěně sjed
nal sňatek nejstarší dcery krále Jiřího I. Anny s princem
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Oran!ským. za co! byl jmenován Nejvyšěím ho:f'mi.strem ILord
Stewardl a reku l730ebdržel Podvazkový řád. zanedloUho věak
upadl v ne~l~st d!ora. a ta~ h~ nacházíme v řadách oposice.
A/'~ ~l po11t1cky 1zo1o~án. Je ~menován místokrálem v Irsku

srpen 1745 - duben 1746/. ale Již ro~ 1747 resignoval na
věechny funkce a cele se věnoval lite~tuře. Odmítl titul
v~vody a ve stáfí ohluchl. .
Znak: Čtv~cený ětít. jehe! 1. a 4. pole hermelínové a 2. a

3. Je červen~. Stít obtočen Podvazkovým řádem. Na hod
nostní koruně přilba s červeno-hermelínovými pokryvad
ly a točenicí. na níž modrá věž. z ní! vyrdstá zlatý
červeně korunovaný lev dr!ící v prackách zapálenou
bombu v přirozených barvách. Stítonoši: vpravo - zla
tý červeně korunovený vlk. vlevo - hermelínový pes
Italbot/. Devisa: A DEO ET REGE 10d Boha a krále/.

v. '-
Honoré Gabriel de Riquetti comte da M i r a b e a u 11749

> - 17911 se narodil v rodině vypuzené roku 1267 z Florencie a
usazené ve Francii. kde ji wdvík XIV. povýšil roku 1685 do

.stavu markýzo.. Hrabě Mirabeau vedl zpočátku velmi dobrodru!
n:j život. Byl znám jako vojenský zběh, vynikající ěermíř a
svOdce hne Několikrát byl vězněn hlavně pro dluhy a skandá
ly. Měl vyžilý výraz tvát·e •. téměř surový a násilnický. navíc
poznamenaný neštovicemi. Hlas měl dutý, takřka hrobový čas
~. přerušovaný kašlem Inásledky zhýralého mládí/. avšak efekt
Jeho řečí nebyl ve formě, ale v síle přesvědčení - neuchvaco
val. ale přesvědčoval, nepo.sobil na cit. ale na rozum.
. Mirabeau jako soukromník nebyl ani tak znám jako vynika
Jící spisovatel a novinář, ale spíše jako bezcharakterní zhý
ralec. Ohnivému a titánskému duchu tohoto politického genia
dala vyniknout až Francouzská revoluce, protože ho odpuzoval
despotismus a šlechta ho pro jeho zálety vyvrhla ze svého
středu.

Mirabeau jako politik imponoval svou svobodomyslností a
upřímnou nákloností k anglickému typu konstitucionalismu ne
zkalenému ani přehmaty shora ani výstřednostmi zdola. Vynikl
nad jiné jako řečník. proto!e měl schopnost sugesce. kterou
ovládal své posluchače. Stal se vddcem liberální bur!oasie
usiloval. o kompromis mezi šlechtou starého re!imu a velkob~
!oasií a bránil po!adavky konstituční monarchie. Ovládl Ná
rodní shromáždění a dne 29.1.1791 se stal jeho předsedou. Po
s~edních osm měsíco. spolupracoval se dvorem. proto!e byl prak
t1cky posledním, kdo mohl sehrát dlohu zprostfedkovatele mezi
~.narchií a národem. Ohromná nemorálnost tohoto genia se pro
Jevila v jeho úžasn~m plánu zničit revoluci anarchií - čím
h.rěí bude situace v zemi, tím dříve bude žádoucí uvést vše
de starých, dobrých a zavedených pořádkd.

Jeho smrt dne 2.4.1791 zarmoutila dvdr i národa jeho
pohřeb byl jedním z nejgrandiosnějších v dějinách Francie
vObec. V chrámě sv.Jenovefy v Paříži se klene mohutná kupole
8p.čívaj~cí na 32 kor~tských sloupech, která se nazývá Pan
theon 'a Jak svědčí náp1s: "Aux grands hommes la patrie recon-
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naissante" /Velkým mužOm vděčná vlasti, stala se hrobkou
nejznlilJllenitějlUch muM Francie. l4irabeau tlilJll byl pohřben
jako vóbec první, avšak po dvou letech, když vyšlo najevo
jeho spojení s Marií Antoinetteu, bylo jeho tělo z Panthec
nu vy jmuto II hozeno do jÚl;Y pro zdechliny.

Jeho jméno však vstoupilo do jazyka úplně jinak. Ne
dlouho před Velkou francouzskou revolucí probíhala mezi
francouzskými lékaři dlouhá diskuse o tom, jaký zpósob po
pravy je nejhumánnější. Vyhrál to nakonec stinací stroj, je
ho~ prototyp sestrojil německý tesař Schmidt. Oficiální ná
vrh v revolučním parlamentě, aby dostal jméno po l4irabeau
ovit neprošel a lid jej pojmenoval podle doporučovatele dra
Josefa Ignáce Guillotina, o kterém fáma tvrdila, že popravčí
strej sestrojil, ač se tomu marně bránil, až si nakonec dal
úředně změnit jméno.

S l4irabeau-ovým jménem je však spojen název slívky /mi
rabelka - pomologická skupina menších slív barvy tluté s tu
hou a sladce kořenitou d~·inoul, pěstované v jeho rodném kra
ji /prevence/.
Znak: Vmodrém štítu pokosem zlaté břevno provázené nahoře

zlatou levou polovinou lilie, ze které vyróstá vlevo
stříbrná róže a dole tři /1,2/ stříbrné ró~e. Koruna
mar)cýzó a devisa: JUVAT PIETAS /Je radost být zbožný/.

Korunu markýzó ~íval sám I4irabeau, na některých vyobrazeních
není polovina lilie zdobena róží a někdy bývají tři róže kla
deny do pole s lemem.
VI.
Pralinka je plněný čokoládový bonbón kuželovitého tvaru a o
jeho póvodu se vypráví zajímavá pověst. Kuchař vévody d.e
Choiaeul - Praslin si prý chtěl přivést na privát prosté
venkovské· děvče sloužící v sousedství a chtěl se tedy vévo- .
dovi preventivně zavděčit. Uvařil pralinky a protože vévodo
vi moc chutnaly a všem hostóm je okázale nabízel, začali mu
z legrace říkat na místo "Pra~lin" posměšně "Praliné", a tak
dostal jméno i nový druh bonbonó, které vévoda tak dokonale
propagoval. "

·Rodina de Choiseul je připomínána jako šlechtická J1Ž
v ll. století. Titul markýzó ~e Praslin v departementu Auby
se rodině dostalo roku 1615. ttienne Francoia de Choiseul 
_ Praslin maršál II státník, byl roku 1758 povýšen na vévodu,
rovněž tak však obdržel vévodský titul i Cesa: Gabriel ~e
Choiseul - Praslin dne 2.11.1762 a stal se pa1rem Franc1e.
Znak: V modrém poli zlatý heroldský kříž provázený.v každé

horní čtvrti 5 /2,1,2/ a v každé dolní čtvrt1 4 /1,2,1/
zlatými šindeli. Vévodská koruna a pláši.

VII.
Sadismem se nazývá jeana z pohlavních úcnylností, která s~
projevuje krutým zacházením se sexuálním partnerem a stupnu
je se někdy z týrání ženy až k vraždě z rozkQše. V přenese
ném slova smyslu se pak sadismem nazývá i verbální týrání
druhé osoby či zvrhlost a. hrubost vóbec.
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Donatien Alphonse Francois comte de S a d e /1740-
1814/, 'povýšený po sedmileté válce na markýze, vedl Itivot

neobyčejně zhýralý a prostopášný. Jeho aféry byly nechutně
sexuálně motivovány a vynikaly násilnostmi na ženách. Byl Zll
to něke1ikráte vězněn, ale vždy pe propuštění 88 dopouštěl
dalších perversit. V letech 1791 - 1813 vydal řadu knih, v
nichž podrobně popsal svou chorobnou zvrácenost, a tak se
s~ skutky i jejich popisem zaslo~il • spojení svého jména
s pojmenováním této anomálie pohlavního pudu. Od roku 1803
až do své smrti byl jako nevyléčitelný chován v· ústavu pro
choromyslné v Charentonu.
Znak: V červeném štítu zlatá hvězda, v ní! černá orlice čer

veně korunovaná a s červenou zbrojí. Koruna markýzó.
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trický článek galvanický. Vpravo v zelená volné čtvrti zla
U rálllnané zrcadlo obtočené stříbrným hadem /senátor/. Oe
pice /toque, barrette/ ~e sponou a s pěti stříbrnými pštro
sími per,y /hrabě/; stylisované listy /2 zlaté a 2 stříbrné/
a zelený pláAt !hrabě - senátor/o
x.
Wellesley je jméno staré anglosaské rodiny písemně doložené
až v 13. století. Pdvodní irské jméno Colley /Cowley/ odlo
lil ~ku 1728 Richard Colley /1690 - 1758/, když zdědil
statky rodiny Wellesley o~ Dangan a přijal její jméno. Ri
chard Colley - Wel1esley byl dne 9.7.1746 povýšen na irské
ho peera s titulem Baron Mornington.

Jeho syn Garrett /1735 - 1781/ postoupil dne 20.10.1760
v hierarchii irské šlechty jeAtě výše obdržením titul~ Earl
o~ Mernington a Viscount We11esley o~ Dangan - Castle. Gar
rett~v nejstarší syn Richard /1760 - 1842/ se stal indickým
guvernárem a za své zásluhy byl povýšen dne 2.12.1799 na
markýze We11esley-e v Irsku, kde ~4 roku 1821 pdsobil jako
místokrál.

jeha mladším bratrem a 3. synem Garretta 1. hraběte z
Morningtenu byl Hon. Arthur Wel1esley /1.5.1769 - 14.9.1852/.
Dostalo se mu pečlivého vzdělání, nejprve v Etonu a později
vo vojenské akademii ve ~rancouzském Angers. Ve vo~enských
bDdnestech postupoval velmi r,ychle, roku 1796 byl Již plu
kovníkem, a tehdy ode!el se svým plukem do Indie, kde byl
jehe bratr Richard generálním guvernérem. Za své tamější ús
pěchy získal hodnost generála; ale přímo závratný vzestup na
něho čekal po jeho přistání v Lisabonu roku 1808. Postupně

vytlačil napoleenská vojska z Portugalska a Spanělska a dne
13.8.1812 se zmecnil Madridu. Za své zásluhy získal postup
ně tituly Viscount Wellington o~ Talavera and Wellington a
Baron Douro o~ Wellesley /dne 4.9.1809/, dále Earl o~ Wel
1ington /28.2.1812/ a Marquess o~ ~ellington /3.10.1812/ ja
ke peer Spojeného království. V Portugalsku získal tituly
hraběte a vévody - Conde do Vimiera /1811/ a Duqua da Vit
toria /1812/ a ve Spanělsku titul vévodský /Duque de Ciudad
- Rodrigo/ a stal se grandem l.třídy /30.1.1812/. V Anglii
.se·mu dostalo tri~álního přijetí, ale již následujícího
roku byl znovu na Pyrenejském pooostrově, kde slavil další
vítězství. Za odměnu mu udělil portugalský král titul Mar
quéz.de Torres - Vedras /1813/ a anglický král Jiří III. mu
přiznal hodnost polního maršála /3.7.1813/ a tituly Marquess
e~ Douro a Duke o~ Wellington /11.5.1814/.

RaNž Napoleon opustil Elbu, aby vzkřísil své císařství,
byl'vévoda z Wellingtonu postaven v čelo britských sil a dne
18.6.1815 u!tědřil Napoleonovi rozhodující porážku u Water
loo. Byla to vévodova poslední bitva, jak si i Rředsevzel v
den svého největšího životního·tri~. Na pamět této bitvy
mu nizozemský král udělil téhož roku titul knížete z Water
loo.

Wellington se'stal nesmírně populárním na c~lém světě,
o čemž svědčí i skutečnost, že byl nositelem většiny zahra-
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ničních fád~ pretinapoleonské koalice, jakož i nositelem
Podvazkového řádu /1813/, Lázeňského fádu, atd. Britský
parlament projevil svou vděčnost koupí zámku Strat~ie1d
ssye v hrabství Hampshire pod podmínkou, že vévoda i jeho
potomei darují každoročně v den výročí bitvy u Waterloo
panovníkovi vlajku s královským znakem. Jako představitel
konservativní strany Tory~ stál We11ington třikrát v čele
v,lá~, a to: 22.1.1828 - 26.6.1830, 26.6.1830 - 21.11.1830
8 17.11.1834 - 9.12.1834.

Vévoda byl v armádě známý tím, že vždy nosil jezdecké
boty s vysokým leskem, které po něm dostaly jméno "we1ling
tons" /we11ingtonky/ ve v!ech jazycích národd bojujících
proti Napoleonovi. Na jeho počest bylo také pojmenováno
při svém založení roku 1840 pozdější /od roku 1865 na mís
t. Aucklandu/ hlavní měst. New Zealandu Wellington.

Vévoda z Wel1ingtonu byl pohřben vedle lorda Nelsona
ve Svatopave1ské katedrále v Londýně.
Znak: Čtvrceno se štítkem mezi 1. a 2. polem s obrazem

britské vlajky IUnion Jack/. V 1. a 4. červeném poli
stfíbrný heroldský kříž provázený v každé čtvrti pěti
/2,1,2/ stfíbrnými besanty /We11esley/, v 2. a 3. zla
tém poli červený lev se zlatou vévodskou korunou na
krku /Co118y/. Na vévodské koruně vévodskou korunou
korunovaná přilba s přikryvadly červeno - stříbrnými,
z níž vyrdstáčervenY lev držící v tlapách červený
prapor /dvojp1amen/, v jehož stříbrné volné čtvrti
červený svatojiřský kříž. Stít obtočen Podvazkov#m
řádem. ~títonoši: dva červení lvi se zlatYmi pohan
skými kerunami na krku a se zlatými řetězy. Devisa:
VIRTUTIS FORTUNA COMES /~t~stěna je společníkem sta
tečnosti/o

XI.
Masochismus je pohlavní zvrácenost projevující se potřebou
být tělesně nebo duševně trýzněn. Toto označení bylo odvo
zeno od jména rakouského spisovatele Leopolda rytíře von
Sacher - M a a Cl c h, který tuto ~chylnost podrobně popsal.

Spisovatel~v dědeček Johann Nepomuk Stephan Ritter von
S ach e r /1759 - 1836/ vstoupil také do jazyka, protože
jeho rodina, která p~sobile u knížete Metternicha na KYnž
vertě, pfipra~i1a pro Vídenský kongres /1815/ gastronomic
kou novinku pro občerstvení zástupcd vítězných mocností nad
Napoleonem Bonapartem. Podle místa konání konsresu byla naz
vána "vídeňská" káva a k tomu servírovený desert nese dodnes
jméno "Sacher" dort.

Sacher~v syn byl policejním ředitelem ve Lvově, později
/1848/ městským hejtmanem a dvorním radou v Praze. Oženil se
s Karolinou Masoch-ovou a s císařským povolením se od 23.11.
1838 psal Leopold Ritter von Sacher - Masoch.

Jejich nejstarší syn Leopold /27.1.1836 ve Lvově - 9.3.
1895. v Lindheimu v Hessensku! habilitoval v oboru historie
ve Stý~ském Hradci, kde se stal později docentem, ale brzy
universitu opouští, aby ~e věnoval dráze spisovatelské. Ve
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Milan Buben

Armorial Général de J.B.Rietstap, Supp1ement, Tomua II.,
La Haye, 1926

I XI. I
Genealogische~ Taschenbuch der adeligenHauser Osterreichs,
Jg. III. - 1908/1909, S.358 - 360 .

/ XII. /

/ IX. - s.856/
Spiesberger, Else: Franz Anton Pilgram, aeine Verwandtecha:tt
und Nachkommen,. In: Adler, Zeitschrift fiir Genealogie und
Heraldik, 10./XXIV.I Band, Heft 12, Okteber/Dezember 1976,
S. 358 - 359

/ IV., X. I
Burke, Bernard, Sir: Genealogical and Heraldic Dictionary
of the Peerage snd Baronetage of the British Empire, London,
1862

I IV., X. I
Wagner, Anthonyl Sir: Historie Heraldry of Britain, Philli
more, London, 1~72

I IV., X. I
Gothaischer Hofkalender, Gotha: Justus Perthes

1931 I III., X. I, 1942 I VI.I
Mignet, M.: Dějiny francouzské revoluce 11789 - 1814/,nak1.
F.Simáčka, Praha, 1907

I V. I

1 I~I., V., VI., VII., XI., XII. I
Debrett's Illustrated Peerage, London, 1869

Armorial Général de la Noblesse Belge par le Baron de Ryck
man de Betz; H.Dessain, Editeur, Liége, S.P.R.L., 1941

I III. I
Slovník spisovného jazyka českého I - IV, nakl.ČSAV, Praha
1960 - 1971

Literatura:
Armorial Général précédé d'un Dictionnaire des Termes du
Blas~n par J.B. Rietstsp, Berlin, 1934

II., II., III., IV., V., VI., VII., X. I
von Volborth, Carl Alexander: Heraldry of t~World, Bland
~ord Press, London, 1973

/ II. I
Pokorný, Jindřich: Zakopaný pes, Albatros, Praha

f
1976

I II., V. I

svých románech popsal mistrně pathologieké milostné pfíběny
s dokonalou psychologickou kresbou i podáním staYd a eitO
erotických. Ve své době vzbudil svými pracemi prott sobě od
por. Také jeho chot Angelika Aurora von RUmelin Isnatek dne
13.10.18731 se věnovala spisovatelské dr4ze pod pseudonymem
Wanda von Dunajew. .
Znak: Čtvrceno: v 1. a 4. modrém poli. zlatý lev se stHbr

nou korunou v tlap~ch, ve 2. a 3.' červeném poli stfí
brn4 koruna. Koruna rytíM.

XII.

Kyselky jsou léčivé minerální vody bohaté na kysličník uhli
čitý~ Z celé fady u nás vyvěrajících minerálek je obzvláětě

oblíbená "kysibelka" Idnes Mattoniho kyselka/, dfíve zvaná
podle mista svého zřídla v lázeňské obci Kysibl - Puchětejn
IGiesshubel - Puchsteinl u Radeěova v okrese Karlovy Vary,
později pře jmenovaná na kyselku MAT T O N I H O, podle
majitele panství Kysibl a propagátora alkalické kyselky.

Ačkoliv byla tamější kyselka zn2ma od roku 1614, byl to
až Heinrich Kaspar Mattoni Inarozen 11.8.1830 v Karlových
Varech/,který specifikoval její léčebné účinky a zevedl lá
zeňské kOry. Za své zásluny"byl Nejvyšším rozhodnutím ze dne
27.10.1889 a diplomem ze dne 3.1.1890 povýšen do šlechtické
ho stavu.
Znak: Děleno, v hornim zlatém poli modrá kotva obtočená ha

dem a provázená dvěma modrými hvězdami, v dolním čer

veném poli vpřed hledící zlatá hlava lva, z jehož
tlamy jako z chrliče vytéká voda. Na korunované tur
najské přilbě s přikryvadly vpravo modro - zlatými a
vlevo červeno - zlatými orlice v přirozených barvách.

/ I., II., VIII. /
Příruční slovník naučný I - IV, Academia, nakl.ČSAV, Praha
1967

II., II., V., VII., VIII., IX., XII.I
Scott - Giles, C.Wilfrid: The Romance of Heraldry, J.M.Dent,
London, 1967
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Od posledních řádných voleb v,t
boru Her.ldick~ho klubu České
numismatické společnesti, které
se kenaly dne 10.1.1978, probí
haly člensk~ scMzlcy ka~dých 14
dní /mimo červenec a srpen!, a
to v zasedací síni Pra~ského

střediska státní památkové péče
a ochrany přírody v Praze 1,Ma
U nán}ěstí 13.

Účastníci měli mg~nost mi
mo jiné vyslechnout si zejména tyto přednášky:

24. 1.1978 - Nástin dějin česk~ heraldick~ a genealogické
práce z let 1918 - 1939 /Pavel Pelit,prom.ped./

7. 2.1978 - Nástin dějin 'česk~ heraldick~ a genealogické
práce z let 1939 - 1945 /Pavel Palit,prom.ped./

21. 2.1978 - Nástin dějin česk~ heraldické a genealogické
gráce 'po roce 1945 /pavel Palá~pr&m.ped./

21.3.1978 - Ceská ělechtická titulatura /JUDr.oJiří Je~ek/
4. 4.1978 -·Městská heraldika - teorie a bibli&gra1"i~_

/PhDr. Pavel R.Pokorný, Pavel Palit?
18. 4.1978 - Vlajky a prapory československýchměst

/Dr. Ludvík Mucha/
2. 5.1978 - Církevní heraldika /PhDr. Pavel R. Pokorný/

16. 5.1978 - Karel Mělnický /Jaroslav Jásek/
30. 5.1978 - Výtvarné pojetí heraldiky /JUDr.ZdeněkM. Zen-

, ger/
13. 6.1978 - Volitelé českých král~ Jiřího z Poděbrad a Fer

dinanda I. / Petr Jedlička, Miloslav Císař./
4. 7.1978 - Cechovní heraldika / ing. Mojmír Chromý /
5. 9.1978 - Sedm století od smrti Pře~sla Otakara II.

/PhDr. Pavel R. Pokorný /
19. 9.1978 - Živá heraldika ve Velké Britanii

/PhDr .Milan Buben/
3.10.1978 - Blasonování zna~ /PhDr. Milan Buben!

17.10.1978 - Úvod do faleristiky !MUDr.František t.bkewicz/
31.10.1978 - Kreslení řád~ v heraldice /Zdirad J.K.Čech!
14.11.1978 - Znakový soubor na hradě Laufu /Vladimír ~ek/~
12.12.1978 - Úvod de vexilelogie /Dr. Zbyšek Svoboda!

Na návrh ÚV ČNS schválil nejprve výbor RK ČNS e poté i
členové Klubu na schózce konané dne 4.7.1978 změnu názvu 
nový název zní: Česká numismatická společnost - -

p o b o č k a Her a 1 d i k a
V rámci kulturně osvětové činnosti provedla ČNS - po

bočka Heraldika řadu expertis, zejmé~a:__o
- pro Státní ústřední archiv Praha určení znakového pečetid-
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d1& rodu nn Berchell /PhDr. Pavel R. Pokorný/
- pro Okresní archiv Osíí nad Orlic! určení cechovního lis

tu spolu s personaliemi /PhDr. Pavel R.Pokorný/
- na schózi aktivu zpravodaj~ památkové péče ONV Praha 1

kenané dne 19.10.1978 doh.dl PhDr.Milan Buben v zastou
pení ČNS - pobočka Heraldika spolupráci s Pra!ským stře
diskem státní památkové péče a ochrsny přírody při res- .
taureTání znakó na památkových objektech.

. Dne 9.1.~'19_ byla kanána výroční schOze České numisma
t1cké společnesti - pobočka Heraldika, na které byly prove
deny řádné velby výboru na další funkční ebdcbř, Výbor byl
zvolen v tomto sle!ení:

'-
JUDr. Zdeněk M. Zenger - pi'edseda
PhDr. Milan Buben - IllÍstopředseda

Pavel Palát,prom.ped. - I. jednatel
Petr Jedlička - II. jednatel
Rudolf Jukl - hospodář

PhDr. Pavel R. Pokorný - archivář

ing. Eduard Polívka _ členové výboru pro styk s .c.. ~NSJUDr. Jiří Je!ek uv v

Redakční rada Heraldické ročenky:

PhDr. Milan Buben /pi'edaeda/, Zdirad J .K. Čech, Pavel Palát I

prom.ped., PhDr. Pavel R. Pokorný, JUDr. Zdeněk M. Zenger
Přijimací komise pobočky Heraldika:
PhDr. Stanislav Hol!ítálek /předseda/, MilolS1av Císa!', Vojtěch.
Fiala, Jaroslav Jásek .
ReTian:! komise pobočky Heraldika:
JUDr. Jifí Suchánek /phdseda/, Vladimír Provázek, ing. MClj
IÚrChromý
Redaktor edice DOCUJIENTA HERALDICA: Pavel Palát, pr.m.ped.
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Autoři novější sovětské literatury uvádějí, že ruská he
raldika má své počátky v zemědělství a nikoli ve válečnic

tví Jednalo se o osobní. rodinné, rodové či kmenové odlišo
vac1 značky v podobě různých čar, teček či skvrn, jimiž byl
rozlišován skot, brav, nářadí, vydělané kůže, apod. Postupně

se některé z těchto značek stávaly složitějšími, nabývaly
jiného smyslu a měnily se na odznaky vsí, měst a pozemkových
teritorií. ~ento vývoj probíhal spontánně až do 18. stole.
tí bez jakéhokoli omezení či pravidel, až teprve roku 1730
došlo ke schválení první skupiny t~chto zna~.

Naopak předrevoluční ruští heraldici a současní zastánci
klasického západoevropského typu heraldiky s tí~to tvrzením
nesouhlasí. Pro ně jsou výše zmíněné symboly "predheraldic
k~" a vlas trií principy a pravidla heraldiky byly do Ruska
importovány až za vlády Petra I. Velikého jako součást jeho
politiky modernizace země, protože ruská historie neznala
středověké rytířstvo. Argument pro tvrzení, že heraldika v
Rusku je pozdního data, ndlézají i ve skutečnosti, že v zá
padriích částech Rusi si Polskem ovlivněná šlechta sama za
čala přisvojovat znaky již během 15. století, ale v ostat
ních částech země až mnohem později.

Avšak i tato heraldická znamení byla užívána jen na peče

tích a jako ornamenty výzdoby různých předmětů. Nikdy se s
nimi nesetkáme jako s vojenskými symboly. Proto také herold
ské figury a jiná jednoduchá heraldická znamení, tak typic
ká a častá v počátcích západní heraldiky, doslova neexistu
jí v ruské provenienci. Zato ji~á znamení, předevš~m zvífa
ta, jsou velmi frekventovaná. N1kdy se však nesty11zovala T
heraldické formě jako v západní Evropě, ale zobrazovala se
v realistické podobě, někdy dokonce s jejich přírodním prost
ředím, takže tyto znaky připomínají spíš ilustrace z učebnic

zoologie. • •
Přitom se tyto emblémy objevily na Rusi témer zároven se

západoevropskými erby. Za ~edno z nejstarších d~chovaných

ruských znakových znamení Je pokládán lev , zaf1xovaný s
křížovou berlou v předních tlapách již v polovině 12. stole
tí Iměsto Vladimír/. Přitom lze pfedpokládat, že figury ně

kterých jiných městských znaků /medvěd, los, jelen, orell
jsou ještě staršího původu.
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V každém případě je však ruská· heraldika jiného pňvodu
než západoevropská ~ to,syntézou symbolů domácího pňvodu a
principů a forem importovaných ze Západu. ..

Relativně nejsnáze lze sledovat vývoj ruského státního
~panovnickéhol ~naku. K poch~pení vše~h znakotvorných vlivň
Je však třeba S1 uvědomit neJzákladněJší historické souvis
losti.

Založení ruského státu se klade do 9. století kdy podle
nejstaršího dějepisce Rusi,tzv. Nestora,zřídili ;oku 862 brat.
ři Rurik, Sineus a Truvor svá knížectví v Novgorodě, Bělooze
fe a v lzborsku. Centrem menších státečkň a knížectví. na úsvi
tě ruských dějin se za Rurika 1862 - 8791 stal Novgorod. Po
jeho smrti jeho nástupce kníže Oleg přenesl hlavní město do
Kyjeva z důvodů ovládnutí celé dněperské obchodní cesty ze
Skandinávie k Cernému moři a do Cařihradu. Důležitou osob
nosti nejstarších ruských dějin byl kyjevský kníže Vladimír
1972, 980 - 1015/, který si v letech 987 - 988 Vynutil doby-o
tím řeckého města Korsuně na Krymu sestru byzantského císa-
ře Basilia II.tprinc~znu Annu z domu Konstantina'Monomacha
za manželku a zároven se uvolil přijmout i se svou družinoti
křest. Kníže Vladimír Vsevolodovič Yonomach /1113 _ 11251
zakladatel Vladiměře nad Kljazmou, vládl ještě nad celým •
kyjevským státem. Po jeho smrti se Rus stala svazkem mnoha
knížectví. volně podřízených velkému knížeti sídlícímu ve
Vladiměři jod roku 1169/.

Všechna tato stará ruská knížata dynastie Rurikovců uží
vala na peče~ích,podobně jako vladaři Bosporu,znamení dvoj
zubce či troJzubce, a to tak. že se měnil tvar i provedení u
každého nového knížete laž do poloviny 12. stoletíl .

Mezitím vyrůstá jako další důležité centrum Suzd;l jehož
kníže Jurij Dolgorukij 1+ 11571 je pokládán za zaklad~tele
Moskvy jako součásti vladimírsko-suzdalského knížectví. Koncem
13. století se Koskva odděluje a stává se centrem samostat
ného knížectví. Ve 14. století získává knížectví Moskevské
převahu a úplné vítězství dovršuje za Ivana Kality Ijako
velkokníže vládl 1328 - 1340/.-

. Na knížecích pečetích ll. - 12. století se začíná objevo
vat na jedné straně obraz křesíanského světce, jehož jméno
kníže nosil, a na druhé straně řecký nápis "Pane pomoz ot
roku tvému" a jméno vladaře Itj. jméno' knížecí, ;větské jak
se oficiálně jako vla~ař jmenoval, a ne, jak byl pOkřtěni.
Tato praxe byla uplatnována cel' dvě staletí. Ve 14. století
se začívají vyskytovat i pečeti, na nichž je poprsí Ježíše
Krista, který pravou rukouiehná a v levé drží knihu IPísmo
Svaté/. V téže době lze na pečetích knížat spatřit i kříže
či obraz Bohorodičky.

Pro vznik státního znaku byl nejdůležitějším pečetním ob
razem rus~ých knížat v období feudální rozdrobenosti 112.-15.
stoletíl Jezdec na koni Inejčastěji sokolník s dravcem na ru
ce~ Nejstarším vyobrazením jezdce Is mečem a s korunou na
hlavěl najdeme u Alexandra Jaroslaviče Něvského , knížete
novgorodského IVládl 1252 - 1263/.
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Na přelomu 14. a 15. století začíná pečetní obraz /jez
dec s kopími přecházet z otce na syna. Snad k tomu př~spěla

i skutečnost, že vnuk Ivana Kality Dimitrij IV •• zvany Don
ský /+ 1389/. uvedl jako první v platnost zásadu dědičnosti

trůnu v přímé linii namísto práva staršinského. Peče! syna
Dimitrije Oonského.Vasilije Dimitrijeviče. zobrazující jezd
ce s kopím. se stala i pečetí jeho syna Vasilije II. Vasili
jeviče i jeho vnuka Ivana III. Vasilijeviče.

I když velkoknížecí titul přestal být ve 14. století před
ností skutečného vrchního vládce /tj. moskevského/. protože
si vedle něho ponechala dřívější titul "velikých knížat" i
knížata. tvérská. rjazanská. vladiměřská. nižegorodská a ky
jevská. jeputrné vedle politického sjednocování i heraldic
k6 ustálení velkoknížecího emblému.

Zatím na pečetích novgorodské ~eu4ální republiky l5.sto
leti je patrna značná nejednostnost. když se na nich objevu
jí paralelně vojín s kopím a štítem. jezdec na koni. panthér.
gryt či lev.

Velmi významným obdobím pro vznik ruského státního znaku
je vláda Ivana III. Vasilijeviče /1462 - 1505/. Roku 1453
zanikla Východořímská říše dobytím Konstantinopole /Bysanti
uml Turky. roku 1467 Ivan III. ovdověl a roku 1469 mu římský

papež nabíd~ ruku byzantské princezny Zoi /v Moskvě jí pozdě

ji říkali 80phie/ Paleologovny. neteře posledního byzantské
ho císaře Konstantina. Roku 1172 došlo ke sňatku a Ivan III.
se považoval za prvního panovníka pravoslavného světa a za
dědice a nástupce byzantských vladařů. Tuto skutečnost ještě

zd~raznil přijetím titulu cara /z lat. caesar/ gosudara
/tj. vládce/ vší Rusi. jakož i přijetím byzantského /koruno
vaného/ orla za své znamení. Jako "následník" Byzance si
Ivan III. vykládal znak dvouhlavého or~ jako symbol dvojje
diné říše /ZápadoHmské a Východořímské/.

o Moskvě se začalo hovořit jako o "třetím iHmu" s jasně
politickým podtextem. Zde na počátku 16. století asi vznikla
pověst, že Vladimír Monomach byl korunován řeckým biskupem
Neotitem, poslaným císařem Alexiem Komnenem, a že při této
příležitosti obdržel z Byzance regálie.~

Orel se poprvé objevuje na pečeti až roku 1497. kdy je na
jedné straně pečeti. zatímco na druhé straně je jezdec zabí
jející kopím draka. Jezdcem byl nesporně sám panovník a drak
symbolizoval nepřátele Rusi. -

DalŘím významným mezníkem ve vývoji ruského státního zna
ku je vláda Ivana IV., později zVaného Hrozného/1533 - 1584/,
který se jako první z ruských panovník~ dal dne 16. ledna
1547 korunovat za cara. Tohoto titulu sice časem užíval už
jeho děd Ivan III, ale nestal se ještě dědičným. Tak dostal
moskevský stát. který neměl téměř po 200 let jména, název
~carstva Ruského". Potl~čením moci bojar~ byly položeny zá
klady moci panovníka, až vzniklo moskevské samoděržaví /au
tokracie/. reprezentované carem, neomezeným panovníkem. go
sudarem "veškeré Rusi".~

Touto politickou změnou byly podmíněny i změny heraldic
ké. Zatímco na malé pečeti cara byl ještě zachován starý zp~

sob /orel na jedné straně a jezdec na druhé/. na velké peče
ti Ivana IV. se objevuje nd jedné straně orel se třetí koru
nou nad již dříve korunovanými hlavami orla a' jezdec se dostává
poprvé na hrud orla,. a to poprvé ve štítu /dříve vždy v pe
četním kruhu/. Znaky dalších knížectví podléhajících panov
níkovi jsou zobrazeny v kruhu kolem orla. Druhá strana velké
carské pečeti nese ve štítu obraz jednorožce /symbol vlas-
ti a sily/.J)

Posledním Rurikovcem na ruském tr~nu byl car Feodor Iva
novič /1584 - 1598/. Po velkých zmatcích a bojích o trůn byl
roku 1613 zvolen všeobecným sněmem zemí ruských šestnáctile
tý Michail Feodorovič Romanov z rodu apřízněného s Ivanem IV.

Za jeho syna Alexeje Michailoviče /nar. 1629. carem
1645 - 1676/ se na velké pečeti poprvé objevuje ve spárech
orla žezlo a jablko. Na této pečeti jsou také křídla orla
zobrazena roztažená nahoru /což výjimečně bylo již na peče

tích Lžidimitrije/. zatímco do té doby bývala svěšena dol~.

Zobáky orl~ jsou vesměs otevřené s vyplazenými jazyky s je
dinou výjimkou - u Vasilije III. Ivanoviče /1505 - 1533/. na
jehož pečeti jsou zobáky zavřené.

Zájem o heraldiku západoevropského typu vznikl na Rusi v
druhé polovině 17. století za cara Alexeje Michailoviče. Dů

vodem byl rostoucí styk se Západem a pochopení tamě'jšího vý
znamu heraldiky. Aby car dokázal své vysoké postavení me
zi evropskými panovníky, nařídil roku 1672 sestavit tzv. ti
tuljarnik,tj. portréty všech knížat. velikých knížat a carů

od Rurika až po sebe samého, spolu s 33 znaky zemí. oblastí
a měst. které byly součástí plného carského titulu. Zde se
tedy poprvé setkáváme s úředním popisem carského znaku. kte
rý byl vytvořen ve spolupráci s heroldem k tomu účelu pozva
ným ode dvora císaře Leopolda I.

yVLtJ
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Za Petra I, byl roku 1699 přidán Aád sv. Ondřeje, ale •
štítky se znak~ měst a oblastí /Černigov, Novgorod, Astrachan,
Vladimír, Kazan a Sibiři byly umístěny kolem křídel orla.
Petr I. Veliký se po míru nystadtském dne 2.listopadu 1721
prohlásil za císaře /imperátora/ a zavedl trojí typ titulu:
velký, střední a malý. Ráz jeho monarchie byl národní, patri
archální, absolutní, opíral se o tradice někdejšího císařství
byzantského a stavěl se i za představitele pravoslavné církve.

Za Kateřiny. II. došlo ke změně, kdy na pravé, straně byly
znaky Kazaně, Astrachaně a Sibiřského carství a na levé car
st:ví Polského, velkoknížectví Finského a Tavridy /Krymu/. Za
její vlády /dne 8.3.1730/ byl také poprvé oficiálně popsán
znak Moskvy jako sv. Jiří. Toto označení se nevyskytuje ješ
tě ani v 17. století. Tuto verzi přinesli na Rus až cizinci,
přicházející do země koncem 17. století, protože jim jezdec
připomínal sv. Jiří, patrona rytířstva /to však na Rusi nik
dy neexistoval%~~

Její syn Pavel I. sice nepozměnil znak, ale nastolil v sa
motné císařské rodině řád.~

"Koncem vlády Mikuláše I. stál v čele Departementu her.Idi.
baron Bernhard Khone, který dokončil a dovršil přibližovací
proces ruské a západoevropské heraldiky tím, že otočil všech
ny existující figury zleva do prava,včetně moskevského znaku
na hrudi orla. Nový ruský státní znak byl uzákoněn za Alexan
dera II. dne 8. prosince 1856.

Velký znak Ruské říše /Rossijskaja imperia/ má ve štítu
carského orla. na jehož srdečním štítku je znak Moskvy. štít
kry je staroruská přilba a šti tonoši jsou archandělé .Michael
a Gabriel. Vše pod císařským baldachýnem. na němž je nahoře
heslo "Bůh s námi". Nad baldachýnem ještě vyniká staroruská
korouhev. Celý stan je pak kruhovitě obklopen 15 znaky jed
notlivých částí impéria. z nichž 9 dolních je korunováno a
spojeno mezi sebou větvemi vavřínovými a dubovými.

Střední znak císařství se liší od velkého tím. že zde
chybí v horní části korouhev a 6 /3. 3/ znaků částí impé
ria, volně dotvářejících kruh.

Malý znak císařství: černý, císařskými korunami koruno
vaný orel s červenou zbrojí, držící v pravém spáru zlaté žeZ
lo a v levém zlaté říšské jablko. Na prsou má orel znak mos
kevský. kolem jehož štítu se vine kolana Aádu sv. Ondřeje.
Na křídlech 8 /4. 4/ znaků jednotlivých částí říše. vpravo
Kazaň /viz níže/. Polsko /v červeni stříbrná zlatě ozbrojená
orlice/. Krym lve zlatém poli černý byzantský zlatě koruno
vaný orel s červeným jazykem a zlatou zbrojí. nesoucí na
hrudi modrý. zlatě lemovaný štítek se zlatým pravoslavným
křížem/. a špicí dělený štít se znak~ Kyjeva, Novgorodu a
Vladimíru /viz níže/; vlevo Astrachán /viz níže/, Sibiř
/v hranostajovém poli dva černí soboli držící předníma tlap
kama zlatou pohanskou korunu a pod ní červený luk. překříže
ný dvěma Šípy/. Gruzie lve zlatém poli modře oděný sv. Jiří
se zlatým křížem na hrudi zabíjí na černém koni zeleného ,
draka s černými křídly/ a Finsko /v červeném poli zlatý ko
runovaný lev držící v pravé pracce stříbrný meč a v levé
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šavli otočenou do16. mezi tím 8 střtbrných r6ží/. Nad hla~a
mi orla se pak vznáší ještě jedna větší císařská koruna, po
sázená démanty se dvěma modrými stuhami. zlatě lemovanými a
zakončenými zlatými třásněmi.

Zemské barvy: červená. modrá a bílá.
Rodový znak dynastie Romanov-Holstein-Gottorp měl obdob

ného orla. avšak .Štít. krytý další korunou. byl polcen: vpra
vo Romanov lve stříbrném poli červený gryf. držící v pravém
sp~ru zlatý meč a v levém zlatý oVálný štít. na jehož vrcho
lu čern~ orlice •. Vše orámováno černou berdurou , v níž střída
vě 4 stríbrné a 4 zlaté lví hlavy s červenými Jazyky a očima~
vlevo Holstein-Gottorp.

Barvy carské rodiny: stříbrná. oranžová. černá.

Zdá se. že mladší carští synové nosili bez odlišení bua
malý carský znak nebo znak rodový.

Otázka šlechtictví byla v Rusku také velmi komplikovaná.
Zpočátku šlechta nesla označení "bojaři" a byla dvojího
typu. Jednak to byla šlechta služebná, dvorská Ido ll. sto
letí zpravidla cizinci/ a jednak šlechta pozemková p6vodu
slovanského. Ve 12. ·století tento rozdíl mizí.Na Rusi neby
lo. jak již řečeno, rytířstvo /ruští vladaři se nezúčastnili

křížových výprav/,a tak "šlechticem" byl vlastně každý. kdo
bud sloužil u dvora anebo vlastnil pozemky. Když Ivan IV.
Hrozný potlačil moc bojarň, donutil také všechna knížata
sdílet společnou úroveň s bojary a nař íd U, aby se dala re
gistrovat Itzv. Rodoslovnaja kniga/. Tuto praxi naposledy
uplatňoval Feodor III. /1676 - 1682/ - Barchatnaja kniga,
nazvaná podle vazby z červeného sametu.

Kromě cara neměla šlechta v 17. století žádné znaky. Te
prve koncem tohoto století začínají první pokusy. aby již
počátkem 18. století se staly nezbytností každého šlechtic
kého rodu. Velmi časté byly případy přisvojení /usurpacel
cizích znakň, zvláště polských a pro mnohé rody stačila tře

ba jen podobnost jména k tomu. aby si přisvojily neoprávně

ně cizí znak.
Všem těmto nepřístojnostem učinil konec Petr I. Veliký,

který v rámci systematického uvádční západoevropských myšle
nek a institucí do Ruska dal základ nejen atavovské organiza
ci, ale i ruské heraldice, o niž s~'aktivně zajímal, dal
právní řád.

Šlechta se v té době nazývala "caredvorcy" Ido dvacátých
let 18. století/, do vlády Kateřiny II. "šljachetstvo" a na
konec "dvorjanstvo".

A tak roku 1722 vydal Petr 1. tzv. "Tabuli o hodnostech"
/Tabel. rangach/, tj. přehled činů, za které bylo možno po~

stoupit od 14. třídy až pos~upně do 1. třídy. Ten, kdo do
sáhl 8. třídy, získal právo obdržet dědičné šlechtictví.

Tak začal Petr I. vydávat se svým pomocníkem baronem Frie
drichem Guzenem spolu s erby i diplomy. Aby mohl uvést v ži
vot šlechtickou reformu, zřídil v Senátu zvláštní oddělení

pro heraldiku,tzv. Heroldii /Geroldija/, řízenou heroldmist
rem. jehož povinností bylo vytvořit erby pro v~echny šlech-
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tické rodiny, které až dosud znak neměly a pro všechny vyso
ké dňstojníky armády a námornictva. Přednost však měli dvo
řané, kteří sloužili koruně ve svém rodě nejméně 100 let, a
cizinci, kteří mohli dokázat své právo na erb, dostávali
zvláštní potvrzení.

Prvním ruským heroldmistrem se stal Stěpan Andrejevič Ko
lyčev, který dostal roku 1724 pomocníka, jímž ce stal Fran
cisco hrabě Santi, pňvodem z Piemontu a vystudovaný v Paříži.

Po jeho odstranění se stal heroldem hrabě Munichs pomocní
kem-malířem Andrejem Baranovem. Heraldická problematika se
stala v tomto období tak závažnou, že si Carská společnost
umění a věd pozvala roku 1726 z Německa do St.Petěrburgu dra
I.S.Beckensteina, aby o heraldice přednesl veřejnou přednáš

ku a v Akademii zřídil katedru heraldikY.~
V Rusku bylo mnoho knížecích rodin,a to jednak těch, kte

ré odvozovaly svňj pňvod od Rurika /např. Gorčakovové, Odo
jevští, Volkonští, Vjazemští,apod./ a jednak těch, jichž před
kové byla knížata litevská, gruzínská nebo tatarská. Roku
1707 zavedl Petr I. úplnou novotu tím, že povýšil svého ob
líbence Alexandra Menšikova do stavu.dědičného knížete. Po
vyšování do šlechtického stavu patenty /diplomy/ se pak sta
lo běžnou praxí a ještě se rošířilo za pozdějších panovníkň.~

Petr I. také zákonem ze dne 24.1edna 1722 zavedl osobní
šlechtictví /ličnoje dvorjanstvo/ vedle šlechtictví dědičné
ho /potomstvennoje dvorjanstvo/. Děti osobního šlechtice se
automaticky stávaly dědičnými čestnými občany.

Po úspěšném státním převratu /viz rozn. č.4/ odměnila ca
revna Alžběta všechny vojáky, kteří jí dopomohli k trňnu

tit~lem "leibk~mpanez" /tj."náležející k tělesné gardě7, ;0
výš11a ty, co Ještě nebyli, do šlechtického stavu, všem da
la stejné znakové pole již ke stávajícímu znaku nebo jako
čestné pole k nově vytvořenému znaku. Zásadou bylo poltit
štít, v jehož prvé části bylo ono zvláštní polepšení /spo
lečné pro všechny účastníky/ a v levé pak individuální znako
vé pole, bud starý rodový znak či pole nově vytvořené.

Tato heraldická kuriozita vypadala takto: v pravém černém

poli polceného štítu zlatá krokev, zdobená třemi zapálenými
granáty v přirozené barvě, provázená třemi /2, 1/ stříbrnými

pěticípými hvězdami. Na přiJbě/z profilu s otevřeným hledím/
černá granátnická čapka se 6 /3 červená a 3 stříbrná/ pštro
sími péry mezi černými orlími křídly, z nichž každé je zdobe
~o třemi stříbrnými pěticípými hvězdami. Společná deviza: "Za
věrnost a horlivost" /rusky Za věrnost i revnost"/.

Mezi odměněnými byla i hrabata M.Voronoov, Alexander a Petr
Šuvalovové, u nichž je však toto polepšení v hlavě štítu a na
levém /třetím/ klenotu. U hraběte A. Razumovského najdeme to
to pole v dolním /čtvrtém/ poli na pokos a napošik čtvrceném

štítě a rovněž na levém /třetím/ klenotu. II všech /jde o hra-
bata!/ jsou normální turnajské přílby. .

Celkem bylo takto odměněno 347' účastníkO palácového převra-
tu. .

Car Petr III. uzákonil roku 1762 svobody šlechty tím, že
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Polceno: vpravo cisafské polepšeni /leibkampanez/,vie
vo červeno-zeleně děleno se stfibrným vztyčeným mečem
se zlatým jilcem, provázeným třemi /2,1/ střibrnými
pdlměsici. Přilba a klenot leibkampanez, krydla vpravo
červeno-stfibrná, vlevo černo-zlatá.



zruěil povinnost služby l!l výjimkou dob válečných. Organil!laci
šlechty dovršila roku 1785 Kateřina II. "výsadní listinou
na práva. svobody a přednosti urozeného ruského dvorjian
stva", což bylo určení způsobů nabýváni šlechtictví, pra
videl vedení šlechtických matrik a způsobů důkazů šlech
tictví.

~lechtictVí mohlo být nabyto dvojím způsobem:
1. udělením od panovníka,
2. udělením řádu /řády sv. Stanisl~va a sv. Anny II. a III.
třídy zajištovaly šlechtictví osobní. zatímco ostatní řády
šlechtictví dědičné~

Ruská dědičná šlechta byla na sklonku 18. století rozdě

lena do 6 kategorií /tříd/ na základě nařízení Pavla I. o
registraci všech erbů užívaných ruskou aristokracií takto:
1. šlechta bez titulu, povýšená panovníkem udělenim patentu

/diplomu/. . _ .•.
2. šlechta na základě služby vOJenske /Noblesse d ép~e, tj.

důstojníci od hodnosti plukovníka výše/.
3. šlechta na základě služby civilní /Noblesse du cap. tj.

vládni úředníci, kteří dosMlli hodnosti ekvivalentní
hodnosti plukovníka a výše/,

4. cizí šlechtické rody. žijící a naturalizované v Rusku.
5. šlechta titulovaná /baroni, hrabata. knížata/, .
6.ostatní stará ruská šlechta. prokazatelně "šlechtická"

alespoň 100 let před vydáním výsadní listiny z roku
1785.
Pavel I •• který se osobně zajímalo heraldiku, nařídil

dne 20. ledna 1797 Heroldii sestavit "Obščij gerbovnik dvor
janskich rodov Vserossijskoj imperiji" /Všeobecný erbovník
šlechtických rodů vše ruského císařství/. který se skládal
ze tří části:

1. znaky rodů podle jejich stáří.

2. znaky novoštítných šlechticů.

3. znaky osob, které si vysloužily šlechtictví /tj. 'dosáhly'
8. třídu PQdle Petrovy Tabule o hodnostech/.
Ce Ikem bylo sepsáno 20 dílů "Obščevo gerbovnika". obsahu

jících více jak 5000 znaků. Uvážíme-li, že na Rusi bylo oko
lo 10 000 znaků všeho druhu, byla více než podstatná část ob
sažena v tomto monumentálním díle. Tiskem vyšlo jen prvních
10 dílů /1798 - 1836/, ostatních 10 dílů z let 1863 až do ro
ku 1917 zůstalo v archívu petrohradské Heroldie.

Zvláštností ruské heraldiky bylo. že se výhradně užívalo
štítu /ščit/ zvaného francouzský. zcela jistě vlivem Francis
ca Santiho, který stál u základů normativity ruské heraldiky.
Na architekturách se často setkáme i s kartušemi.

U titulované šlechty kryla štít hod n o s t n í k o 
run.a /korona/. Baronská /baronskaja/ koruna byla dvojího
typu, jednak prostá obroučka se třemi šikmými provázky perel
/vlastně starší verse ~rancouzské baronské koruny/ a jednak
obroučka se 1 viditelnými perlami /tzv. pobaltská baronská ko
runa/. Hraběcí /gra~skaja/ koruna měla 9 viditelných perel.

U baronO a hrabat spočívaly na hodnostní koruně přilby, u
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šlechticů na štítu. Při 1 b a /šlem/ byla v podstatě dvojí
ho druhu. Staré šlechtické rody užívaly turnajské přílby /s
mřížkami, nejčastěji bývá pěti. zatímco osoby nově povýšené
do šlechtického stavu měly právo užívat přilby bez mřížek

s otevřeným hledím a z profilu. Přilby byly korunovány ko
"runami hraběcími. baronskými. šlechtickými
/dvorjanskaja, tvořen~ zlatou obroučkou se
třemi viditelnými stylizovanými listy a s
dvěma perlami/, granátnickými čapkami /leib
kompanez/, vyj~mečně knížecími korunami. tur
bany. či byly kryty jen přikryvadly /namet/.
Zcela vyjímečně se objevuje staroruský typ
přilbice zakončené špicí /velký znak císař

ství/•
V kle not u /našlemnik/ se až ste

reotypně opakují 3 pštrosí péra. orlí křídla.
obrněná paže s mečem /šavlí/. lev či carský orel/císařské

polepšení/. ..' . "
Knížata měla právo na knízecí plást /mant1Ja/ a na kníže-

cí korunu /knjažeekaja korona/. obdobnou u nás uživané.
V případě š tít o n o š ů /ščitoděržatěli/ nebylo v

ruské heraldice výrazných odchylek. Co se týče h e sel
/děviz/, byla v 18. století o~vyk~e la~inská, č~sto i f~an
couzská. ale později začíná prevladat 1 zde domací rušt1na.

Základ ruských erbů leží ve starých zemských emblémech.
Za absolutismu 18. století dochází k jisté "okázalosti" a
tak i k ničení starých erbů nevkusným několikanásobným po
lepšováním. V 19. století vyvrcholily snahy dát novým rus
kým erbům rysy západoevropské heraldiky.

Celkem snadno se poznají znaky obdržené za služby koruně,

protože se vyznačují symbolem výsluhy - většinou carským or
lem, který je bud celý anebo jen jeho čás~ /k~ídlo. ~lava,~p./.

Jedním z markantních rysů ruské herald1ky Je rozd11 meZ1
knížecím znakem uděleným / žalovannyj gerb/, který se,hono
sí přilbami klenoty. štítonoši i devizou pod knížecím pláš
těm a korun~u, zatímco knížecí znak původní, neudělený /samo
bytnyj gerb/ tvoří na důkaz svého stá~~ pod p~áště~ a koru
nou jen štít. Jedná se o rody pocházeJ1cí od udělnych kní
žat staroruských /12.-15. století/, p kterých se objevují
emblémy provenience, ve které předko.é vládli Inapř. sym
boly Černigova. Jaroslavi._R~stpva. Sm~lenska.apod./ - ~apř.
knížata Tatiščevové /dčleny stít, nahore v červeném pol1 po
kosem stříbrný ~evec s bílým rozvinutým praporem, dole znak
Smolenska viz níže/. Anebo jde o rody odvozující původ od
Rurika /862 - 879/. zakladatele ruského státu. Tak např. kní
žata Barjatinští užívali polcený štít. v jehož pravé polovi
ně znak Kyjeva /viz niže/ - na důkaz posloupnosti od starých
knížat kyjevských - a v levé svůj vlastní,tj. upravený znak
Černigova lve zlatém poli vlevo hledící černá zlatě koruno
vaná orlice se zlatou zbrojí držící v levém spáru přes tělo

pokosem zlatou křížovou berlu/. Tyto znaky starých knížecích
rodů nosilo často několik větví rodin rozdílných jméno

Některé ruské šlechtické rody se honosí skutečně staroby-
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lými erby. Tak např. rodina Kutuzových /z níž pocházel i ~lav
ný vojevůdce M.I.Kutuzov/ měla v modrém poli černou orlic1 s
mečem v pravém spáru a "dvorjanskou" korunkou nad hlavou or
lice. Turnajská přilba IRen f,ce". protože ne!lo o n~vo~tít
nou šlechtickou rodinu bez tituluj s modro~str~~~ný~~ po~ry
vadly, korunovaná šlecbtickou korunkou, nesla tr1 stríbrná
pš t r-eš í péra.

Dalším příkladem prastar~ho ~lech~ického orbu Je.~nak Puš
kinových. který se stal soucást1 "Obsčevo gerbovn1ka ./~.díl/
shodou okolností právě v roce ndrození básníka A.S.Pusk1na.

Ten byl,jak známo, potomkem AbramB Petroviče Hannibala, habe~

~kého černocha. který byl jako chlapec "darován" z Konstanti
~opole Petru I •• ktert bo pak oženil s nepohodlnou kněžnou
Dolgorukou /násilný snatek s osobou, se kterou nikdo nechtčl

uzavřít manželství, byl jedním z běžných trestů carského ab
solutismu/ a oba se stali praprarodiči slavného básníka. Znak:
v horní hranostajové polov1ně děleného ~títu na purpurové po
dušce se zlatým lemováním a třapci spočívá knížecí koruna
lna pamět praotce rodu Radši. který bojoval pod sv. Alexande
rem Něvským.'J dolní polovina štítu polcena. vpravo v modrém
poli stříbrná obrněná paže držící šavli /symbol slovanského
původu/ a vlevo ve zlatém poli černá orlice s mečem a říš
ským jablkem ve spárech / rodový erb předků RadAi/; turnajská
přilba korunovaná šlechtickou korunou s modro. zlatými přikry

vadly nese tři stříbrná pštrosí péra.
Na osobní dochované pečeti básníka Alexandr~ Sergejeviče

Puškina /1799 - 1837/ je znak umístěn do bohatě tvarované kar
tuše převýšené korunou s II perlami /evidentní omyl rytce!!/.~
Drobné odchylky mají ve Zl1lacích i ostatní potomci Radši: Po
vodovové. Dobriščevové - Puškinové. Kamenští, Buturlinov~,

Mjatlevové. Kologrivové.aj •• ale vesměs mají uvedená tři pole.
V moskevském Novoděvičím klá~teře se zachoval krásný mra- .

morový náhrobek generála pěchoty Vasilije Ivanoviče Timofe
jeva /27.3.1783 - 5.1.1850/. hrdiny od Borodina/1812/ a Zá
mostí /1831/. který je pěkným dokladem empiru v ruské heral
dice. Vl. poli čtvrceného štítu na trávníku sedící a dovnitř
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hledící orlice, ve 2. poli na trávníku vlevo kráčející a zpět

hledící lev. ve 3. poli na trávníku jezdec se šavlí a ve 4. po
li na trávníku vlevo otočený kan~n, na němž sedí rajka. Štít
pod hraběcí korunou s pláštěm.

Na N,ěvském prospektu v Leningradě stojí překrásný palác
Stroganovových, postavený v letech 1752 - 1754 ve slohu rus
kého baroka vynikajícím architektem Bartolomeo Rastrellim
/1700 - 1771/. Obě fasády nárožní budovy zdobí v obrovských
kartuších baronský erb Stroganovových: v horní červené polo
vině děleného štítu stříbrná vlčí hlava, dole popeličina,

přes obě pole pokosem vlnité zlaté břevno se třemi hroty ší
pů. Tohoto znaku užívali Stroganovové od dob Petra I., který
je povýšil do stavu baronského /baronskoje dostojinstvo/•.
Roku 1798 dostává rodina ruský hraběcí titul/když již před

tím hrabata S.R.I./ a znak je polepšen: je přidán modrý střed

ní štítek s carským orlem, hraběcí koruna, na které spočíva

jí tři korunované přilby s klenoty /1. vyrůstající carský o
rel, 2. obrněná paže držící řecký kříž, 3. obrněná paže s me
čem/, dva vlci jako štítonoši a devisa: "Terram opes patrias
sibi nomen".

Nakonec ještě erb hrabat Toistých:~ štít dvakrát polcený
a jednou dělený nese modrý střední štítek, v němž postavený
zlatý ~líč, jehož rukoje! zprava ozdobená stříbrným křídlem
je pokosem protknuta zlatým šípem a peěikem zlatou tureckou
šavlí; v 1. zlatém poli vystupuje z dělící čáry polovina čer

ného zlatě korunovaného carského orla s červenou zbrojí, ve
2. stříbrném poli modrý svatoondřejský kříž, ve 3. hermelí
novém poli zlaté carské žezlo /vesměs carská polepšení/, ve
4.červeno-střibrně šachovariém poli vztyčený zelený knížecí
korunou korunovaný sloup, v 5. červeném poli pokosem zlatý
sloup zdobený třemi stříbrno-modro dělenými bezanty a pro
vázený nahoře zlatou pětihrotou hvězdou, v 6. stříbrno-zele

ně polceném poli sedm /3, 4/ věží střídavých tinktur zdobe
ných vždy dvěma okny a stříbrným půlměsícem na hrotu střechy
/viz pozn. 9/. Štít kryje hraběcí koruna, na níž 3 turnajské
přilby s přikryvadly vpravo modro-zlatými, vlevo červeno

stříbrnými. Střední přilba korunovaná hraběcí korunou nese
černého zlatě korunovaného carského orla s červenou zbrojí,
převýšeného nad svými hlavami zlatým vztyčeným carským žez
lem ; pravá přilba korunovaná šlechtickou korunkou nese kříd

la, přední modré s obrazem středního štítku s výjimkou stří

brného křídla, zadní stříbrné. LevÁ přilba se zla~o-stříbrno
modro-červeno-zelenoutočenicí nese zelený, pěti šnůrami perel
na pokos zdobený. turban, na němž stříbrno-zeleně polcená věž.

z níž vpravo vyrůstá stříbrná obrněná a v lokti ohnutá paže
držící zlatý brk, a která je provázena u paty vpravo červe

nou a vlevo zlatou hlásnou trubkou. Štítonoši dva stříbrní
odvrácení chrti s červenými jazyky na zelené půdě.

V neruských částech carského Ruska užívala města starých
znaků. Tak v Litvě, Lotyšsku a Estonsku byla většina měst za
ložena ~ádem Německých rytířů a nadána znaky, které byly poz
ději carem s menšími úpravami potvrzeny. Tak např. ~stonský

Tallin zdobil napamě! svých zakladatelů zlatý štít třemi
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modr~mi dánskými lvy /srdíčku vynechána/, což car později po
tvrdlI, zatímco Kaunas v Lotyšsku užíval znak vola s křížem
mezi rohy, avšak roku 1878 dostal nový znak - válečnv pomník
z napoleonských válek, a ke starému znaku se již nev~átil.

.V "polské části." Ruska, Běloruska a Ukrajiny je patrný
VllV polské heraldlky, což dokládá častý výskyt orlic pat-
riarších křížů a jiných figur. '

Měst~ staré ~usi ~ačala užívat.znakové pečetě již v 15.sto
letí, nekterá ~z ~ 16. století. Presto ze 150 ruských měst 17.
sto~etí /n~počltaJe v to města Ukrajiny a Bělorusk~/ měly zna
kove pe~etl Jen Novgo~od, Jaroslav, Smolensk, Kazan. Pskov A
~trachan, Uza, TerskYJ Gorod a města Sibiře. Většin~u šlo ~
Jedn?duché fi~ury,.zpravidl~ o zVíř~ /medvěd, jelen, drak, 80
kol,ap~d./. Nlcmén~ základnl rysy techto znaků se lišily od
ostatnl evrops~é mestské heraldiky tím, že figury většinou
hleděly heraldlcky doleva.
. Vůb~c první úřední zaznamenání městských znaků najdeme v
tzv. Tl!uljarniku /tituláři/ z roku 1672, kde bylo v~obruzeno
33 znaku měst ~ o~la~tí vytvářejících plný carský titul.

Petr T. chtel 1 mestskou heraldiku přiblížit evropským zvyk
l~stem ~ Proto založil roku 1722 heraldický odbor podřízený Se
natu s ~kolem zři~ov~t i městSké znaky.

Prvnlm heraldlckym odborníkem, který se začal zabývat zna
~y r~s~ých mě~t. byl piemontský ilechtic Francesco Santi, s
J~hoz Jménem Je spojeno sestavování znaků téměř všech ruských
mest. Začal těmi, které byly součástí carského titulu a to
tak! Že,jim dal náležitou formu. Celkem vytvořil 137 ize 220
potrebnych( znakň měst a provincií, na nichž je patrný silný
francouz~~y vliv. Santi krásně maloval, a tak jeho práce jsou
dodn~s prlkladem dokonalé profesionální práce. Bohužel akol
kt~ry na sebe .vzal. nedokončil, protože byl roku 1727' obvi~čn
z ůč as t í na s pí knu t í I'.A.Tolstého, jehož cílem bylo odstranit
Petra II. a nastolit dceru Petra T. a Kateřiny I. Annu Petrov
';';1' prlIoto byl poslán na Sibiř, kde setrval až do nástupu Kdterlny •

• Jeho p~~ci dokončil jeho nástupce hrabě B. M~nich s pomoc
nlkem:mallre~ A. Baranovem. Motivem k této práci byla hlavně
skutecnost~ z~ pluky ~osily jména měst, kde ležely posádkou a
na plukovnl zastavu Sl kladly znaky svých měst. A tak přednost
ně musela ~nak d?stat všechna posádková města.

. P? skoncení t~to pr~~e byl d~e 21. d~bna 1785 vydán vlád
nl prikaz,.aby ,esta uZlvala svych znaku i na úředních doku
m~ntec~. Zaroven !yšla di~~ktí!d. k~~ránemá na evropském kon
!~nente obd?by. Mestu tOtlZ smela UZlvat jen znakň udělených
Cl s~hváleny~~ care~ (he,:,ol~ií/ s omezením, že muse La užívat i
~~?k) gubernll, ~ nlmz nalezela podle administratívního děleni
rlse, ~ to tak, ze v horní polOVině děleného štítu se kladl
znak. prislušné gube~n!e /či i~entický znak jejího hlavního měs
ta/ a v dolní polovlne vlastnl městský znak.

Roku 1800.ndfídi~ car.~~ve! I. sestavit "Obščij gerbovnik
go:odo,:, rOSS1Jsko·J ampe r r r /Vseobecný erbovník měst ruského c f 
s~rstv~/. Do konce 18. století existovalo na Rusi víc jak 500
mestskych znaků a heroldie vydala kaidému městu kopii majestá-

- 41 -



hra d e b n í k o run a set ř e -
m i stí n k a m i ukazovala na ostatní
oblastní města.

hra d e b n i k o run a sed v ~ 
m a stí n k a m i v přípddě přístavních

měst.

k o run a s orl e m v pfípadě, že takov~to

město bylo zároveň pevností.

k o run a s o r lem, Ilo-li zároveň o pev
nost a konečně

k n run a s č e r n Ý m car s kým o r -
1 e m Is korunou, ale bez středního štítku,
bez žezla a jablkal posazeným na prostřední

stínce byla určena pro tatáž města, která by
la současně pevnostmi.

hra d e b n f k o run a set ř e m i
stí n k a m i byla vyhrazena pro guberni
ální města a méně než 50 000 obyvateli.

Červená

Tatáž

Tatáž

Č e rve n á

Tatáž

Tatáž

Z 1 a t á

k o run a s orl e m se používala, bylo-li
takové město zároveň pevností.

. S t f í b r n á hra d e b n í k o run a set f e 
m i stí n k a m i pak byla výsadou vý
znamných oblastních lokresních, tzv. újezd
níchl měst.

Dekorace městských znaků byla dovršena právem orámovat si
štíty dubovými ratolestmi, stuhami ř-ád ů sv. Ondřeje a sv. Ale
xandera Něvského či jinými atributy podle následujícího systé
mu:

S t u II a ň á d u s v. O n d f e j e a z k ř í žen á
.ž e z 1 a - sídelní mčstd a občasná sídla carQ /Sankt Petěrburg,

a d e b n í k o run a s p ft t i
stí n k a mi/červeně spárovan á/ symbo
lizovala guherniální města s více jak 50 000
obyvateli Inapf. Oděsa, Riga, Vilnius, Sara-
tov I.

h r

car s k á k o r II n a byla posazována na ští
ty znaků oblastí a újezdů.

Z I a tá

S tar á

M o n o m ach o vak o r II n a by La nad š t í t y znak!".
starých knížecích sídelních měst v době feu
dální rozdrobenosti /Kyjev, Nov~ororl, Tver,
Jaroslav, Vlddimír, Rjazaň, Černigov, Smo
lensk, a pod. /,

tu, za kterou město zaplatilo 100 rublů.
Roku 1857 vyšla nová direktíva nafizující, aby znak gubernie

byl umístěn v malé volné čtvrti namísto v horní polovině, což
lze v té době pokládat za imitování napoleonské heraldiky. Zá
roveň prosadil tehdejší šéf departcmentu heroldie baron Bern
hard V. Khone otočení figur hledících heraldicky vlevo doprava,
a tím dále přiblížil ruskou heraldiku západoevropské.

O dva roky později /1859/ pfiAel Kh~ne s myšlenkou obohatit
výzdobu městských znaků emblémy pro rozlišení měst sídelních,
guberniálních, újezdních i pro pevnosti. I tato idea byla in
spirována napoleonskou heraldikou, i když systém korun a stuh
byl od H šný ,

C í s d ř s k á k o run a zdobila znaky sídelních m~st

ISankt Petěrburg a Moskva/a rovněž hlavní
města gubernii IK~jev, Jaroslav, Perm, Niž
ni Novgorod, Kazan,apod./.
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kříženými žezly a ovinut modrou stuhou Řádu sv. Ondřeje. Vše
převýšeno císařskou korunou.

Od roku 1788 platil týž znak i pro gubernii s tím odliše
ním, že ke koruně a svatoondřejské stuze přibývají zlaté du
bové ratolesti, avšak chybí štítové podložení žezly.

Středem carského znaku byl znak Moskvy jakožto města ko
runovačního. Město založené knížetem Jurijem Dolgorukým~)se
stává okolo roku 1330 sídelním městem. Tento statut sice ~os
kva ztrácela a znovu nabývala /viz výše/, ale městem koruno
vačním zůstala. Město nemělo znaku až do Vasilije I. Dimitri
jeviče /obraz jezdce, ale bez draka/ a hlavně do jeho syna
Vasil~je II. zv. Temrit /jezdec se sokolem na ruce/.Teprve
pozdějil Za Ivana 111./ přidá~ ~rak /p~vod~ě černý/ a z ~ní
žecího lovce se stává vojensky Jezdec,Jakozto symbol vítez
ství nad Zlatou hordou. Od roku 1730 jezdec označován za sv.
Jiří, prý na paměE hrdinského činu světce při osvohození ca
revny Aji ze spárů draka.
Znak:/od roku 1856 jezdec otočen doprava/: v červeném štítu
na bílém koni postava sv. Jiří v plné zbroji.a ~ mod~ý~ pláš
těm, zabíjející zlatým kopím zakončeným patr1arsím krízem
zlatého draka se zelenými křídly. Honosné kusy podle popsa
ného systému.

Ř á

zkřížené kotvy
císařské žezlo
podložen dvěma z-

stuhou
gubernií.

s tuh o u Ř á 
k é h o - pro ob-

s e
města

s e
N ě v s

Moskva, Carskoje Selo, Gatčina/.

Dub o v éra tol e s t i
d u s v. O n dře j e - hlavní

Dub o v éra t o I e s t i
d u s v. Ale x a n der a
lastní hlavní města.

Stuha Řádu sv. Alexandera Něvského byla dále kombinována
se dvěma zkříženými

- zlatými kotvami /přistavní města/ - zlatými kladivy /prů

myslová města/ - zlatými klasy /zemědělská střediska! - zla
tými vinnými listy /centra vinařských oblastí/ - stříbrnými

hornickými kladívky /horní města/ - zlatými prapory s carským
orlem Ipevnosti/.

Stuha Řádu sv. Jiři spolu se dvěma po stranách štítu vzty
čenými červenými prapory s iniciálami jména imperátorova, za
jehož panování došlo k vydobytí cti a slávy, pak lemovaly zna-
ky slavných a v boji udatných měst a pevností. .

A ještě jedna zvláštnost, dokonce unikátní, vyniká v ruské
městské heraldice. Jedná se o užití turnajských límců!! Tak
např. město Odojev, kdysi podléhající městu Cernigovu, dosta
lo modifikovaný černigovský znak /tj. černou vlevo hledící
a zlatě korunovanou orlici, držící v levém pařátu zlatou kří

žovou berlu pokosem přes celé tělo na červeném polil, ale na
víc v hlavě štítu zlatý trojlaločný turnajský límec.

Při sestavováni městských znaků se shromaždovaly podrobné
úd a je o přirodě, hospodářství i pozoruhodnostech měst. Znaky
pak vytvářely emblémy charakterizující zeměpisné podmínky, e
konomiku či život města. Tak např. na téměř všech znacích si
biřských měst byla zobrazena kožešinová zvěř, protože již teh
dy byla Sibiř střediskem lovu této zvěře v Rusku,apod.

V carském Rusku mělo více než 600 měst znak, který nebyl
jen pouhým symbolem, ale jakousi črtou, z níž bylo možno vy
číst to hlavní a podstatné o městě, a to jeho historii, geo
grafické pos t ev en í , ekonomiku, t r-ad í ce , kulty světců, .přeží

vající totemy zvířat.apod.

Dno 16. /27./ května 1703 založil Petr I. Veliký na nevel
kém Zaječím ostrůvku, ležícím v ústí řeky Něvy pevnost, aby
zdjistil bezpečnost nově dobytého území. Pevnost dostala pod
le carova patrona název Sankt Piter-Durch, což odpovídalo ho
landské módě, které car tehdy podléhal. Zdomácněla v šak lido
vá zkomolenina Sankt Petěrburg. Roku 1707 vzniká město a ro
ku 1712 rozhodl car o přestěhování dvora z Moskvy do St. Pe
těrburgu. Sídelním městem byl až do Petrovy smrti roku 1725,
kdy *e dvůr vrací do Moskvy. Až po korunovaci Anny Ivanovny
se roku 1730 opět stává hlavním městem. Dne 31. srpna 1914
v důsledku válečných událostí bylo německy znějící jméno změ

nčno na Petrohrad, který dne ll. března 1918 ~tratil statut
hlavního města /opit se jím stala Moskva/. Konečně dne 26.
ledna 1924 po smrti V.I.Lenina byl Petrohrad přejmenován na
Leningrad.
Znak:/17BO/: v červeném štítě dvě stříbrné

/říční a námoEní/, přes něž vztyčené zlaté
/symbol hlavního města a sídla cara/. štít
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. Součástí carského znaku byl znak Kazaně. jehož nejstarší
pečeti pocházejí ze 16. století.
Znak /oficiálně potvrzen 1781/: na stříbrném štítě zlatě koru
~ovaný černý.bazilišek se zlatou zbrojí a s červenými křídly.
Jazykem a šp í c í ocasu. K tomuto na Rusi ojedinělému znaku se .
vztahuje pověst: na místě dnešního města žilo množství draků

avšak je~en tatarský kouzelník je postupně hubil. Vůdce drakA
uletěl pred ním na horu Džilantaj Itj. Dra~í horal. ale nako
nec mu také podlehl na místě. kde byl potom postaven klášter.

Součástí carského znaku byly i znaky Kyjeva Novgorodu a
Vladimíru. •

[I
I

Kyjev užíval od roku 1782 /roku 1856 potvrzen i
jako znak gubernie/ prastarý symbol kyjevských
knížat: v modrém poli stříbrný archanděl Michael
s plamenným mečem a se štítem.
Novgorod. jedno z nejstarších měst Rusi vůbec u
žíval v době samostatné bQjarsko-kupecké republiky
112. století - 1478/ nejrůzněj~í emblémy /vojín,

. Jezdep, lev, orel,atd./. které zanikly po spoje
ní s Moskvou. Složitým vývojem se znak ustálil
/1781/ takto: ve stříbrném štítě podpirají dva
dovnitř hledící černí medvědi zlatý trůn zakon
čený zlatým svícnem se třemi stříbrnými ;ozžatými
svícemi, na němž o červenou podušku opřeny zkříže

né zlaté žezlo a zlatá křížová berla; v mod ré patě

štítu ještě dvě proti sobě plovoucí stříbrné rvby
/jeseteři/. •
Vladimír /Vladiměř nad Kljazmou/, založený Vladi
mírem Konomachem, od roku 1170 až do vlády Ivana
I. sídelní město s poslední korunovací konanou
roku 1431, užívá jeden z nejstarších zn~ků na Ru
si. který vznikl bud na základě západních vlivů
anebo na principu starých tradičních emblémů "och
rany dobra" /týž emblém se totiž vyskytuje i ve
výzdobě vladimírských chrámů Uspenského a Dmitri
jevského i v kostele Pokrovském na Něrli/·či jako
prastarý symbol vlasti a její síly. Znak /1781/:
v červeném štítě zlatý modře ozbrojený a stříbrně

korunovaný lev ve skoku s přivrácenou hlavou dr
žící v předních tlapách stříbrnou křížovou b:rlu
V titulech ruských carů stál titul "vladimírský"'
před "moskevský" až do Michaila Fedoroviče a tepr
ve za Alexeje Michailoviče se dostává "moskevský"
na první místo.
Rovněž znak Astracháně nalezneme na císařském

znaku. Znak lod roku 1856 i znakem guberniel vy
jadřuje dvě historické skutečnosti. a to že město

bývalo hlavním městem tatarského státu ~ že bylo
roku 1554 dobyto Ivanem I~Hrozným: .
v modrém poli zlatá perlami zdobená .a červeně vy
ložená koruna. pod níž stříbrná šavle se zlatým
jílcem.

- 46 -

Dalším prastarým emblémem je znak města a ~~ber~
nie Jaroslav. Na nejstarších pečetích se obJeVUJe
na trávě nedaleko lesa medvěd držící "protazan"
Idruh kopí/. Jde o prastarý kult medvěda v Povol
ží k němuž se vztahuje tato pověstr Kníže Jaro
sl~V Moudrý projížděl touto krajinou a odpočíval
u lesa. když ho napadla medvědice. Kníže se ubrá
nil a na pamět této události dal na místě posta
vit dřevěný kostel a přesídlenci z Rostova tam
osídlili jím založené město. Za Petra I. dostal
mědvěd sekyru místo kopí •. za Kateřiny II. zmizel
les a tráva a za Mikuláše I. bylo černému medvě
du ve skoku do levé tlapy vráceno kopí opřené o
levé rameno.

Dalším zajímavým znakem je znak města a gubernie
Perm. I tam se spatřuje medvěd. tentokrát kráče
jící' Později Iza cara Alexeje Michailovičel byla
na j~ho hřbet přidána kniha s křížem levangeliuml
jako symbol vítězství křestanství nad pohanským
kultem medvěda.
I město a gubernie Nižnij Novgorod ~od roku 1932
Gorkijl má prastarý emblém. užívaný Již na velké
pečeti Ivana IV. Hrozného. Město bylo založeno
roku 1221 vladi~írským velkým knížetem Jiřím Vse
volodovičem a celou druhou polovinu 14. století
bylo sídlem velkoknížat suzdalských. Znak 11781/:
ve stříbrném štítě červený jelen s černou zbrojí.
I zdeje vyjádření dávného kultu jelena na území
středního toku Volhy Iviz i dneAní emblém voz~
typu Volha! !/.
Jiným starým a hezkým znakem se honosí město Lvov:
v modrém poli stříbrná hradba s cimbuřím. převý
šená třemi věžemi; v černé bráně se zlatou mříží
zlatý lev opírající se o vrata Ilev = mluvící zba
mení hradba = symbol města/. Znak byl oficiálně
potv;zen městu polským králem Zikmundem I. roku
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1526 a v 18. století i carskými úřady, ale toto
vyobrazení je známo z pečetí již ve 14. století.

~
Dalším z prastarých znakO je znak města Smolen
ska: ve stříbrném štítě na zeleném trávníku čer-

. ný kanón se zlatou lafetou, na němž sedí rajka
v přirozených barvách. Znak byl potvrzen Kateři

nou II. roku 1780, v době, kdy již byl téměř.za

pomenut /užívala jej smolenská knížata již ve
14. století/. V období 15. - 17 století užíval
Smolensk jako součást velkoknížectví Litevského
a Rzeczy pospolitej na štítě žezlo.
Pěkný znak má město Sevastopol, založené roku
1783 knížetem Potěmkinem jako přístav. Znak do
stalo až roku 1893:
v červeném štítě stříbrného gryfa. Na paměí oblé
hání v letech 1854 - 1855 dostalo město povolení
lemovat štít stuhou Řádu sv. Jiří, 'doprovázenou
dvěma císařskými prapory s iniciálami jména Miku
láše I. a Alexandera II.

Pro naše prostředí tak typické hradby a věže jsou v ruské
městské heraldice poměrně vzácné. Vedle již popsaného znaku
města Lvova mOžeme snad ještě uvést znak města Volokolamsk

'Z roku 1781 lve stříbrném štítu na zelen~m trávníku trian
gulární pevnost se třemi nárožními bastionyl či znak města

Elizavetgrad /dnes Kirovograd/ z roku 1845: v č~rveném poli
zlaté hexagonální dvojpevnost~ s.rohový~i ba~tiony/•.

Častější jsou znaky symbollzuJící nějakou událost Čl legen
du. Byla již učiněna zmínka o lotyšském Kaunasu, který dostal
roku 1878 znak, v jehož modrém poli je stříbrný památník bitvy
svedené nedaleko města roku 1812 v napoleonských válkách. U
krajinské město Chotin má ve zlatém štítě pevnost se zlatým
pdlměsícem, nad kterým je zkřížená šavle a kříž na paměí po
rážky TurkO polským králem Janem III. Sobieským roku 1674.

Také symboly zakladatelO měst se.vyskytují v ruské městské

heraldice. O estonském Tallinu byla již zmínka a tak za po
všimnutí stojí znak města Konigsberg /Královec, od roku 1946
Kaliningrad/. Roku 1255 založil český král Přemysl Otakar II.
spolu s Aádem Německých rytířů hrad a město, což vyjadřuje i
znak:
stříbrno_červeně dělený štít, nahoře koruna, dole tlapatý kříž

střídavých barev.
Zvláštní d pěkné jsou znaky mluvící. Tak město Glaz /v ruš

tině znamená "ok~"/ má na štítě lidské oko s okolní kOží a
obočím. Města Jekatěrinodar Idnes Krasnodar/ a Jekatěrinoslav

lod roku 1926 Dněpropetrovsk/dostaly mluvící iniciály Kate
řiny II. Obzvláší pěkný znak/od roku 181~mělo druhé ze zmíně
ných měst, založené knížetem Potěmkinem roku 1778 a obnovené

roku 1787:
~~ v modrém štítu ve věnci 9 zlatých šestihrotych
Q $ hvězd,uprostřed mezi-zlatým letopočtem 1778 sty-

lizovaná iniciála E II.
0($ ?:JO Velmi časté byly znaky církevního charakteru.
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Hlavni město Běloruska Minsk jod 15. etoletl do .
roku 1793 patřil k Polsku/ obdržel od polského
krále Zikmunda III. roku 1591 znak: .'
v modrém štítu postava sv. Anny v bílém ~ červe

ném oděvu se zlatou svatozáří, po obou stranách
lemovaná dovnitř hledícími trojicemi zlatých che
rubd /okřídlené hlavičky/.

Město Archan~elsk dostalo roku 1781 do zlatého
štítu modře oděnou postavu archanděla Michaela,
zabíjejícího červeným plamenným mečem černého sa
tana /roku 1708 tam založen klášter sv. Michaela/.
Město Michailov prezentuje archanděla Michaela
jen křídly a rovněž město Jegorovsk zjednodušuje
postavu sv. Jiří, protože má ve štítu jen z obla
ku vyčnívající paži s dřevcem , jímž zabíjí dra-
ka. .
I symboly povolání jsou velmi frekventované. Vel
mi vkusný znak má město Charkov, v letech 1780 až
1917 hlavní město Ukrajiny, které dostalo roku
1781 /roku 1887 potvrzen i pro gubernii/ znak:
v zeleném štítu pokosem zlatý caduceus /žezlo Mer
kura, okřídlená hdl se dvěma obtočenými hady/ jako
symbol obchodu, zkřížený pošikem zlatým rohem hoj-
nosti jako symbolem prosperity.

Město Carycin /z tatarského "sary - su"; tj. žlutá voda/,
postavenó v místě, kde Caryca vtéká do Volhy,v letech 1925 až
1961 Stalingrad, nyní Volgograd, dostalo roku 1857 znak, sym
bolizující hlavní místní zdroj obživy:
v červeném štítu dvě stříbrné zkřížené vyzy.

A nakonec jedna záhada. Je to znak města Pskova. Již na pe
četích z 15. století se na nich objevuje zvíře, později popi
sované jako "barsv , Jde o fantastické zvíře bez apec í ě Iní ch
znakd / má čtyři silné nohy, ohon a dlouhé ušil. Snad'se jed
ná o zdivočelou formu psa /patrně od plemene barsoj/, přivyk

lou drsnému severskému klimatu. V "Tituljarniku" z roku 1672
byl znak ještě doplněn žehnající rukou, vycházející z oblaku
nad zvířetem. .

Závěrem lze tedy shrnout, že vedle prvotních počátkO mOžeme
vyzdvihnout tři základní fáze hlavního rozvoje ruské heraldi
ky, vymezené snahami a vládami card Petra I., Pavla I. a Ale
xandera II.

Dále pak je nutno znovu zddraznit, že v Rusku erby a znaky
nikdy nehrály vojenskou roli jako jsme tomu svědky ve středo

věké Evropě. Staly se jen projevem své třídy a to symbolem
·privilegovanosti. Pokud se v ní přece jen vyskytovaly vojen
ské symboly, pak měly upomínat jen na hrdinské činy předkd.

Milan Buben
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p o zná Ol k Y
1. Starodávnl! "Vypravováni o kn í ž a t e ch v Lad í.mf.rských " hovo

ři o tom že byzantský císař Konstantin ~onomach daro
val sVém~ vnukovi, kyjovskému knížeti Vladimíru, odznaky
císařské moci - kříž ze své hrudi, ř~těz ze.s~é šíj~ a
korunu ze své hlavy. Tuto korunu noslla a dedlla kYjev
ská, vladimírská a potom i moskevská kníža~a. Stala ~e

nejuctívanější relikvií, byla symbolem mOCl moskevskych
carů. Od 16. století se začala nazývat čapkou Monomacha
a legenda která ji opředla, tehdy horlivě posilovala
myšlenku, 'že ruští car-ově odvozU~í ~vů~ původ od římské
ho cisaře Oktaviána Augusta /Rurlk udajne synem Prussa,
bratra císaře/ a byzantských vládců, a že Moskva je "třo

tím Aímem".
Tuto legendu podporovalo i ruské duchovenstvo, které
došlo k přesvědčení, že pád Cařihradu /tzv. ~ruhého Aima/
do rukou Turků byl spravedlivým trestem na mesto Konst~n

tinovo, v němž pravá víra Kristova 6plně poklesla od,te
. doby co Aekové přistoupili /roku-1439/ ke Florentske
unii'~ezi východní a západní církví. Úkol chránit ryzost
víry ~řešel tak "SamOv?l~ě" z řec~é ~írk!e ~a ~usk?u.
Vzniklá teorie o :,loskve jdko o "t ř e t ím Ří mu" mela 1 zde
svou legendární ~a~iantu~ Šlo o ~ílÝ,kl~bo~k ./jako s~m
bol církevni.nezavlslostl/, ktery pry Clsar konstantln
Veliký odevzdal římskému pd?eži.Silv~str~. o~ jeh?~ ná
stupců vědomých si své nedustOjnostl, vennvan carlhrad
skému ~atriarchovi, od něhož prý přešel k novgorodským
vladykům a pak k moskevským mertopolitům.

Monomachova koruna ve t var u č e p í ce je zho t ove n.i z 8 zla
tých plátků zdobených fili~ránem, smaragdy, rubíny a p:r
lami /orientální práce z prelomu 13. " 11. stoleti/. Dyn
ko a kříž jsou ze 16. století. Koruna je lemována sobolí
kože~inou a váží celkem 698 gramů.

První zmínka o koruně se objevuje v dokumentech 14.
století a to v poslední vůli velikého moskevského kníže
te Ivan~ Kality, který ji nazývá prostě "zlatou korunou"
Název Monomdchova koruna dostala až o dvě století poz
ději v závěti Ivana Hrozného.

S~motné korunovace jsou v Husku pom6rně pozdního da
ta Původnč byla knížata dosazována na trůn na volném
pr;stranství, později v ch~ámu, a to ~poč~tku ve Vladimě
ři a pak v Uspenské katedrale v Moskve. Az roku 1498 ~o

chází k první korunovaci /Monomachovou korunou/, kdyz
Ivan III. dává korunovat svého vnuka Dimitrije ~.odíti

ho korunovačním pláštěm. Od doby Feodora Ivanovlce , .
/1564 - 1598/ přibývá k regáliím ,žezlo, Zd Vasilie .Su~

ského /1606 - 1610/ jablko a za ~eodora III. AlexejeVl
če /1676 - 1682/ oblečení v purpuru a pronesení vyznání
vtry. V 17. století přibylo jeAti pom~~~ní. .

~onomacnovu korunu si podle tehdejR1Ch zvyklosti smel
panovník nasad!t j~~ jed~nk~át v životě - .~ři korunova
ci. Pro jiné prílezltostl mel car korunu J~nou•..

Naposledy byla M,onomachova k or-una použ í t a Jl!'l koruno-
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vaci roku 1682, kdy n~ ruský trůn dosedli současně dva
car~vé /Ivun V. ~ Petr 1./. Ivana,jako starAíh~ koruno
v a Lt "pravou" Mon'omachovou korunou, pro Petra zhotovili
moskevšti mistři kopii.

Po smrti cara Alexeje Michailoviče /roku 1676/ zdědil
trůn jeho nejstar~í syn Feodor III./nar. 1661, carem
1676 - 1682/. Po jeho náhlém Skonu se měl podle nástupnic
kých práv stát carem Ivan, ale protože nevynikal ani ro-
zumem ani zdravím, bylo rozhodnuto korunovat oba
nevlastnl bratry společně /Ivan V., nar. 1666, carem
1682 - 1696, nejmladií ze tři dití z prvního manželství
cara Alexeje s Marií Iljičnou Miloslavskou, zemř. 1660;
c~r Pe~r I. Veliký, nar. 1672, carem 1682 - 1725, jedi
ne díte z druhého manželství s Natalií Kirilovnou Naryě
kinou, zemř. 1694/. K této příležitosti byl zhotoven ~
dvojitý stříbrný trQn. Zvláštnosti tohoto dvojtrůnu bylo
'~~r~té místo za opěrad~em,pro vychovatele carQ. Nejčpstě
jl je v.<;,ik obsazovala jejlch starši sestra Sophie /1657 až
1704/. Na svou dobu byla neobyčejně vzdělaná _ uměla la
~~n~k~ i.řecky a hrála na mnohé hudební nástroje. pfi při
Jlman~ cuího poselstva napovídala ze svého tajného úkry
tu okenkem, které bylo zakryto kobercem, chytřejšímu'z
chlapců odpovědi na záludné o<tázky. Poslové se nejednou
podivovali dQvtipu malého Petra.

Ruské korunovační klenoty dala do definitivního pořád
ku aŽ,Ka~eřina II. Zatimco někteří z jejich předchůdců
ze s t á t n f ho pokladu mnohé rozprodali, Kat e ř Lna naopak'
drahokamy shromažuovilla a ráda se jimi dávala obdarová
vat. Milovala především diamanty /její Velká'imperátor
ská koruna je celá z diamantQ/ a její zálibu začal napo
dobovat celý šlechtický Petěrburg.

K neJ~l~vnějiím didma~tQm té doby patří tzv. Velký Or
lov, VáZ1Cl 189 ct, ktery pro carevnu zakoupil kníže Or
lov. Diamant, vybroušený do vysoké indické routy, byl
podle legendy spolu s jiným jemu podobným diamantem vsa
zen do očí sochy indického božstva. Z· chrámu jej ukradl
jakýsi francouzský voják a složitou cestou se dostal k
Nadir-iáhovi. Po jeho pádu diamant uloupil neznámý per
ský VOják a prodal ho arménskému kupci. Tento obchodník
opatrně počkal až se válkou rozvířené poměry uklidní a
~o 10 le~~~h přivezl kámen,do A8trachán~,kde se pokoušel
jej zp~nezlt. Nenašel se vsak člověk, který by byl scho
pen pozadovanou cenu zaplatit, a tak ho Armén uložil v
amsterodamské bance a trpěliVě čekal na kupce Až za 7
l~t ~e.u n~ho ohlásil,dvorní zlatník z Petěrb~rgu, kte
ry prijel ja~o zpros~redkovatel knížete Orlova. Zaplatil
400 000 zlatych rublu a Orlov, ač byl už několik let ca
re!!ným oblibencem, měl mnoho dQvodů projevit jí svou
v~~~nost. Daroval ~iamant Kateřině, kter~ jej s úsměvem

. prlJala. Nec~ala d~a~ant zasad!t do imperátorského žez
la, a Orlov jen tajne doufal, ze toto zezlo jednou ca
r evna vtiskne do jeho ruky. Leč marně, pro t ož e Kateřina
se neh~dlala o moc s nikým dělit.

Sbírka ruských korunovačních klenotů i jiných regálii
je nyní veřejnosti přístupná v kremelské zbrojnici v Moskvě.
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2. Církev učila. že car je dosazován samotným Bohem. Roku
1561 byl carský titul potvrzen i cařihradským patriarchou.
S povznesením moci pa.novn fka došlo i k emanci paci církve.
která vyvrcholila roku 1589 za Feodora I. Ivanoviče

/1584 - 1598/. kdy byl zřízen samostatný ruský patriarchát.
Moc církce tak vzrostla. že se dokonce dvakrát vyskytl

případ dvojcarství /car a patriacha/. Nejprve za cara Mi
chaila Feodoroviče /1613 - 1645/ stál po jeho boku po 15
let /1619 - 1633/jeho otec. patriarcha Filaret Nikitič,

"veliký gosudar patriarcha". který nosil titul velkokní
žete., Podruhé se tak stalo za Alexeje Michailoviče /1645
až 1676/, kdy byl patriarchou a spl>iuvládcem Nikon."veliký
gosudar" •

Spory mezi světskou a církevní mocí byly odstraněny až
roku 1721. kdy Petr I. Veliký patriarchát zrušil. Církev
pak řídil Nejsvětější synod, zcela závislý na státu.

3. Obraz jednorožce se objevuje ještě na velkých pečetích Bo
rise Godunova /1598 - 1605/. LŽidimitrije I. /1605 - 1606/.
Michaila i Alexeje Romanovových.

4. Petr J. Veliký totiž upravil nástupnictví na trňn v tom
smyslu. že přiřkl každému ruskému panovníkovi / bezesporu
pod vlivem příkladu nevlastního staršího bratra - viz pozn.
Č. 1/ právo jmenovat nástupce-(ač sám ho nestanovil!/. Po
jeho smrti trňn uchvátila jeho ovdovělá choi /ač nízkého
původu/ jako Kateřina I. /1725 - 1727/. Ta určila svým
nástupcem Petrova vnuka Petra II. /1727 - 1730/. Jím vy
mřel po meči carský rod, zbyly pouze dcery Ivana V•• Anna
a Kateřina a pak dcery Petra I. a Kateřiny I. Alžběta a
Anna. Carevnou se stala Anna Ivanovna, ovdovělá vévodkyně

Kuronská /1730 - 1740/. Před smrtí ustanovila svého nástup
ce - dítě sotva narozené - Ivana VI., prince brunšvického
/1740 - 1764. carem 1740 - 1741/. vnuka své sestry Kateři

ny Ivanovny~ V noci z 5. na 6. prosince'1741 uskutečnila

pomoci granátnické setniny Preobraženského gardového plu
ku dcera Petra Velikého Alžběta Petrovna státní převrat

a prohlásila se carevnou /1741 - 1762/; nezletilého Ivana
Antonoviče i s jeho rodiči uvěznila. Již roku 1742 usta
novila Alžběta svým nástupcem syna své sestry Anny /pro~

vdané za Karla Bedřicha, vévodu holštýnsko-gottorpského/
prince /Karla/ Petra von Kolstein-Gottorp, jehož roku
1744 oženila s Kateřinou /vlastno Sophií/, princeznou an
haItskou. Po smrti Alžběty nastoupil na trůn jako Petr III.
/1728 - 1762, carem 5.1.1762 - 9.7.1762/, avšak byl odsta
ven svou manželkou Kateřinou II. /1729 - 1796. carevnou
1762 - 1796/, která byla přijata za panovnici jménem svého
syna Pavla I., ale vládla sama /resp. s pomocí svých milcň

Orlova a pak Potěmkina/. Po její smrti nastoupil na trňn

Pavel I. /1754 - 1801. carem 1796 - 1801/. Nepočítáme-li
petra III., pak teprve Pavlem I. nastupuje na ruský trůn

dynastie Romanov-Holstein-Gottorp.
Snad proto také P~vel Petrovič upravil zákonem ze dno

5.dubna 1797 trůnní posloupnost podle systému německo-ho-
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landského /řád prvorozenství/, podle něhož jsou povoláni
na trůn především agnáti a teprve po nich kognáti, a to
napřed mužští a pak teprve ženští. Dále stanovil, že
každý imperátor musí být pravoslavného vyznání a na trůn
může nastoupit až v dobč své zletilosti /tj. v'16 letech/o
Pokud by car pojal za chot cizí princeznu, je povinna
podle tohoto zákona přijmout pravoslaví a změnit si jmóno.

Tímto zřízením v císařské rodině vydal Pavel I. veške
rá ustanovení, týkající se manželství /nutná rovnorodost,
tj. osoba náležející k panujícímu rodu/, majetku,apod.
Císařovna měla titul'CísařskéhoVeličenstva"a následník
trůnu"Následník Cesarevič, Veliký Kníže a Císařská vý
sost~ O členech císařské rodiny bylo nařízeno vést zvlášt
ní rodopisnou knihu, chovanou v imperátorově kabinetě.

5. První katedru heraldiky v Evropě založil roku 1700 Fried
drich I. Pruský v jím založené Společnosti věd v Berlíně.

6. Do roku 1797, tj. do konečné kodifikace ruských erbň by
lo celkem vydáno 355 šlechtických, II baronských a 26
hraběcích diplomů.

7. Moderní historiografie a genealogie však dokázala, že
Radša žilo století dříve a že byl spolubojovníkem Ale
xandera Něvského až jeho pravnuk.

8. A.S.Puškin měl se svou manželkou Natalií Gončarovovou

pět dětí. Nejstarší z nich byla Marie, provdaná za gene
rála Gartunga. Její bratr Grigorij zemřel bezdčtný, rov
něž jako další syn Mikolaj: Nejmladší básníkova dcera
Natalie se po neštastném snatku s M.L.Dubeltem provda-
la za Mikuláše Viléma Nassavského. Zato prostřední z bás
níkových dětí. generál Alex3nder Alexandrovič Pu~kin se
stal otcem 13 dětí a zakladatelem všech žijících pu~ki

novských větVí~ Jeho vnuk Grigorij se stal z carského
plukovníka důstojníkem Rudé armády a nakonec vědeckým

pracovníkem moskevské Leninovy knihovny. Jeho syn Grigo
rij bojoval jako partyzán za Velké vlastenecké války· a
pak na II. ukrajinském frontu. Dvanáct básníkových po
tomka bojovalo za II. světové války proti fašismu, deset
v řadách sovětských branných sil, jeden ve francouzskóm
hnutí odporu, jiný padl jako příslušník britského letec
tva. Další syn A.A.Pu~kina.Nikolaj.sestal zakladatelom
druhé linie, z níž Alex~nder Puškin, básníkav prapravnuk,
dnes žije v Bruselu. Puškinovi po't omc í žijí vedle SSSH
ještě také v Americe a na Havajských ostrovech.

9. Petr Andrejevič Tolstoj /1645 - 1729/, nejvyšší dvorní
stólník, odhadl předem pád carevny Sophie a včas se při

dal na stranu mladého cara Petra I. Ten mu však dlouho
nedůvěřoval. Když Petr Veliký vyzýval mlacté ~.lechtice, aby
odešli studovat do zahraničí. padesátiletý Tolstoj se sám
přihlásil. V letech 1697 - 1699 studoval v Itálii matema
tiku, opev~ování a stavbu lodí. Po návratu na Hus dostal
obtížnou hodnost vyslance při dvoře sultána, protože u
měl italsky, tehdy" diplomatickou řeč v Osmanské říši.
Když přijel roku 1702 první ruský stálý vyslane~ do Dri
nopolu, kde byla sultánova residence, s dkolem zabránit
válce, byly vztahy mezi oběma zemčmi velmi napjaté. Švéd
ský král Karnl XII. se totiž po poráŽce u Poltavy /roku
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l709/skryl na sultánově území. Tolstoj pochopitelně žádal
vyhoAtění švédského monarchy, avšak na místo toho bylo
rozhodnuto koncem listopadu 1710 vyhlásit Husku válku.
Tehdy byl zplnomocněný vyslanec Ruska při Osmanské por
ti uvězněn v istambulském vězení Yedikule. Kdysi v roz
květu byzantské říše tam stála pevnost Cyklobi.n, jež
měla pět věži a by l s tild í ž. nazývýna i Pen t ap í r-gon ,' Když
Mehmed II. dobyl Cařihradu, byly k pevnosti přistavěny

ještě další 2 věže 3 její název rak znul Yedikule, tj.
Zámek o sedmi věžích /viz 6 pole z na ku l ,",
P.A.Tolstoj byl vězněn 17 měsícO a po krátkém pobytu na
svobodě se znovu octl ve vězení. když se v prosinci roku
1712 znovu schylovalo k válce. Teprve počátkem následu-
jícího roku byl definitivně propuštěn. -

V Turecku pobyl Tolstoj 13 let Ido roku 1714/, z toho
přes 2 roky ve vězení. Věrnou službou si získal nejprve
důvěru M'enšikova a poté i samotného Petra I., který ho
v den k~runovace císařovny Kdteřiny I. /7.5.1724/ povýšil
do hrabecího stavu d polep~il mu erh. Společně s ~enši

kovem prosadil nástup Kateřiny I. ·na trOn, ale pak opět

upadl v nemilost a zemřel v Soloveckém klášteře. kam ho
po smrti r.dteřiny vypověděl všemocný Menšikov, když se
nemohli dohodnout na jejím nástupci.

l~Jurij Vladimírovič Dolgorukij /okolo 1090 - 1157/, jeden
z mladších synG kyjevského velikého knížete Vladimíra
Monomacha, po jehož smrti došlo k rozpadu tzv. Kyjevské
Rusi, se stal knížetem rostovsko-suzdalským. Je pokládán
za zakladatele Moskvy jako součásti vladimirsko-suzdalské
ho knížectví v rámci jeho politiky ovládnutí Kyjeva /pro
to nazývaný Dolgaja ruka, tj, Dlouhá ruka/, kde se nakrát
ko /roku 1149/ stal velkoknížetem a trvale pak až od roku
1155. Rok 1147 je oficiálně považován za rok založení měs

ta, protože z toho roku se zachovala první letopisná zmín
ka, podle níž Jwrij Dolgorukij přijal v Moskvě tvorského
knížete. Hlavním mčstem Rusi byla stále jošti Vladiměf

a teprve koncem 13. století se Moskva odděluje od vladi
mírsko- su~dalského knížectví a sLává se centrem samostat
ného knížectví. Postupně získává převahu a od doh Ivana J.
zVw Kalita /tj. ~ěšect 1328 - 1340/. který bojem i penčzi
potlačil vliv Zlaté hordy, přesídlil velkoknížecí stolec
d~finitivně do Moskvy. AvAak až korunovdce V~silije II.
zv , Temný či Slepý /1425 - 1462/. se poprvé nek ona la ve
Vladimíru, ale v Moskvě.
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Ruský systém vyznamenání je velice poutavý. Jeho počátky

sahají až do dob formování ruského státu. Zvyk udělovat vy
znamenání za vojenské zásluhy existoval již v Kyjevské Rusi
/v ll. - 12. století/. Obvykle byla vyznamenanému zavěšena
na šíji ozdoba /tzv. hřivna/ ze zlata, stříbra, mědi. nebo
železa, která měla tvar obruč•• V 15. - 16. století dostáva
li vyznamenání všichni účastníci vojenských tažení a Rusko
bylo první a jedinou zemí na světě s touto praxí. Vedle to
hoto zpňsobu vyznamenání existoval v Rusku ještě zvyk udělo
vat dary - zlaté nebo stříbrné nádobí, drahé kožešiny, lát
kY,atp. I zde však byly stanoveny přesné rozdíly - velikost
daru čí medaile~ a druh kovu závisely na postavení vyznam.
naného ve vojsku; tak velitel mohl bft vyznamenán velkou
zlatou medailí často doplněnou těžkým zlatým řetězem.

Tento demokratický způsob vyznamenávání všech účastníků

tažení nebo bitev zůstal dlouho jen ruským zvykem. Takový
prostředek výchovy k vlastenectví odpovídal i charakteru
ruské armády a byl zcela cizí a nepochopitelný pro západní
státy, jichž armády tvořili žoldnéři. Tak např. v Anglii
je první hromadn6 vyznamenání 6častníků bitvy medailí. k
tomu účelu ZVláš( raženou,zaznamenáno až r9ku 1670 a v ji
ných západoevropských zemícb dokonce ještě později. až v
polovině 18. století. .

Za panování cara Petra I. byla tato tradice zacbována,
ale nesla již nové rysy.~ Stalo se pravidlem, že medaile
nesly Petrův portrét s titulem. který byl doplněn epitety:
~pravdě veliký. vládce ble.ků a vln~ Dále nesla každá me
daile datum události, za kterou byla udělena, a šlo-li o
medaili za vojenské zásluby. i stylizovanou scénu bitvy. Do
té doby byly tyto medaile většinou zdobeny korunovaným car
ským orlem /jako např. za Ivana IV. Hroznébo/ či obraz••
BV. Jiří na koni /jako za Fjodora I. Ivanoviče. syna Ivana
Hroznébo/ nebo jen prostým nápisem.

Tato praxe hromadného vyznamenávání způsobila, že k za
kládání rytířských řádů došlo v Rusku až za Petra I. Veli
kého v souvislosti s jeho snahou přiblížit svou říši Evropě.

Nejstarším anejvyiěí. rUBkým řádem byl A, d A n -
d rej a Per voz van n o v o /sv. Ondřeje Prvo
zvanébo nebo také"prvně povolaného/.Tento první rytířský řád
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na Rusi založil dne 30. listopadu /12. prosince/ 1698 car
Petr I. zv. Veliký. Jaká d61ežit08~ a význam byly řádu při
čítány, svěděí mezi jiným i následující citát z konceptu
stanov na kterých participoval sám car a které stanoví,kdo
je vhodný, aby se stal řádovým rytifem: " ••• všelll těm jako
projev uznání a odměny za věrnost, odvahu a r6zné služby
Nám a zemi i ostatním jako. povzbuzení pro vznešené a hrdin
ské ěiny, nebot nic tak nepovzbuzuje a neinspiruje lidskou
ctižádost jako znamení vyznamenáni a hmatatelná odměna za
čest." č .

P6vodně so řád nazýval jen "modrá stuha" a byl ur en Ja-
ko vyznamenáni za udatnost ve válce proti Turecku. Později
byl udělován i za jiné zásluhy. Rád byl organizován až ro
ku 1720 a joho stanovy byly upraveny roku 1747 carem Pav
lem I. Velmistrem řádu byl ruský car. Řád měl jen jednu tři
du a uděloval se pouze osobám v hodnosti generálské, které
již byly podle nových stanov dříve dekorovány Aádem sv. A
lexandra Něvského a Řádem Bilébo Orla. Dvanáct řádových ry
tiř6 dostávalo roční plat.

Zpočátku byl řád udělován jen 'velice sporadicky. V~dyt v
době panování Petra Velikého, která byla plná význačnýeh u
dálostí a která dala vyniknout mnoha talentovaným osobnos
tem na poli civilním i válečném, byl řád udělen méně než
čtyřicetkrát.

Prvnim nosiletem fádu se stal car6v apolupracovník admi
rál Fjodor Alexejevič hrabě Golovin. Sám car Petr I. získal
řád až jako šestý lIlI v roce 1703 za hrdinství, kdy pod je
ho osobním velenim ruští námořnici, ozbrojení pouze mušketa
mi a šavlemi, zajali dva švédské plně ozbrojené koráby v ús
ti řeky Něvy. Rádem sv. Ondřeje byli mezi jinými vyznamená
ni i vynikající vojev6dcové jako P.A. hrabě Rumjancev-Zadu
najsky, A.V. hrabě Suvor~v, M.I. kniže Kutuzov, P.I. kníže
Bagration,a jini. ~

Odznakem řádu je zlatý černě smaltovaný dvouhlavý koruno
vaný orel s rozepjatými křídly, na nichž spočívá tmavomodrý
svatoondřejský kříž. ukřižovaným sv. Ondřejem přirozené bar
vy s bílou rouškou kolem beder; v koncích ramen kříže jsou
bílá písmena S A P R Ilatinsky Sanctua Andreas Patronus Rus
siae - česky Svatý Ondřej, patron duska/. Odznak visí na ko
runě připjaté k bleděmodré stuze, která se nosila přes pra
vé rameno, nebo při zvláštnich slavnostech k řádovému řetě

zu. Ten se skládal střídavě ze státních znakň, ze svatoon
řejakých modrých kříž6 na červených hvězdách s iniciálami
S A P R a z modrých kruhových medailonQ s ornamentálními
stříbrnými iniciálami zakladatele řádu /P I/ pod korunou a
spočívajícich na vlajkách a vojenských atributech. Při méně

slavnostních příležitostech se též nosil zavě~en na l1mci.
Odznak byl doplněn osmihrotou stříbrnou hvězdou z plochých
paprs~, kter' nesla ve zlatém kruhovém medailonu černého

carského orla s ukřižovaným sv. Ondřejem na hrudi. Medailon
byl orámován modřé smaltovaným kruhovým pásem, v němž dole
byly stylisované stříbrné ratolesti a nahoře stříbrné ruské
řádové heslo "Za víru a věrnost".
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Protože někteří členové carské rodiny~ dostávqli řád jil
v dětstvi, byly hvězdy vyráběny i ve zme~s~né velikos~i.

Při užíváni více řádů měl Aád sv. OndreJe~v.Rusku.J~~Ož:
to řád nejvyšší přednost před všemi ostatnim1 rády, JeJ1chz
insignie bylo pfedepsáno nosit v modifikované formě. Aád sv.
Ondřeje se tedy nosil na stuze~ Aád sv. Alexandra Něvského.
jakožto řád nižší,kolem krku, HAd Bilého Orla,ze tří uv~de
njch jakožto nejnižší,na brudi. Byl-li však některý z n1ž
ších řád6 nošen samostatně, pak vždy zavě~ený na stuze.

Aádovým stejnokrojem byl zelený sametovy bíle podšitý
plášl stříbrem vroubený, a sametový baret 8 červenými pé
ry. AAdový den se slavil v den výročí založeni řádu,tj.
30. listopadu 112. prosince/. Nafízení~ ze dne 5. srpna
1855 bylo rozhodnuto udilet d6stojníkfim tento řád s meči.

Jedním z nejzajímavějších řád6 ve světových dějinách je
ruský dámský .A á d S v. K a t e ř i n y Muč. d 
nic e , založený carem Petrem I. dne 24. listopadu 1714
na poěest události během neúspěšného prutského tažení I ro
ce 1711. V pr6běhu tohoto taženi zachránila carova cho~ Ka
teřina /pozdější carevna Kateřina I.I svého manžela. Turci
tehdy obklíčili ruská vojska a Petrovi hrozilo zajeti. Ca
revna Kateřina darovala tehdy tureckému veliteli všechny
své šperky, aby mohla vojska Petra I. dostat z obklíčení.

Jako prvni byla tímto řádem vyznamenána Kateřina a jmé~

nem její patronky byl řád nazván, V době panováni Petra I.
byl řád udělen pouze Kateřině, Jejíž čin je vyjádřen i v
řádovém heslu "Za lásku a vlast". Později se dokonce stalo
povinností dámy, která jim byla vyznamenána, vykupovat za
jatce. V 19. století byl řád dvorním dámám udělován za dob
ročinnost.

Kuriozitou uvedeného dámského řádu je skutečnost, že jím
byl vyznamenán i muž. Stal se jím roku 1727 třináctiletý

Alexander Alexandrovič Menšikov, syn Petrova oblíbence a
spolupracovnika Alexandra Daniloviče knižete Menšikova,
který byl řádem dekorován ze žertu za svoji nesmělost a o
stýchavost při dvorních plesech, čímž připomínal dámy.

Aád sv. Kateřiny se řadil hned za nejvyšší řád Ruska 
Aád sv. Ondřeje - a byl určen dámám z řad ruské aristokra
cie. V jeho čele stála vždy carevna, ale udělován b;yl carem.
Podle pozdějších stanov, daných carem Pavlem I. roku 1797,
se dělil ve dvě třídy: velký a malý lči rytířskýl kříž, Do
I. třídy /velkokřížl patřilo kromě princezen carského rodu
pouze 12 dam.z nejvyšší ruské šlechty. Odznakem byl zlatý
pisáneký kříž, bohatě zdobený diamanty a nesoucí ve středu
diamanty lemovant ovál, ve kterém byl bilý kotvový kříž

přidržovaný postavou sv. Kateřiny v červenomodrém šatě. Svě
tice držela v levé ruce palmovou ratolest a její nohy spo
čivaly na popravčím kole. V pravém hornim rohu byl malý kru
hový purpurový medailonek nesoucí písmeno R. P6vodně odznak
měl ve středu kotvového kříže malý rovnoramenný kříž z dia
mant6, představující světlo Písma Svatého. Mezi rameny to
hoto malého kříže byly litery D.S.F.R./latinsky:Oomine Sal
VUBl Fac Regem, ěesky:Pane, ochraňuj krále/o Na reversu bylo
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v oválném medailonu vyobrazeno hnízdo mladých orlň na vyso
ké věži a pod ní dva dospělí orlové držící v zobácích ha
dy. Nad obrazem motto:Aequant Munia Comparis IShodné povin
nosti se srovnávají/. Ramena kříže byla obdobně zdobena pa
prsky a diamanty.

Pňvodně byl odznak nošen na bílé stuze s vetkaným stříbr

ným mottem:Za ljubov i otěčestvo IZa lásku a vlastI. Po ro
ce 1797 byla barva stuhy změněna na červenou se stříbrným

vetkaným heslem. Nosila se přes pravé rameno na levou stra
nu.

Velkokříž je doplněn osmihrotou stříbrnou hvězdou mající
ve středu kruhový purpurový medailon s briliantovou čelen
kou ~runovaným kfížem a nad tím je stuha opět nesoucí ruské
motto a v horní části carská koruna.

Za zvláštnost lze u Aádu sv. Kateřiny označit nejen sku
tečnost, že řádové heslo je vyšito na stuze, ale především

existenci odznaku s hvězdou, což nebývá u dámských řádň zvy
kem.

Druhá třída byla přístupna i cizím šlechtičnám' ale ob
vykle do ní náležely jen dvorní dámy carevny. Odz~akem II.
t~ídY byl menší kříž, vytvořený ze střídavě zlatých a bri
llantových paprskň. Ostatní symboly jsou stejné jako u vel
kokříže. Malý kříž se nosil na pásce na levé straně prsou.

Třetím nejstarším ruským řádem je ~ á d S v. A-
I e x a n dra N ě v s k é ho, který založila carevna
Kateřina I. dne 21. května 1725. Úmyslem tento řád založit
se zabýval již Petr I., když dal Alexandra Něvského prohlá
sit za největšího světce Rusi, avšak stalo se tak až při

příležitosti a na věčnou památku přenesení světcových ostat
k~ z Vladimíru,resp. z Bogoljubova, kde byl pochován v Goro
dClna Volze v Rožděstvenském kostele tamního mužského kláš
~era. V uvedeném roce byl přenesen do chrámu vystavěného na
Jeho počest v Alexandro-Něvské lavře v Petrohradě.~

~ád sv. Alexandra Něvského patřil mezi tzv. velké rytíř
s~é řády,.m~l jen jednu ~řídu,a byl určen jak pro vojáky,
tak pro CiVilisty, ačkoli pňvodně měl být jen řáden vojen
ským. Uděloval se vojenským osobnostem hodnosti generálma
jora počínaje nebo politickým hodnostářňm odpovídajícího
postavení.

Odznakem řádu byl zlatý červeně emailovaný tlapatý kříž

s bílým lemováním, s carskými zlatými orly mezi rameny Ve
středovém kruhovém medailonu je obraz Alexandra Něvskébo v
brnění na bílém koni. Na reversu byla v bílém kruhovém me
dailo~u zlatá šifra světcova pod knížecí korunou. Kolem by
la OVlnuta červená páska, v níž dole byly zelené ratolesti
korunované knížecí korunou a řádové heslo se zlatým textem:

, "Za trudy i otěčestvo" IZa práci a vlast/.
Aád se nosil na červené stuze přes levé rameno a byl do

plněn osmihrotou stříbrnou hvězdou, v jejímž středovém bí
lém kruhovém medailonu byly zlaté litery S A pod červenou

~ížecí korunou a řádovým heslem okolo. Hvězda se nosila '
na levé straně prsou.

Rytíři nosili červený pláší s hvězdou, stříbrnou vestu,
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červené punčochy a černý klobouk s červeným peřím.

Čtvrtým v hierarchii ruských řádň byl ň á d Bíl é 
h o Orl a , který byl založen roku 1325 polským králem
Ladislavem V. a obnoven roku 1705 polským králem a saským
kurfiřtem Augustem II. jako řád polský. Odznak řádu tvořil
červený bíle lemovaný osmihrotý kříž, zakončený zlatými ku
ličkami,se zlatými paprsky mezi rameny. Střed kříže nesl
pelskou stříbrnou orlici se zlatou zbrojí a zlatou králov
skou korunou. Pouze král nosil odznak řádu na zlaté kolaně,
která se skládala z bílých medailond s iniciálami jména Pan
ny Marie, z modrých medailonň s obrazem Panny Marie posa
zených do zlatých paprskň a z bílých orlic.

Jinak byl odznak nošen na světlemodré stuze přes levé ra
meno. Byl doplněn osmihrotou hvězdou nesoucí ve středu bi
lý tlapatý kříž, červeně lemovaný, v jehož středu 'zlatá
roseta, mezi rameny kříže zlaté'plameny a latinské motto:
Pro Fide, Rége et Lege /Za víru, krále a zákon/. uvedené n·a
modré pásce, kruhovitě rámující kříž.

- Po rozdělení Polska byl ~ád Bilého orla převzat ruskými
cary jako polskými krály a dne 17. listopadu 1831 přijat me
zi ruské řády. Pdvodni odznak byl položen na černého zlatě

ozbrojeného a carskými korunami korunovaného orla. Barva
stuhy byla změněna na tmavomodrou. V Rusku se stal Aád Bí
lého orla třetím nejvyšším státním řádem a ponechal si svou
pňvodni strukturu /jedna třída/ i svňj charakter. Jako od
měna za zásluhy býval rovněž udělován významným cizím stát
níkňm. Při udělení řádu za vojenské zásluhy byl odznak umí
stěn pod zkříženými meči a carskou korunou.Aádová hvětda
pak byla též doplněna meči.

N~jvyšiím ryze vojenským vyznamenáním v Rusku byl čtyř
stupnový n á d S v. J i ř í /Vítězn~ho/, který založi-
la carevna Kateřina II.dne 26. listopadu 17. prosincel 1769.
Prvxú, kdo byl tímto řádem dekorován, byla sama carevna Kateři
na II. Bylo to velmi vysoké vyznamenání. I. třída tohoto řády

byla dokonce vzácn~jěí a cenn~jěí než nejvyěší státní řád - Rád
sv. Ondřeje, který byl udělen více než tisíci osobám. ~ádem sv.
Jiří I. třídy věak bylo dekorováno pouze 25 osob I!!/, a to ode
dne založení až do roku 1917. Byli me~i nimi polní maršál G.A.
kníže Potěmkin, vojewdci P.A. hrabě Rumjancev - Zadunajsky,
A.V. hrab! Suvorov, M.I. kníže Kutuzov, P.I. kníže Bagration,
admirálové F.F.Ušakov a P.S.Nachimov, car Alexander II. a z ci
zi~cO pak Karel kníže Schwarzenberg, Gebhart Leberecht kníže
Blucher, Jean Bapt. Jules Bernadotte Ipotomní švédský král Ka
rel XIV.Jan/, Arthur Wellesley vévoda z WellingtQnu, Jan Josef
Václav hrabě Radetzky! německý císař Vilém I., a jiní. Car Pa
vel I. chtěl řád ZruŠlt, ale upustil od svého úmyslu a raději-
ho nikomu neudílel. Roku 1805 car Alexander I. z úcty k řádu

na~í~to.I. třídy nabízené mu Radou přijal jen IV. třídu a podobně
UČ101l 1 roku 1838 car Mikuláš I.

~ád se uděloval dOstojníkňm a generálOm, kteří vykonali
nějaký znamenitý ~in, projevili statečnost a odvahu osob
~ě ~e zaslou!ili o vítězství, získali zástavu nepříiele za
Jall nepřátelského velitele anebo sloužili jako dOstojnici
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nejméně 25 let a děastnili se alespoň jedné bitvy. Námoř
ník6m byl udílen za 18 plaveb, z nichž každá musela trvat
nejméně 6 m~8ic6. Od roku 1855 se řád přestal udílet za vý
duhu, kde .ieho msto zastoupil 1\ád sv. Vladimíra. Jinak
měl právo udílení vrchní velitel se schválením rady dosavad-
ních ryt:!fll. •

Vyznamenaný vždy nejprve obdržel nejnižší stupen /lV.tří

dul a za další zásluhy mohl postupně získat III., II. a po- .
sléze i I. třídu. Odznakem velkokříže II. třídal byl zlatý
na obou stranách bíle smaltovaný tlapatý kříž, který na a
versu nesl v červeném kruhovém medailonu postavu sv. Jiří
na bílém koni, zabíjejícího draka, vše v přirozených barvách,
a na reversu propojenou šifru světcova jména S G ISanctus
Georgius/. Stuha složená ze tří černých a dvou oranžových
pruhd se nosila přes pravé rameno. Odznak byl doplněn Čtyř
hrotou stříbrnou hvězdou,v jejímž kruhovém zlatém středu

monogram b G a kolem na černé pásce stříbrné ruské řádové
heslo: "Za službu i chrabrost" Itj.· za službu a statečnosti.

Od roku 1869 8e k řádu přidávala i zlatá zbraň, šavle s
nápisem "Za chrabros€'" na jílci s malým smaltovaným křížem
Aádu sv. Jiří a s třapcem v barvách řádové ,tuhy. Od roku
1913 se tato odměna oficiálně nazývala Zbran sv. Jiří.

Aád i stuha jako odznak vyznamenání býval též udílen hro
madně jednotlivým vojenským sbordm, které pak nesly název
"prapory sv. Jití". Nejednou bylo povoleno nosit na stuze
Aádu sv. Jiří i vojenské medaile.

Další zajímavostí je, že Aád sv. Jiří byl vedle rakouské
ho Aádu Marie Terezie jediným výslovně vojenským řádem, kte
rý ddsledně nikdy nezdobil hvězdu meči jako odznakem vojen
ství. Znovu připomínám, že Aád sv. Jiří I. třídy byl panov
níkem udělen pouze nejvyšším vojevddcdm za vítězné bitvy.
Aád sv. Jiří II. třídy se nosil jako nákrční dekorace do
plněná hvězdou, III. třída se nosila také jako nákrční deko
race, ale bez hvězdy a koneěně IV. třída se nosila ve formě

hrudní dekorace.
Dne 13. dnora 1807 doplnil car Alexander I. tento řád

ještě K ř í ž e m s v. J i ř í , který však nebyl
řádem, ale vyznamenáním. V době jeho zavedení byl jednostup
ňový, určen statečným nezmocněným ddstojníkdm a prostým vo
jínAm a navíc byl spojen s penzí. Wohli jej udělit i velite
lé jednotliVých ~bord s carovým souhlasem. Prostý voják vy
znamenaný tímto křížem nesměl být tělesně trestán. Ještě za
první světové války byli svatojiřským křížem vyznamenáváni
dAatojníci za projevenou osobní statečnost v boji. Tvar kří

že byl identický s křížem Aádu sv. Jiří, ale nesmaltován.
Tento kříi získala též N. A. Durovova /1790 - 1866/, která
zaěala svou vojenskou kariéru jako hulán a později se stala
první ženou-dAstojnikem V ruské armádě/pod jménem Alexandrovi.

Roku 1856 byl i Kříž sv. Jiří rozdělen do čtyř stupňd:
1. a 2. stupeň ve zlatě, 3. a 4. s~upeň ve stříbře a doplněn
mašlí na stuze pro 1. a 3. stupeň. Udílel se obdobně jako
Aád sv. Jiří, od 4. stupně až po nejvyšší 1. stupeň. Posled
ní ápravou byly kříže dále doplněny zlatými a stříbrnými me- .
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dailemi se světcovým portrétem a s he·slem"Za s t a t e ěnoa t ; za
věšenými na stuze Řádu sv. Jiří.

Posledním z ruských záslužných řádA byl A á d s v a -
t é h o V 1 a d im i r a .zaloiený carevnou Katefinou II.
dne 22. září 13. říjnal 1782. Byl určen Všem třídám spoleě
nosti jako obecná odměna za zásluhy a za odslouiená léta.
Byl vyhrazen jen pro ruské poddané a pro cizince, pokud by
li ve skutečné ruské státní Službě. Měl 4 třídy a novými
stanovami byl nadán dne 12. 124.1 prosince 1801.

Odznakem řádu byl Zlatý tlapatý kříž červeně smaltovaný
se zlato-černo-zlatou obrubou, jehož střed tvořil v silném
zlatém kruhovém rámci černý medailon s červeným, knížecí ko
runou korunovaným a hermelínem podšitým pláštěm, na němž by
ly iniciály světcova jména. Na reversu bylo v černém medai
lonu uvedeno datum založení. Stuha byla červeno-černá.

Odznak byl doplňován osmihrotou hvězdou,·v jejímž vnitř
ním černém medailonu byl zlatý tlapatý·kříŽ, mezi jehož ra
meny ~Yly vsaz~ny zlaté ruské litery C.P.K.B. ISvjatoj 81_
car Knaz Vladimír, česky Svatý rytíř kníže VladimIr/. Kolem
v dalším zlatém kruhovém rámci byla červená páska, nesoucí
stříbrné ruské heslo řádu:Polza, česl i slava /Užitek, cest
a sláva/. .

Za vojenské zisluhy byl řád doplňován ještě zkříženými
zlatými meči me~i rameny kříže; tyto byly vkomponovány i do
hvězdy. . .

A á d s v. A n n y byl založen dne 3 114.1 dnora
1735 Karlem Bedřichem vévodou holštýnsko-gottorpským na po
čest jeho choti Anny Petrovny, dcery Petra I. 8yl založen
jako velký záslužný řád a měl proto jen jednu třídu; slouiil
jako odměna pro 15. rytířA.Car Pavel I. Iprvní z dynastie
Holstein-Gottorpl jej převzal jako obecný záslužnt řád a
zařadil jej dne 5. dubna 1797 mezi ostatní ruské ~ády, při
čemž jej rozdělil na tři třídy. Za cara.Mikuláše 1. roku
1835 byla připojena další třída, určená pro podd6stojníkY
a prosté vojíny, jimž bylo povoleno nosit .ymbol řádového
kříže na jílci zbraně.

Odznakem tádu byl červený tlapatý kříž se stylizovanými
zlatými plameny mezi rameny kříže, v jehož kruhovém medai
lonu stOjí postava sv. Anny v přirozených barvách. Ra rever
su pak kombinovaná šifra světice v bUém Hdai1onu. -Odznak
I. třídy míval obvykle kříž pod smaltovanou ruskou carskou
korunou. Odznak se nosil na červené stuze se zlatým lemov'
ním a byl doplněn stříbrnou osmihrotou hvězdou nesoucí ve
středovém kruhovém medailonu ~ervený plamenný kříž a kolem
něj na červeném prstenci heslo AYAN.JUST.PIEt.FID. IAman
tibus Iustitiam,Pietatem, Fidem, česky Yilujícím spravedl
nost, zbožnost, dAvěrul s dekorací· dvou andělíčkA, drží
cích vznášející se carskou-korunu. Umístění hvězdy u Aádu
sv. Anny je mezi řádovými hvězdami výjimečné; většinou se
hvězdy nosí na levě straně hrudi, ale u Aádu sv. Anny se
hvězda velkokříže. nosí na pravé straně praeu ,

Aád II. třídy se nosil na stuze zavěšené na krku, řád
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III. třídy se provlékal stužkou Iněkdy s mašlíl knoflíko
vou dírkou. A4d IV. třídy byl na jílci darované zbraně 8
nápisem Za statečnost. •

Pii uděleni za vojenské zásluhy byly kříže doplnovány
meči mezi rameny.

Majitelé rdzných tříd nosili zvláětní slavnostní řád.vé
roucho, které bylo .pro každou třídu přesně stanoveno. Oso
by dekorované tímto řádem měli podle řádové třídy i zvlášt
ní roční ddchod s rozmezí 50 - 200 rubld.

Aá d s v. S t a n i s 1 a v a byl založen dne
7. května 1765 polským králem Stanislavem 111.1 Augustem
Poniatowskim s počtem rytiřd omezených na 100, nepočítaje

v t$ cizince. Po rozdělení Polska nebyl udělován, ale p~

zřízení velkovévodství varšavského byl obnoven. Po víden
ském kongresu začal car Alexander I. od 1. prosinct 1815
řád udělovat jako polský král polským šlechticdm. Casem by
lo vydáno několik řádových statutů, až dne 29. listopadu
1831·byl přičleněn k ostatním ruským ř6ddm.

Pdvodní osmihrotý kříž byl červený zakončený zlatými
kuličkami s bílými orlicemi mezi rameny. Na stfedovém me
dailonu byla postava sv. Stanislava a na reversu iniciály
S S. Stuha byla červená s bíljmi pruhy u okrajd. Velkokří
že nosily zlatý medailon oválného tvaru s křížem řádu, vy
plňujícím celý povrch.

Od znovuudělování řádu roku 1815 byl ve 4 třídách, ale
čtvrtá třída byla později Iroku 18391 zrušena.

Po začlenění mezi ruské řády byl odznakem Aádu sv. Sta
nislava I. třídy červený zlatě lemovaný osmihrotý kříž, za
končený zlatými kuličkami na hrotech a se zlatými paprsko
vitými oblouky mezi konci kříže. Polské bílé orlice mezi
rameny kříže byly nahrazeny zlatými carskými orly, kteří u
starších exemplářů řádu pokrývají povrch ramen kříže svými
křídly. Bílý střední medailon obtočený zeleným prstencem
se čtyřmi páry zlatých stylizovaných ratolestí nese na o
bou stranách cervený latinský monogram S S ISanctus Stanis
lau8/. Revers kříže tvořilo pouhé zlato, ·bez smaltu. Aád
se nosil na červené stuze se širokými bílými pruhy po stra
nách, přičemž každý pruh měl tenký červený pruh uprostřed,

na pravé straně hrudi.
Kříž byl doplněn stříbrnou osmihrot~u hvězdou plochých

paprskd s centrálním bílým medailonem s červenými literami
S S. Medailon byl obtoěen prstencem s řádovým heslem Prae
miando Incitat, zasazeným do užěíhe zeleného prstence se
čtve~icí dvojsnítek vavřínu.

Odznakem II. třídy byl křiž popsaného tvaru, ale menší,
jenž býval nošen na krku na úzké stužce červené s bílými
pruhy po okrajích. Odznak III. třídy byl podobný a nosil se
v knoflíkové dírce na úzké stužce červeno-bílé.

Byl-li řád udělen za zásluhy v boji, přidávaly se k řá

dovým odznakům dva zlaté křížem položené meče, a ve II. tfí
'dě byl odznak zavěšen na smaltované ruské carské koruně.

Konečně byl carem Alexandrem III. pro paní a dívky dne
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11./33.1 dubna 1878 založen A á d č e rve n é h o
k ř i ž e ve dvou třídách. K řádu přistoupil čestný odznak
Červeného křiže, založený carem Mikulášem II.

Stuhy se mohly nosit na hrudi. V tomto případě býval od
znak prostě zavěšen ze stuhy, která mohla být slož~na Ipfe
hnutal rdznými zp6soby. V Rusku bylo zvykem nosit odznaky
na stuhách, složených do nepravidelných pentagonálních tva
rd. Tato uzance stále platí i pro dnešní sovětská vyzname
nání.

O úctě, jaká byla v Rusku řádům prokazována, svědčí i sku
tečnost, že slavnostní síně prvého poschodí Velkého kremel
ského paláce v ~oskvě byly zasvěceny nejslavnějším ruským
řáddm. Své názvy si sály ponechaly dodnes, i když již slou
ží jiným účeldm. Podnes jsou sedátka v sálech potaŽena
moaré v barvách řádových stuh. Sály Andrejevský, Jekatě

rinský /KateřininI, Alexandrovský, Georgijevský i Vladimír
ský jsou tedy svědectvím o bývalém významu rytířských řád6
v Rusku.

Apoteózou statečnosti a odvahy je především Georgijevský
sál, zasvěcený nejvzácnějšímua nejvyššímu ruskému· vojenskému
vyznamenání - Aádu sv. Jiří IGeorgijevskij ordčn/. Na šedých
mramorových deskách připevněných ke stěnám jsou vytesány ná~

zvy·plukd, lodních posádek a baterií vyznamenaných tímto řá

dem. Na úzkých mramorových stuhách jsou pak vytesána jména
všech rytířd tohoto řádu.

Kompletní sbírky předrevolučních řádd a dekorací lze
spatřit ve Zbrojnici moskevského Kremlu Isál VI., vitrina Č.

601 a v bývalém carském tzv. Zimním paláci - v leningradské
Ermitáži 12. poschodí, síň č. 399/.

Milan Buben

P~známky

1.Rozdíl mezi medailí a řádem spočívá v tom, že medaile je
udělována ve spojitosti • konkrétní historickou událostí
Iválky, bitvy, výročíl nebo s určitými službami lodvaha
v bitvě, záchrana lidského živ~ta s nasazením vlastního,
délka službyl a obvykle nese nápis nebo symbol,.který
příslušnou skutečnost označuje.

2.Tato skutečnost přinesla změny i v technice ražby a v nu
mismatice. V období před Petrem Velikým existovala jen
jediná velká manufakturní mincovna v Moskvě. Zde se razi
ly převážně jen stříbrné kopějky z kousků.8tříbrného drá
tu. Tyto pdlgramové mince připomínaly rybí šupiny a zd
staly ještě v prvních letech panování Petra I. Ido roku
1700/ základní měnovou jednotkou obrovské ruské říše. Na
razidlech pro kopějky zQstával po dobu téměř 2 století
stejný miniaturní obraz: jezdec s kopím v ruce na koni 
odtud také název "kopějka", který se objevil v první polo
vině 16. stQletí a přetrval dodnes.

Počátkem 18. století vyžadoval nový měnový systém se
zlatými, stříbrnými a měděnými mincemi novou techniku.
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První Bechanizovaná mincovna hyla ztízena počátkem roku
1700 v moskevském Kremlu. V roce 1701 se začalo pracovat
ve starých budovách tkalcovny v Zamoskverečí v druhé min
covně. která dostala název Admiralitní mincovna. protože
p~dléhala Admiralitě. Zde se vedle mincí razily i medai
le. Konečně roku 1724 byla v budově Ddlníbo kolegia otev
tena Petrohradská mincovna. která roku 1725 ptesídlila
do Petropavlovské pevnosti. '

3.V rámci carské rodiny bylo ptesně stanoveno užívání tádd.
Jil při kUu dostávala velkoknížata s titulem "CísahU
Výsosti" Iděti. bratti. sestry a v mužském pokolení i
vnuci cardl řády sv. Apoštola Ondteje Prvozvanébo. s~.
Alexandra Něvského. Bílého Orla. sv. Anny II třídy a sv.
Stanislava I. třídy. Velkokněžny dostávaly Rád sv. Ka
teřiny.

KnHata a kněžny císahU krve s titulem "výsosti"
Ipravnuci card pošlí z mužského pokolení a v 'rodě každé
bo pravnuka jen starŘí synl nabývali těchto řádd teprve.
když dosáhli zletilosti.

Knížata a kněžny císařské krvé s titulem "Světlosti"
nebo "Jasnosti" Imladší děti pravnukd a jejich potomci v
mužských liniíchl mohli obdriet tyto'řády teprve tehdy
když jim je udělil panující car. '

4.Dnes je brob~a ~lexandra Něvského jedním z exponátó lenin
gradské Ermltáze ll. poschodí, sín č. 190/. Byla sem pře
místěna roku 1922 z chrámu Alexandro-Něvské lavry. Zhoto
vili ji v letech 1750 - 1753 v Peterburské mincovně v Pet
ropavlovské pevnosti. Hrobka se skládá ze šesti částí.

Vysoký sarkofág je zdoben basreliéfovými výjevy ze živo
ta Alexandra Něvského lži! 1219 - 14.11.1263, od roku
1236 vládl v Novgorodě. od roku 1247 byl knížetem kyjev
ským a od roku 1252 velkoknížetem vladimírskýml, vyprá
vějícími o jeho válečných vítězství9h: o bitvě na Něvě
Ikde dno 15. července 1240 porazil Svédyl, o osvobození
města Pskova Iroku 12421 a o slavné bitvě na ledě Čud
ského jezera, která se uskutečnila téhož roku a skončila

porážkou německých křižákó. Za sarkofágem se tyči veli
ká pyramida, na jejíž špici je v paprscích slunce ozdob
ný monogram Alexandra Něvského a pod nímtna pozadí ber
melínového pláště. tepaný portrét knížete. Nížetpo obou.
stranách pyramidy, jsou postavy andělů. Na štítcích. kte
ré drží v rukou, jsou vygravírovány texty Lomonosova. vě

nované světci a carevně Alžbětě. na jejíž popud byl tento
pomník vytvořen. Na jeho výrobu se spotřebovalo devadesát
pudd stříbra, což tehdy předstaVovalo celoroční těžbu ko
lyvanských dolů.
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Středověké znakové soubory, ~ochované v podobě erbov
ních knih či jako součást výtvarné či architektonické vý
zdoby, jsou bezesporu vedle sfragistického materiálu zá
kladním pramenem historické heraldiky a všeobecně uznáva
ným zdrojem poznatků o středověkém erbovnictví. Jejich ce
na jako historického pramene se však nevyčerpává jen v roz
šiřování základního znakového fondu, rozmnožení znakových
variant popř. ve funkci datační - tedy v úžeji vymezeném
rozsahu výpomocné funkce heraldiky jako jedné z pomocných
věd historických. Pomocí heraldických metod, dovolujících
relatívně přesnou identifikaci nositelň znaků, lze získat
spolehlivou základnu pro následné hlubší postižení smyslu
souboru znaků, reprezentujícího ovšem záměrně volenou a
vyhraněnou společnost jejich fyzických nositelň. Naléha
vost nových metodických přístupů k těmto druhllm pramenů

se jeví v okamžiku, kdy po shrnutí dosažených výsledkň bá
dání na tomto poli je zřejmé, že až dosud bylo a je k těm

to pramenům přistupováno jednostranně z pozice potřeb spe
ciálně heraldických bez nároků na vyčerpání všech interpre
tačních možností, které tento druh historického pramene
nesporně nabízí.

Bližší vymezení pojmu znakové knihy či role /německy

Wapp~nbuch, nizozemsky Wapenboek, francouzsky armorial,
ang11cky roll of arms a s českým ekvivalentem erbovník/1
nenajdeme kupodivu v žádné z heraldických příruček star:
ších i novějších. Obecně se pod těmito pojmy rozumějí sbír
ky, shromaždující větší či menší počet malovaných znaků

/erbů/ a dochované bud v podobě kodexu nebo pergamenové
svitkové role. Všeobecně je pak rozšířen názor, že tyto
sbírky by ly sestavovány he.roldy pro jej ich soukromou po
třebu jako pomůcky evidenčního a registračního rázu, ne
zbytné pro vykon~vání jejich služebních funkcí.4 K.Mayer
v předmluvě k soupisu německých středověkých erbovníkň

po roku 1500 "Die Wappenb~cher der deutschen Mittelalters"
přímo na vymezení pojmu Wappenbuch resignoval se zdůvod

něním,_že tento_pojem ..... li~st sich verschieden begren
zen. Fur die fruheste Zeit, fur das Ende des 13. bis zum
Beginn des 15. Jahrhunderts, wo gemalte Wappen noch sel
ten und jedes einzelne der Aufmerksamkeit wert ist, glau
ben wir nicht aHzu wahlerisch sein zu durfen" .~Tato poj-
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mová aevyjasněnost zabránila autorovi soupisu eliminovat
ty heral~é prameny, které zjevně za účelem znakové e
vidence nevznikly. Vznikl tak šíře založený soupis, před

stavující spolehlivou komparabilní základnu pro posouzení
okolností užití a výskytu znakň v znakových souborech nej
rňznějšího druhu. Rozboru podrobíme prvých 25 soupisových
jednotek, vzniklých zhruba v mezidobí let 1180 - 1420, což
představuje vzorek shrnující zhruba jednu třetinu celkové-
ho množství osmdesáti registrovaných pramenň.~ I

Do konce 13. století registruje soupis 7 heraldických
pramenň. Prvním z nich je ilustrovaná Eneidt Heinricha
z Veldeke, datovaná asi do 80. let 12. stoleti.sJVergilio
va národní římská báseŘ Aeneis se v interpretaci autora
zcela přizpňsobila aktuálním ideálňm nastupující středově

ké dvorské rytířské kultury jazykové i obsahové a dala tak
vzniknout rytířskému románu s použitím ryze středověkých

reálií včetně erbň. Znaky doprovázejí hlavní hr~iny a čle

ny jejich družin, nelze je však identifikovat. Jejich po
doba se často mění bez náznaku plánu. Autor zpracování té
to látky proto dospěl k názoru, že jde o znaky fiktívní;
vytvářející jen představu o raně heraldických obyčejích·

své doby. 6)
Jen o málo mladší je bohatě ilustrovaná Carmen de 8ello

Siculo autora duchovního Petra de Ebulo a snad přímého ú
častníka války císaře Jindřicha VI. proti hraběti Tankre
dovi z Lecce, dohotovená asi v roce l196.~ Na celé řadě
vyobrazených bitevních scén jsou bojovníci opatřeni heral
dicky vyzdobenými štíty, z nichž některé jsou již fixovány
na významnější osobnosti, aby tu plnily funkci identifikač

ní. Kontingenty bojovníků zde vystupují rovněž s vlastními
štity, ale jejich funkce je pouze rozlišovací a neosobní.~
Nejčastěji se vyskytujicí heraldickou figurou, uživanou
Jednotlivými bojovniky velmi volně je lem štitu a kosmé
břevno. Mají tedy i zde znaky vedlejší ilustratívní funkci.

Do soupisu bylo pojato latinské veršované skládání s ná
zvem"Clipearius Teutonicorum" od curyšského kanovníka a kan
tora Konráda z Vure, dochované až v opise z 15. století, se
psané věak v letech 1242 - 1249 •.9J Skládání je didaktickou
básni se 73 veršovanými pokusy znaků římského krále, 12
králň~J13 vévodň a řady hrabat. Bendl soudi, ŽA báseň by
la určena ke školnímu vyučováni a bezpochyby sloužila ja-
ko předloha ke znakové roli. Jde ovšem jen o nepodloženou
hypotézu. Podnět ke složení básně prý mohl přijít bud od
bratrů Manesse nebo z kapituly, kde se v autorově době he-
raldika horlivě pěstovala.1~ .

Přes značné nepřesnosti a výmysly, kterými obsahová strán
ka bá~ně trpí, byla šiře záběru představovaných bodnostá-
řň značná a zdaleka se neomezovala jen na bezprostřední o
kolí Mureho v oblastech jihozápadního Německa a ~výcar. Hy
potetická znaková role by tak reprezentovala postupně pa
novníky celé křestanské Evropy /vedle několika smyšlených/
nejvyšší říšská· knížata a množství hrabat, ministeriálů a '
pánň z celé říše. Mimo takové hodnostní rozčlenění nezná
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Clipearius žádné jiné dělící kriterium.
Takřka mimo naši pozornost může zůstat kolem roku 1296

dokončený hebrejský rukopis italské provenience řečený

Pentateuch, vyzdobený humornými obrazy, v nichž jako pou
há výzdoba přicházejí anonymní štíty s heroldskými figura
mi, avšak s jednotnou modro-červenou barevnou škálou.4~

V soupisu následují dvě proslulé sbírky dvorského mine
aangu', jejichž námětová a formální příbuznost.je nade vlH'
pochybnost. Je to tzv. Velký heidelberský písnový rukopis
/zvaný i Kodex Yanesse/ ,<:II datovaný do konce ,13. století
nebo do počátku 14. století a Weingartnerský písňový ruko
pis z počátku 14. století.·~Heidelberský rukopis přináší

vedle básní od 140 minesengrů 138 iluminací obsahujících
135 znaků a 10 samostatných klenotů.4~Na četných vyobr~e

ních zachycujících lyric~é výjevy z dvorského kurtoasního
života i z rytířských turnajů s tímto prostředím úzce spo
jených vystupují erby ve dvojí podobě: bud volně umístěné
v prostoru nad figurami, které takto určují, nebo jako sou
část zbroje turnajových bojovníků lna štítech, plášti a po
krývkách koní/jako nezbytné atributy rytířského života a
prostředí. V turnajových výjevech pozorujeme zjevnou ten
denci oslavit v soubojích jako vítěze zvláště říšskÁ kní
žata a hrabata, a to kupodivu ne vždy nad anonymními sou
peři. Rukopis nám představuje vyšší i nižší feudalitu z
oblasti převážně středního a jižního Německa a Rakous, v
tom i znaky minesengrů a pěvců.

Rozsahem menší Weingartnerský rukopis pouze s 20 znaky
básníků byl Heidelberským rukopisem formálně oVlivněn. Zna
ky doprovázejí volně figury ave 4 případech jsou součástí

zbroje jezdců, nezobrazených však v turnaji.'~ ,
Do soupisu jsou pojaty i 4 iluminované právnické ruko

pisy Sachsenspieglu ze 14. století, z nichž nejstarší s
asi 40 znaky je heidelberský zlomek, datovaný do doby kolem
roku 1300~'Znaky zde tvoří vůči právnickému textu jen jeho
doprovodnou ilustrující složku a vycházejí z jeho obsahu
/znaky kurfiřtů, 7 znaků korouhevních lén v oblasti saské-
ho práva aj./. ' ,

Od počátku 14. století do roku 1400 podchytil soupis
14 znakových souborů rukopisného rázu, tvořících svým ob
sahem a formou velmi nesourodý celek. Tato řada počíná

tzv. turínským erbovníkem, vzniklým v roce 1312. "S) Jde o
neilustrovaný soupis 119 účastníků císařské korunovace
Jindřicha VII. v Rímě 29. června 1312, opatřený jen popi
sy jejich znaků ve starofrancouzštině. Rukopis byl vyhoto
ven ve zvláštní podobě 115 cm dlouhého a 34 cm širokého,
pětkrát,přeloženého pergamenu. Soupis byl nejspíše pořízen

písařem kanceláře hraběte savojského, jak naznačují četná

zkomolení německých jméno Soupis zachycuje jména několi

ka hrabat z Německa, Savojska, Nizozemí a jejich vazaly
a nižší rytířskou šlechtu z Porýní, Alsaska, Lucemburska,
hrabství burgundského, Švýcar a také z 111e de France a
Artois.

Časově následná je proslulá curyšská znaková role z let
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1335 - 1345:"Ho'le se skládá ze čtyř pergamenových pruhů
o celkové délce 4,5 10 a šířce 12,5 cm. Na obou ~tra~ách
tohoto svitku je namalováno ve dvou řadách 450 uplnych
znaků většinou s popisy a 28 praporců. Oalší část 109 zna
ků je dnes známa jen z kopie z roku 1797. První část obsa
huje na přední straně pergamenu znaky mytických králů a
knížat na zadní straně praporce říšských biskupů a opa
tů. Vl~stní jádro role tvoří druhá část. Znaky jsou uspo
řádány podle hodností, počínaje znakem říšským, násle
dují znaky králů/clvévodů a hrabat, svobodných pánů a
služební šlechty li na druhé straně/. Nejvíce jsou za
stoupeny znaky z Bodensee, Švábska, Thurgau, Alsaska.t~
Třetí část zachycuje opět některé vzdálenější vévody,
hrabata a svobodné pány, následují pak znaky z širšího o
kolí, nejvíce ze Švábska, Breisgau a Alsaska. Na zadní
straně jsou znaky většinou bez popisů, nejspíše městských

rytířských rodin za Švýcar. Ve čtvrté části pak popisy
znaků chybí zcela - jde o znaky z okolí Basileje, Breis
gau, Bernu, Thurgau, Aargau, Curychu, Alsaska a Švábs~a.
Z uvedeného je zřejmé, že znaková role byla založena jako
čistě regionální počin s určitou koncepcí feudálně-hierar

chickou, která dává dílu jistý ideologický rámec. Autor
cítil potřebu zasadit feudální společnost svého okolí do
širších souvislostí říŠských,resp. evropských I je zde
znak Francie, Uher, Aragonu a Anglie/. Po vyčerpání a na
plnění tohoto záměru Idruhá kmenová část znakové role/ a
pokusu o doplnění /první část a počátek třetí části/ se
autor již zcela soustředil na prohloubení evidence těch

znaků, které byly v beZprostředním dosahu jeho pňsobnosti

a středem jeho zájmu - tj. na oblast jihoněmeckou. Cinil '
tak poněkud chaoticky bez zvláštního zřetele geografického,
nicméně jistá snaha po úplnosti dává tušit, že tak činil
výlučně z praktických potřeb evidenčních již bez zřetele
ideového. Obsahová neuzavřenost díla,' zobrazování celých
erbň s klenoty /ktoré se zVláětě uplatňovaly ua turnajích/
a konečně i úsporná svitková forma vyhotovení, vhodná zvláš
tě pro cesty, naznačují, že curyšská role byla snad dílem
herolda a byla jím, i užívána. ,

V letech 1340 - 1350 vznikl obr'azový rukopis "Ba'lduino
um", vzniknuvší nepochybně jako aktualizovaná připomínka

k oslavě činů císaře Jindřicha VII.najeho korunovační řím

ské jízdě~)Na 73, obrazech s bitevními a turnajovými výje
vy se objevují znaky na štítech a praporcích ~7 účastníků
tažení. Vedle toho jsou zde i štíty a praporce leníkň cí
saře a jeho bratra arcibiskupa trevírského Balduina, p~

nejvíce z Porýní, Švábska a Svýcar., Na versu těchto vÝJe
vů jsou pak v několika řadách znaky leníků arcibiskupa
/258 dohotovených štítů/, seřazené podle hradů, jejichž
ochranou byli právě tito držiteké štítů pověřeni. Někte

ré štíty se opakují, protože několik příslušník6 jedné ro
diny sedělo na jednom hradě nebo naopak obývalo hradů ví
ce. Balduineum se tak jeví jako heraldický rukopis dvojí
povahy - na jedné straně vystupují znaky jako doprovodná,
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jednotlivé osoby záměrně určující složka, na straně druhé
pak jako systematicky se~tavený přehled trevírských burg
manů, nepodléhající zdá se ideově reprezentativnímu výbě

ru jejich znaků.
Casově následný je rukopisný sešit, vzniklý asi v polo

vině 14. století a svým obsahem se obracející k událostem
roku 1332 v ~ohuči, kdy v městě propukl spor mezi farním
klérem a měštany, v jehož důsLsdku bylo 129 členu starého
radního patriciátu dáno císařem Ludvíkem Bavorem do achtu
a vypovězeno z města. Rukopis přináší seznam všech 129
jmén, pod nimiž je nakreslen patřičný erb. Rukopis je však
výtahem z originálu, ve kterém znaky nepřicházejí. Znaky
zde mají funkci pouze ilustratívní jako vizuální pomůcka

pro snazší postižení zaznamenaný~h jméno .
Po polovině 14. století byla v murbašském klášteře za

ložena lenní kniha jako soupis leníků kláštera a jejich
povinností a doprovozena u jednotlivých zápisů celkem 53
znaky ·z Alsaska /část znaků je až z počátku 15. 8toletí/.~)
I zde vystupují znaky jako pomocný evidenční prostředek.

Zcela neobvyklý a pozoruhodný způsob užití znaků vi
díme na dvou listinách, vydaných v Mantově 12. listopadu
a 29. prosince 1361.i~Listiny vznikly jako výsledek vzá
jemných bojů Hugolina a Feltrina Gonzagy o podíl na ma
jetku, zděděném po zakladateli rodové moci Ludvíkovi, ze-
mřelém roku 1360. . . Feltrino pod-
lehl a část jeho německých námezdních rytíř~, kterými dis
ponoval /převážně z alamanské oblasti/, byla zajata. Podle
zvyku doby byH rytíři /106/ na čestné slovo propuštěni

proti závazku. že napříště nevstoupí do služeb pr-ot í man
tovským Gonzagům a po dobu jednoho roku ani proti Viscon
tiům. Na stvrzení toho nechal Hugelino vyhotovit notářský

akt. který zúčastnění rytíři zpečetili a navíc opatřili

svými malovanými znaky. To se obrazilo i· v koroboraci,
kde jsou znaky dokonce ohlášeny.l~'Musíme si tedy klást o
tázku po smyslu tohoto neobvyklého počinu. který přece

vedl k obrazové duplicitě erbů na pečetích s oněmi malova
nými na listině /jen v jediném případě se obraz neshoduje/o
V žádném případě, jak se pokusíme vyložit, nešlo o POdPO!
ření průkaznosti dokumentů nebo o vzájemné suplující zdv 
jení ověřovacího prostředku. kterým nadále - jako jedi-
ným regulérním - zůstává pečet sama. Toto konstatování vy
chází z postižení funkce erbu jako jednoho z komponentů i
konografie pečeti. Erb vystupuje na pečeti jen jako obra
zový suplent jejího opisu. a to ještě v neplno hodnotné
podobě, protože jejím hlavním autentizujícícm prostředkem

je opisová legenda, zpravidla blíže určující osobu jménem
/erb pak má vý~nam širší - rodový/o Heraldická symbolika
se proto uplatnuje na pečetích - při všeobecné negramot
nosti středověku - jen ve funkci smluvního ideografického
znaku lve smyslu sémantickém/, tj. takového znaku, který je
s to vyvolat u příjemce obraz o předmětu jiném než je on
sám / erb tedy vyvolá u pozorovatele představu o držiteli
tohoto erbu a tedy i majiteli pečetil. Vztah mezi znakem
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a předmětem • který je smyslově vyvolán, se nazývá vztahem
reprezentace, a jeho porozumění bylo umožněno všeobecně

respektovanou erbovnickou konvencí.t~Erb umístěný v pečet

ním poli podpořil autenticitu pečeti. nikterak však nezvý
šil ani neu~čoval její ověřovací schopnost, Nelze hovořit

ani o tom. že by ověřoval pečet samu, nebot jak známo ne
byl jediným druhem obrazové náplně pečetního pole. Vystu
poval zde jen v pomocné funkci vlastnického označení a v
rámci celé obrazové koncepce pečeti naznačoval i sociální
postavení majitele.t~Jestliže tedy chyběla erbu na pečeti
ve výše naznačeném.smyslu samostatná ověřovací schopnost,
pak tím méně ji měl erb namalovaný na listině. Nezávisle
na přivěšenýchznakovýchpečetích. jejichž jedinou funkcí
bylo ověřit písemnost jako právní pořízení /bez ohledu na
přítomnost či nepřítomnost erbu v pečetním polil, erby vma
lované do rámce textu Íistiny plnily samostatnou úlohu ni
koliv právní. ale prestižní. Jako všeobecně uznávané atri
buty rytířské a rodové cti vystupují tu erby v roli garan
ta plnění čestného přísl:iJbu. daného vítěznému Hugolinu Gon
zagovi.

Jedním z nejproslulejších erbovníků eyropského středově
ku je pergamenový rukopis vytvářený'v letech 1369 - 1396 z
péra básníka a herolda vévodů z Geldern,lIeyneho. zvaného ú
ledním jménem Gelre.U}Erbovník zachycuje na 124 foliích
/22 x 14 cm/ více než 1800 znaků z celé Evropy. Pro jeho
důl~žitost je třeba se jím zabývat podrobněji. abychom ale
spon částečně postihli jeho složitou strukturu a to i s o
hledem na některá bohemika. která se v něm nalézají. Vlast
nímu erbovníku předchází na f. Ir - 21r 16 básnických skla
deb. psaných ve dvou sloupcích. po jejichž vnějších stra
nách jsou namalovány erby, mající zdá se urči~ý vztah k je
jich obsahu. 19}

Z rukou Gelreho vznikla první tři skládání: pamflet pro
ti Janu III. Brabantskému. řečenému Kanec /1334/, popisují
cí jeho znak a na konci opatřený iluminací předstaVUjící kan
ce opásanébo standartou v barvách Jana III.,30} dále rýmovaná
zpráva o bitvě u Staveren v roce 1345 /f.3r - 4r/. rovněž se
znakovými ilustracemi /13/.a konečně krátká kronika brabant
ských vévodft /t.4r - 6v/ s četnými vyobrazeními fiktivnícb
předheraldických znakft Merovejců, Karlovců a francouzské
křižácké šlechty /35/. Náslédující folia /6v - 18v/ jsou' po
psána rukou jiného hordolda, patrně syna Gelreho. řečeného

Beyeren, a obsahují vedle kroniky bolandských hrabat II pa
negyrik na nizozemská a říšská hrabata.l~To vše je doprovo
ze~o erby malovanými však Gelrem. Konečně pak závěrečnou bá
sen napsala třetí neurčitá ruka.

Na foliu 26r je celostránková barevná iluminace, zhotove
ná Gelrem • která ideově zahajuje vlastní erbovník.J~Pled
stavuje císaře Karla IV •• jak sedí v plném majestátu na trů
ně. s císařskou korunou na hlavě. v pravici drží meč v le
vici pak sféru. Pláší. do kterého je oděn. tvoří elegantní
harmonickou draperii. Fyziognomicky je Karel IV. prezento
ván jako velký štíhlý muž s dlouhým šedým vousem. Po obou
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jinou rukou
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141, f. 62v - 63Ý, Ol
/40, t , 64r - 65r', II
lIl, f. 65v, 0/
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/0, t , 66v, 111
/0, t . 67r ,11/
/6, I. 67v - 68r, 201
/5, f. 68v - 69r, 21/J~
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/27, r, 70v - 71r, 0/
/26, f. 71v - 72r, 0/ -
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/6, f. 77v/ - vyhotoveno
/86, f. BOr - B2v, 0/
/116, f. B3r - B6v, 10/
141, f. B7r - B8r, 0/
/101, r. BBv - 91v, 0/
/26, f. 92r - 92v, Ol
IU, r, 93r, Ol
131, f. 93v - 95r, 25/
112, t , 95v, 0/
/11, s , 96r, ol
/23, f. 96v - 97r, 3/
/19, f. 97v - 98v, 22/
/4, r, 99r, 7/
/57, f. 100v - 102r,

aragonský král
skotský král
švédský král
navarský král
norský král
portugalský král
sicilský král
český král

.kyperský král
arménský král
rakouský vévoda
bretaňský vévoda

brabantský vévoda
limburský vévoda
brabantský vévoda
flanderský hrabě

helandský vévoda
juliš.ský vévoda
geldernský vévoda
bergský vévoda
klévský hrabě

. kolinský arcibisk up
lutyšský biskup Arnold
savojský hrabě

hessenský lantkrabí
holštýnský hrabě

nasavský hrabě Filip
meklenburský vévoda

znaky různé provenience:
převážně z ~izozemí /66, f. 104v - 107r,
utrechtský biskup /26, 107v - 108r, .0/
m~rkský hrabě /25, 10Sv :- 109r, II
munsterský.biskup /45, 109v - lllr, ll/~)

Ze SOUP1SU vyplývá, že erbovník nebyl sestavován nahodile
nýbrž mu byla dá~~ poměrně pevn~ hierarchická struktura, for:
mou předznamenanych velkých erbu suverénů. Tato koncepce vzni
kala v letech 1370 - 1379 a teprve v jejím rámci se uplatnily
erby nižších feudálů, doplňované v průběhu plných 30 let.

První část If. 26v - 45v/ byla vyhrazena nejvýznamnějším
činitelům říše a to v pořadí již naznačeném v původní minia
tuře. Výklad obsahu miniatury jako vyjádření ústavní myšlen
~y ~urriřtského sboru, zakotvené v Karlové Zlaté bule pro
ríš1 z roku 1356, zde nachází plnou podporu. Řadu erbů zahajuje
ř!mský císař jako hlava říše a alespoň teoretickY veškerého
křestanstva.~Následujíerby říšských'volitelů - kurfiřtů T tra
dičním sledu duchovních a světských hodnostářů. Tento řiš-

ský oddíl pak uzavírají znaky velkých německých řišských kní
žat, kde snad chybí jen část věnovaná rakouskému vévodovi _
ten je ale kupodivu umístěn později v jiných souvislostech.
• Druhý uzavřený celek ff. 46r - 70r/ je vyplněn erby křes
tans~rc~ panovníků Evropy /ovšem mimo dvou asijských/.

T~et1 cást If. 70v - ~llr/ není obsahově tak vyhraněna,
ale 1 zde lze bez nesnáz1 rozpoznat určitý systém. Převlá-

stranách císařovy postavy je po třech osobách, které jsou
obecně pokládány za kurfiřty, skládájící Karlovi přísahu.

Heraldicky to jsou zprava arcibiskupové mohučský, kolínský,
trevírský a zleva falckrabě'rýnský, vévoda saský a markrabě
braniborský. Sedmým kurfiřtem jetu ovšem sám Karel IV. i
jako král český. V popředí vpravo před nimi malá stojící za
valitá postava, oblečená do krátkého kabátce s opaskem a s
heroldským kolnéřem lřetězem/ okolo krku je ztotožňována s
heroldem Gelre, nebot je fyziognomicky nápadně podobná auto
portrétnímu zobrazení .nelreho na konci jeho erbovn!ku /1
122r/. Tam však má herold Gelre vlající modrý plášt /tabard/
8 vyobrazeným zlatým dvouocasým lvem svého pána, vévody z
Geldern, a heroldský kolnéř tu přelomil na znamení konce
svého heroldského poslání .3lJ Postoj církevních hodnostářů je
slavnostní, postoj osob vpravo od císa~e je Volný a přiroze

ný. Celá skupina osob vyvolává dojem přirozeného klidu.
Vlastní erbovník začíná na f. 26v. Je rozdělen na samostat.

né oddíly o nestejném rozsahu, z nichž každý představuje su
veréna /resp. vrchního lenníh? pána/ a jemu podřazené vazaly.
Káždý takový oddíl začíná úplným velkým erbem suveréna, umís
těným v horní polovině strany heraldicky vpravo. Erby vazalů
jsou o dvě třetiny menší a vyplňují prostor ve třech řadách
/3, 3, 5/, stranou a pod hlavním erbem. Zpravidla bývají také
malovány i s klenotem. Štíty jsou označeny jmény či predikáty
nositelů. Na náSledujícím foliu nebo straně začíná takto uspo
řádaný nový tématický o4díl nebo pokračuje původní tak, že ma
lé erby vazalů již vyplnují celou stranu ve třech řadách po
pěti znacích. Velký erb suveréna byl dohotoven vždy, zato ma
lé konturou předznamenané štíty zůstaly mnohdy nevyplněny Ido
kopce celé strany zůstaly prázdné/. Kresebné i malířské pro-

. vedení znaků ukazuje vyspělost výtvarného projevu, smysl pro
hutnou kompozici a suverénní zvládnutí heraldické látky. Ná
sledující přehled obsahu má ukázat strukturu erbovníku a po
stihnout jeho kvantitatívní stránku. Vždy bude uveden držitel
erbu /suverén/, který předznamenává celý tématický oddíl, v
závorce pak počet znaků, které za ním následují, stránkový
rozsah a počet štítů, které zůstaly nevyplněny.• !JJt)
Římský císař /11, r , 26v, ol>>!
mohučský arcibiskup /41, f. 27r - 28r. 0/
kolínský arcibiskup /41, f. 28v - 29v. 0 /

3 6)trevírský arcibiskup 137, f. 32r - 33r, 41 .
český král /11. I. 33v , 0/ liJ
rýnský falckrabí 115, f. 34v - 35v, 261
saský vévoda /34, t , 36r - 38r, 371
braniborský markrabí /1, f. 38v, 10/
bavorský vévoda /33, f. 38r - 40v, 231
švábský vévoda /26, t ; 41r - 43r, 451
norimberský purkrabí /29, f. 43v - 45r, 27/
hildesheimský biskup /11, f. 45v, 0/
francouzský král /211, f. 46r - 52r, Ol
uherský král /47, r , 52v - 55r, 39/~~
dánský král /7, ř , 55v - 56r, 191
anglický král /76, r , 56v - 60r, 401
španělský král /kastilský/ ll, f. 60v - 62r, 551
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dají tu především znaky vévodu nizozemských a v druhé řadě

německých hrabat a biskupu severního a severozápadního Ně

mecka - tedy těch oblastí. které byly v bezprostředním soused
ství Nizozemí. Výjimku tu tvoří j~n skupina odlehleji leží
cích vévodství rakouského a bretanského a hraběte savojské
ho. Jednoduchou sumarizací znaku podle tématických skupin lze
si vytvořit velmi názornou představu o hloubce zájmu Gelre-
no ve vztahu k ruzným evropským oblastem.
- Rožložení znaku-v Gelreově erbovníku I.:~~
tématický okruh počet znaku %
říšští vévodové a hrabata 391 25
leníci říšských biskupu 244 15
nizozemští vévodové 483 30
království 482 30

celkem 1 Bou 100 %
Z této prosté statistiky vyplývá, 'že hlavní fond sbírky

tvořily znaky ~ oblasti říše římské v širším slova smyslu
/plných 70%/. Slechta evropských panovníků se na celkovém
množství 1600 znaku podílela sice jen 30%. avšak toto číslo

samo nevystihuje podstatu věci. Na uvedených 30% se totiž
všech 15 království podílelo velmi nerovnoměrně a hlavní zá
jem Gelreho se soustředil výlučně jen na 5 z nich - přede

vším na Francii /44%/, Anglii /16%/ a rovnoměrně pak mezi
Uhry. resp. Polsko /9%/, Aragon 19%/ a Skotsko /9%1. Velmi
nevýrazné znalosti měl Gelre o šlechtě skandinávské. české

a sicilské. Další _panovníky sice vzal na zřetel Ikastilské
ho. navarského. portugalského. kyperského. arménského a nor
s~ého/ - vyhradil jim zvláštní oddělení. ale nikdy je nevypl
n1.1.

Oněch 70%, kterými se podílela říšská šlechta a duchoven
stvo na celkovém úhrnu všech znaku rovněž vyžaduje hlubší
rozbor. - -

Rozložení znaku v Gelreově erbovníku II. /římská říše/:
tématický okruh počlit znaků %
říšští vévodové a hrabata ~91 35
leníci říšských biskupu 244 22
nIzoz eerš t í vévodové 483 45

celkem I lIB 100 %
Z přehledu vyplývá, že rozhodující podíl na celkovém ú

hrnu říšských znaků má šlechta nizozemská /43%/. což vzhle
de~ k PI'lvod'! Gel·reho nepřekvapuje. Je příznačné. že SVI\j
záJem rozlozil mezi ni rovnoměrně.snad jen s výjimkou šlech
ty limburské, -které vyhradil více místa než pak vyplnil.
Tento podíl vzroste. připočteme-li k tomuto množtvi ještě

znaky vévodství. hrabství a biskupství severozápadního a
severního Německa • Gelre je zařadil spolu s nizozemskými
do posledního třetího okruhu erbovníku. Tím, že je neza
člc~il do části první lříšské/. -kam logicky patří. naznačil,
ž~ JSou z nizozemského hlediska přednostní v říši a tím i
prirozeně bezprostřední oblastí jeho pusobení. V tomto svět
le pak dostane tabulka II. konkrétnější podobu a rozložení
znaku v rámci říše ~e projeví zřetelněji. Vyloučíme-li z
třetí části erbovníku znaky rakouské, bretanské a savojské
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a přičteme naopak znaky biskupství hildesheimského a ~olín

ského z první části larcibiskup kolínský je podstatně za
shupen i v tfeti části/. dostaneme množství 855 znakň , což
v rámci celého erbov~íku činí 53% a v říši 76%. Zbývajících
24% I 254 zRakňl pak připadá na znaky ze středního a jižní
he Německa. To rozhodně není mnoho, a srovnáme-li toto množ
ství se součtem znakň z Francie, pak v celkovém měřítku se
znaky středo- a jihoněmecké podíloj1 16% 1254 znakň/ a fran
couzské jen o něco méně'- 13% 1211 znakň/. Připočteme-li k
francouzským ještě anglické a skotské. pak se tento poměr

obrátí v neprospěch říšských znaků. ne bot podíl franko-brit
ských se zvýší na 20% 1327 znakuj.

Tyto propóčtyhovoH výmluvně o zájmové ft profesionální
orientaci ~ělreho. Gelre koncipoval svůj erbovník jako.širo
ce založený podnik se záměrem zachytit erby feudálň z celé
Evropy. Tomtuto předsevzetí však zůstal dlužen. nebot'plná
čtvrtina všech narýsovaných štítň zůstala nevyplněna. Je o
tázkou. zda se tak stalo z nedostatku příležitostí či zda
Gelre_ na svůj pňvodní záměr vědomě či záměrně rezignoval.
Skutečností zňstávA. že svňj zájem soustředil převážně na
oltlasti Nizozemí s přilehlými zeměmi severního a severo
západního Německa a na oblast francouzskou a anglickou.
Vzhledem k postavení Nizozemí jako .přirozeného prňsečíku

zájmových sfér těchto zemí, to nijak nepřekvapuje a lze v
to spatřovat i odraz reálné intenzity styků 8 těmito oblast
mi. V mnohém to naznačuje i zájmovou a politickou orientaci
holandského dvora - vždyt Gelre'z titulu své funkce musel
být alespoň pasivním účastníkem politického dění na dvoře.
Tyto a další s tím spojené otázky budou vyžadovat hlubší
rozbor zahraničně-politickéorientace nizozemských dvorň

jako fundament pro interpretaci tendencí Gelreova erbovníku.
které zde mohly být jen naznačeny. Gelre kon~ipoval erbovník
zřetelně říšsko-centricky s vědomím ideje o Rímské říši a
jejím císaři jako hlavě všeho křestanstva - tak to alespoň
naznačuje hierarchické členění hlavních znakových skupin, pod
pořené ještě úvodním obrazovým výjevem. Ve skutečnosti se
však jeho zájem zúžil jen na oblasti severozápadní. zatímco
oblasti středního a jižního Německa byly svými znaky kupodi
vu zastoupeny v celkovém úhrnu nevýrazně.

Ve světle těchto poznatků se Gelre6v erbovník prezentuje
jako pozoruhodný pramen pro poznání kulturních a politic
kých stykň mezi rňznými evropskými zeměmi a jeho výpovědná

schopnost se rozhodně neomezuje jen na úzkou oblast heral
d ického bád šn í ,

V úzkém vztahu ke Gelreově erbovní ku stoji dva jiné ru
kopisy: tzv. turnajová kniha "Bellenville", vzniklá okolo
roku 1370 a připisovaná samému Gelremu, který- roku 1372
byl ve službě jednoho francouzského prince,~a jeví se jako
první verze vlastního Gelreova armoriálu. A.Heymovský pro
kázal juxtapozičním srovnáním polských erbů v obou erbov
nících. že obě díla mají úzkou obsahovou spojitost.ltltj

Druhým erbovníkem je tak řečený Codex Bergshammar. vznik
lý sice okolo poloviny 15. století. čerpající však z Gelre-
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ova sberníku. jehož četné partie přejal. Pro nás je význam
ný zejména pro četná bohemika, a moravika, nebot bohatstvím
této látky převyšuje erbovník Gelreův.~~Obě díla jsou poku
sem o univerzální erbovník vpodstatě v témže duchu jako
vlastní rukopis Gelreův.

Asi v 80. letech 14. století vznikl erbovní skicář ne
známého dolnorýnského hero'lda. který má název Wappenbuch
"Von den Ersten". 'to)Přináší 450,zběžně namalovaných znaků,

z nichž je mnoho nedokončených. Obsahuje znaky císaře. ev
ropských králů a šlechty, zvláště z Porýní, Alsaska,sváb
ska, Frank, Švýcar, a některé jednotliviny z Francie, An
glie. Skotska a Itálie, rovněž i znaky mytické.~~Erbovník

je pojat zcela regionalisticky, bez pevné hierarchické kon
cepce. Pozornost je nejprve věnována znakům místním, pak
teprve přicházejí vyšší hodnostáři /království/. Erbovník
je pouhou sbírkou či náčrtem, který si nekladl vyšší cíle.

Pozoruhodným kulturně-historickým a heraldickým prame
nem jsou knihy bratrstva svatého Kryštofa na Arlberku.~~

Po založen~ špitálu pastýřem Heinrychem Findelkindem v
arlberském ,průsmyku okolo roku 1386 pod patronací rakouské
ho vévody Leopolda III.násl~dovalo založení dobročinného
bratrstva /krátce před 1394/. Findelkind vymohl na různých

duchovních knížatech odpustkové li~ty, které se staly moc
ným stimulem pro získávání členů. Prvními byli rakouští
vévodové a postupně řada dobrodinců z celé střední Evropy
a ze všech sociálních tříd jod říšských vévodů počínaje a
městskými řemeslníky konče/. Současně se vznikem bratrstva
~yly založeny i evidenční knihy poslů /Botenbucher/. kam
,by~a špitálníky cestujícími po Evropě zapisována jména no
vě získaných členů, jejich peněžité ročni příspěvky, posmrt
né donace a u každého jména i namalován erb dobrodince. Kni
h~ nebyly vedeny podle žádného dělícího kriteria, nýbrž zá
pisy nar\\staly tak, jak byli získáváni noví členové. Tak
vznikl svérázný druh erbovních knih, kde erby měly sloužit
vedle čistě evidenční funkce i jako doklad, prokazující dů
věryhodnost poslů a současně i podněcovat další dobrodince
k následování. Po prvním desetiletí 15. století ale arlber
ské hnutí zač~lo stagnova~ a o~olo roku 1420 příliv nových
členů ustává uplně, třebaze bratrstvo existovalo až do roku
1786.-Dnes se zachovaly jen tři originály, třebaže počet

poselských knih byl větší, jak dokazují znaky převzaté do
pozdějších kopií. První knihou je tzv. Hauptbuch s 920 zna
ky /v Haus-, Hof- und Staatsarchivu ve Vidni/. Druhý ruko
pis je v maj9tku rytířského řádu sv. Jiří v Mnichově - 840
znaků. Třetí rukopis tzv. Tyrolský /dříve řečený Figdór/
ebsahuje 507 znaku.'t9J Všechny knihy byly založeny okolo roku
1395 a bylo do nich zapisováno po celé 15. století.

Dalším ~ozsáhlým erbovníkem /587 znakůl je tak řečený
"Uffenbach sches Wappenbuch", vzniknuvší v Alsasku na kon
ci 14. ~toletí nebo v prvni čtvrtině 15. stoieti.~ Žel pře
vazbou v 16. st~leti byla setřena původni struktura erbov
niku a dnes ji lze jen přibližně rekonstruovat~ Z~aky bez
klenotů byly malovány vždy po čtyřech na jedné straně fo-
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lia druhá zůstala prázdná. Převazbou byl ale původní sled
fOlii porušen a vždy dvě folia svými nepopsanými stranami
slepena. lze však mít za to, že sbirk~ byla seřazena podle
geografického hlediska tak. že nejprve přicházely' znaky z
románských zemí'/Itálie, Španělsko, Franciel, dále znaky
z říše Nizozemí, Anglie a severní Evropy, potom z východ
ní Evr~PY /Uhry, Čechy, 'Yorava,~ P91sko/, dále z,Balkánu,
fiktívní znaky biblické z ~ředního východu, z Indie a z
východních pohanských zemí a z Aíma. Každou politicko-geo
grafickou jednot~u uvádí znak suveréna, kt~rý se'však for
málně neodlišuje od jiných znaků, mimo náp1sové legendy
u panovníků, označené kor~nkou uprostřed písma nad znakem.
Znaky suverénů jsou umísteny ve sledu znakové řady, aniž
by jim bylo vyhrazeno čestné místo. Uffenbašský rukopis.
patří mezi tzv. generální erbovníkY, OVšem mimo geograf1c
ké uspořádání nelze v jeho skladbě jasně vysledovat vyme
zenou ideu jako v případě erbovníku Gelreova.'Je všeobecně
pojatou reprezentací nobility z celé křesta~ské Evropy,
i ze vzdálenějších oblastí, kam tvůrce v hOJné'm~ře impu
toval evropský erbovnický usus. Symbolika fiktívních zna
ků biblických a východních, objevujících se již dříve v
erbovnících, jichž nedílnou součástí se stává v 15.-16.
století, by si zasloužila vlastní rozbor a srovnání. Byl
by to jistě cenný příspěvek k poznání názorů a představ
středověkého člověka o vzdálenějších zemích.

Protože zastoupení znaků v jednotlivých partiích je v
poměrné rovnováze, aniž bychom postřehli náznak regionál
ní specializace, je jasné, že erbovník byl výběrově re
prezentatívním dílem, kde moment osobní př}l~ži~osti pozná
ni znaků ustupuje do pozadí. Tomunaav!dčuJe 1 ZJednodušená
forma zobrazování znaků bez klenotů. Tyto okolnosti ovšem
vYlučují možnost, že jeho autorem,byl profesionální herold.

Okolo roku 1400 byl založen erbovník Beyerena - herolda
vévody Viléma VI. Bavorského, hraběte Holandu a Zélandu.·~
Dílo obsahuje 1098 znaků, netvoří však obsahovou jednotu,
nýbrž se 'rozpadá na několik tématických částí. Prvni je Těne
vána znakům účastníků turnaje v Compiegne roku 1238, Qruhá
účastníkům obležení od Gornichemu roku 1402, třetí turnajní
kům v Yonsu v roce 1310, čtvrtá znakům rytířů zúčastněných
na polním tažení do Fríska roku 1396 a konečná skupina zna
ků leník6 nizozemských hrabat Johanna, ,Viléma a Adolfa a
vévody Albrechta I. Bavorského 1+ 1404/. Znaky zde tedy ma
jí úlohu přibližit'minulé i soudobé události pomoci heraldic
kých prostředk6 tak, jak to odpovidá profesionálnímu myšlení
a vyjadřovacím schopnostem herolda, který vidí ve znaku při

rozený vyjadřovací prostředek, jímž je možné adekvátně po
stihnout jak událost samu, tak její účastníky, kteří vytváře

jí její přirozený společensko prestižní splendor. Od téhož
autora pochází.~ holandská kronika z roku 1409, kde znaky
1391 jsou ilustratívní složkou Vyprávěcího a básnického textu!~

Zvláštní skupinou znakových sbírek jsou ilustrovaná nekro
logia. kde malované znaky provázejí úmrtní zápisy. Zde ovšem
znaky nejsou samostatným subjektem, pro který soupis vzniká,
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ale js~u zde jen složkou doprovodnou. Nejstarším takovým pra
menem Je nekrologium vídeňských.minoritň se 207 znaky. v,znik
nuvší koncem 14. století.a doplnované až do 16. století. Ne-
vzniklo však samostatně, nýbrž předlohou mu bylo skutečné '
rozložení hrobň dobrodincň v ~rostorách kláštera. opatřených
navíc ve dvou řadách jejich malovanými štíty.")

V témže duchu bylo založeno okolo roku. 1400 i františkán
ské nekrologium v Landshutu, rovněž doprovázené znaky ze
mřelých dobrodincňi~) a konečně okolo roku 1424 vzniklo i
nekrologium františkánň v Mnichově /125 znakň. většinou měš
tanských/ •S&)

Z městského prostředí se dochoval pozoruhodný erbovník
'pekařského cechu v Luzernu. zachycující 59 znakň cechovních
členň.59) Byl založen u příležitosti koupě cechovního domu ro
ku 1408 a namalován jedním z řemeslníkň. Erbovník je složen
jen z pěti 6zkých a vysokých folií, na každé z nich je ~est

štítň nad sebou s příslušným jménem'držitele erbu. Jen na
prvním foliu je dvojice znakň spojených řetězem. kt~rá pat~
řila dvěma příslušníkňm luzernské šlechty, zaslouživších se
nejspíš nějakým zpňsobem o cecQ.~ U některých'jmén jsou připo
jeny 6daje o darech nářadí a c~hovnich nástrojň. Většina zna
kň byla' vytvořena adhoc při za)ožení erbovniku, což vyplývá
ze vztahu znakových figur k řemeslnickému nářad~ jejich nosi
telň.'~ Luzernský erbovnik je příkladnou ukázkou toho, jak i
v řadách městského řemeslnictva byla pocitována potřeba vněj
ši peprezentace prostřednictvím heraldických symbolň, dosud ~

.yhrazených jen př1slušníkňm vyšších sociálních tříd a v rám
ci města jen patriciátu. Protože pekařský cech byl založen
krátce před koupí cechovního domu,etJ je vznik erbovniku zře
telnou manifestaci autonomních snah této řemeslnické korpo
race. Tuto jeh& funkci zvýrazňUje ještě ta okolnost, že erbov
ník byl p~řízen čistě za 6čelem reprezentatívním, kde er-
by nedoplnuJi Jen zápisy,nýbrž právě naopak. Tim se stává
výjimečným v soustavě běžných cechovnich ~nih hospodářsko

finančniho rázu.6~

Asi okolo roku 1425 psal Ulrich z Richentálu svoji kro~

niku kostni~kého koncilu /1414 - 1418/, kterého byl sám 6
častníkem • Richentálňv autograf se nezachoval, ale máme
k dispozici 7 pozdějších opisň z druhé poloviny 15. stole
ti.6~) Richentál své dUo doprovodil bohatými ilustracemi
žánrových výjevň z prostředí kostnického koncilu i z denní
ho života města. Zobrazil velké množství osobností ze všech
sociálních tříd a u řady z nich připojil jejich znaky. Ty
přicházejí jako součást ilustraci, kde určuji příslušné o
soby, nebo v samostatné řadě erbovníku v závěru rukopisu s
připojenými jmenovkami. Je příznačné, že erby 6častníkň

koncilu byly součástí jeho zájmu. Všimal si znakň přibitých

na domovních dveřích, jak sám. poznamenává, a vyptával se na
ně jistě u samých heroldň.6!i) I v jeho dUe se objevuje podob
ný motív při uvádění znakň jako v díle herolda Beyerana 
znak vystupuje jako nezbytný atribut· důležitosti a společen

ské váhy osob při vyobrazení společenské události.
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Ukončili jsme přehled německých a nizozemských znakových
souborň rukopisného rázu, vzniknuvších do 20. let 15. sto
letí a proto přistoupíme k shrnutí výsledkň. Mňžeme konsta
tovat. že až do třIcátých let 14. století nevznikl na říš
ské pňdě heraldický rukopis, který by mohl být pokládán za
erbovní knihu ve smyslu soupisové, evidenční či registrač

ní pomňcky, či jinak řečeno takový rukopis, který by vznikl
přimo za účelem vyobrazení znakň jako specifického a samo
statného vyjadřovacího prostředku. Pokud k takovému pokusu
došlo v díle Konráda de Mure, pak zňstalo jen u vyjádření
básnického a předpoklad, že Clipearius Teutonicorum byl
předlohou pro malovaný erbovník či naopak, zňstává jen ne
podloženou hypotézou. V rukopisech tohoto prvního období
přicházejí sice vyobrazení znakň, nejsou však samostatnou a
jedinou složkou výzdoby, nýbrž vystupují jen ve funkci do
bové reálie, která zpravidla doprovází vlastní předmět vy
obrazení - osobu, nebo, tvoří symbolický ilustratívní pen
dant psaného textu /Sachsenspiegel/. Tzv. Turinský erbov
ník. který je soupisové povahy, však není říšské provenien
ce. Je pouze psaným soupisem účastníku události, kde připo

jené popisy erbň mají pomáhat v orientaci při zařazování a
určení osob. Jako takový ovšem mohlsl.oužit zá koncept malo-
vanému .erbobníku. .

Prvním rukopisem Vzniklým speciálně z pohnutek heraldic
kého podchycení říšské šlechty je c~ryšská znaková rol~ z
třicátých let 14. století. Rukopis naznačuje, že byl sesta
vován ~odle určitého záměru podat přehled tíšské nobility
v širším evropském rámci, třebaže nakonec zňstalo u regio
nálně pojatého přehledu šlechty. Je to však první dílo to
hoto druhu, které lze s největší pravděpodobností připsat
heroldovi.

Od poloviny 14. století se postupně objevují písemné' he
raldické prameny, kde znak se st~vá dominujícím výrazovým
prostředkem a tvoří vlastní nápln díla. Již dříve byla zna-
ku přisouzena funkce smluvního obrazového ideogramu. Tato ,
vlastnost je nyní využita velmi svérázným zpusobem tak. že
zoaky jsou kumulovány v soubor, který svým výběrem je spe
cificky sdělný. Postižení motivace daného výběru je ovšem
i východiskem v pochopení smyslu a 6čelu díla. Znakové sou
bory nevznikaly vždy jen proto, aby podaly více či méně sy
stematicky inventární přehled šlechtických znaku, nýbrž.moh
ly svou skladbou vyjadřovat představy svého pňvodce rázu
čistě ideového nebo i politického. Takový prvek se nesporně

ukazuje v Balduineu, které je zjevnou manifestací lucembur
ského politicko-mocenského programu. Verbech tohoto díla,
přicházejících jak v ilustracích dějovtcl~ tak v přehledu

leníku. je třeba vidět personální. nápln této myšlenky, tj.
okruh osob, stojící ve službách tohoto programu a jehož
přispěním ho bude dosaženo. Politickou motivaci nepostrá-
dá ani soubor znaku mohučské městské šlechty, vypověděné z
města - vzniknuvší ve své heraldické podobě až po samé udá
losti jako varovné memento, nebo pak politický akcent v er
bovníku Juzer-nakých pe kař ů, Motiv politické supremace vy
jádřené pomocí heraldických prostředku je možno vidět v len-
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ní knize murbašského kláštera a konečně i v znakových jisti
nách GonzagA. Ovšem i po polovině 14. stoleti vznikala díla
se znakovou tématikou, kde' erb neni profylujicim prvkem
plní zde ale funkci ideově reprezentatívní, vyjadřujíci po
zitívní vztah k pAvodci díla a k držitelům vyobrazených zna
kA. Tak to můžeme vidět v heraldické symbolice nekrologií a
arlsberských knih. V případě pramenů vzniklých jako odraz '
historické události nemusí mít přítomnost erbu vyhraněný po
liticko-ideový aspekt jako v Balduineu, neboí ten odvisí od
motivace zájmu jejich tvůrce. Tak vyhraněnou funkci mají
znaky v erbovníku herolda Beyerna, jehož pohnutky byly nej
spíše ryze profesionální, když se obracel do minulosti, aby
heraldicky vyjádřil šlechtickou společnost, zúčastněnou na
slavných událostech dvorského i vojenského 'života. Richental
se zabýval znaky intenzivně, vyhradil jim ve své kronice
kostnického koncilu mnoho místa, nepovýšil je však na rozho
dující vyjadřovací prostředek, nebot znaky jsou mu jen po
mocným ilustračním prvkem v rámci popisného vypravování.

Zcela zvláštní skupinu tvoří heraldické soubory, které
jsou v literatuře chápány jako vlastní ,erbovníky, vzešlé z
péra heroldů. Z doby do první čtvrtiny 15. století však má
me k dispozici jen tři, z toho prokazatelně heroldského pů
vodu je pouze Wapenboek Gelreův, svým významem a pojetím
vysoce převyšující ostatní. Je prototypem tzv. generálního
erbovníku, v němž se autor pokusil podat široce založený
přehled 'evropské feudální společnosti podle předem ideově
Tyhraněného plánu. Z původní koncepce však zůstalo jen tor
zo a v relatívní úplnosti zvládl autor látku jen v regio
nálním měřítku. Ve srovnání s Gelreovým pokusem se jevi er
bovník Von den Ersten jako nesoustavná sbírka erbů regio
nálního významu bez náznaku vnitřniho řádu a respektování
hodnostni hierarchie - formou svého vyhotoveni připomíná
spiše poznámkový skicář herolda. Povahu všeobecného erbov
niku má i Uffenbašský. rukopis, koncipovaný geograficky;
zříkajici se nároku na, úplnost. kterou nahrazuje záměrně

reprezentatívnlm výběrem erbů.

,Z uvedeného je zřejmé. že znaky našly uplatnění v rozma
nitých typech rukopisů a vystupovaly tu v různých funkcich.
Tyto funkce se měnily v čase od povahy znaků jako ilustra
tivního prostředku koloritu doby a reálií rytířského života
až po samostatný symbol a atribut feudální hierarchie, kde
původni význam erbů jako vojenských zařízeni je již zcela
zastřen. lakové pojetí erbu se objevuje tehdy. když se znak
osamo~tatnuje a přicházi v rukopisu,jako jeho vlastní účel

a subJekt - všeobecně respektovaný symbol svého fyzického
nositele.

Timto vývojem však ve skutečnosti prošel erb již dřive

než našel adekvátni výraz v rukopisných heraldických sbír
kách. I_tam však odráži vývoj funkce znaku. který dospěl k
petrifikaci erbovnických zvyklostí, jeji~"výrazem byla v
první fázi dědičnost znakových symbolů. Rovněž je zřejmé, že
podil heroldů na vytváření takových cílevědomě zalOžených
sbirek nebyl v říši nijak výrazný a jak se zdá nebylo zaklá
dání erbovnikA ani bezpodmínečně nutné pro výkon jejich
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funkce. Poněkud jiná je situace ve Francii a v Anglii. Pře
devším je na první pphled nápadný kvantitativní rozdil mezi
hera19ickými prameny obou zemí a říší. Ve Francii máme do
loženu první znakovou roli, již k roku 1254 a od té doby jsou
běžným jevem.'9Jejich autory j,sou většinou heroldi a pokud
heroldské autorství není bezprostředně dokázáno. lze se ,tak
domnívat proto, že řada znakových rolí se dochovala z opisů
pozdějších heroldů. kteří originály nejspíše zdědili. Jejich
náplní jsou většinou regionální soupisy znaků, ale i všeo
becné erbovníky a soubory, vzniklé k určité příležitosti /na
př. vojenské tažení/~

Ještě větší soubor heraldických rukopisů se dochoval v
Anglii. Zde rovněž začíná 'řada znakových rolí a erbovníků v
polovině 13. století známým listem Matyáše Pařížského z roku
1250 • marginálně malovanými erby v jeho kronice.'~Z doby
do konce 14. století známe 25 znakových rolí. z nichž velká
většina se dochovala z pozdějších opisů - často velmi přes

ných kopií heroldů. Jejich obsahem jsou nám již známé soupi
sy místní šlechty /někdy i jen blasonované/, generální erbov
níky, a často příležitostné znakové role vztahující se k udá
lostem vojenského rázu. jako bylo polní tažení. obležení a
bitva. Mimoto .se však objev~je nový typ erbovníku, který vy
chází zcela ZJevně z profes1onálních potteb heroldA. Jsou
jím tzv. Ordinary čili obrazové registratury, evidující pod
le věcných skupin erbovní figury nejprve heroldské a obecné
a uvnitř pak jejich varianty.~Prvním takovým pokusem je'
Ceoke'sOrdinary asi ze čtyřicátých let 14. století a do roku
14\0 jsou známy ještě další tři, z nichž poslední Thomas Je
ny 8 Book je formálně dokonalou systematickou registr~turou

erbovnich figur s francouzskými popisy znakA.
. Velká část anglických.a francouzských heroldA pti vyhoto

vování erbovníkA svědčí o profesionálním zájmu který věno

vali pěs~~vání,erbovn~ctvína dvorech západoev;oPských feu
dálů. JeJ1ch č1nnost Je v tomto směru výraznější než u herol
dů v říši. neboí má zde zázemí dlouholeté tradice. Je pří
značné. že heraldické rukopisy říšské provenience mají své
původiště v oblastech porýnských od švýcarského jihu až DO
Nizozemí, žádný však nevznikl ve středním. severním a jiho
východním Německu. Není proto náhodné, že i většina erbov
níků z 15. století pochází z těchto oblastí,navazujíc tak
na předchozí místní tradici.6~ .
. Ze.švýca~skéhoprostoru máme i doklady o erbovní výzdobě
1nter1érd. Prvnim znakovým souborem tohoto druhu byla vý
zdoba curyšského domu Zu Loch , datovaná do roku 1306 10) Dům
patřil v této době rytíři Wisso Wiss, který roku 1315 padl
na straně Habsburků u Morgartenu a jehož dva znaky jsou zde
také vyobrazeny. TýŽ dal v roce 1306 asi i podnět k výzdobě

sálu pod dojmem pobytu krále Albrechta Habsburského v Cury
chu. Znakový soubor tvořilo asi 180 znaků /bez nápisů/ u
místěntch na dev.iti stropních trámech tak. Že na prostř~d-,
ních trech ~yly znak~,malovány po ~bou svislých plochách.
na obou vněJších troJ1cích trámů pak vždy jen na stranu
směřující do středu sálu. Mimo znaků říšského. habsburského
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a biskupství eichštatského /biskup Johann byl Albrechtovým
kancléřem/. kterým však nebylo vyhrazeno zvlášt čestné mís
to. tvoří náplň lochšského domu převážně znaky hrabat a svo
bodných pán6 z Aargau. Hegau, Thurgau a Curychu. z nichž vel
ká většina patřila znak6m habsburských vaza16 a služebné
šlechtě. Jde tedy o soubor ryze regionálního rázu."

Jen o něco mladší je znaková výzdoba, patrně sálu, na v~ži
rytířského sídla v Erstfeldenu v kantoni UrL'U) Původnf vý
zdoba se sice nezachovala, ale máme o ní povědomost z něko

lika pozdějších pečlivě provedených kopií ze 16. století. h )
Soubor vytváří dosti nesourodou směs znaků z Brabantu, Fran
cie. Burgundska a Švýcar. Dosud nebyl podán přesvědčivý vý
klad smyslu souboru. V starší literatuře byl vytvořen názor,
že držitelé znak6 byli ve vztahu k Jindřichovi VII. za jeho
římské jízdy, jakož i majitel tvrze, který bojoval pod jeho
prapory a na pamět nechal zhotovit výzdobu. Novější názor
autor6 soupisu erbovník6 vidí ve výzdobě připomínku na ná
vštěvu Jindficha VII. na říšském sněmu, konaném ve Špýru
roku 1309.

Asi z první poloviny 14. století pochází i 250 znak6 na
hradě Hilfikon v Aargau. Všechny znaky se vztahují na Aar
gau a přilehlé oblasti Curychu. Bernu. Lucernu, Solothurnu
a Freiburgu. Jejich řada začíná znakem hilfikonských šlech
ticů. l~)

Ve všech případech byl tedy původcem výzdoby držitel mís
ta, kde byla výzdoba provedena, a dvakrát prokazatelně umís
til svůj znak mezi řadu erbů, aby tak demonstroval svoji sou
náležitost k širší obci šlechty ve svém okolí popř. účast na
významné události. Je jasné. že znaková výzdoba interiérů

architektury měla širší působnost než v případě znakových
souborO rukopisů. Jejich dopad na pozorovatele byl účinněj
ší tím. že byla fixována na určité místo a spojena s jejich
vlastníkem bezprostředně. Ten dal svým tužbám prestižního
rázu výraz ve znakové výzdobě prostor svého sídla a nazna
čil tak souvislost mezi vyobrazenými znaky a svým rodem po
př. sebou.

Vladimír ROžek
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p Cl zná m k y:

1. Nelze věak zaměňovat. se shodným označením pro osob1
neurozeného pdvodu, jimž zvlá~"ě od lb. s~ole~í panov
ník udělovgl erb, ověem bez preroga+.iv st.avovských a
zpravidla bez nobi11+.ace.

2. NemAlo by smyslu na +.om+.o míst! uvádět věecbny struč-
né zmínky! oharakterizujíoí v heraldioké literatuře ví
oe či ména výs+'ižně povahu erbovníkd. Odkazuji proto na
přísluěné pasáže o prameneoh heraldiky a heroldeoh v zá
kladníoh příručkáoh: G.Seyler: Gesohiohte der Heraldik.
BUrnberg 1888-89 /reprin+ Neustadt a/Aisoh1970/;
F.Haup+.mann:Wappenkunde.ln:Handbuoh der mittelal+.erichen
und neueren Gesohioh+.e.Ed. G.v.Below-Fr.lilieineoke, Jl/itin
ohen - Berlin 1914. E.Gri+.zner:Heraldik,in:Grundriss der
Gesohioh+.swissensohaf+'. Ed. E.~eis+'er.Dd. 1/4, Leipzig 
Berlin 1912; D.L.Galbrea+.h: HandbUohlein ddr Heraldik.
MUnohen 1930. Vlappenfibel. Handbuch der Heraldik, begrun
de+. duroh A.M.Hildebrand+' 1887. lb.Aufl.Neus+.ad+. a/Aisoh
1970 /s.30 - zde dle vydava+.eld zvláě+'n:í oenu mají od
heroldů zaohov!:1né znakové role, +.urna~ov' knihy a jiné
znakové rukopisy, založené pros+! Za učelem heraldiokého
zinven+'~rizován:í/; O.Neubeoker, Heraldik. Wappen. lhr
Ursprung, Sinn und Wer+., Frankfurt. a/Me lY77. E.Frhr.v.
Berohem: Die Herolde und ihre Beziehungen ZUlll Wappenwe
sen. ln: Bei~rUge zur Gesohioh+.e der Heraldik von E.Frhr.
v.Berohea, D.L.Galbrea+b, O.Hupp. Sohrif+enreihe der
Heiohss+.elle ftir Sippenforsohung.Bd.Ill.Berlin lY'Y~ s.
lb2 - 2řijimá +.akřka za ne~o~vbné au+.ors+.ví heroldu i ,
u +'!oh erbovn:íků jejiohž původ je dosud nejasný a před
pokládá, le heroldi si pro vlas+.ní po+'řebu zakládali
b!lné erbovníky. ~u+.o souvislos+. mezi heroldy s znakový
mi knihami nalezneme i v nových obeoně-his+.oriokýoh pří

ručkáoh, viz např. K.Fuohs - H. Raab: Wijrterbuoh zur
Gesohioh+.e. ~Unohen 1972, s.84~: ·Wappenbtioher suoh Wap
penro11en. Sei+' dem l}.Jh. bekan+, sind die Wappenbuoher
regional begrenz+.e, von Herolden gefer+.ig+.e zusamens+.el
lungen, UlIl Wappen priifen und io.en+'izieren zu kannen."
~o+.o v pods+.a+.! převza+.o od R.Klausera - O.Meyera: Cla
vis mediaevalis. Kleines War+.erbuoh der ~i++'ela+erfor-
sohung. Wiesbaden ly66, s.2&8. ~ "

,. Soupis see+.avila +.rojioe au+.orú uvedených v předohozí

poznámoe v Bei+.rage zur Gesohioh+e der Heraldik s. 1 
102 se 80 ka+.alogovými čísly /dálejen Wappenbuoqer/.

4. Horní časová hranioe byla volena s ohledem na neunosnos+
zvládnutí oelého soupisového fondu a v nepOslední řad!
pak z +,oho důVOdu, le zhruba od 20.1e+ l,.á+ole+.í mizí
formální a obsahová rozmani+.oe+. heraldiokýoh sbírek,
aby se ustálila v +'é převládajíoí pOdobA, jakou mají na
~vsli aU+.oři, oharak+.erizujíoí erbovniky rjlučně jako
produk+'y vyvěrajíoí z po+'řeb heroldské instituoe; tj.
jako sbírky znakd r.Tze soupisového rázu. Z přehledu
jsem vyloučil, rakouskou kronikU Gregora Hagena z let
1394 - 98, kde je pouze 14 znakd bájeslovntoh panovaíků
!Wappenbuoher, s.80, č.'9/.
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26.

21.

20.

17.

27.

22.
23·
24.

18.
19·
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_ Gorli+z 18~2. ~ rukopisu je ~lobrazen i český král
Váolav ll. obklopen dvornimi hudebníky a p~voi, po je
hož pravé Iheraldiokél s+.raně je volně umís+'ěn erb čes
kého krále Idvojooasýlev s kleno+.em orlího.křídla/, z
levé strany pak oelý erb markrabs+.ví moravského lšaoho
vaná orlioe 8 ~le~o+em orlího křídla/. Heprodikoi při
ná~í i J.Pe+.rán: Oeský znak. ~ruha 1~7~,s.2b.

lb. Reprodukoe veškerýoh iluminaoí v dídlehFi·~!e~!f~:aga~F •
.Fellnara:Die Weingar+.ner Liederhan so r ... 'c • .....,u,," .....
1843 ke znakŮm viz K.Zangemeis+.er, 1.0.
Wapp~nbtioher s.10,č.8, vyobrazení z t~ho+.o rukopisu
17 znakd saských koroubevníoh lén! viz 0.20sse: Die 8ie
gel der We+.+iner und KurfUrs+.en von Saohsen aUB· sskan1s-
ohen Ge8ohleoht, nebs+. einer Abhandlung Uber Heraldik
und Sphragis+.ik der We+.+.iner, Leipzig .18~3, s.lO.
Wappenbtioher, 8.94,č.73· .
Wappenbtioher, s.lOn, č.9, role byla vydáDM H.Rungem: Die
Wappenrolle von Ztirioh. Ein heraldisohes Denkmal des 14.
Jahrhunder+.s, Ztirioh 18bO, nové dokonalejěí vydání.W.Mer-
ze a F.Hegiho: Die Wappenrolle von Z~rioh, Ztirioh 1930
mi bohutel nebylo dos+.upné. Z +.oho duvodu se nemohu vy
jádři+. k několika erb~ v roli, které svými figurami
jasně připomínají erby české lze Svsmberka, z Hor+.enber
ka z Dralio z Hýznberka z Rožmberkal. Formální popis.
podal +.aké H:Zeller - Wer!muller: Zur Brklarung der Ztir
oher Wappenrolle. In: Anzeiger fur sohweizerisohe Alter-
+.umskunde ll, 1978, s.8l2 - 81b, 8'2 - 835 •
Je zde i znak českého královs+.ví v tradiční podobě a bar
váoh a znak šaohované orlioe moravského markrabaty! lale
na zeleném poli!/, viz H.Runge A 1.o.,+:ab.I.
H.Zeller - Werdmtiller, 1.0.,s.013, 81~ se domnívá, že
+a+.o čás+. mohla vzniknou+. jil okolo roku 1320 snad v St.
Gallen v ~hurgau nebo v Kos+ntoi.
WappenbUeher, s.lln, č.lO.
WappenbUoher, s.25, č.17. . .
WappenbUoher, s.17n, č.12, l1stinu heraldioky zhodnotil
a znakv barevně reprodukoval K.H.So~fer: Bine Wappenur-
kunde deu+.soher R1+.+.er in I+.alien vom Jahre 13bl. In:
Der Deu+.sohe Herold 42, 1911, s.27 - Jl, +.ab. I - VlIl.
V uvedenýoh praoíoh nebyla pí8emnos+. diploma+.ioky pos+.i
lena a z +.ex+.u není zřejmé, zda jde o lis+'iDU, akt. nebo
no+'áfský ins+.rumen+. - ~de by ověem zpečet.~n1 bylo nadby
tečné. Koroborační formule spí~e ukazuje na l1stinnau
formu a zní: "In quorum omn1um tes+.imontum et.que robur
pr8sen+.es fieri feoimus et 1nsignia nos+.re, que in eo+.i
bus mili+.aribus nos ferimus, feoimuB hio d1ping1, MO 81
gillorum nostrorum in salimbaoh1s penden+'ibuB ipressorum
munim1ne roborari- /K.H.So~fer, ~.o., s.30/.
K +'é+'o problema+ioe viz S.K.Kuozynski: Ni.ktore zagedn1e
nia svmbo11ki heraldyoznej na +.le funojowania herbu jako
znaku: ln: Proble~v nauk pomoozniozyoh his+'orii IMa+.e
rialy na II. konferenoje poswieszone naukom pomoosn10sym
his+oriil II, Ka+.owioe 1973, s. 29 - 37.
Pokud je .mi .známo, ládná ze sfrag1s+'1okýoh příruček ne-

5. Wapp.nb~oher, s.2n, č.2, M.Hudig-Frey: liie 81+.e8+.e
Illus+.ra+.ion·der Eneide des Heinrioh von Veldeke,
~rassburg 1921.

6. M.Hudig-Frey, 1.0.,s.27.
7. "iappenbtioher, s. ln, 'e,a, G.B.Siragusa: l.iber ad hono

r.a au~s+'i di Eia+.ro daEboli.~avole,Roma 1~05, a.53
svě+'lo+'iskovými reprodukoemi. Heraldiokou s+.ránku díl~

podrobil rozboru P.Ganz:Gesohioh+.e der heraldisohen
Kuna+. in der Sohweiz im AlI. und XIII.Jahrhunder+..
Prauenfeld 1899, s.23-2b a čás+.ečně i W.Ewald, Hbeini-
sohe Heraldik, Dtisseldorf 1934, s.12. .

8. V rukopis. je vyobrazeno i české ry+'ířs+.yo /~oemiil a
+'0 třikrá+.. ~~ prvním výjevu zaohyoujíoím obležení
NeSpol. Jindřiohem Vl. je v horním dějovém pásu druži
na českýoh lučišníků bez š+í+'u, utočíoíoh na hradby
IG.~.Sira~sa,l.o.,~ab.XV.I.Valší vyobr~zaní, hned
náBledujío~, představuje ve s+.ředním dějovém pásu Ges
kou jízdu u+očíoí na ~ankreda. Ervní jezdeo nese Š+.í+.
- tmavý bez obrazu, jen s náznakem lemu a puklioe libi
dem, +~b.xtI/. N~ posledním výjevu libidem, +ab.XXXVII/
s vyobrazeným lodstvem s vojskem oísaře, shromážděným
pro dobytí království sioilského, jsou ve s+.ředním pásu
ORě~ češ+.í lučišníoi bez Š+'í+'~. mvrzení E.G~nze 11.0.,
••2(1 a po něm W.Ewalda Il.o.,s.121 jakoby Oeohové na
výjevu obléhání Neapole měli mí+. zelené š+í+y s bílým
břevnem apodobn~ namalován na helmu, nedovedu TJsvě+.
li+' a vzniklo snad z přehlédnutí.

. 9. Wappenptioher, s.9l, č.71, básan vydal ~h.v.Liabanau:

Konrads von Mure Clipaarius ~au+onioorum.ln:Anzeiger

fur sohweizerisohe Gesohioh+.e, N.F.ll. 18dO, s.229 
243; P.Ganz: 1.0.,s.172. S uvedenou da~aoí však nesou
hlasí Fr.J.Dandel: Konrad von ~ure. Ml~ XXX, 1~09,

s.75n, který posunuje dobu vzniku do mezidobí 1200-b4.
10. Eopis znaku českého krále zní: "uumque Dohemie +ibi

rub.um olipeum fore ponam, hio albus lao vul+. an+'e
preferre ooronam" Iviz oi+. vydání, verš 51. ťozna+ek,
le český lev zde není dvojooasý IbioaudQ+us/, nepadá
příliš na váhu, protote na jinýoh místeoh prokazuje
Mure neznalost zna~, k+.eré os+a+ně zná podle v~as+nich

slov jen z doslechu1 a proto si často ~JPomáhá fan+azií.
Z +.oho+o d~vpdu nemuže +'en+~ verš přispě+ k osvě+lani
genese českého znaku.

ll. Fr.J.Bendel,1.0.,s.75, rovněž i ~h.v.Liebenau,l.c.,

s.240, ~le s +'ím rozdílem, že pro ClipeariuB předpoklá
dá ptedlohu v podobě erbovníku.

12. Wappenbtioher, s.7, č.,.

1'. WapP!nbtioher, s.4n, O.,.
14. Wappenbtioher, s.un, 0.4.
15. Rukopis popsal A.v.Oeohelh~user:liieMinia+uren der Uni

versi+'!i+.sbibl1o+'hek in Heidelberg. 2 JJd. Heidelberg 18~,
i ~ her~ldiokým rozborem. F~X.Kraus, Die ~inia+uren der
Kanesse sohen Liederhandsohrif+, S+rllBsburg ltid7, samo
a+.a+.ně pojadnal a reprod~ovgl znakv K.Zangermeis+ar,
Die Wappsn,H.lm~ierden und S+andar+.en der grossen Heidel
berger Liederhandsohrif+' IManesse Oodex/,·Heidelberg -
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32.

28.

31.

29.

osta+.níoh, aby +ím neporušil syme+.rii obrazu. První
pos+.svou zleva od oísaře m~l bý+. +.e4y jeho syn Váolav,
korunovaný ji! v rooe 13b3 na krále českého a vystupují
oí od té doby jako samos+.a+.ný kurfiř+.. ~alou pos~avou v
popředí se s+.al v hierarohii.kurf1ř+.~ markrab~ branibor
ský. P.Lyna se pak přidržel názoru Bou+,oDa př1 in+erpre
+.aoi malé pos+.avy jako herolda, ale v šes+'i pos+aváoh
vedle oísaře nev1d~l kurfiř+ské kolegium, nýbr~ předs+.a
v1+.ele r"Ůznýob sooiálníoh tříd. Ns podporu své ~hese u
vádí, !e dva poslední ze sv~~skýoh kurfiř+."Ů nemají kni
!eoí vzegření a podle svého učesu a od~vu se spíše podo
bají m~ětanov1 a sedlákovi. Jde +edyo přede+.avitele vy
sokého kléry, krále lčeskéh91 jako předs+.~vl+'ele aris+.o
kraoie, m~š+'8na a sedláka, k+.eří v§iohni skládají přísa

hu oísař1. ~řebaže pouze zprostředkovaný popis obrazu
nem"Ů!e nMhradi+ přímé nahlédnu+.i, lze zaujmou+. k oběma
1n+erpre+.aoím s+.anovisko. Výklad van Dlokland~v odmí+.ám,
pro+.ože +.skové seřazen! osob, prak+'io~v s vyčleněním
jedDoho kurf1ř+a, nebylo z kur+oasníoh d"Ůvodd možné.
Vysv~+'lení Lynovo rovněž považuji za nepravděpodobné a
spekula+.ivní· pro+'ož8 odpor~je smyslu, jaký m~la mí+. 1
lus+.raoe v rlmoi samo+Dáho erbovníku! s nímž měla +voři+'
ideový celek a sku+.ečně také, jak jes+ě uvidíme, předzna
menala jeho Obsahovou s+ruk+'uru.
~en+o přehled je ses+.avsn na základě exoerpoe. z oi+.ova
nýoh praoí F.Lyny v konfron+aoi s E.Prhr.v•.derohem: Wa
penboeak ou Armorial, s.lOb - 112.
Ve zlatem poli černá orlioe s červeným jazykem. Na s+'ři
brném helmu s černými přikryvadly zlatá oísařská koruna
o č+yřeoh oblouoíoh osázených perlami, ukončenýoh zla+.ou
sférou, na níž je černá orlioe. Nápis -die keyser-. Na
+'émle toliu je erb markrabě+.e moravského bez klenotu: v
modrém poli s+'řibrno-červen~ §aohovaná orlioe se zlatou
zbroji a korunou. Nápis: -m/ar/og/rave/ va/nl mereren-.
Moravský znak je v +om+o pořadí erbů: markrab~ míšenský,
vévoda lo+.rinský, barský, markrabě moravský, vévoda z
'"eoleu, hrab~ z Wer+.helmu, markýz z Mon+'fera+.u, pan Hans
z Landau, markrabí bádenský, hrabě z Neuenburgu pan z
Daunu. Isrov. V.Eou+on, 1.0.,~.II, l8~b, s.15-l7, 2~-31,
+.ab.I.1 Je +.řeba upozorni+', že umís+ění moravskéno erbu
mezi leni~ oísaře je zoela ne~hodné, není +0 v§,k pří-
pad jediIIÝ. .
Všiohni tf1 aroib1skupové jsou ohybně +i+ulováni jako
biskupové l-bissoop"l.
die oonio van behom Ikrál český/: v óerveném poli stří
brný dvojooasý lev Ihlava poo+,očena do polovičního en
taoel se sla+ou zbrojí ~ korunou. S+říbrný. helm s čer
nými pokryvadly posetými zlatými lipovými lís+'ky. Na
helmu zla+á koruJ1lll o č+yčeoh lis+eoh na prvním je zla+.ý
kříž. Z koruny VYrUstá černé orlí křídlO v dolní polovi
ně pod perutěmi pose+é zla+.ými lipovými lís+ky. Jde v
podsta+.ě o +.radiční vyobrazení českého královského z~

ku, jen 8 malou odc~vlkou v pos+.avení hlavy lva a s při
dáním kříle na koruně.

34 •

přikládá erbu na znakovém +.ypu peče+.i 10 +om je zde
předev§ím řeči jiný význam ne~ +.ypov~-ikonograti~.
Za+.o peče+n! opis určoval v~onou správnos+. peče~1 Vd
či.maji+.eli 8 její právn~ ov~řovaoí sohopnos+.. k+.erá
odvisela od ulití +.itulatur,y adekvátně k postavení
vlas+.níka pečeti~ V opačném případě právní listinné
pořízení zpoo~vbnovala. Srov. H.~reselau: ~ndbuoh
der Urkundealehre tUr Deutsohland und I+'81ien. II
12. vyd.l. Leipzig - Berlin 1931. s.bl,.
WappenbUoher. s.12n. č.ll. erbovník čás+.ečně vydal
V.Bouton: Wapenboeok ou ~rmorial de 1;34 á 1372 •• ,
préoédé de poésiee heraldiquos par Gerle. héraut d
armes. I - VII. Paris - ~ruxelles 18Bl - 1902. Edioe
je dnes ji! ner.rhovujíoí a navío jako bibliofilská
oimelie b~žn~ nedos+.upné. Podrobný přehled po obsahu
Bou+onova ~rdání přináší E.~rhr.v.Berohem: Wapenboeok
ou Armorial de 1334 , 1372 ••• ~r Gerle. publieé par
M.Vio+.or bou+.on. ln: Sohweizer Aroh1v fUr Herald1k
1930. Hf+..l. s.B-l" Hf+..2.s.10b-112. Obsah vlastního
rukopisu je podrobn~ popsán v Ga+alogue des manusor1+.s
de 18 D1blio+hoque Royale de Belgique. +,ome XlI: Hé
rald1que - Armor1aux p~r Pred LyJ1lll. Bruxelles - lienaix
193b, s. 132 - 1)0.
Rozbor +é+'o první básnioké části přiná§í Bou+on v prv
ním svazku své ed10e, který mi ale nebyl dostupný. Mí-

. rB záv1slos+i erbů k +'Ox+.u z os+a+.ní 11+.era+ury nevy
plývá.
C.Gaspar - F.Lyna: Les prinoipaux manusor1+s a peintu
res de la Blb110theque Royale de Belg1que I, Paris 1937,
s.373,37'. Pamflet vyplňuje foliu Ir - 2v a je po s+.ra
nách opa+.řen 18 znaky, mezi jimi~ prvním1 šes+i ~a f.
Ir je i znak krále če,ského a +0 v +om+.o sledu: aroibis- .
kUp kolínský, biskup lU+1§ský, král český, vévoda juliš
ský. hrab~ z Geldern, hrabě z Monts, na dalšíoh foliíoh
následují znaky hrabat z Kleve, Namuru, Loozu. Hoenbur
gu, Katzenellenbogenu, Sponhelmu, Hennegau, pán"Ů z
~alkenbergu, Heinsbergu, Voeme a Baru IP.Lyna: Héral-
dique - Arm9riaux, s.137/. .
8eyerenov~ učas~ na výzdobě Gelreho erbovniku byla mi
nimální a omezila se jen na několik znakU na konoi ru
kopisu Isrov. F.Lyna:Héraldique - Armoriaux, s.137,
pozn.l/.
Její reprodukoi se mi nepodařilo získa+. a jsem proto
odkázán na podrobný popis C.Gaspara a F.Lyny, 1.0., s.
37) - 37b, F.Lyna: Hérald1que - Armorlaux, s.133.
Celos+ránkové vyobrazení Gelreho v1z ve Wappenbuohor,
s.128. Výše uvedená ínterpretace popsaného výjevu a
konfiguraoe osob se v podstatě shoduje s výkladem
Bou+onovým a +ak+o ji přejal v rooe 1930 i F.Lyna /Hé
raldique - Armoriaux, s.133/, aby jl pak o rok pozd~ji
/Les pr1noipaux mun1sorlts, s.37,nI podrobil revisi.
Nejprve však odmí+l s+arší výklad B.van Bloklada, kte
rý v malé pos+.~vě v popředí neviděl herolda Gelreho,
ale sedmého kurfiř+.a, k~erý nenalezl mis+o po boku
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39·

40.

41.

42.

~a+'o čás+. Je v~nováD8 uherskému a polskému králi Ludví
kU Velikému a +,akřka veškeré ZI1I:llcy náležeji polské
šleoh+'~. ~+'o čás+. zpraooval S.Mikuoki: Ryoers+.,o slo
wianskie w Yapenboek Gelreho, oz.l~ ln: S+.udia zrodlo
snawoze. Oommen+.a+'iones III. Poznan 19~8,s.103 a násl.
Gelre zařadil zoela nepřípadně mezi vazaly Ludvíka Ija
ko polského králel i slezská .Il:n:íža+.a lve sku+'ečnos+'i
leniky české korunyl vévody lehnického, svídniokého II?I,
břežského. Snad jedině opods+.a+.něné bylo uvedeni Vla
dislava Opolského Is +.i+.ulem guoerná+ora ruskýoh zemi/.
Rovn~ž nevhodná je pří.+.omnos+ znaku vévody opavského.
Kikuoki Il.o.,s.l08n/ popisuje opavský erb jako zla+o
červen~ poloený, přikryvadla zla+.o-červená, kleno+. bů
voli rohy - pravý z18+'Ý" levý červený. Ve s+arší práoi
+.éhož 'autora: Heraldika P1s+ow polsk10h. In: His+.orja
~las~a od najdawnieszioh ozasow do roku 1400. ~.lII.
Krakow 193b, je +ab. CXLI barevně reprodukovaným fol.
,2v erbovniku, kde je zře+elně v1gě+ černo/ll-červené
poloeni š+.i+.u la+'ejně 1 kleno+<'. Černá zde vypadá spi
še na zkorodované s+fibro č1 zaňlou bělobu. Rozhodně

však nelze zde pozna+ zla+ou barvu.
Neuspořádaný oddil se znaky r,ršši šleoh+y v hrabs+víoh
LOoz, Lti+'ioh, Hainau+.. Vedle +oho jsou zde znaky i z
výohodni Evropy ~ z předni Asi~ joisařové bulharský,
kons+.an+'inopolsky, +rapezun+.sky/. ,
"':ím+.o oddilem konči malifské dílo Gelreho Iješ+ě mimo
vlas+.niho 8U+'OpOr+.ré+'u na fol.122rl a je vys+řidáno
+'fe+.i rukou, k+.erá.namalovala znak velmis+ra němeokýoh

ry+.:íM a jeho vaeslli If .111v.( znaky nizomenské šleoh+.y
If.1l2v/, němeoké šleoh+.y /1l3v/, flanderské. praporoe
If.llbr - l18vl 8 znak ~n+.onina Braban+ského a jeho
pánl1 If.121r - 121v/.
S.MikUoki, 1.o~~oz.1,s.10' s odkazem na Galbrea+'hův
rozbor ěvýo~rsKYoh znakU lin: Arohives Héraldiques
SUisses XLVI, 1932, S.5/. Domnivá se, le,+a+o koncepoe
byla určena již na počá+'ltU vzniku erbovníku a do roku
1379 bylti spíše jen doplněna. ťods+a+ná čás+ +ema+io
kýoh skupin musel@ bý+. v rukopisu ~Jznacena již okolo
roku 1370 a +'0 bud jednorázově nebo s nepa+.rným časo

vým ots+.upem. Kdyby +.o+'iž něk+eré oddily vznikaly ad
noe , pak by jis+'ě byly i ptiměřeně v;rplněny erby, +0
se však v mnoha připadeoh nes+.alo.
Mez1 řiěské vévody a hrabata byl začleněn i hrabě .savoj
ský, nikoliv však vévoda burgundský a ~auphin, ~řebaže

i oni by +.am právně měli náleže+.. ~ebylo jim ale v er
bovniku vyhraženo zvláš+.ni Odděleni, nýbrž byli zařa

zeni do oddilu franoouzského královs+vi. Naopak pro
vě+.ši jednoduohos+. začlen!l do +oho+o oddilu samos+a+
ně uváděného vévodu bre+anského. Znaky české nejsou
• ačlen~~v mezi znaky tiše, nýbrž královs+vi. Mezi ni
zozemské vévody jsou zařazeni vévodové braban+.ský,
11mburský, holandský, geledernský a hrabě flanderský.
G.saffroy,: Bibliographie génealogique háraldique e+ no
biliare de la Franoe I.Paris 1~od,s.11o,č.28d9. .nu.
kopis je v Pařiži IBibl. Na+10nal, ms.fr.,230!.
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44.

45·
4b.

47.

49.

51.
52.
53.
54.
55•

j6.

A.Heymowski: Herby polskie w sz+okholmskim Codei Eergs
hamma~. In: 8+udia zrodloznawoze. COllllllen+.a+iones AII.
~oznan 19b7, 8.105.
Ceskýoh znakíí ;je zde 4b. .
Wappenbtioher,s.18, č.13, erbovnik vydal A.Hildebrand+'.
wsppenbuChvon. den Ers+.en gen. "Codex Seff~en". Berlin
1 93 ;rs předmluvou G.A.Seylera!.
Z bohemikálníoh znaků lze jmenova+ znale opavský /D.Her
+.og van ~ripsl na f.28r: s+říbrno-červeně poloený š+.i+.,
helm s +.ýmiž pokryvadly, za kleno+. dva ~voli rohy,
pravý s+'řibrný, levý červený. Na +'émže foliu je znak
mar~rabs+vi moravského ID.Her+ooh van Meren/: modré pole
Š+.í~u zus+.alo nevyplněno, kleno+ bilo-červen~ šaohované
křídlo. Na fo~4OV je český královský znak Ineeh/: čer
vené pole š+.i+.u zUs+.alo ne~Jplněno, helm s hermelinovj
mi ptikryvadly, kleno+. dvě složená černá kfidla pose+á
zla+'ými lipoiými lís+ky Isrov. oi+.. vydáni A.Hildebraad- .
+.a/.
Wappenb~cher, s.21-2"č.lo, H.Zimerman: AuszUge aus dem
Sanc+.i Chris+.ophori 8m Arlberg Bruedersohaff+.buoh, In:
Jahrbuoh der Kuns+his+.orisohen Sammlungen des Aller
h69hs+en Kaiserhaus III, 1885, s. OLIII-OLXXl.
Z usce heraldiokého a rodopisného hlediska vydal rukopi
sy O.Hupp: Die Yappenbuoher vom Arberg. In: Die Wappen
buoher des deu+.sohen Mi++elal+.er.Bd.I.Berlin 1937 - 1939.
Edioe j. výběrová a nevy-s+'ihuje svéráz jedno+.livýoh ru
kopisů. Rukopis ~irolský !+zv. Codex Figdorl se znaky z
le+. 1394 - 1407 byl peč11v~ reprodukován a popsán E.Wid
moserem u W.K~flerem: Bo+.enbuch der Brudersohaf+. 8+..
Ohris+.ph auf dem Arlberg. Tiroler Handsohrif+' "Codex Fig
dor" , Innsbruok - MUnohen 1977. Jinak dokonalé vydáni
pos+.rádá žel adekvá+.ni komen+át. ~I rukopis popsal a s
jinými rukopisy srovnal již S.Herzberg-Frankel: Die Bru
dersohaf+.s- und Wappenbůcher von S+. Oris+.oph aaf dem
4rlberg. ln: MIM VI IErgl:l.nZlUlgband/, 1901, s.355-412.
Ceskýoh erbů v rukopise F1gdor je 27.
Wappenbtioher, s.19,0.14 - da+ován do konoe 14. B+.ole+.i.
Popis podal nejprve P.H.Trummer: Uffenbaohsohes Wappen
buch. In: Der Deu+sohe'Herold XLV, 1~14,s.11'n, nověji
pak podrobn~ byl rukopis popsén ~.Brandisem i~: Die Oodi
oes in sorinio der S+.aa+.s- und Universi+.~+.sbiblio+hek

Hamburg 11-100/. Hamburg 1972,s..148 - 151. Oba aut'oti da-:
+.ují rukopis do prvni č+.vr+iny 15. s+.ole+.i.
Českýoh znaků je v rukopise 17.
Wappenbuoher, s.27,č.18.
Ib1dem, s.27,č.19.

Ibidem, s.20,č.15_

Nekrologium vYdal K.Lind: Din mi+~e181+'er1sches Gr~ber

verzeiohniss des wiener Min.,ri+enkloB+ers. In: Berioh+.e
und Mi+.+eilungen des Al+er+úss-Verein zu Wien XII,1872,
s.,2 - 114, s rozborem rukopisu. NovAji pak A.Fr.ruohB
in: MGH ~eor. V, nerlin 1913, s. 204 - 254. '
Naoházeji se +u i dvu znaky českého ,původu: v červe
ném poli s+.tíbrný dvojooasý lev se zla+ou koruaou
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/nápiS: J~u ul+.are bea+'i .Georgii sub fenes+.ra sepul
+.um es+. oor Regis O+.aohri BghGmie Regis, obii+' KOCO·
LXXVIII"/. Druhý erb p~+ří Cenkovi z Lipé: ve zla+'ém
poli dv~ černé zkřížené os+.rve o č+yřeoh suoíoh /nápis:
Ex ali8 par+.e a1+'lllris in lI1edie+'~+.e jux+.a osn08110s ubi
li+.+.e~ A sepu1+us es+. dominus Boheneoo de Lippe, ~u1
obii+ K"OOeXVlllo VII ka1endas sep+.embris sub 1apide
marmoreo, viz MGH.Neor. V, s. 211, 214.
WappenbUcher, s.28, č.20.
lbidem, s.80, č.bO.
lbidem, s.29, .č.21, Fr.Fischer: Wappenbuohlein der
~tis+.erzunt+. in Luzern vom Jahre 1408. In: Der Gesohi
ch+.streund. Mi+.+eilungen des his+orisohen Vereins der
tUnt Or+.e Luzern, Uri, SohWlz, Un+erwaldell und Zug. Bd.
XLIV, Einsiedeln-Waldshu+ lti89, s.277-310.
Fr.Fisoher, 1.s.,s.294.
Ibidem
Ibidem, ••277n.
~a+'o in+erpre+aoe nevychází z konkrétní vni+.ropoli+'ioké
si+uaoe ěvýcarskýoh měs+. 14. a 1,. s+ole+í, nýbrt se o
pírá o obeo~ vývojové +endenoe +akřka ve věeoh velkých
evropskýoh měs+eoh, au+onomts+.ioké a mooensko-hospodář

ské snahy oeohů podíle+ se na vládl měs+ jsou ve 14. a
15. s+.ole+'í permanen+n1m jevem /~.Mendl: Sociální krize
a zápas~~ve m~s+ech č+.rnáo+.ého věku.Fraha 1~2b, zvl. 0
+isk z eCH, roč. XXX a násl.,zvl. s.14-1bj k +omu srov.
i J.Mezník: Brněnský pa+.rioiá+ a boje o vládu měs+'lll ve
14. a 1,. e+.ole+.í. In: Brno v min~1os+i a dnes IV. Brno
1~b2, jako rozprava č.4 sborník~. S +im s+ojí v rozpo
~ +.vrzeni Fr. Fischera /1.0.,s.278/, že pek~řský oech
v L~zernu, jakož i ji~é cechy, oyl bez poli+iokého vý
znam~, sled~jíoe jen učel průmyslový, vojenský a ohari
+a+.ivní. V souvisle8ti s oeloevropskými oeohovními +en
dencemi· se ale luzernský erbovnik m~si jevi+. v rámci
měs+.a jako oizí poli+.ikum a za +.akové ho pekládám.
Wappenbuoher, s.33, č.2,. Ilus+'raoe aulendorfského ~

kopisu z oa. 1450 vydal H.Sevin v Karlsr~e /bez +i+u
lu, jen svě+lo+iskové +~bule/. Dokonalé vydáni +ex+'~ i
ilus+.raoí kos+niokého rukopisu /14b~/ opa+'řil O.Feger:
Das Konzil zu Kons+anz, S+arnberg-Kons+anz 1904,2 ST.
O.Feger, 1.0., s.2u.
So~pis franoo~zskýoh erbovníkU přináší G.Saffroy,l.o.I,
s.114; jenom do roku 1300 se jioh dochovalo 5 a do kon
oe 14.s+.01e+i víoe než dese+..
A.Wagner: His+.orioHeraldry ot bri+.ain.London 1939, s.
24n; O.Gosohen /F~sikan/: Al+.englisohe Wappensammlun
gen. ln: Vier+.eljahrsohrif+' tur Heraldik, Sphragis+.ik
undGenealogie X, 1882, s.lb7 - 18b. V pergamenov' roli
z roku 1400 ./+zv.Ashmolean Roll A.15/ s blasony erbů ve
franoouzštině je~mezi první~i po~isy panovniokýoh znaků
/Dánsko, Cechy, Svédsko, Folskol popis českého králov
ského znak~: "Le Roy de Boheme por+. quar+.ere des armes
de Luoennurgh-t: e+ de baome les armes de luoenburght
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sonn+ bureles qargen+ e+ dazure a un lion rampan+ de
goule oorone d or et les armes du ~oyaume de boeme
-sona+' de goule a un lion rampan+. d agen+ ov/aveo/ lu
oow•••• ione· /viz O.Gosohen,l.o.,s.ltlO/.

68. O.Neubeoker - W.den+zmann: Wappenbilderlp.viken. Kan
ohen 1974, s.7 - 10.

GS. ~ak +0 vyplývá ze so~pisu s+ředověkých ně~eoxtoh er
bovniků. Pokud a~+.oři soupisu nepoznamenali provenien
oi, pak +8 se dá přibližn~ urči+. podle regionální spe-
oializaoe +.vůrou erbovniků. .

70. Wappenbuoher, s.7, Č.b; pamá+.k~ popsal a okolnos+i
vzniku vyložil H.Zeller-Werdmu]er: Die heraldisohe
AU88ChmňokuDg einer ztironerisonen R1+.+.erwohn~ng. ln:
Ki+.+.eilungen der An+.iquarisohen Gese11schaf+' in Zurioh
XVIII, Hf+'.4,1874, s.107 - 122. Nov~jěí zpraoováni W.
Merze a F.Hegiho; Die Wappenrolle von ZUrioh. Z~ioh

1930 mi nebylo dostupné.
71. Wappenbuoher, s.9,č.7j H.Zeller-Werdm~ller: Die Wappen

im ~urm zu Ers+fe1den. ln: Anzeiger tur sohweizerisohe
Geschichte b, N.P., 1875,s. 97 - 101, +ýž: Denkmaler
aus den Peudalzei+. im Lande Uri, ln: Mi++eil~en der
An+.iquarisohen Ges.llschaft in ZUrioh XAI, +881, s.
.138 - 142 - kde znaky popsány.

72. F.Ganz: Das Wappenbuoh des S+ad+.sohreibers Rennward
Oyaa+. von Luzern 1~81. ln: Schweizer Arohiv tUr Heral
dik 1900, zvl. s. 93 - 97.

73. Ibidem, s.9l.
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V sobo+u dne 20. srpna 1~78 byl ve druhém kole kon
kláve zvolen 2b3. papežem bená+.ský pa+.riaroha albino
kardinál Luoisni, k+.er,f ptijal jméno Jan Pavel I.

Narodil se 17. tijRa 1912 ve Forno di Oanale /die
08S8 Eelluno/. Na kněze byl vysvěoen 7. červenoe 1~3) v
sidle sTého rodného biskups+.yi. Po dosageni dok+orá+'u
+'heologie na Gregoriánské untversi+.ě y Římě, p~sobi jako
kapla. 8 později ja~o pedagog v kraji odkud pooházi.
Jan XXIII. jej 15.prosinoe jmenoval a 27.prosinoe 19)8
konsekroval na biskupa pro dieoesi Vi+.t.orio Vene+o. Po
jedenáo+.i le1':eoh byl 15. prosinoe'19b9 jmenOYáD bená+'
aký. ps+.riarohoua v koneis+oři ).března 1973 kreován
kardinál.. s +i+ulem u sv.Marka. ~a Pe+.rdv s+.oleo byl
uveden 3.záfi 1978. Poprvé v dějináoh,oirkve odmitl' tiá
ru a jako symbol duchovni mooi svého uřadll si poneobal
pouze palliua. Zemřel nečekaně po 33 dneoh pon+.ifiká+.u
dne 28. září 1978.

Z n a k: V hlavě ě+'í+.u znak bená+.skýoh pa+.riarobů 
- ve a+.říbře zla+ý kráňejíoi okřídlený lev s přivráoenou
hlavou v aureole, držíoi v přednioh +.lapáoh zla+ou ro
zevřenou knihu s nápisem PAX TIDI MAROE EVA~GELIS~A MEUS.
V modrám poli nad a+.říbrDÝm ěes+'ivrěim /1.2.3/ tři zlaté
/1,2/ p~tihreté hv~zdy /Víra, Nad~je, Lá~k.l. :Stít je pad
lažen zkříženými klíči - kaemý zlatý, šikmý mttíbrný, .vá
zanými f1alavým pr.ayazcem - a převýšen tiár.au.

Znak je popsán v Aota Apos+.olioae Sedis vol.LXX n.
10 pag.752. V +'e~u je ě+.i+. označen jednoznačně jako
modrý. U doprovodné kresbl yěak došlo k omylu ye šrafová
ni a ě+.i+. je ěrafován červeně. ~odrý je š+'i+' i na soukro
myoh dopisnioh papireoh, obáloe AAS a infulioh papežské
mi+'ry.

V osmé. kole konkláve byl y ponděli dne lb. října
1978 zvolen noVÝm papežem dosayadni krakovský aroibiskup
Karol kardinál Woj+.yla, jenž přijal jméno Jan Pavel ll.

Narodil se 18. kvě+na 1920 ve Wadowioioh v krakovské
aroidieoeei. Po s+fedoškolskýoh s+udiíoh vs+oupil v rooe
1938 na Jagellonskou universi+u, kde s+udoval 11~er~+uru
a filosofii. Za války praooval jako dělník Y lomu a v
ohemioké +.ovárně. Od roku 1942 s+.udoval +.ajně +.heologii.
Na kněze byl vysvěgen dne 1. lis+opadu 194b a po+'é pokrQ
čoyal ve s+.udiu v Rimě a krá+.oe i Ye Franoii a v Belgii.
Konoem roku 1948 se Yxá+il do Polska. Působí jako kaplan
y rodné dieoesi a dále prohlubuje své vzdělání. { rooe
19)3 se habili+'ival na krakovské universi+.ě a o rok poz-
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ději se stal profesorem na katolioké universitě v Lubli
ně. Papet Jan XXIII. jej 4. červenoe jmenoval a 28. září
1958 je kons~krován na titulárního biskupa v ombi s urč.
ním pro Krakow, kde se v rooe 19b2 stlll kapi+.ulJÚm viká
řem a dne 30. prosinoe 1~b3 je jmeno~án a 13.1.1904 intro
n1sován jako metropolita. V papetaké konsistoři 2b.června
1907 je jmenován kardinálem e +.i~ulelll u San Ceeareo in
Pala+'io. Je po 45, le+.eoh prytm papetem neitalského pdvo
du a prT,ým Slovanem na Svatope~rském st910i vdbeo. Stejně

jako jeho předchůdoe odmítl +'iáru a do uřadu byl uveden
dne 22. října 1978.'

Z n a k: V modrém ětítě zlatý latinský křít o nestej
ných ramenech, pravém kra+ěim, levém delěím. VšlevélD dol
nim poli zlatá majuskulJÚ inipiála M /Marial. +.it je pod
loten papežakými klíči a pfevýěen tiárou.

Znak byl uveřejněn v Osserva+,ore Romano 9.1is+.o~du

1978 a v Ao+a ApOs+.olioae Sedie vol. ~ n. 13, pag.989.
Zoela s+.ejn$ je použi+' i na obáloe, na uřední suohé peče
+.i a v barváoh je proveden na soukromý oh dopisníoh papí
reoh.

Podobně jako znaky Jana ~I11. a Pavla vl. navrhl
znaky papežů JtiIllil Pavla I. a Ja~ l'avla II. známý oírkev
ní heraldik aroibiskup Bruno bernhard Heim.

~vel R. Pokorn$
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Tak je znak vyobrazen i na pečeti z téie doby. K druhé
mu rozmnožení došlo. když Seydlitzové ze Šenfeldu přidali
sv6j rodový erb. stříbrný štít s třemi červenými rybami
pod sebou. na obě věže pod okny. lento znak je též na pe-
četi s letopočtem 1588. '
• Třetí změna se stala dne 24. prosince 1626. když Fran
tišek kardinál z Dietrichštejna Vyměnil štítky s rodovými
erby Seydlitz6 za své rodové znaky /vinařské nože/. Teprve
v minulém století došlO k definitívnímu ustálení podoby zna
ku se zřetelem na všechny jeho minulé změny:
na pravou věž byl dán štítek dietrichštejnský a na levou
erb seydlitzovský.

V i m per k
okres Prachatice
500 let povýšení na město

Majestátem daným na hradě Pražském dne
24. dubna 1479 král Vladislav II. na pros
bu Patra Kaplíře ze Sulevic vysazuje měs

tečko Vimperk za město s právem podle měs

ta Písku •••ex certa nostra scientia. au
ctoritate regia praedictum oppidum Win
terberg in c i v i t a tem locamus •••
Z téže doby pravděpodobně pochází i měst-

ský znak:
červený štít. v němž je stříbrná věž s cimbuřím a černou val
bovou střechou se zlatými makovicemi. V bráně věže je zlatá
padací mříž a před ní na trávníku stříbrný ,pes vpravo kráče
jící.

N Ó v Ý K n í n
okres Příbram

500 let udělení znaku
Král Vladislav II. listinou danou na

hradě Pražském v den sv. Vincencia roku
1479 potvrdil privilegia krále Jiřího z
roku 1461 a obnovil dosavadní erb a pe
čet:
•••štít červené'barvy ku pravé straně

nakloněný. v němž viděti bílého koruno
vaného lva o dvou ocasích vzh6ru napra
vo vzpjatého. Nad horním levým rohem
štítu toho leží zavřený. ku prvé strá
ně obrácený helm s korunou zlatou. z níž
vyniká orliči černé křídlo plaménky po

seté. s brky k levé straně roztaženými. Okolo štítu s hel
mu roztažen jest červený kožešinou hranostajovou podšitý.
na rozích zlatými tkanicemi svázaný plášt knížecí •••

ZároveĎ udělil právo pečetiti červeným voskem.

Pol n á
okres Jihlava
500 let od polepšení městského znaku

P6vodní městský znak z neznámé doby
byl modrý štít. v něm dvě stříbrné věže

s cihlovými střechami a zlatými makovi
cemi. mezi věžemi otevřená brána s mří

ží a před branou zlatý štítek s černými

Zkříženými ostrvemi. přes něž napříč le
ži sttibrný kapr !rodový erb pánů z 'Ro
Dova/. Dne 25 listopadu 1479 minsterber

skývévoda Viktorin obnovuje městská práva. ztracená v pře

dešlých válkách a obnovuje městský znak:
••• "aby tíž měštané a jich budúcí Za erb měli na pečeti
dvě věže zástěný a bránu a nad branou štít našeho knížec
tví. hrabství a panství kunštátského ••• "

Hor n í D v o ř i š t ě

okres Český Krumlov
475 let od udělení znaku

Listinou danou v Českém Krumlově dne
17. prosince 1504 udělil Petr z Rožmber
ka obyvateldm městečka MYšlan /tj. Hor
ního Dvořiště/ městské právo. oddmrt. tý
denní trhy každou středu a též pečet:
"dali jsme jim tu moc a povolení listem
tímto. aby na své pečeti městské mohli
míti r6ži a věž s nápisem téhož městeč

ka a na té pečeti nyní i po všechny časy aby mohli v potře
bách svých svobodně užívati tak jako jiná městečka naše bez
zmatku všelikterakého •••

Uvedený znak se Shodně vyskytuje na, třech dochovaných pe
četích.
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Jed o v nic e
okres Blansko
400 let od udělení ~ěstského znaku

V listině krále Jana z roku 1335 po
tvrzuje se městečku Jedovnici kromě práva
na lesy a horu Homolou též znak a právo
pečetiti zeleným voskem. Pdvodní listina
vša~ sh~řela a pozdější záznamy byly pa
trne uČ1něny z paměti. Teprve císař Ru
dolf II. na prosbu Bernarda Drnovského
z Drnovic majestátem daným na Pražském

bradě v sobotu po sv. Matěji roku 1579 vysazuje městečku

~va výroční.a týdenní trh a ~novu potvrzuje erb a pečel:
••• nic.éne také na erb neb pečet jejich kterouž jsou od

starodávna užívali, ~otiž štít červené neL rubínové barvy
v němž pA! jelena modré neb lazurové barvy ••• " '

Zároven udělil právo pečetiti zeleným voskem.

o str o v
okres Karlovy Vary
375 let od udělení znaku

Majestátem daným na hradě Pražském
dne 25. července 1604 udělil císař Ru
dolf II. na prosbu purkmistra a radních
města Ostrova městský znak. Listina psa
ná německy obsahuje podrobný popis znaku,
jehož český překlad zní:
••• štít modré barvy, v něm pět bílých
věží s červenými střechami, střílnami a

zlatými vraty, z nich na prostřední nejvyšší má na čtyř
hranné nahoře zašpičatělé střeše dvě zlaté makovice. ostat
ní však dvě sousední špičaté střechy a krajní rohové věže

zaoblené a do špi~e .vybíhající mají též po zlaté makovici.
Na prostřední VěŽ1 Je nahoře jedno velké čtyřhranné okno
se čtyřmi výhledy a pod ním dvě malá okna. sousední věže

~ají též čtyřdílná nahoře zaoblená okna, na krajních věžích
Je po dvou čty~hranný~h oknech a nad brankami po dvou malých
oknech. Na vněJší kraJe těchto věží šplhají červené veverky
s bílými bříšky. V žluté bráně střední věže je červený ští
tek se stříbrným vpravo obráceným lvem dvouocasým se zlatou
korunou a červeným jazykem, Nad štítem kolčí přílba s čer
venýmia stříbrnými přikrývadly a točenici stejných barev
a na točenici černé orlí křídlo ozdobené osmnácti stříbrnÝmi
srdéčky v~ třech řadáCh pod sebou.

Zároven uděleno právo pečetiti červeným voskem.
/ Německé znění privilegia: •••Nemblichen ein Schild von
Plauen Farb, darinnen fůnff weisse Thurmen mit rotben Da
chern, Schiesslochern und gelben Thuren. deren der hechete

Lib a v li
okres Olomouc
475 let od povýšení na město a 350 lot od
udělení městského znaku

První městská práva udělil v roce 1504
biskup Thurzo podle práva hlubčického.
Listem daným v Olomouci dne 8. ledna 1629
potvrdil František kardinál Dietrichštejn.,
dosavadní práva a-udělil městský znak.Do
slovný překlad německé listiny:
•••za prvé mají míti štít na dál ve dvě

části rozdělený, pravá část žlutá a v ní poloviční černý o
rel s jednou hlavou, na níž je zlatá královská koruna, druhá
levá část je červená a uprostřed krvavým štychem ,rozdělená,
nahoře pak dva nože z našeho znaku a nad nimi zlatá králov
ská koruna, to vše dvojnásobnou čtyřhrannou linkou obklope
no, dole však 5 kAželA ze znaku našeho kostela v Olomouci,
z nich tři stříbrné stojící, dva však pod ni,mi např í č leži
cí, svrchní modrý, spodní stříbrný •••

Zároveň udělil právo pečetiti červeným voskem.

H e ř man d v M ě s tec
okres Chrudim
400 let od udělení městského znaku

Rudolf II. majestátem daným na hradě
Pražském v pondělí u Vigilii sv. Yatěje
/23. února/ 1579 na prosbu purkmistra,
konšelA a obce Městce Heřmanoya uděluje

znak a peče!:
••• totiž štít modré neb lazurové barvy
barvy, v němž uprostřed lekní list zele
ný své přirozené barvy. jakž to všechno
vtipem a uměním mistrovství malířského

upro~~řed,listu~oho~o jest vymalováno ~ oarvami VYSv6~.DO•••

Zároveň udělil právo pečetiti zeleným voskem.
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in der mitten auf seinen Viereckhichten oben Zugespitzen
daeh zweu guldene Knopl, die anderen aber, alls die zweu
nachstamb stehende 80 etwas hoher und gaDz spitzig, und dan
die ander zweue auf den Eckhen, so an niderigsten, und ein
rundes dach oben zugespitztes dach haben, in der einen gul
denen Knoptl habet. In mittel Thuren 8011 eiD oben aul ein
gresses Vierecktes Fenster mit Vieraussehung und unten aul
der Seiten mit einemaussehen zwei kleine Fensterlein, zu
den beiden Dachtamb stehende Thurmen, in jeden ein Fenster,
oben rundt un' mit Vier aussehuog. In den zwe~ Eckhthurmen
aber, in jeden oben zwei grossere, und untan uber den Thu
ren Zwei gar kleine Viereckichte Fensterlein, deren Jedes
mehr nicht das nur ein aussehen s41l, An diesen beiden Thur
men sollen aussen ins mitten Zweu auflauffende ganz rotte,
und nur unten an den bruche weisse Aichorn erscheinen. Wei
tter solI ibm gelben Tbor des haubt oder mittel Thurmbs ein
anders Wappen zu sehen'sein, des lnhalts: Ein ganz rother
Schilt, darinnen ein aulrecht zur rechten Seitten stehender
und gleichsamb zum streitt bereitter weisser oder' Silber
tarben Lew. mit ausgeschlagener rother Zunge und autgewortte
Den ~oppelten Schwanz. auch mit Koniglichengoldttarben eron
gekront. daruber ein Stechhelm geziert mít rotter und wei
sser 'oder Silbertarbeb Uelmdeckb, daraul ein Pundt gleich
talls von weisser und rotter Farb. und endtlich ober dem
selben ein ganz zu recht stehende schwarze Adlerstlug. da
rinnen 18 weisse oder silberfarbe kleine Herzchen, in drey
uM drey nebeneinander uber Zwercb stehende ••• /

str u n k o v i c e nad Blanicí
okres Prachatice
375 od uděleni znaku

Petr z Rožmberka listinou danou na
Oeském Krumlově dne 23. prosince 1604
udělil městečku Strunkovicím právo Uži
vat pečeti:
.....0 oznámili jsú nám některé své a té
hož městečka našeho nedostatky a zvláště
ten. že pečeti své vlastní nemají a když
k potřebám svým v kterýehkolivěk příči

nách listy pečetiti maji. že musejí jiných lidí za peče!
prositi ••• Protož ••• svrchupsaným poddaným našim dali jsme
tu moc a povolení a moci listu tohoto dáváme, aby na své pe
četi městské mohli miti rňži a věž s nápisem téhož městeč-
ka. "Barvy znaku se udávají takto: -
v modrém štítu stříbrná věž s otevřenou branou a vytaženou
mříží. nahoře s cimbuřím, nad branou červená rňže pětilistá.
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Dra bot u i e
okres Přerov

350 let obnoveni a polepieni městského

znaku
P6vodní městský znak z neznámé doby

jeví se na pečeti otištěné na listině

s datem 27. ledna 1612:
polcený iUt.v jehož prvé polovině je
pdl orlice vystupující z poltící linky
štítu, v levé' polovině čtyřhranná věž

s cimbuřím a dvěma okny pod sebou.
Tento znak polepšil a rozmnožil dne 19. března 1629

Frantiiek kardinál Dietrichštejn listinou vydanou v Brně:
"Naposledy poněvadž ed starodávna jistého erbu a pečeti

pro ddležité sv6 obecní potřeby uživali. takový erb a pe
čet jim netoliko schvalujeme, ale také niže psaným zpdso
bem obnovujeme. Předně maji mít štit s třemi poli. z nicbž
to pravé ~elý itit právě v polovici od vrchu až do spodku
dělí. jest bílé neboližto střibrné barvy a v něm pdl orla
černého roztaženého s jednou hlavou a zlatou královskou ko
runou, druhé pole na levé straně vrchní jest žluté a třetí

pod nim červené a na tom obojim poli dva nože z erbu naše
ue dědičného a nad ním klobouček knížeci červený. vprostřed

pak štítu věž bilou bez špice. z jedné strany na bílém a
z druhé n~ žlutém a červeném poli stojicí .....

Zárovea dal právo pečetiti červeným voskem.

Kard Liška
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