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Dne 22. ledna l888 V)'iel I naldl.datelstn. Jana Otta v Praze

prnú. selit "OttoV& slomíku naučného - 11l_tron2lé eae1klepudie

:obeu;feh věd_ollti".'Po ůkolika letMh pf:1prl111atek prs-oi, Ideré ltuhIi

~ v rooe 1887, byla. _tave. jeélJll&ll: vroU1 redů.ee lllolíllú I pro

tesora obou ěellll1oi1 V)'lIol11eh JlI:ol a dvou lúf;uped eboru theologicn;ho

8. jedMk odbonW. redI!JtQe v poětu 41 el3ob.

;1: Ilpolup1"Úi na vydávWú nové česn; _odD! encyklopedie b1li pOlvli.l'.li

'nebo lIe IIl11l1i pfihlúili nejen představitelé ěelllm!'1o kulturn:1ho 1iiivota

:a18 téli nil!:;terIÍ výlllllllll1IÍ osobnosti ze zahruiě:í..

l' rozlllá.h1_ sel_u redlllkěniehl3poluprll.Covni1td,ot:l.iiUllIÍa v I. clilu

Slomika, lIll.1eznolie l3_ozfeJmi i jmé. zak1ad8teld ěeské herald:l.k1 ll.

geneůGIg:l.e, stfedollkolsll1oh protesord !I&ri:l.u. l:olU-e a Augusta SedUč

h lil 1'ojtichlil'l[rále I Dobré VOdJ, úředn:1k1il Z_Imho výboru v Pnze.

Odboratm redaldorem pro obory historie ll. pOlllocné vědJ historické byl

un:I.versitni profesor PhDr. Josef Emler, archivář města Prahy.

~co Vojtěch'Král uplatnil V$'Slovniku pf84evšim svoje V$~

,I!:nlllifak' .lini, Iden mohli oeemit pfbnboi české hilltoriEI jii v

I!:nllbúh lIleellUoll1oh erbii ll. peěeti v p&lI;llÚti dUech Se41'iklJvýeh

l!růd, pflprM'ill Marth I'.olll.ř lil ~t IedWek IItovk;f hellel o jedno

Uivýoh i1eehUoll1oh, a 4IIrbovnoh rodecha.ch, Moravy ll. ěú:hělli té!

Slelllh. POUliO jejioh lúluhou lIe IItll.1 Ottb domill: skutečlIIou studnici

lil. zřidl. genllalGlgidctch ll. heraldicll1oi1 inforlllaCi, Ideré v takové i:1ři

lIIejllou obsalEeIDY lI.lIIi V$ II. clilu "lleskOllloravllkIÍ heraldik;f".

Ottdv 1I1cmdk viak neobsahuje peuse: staU ku goua1ogU ll: heraldico

lIlochtielctoh ll. el'bovnich rodd. li$pf$born' _lIllltvi gellloalogicll1oh a

heraldlol11oh úlill'i1d 1Ill.10lnllllle i v koaleeh, Iderá jsou vinovli.l'.la jednotli

vým čllslltm a moravllkts lokalit•• uril!m. mbtečlcdm ll. obcim.

I'dliiru pilil\f bll.d.Qtel Kartin I'.oláf vllalc kroIi~ lltati o lílechUcll1ch

a erbovnich rodech a rod1má.oh VJPraoova1 pro ottdv olCWll:1k h$1ll10

" II e 1" a 1 d 1 k lil. ", Idon Je k.ne1pováno jlilko propedeutiklil vlldllli

disc1pli.El1. Je 1II1C$ prav4&, lie teMlIIjii l1epoa.tni bad8te16, ěi lépe fo

/S0110 IlbirateU, herll.1dik;f mili k dll11posiol obdobné dvll p1"Úe htonina

'R1blěk;f. tetU sta~ "Nioo o .~ni heraldickém". která. b1111. pu'blikovli.l'.la

v V. clilu "Památek" v 1"0130 1863 (0.118-125) a helll10 "Heraldiklil". otiště

né v témle roco VEl III. clilu "Slovniku .u/SI1IÍho" (s.761-762), Ittert re

digoval Dr. J'rantišek 1Adislll.v lU.Glger.



5tll.t Ila.rti.ml. Koláře připravená pro Ott.~v !9l$V1lÍk je vlak _OMe podrob

nějiíí a propn.eovuějiií; d.roveň sloulí jllko měřítko úrovni a stll.VU he

raldicqch znalostí a bádáni před vydánilll prvních česk;fch heraldicqch

kompendií. "Heraldi.ll;y" Vojticha Krále z Dobré Vody v roce 1900 a I. dí

lu "ČEllllkomoravské heraldiky" Ila.rtina Koláře. kterou v roce 1902 k vydá

ni připravil August Sed1tlčok. Kartin Kolář se souborného vydúd výs1Elld

Ia\ své celoUvotní price ll. námahy nedoUl; zemřel dne 15. kdtna 1898.

Poboěka Heraldika České numism8tické společnosti v Praze využívá

dvojího výročí k uctění j.lSIIlátky ÚJIIrtí prof. Kartina Koláře, který svou

praeí poloUl základy české heraldi.ll;y a genelŮCllgie a zároveň k uctění

památky nakladatele Jana Otta. ktElrý zuechal ěeské kulturmi veřejnosti

odkaz naclm:iru hodnotný v podobě dvacElti osmi svula\ naučného slovníku.

Praha dno 22. ledna 1988

PhDr. Milu Buben, předseda pobočky Heraldika ČNS

PhDr. Stuialav Boi!álek. mÍllltopředseda

prof. Pavel Pll.lát. jednatel

Jaroslav .rúek, hospodář

PhDr. Pavel R. Pokornt. archivář

Ing. Hojmír Ckro~. předseda reviení komise
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HERALDIKA jest věda a umění erbd. Erby a viie, co s nillli souvisolo.
měli na st&rosti heroltové (hluatelé), kteří u dvord a o turnajích. po
zději v kancelářích. pravost erM zkouleli II. nové d10 pravidel určitých

zhotovovali. U dech erbl1 hlediti mdleme 1. k pd'ledu II. stáří jejich po
strúce historické. 2. k právu jejich a platnosti nynějiií. 3. k heral
dické strúce dle vnějiiích a vnitřních kategorii.

Pdvodem svým jsou erby bua prut&ré, které s heraldikou samou po
vstaly, anebo listovní, které z erbovních listd svdj počátek vzaly.

Právník rozeznávati bude erby 1. fysicqch III. 2. právnicqch osob.
K prvním náleŽEljí 1. erby celých rodin: a) erby vlutní. b) erby přida

né, 2. erby jednotlivých osob.
Čeněk z V&rtenberka má. kromě ětHu svého polovičného joště po ka!dé
struě pohár jako nejvyiiiií ěišník království Českého, nebo na křil roz
dělent štít a v 1. III. 4. poli rdži pětilistou jako nejvyiiší poručník pá.
nl1 z Rosenberka vedle rodDáho erbu svého v 2. a 3. poli a také má štít
ovinutý drakem (odznakem dračího řádu), kterého potomci jeho a! do vy
mření rodu užívali.
Měštanaké erby zdstaly dědičntmi, když jako dědičné propl1jčeny byly.
Erby právnick;ých osob dělíme 1. na erby korporací světsqch, 2. na erby
korporací duchovních.
Ku světsqm náležejí erby státl1, zemí a měst (nejstariií v Čechách pečet
má Něm. Brod od 1'.1269, na Moravě Jihlava od roku 1268), cecM (souke
nicq v Lounech od roku 1473), kverla\ (v kostele sv.Barbory na Horách
Kutntch), uhliřl1 z 1'.1327 a jintch společností v horeqch městech a er
by nadáni rozmuitýCh (university pražské, české akademie cís. Frut.
Josefa). Také erby spolla\ a gild sem !9luši. jako turnajlllké spolky šlech
tické v Německu z konce XV. věku, kterých jsem v jednom erbovníku 12 na
lezl. fiády světské, jako levláři bavorští měli lva na štítě a spolek
kružítka v Lubeku kružítko od 1'.1379. Ze zábavntch spolkd jmenujeme spo
lek střelcl1 ku ptáku ve Vit~berce s erbem z 1'.1412.
Erby korporací duchovních obsahují erby arcibiskupství a biskupství, er
by kollegiátních kosteld a erby proboštllltví, dále kláěterť!, opatl1 a kon
ventd a řádd _Usqch. na nichž kromě budovy kostelní II. často také bez
ní erb zakladateld se spatřuje, jako klobouk Lva z Klobouk nad kostelní
budovou kláštera zábrdovského na Moravě (1359). Někteří řádové mají jen
erby svých řeholí, jako augustiniáni srdce hořící šípem prostřelené.

Také bratrstvdm erby nescházely, jako bratrstvu při kapli Božího těla

na K&rlově náměstí v Praze, jež mělo 1'.1382 za erb obruč s kladivem u
prostřed.

Zvláštní byly erby rytiřsqch řádd duchovních, k nilll! v Čechách náleží
ještě řád křižovníkd s červenou hvězdou v Praze, maltézsk;ý a v Opavě řád

němecq, dále zašlé již řády křHovníkd zákona božího hrobu na Zderaze
a templáM.

Po heraldické stránce posuzovati se dají erby 1. co do zevnějšku,

2. co do vnitřní podstaty své.
Co do zevnějšku mají erby a) jen jedno znamení erbovní, b) mají jich ví
ce, c) jsou úplné, d) neúplné, e) správné, f) nesprávné.
Erb púd ze Šternberka, zlatá oemirohá hvězda na modrém štítě, jest
zrovna tak jedním erbovním znamením jako tři páry hákťl. na přič přelože

~ch pánd ze Železnice. Erby o více znameních erbovních dají se jedno
tlivě rozložiti, jako erb Švihovsqch z Risenberka složen jest z orlice
Žirotínské a pl1vodního erbu Švihovsqcha na zdál rozděleného štítu čer
veného v pravé polovici a v levé pětkráte děleného stříbrnou a černou

barvou. -oplnt štít charakterisují erbovní znamení na štítě a na helmě
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a mÚlo it:í.t, hellll a barvy ostatní. části atUe!!ejí k ozdobě. lfeúplD,fa na
zýdme erb, kter,ý buli jen litít, buli jen hellll má nebo !!ádné barvy nemá.
5práv$ jelit erb, kdy!! 1. místo, poloha a úprava, 2. tvar, 3. velikost
a p<llllěr, 4. spojení. je,dnotlivých částí erbu se úplně srcrvnává II theori!
heraldickou. lIellpriv$ jelit erb, kdy!! hiillll má jiný Děr neš it:í.t nebo
kdy!! _hronismy 'I úpravě jednotlivých částí se shledají.
Co do vnitřní.ch vlutnolltí erbd zutavíme se nejvíce u erbd se jmény
přislub;ých rodin shodnich, které !ranc. armlUI parlantes (mluvícimi er
by) se nazývají. Buben na litíU rytířd, svobodl\Ých pánd a hrabat z Bubna
shoduje se úplně se jménem těchto rodin. lfěkdy crvliem úplně nevystihují
znamení. erbcrvní. jmen rodin svých, jako erby ndich pfední.ch rodin staro
pane!ltch se jmény německjmi, kte~ ve XIII. věku před vpádem Tataro.v za
přikladem Němcd hrady na vyso!ltch skalách zakládajíce od vzordv svých
také jména hradd si vzali ll. svým roddm tato německá jména hradd dali.
Po větliině pocházejí tato jména od erM zakladateld, jako Rosenberg od
rdže, jen !!e "berg" erbovnim znamenim VYlltUen není. Mluvící erby neu
jnly se tak u nás, jako zvyk čilltě slcrvane!lt, příjmí bráti Bi osobní. ll.

někdy také rodinné od znamení erbcrvní.ho, nepřihlíl!ejíc ku jménu rodiny.
Tak pHjnli Sekérkcrvé ze Sedčic, nynější hrabata Vrliovccrvé-Sekérkcrvé ze
Sedčic, jméno sekérka od erbu svého, na přič přeložených dvou sekérek.
V Pobku celá kluifikace Uechty na tom spočívá, že jen po jménu erbu
rozeznávají se třebu stejnojmenné rodiny, jako Kemorowski erbu Ciolek,
fl:<IIIIorowski erbu Korczak atd. Erbcrvní. znamení konečně obrazem svým vy
stihcrvalo bull. přijmí nebo praedikat, ba někdy 'i klénot jen byl obrazem
tohoto neb onoho.

Def'inicemi hernldiky probrali jsme první část propaedeutiky nebo
propravy k heraldice. Druhá část propaedeutiky je proprava historická,
obsahujíc 1. dějiny erbd, 2. dějiny erbovního práva, 3. dějiny heraldi
ky.

Dějiny erM.
První erby náležejí šlechtě a objevují se stejnou dobou u všech zá

padních národd kulturní.ch na konci posledního čtvrtletí XII. věku u
, vyšší a na začátku XIII. věku u nižší šlechty. Z toho plyne, že pdvodem

svým souvislé jsou, dále že nejstarší erby byly rodinné erby II u rozlič

ných národd najednou se objevivše poukazují na sociální. změny, které
křižácké války v zápětí měly. Čechové nejen válek křižáckých se súčut
nlli, nýbr!! olll1avlli jméno své také v Evropě výpravou proti Milánu
(1158), jejíž činy staly se pramenem mnoha pcrvěetí o pdvodu šlechtic
!ltch erbd českých. PHp<llllináme, že erby mezi Slovany v Čechách, na Mo
ravě, ve Slezsku ll. Polsku nejvíce rozšířené, jako zavinutou střelu, le
kno atd., předevliím ve východních Čechách nalézáme a že v západních Če
chách záhy německé vzory erM byly oblíbeny. Kromě zvláštních někter,ých

erbd pobkých nelze upříti velikou podobnost většiny erbovní.ch znamení.
a jen rozličnosti co do větií a menlií nádhery, co do vkusu ll. uspořádání

znamenati mdžeme, jakož i národní oblibu někter,ých tvard slohových ití
tu nebo hellllu, někter,ých znamení erbcrvní.ch, tinktur a kombinací.

Heraldický rozvoj erbu přestává na štítě v prvním století heraldiky,
poněvadž jinde erbovní. znamení se nenalézalo. V Čechách kromě orlice v
plamenném ititě znali lva jako znak zemský ve XII. stol. (první lev
spatřuje se na pečeti Vladislava III. Jindřicha, markr. Mor. v 1. 1192
1222) a již erb Děpolticd, pdl lva ll. pdl orlice, z 1'.1213 svědčí slože
nim rdzných částí o pokroku v heraldice české. Po něm hned následuje
litit Olbrama ze Schenkenberka, Moravana z doby před 1'.1230, jen~ má na
vrchní polovici orlici a ve zpodní šachovnici. K erbdm těm dru~í se
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pl'Yní. !tít na 4 pole rozdělený Cuzkraje, eúdaře znOjemského, z 1'.1278.
Z jiú llIerie erM vzal celt erb !tít i hebl oblllahující vznik crvdj. Je
:to vyobrazení. p~d se litíty, jako Vítka z Prčic na pečeti z r.1220 v ko
'Iieh oděného III heblem hrncevit1D, jen! trojhranný litit s pětilistou rd~í

'I levici drží a v pravici panskou korouhev s pětilistou rdŽí. 'Ve stejné
úpravě s rohy o 6·paro.žcích na hrncovitém heblě jest na pečeti z 1'.1278
Smil z Lichtenburka, jen že místo korouhve meč vytasený v pravici má,
levici drže trojhranný štít se 2 ostrvemi o 6 sucích na příč přeložený
mi. Jbdec!ltch pečetí, na kter,ých viech jezdec hlavu hellllem pokrytou má,
kromě krtUd svých mezi panstvem čes!ltm nalbáme jen u pánil z Rosenberka,
B&vord z Be.vorcrva a v pozdějších dobách u zelilllkých hejtllland moravských.
První hebl s klénotem jeřábem bez vyobrazení. majitele spatřujeme na pe
četi Beneše z Doupova z 1'.1281. Prvni pán český, jen! dva helmy na i!itítě

svém měl, byl Kašpar Šlik 1'.1436.
UDěleský'rozvoj erbd bral se stejným krokem s rozvojem církevního

umění., ale v konservativním rázu svém zdstával za stavitelstvím o něko

lik desetiletí. Na kulatém štítě románského slohu jest lvice Marli:varticd
v kostele levínském. V gotickém slohu vynikají krásou svou vzorné pečeti

Václava II., Přemysla Otakara, Václava Ul. a dle f'ranc. vzoro zhotcrvené
pečeti krtUd a dlllařd Jana I., Karla IV., Václava IV. a Sigmunda. Rozma
nité periody gotiky na úpravě pečetí poznmjí se podle erbovního ornamen
tu trojlistu (Radoslav z Heroltic 1272 a erb pánd z DraHc na tvrzi li
tevská), podle ~ětilistu (Zbyněk z Haeenburka z r.1350) a podle čtyřlis

tu (Prokop. markrabě moravs!lt II 1'.1401). Obrácený trojlist oblíben byl ve
2. pol. XV. vElku (Mikuláš z Lipy 1450) a osmilillt měla na pečeti své ve
liká obec Táborská. Z náhrobkd jmenujeme úprQou erMl svých se vyzname
dvajici nejstadí náhrobek čes. páne. Hirza z Klingenberka z 1'.1275,
Hrona z Pacova a Jistislav~ z Chlumu z konce století IIII., KeruĎka z
Lomu z 1'.1356, Jindřicha z Velešína z 1'.1355 a Pllty z Risenberke. z r.
1504. Doba IIItavite1lllkáho umění. za krtUe Vladislava IV.' vynikla ornamen
tikou prutdv rostlinných o mnlých sucích všelijak se proplétajících nebo
v rámci obrazil' érbcrvní.ch rcrvně vzhdru se nesoucích. Přip<llllínáme v té
příčině Vladislavský Idlr v dÓlně Svatevítskám a náhrobek MagdaleIlY hr. z
Gleichen z 1'.1492 v Jindřichcrvě Hradci. Bohatcsti krásného článkcrváni

vynikají př1kryvadla na erbu království Českého nade branou ·křivoklát
skou, v té době zhotcrvená. Z bronzových náhrob!td pro ozdobnou práci
jmenovati dulli náhrobní. desku Jane Dluka ze Vchynic z 1'.1512 v dÓlně
Svatcrvitském ll. Jana Hrušky ze Března z 1'.1568 v lounském děkanském kos
tele. Charakteristikou rena1sunce jsou kartouchevité tvary štíM na
mincích Alikovských již II 1'.1537.

Dějiny práva erbcrvní.)l.o.
Erb b;ývá udělen nebo potvrzen a kdo erb má, má s nim :l. jistá práva.

Z toho plyne, že se erbu mdle uHvati i zneuHvati ll. také milžo erb po
lepšen, rozhojněn, zlehčen a zt_cen býti. lie má kdo právo k erbu, pro
kazuje se a) erbovním listem, b) majetkem neb uHvánim nad pamě~ lid
skou. Poku.d se týěe nabyti erbu, brali si je s počátku majitelcrvé samil
odtud veliká libevdle v první.ch erbech. V Čechách pr<llllěnlivoBt erM pan
Bkých přestala koncem století XIV., u zemanil v husitských válkách. Již
Karel IV. zvláštnimi listy erby udílel a od té doby panovníci za svou
praerogativu mají erby udíleti. Všechny císařské listy takcrvé al! do doby
Hu:illliliána I. pokládají se za listy na šlechtictví, třeba slovo šlech
tictví VÝlllovně tam se nepodotýká. U nás ČecM od krále P'erd1nandm: I. r.
1527 počínají erbovní. lillty v uUim toho slcrvll. _ydu, kterými jen erb
udělen byl, nikoliv lilechtictví. Ne! kdo stal se urozeným vladykou, mu-
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sil dříve od sněmu k zemi přijat býti. Panovník vyznamenával l!uto jis
té osoby a rody někdy dědil!l1im, někdy osobním právem erby propiijl!ovati
a na šlechtice povyiovati. Ó'řad takový měli na sobě :falckrabí (cOlllites
palatini) a rozeznávala se bua větší bua menší kOlllitiva, za interregna
též říšští vikáři.

Potvrzuje se erb mlčky, když nikdo mnjitElli práva k němu nepopírá; vý
slovně tak činí panovníci, nutupujíce vládu, nebo nláštními diplolllif
tak se od nich děje.

Změní-li se erby, bývají polepšeny, rozmno!eny neb obojí zároveň.Polep
šen býval erb, když se místo točenice helmu dostala zlatá koruna, nebo
když erbovní znlillllení bylo korunováno, pak kdy!! místo helmu kolčího pro
půjčen helm turnýřsll;ý, nebo kdy!! se barva nějaká změnila. Erb se roz
množuje, když se přidá cizí erb, bua celý neb díl jeho v dolní a svrch
ní části erbu nebo jen v jedné Msti.
Právo užívati erbd.
Každý šlechtic rozený nebo ua ělechtice'povýěený, také každá osoba fr
sická nebo právnická propiijl!ením a potvrzením erbu nabude práva ho uží
vati. V erbovním listu z r.1561 se praví, že propiijčeného erbu užívati
se má a moci bude při věech rytířsll;ých činech přísných (váŽných) nebo
kratochvilných, totiž v bit'fách, honbách, kolbách, na korouhvích, peče

tech, sekretích a hrobových kliIIIlenech i na vlech jiných náležitých a po
ctivých místech. Právo užívati erbii zvláště jest výlučné s jistým OIIle
zením. Výlučné užívání erbii zakládá se na tOlll, že erbu. toho zpiisobu, v
jakém A ho užívá, neemí ani B ani C ani kdo jiný užívati. Nestalo a ne
stane se snadno, aby při udílení erbii některý erb se opakoval, leda ná
hodou a nedovedností kreslil!ovou. Již za Václava IV. nařízena byla opa
trnost v nobilitacích. Omezení výlučného užívání erbů nastává a) dobro
volným erbovním spolkem, b) nedobrovolným spolkem, c) povolností k ne
man!!elsll;ým potomkům. a) Aby se udržely erb a jméno rodiny, dopřálo se
jí ve spolek vejíti s jinou rodinou, s kterou erb III. jméno sloučila, bll.
když byla druhá rodina občanského stavu, zároveň do stavu šlechtického
s jménem a erbem spolčené rodiny povýlíena byla. Sloul!ení erbu stalo se
i na l!itítě i na klénotě nebo jen na l!itítě nebo jen na klénotě. V Polsku
je dávný zvyk, že na l!ilechtictví povýšená rodina. obdr!!í erb některé

šlechtické rodiny dOlllácí, ověem s jejím svolením. Erbovním listem mohly
i osoby sobě cizí jeden erb a jeden přídOlllek dostati. b) K dobrovolným
spolkům náleželi u nás v Čechách potOlllci rodd staropanall;ých, třeba ně
kdy vedlejším znemením rodiny některé od sebe se lil!iily, jako·Zajícové
II ~enburka a Lvové z Rožmitála po sta létech dobře věděli o stejném
pdvodu s vymřelými r.1597 pány ze Šellenberka a k dědictví se hlásili.
O rytířsll;ých rodinách můžeme tak jen říci, když nlál!itním erbem, jako
Malovcové z Malovic půlkoněm, se vyznlillllenávali a dle erbu toho s pány z
Pardubic III. věemi rodinami toho erbu jednoho byli původu. Aby věak Stra
kové z Nedabylic a Harantové z PoHic, které rodiny obě bílého kohouta
na štítě měli, jednoho původu byly, nikdo tvrditi nebude. Povolnost k
nemB.nŽelsll;ým potomkům šlechtických rodin ukazovala se tak, že erb ot
covsll;ý se jim sice necbal, ale ltrychem pokoe~m neb likmým přetažený.

Právní účinky užívání erbů.

Užívá-li kdo práv6m erbu prokázaného, dokazuje ee užíváním tím původ,

jménc a stav užívatele a užívají-li dvě nebo více osob téhož erbu, do
kazuje se tím jednota rodu nebo sourodnost. Prokázati se erbem bylo
třeba. aby kOlllu k turnajům přístup zjednán býti mohl. Umenšený erb
svědčí o nemanl!elském původu jeho zakladatele, ale 'nikoliv jeho potomků.

Zeměpanský erb na nějakém místě připevněný svědčí o pravClBOS11osti a
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vrchním panství zeměpána v tom místě, a jiný erb na věci nějaké 1I!Ilístě

~ jest znamením práva vlastnického k této věci. Přiloží-li kdo k něja

kému listu svůj erb na pečeti, stvrzuje list a pověřuje podpis.
Dědění erbů.

Každý erb vymřelé rodiny, neučinil-li poslední rodu svého nějakého po
řízení o něm, stane se svobodným a spadne na zeměpána, jenž s ním jako
s novým m~že naložiti. Dětřich z Pordic obdržel od Karla IV. erb vymře

lých hrabat z Leuchtenberka, páva s rozčepejřeným ocasem v bílém poli.
Nalezne-li se ve kěaftu takovém pořízení o erbu, s dovolením panovníko
vým sloučí se s erbem jiné rodiny, která pcťom povinna jest jej nositi.
Vilém Slavata z Ch11l!llu a z Koěmberka pojal za manželku dědičku Hradec
kých pánů Lucii Ctilii z Hradce a král 1Ia:l;iáš dovolil mu, aby erb Hra
decll;ý sloučil s erbem svého rodu.
Ztratiti erb se může, když kdo sprostého zločinu nějakého nebo zločinu

s infamií se dopustil.
Dějiny heraldiky.
První doba heraldiky sahá od začátků heraldicko-literární činnosti

do XVII.st., druhá do středu nal!ieho stol., třetí do našich dna.
Nejstarší blasonování erbů známe v Anglii od r.1240 počínajíc v Rolls
of arms, ve Francii popis turnaje Chauvenského z r.1285. Nejstarší sbír
kou erbů jest curiěská·z poč. XIV. věku a největší Gelrel1v erbovník z
let 1334-72 od Vikt. Boutona uveřejněný r.1883. Z prací slovansll;ých jme
nujeme Aula Caroli IV., seznam erbll. rodin, ze. kterých hodnostáři dvora
Karla IV. pocházeli, který ještě Balbin v XVII. etol. viděl a popsal.
Hrabě Mieroszowský odkryl ve františkánském klášteře fojnickém v Bosně

erbovník l!ilechty srbské a bosenské z r.1340, heraldické unic1l!ll jižních
končin slovanských. První erbovník polský je Dlugoszll.v z XV. stel., v
J.. 1863-1887 s ostatnimi jeho spisy vydaný. Z Polska také k nám na Mo
ravu a do Čech přišel první spisovatel erbovníka našich, mor-avského
"Zrcadla" (1593), českého "Diadochu" (1602) a slezského "Štambuchu"
(1609), Bartoloměj Paprocký z Gógol a Paprocké Vůle, jenž v Pol~ku již
jako spisovatel v tomto oboru se osvědčil zvláště spisem "Herby rycer
stwa. Polskiego na piecoro ksiag rozdzielone" (1584). Kritickou genealo
gii a posuzováním erba nad něho vyniká archivář rožmberský Václav Bře

žan na zač. století XVII. (Fr. Mareš, ČČl«, 1878). První návod k nauce
heraldické podal Clément Prinsault v "Traité de blason" r.14l6, jemu
podobno jest obsahem 1?ojednání o tinkturách a nepravých erbech k erbov
níku augl!ipurských měštanů r.1460 přidané. Spangenberk ve Schmalkaldech
r.1594 první roztřídil heraldiku dle disciplin (Ade1spiegel, II.díl,
25. hl. XII. kn.), Spelman v Anglii r.1580 podobně rozvrhl heraldiku na
19 díla. Ve Francii novou cestu razil P. Claude Ménéstrier ("Abrégé me
thodique des principes héraldiques atd.", 1561 v 17 kapitolách). Za ním
kráčel v Německu Spener 1'.1690 svou heraldikou; kromě 6 oddílů prolego
men věnoval 9 kapitol vlastní heraldice. Ménéstrier jest otcem fran
couzské, Spanar německé heraldiky. Sto let po Spenerovi Gatterer vynikl
praktickou heraldikou posud neznámou 1'.1791. Ve slovanských zemích ve
druhé periodě kromě erbovníků se nepracovalo. U Poláků zll.stal v rukopi
se Voj. Kojaloviče "Nanenclator famil iarum et stemmatulll magni ducatus
Lithuaniae" (z r.1558); Niesiecki vydal "Korona polska przy zlotej 1'101
nošci" (Lvov, 1728-43, 4 d, }, obsahující erby vojevedství a zemí dávné
ho Polska, seznam panovníků a hodnostářů pol. a litevských a erby a ro
dy rytířské, a Petr Malachowski "Zbiór nazwisk szlachty z opisem herbów
wlasnych familiOlll zostajacym w król. pol. i wiel. ks. litewskiem" (Lub
lín, 1805). V Rusku vydán k rozkazu cara Pavla "Obščij gerbovnik dvor-
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janskich rodov vserossijskoj imperiJi" (Petrohrad. 1789-99. 4 d.) a kn.
Petra Dolgorukova "RoSs1Jskaja rod081ovnaja kniga" (t•• 1654-57. 4 d.).
V Čechách zdstaly z těch dob Balbinovy genealogické prke a sbírq he
raldicko-genealogické Renzovy. Vuněvicovy a Frankovy; Scholl.feldBkl6 IlllUse
UIli heraldickogenealogickl6 ve Vidni se rozprodalo jako Bienenbergovy
sbírky v Praze. kter;ý erbflm dnoval kritickou pozornost ve svých spi
sech. Z něm. erbovnikd jmenuji Siebmacherovo dílo (llorimberk 1601). pak
Tyrof:fl1v "Wappenbuch". Franc. erbovniky vydali 'tl té době L. P. ďHoder
"ťarmorial général de 111. France" (Paříl!. 1736-68. 10 e.) a Franc. de 1&
Chesn~ des Bois "Dictionna:l.re généalogique héraldique des maisons de
France" (t •• 1770-86. 15 sv •• 2. vyd.). V třetí době jed se pokrok uU
šený zvláště monografiemi o l!ástech jednotlivých této ddy, heraldick;fBi
spolky a časopisy ("Adler" od 1'.1871 ve Vídni a "Ilonatsblatt" od 1'.1881.
"Der deutache Her.old" od 1'.1870 v Berlíně) aj. Nemálo prospěly i výstavy
heraldických předmětd ve Vídni (1878) aGentu (1889). Unoho vydáno také
starých erbovnikd. jako Griinenberg11v z 1'.1483 Mkladem hrab. Stillfr.ieda.
z Ratenic, potomka českl6 rodiny v ~sku, erbovnik Jošta Amana. erby
Uinnesangerd a B&rtschdv erbovnik štýrska. Seznam pruské ililechty alfabe
ticky podal Ledebur s krátk;fBi popisy erM. Bsgemihl vydal "PCIi!IIIlersches
Wappenbuch" (Štětin, 1843-55. 5 d.). Rdzné časem pečeti jednotlivých ro
din jsou zde přehledně sestaveny al! do naliich dnd. Z monografii jmenuje
me "Sphregistische Aforiemen" kn. Karla z Rohenlohe-Waldenburku, výběr

vzácných peěeti německých, K. Ss.vy "Die 08sterr. li'iirstensiegel", hr.
Pottickha z Pettenegga "Die Epitaphik in '1'11'01", v. Freye "Salzburger
Epitaphik", nemmeovy a Hartmanna z Franzenshuldu ělánky v "Adleru" atd.
Dějiny heraldiky něm. napsal Seyler v úvodm části Bového Siebmaahera a
Ralf z Retberku v "Gesch. der. deutachen WappenschUde" (1887). Polki
mohou jmenovati "Ilonografie historyczno-genealogiczne niektÓ17ch rodzin
polskich" (Varšava, 1859-62, 3 d.) od Stan• .Iossakowského. něm. heraldi
ku polskou od hr. Stan. !Ueroszowského (BerHn 1883), "Berbarz Pelski"
od hrab. Lod:dll.-Curnieckého (Hnizdno,l875-1881). Piekosuskl6laelJJlie
"O dynastycznem szlachty polskiej pochodzieniu" (1888) a Ualackého Stu
die heraldické. V Čechách Palaak;ý začátq svého rodopisu českého rozm
til lásku k heraldick;fB a genealogick;fB studi:1a, která Uikovec v "Wmí
ru" pěstoval a j:Iml!to současně v "PllllIátkách archasologických" pevuá pdda
se získala. Několik let dříve Rebel' spisem "Babnens Burgell und Vesten"
začal raziti cestu těmto studi:1a. Také Sed1áěkovy "Hrady a zámky čeeké"

k erbflm šlechty starým i novým Blu~ zřetel obrll.Cejí. Nejstarší pečeti

slezské al! do 1'.1250 podal llv!n Schub. li. Kolář napsal m:Imo jiné "NeJ
starší pečeti české až do 1'.1300". Vojtěch Král ryt. z Dobré Vody popi
suje starší pečeti II. erby našich knížat a pánd v "Časopise společnosti
přátel staroHtností českých", hr. Josef Ueraviglia-Crivel1i napeal pro
Siebmaaherov nový erbovnik "Der Mel in BObnen". bdich "Der Mel in
Mahren", BllI.žek "Der !del in Oster. Schleeien". V četných monografiích
našich měst také slušně erbd se dbá. Největší zásluhy o vypsání českých

erbd městských a nových erbovnikd má však Rybička.

O užitku heraldiky.
Bez heraldiky neobejde se historik rod1 z doby heraldickl6. Zkoumá-li
pravost listu nějakého, kromě diplomatiky peěei s erbem rozhodují svým
charakteristickým rázem, do které doby list nálel!i.Genealogie a sfragis
tika jsou takořka mladší sestry herddiky, s mžto dohromady vědu šlech
tickou čin!. Dějiny práva a prue právnická potřebují heraldiky. která
lenním, soukromém a státmm právě i v jiných odvětvích právníkovi dosti
často úlohy k řešem poskytuje. Rovněž musí k heraldice sáhnouti. kdo
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.0.0 jistých řádd a úetaw Uecntických přijat býti chce. I pro rOl&Voj u
lIlělní má heraldika velký význam.
O prl!illlenech a pomdckkh heraldiky.
Pramend heraldických mdleme Jen málo postřehnouti a proto pilný pozor k
:tomu míti jest. aby kopie jejich byly řádné. K prl!illlendm náležejía 1. pe
:četi. které nejddleHtějilií jsou. protol!e páni jejich sami před soudem za
pravost jejich odpovědni byli. 2. Erbovm listy; které byly do llech vy
dány, nalézWae ve Vídni: ve šlechtickém archivu, přidělenWa k e .k. minis
terstvu vuitra. 3. Památmky, jako hrobové kameny, malby na skle, mezm
.q. obrazy rodinné. erby na svornících kostelmch. na sochách svatých a
svěltic atd. 4. Uince a medaille. 5. Sbírky erbd malovaných nebo v relié
fech vypodobněných na stěnkh budov naUch; neJstarlií lllWae na hradě jin
dřichohradeckém z 1. pol. XIV. stol., nade branou hradu Točmka z konce
IV. atol. Také známe obrazy zasedajících v rozličných soudech pánd ěea

kých. kde kal!dý má. přís1ušDi erb swj nad hlll.vou. rodokmeny malované na
stropech kosteld a v tabulnicích hradd aj. Uěš:eané předmch měst podob
ni ei vedli, jakož na Staroměstlllké radnici podnea erby jejich vidíme.
Sbírky erbd na pergameně a na papíře jsou erbovmky (ěeský erbovník z
dob krále Uuimiliána v c. k. dvorské knihovně ve Vídni) a plllllátmky ji
nak ilitambuchy. které šlechticd i nešlechticd jména. erby a herl1a obsahu
jí. na při. na paiaátku studentsk;ýeh let na některé vysoké škole pospolu
strávených. Kniha lInakd rodu dnešmch knížat z Lobkovic z 1'.1504 kromě

spisu "Napomenutí". jel! dává Jan II Lobkovic synu svému Jaroslavovi. ob
sahuje erby rodih, odkud si tehdejilií pánové z Lobkovic brali manl!elky.
6. Liety rozmanité; např. v deskkh zemských, a rodokmeny. 7. lfáěilÚ,

zbraně a náBtroje erby opatřené.

Pomdcq. Z bibliografie heraldické jmenujlillllea dr. Bernd. lllg. SchrU
tenkunde der geBam. Wappemrlssenschaft (Bonn, 1830-35. 3 d.); GUD,dlach,
Bibliotheca familiarum nobilium - Repertorium gedruckter Familienge
schichten tl. Fanilien-Naahrichten(lová Střelice. 1863) ~ Franckenau, Bi
bl. hiBpanica hist. general. heraldica (Lipsko, 1724); Guigard,Biblio
théque héraldique (Pař!!!, 1861); Uoule. Bibl. heraldica Uagnae Britan
niae (Londýn, 1822). btdogy k herddice se neaoucf jsou na př. Katalog
der niedel'-ossterr. Landes-Bibliothek IIIU 'Iien (1874); Cdd. cod , manu
eeriptorum bibl. regiae monaaensil!l, V. (Unichov. 1864).
O heraldice české jsou jen monografie.
O erbech pan~vnik/l. českých z rodu Přemyslovcd viz Beneš , O kultu Svato
vk1avském v "Památkkh II.rchaeol", VII. O Habsburském erbu mnohá pojed
nání v čaeopise "Adler" obsažena jsou. O ostatních erbech panujících
rodin v Čechách nemWae pojednání; vyobrazeny jsou v Sedláčkových Hradech
a ve Studničkově sb:í.rce otiskd jejich v červeném vosku. O zlillllskám erbu
Dobner napsal článek roku '1779 v "Pojednáních Král. čes. spol. nauk".
Genealogické zprávy o šlechtě českl6 vdbec obsahuj! kromě Balbina spisy:
PUat, Uaterialen zur diplomat Genealogie delll .Adels des Konigr. Bobnen
(Praha, 1812); Nedopil, Deutsche Uelsprobell aus dem D. O. Archiv (Ví
deň, 1868) j diplomll.táře klášterd Vyšebrodského a Zlll.tokorunského od PII.n
gerla (Vídeň, 1865 II. 1872); Libri confirmationum a erectionum od Tingla,
EmlElra a Borového; Archiv čes•• 13 d.; Regesta Bohemiae et Moraviae od
Erbena II. Emlera; Rsliquiae tabularum terrae regni Bohemiae od Emlera a
Die Landtafeln des U. M8.bren (z let 1348 - 1480); Codex diplomaticus et
epistolaris Uoraviae od Bočka a Brandla; Libri citationum et sententia
rum od Brandla; Tomáš Bílek. Konfiskace v Čechách po r.1618; Patriciát
městský v Praze poznávWae z Tomkóvých Děj in Prahy. chrud:Imský a králo
hradeck1 z pojednání Rybičkových. O Čáslavských erbovmch rodinách psali
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K. Čermák a A. Sedláček. V Chebu II. v Plzni dme o pěkných erbovnících
mlŮovaných taějšího mě~anstva II. v "Paát. archaeol." jsou články o
šlechtických a patricijských majitelích domd v feč. městech. O jednotli
vých rodinách psali: Šembera o pánech z Boskovic; Koaousek o hrabatech z
Bubna (ve spise "Doudleby"); Bfezan o pánech z Ro!mberka (velký spis je
ho o témž rodě až na 2 dily se ztratil); Falke o Llechtensteinech, Folk
man o Kinských, Ramhofský o Kořenských z Terešova, Kolář o Švihovských
atd. O městech a městysech v Čechách a na Moravě je mnoho monografii.
Tomek napsal Dějepis PrahY, mone>grafU o Polici a dějiny Hradce Králové,
kteréžto kromě 15dilného spisu Švendova ještě Bienenbergem a solafem vy
psány byly, Vys. Mýto má dějepisce Šemberu aH. Jirečka, Prachatice Slá
mu a Šofferle, Choceň Kršku a Barvíře, po Jelínkovi zdstaly nám dějiny
Čáslavě, Rychnova a Mladé Vožice, Slavík Domašína a Vlaš1mě, Hraše ději
ny Náchoda, Vávra Kolina atd. Zdafilé kulturní obrázky ze Hvota našich
měst podal Winter v Rakovnických obrázcích. Pro heraldiku ddleHté jsou
veršované popisy erbd městských v dějinách Slaného od Laciny a Velvar od
Vacka. O pečetech kněžských napsal Rybička ddkladné pojednání, k němuž
se druží vyobrazení erbů klášterních v posledním ročníku spolku "Adler",
o erbech řemesel a cechův máme pojednání v "Památkách archaeologických"
od Zoubka (díl VII.). O řádech vizt Beschreibung aller heutigen Teges in
EuropII. florirenden geistl. u. weltl. Ritterorden nebst Bildnissen der
Ordenszeichen (Frankfurt n. O., 1743); Fr. Keyer v. ROBenfeld~ Die Orden
U. Ehrenzeichen der. k. u. k. oesterr.-ungar. Monarchie (Víden, 1888);
Rangliste u. Personalstatus des hohen souver. Malteser Ritter-Ordens 1m
Grosspriorate von Bohmen und Oesterreich (vydává se rok co rok); "Praž
ské noviny" ne r.1857; Villenueve-Bargemont, Monumente historiques des
Grand-maitres de l' ordre de St.Jean de Jérusalem (Paříž, 1829); Horký,
Die Tempelherren in Uahren (Znojmo, 1845); Pelzel, Beitrage zur Gesch.
der Tempelherren in Bobmen u. Mam-en (v "Pojedn, K~. čes. spol. nauk",
1798; Max. Millauer, Der deutsche Ritterorden in Bobmen (Praha, 1832);
Ernst Gr. von Mirbach-Ha.rff, Beitrage zur Personalgeschichte des Deut
schen Ordens; Ballei BOhmen-Mahren. Jahrbuch der k. k. her. Ges. Adler
(Vídeň, 1894, IV.sv.); K. J. von Bienenberg, Analekten zur Cesch. d.
Ililitarkreuzherrenordens mit d, rothen Sterne (Praha, Vídeň, 1786);
Hartmann v. Franzenshuld, Die Potence des To180n d'or und ein Wappen-
buch des Ordens vom gold. Vliess.
V methodě heraldiky rozeznáváme stránku historickou a methodiku. Vědo-
mosti heraldické·pělltovalia jich bedlivě střehli ve dřívějších dobách
heroltov&. Uethodikou aamou ukládá se učiteli heraldiky, aby uměl dobře
kresliti a malovati, aby znal ddkleďně jazyky národů, kde heraldika kve
tla, aby sečten byl v oboru heraldickém, aby měl copiam armorum, aby na
cestách nabyl zkušenosti ve svém oboru. Při vyučová.ní heraldice budeme
zvláště dbáti u právníků práva erbovního, u šlechticů historisování a
spojení erbů, u umělců stránky umělecké atd. Kdo se heraldice učí, pře
devším at 1. stále sobě kresli erby dle náhrobků a pečeti, 2. at erby
vypisovati se snaží a složené blasonovati, 3. at sebrané erby v pořádek
systematický uvede a 4. at se učí historisovati erby.

~ruhý hlavní oddíl heraldiky určen jest theorii, jejížto všeobecná
část zahrnuje v sobě substratologii, tinkturologii a terminologii.
Substratologie.
Erby jsou obrazy a proto potřebuji ohraničeného podkladu (substratu).
Pravidelným podkladem erbu jest štít a helmo
Tinkturologie jest nauka o nátěru Štítil a erbovních znamení. Viz o tom
Barvy heraldické. Srv. i Kožešina heraldická.
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výrazy jen v heraldice obvyklá nazývají se terminologií heraldickou
Sem náležejí všeobecná určení místa předmětdv na štítě a relativná ;010
ha jejich. Jiného druhu jsou výrazy heraldické každému národu vlastní
jako když Čechové rozdíl mezi lvem a lvicí, orlem a orlicí as štítech'
činí.a jen hlavu sviní a osličí znají. Bechynští dostali 1.1511 na štít
na křiž rozdělený dvě lvice a dva lvy. Ptačí zobák nazýval se v heraldi
ce české nosem (u noha, kosa, papouška, kohouta). pyskem (u noha a pa
pouška), pysky (u krkavce, čápa a labutě), ústy (u jestřába krkavce a
orla) a j. '

Druhá čási theorie heraldiky věnována podrobnému rozboru částí erbu
které jsou buti podstatné nebo nahodilé. K podstatnim částem počítáme '
znamení erbovní a ozdoby helmu, k nahodilým částem kusy ozdobné a snaaa
ní vedlejší.
Erbovní znamení.
Rozdělíme-li štít rozmanitými barvai, které omezíme čarai pravidelný
mi, dostaneme erb ř~čený heroltský kus nebo také čestný kus. Čáry tyto
táhnou se až na krll.J štítu, rozdělUJíce celý štit. Obecnými figura i zo
vou se v heraldice erby, které aspon tři volné strany na ~títě mají He
roltůá kusy dle SIIIěru čar svých buti rovného nebo nerovného dělíme ;e
dva druhY. K prvnímu náležejí štíty rozdělené v polovici nazdél a na
přič, •dále popruhy neb svislými pruhY a přičnimi pruhY. Počítati, koli
krát štít r?zdělen jest! má se dle dělících čar, dle jejichž počtu štít
d!akráte,. trikráte, čtyrikráte atd. rozdělen jest, ačkoliv tři, čtyři,

pet atd. míst se napočítá. Dělíme-li štit lichým počtem čar na p. .
U, obdržíme šest míst dvěma barvai stejně podělenich dělLne-l/; ~
počtem čar! ~ pře šesti, vzniká sedm míst a mezi n1mľtři pruhy st:jno
barevné a ctyri místa jiné barvy, tak že sudým počtem dělené štíty vždy
polovici pruh~ ~ají. ~omě štítu na zdél a na přič rozděleného náleží
sSlll št~t na křiz rozdelený, šachovnice, mříže, vršek, spcdek štítu, ští
tek st:ední, Oboje~ heroltský, obruba štítu a j. Ke druhému způsobu he
roltských kusd patrí pruhY pokosné, z prll.1l7ého vrchního rohu štítu do do
lejš~ho levého tažené, a pruhy šikmé z levého hořejšího rohu do pravého
doleJšího! jako krokev, klín, špice, kuželka a šteníř, stupeň, stín,
routy, poříčí a pod. Na jednom štítě m~že býti také několik rdznich a
mezi sebou spojených heroltských kus~, na jednom kuse mdže býti položen
jiný a jednotlivé kusy mohou býti zvýšeny,. sníženy, zdvojnásobeny atd.
~becná erbovní znamení propůjčila středověku nejen příroda ze všech tři

ríší, tělesa nebeská a úkazy přirozené na nebi i na zemi, nýbrž i řed

mět~ obrazotvornos~i z fysiologů starokřestanekých vzaté a předmět~ umě
ní remesel a lidského zSlllěstnáni v~bec. Zvířata na štítech vynikají
zvlášt~ slohem a zvlá~tnim rázem, kterým heraldický typus jejich se
označuJe. Zevnějšek zvírat prozrazuje sílu, divókost a bojechtivost po
s::ou těla k bo~ i hotovou, málokdy klidnou. Kulaté a hrubé kontury' r-c
~ ékého s~ohu procházejí ve XIII. li. XIV. věku vlivem slohu gotického v
uzk , ostr~ a ~ansté, aby v 13. rozviliny (kudrlinky) z nich se staly;
s?učasně predmety erbd více přírodě se blíŽi. Spatřují se i části, na
pro hlava a krk, trup, ruce a nohy člověka, hlava a krk, přední polovice
a tlapy lva, rovněž hlava a krk, hořejší polovice a křídlo orla dub
dubové větve, dubové oklestky, dubový list atd. Z báječných zVífat pfi
pomínáme gryfa (noha), jehož hořejší polovice těla i přední nohy orlí
jsou, ostatní část jest o~e lva vzata, li. ze spojení člověka a zvířete
h~yi nebo.pane~kou orhci, totiž orlici s korunovaným trupem panny.
Predměty umení, rem~sel a zaěatnáni lidského děli se t 1. na stavby,
2. na nástroje a náradí, 3. na šaty a 4. na zbraně. Ze staveb jsou věže
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a hradby městské ob;yěejD$mi erb;y měst. Je-11 'lÍce figur ve Uitě, za
chovává so zvláštní. pořádek co do poloh;y jejich Dll. štítě. Nejen rdzná
obecná znamoní erbovní mohou mezi sebou spojena býti, alo též obecná
znamoní a horoltské kus;y.
Ozdoby helmu viz Klénoty a pokryvadla. V Anglii DlI.de štít helmu nekla-
dou, nýbrž zvláštní. točenice "crest" řečené uHvajíce DlI.de štít ji dáva-
jí a na ni klénot U!lIil9tí.
Ozdobné kusy. Koruny, klobouk;)' čepice.
Hodnost šlechtice označuje se na erbu korunou, kloboukem nebo čepicí,
které místo helmu nade štít se dají, nebo zvláštními odznaky hodností
za štítem neb kolem štítu (bliže viz korun;y a klobouk;y). Proti korunám,
jako výzdobě helmu máme zde korun;y, které, jsouce znakem avrchovanosti,
jen panovlÚkům a j~jich potomkům náležejí a jako korun;)' císařské a krá
lovské od nich se nosily a nosí. V novější době šlechta oblíbila si· také
korun;)' nade štíty svými a rozeznáváme koruny hraběci o 9 perlách (celkem
16) korun;y svobodných pánů o 7 perlách (celkem 12) a rytiřil i šlechticil
o 5'perlách (celkem 8). Hrabata, kterým přisluší titul Osvícenost, mají
korunu hraběcí a vynikající červenou čepici, na ní.ž jest hermelínový
ocásek, jako viscountové angličtí. Popis korun;y ěeské podal Beneš v VII.
dUe "Památek archaeologických" (str.196). Kromě ní. přil!omenouti sluM
císařskou korunu německou, chovanou v cía. pokladě vídenském, korunu
uherskou z x. nebo XI.stol. a lombardskou nebo železnou korunu z VIII.

stol. 'Klobouk;y a čepice rozeznáváme světské a duchovlÚj světských užívají kur-
firštové vévodové a knížata (kromě korun) j duchovních kardinálové, ar
cibiskuP~vé, biakupové a papežští protonotáři. Z čepic připomínáme čepi
ci nebo tiam papežskou a čepici biskupskou, kterou nosí arcibiskupové,
biskupové, infulovaní opatové a proboštové. Zvláštní čepicí vynikal do-
že benátský.
Odznak;)' úřadů nebo důstojnosti bývaly za štítem.
K nim náležely: 1. Dva na přič přeložené klíče (zlatý závazný a stříbr
ný rozvazný klič) za rod:inným štítem papežovým. 2. Berla, hill nahoře sa
křivená, kterou mívají arcibiskupové, biskupové a opatové za štítem pří
mou nebo s křížem na přič ležící; převorilm náleží prostá hill poutnická
za štítem. 3. Žezlo nahoře s rukou přísahajíci měli !ranc. králové za
štítem. Hodnostáři fra.nc. nosívali odznaky svých úřadil za svými štíty,
Němci na štítě jako Češi. Virtemberský král jako bývalý nejvyšší korou
hevník posud má válečnou korouhev císařství Německého na svém štítě;
tak měl i Vítek z Hradce r.1255 dva poháry jako nejvyšší číšník.

Výzdoby vedlejší.
Erby ozdobují neb okrašlují se beze všech zvláštní.ch práv štítonoši,
stany a plášti erbovními, devisami neb hesly. Lidé nebo zvířata, kteří
štít nesou nebo drží nebo jako strážcové před ním a za ním stojíce, kle
číce a sedíce jej hlídají, nazývají se štítonoši. U nich přihlížeti se
má vždy k starobylému rázu erbu, at představují heraldická zvířata nebo
oděnce- Na pečeti Vítka z Krumlova nalezli jame uvnitř štítu v hOřením
pravém koutě pětilistou růži a za ní lva jako štítonoše r.1259, ale r.
1277 týž pán má na své pečeti lva držícího v přední.ch tlapách štít s pě
tilistou rdŽí. Roku 1284 užíval Vilém z Miličína pečeti, na ní.ž z pravé
stran;y štítu ptáček na ratolístce sedě hlavičku obrácenou má do erbu,
jakoby jej zobákem držel. štítonošú v pozdější době trojím zpilaobem se
užívalo: 1. jeden štítonoš drží štít, jako v rábském kostele z konce
XY. věku' andělíček má před- sebou štít šternberský; 2. dva štítonoši
drží štít, jsouce oba jednoho druhu nebo každý rozdílný (v Litoměřicích
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lm náhrobku !Ghoře ~ka z Pokrat.ic z roku 1561 dva měštané v kroji
svého viku drl::í .erb !Ghořdv). 3. Jodon iítítonoš drH dVll.orb;r, jako v
kostele rábskám pážo .mozi štítl!llil Jana z Risenberka a zo Skály a Anny z
lh-ac!cs• .A1liuěních erbii otřl!lhli štítonoiíi také tím zpdsobl!llil, že oba er
by k sobě DlI.k1oněn;)' byly a každý erb po strui téhož štítonoše dostal,
Jako na zámku v Nové B;rstřici dva lvové' střohou erbd Radoslava ze Vchy
nic a Eshry ze Vřooovic (1600-1615).
$t&n;y erbovní nebo paýillon;)' jsou draporie Dll. zpilaob plášiil nebo záslon
ktoré colý štít jako stan obkličují, jsouce orbu na pouhou okrasu. Pláit
1;akový bývá nahoře, uproatřed a s obou stran vydutý a šňdrllllli svázaný,
hJdo nahoře na něm tři kulaté výdutk;)' se vysk;)'tají; prostřední. nosívá
pblčojně korunu. Vyniká-li drapor1l!l a korun;y hodnostní., nazývá se vhod
niji pláiítěm orbovním, ale nalézá-li se colý erb pod ozdobným přikryVll.d

;Lem, které jako baldacb1n nade vším se rozprostírá, jest to opravdový
8t~ erbovní. Někdy bývají také přikryvadla helmu na zpdsob pláště roz
iíírona a po stranách vydutá, jako na orbu Viláma KonecchlU!llského z Ko
nocchllllllí r.1608 vypsaném feflík;)' nebo pažmy dold visí a na každé straně

nahoře jako v uzel svázány jsou.
Hesla (devis;r) viz Devisa.
Sbírku českých.dovis (169) uveřojnil Mikovec v Časopise českého musea
1855 a 1856.
Vedlejší znlllllení..
Aby se rozezná17aly haluze a větve nějakého rozrodu, ba i mladší osoby
jodné rodin;y od stariích, volívala ee zvláštní znamoní., kterými se liiíi
ly jodnotIivé štíty od hlaVlÚho iítítu, jem! hlavě rodin;y přísluiiela

1.. Změní. se klěnot v jednotlivých rodinách velill;ých rozrodll jako u Rono
rcd. 2. ~ění. jednotlivé rodin;)' barvy štítll svých, jako učinili Vítkov
ci. 3. Zmení. se obrazy šti1:il, jakož pilvodního svého lva proměnili Mar
partici. 4. Zkomolí se' obrazy štítu, jako máme na Plzeňsku rodin;)' jed
~oho pdvodu s ~oll!llil o čt;yřoch, třech a dvou ěpicích DlI.' štítě. 5. Vynochá
se obraz nějaq ze ět~tu, jako zajícové z Hasenburka často přelltávají na
tajíci, lva vynechávajíce. 6. Přidá se obraz do IHítu. Jaroslav z PoříČí
k orbu :Drslavicll (třem pruhilm příčD$m v pralTé polovici iítitu) přijal ko
~a v lově r.132o-l334. 7. Erbovni znamení se opakují dvakráte až čtyři

lO"áte, jako lvico hrabat z Valděteina. 8. Poloha erbovní.ch znamení. na
iítítě se aěni. lUsto svislého pruhu Brzka z Ejstlllbna (1467') má jeho po
tomok Zvist z Ejstebna (1564) příčný pruh. 9. Zmenší se počet erbovnfeh
j1lnamení na itítě~ liéč z.Budějovic nelitl roku 1263 na své pečeti tři páry
hákIl ~ády k sobi položoných a roku 1266 jen jeden pár hákil. 10. Přidá se
k rodnému klénotu cizí. ll. Přidá se ko štítu rodinnému cizí itít na re
ZlIIčtyreeném nebo na polovičném štítě. 12. Přidá se cizí erb se štítl!llil ll.
klénotem vlastním ke št:Ltu a klénotu jinému. Ve Francii a- ADglii oblíbi
li si zvláště iíestý druh vedlejiích snaaerrí , kladouco ní.žo jmenované ob
razy na :namení. erbovlÚa 1. Turnýřský límec, jenž se podobá pruhu příč

nému o trl!lch i pěti stinech dolil obrácontch, bývá ve vrchu štítu a liší
se barv~ svou od erb~ho znameni •. 2. Strych neboli úzký bua pokosný
bucl šillmý pruh. PokosllJ' pruh znamená mladší větev. iíikmý nemanželského
potomka a čím dále tím kratšími tyto pruh;y se stávaly, až jenom skrovné
jich označlllní na prsech štítu zilstalo. Nemanžolští potomci mívll.li v Če
chách llWláštní. erbya vévodové Opavští, kteří od Otakarova. nemuželského
syna IUkuláše pocházeli, měli polovičný štít, který se střídal se štítem
Dll. kříž rozděloným, na němž polovičný štít (1. a 4. poli) a lev český

(v 2. a 3. p.) byli.
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Spojení erbii. Viz lllianční znaky.
Sem náleží i svázání dvou erbd dohromady.
Blasonování. erbd viz Blůonovati.

Nejstarií příklad blasonování máme v Čechách v jazyku latinskm z r.
1326, kdy se popisuje peče~ Vítka ze !lvá.benic z r.131l, německý erbovní
list od krále Václava IV. r.1411 B&ppovi z Rosenhartu vydaný a nejstar
ší české vypsání erbu od císaře a krále Sigmunda r.l437 městu Táboru
propdjčeného. Počínajíc od r.l527 máme české erbovní listy ve vzornm
pořádku v archivu šlechticd při e , k. ministerstvu vnitra ve Vídni za
chovlUlé.
Btsování erbd znamená dle pravidel heraldických nový erb načrtnouti,ne

bo dva tři a více předložených erbd v jeden spojiti. Na novém erbu žá
dáme, aby byl ladným obrazam jedné myšlénky a proto přihlížeti jest
hlavně k těmto věcem: 1. Ó'čel nového erbu budiž jasný a podle něho vol
tež se znamení a úprava erbu. 2. Rýsova~el vyhni se lvdm, orldm a jiným
obyčejn;ým obrazdm na štítě' a čerpej raději ze studnice rozmanitého spo
jení heroUských a obecn;ých erbovních znamení. 3. Barvami má erbovní
znamení vždy nad štít vynikati a z téže příčiny také nemá na něm býti
příliš mnoho oddíld štítu a obrazd. 4. Má.-li se erb nějaký polepšiti a
rozmnožiti, postačí spojiti jej s erbam milosti neb erbEllll nějaké državy
a snad chyby jeho opraviti.
Krit isování..
Chyby, které kritika erbdm vytýká, mohou býti bud proti pravidldm he
raldiky, nebo proti dobrmu vkusu. 1. Chybuje se nejvíce proti tvaru
štítu když bývají na příklad boky jeho příliš vykrojeny. 2. Ne~á
rozděÍení štítu správné, když pole na kříž rozdělená nejsou všechna
stejně veliká. 3. Poloha a barva erbovních znamení často tomu vadí, ŽEl
se erb dobře poznati nemdže. 4. Nebývají ve složeném erbu jednotlivé
erby dobře rozděleny, kd~ž na pře hlavní erb do zplDdku štítu se dostane.
5. Nedbá se vždy pdvodní souvislosti erbii. 6. Helmy a klénoty nebývají
dle štítd svých náležitě uspořádány. 7. Nesrovnávají se někdy znamení
hodnosti neb ozdobné kusy s hodností erbovního pána. 8. Přihlížeti jest
k tomu, má-li erbovní pán také právo erbu z příčin historických, diplo
matických a heraldických.
Historisování. jest vypravování. o tom, jak erb vznikl, jak ho postupem
času přibývalo a jiné erby s ním se sloučily, jak rozhojněn a ZllIěnen

byl až do dnešní chvile. U prostého erbu stačí poznamenati, kdy poprvé
se vyskytá nebo nebo kdy 'udělen byl; u složitého erbu neobejdeme se bez
genealogie rodiny a ddkladné historie města, abychom měli jisté doklady
pro ZllIěnu erbu.Kdo erb historisuje, určí jméno, druh a domov erbu,zkou
má pdvod erbu, u složeného hlavně pdvod erbu rodného, a konečně chrono
logicky naznačí změny erbu a přídavky jeho. Kdo erb historisuje, neza
bíhej daleko od věci, na pře do vedlejších větví rodiny.
Diagnosa poznání. erbu ustanovuje, do kterého času erb patří a které ze
mi náleží. Kdo zná rozmanité tvary štítu, jak za sebou' poatupam času

následovaly, a jaké na štítě kdy ornamenty se vystřídaly, kdy rdžice
trojlistá oblíbena byla, kdy čtyřlistá, kdy pětilistá, šestilistá, os
miliatá atd. kdy se na nich zvláštních píamen užívalo v pečetním poli
a kdo také p:Í.ameny circumferencií zná v jednotlivých staletích, brzo
čas uhodne, do nšhož štít náleží. Strany avrchniho štítu též nebude v
rozpacích z které doby pochází, když se rozpomene, kdy se užívalo hel
mu hrncovitéhO, kbelcovitého, helmu se šaliřam, burgundského, zavřeného
kolčího a otevřeného helmu turnýřského, kdy přikryvadla vzala swj po
čátek a kdy rozmanité ZllIěny jej ich jedna po druhé náledovaly, kdy t.oče-
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nice zavedeny byly a jak koruny na helmech posuzovati Se mají. Klénot.y
jsou též ddležity při poznání. času, poněvadž s počátku byly taltořka ty
pickými tvary křídel, ochre.nn;ých desek, rohd atd. a teprve později roz
IlIl1nitějiími se staly,' když obrazy štítu na kl6notní místo se braly a v
jeden celek s pokryvadly splývaly. Erbovními listy nastalo často přepl
nění klénotd.
lIlá.vod k systamatice nebo nauce o tom, jak by sbírky erbd systamaticky
spořádati se měly, podal Datlev sv. pán z Biedermennd svým spisem "Neu
es heral. System :f'iir Wappen-Sammlungen nebst einer Anleitung zur Anlage
von Sammlungen" (Drážč!any, 1870).
UHvání. erbii jest velmi rozmanité. a připomínáme jen erby na abrazích a
hrobových kamenech, kterými vývody posloupnosti rozmanitě ukázati se
mají, pohřby posledního svého rodu atd. Srv. Otto Titan von He:f'ner, Alt
beyeriache Heraldik (Mnichov ,1869); týž, Handbuch der theoretischen und
praktischen Heraldik (t., 1861); Eduard Fr. v. Sacken, Katechismus der
Heraldik (Lipsko 1885); publikace c. k. heraldicko-genealogického spol
ku "Adler" ve Vídni a jiné.

!Uř.

Ottdv slcmúk nauěný, XI. díl, 15.127-135, 2 obr. příl.
Praha , J. Otto 1897.
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.Heraldíka. Her a í d í ka.

Lvicopt~G :r;Veldlna
• r·zslZ,

Noh (Cryl)DibHf1ca .PlIvar.

Labu( pária ee Svambcrka.

Ovlnut4 Itfela. 13cndovclt

Zaak kr41. Ctlk6ho
VCl stohu XIII.IItoled•

'l'rojlht pánll % Řlčan,

Orel f1Ie ~!meck6.

KOleJ Ko.r.lIkll. & Pcdaflny.

Slarý i:cský .r.uAk .r. vcuv,
tabule chrAmu IV. Vlili..

Lilie Ledec\ctho :r; Pohn'n!.

Lekne I\ounidt

Chl I111n:l'ol~ck~h() t Nele
chova.

Znale V6poltlcll
• r.nl3,

Levhart p4n!i , JIchenlche, Orlice Bělec:k'ho ;: Titno.....

Kobout Straka & Nedab)'llc.

RIH. '·Ukovcfl.

Jednorolce Ubko\'cc :: Bfl·
kevte.

Y.ubn\·It\' okraj
·pfll1l\ ll: I)cbllna.

St~nou, d"lený IUt
VIlIlI1.,da ee Sunek.,

Ttl blevnn Kolodfje
ee Skalice.

StěnU' Huka ee
zvřkcva.

Pokosem dčlený /ltlt P.1s (ko~Il1YJ Chrta
.ae Semente, II Er.t1na.

1)členy ,tlt (1. s plenč.

I\lIn.

Knl obyčejný.

Dvakrát IUpený nn.

Krokev RnlnllHc
:r; Dmbovlc,

KGISkrhcmkcho
zI-ftlMč.

Stup.eň Sluukých
II Chlumu.

Polikom dělený Itlt . Sllemý pruh Yotkk<:ho 1\1l11mé čtvrcení na Ultt Dofl· OlldfcJsl.)' krU
p4nll z Jablonlc. :: Votic, kcvekéhc t 1ioltmberkn. pdnfi ll: Cr.t!novll.

:f.loha (spodek) IUt~.

lInrnllc\·á.i:t\·rC
1. Luknvce.

(teka PUlpollkých
JI Chýlc.

Dvakrát dclcn11t1t Gtvrcený.1Hlt Neukcv- SUpený II od pOl dl!:lcný Po pllld':-lcnÝi pilk Saebovntce p:'lI)n sp.·
1'r~kl\ :: Lipy. sk6ho,'.r. ětedcnce. Ilit pAnfl z Hanlao,va. !itlf'lcný "tll. fltku.

Stlt štlp~ný Scbkn
: jeeere.

Splce Kbelskěhc :: KnlJl
Hory.

Hlavn ('\'flek) IUlu.

OITOV Sl.OVNIK NAUCNV. 'I'i~l(1~m J.Otl)' v PruI.
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ALLU...~rl ZNAKY znamenají spejeni dvou, někdy i ukolika. zEla.lŇv a nUe
hjí bul! manžel&! ze iilechty wbec, nebo veJllež&!, nebe panovnili:&! a
také kněií:ím. Drully alliančniho znaku jsou roznanité dle lIpdsobu, jak1m
spojeni provedeno jest.
1. Postaví se znak manželdv v pravo vedl' znaku manželčina. tllk, že oba
k sobě nII.kloněny jsouce jednu přilbici uprosti"ed nad sebeu mají. Oba
znakY tllké bývají těsně vedlé sebe postaveny a nezHdkn je oba v jedll_
společném třet:ím poli najdeě. Příkladd tohoto postaveni jest dosti nade
vchody našich kosteldv a zámkd, zde bul!tež připomenuty jen dvě zvl!št
nosti. Beatr:ix z 1iIIuchtenberka. vzala si za manžela Jindficha z Pauls
dorfu a obou znakY na vejčité pečeti z '11'.1309 tllk upraveny jsou, že
manželčin znak šikmo nahoře na manželově pečeti leH. (Viz vyobr.č.165)

Pečet pan! AnežkY, vdovy po Hynkovy ze bebll, z '11'.1356, jest slol!ena ze
tří znakd: dvě ostrve po nebožtíkovi muži svém položila sobě paai vdova
nahoru jako přilbici nade dva znakY k sobě nakloněné, ze kterých pravý
znak pětilistou rdži Vítkovcd na štítě nese a levý šsst pruhd pAnd z
Kuenringd rll.kouských. (Vb pfíl.)
2. Jiný druh alliance dvou zEla.lŇ jest ten, že obll. :lI:l.aky na jedno štítě

se nalézajíl manže1dv v pravo , manželčin v levo. Oba znaky dotýkají se
bezprostfedně na štítě HerkY, v.dovy Dobcovy kdyl!li řllčelll.ébo z Oblanoval
hlava divoké svině, kteráž Dobcovým znllkem jest, přiléhá ku kolu o
čtyfech ěpicích, které bylo znakem Hsrčiným roku 1378. (Viz pHlohu)
Yísto aby byly oba tyto znaky prostě vedlé sebe postaveny, pi"ihází se
tllké někdy, že jen pravá polovice znaku mll.llželova dotýká se jen levé
polovice znaku mll.llželčina. na štítě uprostřed rozpdleném nebo dle Dale
mila polovičném. Příkladem této úpravy jest znak paní AnežkY z Obfan,
kteráž k lné polovici svého kunětátonkého znaku přibrala l!li pravou
polovici ěvabenického znaku, jehož užíval manžel její Vítek ze Švabenic
1278. (Viz přílohu)

3. Na štítě rozečtvrcené. střídají se složené znakY muže II. ženy, Il.lliž
se opakují. Znak vdovy po panu Vilémovi z Hazmburka, pani Anny rosené ~

:ll.ulheyma (YUhlheimu), má v prvn:ím poli zajíce, v druhém orliH křídlo,
v třetím kolo o čtyřech špicích a ve čtvrtém sviní hlavu ('11'.1407).
Z těchto znak1l sajíc a svini hlava svědčí pán~ z Hazmburka, orličí
křídlo a kálo pándm z YUhlheimu. (Viz přílohu)

4. Na štítě rozečtvrceném střídají se znaky mule a ženy nebo znak bis
kuperl<vi, ka.pituly, řehole a p., ale tak, že se po dvou polích opakuji.
Vdova po pll.llp Joštovi z ROlllenberka, Anežka rozená z Wallsee, měla r.
1380 rozečtvrcený štít, v jehož prvn:ím a čtvrtém poli rdže ~ětilistá s
pHčným pruhem pAnd z Wallsee ve druhém a třet:ím poli se střídaly. Rov
něž střídaly se dvě ostrve pAnd z L:l:pého a dva klíče na štítě ka.pitoly
vyšehradské na pečeti pana Bertholda z Lipého, probošta vyšehradskéll.o
'11'.1341. (Viz přílohu.) Arcibiskup Jan Očko z Vlašimi má na rozečtvrce

nám štítě r0d.DiÝ" sv1j znak, dvě supí hlavy, v prvním a čtvrtém poli a
znllk arcibiskupství pražského, zlatý pruh příčný (viz přílohu) na čer

ném štítě ve druhém a třet:ím poli (z 1. 1385-1387). Jošt z Rosenberka.,
velmistr maltézský, měl '11'.1453 peče! též rozečtvrcenou, jejižto první a
čtvrté pole bylo křížem maltézským ozdobeno a druhé a třetí pole rdží
pětilistou.

5. Vrouben bývá hlavní znů nějaké říše znaky ostatních zemí kolem něho

uspořádanými, jako znak císařství rakouského. (Viz Rakousko: znů.)

6. Zasadí se celý štít, totiž znak s polem svým, do jiného štítu, ale
nikdy do prostředku. PAnové z DobruškY a z Opočna sloučili řebřík, kte
rý pánové z Choustnika na štítě měli, s třemi pokosnými prully svými
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tak, lEs miato dvou pruhd pokosných položili dva řebříkY, prostřední
pruh sobě ponechavlle neproměněný, kteréž spOjení seznati mdžeme na zna
ku pana Jana z Opočna z '11'.11127. (Viz vyobrazeni Čís.166.)
1. Zasadí se pouhý znak bez pole svého do jinéJ\o znaku. Pan Havel z
1iIIBberka. uprmi1 si mj štít s rodnou lvici v prt!ilYO kráčející tllk še
jí zavěsil na levou stranu snak pAnd z Vartenberka kterého potom Lem-
berští dívali r.1357. '
8. Podednímu druhu alliančniho znaku přikážeme tllkové znakY kde se
,znakem živého rodu spojan jest snů vymřelé rod~ jako se ~nůem pAn~
Hožmit;Uských doučena jest stfela pAnd Strll.konick:teh. Nade vchodem do
hradu B1lI.tonskélio podnes spatřuje se znllk z XV. stol., jenž v prvním
poli lva, ve druhém a třetím po sviní hlavě má a vo čtvrtém poli střelu
strllkonickou. (Viz přílohu.) Po panu Soběslavovi z Hiletínka zbyl nám
štít z '11'.1459, na nimž vedlé jeho znaku ŠlI.chovll.llého v pravé polovici
ještě černá orlice ferotínd lepr. má být Žirotínd/ českých na stříbrném
štítě a řebřik pAnd z Choustnika se nalézají. Jak pAnové z Choustnika.
tak fero:;fnové Ispr. firotínovél byli tell.krát po meči již vymřeli; je~
otka ze ~erotína Ispr. firotína/, mll.llžolka Hikuláše z Hasišteina a
.bAžka, manželka Soběslavova., žily s letitým otcem svým Jaroslav~.
(Viz přílohu.) Podobně přijali hpléřové ze Sulevic ke svému rodnému
zll.ll.ku, totiž iiachovanému křídlu, znak vymřelých vladyk ze SkalkY na Li
toměřicku: pdl orlice v pravé polovici iititu a. v levé pruh středem šti
tu Se nasoucí. (Viz přilohu.)

Klf.

Ottdv slovník naučný, I. díl, s.917-918, 2 obr., příloha.
Praha, J. Otto 1888.
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Klř.

BARVI H!l'IALDICKt jsou barvy MHd (a heroltd) II jest jich šest: ěerve
né., lIIodrá, ěerné., ulené., bílá (etříbro), žlutá (lllato); kromě těch

jsou přirozené barvy jako obliěeje lidského, medvěda., vlka., liška. a ji
~ch předmětd na štítě. V první polovici XVII. stol. vyna.lezli Petr a
sucta a ColOlllbiere llVláMni čárkování, a.by tím naznačili r\1zné barvy:
červenou ozna.čili čárkami svislými, modrou horizontálními, černou čár

kami zkřHe~i, zelenou čárkami pokos:aými (od pravé k levé na. pokos S6

nesoucími), purpur-ovou čárkami šikmými opačné polohy, ll1atou (žlutou)
tečkami a stříbrnou (bilou)barvu znamenalo prázdné pole. (Viz vyobl'. č.

462.) Střibrnou a zlatou barvou nazývali kovy a jest pra.vidlam hera1
dick;ým, aby nebyla barva. na barvě aniž kov na kovu, ~brž obojí střída

.ti se má., ačkoliv také výjimek doeti .ae nalézá.. Za starších dob, když
barvy na pečeteeh voskových se neoznačovaly, barva vyvýšeným polem se
nahrallovala a kov prohloube~ nebo také naopak. A ježto prázdnich
ploch ani v heraldice nemilovali, bua ba.rev:aými konstruktivními čarami
konturovými kov lldobili ve star/lí době nebo zase štH barevný kovem
krá.šlili, čemuž se říka.lo daaaacencvánf , Barvy měly v heraldice ddleH
tou úlohu, poněvadž při stejném znaku rodiěné barvy štítu zrovna tak
jako rozličné klenoty byly znamením rdz~ch rodin většího rozrodu, jako
mezi Vítkovci, kteH všichni pětilisté rdže užívali, pánové z Rožmberka.
vyznamenávali se r\1H červenou na štítě bílém·, pánové z Landšteina rdží
bilou na ští.tě červeném, pánové z Hradce růži·zlatou na štitě modrém,
pánové ze Stráže a z ~stí rdii modrou na štítě zlatém, starší. prý páno
vé z ~s:tí rdž1" černou a páni z Krumlova rdži zelenou. Proto také bývá
zvykem, že přikládáme stej~ pdvod rodinám jednoho znaku blízko vedlé
sebe rozroze:aým, al již klenoty al barvami od sebe se liší.

Anežky z Obřan,

manž, Vítka ze Švábenic
z T. 1290.

Bertholda z Lipé-ho, Anežky, vdovy po Hynkovi
probošta vyšehradského ze ZIe-bO z r. 1356.

z T. I3.P.

ALLlAl\'ČNf ZNAKY.

Soběslava z Milcfinka Anny, vdovy PC? Vil. z Hasenburka, Kapléřů ze Sulevlc
z T. 1459. roz. z Mulheyma, z r, 1407. z r. 1676.

·········0.011•••.... .
"•••••••• o
•••• 0 •••••......... ...
o ••••••• t •.......••...... ..........•..." .
••• O.G

Č.462. Barvy heraldické.

Herky, vdovy Dobcovy,
kdysi řečeného z Olblanova,

z r. 1378.

Jana Očka z Vlašimi,
arcibiskupa pražského

z r. 1385,

PánO z Rožmitála
z druhé polovice XV. věku.

-------- -----------

Onvv SLovtdK NAOCNÝ.

Ottdv slovník naučni, III. díl, 8.411, lobl'.
Praha, J. Otto 1890.
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!Uř.

lrlř.

lli'.

IllBOPÍIt jel!lh 1. dUic, 2. kaiha erbd, 3. kdo má prllvouHvati nějakého
erbu a titulu. Naši předkové nazlvali v D. - DIIl. věku také erbovni
kllllll toho, jelllž erbu a titulu uživaje nepi'estával býti mššianllllll, a m';s
tllllll, kde Ul, se řídě také Uvnost lIlěstskOU provozoval a v úřadech měst

I!lk;ých byl. NEljedlloho I!lpisovatele ul!íelho jméno stkrl se mezi těmite er
bovniky, jako Viktorina Kornela. ze Vlehrd, Brikciho ze Zlicka, Sixta. z
Ottersdorf'u, Pavla Kril!ltiana z Koldína, Deide .Adama z Veleslavína,
J'avla Skály ze Zhoře atd. Nabyl-li takový erbovnik nějakého zboH, bývd
od sněmu za oblVatele z_ě přijat a std I!le slovutným panošam. BurilUl
Svitkonký ze Skudl, jenž byl ve slul!bá.ch pánů z Pernliteina,4ena1 pru
dikát a erb r.l531· a držel v 1. 1548-49 zboží. Bláto III. později ČlII.Dkovice;
r.1552 byl přijat do druhého stavu rytiřského nebo do vladyckého král.
Českého. Vincenc Rajský z Dubůce, měštlUl plzeĎSk;ý, dostal erb a prasdi
kát r.1548 a jeho syn Kašpar R. z D. ubyv statku Chrámcil. byl r.1593 do
stavu vladyckého pi'ijs.t a std se praotc_ mynějlíích svobodných půů
Rajsk;ých z Dubnice na. Vilímově v Čechác~. Ježto takových jedllolít:í.tn;fch
(novoštitných) vladyk I!ltále přibývalo, ustanoveno ObnoveDim zřizením
z_kým r.1627, aby až do třeUho kolena titulovůi byli toliko "l!llovut
ný plUloše", "slov. vladyko" a potom teprve aby urozeDimi vladykami nazý
váni byli.

ERBOm LIST ('1a.pponbrief) kdo dostal od z_ěpána nebo falckrabiho (co
mes pll.latinus Sac. ROIIl. Imperii) D.obe j~ k tomu IIp\1l11obilé osoby, ubyl
prá.va uživati přidOlllku k svému jménu II erbu. Z král. kaaoeláře české vy
dával erbavni listy jménem královým kallcléř král. Česk.; od kaí.ža.t
Schwa.rzenberkd vydalltch erbovaí.ch listd lInmne 20. 1Ířa.d fll.lckrllbi pi'estal
I!l cí,sařl!ltvím němocq. na. poč. našeho století. a nobilitaee jest nyní vý
hradní. pra.eroglltbou panovaí.kd.

ERBOm STRtCovt (něm. Wappenvettern) uzýva.ji se, kdož mají. stejn;f
praedikát a erb, nejl!louce nikterak jinak přibuzllÝllli. Jindi'ich Selmický
z Citova, vladyka starožitného rodu českého na žatecku, přijal ll: rodu a
erbu Jakuba Stdnmullera jiJlak Lit_ěřického r.1593, na. kteréžto pfijetf
zvláštaí. list erbovní. z kanceláře královské vydán byl. l4elicbar Daní.k
nadšn jelit erbem· a titulem, a.by se plláti mohl z Kočice a z Ol!ltrovl1 r.
1584 a přijal k tomuto erbu a titulu své přátele a známé, J. Křiže,
rychtáře ěesll:obrodského, a Jiříka Bolel!l1ankého, souseda. chrud1mského.
Na dvou těchto pi'ikladech vidme, že jak starožitaí. rodové l!ešti tak
novi erbovnici k rodu a erbu cizí oeoby za erbovní strýce pi'ijmali,
a.lEl vždy jen III povolením královsq.. V ~olllku již r.1413 bylo 47 rodil.
šlechty litevské pHjato k rod~ a erbil.m polským a čm dá.le Um ví.ce
takoví. erbovní strýcové I!le množili, až r.1602 a 1634 tó zakázůo bylo
a ustanoveno r.1678, aby nellechtici jen I!le svolenim I!lněmu nobilitová.ni
býti _ěli.

Ottův I!llovník naučný, VIII. dí.l, s.697.
Praha, J. Otto 1894.
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~ nazýváme určité obrazy dle jistých zállad a. prllviEle1 zhotovené, kte
l:'é kdo nosi a jich uživi, ma.je k tomu právo !své nebo nároky právní.
Obrazy t.yto mstily ae na. zbrweh, hlaVlli na štítě a. u helmě. Proto
také erb~ po německu Wappen toliko co Waffe!1 se říká, po francouzsku
~oiries, araes , po latinl!lku 1l.1"II!a neb armorum inI!lignia, kterál!i slova
vedle znakd tél!i zbraně znamenají.. České erb (p01l.!lké herb, ruské
gerb) není pil.vodu l!l1ovll.IlBkého, Dibrl!i německého a zděděn;f statek Erbe
znači. Tento význam českého erbu jest také přičinou, že v čÍlille mnol!iném
kromě I!lvého významu právě naznal!eného erby též dědice znamenají. Erby
rozeznávají. se; 1. rodinné, 2. spolkové, erby totiž spolkd jak světských

tak nábol!eMk;ých, erby měat, cechů, společnosti rytii'l!lk;ých a měšian
I!lk;ých, erby biskupstvi, klášterů, kollegiá.taí.ch kOl!ltelil. atd.; 3. erby
dědičn;fch úi'adil. v jistých rodinách; 4. erby alliančaí. (viz Alliančni

znaky). KrOlllě těchto čtyř druhd př.ipOlllinaji se též erby na p8Jllátku, jel!i
p/rvod rodiny nebo spolek nějaký znači, a erby mokové. Sem také sluší.
erby na ochranu a z milosti propil.jčené. Dle času rozděluj_e erby ve
IlItaré a verby zvláštnimi erbovnimi listy propil.jčené. Erby starými nazý
v.áme takové, kterých od nepamětn;fch dob užívala nebo posud uží.vá rodina
nijaká, n_jíc k t_u židnéko dovoleni, n;fbrž které se všeobecným
schválenim se ned, jako také bil!lkupství., města a. kláštery a jiné kor
porace čm. Erbovními listy propil.jčovati erby za.l!al v Čechách císař a
král česk;ý Karel IV. a ~o něm všichni mocnářové zásluhy o tril.n a vlast
takovýmto Ilpůsob_ odměn:ovali. Od 1".1527 všElchny erbovní l13ty do Čech,
Moravy a Slezska od panovníkd ušich dané chovají ae ve zvláštaí.ch se
snaaeeh ve Vidni ve šlechtickém archivě. Za Rudolfa II. zřízena také v
Čechách za pi'ikladem Německa zvláštní. důstojnost hraběte paláce nebo
falckra.biho, jenž ceaee palatinus se nazýval a mimo jiné reserváty pane
vmkovy též právo obdržel vedle cí.sue a krále českého erby nové propil.j
čovat!. O vyšši a nižši k_ittivě těchto hrabat paláce viz článek KOIll
mitt.iva.... V Čechách rozeznávali erb odý a. prostý: k erbu celému nále
žel štit s erbovnm znamenm, helm, pokryvll.dla, točenice nebo koruna a.
klenot, o kterýchžto všech částech erbu ve zvláštních článcích jednati
budeme; erb_ prostým bylo Čechil.m prosté erbovaí. znamení..

KIř.

Ott!l.v slovník naučn;f, VIII. díl, 8.697.
Praha, J. Otto 1894.
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HElM znllIllená Němc&l část zbroje určenou ku krytí III. ochraně hlavy v boji
ode dob nejstarších až do našich dnd. Slovo tD dostalo se k mám eech&l
ve XIII. nebo na začátku XIV. viku /I, obyčejně u nnašeZIÝeh l"ltíi'ell;ých
osob se ho užívalo. Mezi pokrývkllIlli hlavy do války má Prešpursll;ý slov
n:í.k z konce XIV. etol. na prvním míetě lllovo gll.1ea, které helm pi'eklí.
dá, potom cueida šlap, fidia pi'ilbici, ca1Elptra klobúěek. Nejstari1
helmy byly konické a měly nánosek, jako helm ev.Václava, posud zachova
ZlÝ. Nebyly na holé hlavy, l\Ýbrž na brnění, které kromě těla i krk a
hlavu až na obličej přikrývalo, čehož pi'íklad viz na reliefech k08tela
sv.Jakuba ve vesnici stejnojmenné blíže Kutné HOry z r.1165, na pozděj

ší pečeti soudu zemského, kde opět sv.Václava nejdeš, a ve Velislavově

bibli z konce XIII. stol., kde též prototyp bacinatu 11113 I!llŮ.há na tab.
18. Konicll;ý tvar helmu proměnil se ve tvar hrncovitý a kbelcovltý,kh
réžto druhy helmu klénoty zdobiti se počaly III. skutkem tím do heraldik;y
náležejí. Hrncovitého tvaru helmY objímaly celou hlavu a obličej až ke
krku a byvše zprvu nahoře na hlavě zakulaceny, d08taly pozdili plochu
rovnou. Místo nánosku zaujal pleehový plát s otvory pro oči, jenž ne
sahal daleko přes nos dold ("Hortus deliciarum" od Kerrady z Iandsber
ka}, až konečně helm cylindrovitý na prsa zpředu a na záda vzadu saha
jící se rozšířil, jehož příklad mám peče~ Vítka z Hradce z r.1255 pe
skytuje (Sedl. Hrady d. IV. Jindřichdv Hradec). ZvláštJŮ druh cylindre
vitého helmu měl uprostřed přední strany olllltrou hranu jako l!:elm Jindři

cha z Rosenberka z r.1292 (Sedl. Hrady d.III. na konci).
Kbelcovitý helm mívá ve výšce očí dva dlouW vodorovné otvory - okénce
- a k bradě dold bývá zahnutý, pod ní pak k zadní části hlavy vykroje
ný; ve 2.pol. XIII. věku bývá však zpředu rovl\Ý a kadečce podobl\Ý. Iú"ál
česll;ý Otakar má telllto helm do své korunovace, de potom pod okéncem
upraveny jsou ve stěně helmové 2 řady čtyřhranDých direk, aby obliěeji

více vzduchu se dostalo; na zadní ěásti hlavy spatřuje se přikryvadlo

na kraji vystřihané na zpdsob stupňd, nahoře hslm zdobí dvě křídla or
lí. Okénce jediné mívá někdy sítko mřHovsné, jako na pečetidle Petra,
lUIjv. písaře v Čechách, na konci XIII. ll. na zač. XIV. stol.; někdy mís
to okénce otvory čtverhranné a kulaté pro oč!. bývají a pro ústa, jako
na pečeti Vítka z Lipy z r.1290. Místo brnění byly pod helmY zvláštní
čapky na ochranu hlavy, nánoaek zdstal v době této na otevřel\Ých hel
mech ve Francii, kdežto na ostatních helmel:h zřízen byl zvláštní pi'í
stroj, hledi, místo helmového okénce, který na šarl\Ýrech otočiti se dal
na helm nahoru, aby obličej voll\Ým se stel. V 1. pol. XIV. st. místo
nánoaku upravena na hraně helmu uprostřed obličeje mOllazná páska, která
okénce přepažila a na čelním plátu helmovém zase připevnšna byla. Uvá
díme i hrncovitý helm bez otvore očních, na náhrobku jednoho českého

pána z Potenšteina ze XIV. věku ozdobně vytesaný, na němž rohy jelení o
4 plil.rdžcích jako klénot se spatřují, pod kterým listová koruna na toče

nici leží, první to podobné okrase helmu v Cechách (Sedl. Hrady IX.
str.242). Na středokratech XIV. věku vzaly helmY novou ZIIIěnu vlivem
turnajl1. Aby si chránili krk nebo hlavu proti raMm kopí, změnili sobě

páni a panošové kbelcovité formy helmd svých tou měrou, že zpodni
přední plát helmu na obličeji čim dále tím více vpřed prohnut byl do
výše očí, kde vybíhal vostrou hranu. Špice tato k tomu byla určena,
aby zachytila ránu kopím a když se při ráně hlava zpět nachýlila, mohlo
kopí beze škody po helmě sklouznouti nazad. Okénce obě spojila se v
jedno, které se zúžilo. Tak povstal helm kolčí, ktelý na zádech seděl

jako helm kbelcovitý a obojek dole na krku měl přeskllIlli opatřený, aby
mohl k pancíři na prsou připevněn býti. Němci helmy tyto nazývali Kre-
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tllu&uler dle jejich !pice vpřed vystrčené. V Čechách proměnu helmu
kbelcovitého v helm kolčí již r.1366 na helmě Jošta z Rosanberka pozo
rovati mdžeme ppdle prohnuté jeho části spodní, a krásné exempláry v
bmrvách se stkvějící poskytují Břeněk z Rlsenberka a Jan ze Strakonic v
knize Arlberského bratrstva sv.Kryštofa z r.1400. Jak se měDil helm
kbelcovitý v helm kolčí, nejlépe poznáme dle Gelreova erbovníku z 1.
1334-72. V XV. věku pi'estaly se Dositi helmy do boje a zdstaly jen v
turnajích; do války braly se vedle starých přilbic nové pokrývky hlavy
bez heraldicll;ých klénotl1: lebky, železné klobouky pdvodu českého, hune
kopy pdvodu němeekého, ěturmhauby, moriony ll. bourguignotty původu ital
IIlkého, kapaliny a hemeHny atd. (v.t.). V témže stol. helm kolčí promě

něm jut v helm turnýřský nebo turnajsll;ý. Okénce úzké se rozšířilo a
otvor ten širší mřížkou z 5-9 obrouěkd se chránil, které často ještě na
příč nějall;ými dráty přepaženy byly. První turl\Ýřský helm a dokonce dva
měl na pečati své Soběslav z Kiletínka r.1459 (Sedl. Hr~ V. II. list
Pečeti ve vtch. Čech. os. rodd). ~e turnýřllké helmy brzy nad kolčí
vrch dostaly, toho příčina byla, ~e v turnajích se jich užívalo ponej
více tenkráte, kdy ll.á.pasilo se meči a kyji, aby odpůrce odp\Ů'ci klénoty
sraziti mohl, a naopak helmd kolčích, když se klálo s korunkllIlli a honi
lo s ostrým, do kterýchžto ll.á.pud klénoty se nebraly. Ku prohlídce hel
md před turnajem také jen helmY turnýřské se .přinášely. A že šraňky
turnaje jen ělechticdm se otevíraly, kteří čtyřmi předky vykázati se
mohli, začaly se z té příčiny v listech erbovních novým erbovník&l dá
vati jen helmy kolčí a helmy turl\Ýřskými rytíři ae vyznemenávali, když
jim jako ařívějšim erbovníkdm erb polepšan ll. rozmnožen byl. Tak jsme
úhrnsm seznali trojí druh helmd: zavřené, otevřené a zavřitelné.

K zavřel\Ým helmdm náležejí hrncovité, kbelíkovité a kolčí helmy, k o
tevře!!iÝm turnajské. Zavřitell\Ý helm, .jehož se teprve od XV. stol. uží
v.a.lo, jest dvojí: bu~ se bral k honění v turnaji ll. pak se nazýval salá
dam, maje vzadu z.vláštní pláty k ochraně krku a remen, Šll.líř řečené,

nebo halm burgundsll;ý, který ke krku do koll!. přiléhal a hledím opatřen

byl; oba zavřitelné helmy také někdy klénoty zdobeny jsou. Nezřídka na
náhrobcích panstva českého ze XVI. stol. nalézáne vedle rytíře klečící

ho neb ležícího erb jeho s turnajským helmem a na druhé straně sllIllotný
šalíř nebo také šturmhaub s hledím nahoru vyzdviženým, poznatelný dle
peří pštrosího místo klénotu.-
Barvu mívlÍ. heltn železa nebo stříbra, mřížka a obojky jeho malují se od
XVI. věku barvou zlatou. Zlaté helmy nalézáme na zač. XIV. věku v er
bavníku cury/šském, bílé, zelené a žluté v erbovníku Gelreově; nyní jsou
zlatá helmY prasroga1:ivou panovníkd a od XVII. stol. táž vyššího pan
stva, od svobodqých pánd počínajíc. ~dně náleží k jednomu erbu jeden
helmo Pravidlo toto platí o erbech rodinl\Ých, a jen mimořádně městským

erbdm propdjčoval se také helm, jako erbu města M08tu r.1312, Kutná Ho
ře r.1327, Budějovic&l od r.1479, podobně erbillll ceehů tl jiných spolkd.
Helm s klénotam dohromady rovnají se co do velikosti štítu, ale v Gel
reově erbovníku klénot sám rovná se polovici celého erbu, tak že na 100
části celého erbu 50 částí klénotu , 14 helmu a 35 štítu náleží.
Od XVII. stol. přibývá štítu výšky, je 2-3 až 5kráte tak vysoll;ý jako
helmo Bylo-li na štítě vice erM, přece Jen jednoho helmu ve staré he
raldice se užívalo, ale klénot pdvodního erbu se kombinoval s klénotem
druh6ho ba i třetího erbu. Skotský hrabě Ross měl na štítě skotského
lva s modrobílým pruhem St.uartdv. Na helmě jeho byla červená sviní hla
va s bílými kly, přepažená šachovaným pruhem Stuartilv, a po každ1i stra
ně její za.kulscell;Í strom zelený s osekal\Ými větvemi z helmu vyniká.
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obr. ,679
spoj'" bací""!.. e bm

obr: .<581

hel.... hrncový

obr: <67'
hel.. sv. Václ"va

Ottll.v lIlovnik naučný. XI. dU, 8.77-79, 12 obr.
Praha, J. Otto 1697.

V Čechách '\dme o třech klénoteeh na jednom erbu na plIčet i Těmy z Koldio
z r.1368, jenž měl na helmě uprostřed obyčejného klenotu svého, jeleni
ho rohu o 5 pa,rdioí.ch a hmolového rohu, lva ll. orlici, na ští.tě pa.k ve
svrchní polovioi černél\o lva do piil tUi!. ll. ve :r.podni polovici tři pokos
né pruhy černá. V pozdějií.ch dobách zhusta nalézáme v erbovaioh listech
vedle obyčejl\Ých klánotd (rohd a kří.del) táž čállt erbovního :ullllllení. na
štítě. Ví.ce viz ve čl. Klánot. Teprve ni!. 20M. xv. stol. vyskytují. se
dva hIIlmy na jednom ští.tě jako r.1436 u Kašpara Šlika z LlI.Žan. V pozděj
ší. době w.í.ce ještě helmd přibylo a nyní pra1lidlem jelllt, že šlech:ticovi
jeden, rytí.ři dva; svobodnému pánu tři a hraběti čtyři helmy i při jed
nom erbu se dávají.. Taká máme v heraldice staré příklady, že jeden helm
k vice ští.tdm náležel, jako mU Oldřich z Hradce hellll nade dvěma ští.ty
r.1292. Normálni misto erM jeat uprostřed vrchniho okraje zpří.mll. postil.
vel\Ých štitd a na zadní.m vrchní.m koutě na pokos za svrchní. levý kraj za
věšel\Ých štítil.. V pnní.m pří.padě jelllt kellll obyčejně tváří. k nám obrácen,
v druhém v prll.Vou I!ltP'l!tIlOU ští.tu zavěšeného. Jsou i pří.klady štítu zavě

šeného za pravý svrchní kraj: helm jest potom na přední.m koutě vlevo
obrácen, jako u Bořity z Martinic z r.1460 na kapli zámku Smečenl!lkého.

Dva helmy na jednom erbu hledí. na sebe, a helm na pravém koutě ští.tu má
přednost před druhým. Ze tří. helmll. hledí. prostředni tváří. na nás, outat
ni jsou k němu obráceny; prostředni helm náleží. také co do přednosti

první.mu erbu na ští.tě, druhý druhému a třetí třetw. Je-li ví.ce helmll.
néž tři na ští.tě, spořádají. se při lichém poětu pořádkem těchto číll1ic:

6,4,2,1,3,5,7 a všeohny helmy hledí na první, kter,t sám před sebe hledí.
U sudého počtu helmd zae-hovává se tento pořádekl 5.3,1,0,2,4,6 a helmy
celé jedné strany hledí na helmy druhá strany. Aby se od sebe štítem
svj}n lišili otec a synové nebo bratři mezi sebou, vzal si jeden na plI
čei celý erb a druhý jen helm s pi'iII1ubým klén~em nebe prostý erb.
Pešík z Borovnice mU helm a na něm trup lidBk;t, Jindi'ich, bratr jeho,
měl celý erb roku 1395. Buiíek ze ŠVlllllberka měl labll na štítě bez helmu
a bratr jeho Bohuslav měl celý erb r.1385. Petr z Kravař, pán PIllllŮov

ský, měl celý erb kravařský a syn jeho Jindřich z Kravař jen prostý erb
z r.1409. Helmu 13 klénotem uží.valo se na plIčetech misto celého srbu od
erbu Beneše z Doupova z r.l28l až do husitských válek. Na krěni obojek
helmu zavěšovali rádi předkové na řetí.zku rozmanité podoby, jako srdce,
routu atd. Jan Popel z Lobkovic a manželka jeho Anna z Nechvalic měli

již r.1504 na svých erbech takovou okrasu helmu. Ze starých helmd vídí
váme řemánky nsbo provázky dold viseti, jako z helmu Beneše z Kicha1o
vic z r.1306, po la.tinl!lku corrigia, kterými pa.nI!ltvo, chystají.c se k bo
ji, podvazovalo 8i helmy. Hslmy kromě Idénotd byly zdobeny kOX'Ull8llli,
točenicemi a fafrnochy nebo přikryvll.dly nebo helmodekem (v.t.). Hellll
se všemi svými zdobllllli nazýval se také svrchní čálltí. erbu nebo svrchní.m
erbem.-
Hellll znamená. ve středověku tU ozbrojence jako v němčině. (Zevrubnou
rozpravu o helmu viz v Dějinách kroje v zemích českých·od Wintera a
Zíbrta) •
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obr. .686
Salad

lmRonroW (u stllrých llechd tll.lté lIeraltovó) byli ve středověku hluahlé
1lI1ru tl. války, které panovn1kové nejen vysílali do ciz1ch zemi, ntbrž
ktefi také vdli jejich svým krajanílm ohldovali. JlI.k zachovalé obrazy a
obleky JeJich (v cb. tl. král. pokladě ve V1dni) svědči, mívali na sobě

bb't na IIpdsob kněžské dalmatiky, jenž na prllOU i na lIádech. někdy ta
ké na rameilou. erbem panovníkovým opatřen byl, a v ruce Ml hlBsatel
"kou. Obyčejně jel heroU na koni tl. pfed nim trubači zjednali ticho v
lIlÚtupech lidu nebo jeli slullové heroltšt1 také 1111. nim jako na obrázku
z r.l524. O hluatel1ch čeekých lIIiIillkll. lIIe IHni r.l587, jak ohlašovali v
~e. že mdkdo ne~ nositi večer IIbraně belle světla, a kdlž r.1594
oi&l&:ř Rudolf jel na řišský _něm, byli ehren-heroltov' obbčeni v dato
hlav ll. v atř1brohltl.v, Jeden měl na sobě lva 7J1;kaného, druhi orla VIIadu.
DrubiB úřadem lleroltd bylo ddkladně znáti erby šlechtické země své v
celku i ,1ednotUvOlluc:l1 a zároveň vllŠkerý běh a řád rytiřského Uvota.
tildeloi J~ KouŠSti erby, vznikla-li :aějaká rOl1iepře oně nebo v ro
dopisu. O tunmjich prohl1želi erby účastnik11 turnaje, aby dichni t:ur
nejnici řádného rodu ilechUckého byli. Za tou příčinou ustanovena byla
před turnajem prohl1dlaL helmd s klénoty. Po theoretické stránce úřadu

svého měli znáti všechna pravidla, dle kterých erby se vyhotovuji a no
lili, jakož i pJ:'llllleny, ze kterých známost erbd a pravidel erbovnich čer

pati možná. Po praktické stmce měli heroltQvé věděti, jak se uživ!
pravidel heraldických VIIlůedem k erbovnictvi a k jednanu každému erbu,
aby erby dovedli blasonovati, hilJtorisovati, kritisovati a rejsovati.
Heroltové'dřivějšichdob prakticky vykonávali své uměni dle podáni,kte
ré dloubl čas v tajnosti uchovbaJ.i. Během let tato pravidla, v jeden
celek apojena byvše, stala se základem vědy heraldické. Viz Heraldika.
Pro yelikou ddležito8t heroltd byly ve středověku u dvord panovnických
nUitni úřady heroltská, .heroltské kanory (heraldrie). V čele. jich bý
vali vrchni heroltové nebo krlilové heroltd, jimž byli podři&eni herol
tové, a Um zase persevanti (poursuivantl3). Sám panOV'nik jmenoval krále
heroltd, jakož me o králich francouzských a českém králi Václavovi
IV., a vyliv,'ltino na jeho hlavu, nejen nláštni jméno mu dal, ntbr1l! ta
ké výsady jisté mu propdjčil, k nimž náležela mezi jin;ými ta, 1I!e krlil
heroltil mohl dary, které o turnajich dostal, roucha drahé. mužská. a žen
s1al., koně a pod., beze všech poplatk11 prod!vati. Ve Francii nazývali se
tito krlilové heroltšti Mont-Joye, v Anglii GarterkiDg nebo Gllrter lil v
Iimeeku Teutsclůand i také Ranreich. Též jednotlivi heroltové mni svá
jména: Orléans, Bretegne (ve Francii), Rouge-Croix,SClIIIIIIerlllet (v ADglii).
Vyobrazeni herolt. krále řádu zlatého rouna viz v "Adleru" (XnI.roč.

str.4). lIeroltové udrželi se posud u dvord některých panovnilol, jako v
ADglii, ll. u řádu zlatého rouna.

nř.

Ottdv slovnik naul!nt, XI. díl, 11I.202.
Praha, J. Otto 1897.
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ABl)!IK _bo Rabdlmk, jméno erbu polllk6ho, ktirý IÚ. T ěe:nrw_ poli
lIJtříbrné znum latimlk_u l' podobnll. lad pMlbou jellJt kirIWII. III. nIII.d ní
táž litera. (Viz vyobr.)
Dli pov~sti vznikl za válk;y BolillJlavlll. III. KřboúllJtciho sn•• dllJv
Jindřiehn V. Kdyl! eil!lař ukUovli\l vyslauehu BollilslaTOVU lITé p0Itlad1,
Jan hrab~ z Córy, přední jeho ělen, hodil do nich swj zlat;f prllten,
nll.Če! prý Jindřich řekl: "Hab Dank". Odtud pfijal Jan z cáry, kdy! mu
byl erb udělen, pro swj rod jméno Rabdankd neb sa.rbkd (sa.rb~).
Milio zakladatele z rodu toho vynikli. 1. LMIbert (+1101), syn Klehala
hraběte z Górý, jen! byl iC sv. Stanlslavu krakovským bbkupn;
2. Sa.rbiliierz, hrabě z Góry, hejtman BoleslaVI!. III. III. vojvoda krakov
sl!t, přbpěl 1'.1109 valn~·ll: vitězství. na Psim poli u Tratbllll.vi. Zaple
ten. jsa ve epimuti lIJe Zb~lnlilll, nedutnim bratrlllll kmlO'tja, byl po
zději uvězněn a oslepen; 3. Kleha1, hn.b~ z Córy, jenll 1'.1114 zalollil v
Lublíně klášter benediktinsl!t; 4. Rull1aw, hrabě z cáry, zakladatel klá
štera cisterciáck6ho v Su1liljov/i nIII.d Pilici.-
K erbu J.. náJ.eleji rOdiny '!bakanowiczd; !ndronowiczd, .&nItriczd, Beynar
td, ChoriÍ1sl!teh, De1'lllontd, Do1inlwl!teh, Bygirdd, !AlszczyÚl!tch, Hala
ehowsl!tch, Slcarbkd ll. j.

Ottl1v slovník: nauěn;ý, I. dil, s.33, lobl'.
Praha, J. Otto 1888.
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BELIN.A jest erb polsl!t. jellŽ na štitě modrém tři podkovy stMbmé nese
tak uspořádané, še dvě podkovy ve středu štítu ll: sobě obrác'nl~' a třetí
podkova ze apedu IiUtu hlavou lITOU do prostřsdklll vzh1lru se nese; mezi
tři hlavy podkov dOl?adá meč koncn svým od vrchu štitu kolmo dold obr'
cen;ý, tak !e rukojet vrchu štítu Ile dot;fká. Na pH1bě jelit ruka ozbro
jená. v lokti ohnutá, s aečea ll: ráně vytuel\ÝUl (viz vyobr.) .. Hlállily a
h1á1li ee k tomu erbu rodiny hleck;ých, Naropinsl!tch Podhoř!ilcl!tch Po
'l"Udensk;ých, Pražmonl!tch, Taranovsl!tch, Vesiersl!tch'v Polsku a ~kov
šti i ~erovšti ze Slezska. Mez-i PražmovŮiÝll1i pfiponíná. se Vavřinec,
vojvoda. ma,zovecl!t, 1'.1532, Ondřej, refo1'lllátor polsl!t jellŽ šiřil učení

~lvi~ovo a. z_el 1'.1592 sepllli.v dva spisy polské a dva 1a.timlll:é něbc
zeMkeho obsahu; Mikuláš P. byl arcibiskupn hnězd&l1l!lkým a kaneléřn

koruanim (+l5.dub.1673), jeho bratr František umřel jako billkup lucl!t
1'.1701; Adam P. zemřel 1'.1836 jako billkup plocl!t a. napsal I'iadomosci
o najdawniejszych dziejopisach polskich.
Z Taranovských proslul v XVI. stol. Ondřej, jnuž svěřena byla diploma-

. tická. poslání do Dánska a do Cařihradu; sepsal Krótkill 1!Ypsanie drogi z
Polski do KOMtantynopola a ztamtad zas do J.strachanu, kterouž cestu
roku 1569 vykonav znřel na počátku XVII. stol. Mikulá.š Belina· z Vesi
ersl!tch na Zá.křevě (+1829) byl trukeun hněadenského kraje maršá.lkn
a rytiřn řádu sv. Stanislava první třídyI hrabě Zb:l,hněv zV. zdědil po
svém dědu po přeSllici Josefu hr. z ll:vilscl!tch jméno, srb a statky toho
to rodu (panství Vróblevo v Poznaňsku) 1'.1860. Rodiny erbu B. odvozova.
ly původ sv1l.j z Čech jako rodiny erb1l Poraj a Okllza, a sice od města
Běliny nebo Bíliny, v jehožto úkraji také nejvíce z celých Čech rodin
se třni podkovami nebo jednou podkovou na štitě se rozrodilo.

OtMv slovník naučn;ý, III. dil, 13.677-678. lobl'.
Praha, J. Otto 1890.
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Bítovlítí ze Slavíkovic, vlll.d1ck;ý rod 1Il0ravsk;ý, vza.li své jméno od ves
nice Slavíkovic v okr. slavkovském a měli na štítě tři háky v prOllltřed

iítítu spojené nebo tři pu~adlll. kOMká jako ![skulová ze Stradonic a je
jich rozrod v Čechách. Jan ze S. zapsal na dvoře jednom ve Slavíkovi
cích své manželce 33 hřiven r.13521 Bostěj ze S. sstoupil d~ ve Sla
víkovicích dcerám svým Budce a Elišce a knězi Hrzovi. Vilém ze B. za
psa.l své manželce KatruiU 60 k.gr. ve Bla-víkovicích r.1376 a kdy! umřel,

pi'1ja.la jeho vdova na své věno r.1399 syny né Bernarda, Viléma a Ště
pána. na spolek. Pro nesprávu lIllIItěnického zboU, které nebo!tík Vilám
otci Kateřiny ze Ilstěnic prodti, byli po _rii jeho synové Jan a Bsrn
hart nikol1kráte pohnáni do Brna v 1. 1407-12. R.1444 připomíná se jel
ti Štěpán ze S. a Michal r.1480. Smil ze Sulejovic daroval Doubravici
nedaleko Mohelnice Janu B-vskému ze S. roku 1460, jen! pojav Zll. lIanhl
ku Kuňku z J.A)dinic stal se praotcem vlitve B-vsk;ých ze S. na Doubravici.
Synem Janovým byl Erallim B-vsk;ý ze S. na Lhoti, jen! II Kateřinou z Op
\"olltovic mU lIyna Závilíe na Lhoti v 1. 1504-12, sudího a komorníka m~n

3iho prává olomouckého. První šeneu jeho byla Ludmila z Lilče, druhou
M84"kéta z Počernic, a z obojího manželství pošli dva synové: Michal na
Doubravici a Lhoti r.1531 připomenutý, jemu! man!elka Apolena ze Žera
vic jednoh., syna Erazima porodila, a Václav Záviše na Doubravici, jen!
za mani!elku měl Eliiku ze Zástřizl a s ní zplodil čtyři syny: Jana Zá
vUe, Hynka, Viléma a Václava řečeného starliího. Václava Závilíe přečka

lil. jeho mani!elka Eliška~ která. r.1568 zemřela a v Doubravici poohována
jest. Jan ZávUe seděl na Doubravioi a Lhotě a měl s mani!elkou KuĎkou
Kobylkovnou syna Václava řečeného mladiiho, na Lhotě a Střílkáchl Vilém
držel Luky a Malenovice a měl s Ilan!elkou Marianou Křineckou jedinou
dceru Annu, která poprvé za Adama Jiřího Prakšického ze Zá.střizl se pro
vdala a podruhé za Kryštofa ze Švabenic. Václav st. sídlel na Doubravi
ci a t8lll zemřev r.1582 dne 15. břuna pod náhrobkem posud zll.Chov~ v
kostele jest pochován. Ze dech čtyř 1Iy,nt'l největlií rodinu mU Hynek B
vsk;ý ze S. na Krakovci, který dvakráte !enat byl, s Kateřinou Cedlarkou
z Bofu a Barborou Zoubkovnou, a čtyři syny zanechal: Jáchyma, jen! r.
1594 na Doubravici sedil, Sigmunda, který se oženil e Kateřinou :ll Pav
lova (1600) a Václava i Jana. Bohuslav B-vsk;ý ze S. držel léno arcibis
kupské PrakiUce a dt'lm v Olomouci r.1620, kd:rž stavové proti Ferdinando
vi II. se vzbouřili; r.1622 byl již mrtev a. synu jeho Václavovi statek
otcovsk;ý konfiskován. Více o této rodini zpráv nemáme a podotýkáme jen
tolik, že vlll.d1kové z Mošnova ll. z Hodonína téhož erbu a rodu byli.

Klř.

Ottt'lv slovník naučný, IV. díl, s.112-113.
Praha, J. otto 1891.
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