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ZNAK ŘE(:K()KAT()LIC~ÉtI()BISKUPA

V PREŠOVĚ
Pavel R. Pokorný

Heraldickou ročenku 1990 připravili:
Jaroslav Jásek. Pavel Pelát. Peve~ R. Pokorný /odborný
lektor/o

Jediná řeckokatolická eparchie na území našeho státu
má po desetiletích op~t svého sídelního biBku~a.
Byl jím jmenován dne 21.12.1989 dosavadní apoetolský administrátor Msgre. Ján Hirka.
.
.

Narodil se dne 16.11.1923 v Abramovcich. okres P1'ešov. Teologii vystudoval na p1'eěovském řeckokatolickém
učilišti a na UnlveraitěKarlově v Praze. Kněžské svěcení
přijal v Prešově dne 13.6.1949. Krátce působil ja~o koncipiata biskupského úřadu. po likvidaci uniatská církve v
dubn~ rOkuy195D ~e ně~~kou dobu skrýval a pracoval v civiln1m zamestnán1. V r1ťnů roku 1952 byl zatčen a odsouzen
ke třem letům vězení. Príštího roku byl však propuštěn na
základě amnestie a pracoval jako dělník.·V letech 1955 až
1958 byl znovu věznen a po propuětění byl opět činný v
dělnických profesích.
Když byla v červnu roku 1968 obnovena řeckokatolická cír~
kev u nás. vrátil se do duchovní správy v P1'ešově. ~poš
to15kým administrátorem prešovské eparchie s právy sídelního biskupa byl ~menován dne 20.12.1968. Nedostel však
státní souhlas a uředu se mohl ujmout až dne 2.4.1969.
V této funkci spravoval eparchii co svého jmenování sídelním biskupem. Biskupské svěcení přijal dne 11.2.1990 v
prešovské sportovní hale. Svět1teli byli Jozef kardinál
Tomko. prefekt kongregac~ pro aVnngeliaaci národů. Nikolaj
Russnák. slovenský řeckokatolický biskup z Toronta a Bla!om1r MiklovĚ. sídelní biskup eparchie v jugosláv6kém Krizevaci.
Intronlsován byl dne 18.2.1990 v prešovské katedrále.
Popis znaku.
Čtvrcený štít. V 1. e 4. stříbrném poli červeLÝ tlapútý kříž do kraj~. provázený černjmi řeckými literami lB
CHE NI RA C- Ježíš Kristus Vítěz). Na střed kří~e je položena stříbrná otevřená kniha Be zlatou ořízkou a s černýllii
literami alfa. omega.
Ve 2. a 3. modrém poli je vztyčen stříbrný plamenný meč s
červenou rukojetí. provázený dvěm~ stříbr.ni~i laeturaQi.
Nad štítem biskupský klobouk se šnůrami a sesti třepci.
Fod ští\em páska s devisou POKOJ A MILOBRDENSTVO POD OCHRAllOU UA.RIE.
V~e vloženo na zlatě podšitý červený pláš! se zlatými
~nůrami. vycházející ze zlaté mitry. Za pláštěm
čeny vpravo berla. vlevo latinský kříž.

Kresba znaku
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Slovo,roč.2L/1990,'

č.3.s.l.

Das Wappen des griechisch-katholischen Bischo:fs in Frešov.
Msgre Ján Hirka wurde am 21.12.1989 zum Residenz-Bi-'
der e nz-í ge n griechisch-kathol:i.schen Eperchie auf
unserem Gebi~t ernannt. Ein kurzer Lebensleuf und die Beschreibung des Wappens.
echoř'
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Zusammenfessung von
MUDr. František Lobkowicz
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Otto Semrád
Řád Zlatého rouna, který můžeme právem označit jako

nejpro~lulejší ze všech světských rytířsl7Ch řádů Evropy,
nabyl ~a dobu svého trvání i výrazného kulturně historického významu. V ~rcadle historie je zeiírnevá také otázka

národnostního a geografického složení jeho nositelů (1) z
hlediska politického i úze~ího vývoje habsburských teritorií. F'ři pohledu 40 řádového seznamu "'=..iste nomJ,na.le
des chevaliers de 1 orCre illustre de la Toi50n d 01' ...... ,
což je oficiální chronologický soupis všech nositelů Zlatébo rouna habsbursko-rakouské větve od jeho zaloiení do
současné doby, vydávaný řádovou kanceláří, je zřejmé, ~
kterých národností 'a území se během mnohasetleté existence řádu rekr~tovali jeho nositelé e jak z ~~i~ých národností nebo ~emi tito nositelé časem mizí, &atímco z jiných zemí se nově objevuji. Je to skutečně pestrl kaleidoskop zvučných jmen nejpřednějších katolických slechtlckých rodů velké části západní e střední ETropy.

.

T prvních desetiletích trvání řádu, což bylo za suverenity posledních dvou burgundských vévodů. zakladatele
Filipa III. Dobrého & jeho syna Karla Smělého, mel řád
ještě víceméně lokální charakter v rámci burgund~kého vévodství a částečně i Francie a byl udělován, krom někte
rých výjimek, jen v zemích spadajících pod burgundské panovníky. Tím převažují tehd~ v řadách nositelů jména burgundských rodů jako Neufchatel, Vergy, Bauff~mont. Toul~nion, dále i francouzských - Yil11ers de L Iele Ada~.
Créqui, 'Bourbon de la Trém::>ille fl l!l8mozře;jl!lě 'TOd:lny t'landereko-brabantského e holandského puvodu: Croy, Lann::>y,
Lalaing, Eorsele, ErederJde 8 dalších. Zastoupení měli i
nositelé p~ímo z burgundBkého vév0<3.skáho :rodu e. to 1 ně
kte~í ~~znamní levobočci. ~le ut v této pro hiBtorli řádu
rané fázi jsou v seznamu zřejmi_i první jmáne německá: roku 1433 je to Friedrich hrabě ~re e Ruprecht hrabě Virneburg (2), zatímco první nositelé z rakouských ~emí jsou
jmenoTáni až na první a dr~é řádové kapitule za suverenity ~liána Habsburského v roce 1478 a 1481: suverénův
Déjvyšší hofmistr Bartol::>měj ffVob. pán Lichtenstein-Castellcorn a Martin z Polheimu.(3)
Lesk a vážnost, kterou měl řád v zemích burgundských
vévodů, pokra~ovaly a nabyly širšího významu zvláště ~a
suverenity Karla T.(1506-1555), císaře římského a krále
španělského a BVým způsobem i za jebo syna 5panělského
~rále Yilipa II. (4), třebaže ten, jak známo. omezil priv~lebia rytiř~ i samostatné rozhodováni řádov~ kapituly,
kdyz její velká zasedání nakonec ~rušil.(5) hád pak udě
loval z vlastni vůl~ a rozhodnutí, často jato p::>litický
prof't::-edet r.izn.vn: ké.tolickýn: suverénům:YL'lcenzo vévoda Sč
M.=to~', Zikmuné ELthory, kníže Sedmibrao.sk.v , Erich vévo5

ds Brunšvický a jiným význ~~m velmo~ům s cílem připou
tat a naklonit je udělením pokud mo~no trv~le ?a_~~~anu
habsburské politiky. (6) Za ~arla V., nad Jehoz r~s~ slunce nezapadalo a k:t~rý bývá historiky nazýván také cise.řem
-dvou eTětů-,' byl s ohledem na nebirvelé rozšíření habsbu.~
stých zemi a s tím také Rpojené zvyšováni p~čtu ud~lení,.
řádu na přísluěníky z nově .nabytých evro~~ký~h te~itoril
rozBířen v roce 1516 č o sevečnf limitov~' pocet t!ice'ti
r,tířů na padesát a i ten byl později překročen. V této
době Be také začineji objevovat mezi novými nositeli i
jména španělských velmožli (7) a rody italské. re~p~ nea~18ko-sici18ké.(8) Ne řádové kapitule v Barcelone roku
1519 bylo uskutečněno hromadné jmenováni f9) př~~ních
ěpaněl~tich ~lechticu. Kastilců a Aras~ncu. kterl dosud
Orli. v řádu zastoupeni jen nepatrně. Radová politike Kar:iá T. 1 Tšech následujících hMl!Ibur15kých suverénu ae vy%naěov&la praTidlem, aby jedno~livé země pod jejich vládou .ě1y podle svého významu pokud mo~o úměrné zastoupem v :řádu dle určitých měHtek V)~bě::w při uděleni. Tradlč
Dě se nadále objevuji po celá další 16 •• 17. e 18. s~oleti
jaénarytířů z půvo~i země řádu Nizozemske-Belgi~ (10),
T té době již tzv. Španělského a později Rakouského r.i~o

&e&i,
~ech,

~ak byl~ tytotemě~
drie~

zděděné,po

burg~dBký~h v~vo

habsburekých ~uverenů. zpocatku 8p~el
!l"kjch (n) a později od 18. I!!tol. rakouských. Jména Nizozemců se TVtrbceji po~ledními uděleními koncem 18. etoleti (12). kdy RekOUBko tyto državy def1nit~vně z~ráci.
Ai ze současného řádovéh~ ~uveréne lze opet nalezt mezi
JllO!!dteli jména z Belgie, tradiční c.oa.ény řádu. (13) 1!áp~d
Dá je ale skutečnol!!t. že ze alouholeté ~vere~t~ c~sare
Karla TI. v letech 1112-1740 byl jmenoven pom~rne velmi
lllalýpočet Jiisozemců 00 "Jeho řádu". ceH:~rr. ~ri D!!'ot;y .coz
zrovna nepřiepHo k óobrý-re poměrůre mezi V:ldn:l. f1.oizozemskou šlechtou. Jejich chlaCný poměr k tomuto f'uverénovi
byl jii tehdy oo~ti napjétf, když při p~ni slevn05tní
proreoci ve Vídni v roce 1112 nebylo k zadnému z jejich
řad př1hlédnuto.(14) Při přípravě na ve~ko~ a také p~
eledni panovníkovu promoci ,v roc~ 1739.pri~el te~d~jš:l
kancléř řádu baron Imbsen (1S) Clsare pro Jmenovan~ - zese po delěí oobě - ale~poň jedHoho "Nizozemce" - ~ikuláge
Leopolda kníiete Salm-Salma, guvernéra Antverp. Karel VI.
l!l.ěl ale ne:lvice náklonnost.i keŠpanělt1m a jejich grandŮIL
(16), také~1 ke svýmita~ektmterttoriim e tak ~~ te~to
vztah běhe::l jeho penovánJ. Ty:z.namne z;rcadl:í i v radovem
seznamu. Za suverenity jeho nástupce. cisaře F~~iěka I.
Lotrinského. manžele Marie Terezie. 1 pak ze Clsare Josefa II. byli Nizo~emci relativně opět trochu lépe zastoupeni.
.
".,
1'0 ztrátě lieapoleke e Sicilie (17), ktere V:ldenBkým
IIÚrem v r::>ce 1735 přešly do rukou bourbonakých pe.novnikli,
se zúžil akční rádius udělování rakouského Zlat~ho rouna
v italském pr::>Btoru a omezilo I!'le to praktick)' (18) už jen
DB území v eeverni Itálii, Lombare1e~ilán. z kterého až
~o ~eho začleněni 00 nově vzniklého,1tel~kého království
v

v

byli ~a~toupeni i tamní přední aristokraté, např. z rodů

Barb~o éi Be~gioťo80. L~tta, ,Archinto, Borromeo-~re3e
a dalš~.(19) ro pripojen~ Benatek k rakouské monarchii a
po vzniku Lombardsko-benátského království v roce 1815
byli do řádu,j~enován1 i tři jednotlivci - zástupci starobylé benátske sl~chty. bratři Alviee s Alvise II. Giro:a-

~ hrabata Contarini ro~u 1830 (20) a 1838 C21}

pak v1c~

admirál Sylvestro hrabě Danoolo v roce 1844. Po'v~lku noTého sjednoceného itall!\kého Ftátu roku 1861 se přeoé'tavi
telé 1tal~ké arietokracie v ~LiBte nominale" jiz prakticky nevy 8 rY t u j í . ( 22 )
.Gbretme po~~rnost v ~omto r~zboru ke stfedoevropekýa
. .~. ~bBburBkych ~uverenů. Rakou~ku. ~ěmecku. čel!l~~ a
uh:rakým ze~m. p~zději ~ čá~ti bJ~61ého KráloYství polskeho. Prvn~ rytiri Zlateho rouna ~ rakouBkých'zemí za
éry ~11ána J. byli již zmíněni. Nutno podotknout, že
al d~ ~~cátku 17. etol. byla tato uděleni poměrně sporadieká. Spanělští pabeburkové, K~l V. a Filip II. obrae!li poeho~1telně ,pozorn~!t hlavně n~ své země (23;. Špa~eleko, It~li1 a ~izozeml. Rakouská slechta ee mezi rytíri objevu~e více Od ~7. avsamozř~jmě pak nejvíce od 18.
st?l., e~b je ov~iv~eno ~renesen~~ Buverenity na rakouské
~abs~-ky a do V~dne.(24) P~obna é'ituace byla u r~dů
c~3kee~ původu. Ceši se mezi rytíři Zlatého rouna objevuj~.j1i ~d ~~lov~y 16. ~t~l •• v n&slecujicim století pak
:w?Jde~e ;j~en8 jako Lobk;,l\'icr., Sternberg, \1ialo!!'te1.n, SlavE-ta, Kinský, KolJwrat, Wart1.nic a další. Na ro~dil od rakou~ rodů ee jejich počet v 18. stol. proti minulému
nijak p~~tatně nezvýšil. První~·če~kým no!!'itele~ Zlatého
ro~ ~e s~al wrat;slsw z P~rnBtejna (+1583). potomni nej~SS4 ces~' kanclér. zv ol enj' na řádové k8~itule v Antverpa~h v,r~~e 1555. Po něm jmenován r.1560. a to již z rozh~~u:~ f~lipa_II~. Jácnym,z,Hradce. rovněž nejvyšší kancl~r eeský 8 tret~ psk zn~' jihočeský velmož Vilém z
RoZ~he~ka v :~ce 1585. Ale již v roce 1517 oostává z poli~~c~{ch,a cyn8l!1tickfsh ohledů tento řád český a uherský
knl LucvJ.k Jagellonl!!ky.
~dé'ta,itelé př~nich německých katolických rodů mě
~ od 16. ~t~l. a v dobách následujicích určité rovnoměr
~e ~~toup~n~ osobami !ětších nebo menších německých suver~ - veyodů •. kurlirtů 8 pOlbději králů bavorských
~8ktch 8.~ttemberských, vévodů bácenských nas8vskvch
brunsv1ck~cbv~ ně~t~~ch katolických Hohe~oilernů, od 19.
~tol. t~e ~r~Bluan~ků rodu Bohenlohe a dalšich.(25)
~ predni nobility Uherského království j8~U rYtíři
Zlateho rouna jako jednotlivci během 17. ~tol.(26). vice
~ak,~d 2.,polov~ 18. ~~ol. a ~~tšinou převažují v těch
oobact jmena rodu Esterhazy a Palffy. Nejvice uherských
ari~tokratů najdeme oc 2. polovi!Q' minulého století kde
roli Behrála i náklonnost dlouholetého guveréne cís~e
Františka Josefa I. k ari~tokracii tohoto n&roda i dualie~up z roku 1867. Do ,.;ánik1.: monarchie Y r.1918 bv I :řád l:1aarům udělován téměř Btejnou měrou jako rakouaké nob' lió

tě.

(27)

...

.

,.,
{

Polská ělecbt~. krome jednotlivých polských panovníků .
v 16 •• '7. a '5. etol •• se dOEtává k řádu až v 1. polovině
'9. stol.(28). přestože součástí habsburské monarchie ~sou
části polských území, jako Království haličsko-vladimer
ské. již od r.'772. Ale tito nositelé nebyli však nikcy
~ijak početní. (29)
.
Pro úplný vjčet náročnostního původu rytířů je třeba
.se zmin1t také o řadě jmen z ročin katolických emigrantů
irského a skotského původu, kteří se nalézají mezi nosite11 jHt od 17 .E1tol. a vy.cikli často jako válečníci v hab s>
b~rských službách - L€slie, Taaf!e, Wallis, Browne, Lacy,
O Gara, Nugent; dále nositelé port~alského původu, např.
Silva-Tarouca, Saldanha de Gama ()O), i z vedlejších a levobočných větví královského rodu portugalského, jako byla
hrabata Lemos, Oropeza, AICsude~te a vévodové Veragua(31)
nebo přímo členové portugalského královského rodu Braganza. Lze uvést i rody původu švýcarského, např. Watteville
()2), lotrinského i slezského a kooečně samozřejmě některé
panovníky anglické, francouzské, dánské, aragonské a neapolské - v 15. a 16. stol. - vévody lotr1nek~, dlouhou řa
du nositeld z rodu habsburského, habsbursKo-lotriDakého i
suverénníeh kníiat liechtenste1nských.
Za suverenity zvláště posledních španělských Habsbur-·
ků (33) se uděleDÍ řádu do ze~í pod vládou habsburského
císaře, t.j. do Cech, Rakouské (34), Yěmecka i Uher, dělo
často na doporučení a přímluvu císafovu. Řana takových doporučUjícich listů se zachovala i ve vídeňském řádovén:. archivu a hlavně v jeho španělském oddělení v ~adridu. Zde
také vystupuje do popředí fakt, že tehdejší středoevropská
habsburská říše neměle svůj vlastní avětskt ryt~ský řád.
který by byl adekvátní Zlatému rounuJa jímz by bylo možno
odměnit i zvláštní a mimo=ádné zásluhy a oodanost panovníku. Císař proto využivá řádu svého blízkého příbuzného,
ěpanelského krále. k dekorování gvých předních vel~ožů,
dvořanů, diplomatů, politiků a vojáků.(35) Žádostí o udě
lení byl~ v té době celá řade a především panovnici Ferdinand III. a Leopold I. často důrazně vyžadovali řád u španělského krále pro své oblíbence. ()6) Mnohým žádostem bylo vyhověno. Uvádi se dokonce. že španělský král Karel II.
poslal císafi Leopoldu I. již podepsaný blanket jmenovacího dekretu. který mohl císař podle své vůle vyplnit jménem
toho, kterého 51 přál za toisonistu. Archivně to však plně
doloženo není. Členství v nNoble Ordre" Zlatého rouna bylo
vždy velmi iádané. V té veci je zajímavá nepf. ~rosba dvou
RakuBanů, hrabat Losensteln a Treutson. kteří meli právě
řád dostat, o urychlené zaslání řádových lnai~ií - kolan,
aby na nastávajícím říšském sněmu mohli tím pred "celou
řiší u budit pozornost; dopis císaře Ferdinanda III. španělskému králi a suverénu Pilipovi IV. v této záležitosti
se zachoval 2 je uložen ve španělském oddělení archivu řádu v I.ladridu. (7)
.
Ve středoevropském habsburském soustátí platil řád i jako
"premie" - jak píše Dr. Karel Schwarzenberg T knize o dě
jinách svého rodu - za zásluhy o protireformaci. Stalo se,
8

~e

31 osoba řád Zlatého rouna doslova zakounila. V nověj
3ích dějinách řádu je akty doložený jen jeden takový pří
?ad.(38) ~se~ František kníže Thurn-Taxis věnoval prostřednictvím řádového kancléře císaři Karlu VI. 30 000
zlatých. načež obdržel tzv. "lett~ promesse", kterým mu
bylo závazně přislíbeno udělení řádu na příští všeobecné
řádové promoci, což se také roku 173' stalo.

Devisa slaTného severoitalského rodu hrabat 30rromeo
(Borromeo-Arese) WJUILITAS se nalézá přímo ve štítu
jejich složitého rodového erbu. Zde jako samostatný
motiv obtočený kolanou řádu Zlatého rouna; vyskytuje
se ve výzdobě interiérů paláce 30rromeů na. ostrově
lsola Bel!a v Itálii.
~
Z této rodiny pocházejí tři nositelé Zlafého r~una.
Kresba Stanislav Kasík
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(1)

!iimo jpanels!':D b our-boae ké větve i'-:idu ex í.etu j

(2)

~robní

Buvereni středovQkého Němocka na rycrmezi hranic El burgundskou říší. kteří byli i lElní~J burg~dských v~vodů.

(J)

Na i'-ádové kapitule v ~iddelbourRu r.1505 obdržel král Filip I
od svého otc~ císaře ~iliána~I. (ten svou hodnost ř~dového

í

c

í

od r.1700.

Jošt·ě na řMové kapitule r.1500 v Bruselu za l'ilipé 1. l\rá~né

ho bila r eakce nizoze:nských toisonistů na Filip~v úmysl jlllf:I:oVbt i Kaatilce a Lragonce veskrze negativní. řilip však toho
nedLal a reaeroval z volných míst v řádu tři vysloveně pro
Španěly. Tím začal II podstatě trvll.lý vztah Zlatého r cuna k táto zemi. Prvn~n Španěl~, jmenovhným za Filipa I. r.1505, byl
Ju;n Uanoel de Belmonte, význačný kastilský šlechtic a potomek
leonských. králů. Přesto ale prvoi ~p~ěly nalezneme už mezi
'tohonhty jmenovaIlJ~i ns kap i tule v Mo05u r·.1451 za vévody
:!"ilil,a Dobrého: Juana de Gue var-e , r.rabete de Ariano a Pedra de
Chrdona, hr-ab t e de Gol hano. 'I'e n t o druhý však ze:nřel rřód
převzetím řádové koláOY.

suver6na ,řenesl r.1484 né syna Filipu I. krále kastilského)
list, ve k~ere3 ?fedložil ;lán aaložit novou wvétev~ řidu pří
~o v Kě~ecku. Toto oddělení se sídlem ve Freiburgu mělo stát
pod ;:-:"Íl:aou suverenitou c ae.r-e, ~i1iánů'l' návrh naraz U u Filipa i přitomných toíson~tů nL odpor a byl jednoznačně zamítnut (vib cit. Kalff, 6.18).
í

š

Období s~lerenity jeho syna Filipa 111.(1599-1621) i dalšího
ná5tupce Filipa IV.(162l-l665) představovalo již určitou stagnaci řádového živ~ta. 7a se nejvíce projevila na konci vlády
cherého ~la 11.(1661-1700). Zased!ni ~jtíř~ 1919 skoro nekonala, a..--chivní dok.Lady té doby v-ykluují POu;€) jedno a Lavnoat zrí
řádové shromáždění uskut ečněaé dlla.22.9.l699, při němž byl
Karlem II. uveden do řádu Zlatého rouna C~o Claude d'Ognias,
hrabě de coupigny, vrcrJÚ velitel ~paně15kých voj~k v Nizozemí, což se konalo v kapli královské r-es í.dence v !'!adridu za při
taocnoeti to~on~tů vévody de ~onteleone, ~arkýze de Villana,
knížete de Berghas a r~ěte Harrac~ (viz !HN, kstodo Leg.
764$-5, 24).
(5)

To jest konáni generé-lních kapitul va starém

b~~d3kém

Z oeapolských šlechtic1 to byl r.1519 rietro Snnseverino, kniže di Bieígne.oo, později další. Severoitalské rojy z ~ilán5ka
joou .zastoupeny později, od 17.5.01., např. knížaty Trivulzio
II oěkterými příelušníky vedlejších linií Viocontiů. Lo kouce
18.stol. oe občb$ně vyskytnou i předni řimští aristokraté _
f,řed:stuvltelé fl úzkým utaheJ; ke Sv e t e t c l c
fl dědičnými
hodno:stmi u papežského dvora: kníiata Savelli - dědiční ILer'šélkové konklave, rody OrbiDi, Chigi, Coreini, Earberiní, liuspo
Odee ce Lch
Publiccola-Sa.nta Cr oc e , c cž byla v po de t a t ě
ud e Lenf řádu politicLáho ch ...r-a.kt e r-u, "lou:!íci pr o vybudování
d obr-ý ch v:&tahů lil pape e kou kurií. Eov ne
Itb.ly .. le na i de;:,;; mezi rytíti jlž dříve, v 15.etol. h.1456 je to hrchivnš'biiže
nedoložené jmenováni ~eapolitáne Gioeia I. ACqUbVivb, hraběte
d e Terr...no, dá.le r.1466 Filipa v év ody ;;,g.voj.. ké hc ll. r.1478 hrabete de Remont také ze ebvojbkého rodu.
é

í

stylu.

DOužív!na tato eatoda až do lS.etol. Uděloviním toisonu německým katolickým knižat~ II Kenším či větším italským
suverén~ sledovány cile zajistit si spojenectví politicky význ=ého vladaře nebo lI:iskat na ovoji stranu ty, lrl(i,y:':i dosud
kolísaJ.i mezi crw<Šma ilQcenskými stn.nami, ale také trvale obrátit ke ~tolicismu toho, II něhož byla .náma inklinace k protestantismu (vévoda brunivický, 1560). Rovněž i ti, kteří byli
až dosud %námí 8VOU od~esti habsburské věci, ale byli politicky .!ilabí, měli být jaenovw!ll do řádu dsmonlltrs:tivně politicky posileni. To jsou např. případy s doby Karla VI. II italských vévodů z Guastslly, Yodeny a Savojska 1'.1112 a 1131 (viz
T.O. 1729/2. fol.36-]7).
Ostatně už Karel V. a Filip ll. pokládali vždy jmenováni italských veličin za dobrý prostředek k získáni politické převahy
na Ape~kém poloostrově (za tehdy trvajíci rivality 6 Francii) a jimi jmen~i itaJ.ěti toiaonieté náleželi -vedle !Ie, zandr-a Par-neae 'i'évody z Parmy , vý:mačn:ého vojev,'1dce ve španěl
ských službách - k důležitým muž~: C08imO I. ~edici, velkovévoda T9Illdnský, GuidobaJ.do YOlll.tefeltre della. Rover-e , vévoda ll:
Urbina,Vespasien Go=aga-Colonna, vévoda ze Sabionetty.
V l7.stol. je taká zná2ý i případ syna polského krále Jana III.
Sobieskáho, Jakuba, který se udělením řádu dal na habsburskou
stranu jeětě dříve, než ho mohla Francia ziskat pro své zájmy
(viz Cardéna3, 3.125-126).

,

í

Vieobecně

í

"

,

ž

Posledni byla v Gantu r.1559.
(6)

í

í

ž

ByI.o to c e Lkam d e vět ŠpaIlěl~, tehdejší vé vo.í ové z lib)", Eecal?ny, Béjer, CerdoDJ·, Najery, řría:;, hrubě de ~elgbr fl markýz

a b.btoq;a.

( 10)

Filip ll. ne r-ad přijimal n i a oz ec s ká t oIe cnd e t.y , kteří byli
pyěn~ na evá privilegia. Zvláště horozzlcb:lla volba 1I0!ótignyho řádovou kapitulou r.1559 ze rytíře Zlatého r-ouna , což ae
stalo proti jeho vůli; Floria de Montmorency, beigneur de Montigny, pocházel % jedná linie francouzskáho rodu ~on~orency
kter~ se usadila v Be Ig
lIebývlllý;;: porušenim řádových práv cyl. po.,r&va hnbat ~"'ontll
~ .Hor~a v n Lzozeraekém odboji r.15&8, kteti byli popre vez I bez
radoveh~ BOudu, jemuž by jb.ko rytíři Zlatého rouna měli podléhat b j.r-es protesty velké č é.et nizoze"'bl.:ých t o e on Le t ů
Fodobný osud s t i hI r.1570 i Hornova mlacéího br a t r-a , zmíněného
.Flori4l" llontigll,Yho.
í

í

,

'

í

,

í

(ll)

Od 16. až do 18.6tol. vedli nizozemětí toibonisté na rozdíl o.
jiujch z~i poněkud ieolovanj řádový život. ~ěli svá v188tní ~
z~~edáni &Ii pře~/l6dnictví řádovbho doyene čili uej/lt~rěího r)tlre naba generalniho guvernéra v Nizoze~i b)l-li t"n ovšem
rytiře~ fádu.
'

(12)

Byli to v.r.1782 knile de GavrB guvernér v NamurBku, v r.1792
:hlip knf e de Chima,y li jako vjbec poeledni z Be Lg č anů c ee ř-,
ský polní maršál .Fruntiěek Seballtian hrabě Cler!ait de CroiL
v r.1796.
ž

í

í
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II

( 13)

(14)

Z.Knížecích rodin ~~e a ~erode, hrabata Christyn ie ~ibau
court, Limburg-Stir1Zll, dl Oultremont a vUCClt:'erlinden.
Nikoli bezvýznamný pro postoj Karla VI. k

Nizozemcům

hani a Giuse?pe Rospigliosi, kte~i byli předními hodnostéfi na
Cilroreeh habsburských panovník'~ v I.!odeně 6. Toskáně. Také r .1795
óaetal Rouno neapolský diplomat Ma!"zic Maatrilli, m~-kýz s po~ji vévoda di Gallo, za zásluh)' o podepllání miru s Napoleo~ v Cam?o Formio v r.1797.

byl též

fakt, že většina d05ava~ch toisonist~ z :éto země stála na
straně Karlova pr-ct i vnf xa , bourbonslcé ho krále a ::rot is uveréna

Filipa V. Řádový tresorier urozornil r.1703 z Br~elu vídeňský
jvlr ~a ~o, že ?ou=e ještě tři ~izo:e=ěti toisonisté zachovali
věrnost I.arlu '/1. ':ako' suverénovi ř-ád ur Leopold Filip vévoda
Arenberg , ~ugen ~;lexandar ~i:e 7hurn-7axia a :an Filip E~en
ťerede ::núrkýz de ~ester1oo (viz :'.0. 1709/5, dopiB dat~an~
12.3.17(9)0 :'é.:n :;izoz~~c:1::, kterS~ ?ilip V. 1;děiil féd v r.;"'nich letech své suverenity, Kdy ještě nebylo §irovými je~áni
~i definitivně stanoveno, k~u tyto země přip~nou, bylo ~
za rakouské vlády veřejné nošeni :f-ádu zaJcizino. 1'resoriar
Francois de ~in píše v jedné své obšírné relaci do Vidně o
těžkostech, jaká má především s vévodou de 3ieaccia (z rodu
Pignatelli-Eg::lo.od) a s knižetem de 3erghes, rři.lllět je, aby Ba
zřelc1i nošení řádu, lcterý jim udělil Filip V. Kníže de 3erghea
sice řádový řetěz odložil, ale nechal e~boliku řádu ve sv~
erbu. kterým ~ěl ~.j. ozdoben i avůj kočár (viz T.O. 1713/9,
cit. Weber, 6.46).

(19)

E.lE47 Vita1ien hr. Borromeo-Jrese, jeden z nejbohatších l~
~-dských ariBtokr&t~, a ?osledni v r.l=5 7 Josef hr. Archinto,
• ve12i starobylé rodiny.

(20)

J~ zn~

rY-

(21)

Johan:o Theodor- ří.šaký svob. ;>á.n von abasn, ú.ředn.ik c aař-ské
kabinetní kanceláře a tajný státní eekreté:, od r.1712 provisomi, od 1.10.1720 definitiTDi řádový kancléř (zároveň- i
greffier). :uařel v r.l741. Byl majitelem panství a zá:nlru Kunštát na Uoravě. cr císaře Karla VI. požival velké dův;ry a při
výběru kandidátů na udělení řádu měl jistý vliv.
I po převedeni řádu do vídně 'v r.1712 byli c:í..sařem Karlem VI.
nadále dekorováni španělé, ale už jen z řarl e:igra.ntů, e sař orích stoupenc~. kteří po jeho krátké vladařské episodě ve Španělsku (jako Karel llL) se s D.ÚI r.1711 odebrali Je c eař-akérau
dvoru do Vídně. Ta: působili v rolích vlivných poradců a před
ních oblíbenců (:aarkýz de Pea or-a, hrabě Savalla, llonteeanto)
tohoto c Iaař-s , který s e až do své smrti ;>sal králem španě1a\cJ~
-.Rex cat oHc us ::Iispaniarl.l:ll. Někteří II těchto toisoniatů, jako
tI-aba Pedro Vicente A1varez de Toledo y Portugal hrabě de Oropeza nebo Fernando de Sylva y A6neses h.-abě-de Cifuentea, patřili mezi Ilkupinku přeinich bohatých grandů, kterým bvl jejich lIIli.jetek ve Spa:nělsku, jako Mbsburakým přívrženc~, králem Filipem V. konfiskován. Udělení Rouna bylo tud;íž i jakousi
kompens~:i. za utrpěné ztráty: na :lIajetku a za věrnost habsburské dynastii. Po emrti císaře KArla VI. v r.l740 es §panělé
mezi ra.koUllkými toieoniety už pr&-ticq neobjevují.

Dll. n.koualcého vll1vysllll.Ilce u Svaté stolice , llbe::-ta hraběte
Crivelli-Ossolaro v r.1865, 86 objevuji jen jednotlivci z rakDQakých rodin někdejšího italského původu (Pallavicini).

Přes-;o by La anahe od doby ~la V. o rOVDoměrné z.astou:-ení nositelů Zll všech sem spadajicích pod vládu obou b.absbu~kých
~i·c. t&dy i:: ~německých zellÚ" MlSp. :: "f>..íše", do kterých
~táni tehdy i noeitelé % Rakouska ~ Čech h p011e samotného
M::-1E. V. by byLa potřebná Mlserva.ce desetí :ldet v řádu jen pro

í

rytiře 'I Děmec~Ýtr, ZEní.

í

(17)

(18)

12

Tolsonisté II těchto zemí byli ještě skoro do konce vládycis.
Karla VI. hojně zastoupeni. podobně jako tomu bylo v l7.lltol.
Z Neapolitincu figurují početnosti nositelů rody vévodů a kní!at Colonna. Caracciolo. Cara!ta. Aequaviva. P~telli; ze
Sieillá.n~ jaou to, krqně tří přisluěniků II rodu Branciforte v
l7.stol., jen·jednotlivci II rodd Bonanno. Santapau, Naselli,
del Boeco a. Grav1na"Cruillas.

Byly i výjhaky. V r.l782 a 1803 obdrieli řád knížata 'Carlo Al-

S1avnOS'tní promoce dvou toieonistů v Benátkách r.1S38 byla u
př:Ueiitosti korunovace c í.s , Ferdi.nanda I. Dobrotivého na krále lombs.rdslco-l:>ené.tEl1.-áho. Kramě Contariniho promován tehdy
Carlo GaJ.la.rati-Scotti kníh "di Yolfetta, nejvyšši krá.lOVllký
1caba.rdl! lco- beDá.tllJcý kal oři •
Ji

í

(16)

dopis rakouekéhc cis~e Františkč I. míetokrili v Lcabarósku-EenátsXu arcivévodovi hainerovi (vi. :.C. lS}C/4, fol.
1}-24) , ve kter~ mu sděluje, aby vybral •••• vhodné kandidáty
jlltlro representanty tohoto království pre eveotuální udDeni
fidu na pří~i jubilejní promoci roku l8}J se zvláštním zřete
1sn na provincii benátllkou, protože II té dosud nebyl žádný
tiř Zlat.ého rouna".

Čl!.sti jsou ~é~

I

rod: Sinzendor!, Starbemberg, Dietrichetein

Sch1l'I!.M.en'::>err, Cobe nz L, "~nberr, Trauts or, , \iind.isch-Graet:&, llecht"DSte i.L ~ Ra..-ra.ct.•

J..tlIl!l"Spl!lf;,

(25)

~tenbergové,

Tnurn-Taxieové,

~D5tein-~ertheim-noaenbel"

gayé aj.

(25)

Jil' •• 1596 ae TJ"tiře:t Hdu stávé eed:d.r..n d.al:j· lnúže Zikmund
Báthory ,kt&rý je p08ledIlÍJB t oieonllltolJ jmenoTlIl.Ilý/l'l ještě Fil.ipes II. FotO!'!! 1".1628 je to l!i.k'..lláŠ ar , Este::-házj', dále uherští
p&latinové hr. Pavel Pálffy v 1".1650, František hr. Wlllls&lényi
v ••1662 a poslední v tomto atoleti kníže Pavel Esterházy v r.
1681. Na prvni promoci Vf Vidni v r.17l2 to byl jen jeden ~a
hr. l'ilruláš Páltfy.

aa:-,

(27)

Nacházíme jméns. r~din Károlyi, EsterhlUj', Pálf!y, SzéchéWi.

Zichy,

~ajláth,

Cziráky, Szécsen, Festetics, Pejáczevich, Bat-

tb;rinyl hdrásay, .Apponyi ad. ale i dva noeit&le z baronskéJío
rodu

(25)

Josika.

Adc lm. Cze.rtoryski r.18De a htoní.:c hr. La.nckoroóski-Bnezie

r.1517. Výjimkou byl Theodor lm. Lubomiraki již v r.1734, Ictepůsobil v cieařekýeh službách a vYll~e
na.1 ae v bojich proti 'I'urlt:tzre.

Tj jako polni maršál
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(29) .

(JO)

(31)

Hožno jmenovat další dva z rodu Lanckoronských: K~le 8enio~a
v r.le52 avKar-La ju.'1iora vr •.1 9;;); 01>1'. byli nejvyššími Ci51l.ř
sltými kOllloHmia ve-;lkými,lD0cenáH m;ni (viz cit. Fugger, ll.
226-22'7). :'e.ké' na,jdll:lle, tři nositele z rodin,)' hrabat l'otockých,'
d!Íle knížete Sapieb)l";, r:1E96 Ci San,s-uszo-Lubartovicze v r ,
le98 i hraběte ?íemi.eneki-LeTickéhO v r.19OC.

(33)

Vysvětleni

Jeen! se však o 'ra~ové větve žijící pak ve Španělsku

II

exist~e ji: od předešlých století
z f'r-anc , Ul or-dr-s de 1ft. Toison d"or tl , tj.
rác Zlatého rouna. Je to ostatnĚ i terminus technicue používa-

Ovš~,etátnicky

slabí

~. řádovou

mající

11.stol.

neměli

na udělování řádu to abeolutní l:Iovo, j&Jcl měl např. Filip II.
Velkou roli zde se.hréJ.a dvorská b.:aarih. a všemocní p'vní lIlinistři

Ler:na, Clivarez, lou-dinil fo:-tocll.."Tero i páter NeidniC:lléně ale neztratil mr:ij lesk, kterj b)'l snad
ještě v~tší než kdy předtím a volné ko1&ny ř!du dostávali nadile jak Španělé, u.k li"€!:::'c:i, teši, Uhři, B.r..kušané, iizoz.e:nci,
Lombardané, Neapolitánci a Siciliáni.

h&rdt.

lld

(34)

Zatimco poč et "ral~oul!kýcha toisolŮlltt, lIIG1Zi něř !,očítáni t.eh:iy
i teši, byl za,Filipa III. ještě Balý, Q06áhl V é~6 ř~li~ IV.
~ Khrla II. na základĚ vlin: rakou:!b§ st::-llJl,)' u mairidskéhc
dvora velkého c~j~J. V Filipe IV. 30 j=e~, u ~le II. 49.

(:35)

Tyto investitury bj 1)· obvykle konány, DÁ ro~dil o;; lta.:i::-idu,
51avnost~ ZF~S9be: ve vi1eň&ké~ Ho~~ a. 20~no p~ste ří
ci, že v dobĚ, Fo~l!ocr.iho ~~lského .5&.bs~wn se stely 1II0siteli řáduvýzna:liné oso bnoet i v rekouslro-ts.bllbural:e :-iši, nan:'.
pr-ane Eugell Savojak;ý. '}i&?rot:' tomu je patrné, že v opaku Jr Re-

,

wGieli 5ice Ir Ty30b\ šlechtě
Šp6.Ilěleb.... níkoli.vš.u k poli ticq čiJmé a vlivné dvorcl siruriné, tYFická -prc dobu K~ll!. ,II., Icteri tehdy rozhO':i ovua
všechny d:ležité vládni ~i1ežitosti sesĚ. E Rocné ovomi kamarile a~leželi % toieonist~'roU%e vév~ óel lnfantado a·ln~o
llB.!U'ique de Lara hr. de Áfuilar
.(de ~e=a, 5.132).-

kousku

(36)

španělští ~oisonimté

~enJ'
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a listin z

řádového

a literatura:

1.

Archíve Historico ~aciona1, Madrid. Áctas de la Chancillería
de 16 Oroen del TOieón de OTo - Sección de Estado, Legajos
765<.."-7593 (.IL::n;, Ee t a.dc Le[.).

2.

Ballef'teT&5 y :&rétta, Antonio: Ristoria de Ef'paĎ.a y au influencia an la historie univereal. 1.- VIII. Barcelona 19261936.

3.

~ye:rn,

ldalbert Pr-i!:.z v.: Das Ende der Habl'burger

Úl

Sp!l.::lien.

ríroche:c 1929.

4.
5~

Benedikt, 5ei.n:rich: ~ Konigr-eich l;eepel unt er Kaiser Karl
Wien - 1.eipzi[ 1927.

n.

Bit her , Lu:hr.i.g: Gese=.tinventar de s
Ste.a't.5~chivef!.

6.

"ť!'iener

Eaua- Bof-

U!l:

\íien 1938.

Br-unner , Ott.o: Adeliges l.andleben un ř auropaischer
Salzbur[ 1949.

Geiet.

Brunner, OttOI Das &.us Osterreich und dia LonatnlonaTchie.
ln: Fe6t.gaba fUr E. Steinacker. ~írochen 1955.

8.

cartellie::-i, Otto: .Ar:. Jiofe der Herzoga von Burg und, BaaeI 1925.

ulo:e-

9.

EM&elbert, Georges: Wallonen in kaiserlichen
I'lien 197:'.

II. na prvnin místĚ p~ede všemi oetatnimi Cí8l!.řo,~i žédost:Li o tOiSOL pro' :Filipa E', lm. LcbicOlll'icse, J channa S~y!rie
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Mpř.

Ferdinandu Bonaventurovi hr. 1iE...""'I'&.CDovi, Jcter:'· 116 měl
v)·e1e.ne.c :&Il.čét~ r.1697 odebrat. do

I. pfi této

rřile:itoeti zvléš~

no (podle zápisu v Ha~tov~ deniku, Vídeň 15.1.1697), aby
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De~

Gcldene V1iess

i~

eu~op~isebeD ~njern

Der. O:-eer: des Go Ló e ne r Vliesses kOnnen ""ir ""8h~schein
lioh 8:S der: be~tlr~testen Rittero:-eer: Europas e~sehen.W~h
r-enč s e í.ne r j8J:u"hunde~telanger.. Ex i s t.e nz gewann e r such eioe
eusseroróentlichekulturhi~torischeund politische Bedeutung.
Die Studie befesst sieh r:it cen verschiedener. Netionalit!t.er, L der. Reiher. der Orjen~t~ge::' bis in č i e heu t c ge ' Zei t
Q~C ffiit ih::'er Abwechslun[ ir: Laufe der Dolitischer.. uno te::'it?::'ialer.. Entwicklun[ der burgundiscben Q~C hebsbu~gischen
~noer. Deswegen ~inder. wir in diese~ Reihe nicht Dur her~orragende ~8ffien de~ europ~iscber.. katholischer. Adels, sone~ch V:l.~l~ souve r-ane Ftir-s t.en und Berrseher, d e au s pollt~scnen une oynestiseher. GrUnden in den Orden s~fgeDo~en
wu~e~. U~ter der Souverenit~t der Herz~ge vor.. &~rgund wurde oer Oroer.
reeistenE
:r. burgundiscbem Bereich verlieben '
.
,
s b er seDon
oam8~~ gewenI: er hobes Ansehen, das
unter hebsburgischer Eerrscneft noch b~eiteren Sinn une euserorcentlichen GlBnz gewBrill.
Zuse~enfsssung von
~u~r. František Lobkowicz
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José de Saldanhe oe Gama,
conde de Se Lóa nhe ds Game

Do~

ll:

Philippe Bastard de Bou~gogne,
seigneur de Sommerayck

19

Dom Joeé de Saldanha dú Gama, conde de Saldauh~ da Ga~a, se narodil
dne 3.1.1893 jako syn Aleran~ra JO&O de Saldanha da Gama ~·Clary Luizy
de !.Jelo. př-e dní a starobylé portugaleké šlecl'tickérodiny. Byl 'l'ěrným
přívržencem hkbeburekého rodu a po dlouhá léta pracoval Fro záj~y habsburské císařské rociny v exilu. Diplome3 ze dne 29.5.195C mu byl vladařem hab13burskcr-letrinské ročiny propůjčen ciědičný hraběci stav & v promoci v r.1951 se 13tal 1241. rytířem řádu Zlatého rouna. Manželkou Doma
Josě byla BC r.1919 hraběnka Helena Y4rie von und zu Eltz. Dum Jesé zemřel v Lisabonu dne 5.5.1955.
Popi.s erbu:
Čtvrcený štit. V 1. červeném poli je stříbrná vš: e nistavbeu, cimb~~ími, okny, modrou branou & střechou, na jejimž vrcholu je zlatý kříž
(rodový erb Saldanha); 2. pole nese zlato-červenou šachovnici o 15 poličkách, na ni je peložen středni štítek se znamenim sv. "~inasW (reaev$' erb dli. Gélaa) - ve střibře pět !lIliKrýcl: štitlci (1-3-1), !al.ždý s pěti
stříbrnými kotoučky (2-1-2), červená políČ!al. šachovnice nesou po dvou
stříbrných břevnech; 3. pole červené se zlatýu l~~ nese stejn~enný
zldý lotrinský křiž, lIIezi jeho ramen:', sll.ha.jícim: a: Je lEl:llu, je po
jednOlll stříbrném peniz: (r-odový erb de M@lo) j 4. Fole červené, v něm
pět zlatých (2-1-2) věži (TorT*B). ~tit, obtočený kolenou Zlatého rouna, nese hraběcí korunu.
Prameny I
lnuário d~ Nobreza de Portugal III., 1./1995. 5.497,890-891.
Piae::má in.fo.-mc..ee toisoniBtoVli syn!'. Dm Vll.BCéi e onde de Sůdanhe ds
Gama z Lisabonu.

OBECNÉ FIGURY
VE ZNACíCH
MĚŠŤANŮ STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO

V DOBĚ PŘEDHUSITSKIÉ
Uiehal F;l.ala
V předchozí Heraldické ročence byla otištěna první
práce o zúbcích staroměstského patriciátu v předhu
siiském období, věnovaná heroltským figurám. Ve' sledovbném materiálu je též přibližně stejné množství znak~ s
figurami obecnými a s pouhými přílbami s klenoty. jejich
zpracování je tématem druhé části studie.
Jednou z nejoblíbenějších obecných figur ve středově
ku byl lev. V pražském měštanském prostředí užíval lva ve
znaku bohatý rod Rotlevů.(1) V mnou zkoumaném materiálu
a~ obje~ji pečetě tří přísl~šní~ů tohot~ :oqu. Na pe~e
t~ch Jir~ho Rotleva je znak uplnYi v pate Bt~tu spatřuje
me na stínce kráčejícího lva, na přílbě přikrývedla, klenotem je taktéž kráčející lev.(2, obr.1)
Pe~etě jeho bratra Martina zobrazují pouze přílbu s při
kryvadly a klenotem. Tím je křídlo a na něm kráčející
lev. O, cbr s
Posledním zjištěným Rotlevem je ~artinův syn Jan.(4) Jeho ~ečet nese pouze št~t, v ně~ž na stínce je opět kráče
jíc~ lev.(obr.)
Soude dle jmena, byl lev v rotlevském
znaku B největší pravděpodobností červený.
Lev se objevuje také ve znaku jiného meštana, Frant!ška Bruna. Na jeho ťečeti z r.1)b1 sp~třujeme kosmé
brevno, v němž jsou tri lvi, stylisovan~ do klasické polohy ve skoku.(S, obr.4)
.
Z r.1345 se dochovala pečet Ottona Hály, která n~se
část

ž

Philippe Bastarc de Bourgogne, seigneur de S~e~yck, ~ozen ~ r.
1464, D~žel.ský syn Filipa Dobréhe vévody Burgund.ekéhc li. ~arguarite
van Pr-oeat , Legitimován ~ r.1505. flll.ndereki· e..d:::ir~ ll. guveTDér v G::-avelingen. Zvolen DE řádové kápitule '" ~us61u dne 11.1.150l za rytiře
Zlatého rouna. Vzdal se J'ozději členEtvi ~ řá.:l.u a stal e e r.15H biskupel!. v Utrechtu. Ze:r.řel dne 7.4.1524. Proslul jlil= mecenÉ.~ u:;:;ěni; poc poroVč.l maliře li :t1atnik;y, v jehe službácr. půeo:'D i význ=~· malí:' JelUl
Gossaret zv. ~abuse.
PO:JiE erbu I
Ve' zlaté::: poli široké krokev, I:t.ers nese ůpln~· er":; b~l;ýcr, v~
v odů , 'I'=jskÉ. přilbe Ió červencr-střibTDOl: točen:c: s, mob-o-zlatY'lli
;;řilaýva.dly. Klenotlle. zlatá e ova (Týr).
Pra:neny:
Chifflet, J.: Breviari~ historicuc ••• (viz položkh č.lB)
lI.aurice, J. E.: Le ble..son ••• (viz roložo. č 27 )
bergé, 1\E.rcel: Lel: Bat ar-ds de h, Ltuson d~ Bo=go,;::n€' e~ leur descen:lance. ln: BulletiL L'lntermédiar~ deE gen&,1~~6t6~1 ~-c. 6C, 5ruxelles
195~, 6.354-355.
her~ImS, P.l .umorial de nanderE du XVI 6i~cl"5. B:-uxelleB-hl.riE 1919
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štít s vyskakujícím chrtem, při
čemž fi&urB ~e posunuta více do
pravé časti stitu.(6. obr.5
JinÝm erbovním zvířetem je
medvěd.vTen se objevuje ve znaku
Františka z Berouna. kde kráčí po
trávníku. na hrdle má obojek a za
ním z trávníku vyrůstá strom.(?
obr.6)
Poměrně hojně za8~oupenou

9

obecnou figurou je kůn. Vyskakujícího koně měl ve zn5.ku Václav
von Rossel.C8. obr.7)
Čás t e č aě mluvícího znaku používal J;)hlin Eber~inův od Kamene; vyskakující k~n stojí na sedmi hr ann ém kaiae nf , Na štítě je I:-::Jstavena přílba 8 přlkrývadly.
kleLo tem je křídlo. na němž jsou
naznačena koslllÝm šrafováním pera.
U spodního okraje křídla jsou
znázorněna tři trojvrší či trojlísth7.(9. o~r.8)
Ve znaku Hanuše Prokopa Langeho kůn
vyniká z levého okraje štítu a nozdrami
se dotýká berličkového kříže v pravé
části št{tu.(lO. obr.9)
Polo71na koně. vynikajícího z levého
okraje štítu, je 1 ve znaku Mikuláše
Schottera. Zde má kůň uzdu, která je
přivázána ke kruhu v levém horním rohu.
V pravém horním rohu je figura podobná
kosmo postavené iniciále M. z jejíhož
pravého dříku vyniká šikmo dolů hrot
střely.(11 9 obr.10)
Přísnak von dem Winkel měl ve znaku
berana ve skoku.{12. obr.11)
Mikuláš Styr z Hory používal ve znaku polovinu kozla.(13& obr.12)
Figura jelena se ve sledovaném materiálu Uevyskytuje. avšak objevil se zde
ale spon jelení paroh. Ve znaku Michala
Donáta je paroh jeden. položený šikmo a
v

10
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podložený kosmo položeným mečem.(14~
obr.1)
Tento znak je ve~~~ podob~
erbu vladyckého rodu z Chr1ce. ktery
však měl pořadí fi§ur otrácené. paroh
poloien kosmo a mee šikmo.(15)
Znak Dětřicha Plafuse má parohy
dva. Jsou v p::Jlceném štítu a každý vyniká z poltící linie.(16. obr.14)
Na listinách z r.l)71 se dochovala
pečet Eligasta ševce. Ve štítě je l~d
ská paie, kosmo vynikající ze spodn1
části levého okraje.(17. obr.15]
~"
Poměrně velké procento znaku UZ1va
figuru ptáka. Jan z Prahy má na pečeti
z r.1414 znak úpl~. 30hužel však část
pečetě s pří~bo~,a s klenotem je ~dlo
mena a o jej1 pr1tomnosti na neposkozené pečeti lze usuz~vat pouze z ~a~ ~
klonění štítu k prave straně. Ve st1te
je orlice. (18. ob r s t
Na další pečeti. patřící Henslinu
Heroldovu, spatřujeme vlevo obráceného
dravého·ptáka, stojícího na kvádru.(19,
obr.l?) Další dravec se vyakytu~e ve
znaku Jordana Hophnera. kde stoj1 ne
pahorku.(20. obr.18)
Ze dne 17.9.1405 se dochovala pečet Bernarda Chotka 9 na níž vidíme ve
štítě kráčejícího kohouta. (21. obr.l9)
Další staro~ěstský rod z Litoměřic(22)
používal znamení křídla na pařátu. Takový znak je doloien.u Konráda ~ 1itowěřic(23, obr.20) a Jeho syna Vaclavs 9
na jehož pečeti jsou na křídle nazna-č eua eera. (24. obr.21)
Krídlo na pařá~u užíval ve znaku
také zlatník-Václav Krich. Měl štít s
kosmým břevnem, provázeným po obou
stranách kosmo položenými krídly na
pařátu. letkami od břevna.(25. obr.22)
Křídla. tentokráte bez ?ařátu. se
é
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vyskytují i ve znaku rodu, z něhož pocházel husitský hejtman Frokoť Veliký, píšícího se z Cách.(26) Na peceti Jana z
Cách jsou dvě r3z1ožen~ kfidla a mezi nimi u hornipo okraje štítu je pr3 setřelost
pečetl ěpatně rozpoznatelná figuia, jedná
se prsvdep~dohně o hlsvu.(27, obr.2)
Spojovacím článkem mezi fi~uraffii, pře
vzatými ze světa savců a ze sveta ~táků,
js'oa heraldické obludy, vzniklé spojením
obou těchto skupin.
Okřídleného psa měl ve znaku Oldřich 511berczeiger(2B, obr.24), řezník Petr z Chebu zase užíval kráčejícího grjf~29, obr.
25)
Další skupinou obecných figur jsou
rostliny. Pečel Konráda Reysenkytla zobrazuje kosmo dělený štít, nahoře vyr~stá z
dělící linie ~tonek se třemi vinnými lístky, dole je sedm šupin ve třech svislých
řadách, v postavení 2-)-2.()O, obr.26)
Uikulás Klementer měl ve znaku r3vněž
ko smo dělený štít ,av:šak z děLící linie
VY~Btal0 po Ob3U částí štítu po jednom
trojlístku.()1, obr.27)
Poslední rostlinnou figurou ve sledovaném materiálu je pečet se znakem Bořity
Děpoldova.()2) Spatřujeme.na ní štít s
břevnem, které je provázeno nahoře dvěma
a dole jedno~ pětilistou r~ží.(obr.2B)
Z r.1)61 pochází pečet ~atěje Reze.
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27
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s p~lrněsícem obrácenjm r~hy
vzhůru, na obou r~zích a též u;>ro3třed
dole je po jedné ~estihroté hv~zdě.l)J,
::>br.29)
~ěšianské prostředí ovlivnil~ i pronikání nástroju do znaků, třebaž~ ne tolik, jak by se dle prostředí čekalo.
Na fečeti Petra Budanera z 29.9.1)71
lze videt tři trojzubce us;>ořddané do vidlice a uprostřed ~titu spojené.(J4, obr.
Je na ní

32

~tít

28

3D)

Jiné nástroje, tři palice v postavení
2-1, j sou ve z nak u Theod o ru z Cách. ()5,
obr.)1 )
Zdeňka, vdova po Bolkovi z Prahy, mě
la zase ve znaku šikmo pod sebou tři kosmo položené tesařské sekery.()6, obr.)2)
Ve znaku Henslina Albertova spatřuje
me dva zkřížené rýče.()7, obr.)))
Z let 1)43 8 1)45 pocházejí pečeti
patřící Johlinu Eberhardovu.(J8)
Jsou na
nich dva odvrácené trojúhelníkovi té praporky, kosroo a šikmo postavené, které
jsou zatknuty do koule v patě štítu. Uezi
nimi je předmět, který pravděpodobně
představuje.stylisovaný palcdt s půlkru
hovými pery, nebo pelici.(obr.J4)
Záhadné znamení se objev~je na pečeti
HeDslina Rowbera.(J9) Je ID3žné, že jde o
tři po vidlice uspořádané palcáty, dotýkajicí se hlavicemi. (obr.J5)
Z rr.ěštanskéllo prosthdí v z e e L i znak
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Matěje
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Rudniczera.(40) Ve štítě se
nachází merka ve tvaru šikmo položeného kříže. jehož dvě vodorovná a horní
svislé rameno jsou tlapatá. spodní
svislé rameno je prodlouženo a v patě
štítu zalomeno, takže ťeho konec smě
řuje kosmo vzhůru 8 obe části spodního svislého ramena jsou spojeny šikmou latí.(obr.36)
Mezi obecné figury jsem zařadil i
zna~ení nejasná. frvním z nich je silně poškozená pečet se znake~ Matěje
Ryczingera.(41) Je na ní patrná pouze
pata štítu, zbytek je odlomen, se šesti koulemi t z každé vynikají tři čár
ky.(obr.37J Další pečetí je též poškozená pečet Mikuláše Zarow8k~ho z r.
1414.(42) Ob~evuje se na ní štít 8
před~ětem 9toce~~m do kruhu, na jehož
horním okraji ~sou dva výběžky zakončené koulí, coz p ř pouš t f různé Ln t er-«
pret~ce.(obr.38)
Poslední pt>četí je
pt>čet Mirka z Jílového.(43)
Nt>st> znak
s břevnem, v němž bylo několik figur,
možná niží, avšak reliéf pt>četi je natolik 8t>třelý, že fi~ury nelze spoleí

hlivě identifi~ovat.(obr.J9)
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- Na pečeti~h listin z archlva církevních instituci,
zmíněných ve stati o heroltských figurách, se vyskytlo 1
n~kolik neúplných znaků, skládajících se pouze z přílby a

klenotu. Devět z nich nebylo možno přiřadit k nějakému
štítu.
Na dVJU pečetích jsou přílby s křídlem. Pouhé křídlo
v klenotu měl Martin Stach.(44, obr.40) Druhý klenot,
patřící nožíři Uikulá~i Reubelovi. ~á na křídle ptáka, do
jehož zad jsou vějířovitě vbodnuty tři dýky či meče, příl
ba je o?atřena přlkrývadly.(45, obr.41)
Dalsí skupinou klenotů jsou rohy. Celkem lze zachytit
tři takovéto klenoty. Pouhé dva rohy měl v kler-otu BSTte
Pf.Ll.ungův, p ř f Lba nese přikrivadla. (46, obr.42)
Hána Beneschauer měl mezi dvema rJhy p03ivnJ zna~ení, VYpadající jako štítek se dvěma delšími hroty uprostřed a
jedním kratěím hrJtem nB každém konci horního okraje tohoto štítku. Rovněž tato pfíl~a ru1 pfik~JvGdla.(47, otr.43)
Třetím je klenot Ondřeje Huperta, kde mezi rohy stojí blíže neldentifikovatelný pták en face, přílba opět nese při
kYývadla.(48, obr.44)
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l)GO. záři,

1)82,
1)82.
1)85,
13[;6,
13a7.

P~slední čtyfi zjiňtěné klenoty nelze zafadit do něja
společná skupiny. Klenatem Volflina od KRmene byla l~
trubka položená nu přílbu 1.'1 přikrývedlY.(49, obr.45)
Jan Rupert používal pfílbu 8 pfikrývadly, klenotem je kří

k'
vecká

dlo, na němž by l a postavena kou Le , ze které vyn í.ke La p e v f
kyte.(SO, obr.46)
,
Lazebník Albert Y~y měl na pfílbě s rřikrývadly dva trojúhelníkovité praporky nu zkrížených zerdích, jejichž konce j sou ohnuty na způsob č r šadc L, Do spojnice obou hrdí
je vetknuta paví kyté..(S1, obr.47)
Posledním klenotem na přílbě s přikrývedly je merke ve
tvaru poháru, rodložená dvěme zkříženjmi tale~, z nětož
vyniká hrot strely. Klenot patřil Zdenku soukeníkovi. (S2,
obr.4é)
Po odečtení tfí nejasných znaků, neuvažujeme-li pouhé
k~enoty, bylo zjiitěno 35 znuků s obecnými figurb~i, tedy
méně než bylo zjiĚtěno figur heroltských.(5J)
~ezi obecnými figurami je nejpočetnější skupina znaků se savci 34,3%, pfipočteme-li k nifu i' znaky s parohem, čítá ta!o
skupina plných 40%. Přitom nejčastěji SE \~6kytuje kůn,
hned za ním následuje lev - 8,6%. výstyt ostatních zvíř~t
se pohybuje mezi 3,S až 5,7~.
,
Dale:l skupinou co do počtu jsou nástroje. Pfipočteffie-li k
nim i sporná znamení p op saná jaka palcáty, činí 17 .1%.
Po nich následují ptáci - 11,7%, dále křídlo na pařátu e.
rostlinné figury - 8,6~~.
Z celkového počtu 35 znaků se 25,7% znaků snaHlo n&podabit erby šlechtické,vccž je více než u Bkupiny figur
heroltakých.(S4) Zároven ee D€zi obecný~ figura~ neobjevuje jedna, která by ~ěla výraznějěi převahu n&o ostatními, jako je t omu u heroltských "figur. kde prioritu n.á
kosmé dělení štítu hřebenovitým řezem.
'
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Ze všech ve zko~~é~meterié.lu zjistěných zu~ových pečetí
zaujimují obecné fiplry 47,);;;, zatiwco here;1tE:"ýel-. fieur je
52,1~ ••
Ve ekupině zr~ů e heroltekými figur~úi zaujímbjí nobilitisujici :r;n~ pouh,ých 20.5%.
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Geméinde Figuren in den W~ppen der WJrger der Prager
Altstadt in der vorhussitischen Zeit.

ERBY MICHNŮ Z VAcíNOVA
Pavel H.

In der "Ile r-aLd c ké ročenka" /Hereldische Jahresschrift/
1989 ist der erste Teil der Arbeit ~ber die Weppen der AltsH!dtischen Petrizierfemil.ien in der vo r-hus s t sc he n ZeH,
den Heroldsfiguren gewidmet, herausgekommen. In diesem
zweiten Teil werden ~eppen mit gemeinen Figuren und mit
blossen Helmen mit Helmzier beschrieben. Die Arbeit ist
nech verschiedenen BenUtzern resp. nech benUtzten Figuren
geteilt. Die Figuren sind einzelnen TrShern nech erheltenen
Grundlagen zugeteil t , Es hendel t si c h um f'o Lg e nd e Figuren:
Lďwe, ~r, Windhund, Fferd, Widder, Ziegenbock, Hirschtenge
zwe Geweihe, !,~enschenhand, Adler, Pau bvo g eL, geflUgel te
Kralle, Kr-a Ll e , Aus pflenzlichen !:.otiven: WeinbHltter,
Dreibl~tter) ftlnfbl~ttrige Rose. Weiter kommen~v?r: HDlbmond
'und Sterne, . Dr-e ze c k , Sc hl.e ge L, Be L, Speten, rll::nchen.
Rš t.s e Lha f t bleibt das Weppen des Henslin Row be r , geradeso
vde die Zeichen im Wappen des řleUj Rudn í.c ze r , Unklar sind,
Figuren in den . . . ap pe n des !l!aUj !\yczinger, lI.ikulÁ,ě Zerowsk;:.'
und ~~irek z Jilového. Aus der Gesemtzehl von 35 v'eppen a hme n
circa ein Viertel Adelswsppen nech.
Zuse~enfessung von
MGDr. Frantiěek Lobkowicz

Pokorr~
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- glosy - poznámky - zprávy - recenze
JOf'ef Krá.eoa
Cesk~ i1uminovanl rukopisy 13. - 16. ~tcletí, Praha, Cdeon 1990,445 s.

K pété~ výročí ú~tí naše~o pře~ního znalce stře~ov~k~ho ~měDí
Josefa Krásy /l933-~985/, V)'bral K~rel ~tejskal z poz~stelof'ti na osmnRct studií o ~tředov~ké l-nižní malbě o~ počátku 13. eto1etí do ro~~
1526. Ctenář tak ~ostévá clo rukou ~oubor prací p~blikovaLých až doeud
roztříštěně a ve SVPID celku jen obtížn l dostupných. FŤita7livost repre~Ant8ttvní publikBce zvyšují ~~tné b~revné i čerr.obílé reprodukce. ,Vět
šinou je tu Huptrační doprovod vybrán zcela nově a řada snímb~ je zde
reprodukována vlAsto; poprvé. Vedle epecialiet~ uvítá knihu i zájemce
o her~ldiku. Pro praktickp užití erbu jeou d~leiité ilu~innoe tzv.Ostrov~kpho rukoptl'u Legen1y o pv. ne1vice z roku 1353. ~du heraldických motiv~ n~!e7ne~e i na výběru ilu~trací zn~~ých rukopie~ kr81e Václava IV.
Ai do sud oj'!'1in l1é jeou barevné reprodukce ukázek z Gelnhau~enoV'l kodexu z roku l4a7, známXjší z ne pré.v l kvalitních tiak~ černobílých. Jen
čé.stečn~ je dokumentována bohaté heralaická v$~doba Hodinek Jiřího· z
~lneterberka z doby kolem roku 1490. Sbad vůbec poprvé je zde bqrevně
zveřejn;no zn~kové folio Bible mincmistra Fetra Z~rzlíy.a ze ~vojš!na.
Publikace te1v n'!ljen. zpřístupňuje ělrěí veřejnosti řadu zSvažných studií k vývoji ~eské knižní malby 13. - 16. století, je skutečně hodnotn)'lll
t črrí
p"mátky přť'dč"ena zeBr.ul ....ho vědce
významu, ale
je cl'lnné.. i svým 11 us t.r a čn ím doprovod~m.
FRP
u e

...

evr-opek

ého

K nejčastěji měněným erbům dOlJlácí heraldiky náleží
podle přesvědčení tradovaného po celá desetiletí rodový
erb Michnů z Vacínova. S tím pochopitelně souvisí značně
neúplná, rozporná a v neposlední řadě i myLn údaje v dosavadní ~iteratuře. Již samotné jméno rodu je obestřeno
jakýmsi odiem, pramenícím z ods~dku j€din~ho přísl~š~í~a,
označovaného obvykle za zbohatl~ka a karieristu, men~c1ho
erb stejně rychle jako přesvědčení a korouhev svých chlebodárců. Skutečnost je však podstatně méně dramatická a
jsme tu svým způsobem svědky jedné z úporně zakořeněných
legend. V jedné osobě jsou tu z pohledu nové doby odsuzoványvlastnosti v životní realite věků tak casté, že krajní skepse v nich.chce spatřovat nejednou atribut národní
povahy. Naše historické vědomf,má mnohdy ~e skutešn~sti
velmi daleko, s oblibou vytvár1 svět černych či-b11ych
siluet a lidé s~odných skutků se podle' potřeby stávají hrdiny nebo zavrženci.
Původcem rodu je ~artin Michna, vyučený koželuh, syn
řezníka Pavla Michny pocházejícího z Lužice. Narodil se
okolo roku 1540, je doložen v městské radě 1 jako primas
v Budyni, kde vlastnil d~ a dvorec na předměstí. Panským
úředníkem ve službách Zbynka Zbjíce z Házmburka byl prokazatelně již r.1589. Pro svá ctné a chvalitebná zachováni
obdržel dne 14.8.1598 erb a predikát z Vacínova, zvolený
podle názvu lesa v nedalekém Kostelci. Zdůvodnění zásluh
je formulářové obecné a svědčí o vlastní iniciativě, či
spíše o přímluvě vrchnosti. V modrám štítě půl zlatého
zajíce. Turnajská přilba s pokryvadly vpravo modro-zlatými, vlevo černo-&latými8 s točenicí týchž tinktur. Klenotem buvolí rohy, pravi zlato-modře a levý černo-zlatě dě
leni, mez! nimi dva prekřížené šípy hroty vzhůru s modrým
operením.(l)
Tento erb je sice v literatuře nejčastěji popisován, ale
ani jednou zcela přesně. Celý erbovní list otiskl již v
r.1602 ve svém Diadochu Bartoloměj Paprocký, ale tiskařo
vou nepozornosti vypadl řádek při popisu klenotu; zmateč
ně působící neúplný te~t se st81 puvodcem dalších omylů.
Rohy i pokryvadla jsou obvykle popisovány jako modro-zlaté a rozpor ~e i ve zbarveni šípů. Ty jsou, dle mého soudu, zjevně prirozené bal~ a proto je zdůrazněn pouze
údaj O opeření. V literatuře kolísá jejich popis mezi
stříbrem, zlatem či modrou ti zlatou. Celkove nejúplnější
popis přinesl August Sedláček (2). který vycházel z autentického znění kancelářského konceptu, ale zběŽným psanim došlo k záměně černé za červenou. Autentické použití
erbu osobou obdarovaného se mi nepodařilo zjistit a na
mladší pečeti je zajíc obrácen vlevo.(3)
é
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Martin Michna zemřel patrně r.161O a zanechal syny
Pavla a Jiřího Viléma. dcery .A..ru:lu ),iarii a lIartu Poly:xenu.
Pavel, ne spo rně nejpr:>slulejší příslušník celého r cdu , se
narodil někdy v 80. letech 16. stol., studoval na katolické universitě v Ingolstadtu fl. po návratu nastoupil úřed
nickou dráhu V r.1607 se s ním setkáváme poprvé jako s
koncipistou České dvorská kanceláře. Nejvysší kancléř
Zdeněk Popel z Lobkovic tu preferuje od svého nástupu nové mladé úředníky, oddané politice své, tedy katolické
strany. a tak Pavel Michna pJstupuje rychle ve své kariéře, kterou završil postavením sekretáře.
Mladší bratr Jiří Vilém studoval u jezuitů v pražském Klementinu a na universitě v Dillingen dosáhl r.1612 mistrovského gradu.
Povýšeni do rytířského stavu dne 20.10.1617 se týká obou
bratří. S ním udělen i čtvrcený štít. v jehož 1. a 4. čer
nám poli zlatý lev, 2. a 3. pole je pětkrát červeně a _
stříbrně děleno. Korunovaná turnajská přílba s p:>krývadlY
vpravo černými a zlatými, vlevo červeními a stříbrnými.
Klenotem složená orlí křídla, přední'petkrát červeno-stří
brně dělené, zadní dělené zlato-černě.(4) Y literatuře
zůstal tento erb opominut a mylně jej p:>psal pouze Heinrich Kadich. (5)
,
Dosavadní sekretář Pavel Michna z Vacin:>va vystupuje
po Bílé hoře ak t vně na straně domácích vítězů. Byl čin
ným v rekatolisacní komisi, královským radou, ale i jedním z 15 účastníků známého finančního k:>nsorcia. Tato účast mu př Lne.aLe značný e kcn oud c ký efekt a získané prostředky investoval do koupě rozsáhlých statků. Stal se
královským místodržícím a zemřel jako vojenský komisař v
r.1632 u Borimberka.
Jeho bratr Jiří Vilém byl rddou nad apelacemi, členem vyšetřující komise prg městský stav, vrchním hejtmanem císařských panství v Cechách a hejtmarlem kraje Zateckého.
Zemřel v r.16J7.
Oba bratři byli dne 31.8.1622 p:>výšeni do říěského panského stavu s predikátem "v:>n Weitzenhofen" a získuli i nový
erb: K:>smo dělený štít. V horním zlatám poli černá korunovaná orlice. ve spodním červeném poli stríhrný dvouocasý.
zlatě korunovaný lev na zeleném trojvrší. Turnajská korunovaná přilba s pokrývadly vpravo černo-zlatými. vlevo
_
červeno-stříbrnými, klenotem černá
zlatě korunovaná orlice se zlatou literou F na hrudi.(6}t
V popisu tohoto erbu se až na drobné detaily věechna dosavadní, ostatně na sobě závislá. literatura shoduje.
Užití v praxi je možné ověřit na pečetích Jiřího Viléma
llichny. Starší z pečetí, užívaná ve 20. letech. je kulatá
O průměru 27 mm a nese úplný erb, 19movaný opisem mezi
linkami a va.vřínovým věncem: GEORGIV ~ILHE1L~ MlCllllA DE
WACZINOW.(7) Souběžně B ní byl užíván i prstenový sekret,
na němž je v osmibokém poli pouze erb, po stranách klenotu provázený literami GW MZW. (8) . V po Lcv í.ně JO. let je
nahrazen větší pečetí o průměru 15 mm, lemovanou vavříno
vým věncem a po stranách klenotu 8 literami GWWV~.(9)
í
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Definitivní pr:lměnu přinesl oklonek desetiletí. kdy se objevuje pečet oválná o roz.mě.ru 40 Jl 35 nua , Leu.ove.né o p ae m
mezi linkami B wavfínový~ vincem. s textem: GB0RGIVS ••
nLHELMVS • UlCHNA • DE WACZINOWA.(10)
Orlice je v t'0pisu uvedena "a roztaženými křídly" B nu vyobrazeních dusledně ztvárněna j~ko vzlétající. jak ve štítě tak i v klenotu. Oběma bratřím byl dne 14.11.162) při
znán stav říšských starožitných rodů a 27.7.1626 potvrzen
i pro Čechy. ale tyto výsady neměly na erb žádný vliv.
Pavel Michna byl dne 20.8.1627 povýěen na říšského
hraběte, udělen mu p~latinát a 20.1.16)2 ~u byl hraběcí
stav potvr&en 1 prd Cechy. Jako říiský hrab i obdržel tento erb: V modrém středním štítku čtvrceného štítu zlatá
litera F eod císařskou korunou. 1. B 4. pole je třikrát
stříbr.co-cerveně p oLc eno , ve 2. s Lat.ém poli černá .korunovaná orlice, ve 3. černém poli zlatý vlevo obráceni dvouocasý lev. Tři tur.cajské korunované .přilb:r. Pravá,' s pokrtvadlY černo-zlatými, nese černou korunovbLou orJ:1ci;
strední, s pokrývadly vprbvo černo-zlatými ti vlevo č"rve
nostříbrnými, nese páva p ř r oz e rié eur-vy e e e La t ýc pr6tenem v ústech; levá, s pokl'ývadly č e r'v e r.o-e s t ř f brr. n.L, nese
zlatého dvouocasého lva.(11)
Uži ti na pečetích od pov fd POp1Sl1. Z I'av Lov ch j ~('l: zjistil pouze maLou o arc.i b okou p e č e t v č e r-v e c n, v o uku , ve1i1>06ti 20 :x. 15 mm, se z nuk en. p i-ové z e ným l Lt e rr.n t P G (12)
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v e Iud s ř e t e Lné jsou oLe pe č e t I jeLo syn&.. Václava hr. ~lchn,y. ~tt1rší, o lJr:illěru 35:úlL e ler;;ovf.illá linkou, nese úplný erb z e suhu j LcI ve ep odr.f části do stuhy 8
textem: WENCBSLhVS • Cu ~ES • DE WACZIEQVA.(13)
Provedením kYal1tnější je okrouhlá pe č e t o p růue ru ~O mn.,
lemovaná vavř f novým věncem prov!Íz'>n.:ilL a t uhou e op ae mi
ViENCESLAVS COMES DE W;'TZHJVJ... (14)
Jeho úplný erb l~e dodnes vidět i v bývalém kostele EV.
~áří :Ma~dalény v Praze na Újezdě, dnes budově Státního
ústředního archivu. Napr o t L tomu c pak ove ná provedení erbu
v il1ichnovském p&lácl, du"anílt. Tyršově domě, kde se jedná
o alianční znak Václave hr. Michny a jeho cboti Ángelilcy
ze Žerotína, důsledně pc s t r-ád e j f střední štítek. Spr~v!l:::>u
podobu erbu Dese mn:..morové deska, kryjící rodinnou hr;:;bku
v boční kapli koetela sv. ~omáše v Prhze na M&lé Straně.
I.na náhrobku jeho sestry Anny Františky (1610-1649),
provde.cé od 1'.16)5 za Jindřicha Viléme Slevetu, kt~ri prý
nalezl Wunachwitz již v r.1718 volně ležící na pražské ulici, byl podle jeho kresby erb úplný.(15)
Václav hr. ~ichna, soudce zemský a apelační rada, zemřel
r.1661 jako poslední mužskÝ potomek této rodiny. Hraběcí
erb uvádí Kedich B obráceným pořadím tinktur 1. 8 4. pole
a ITem obráceným vpravo. Sedláček použil původní popis,
který v jeho podání působí nejasn~ 8 Bačkovský se drží
podáni ~adichova s tím. že na hrud orlice přidává literu
P. (16)
Jiří Vilém ld.ichna svob. pán z Wei t z enho f e n , 'který
yšak v domácím ,roatředí užival půvoďnibo predikátu. jak
Znakově
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V konceptu,Ceské dvorské kanceláře 18)
kosrno dělený, ale na miniatuře.
bovni 11stins. je erb vym&lován
, jak

jako
er-

Reálné použ! ti tohoto erbu se mně za tím n enod e i
tito Popisy v literatuře - Kadich. Sed
ve shoda a textem konceptu z rc ad Lov ě "';;'~U·T'';'~C>
~artln Jaroelev ~ichna kouei1 Ho
tice a
lice.
Manželstvím nabyl Janova záluzi II ~ostu» Fři povýšení do
~an8kého stavu byl dosavadní ~rb dne 6.6 1663 změněn.
Ctvrcený štít s modrým korunovaným střednim štítk€m, y něm
stříbrné břevno. Všechna pole hluvni~o štítu jsou třikrát
polcena: 1. červeno-stříbrně 2. zlato-černě, 3. černozlat~. 4. atříbrno-červeně.
2. poli je černá %latě korunovaná orlice, ve J. poli zlatý korunovany dvouocasý
lev. Dvě turnajské korunované přilby. Pravá B pokrývadly
černo-zlatými, nese vlevo hledícíbo páva
barvy
Be zlatým prstenem v ústech, levá s
červeno~tříbrnými
zlatého lva ze ětítu 1
Ba pečeti
syna, Václava
(1
684), je
pouze etít bez klenotů pod liatovou koru~ou. provázený
palmovými ratolestmi. Polcení ve 20 a J. poli ch;ybi,zůst.aly
pouze hlavní flgury.(20) Obdobně na jeho náhrobním kameDÍ. jak je~ v ko~tele Hybernů překreslil Wunschwitz.(21)
T literatura nacházíme rozpory především v barevnosti
středního štítku. Kadlch a Meravigll~ jej uvádějí ako
červený. Sedláček správně modrý.(22)
Roze or
ie u textu konceptu Ceaká dvorské kanceláre je připojeno
vyobrazeni se štítkem červeným. ač text výslovně uvádí modrjo Pole hlavního ětítu nejsou v konceptu přesně popS&na,
40
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ale bovofí se pouze o čtyfech pásech alt~rnutivně &bórvených. Popis je veden od spodu a tedy i utříbrno-cervené
~olcení je uvažováno pro 4. pole u v ostatních vždy v poradí oeačném.
Jiz zmíněný Vilém Václav svob. pán ~ichna byl radou
komorního soudu & zemřel r.1684. Jeho tři synové - Martin
Vilém, Jan Václava Václav ·Perdinwld - byli dne 14.2.1711
povýšeni d~ stavu hraběcího a dosavadní erb jim byl takto
polepšen: Ctvrcený štít se středním štítkem. Ten je modročerveně dělený, v horním poli zlatý kráčející dvouocasý
lev, v dolním poli. obrněná paže s taseným mečem. vše stří
brné. Trojnásobné polcení polí hlavního štítu a figury ve
2. St. J. poli zůstaly nezměněné. ~:I:'ři korunovanéturnajské
pfilby. Pravá. 8 pokrývadly černo-zlatými. nese páva při
rozené barvy se zlatou chocholkou a zlatým prstenem v ústeoh; prostřední, a pokrývadly vpravo černo-zlatými, vlevo ěerveno-stříbrnými, nese dělené buvulí rohy, pravý modro-zlatě. levý zluto-modřet mezi nimi zkřížené šípy hroty
vzhůru (bez udání tinktury); levá, B pokrývadly červeno
stříbrnými, nese zlatého korunovaného dvouocasého lva.(2,J)
Tak ~e erb popsán v textu. ale již na pergamenu ke konceptu pripojeném je pozměněn. Do středu je vložen červený
štítek se stříbrným břevnem.
Hraběcí erb, jak je popsán v konceptu, nebyl v pr&Zi akceptován a do obecného užívání přisla obQěnená varianta.
Jednalo-li. se o úpravu v originále nebo o svévolný návrat
k pův~dnimu štítu. nelze 8 jistotou říci. I zde některá
provedení vypouštějí trojnás~bná polcení 2. a J. pole.
Předposlední příslušník celého rodu, hrabě Emanuel Petr
(177~-1827), užíval na soukromé korespondenci osmibokou
pečel o rozměru 15 x 12 mm bez opisu, která nese frbnCOU2aký štít pod listovou korunou, v něm kursivou majuskulní
mon::>gram .&1. (2·0
Závěrem lze tedy konstatovat, že četné proměny erbu
se netýkají celého rodu, ale n&ležtly třem relbtivně samostatným větvím a jsou vždy genealogicky 8. časově podmí-

(dále KadIc h) V textu pouze o.ay I v klenutu, zcela chyb.úé. !<reeba na tab.b2.
.
.ČlIlli II., 8.530 mylně u"áH potvnení pův odn bo erbu.
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Sedláček, A~-ust I Čeekcnor",vbkli herel d i ks , II., i-r"h.. 1925,
e.530 (dále ~H II.).
Jde Q drobný oeaibolr.:ý sekret I-avlb Michny, dccncv aný na nedat.
kvitánci. Klenot je po stranách provázen majuekulními literami

fl! Z'Ii.

Archiv Národního muee8 (dále

!N~),

Pozustalobt Augueta von Doerra, karton XIII.

Sb. li - Yichna, 1626, 21.7.
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s. 37

ovs při povyšení do rytířského stavu 120.10.16171
Polepšený.erb ~avla a Jiřlho Viléma ~ichnů z Vac 3í nl ovSa P6ř1 povyšení do říšského panského stavu
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~tátú.Í úe t ř edn archiv Pr-aha (dále S1jJ. Pr-s.nsl , Čó~ká dvorbká
kance Léř (dále ČnK), IV., Dl, ka r-t cn 464 - !.'id.m:..

S~A P~ha.

an t

(9)

něny.

Prameny

t

~olep~ený er~ Pavla Jiřího Viléma Michnů z Vaci~
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Polepšený erb Pavla !I~ichn.v z Vacínova pfi povýšeni do ,Ušského hr-e bě c f r.o s t.evu 120.8.16271
Erb Martina Jaroslave N-ichny von Weitzenau p ří
jeho povýšeni do Šlechtického stavu 112.3.16371
Polepšený erb Martina .Ja r-os l a va Michny von V;eitzenau do pa n s ké ho 'stavu 16.6.1 E. éJI
Polepšený erb ~artina Viléma, Jana Véclbve a Véc l e va Fe r-d nanda Michnů von \'Iei t zene u při povýšení do hr-a bě c f ho stavu 114.2.17111

s. 39
s. 41
s. 42
s. 43
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Kresby: Michal Fiala

~eitzenaul

Das Wappen der Michna z Vacínova /Michna von

Nach langjt:lhriger Traditicn gehert des Faz Lí e nweppe n
der Michna z Vacínova zu den arr. meisten ge~nderten Wap~en.
Die Wirklichkei t ist Hlngst nicht s o d r-ema t sc h und \l'i~
sind Zeueen einer tief eingewurzelten Legende. Sine Anely~~
der irrttlrnlichen heraldischen lnterpretaticn bewe i s t , cas s
die zehlreichen Wappent:lnderungen nictt die Farr.il~e als Gbnzes, scndern drei relativ selbst~r.dige Familienlinier. betreffen und de s s sie i=er ge rie a Lo g i s c h und z e t.Lí c h b,,d ingt s nd ,
Zusa~.enfassung von
~UJr. Franti!ek Lobkowicz
í

í

í

í

- glosy - poznámky - zprávy - recenze Znak ~eekého Těšina. (K 7Q. výročí vzniku nového města)
Znak Tššina, historického sídla t~šinEkých kníiat, ee vyvinul z 0brazU m;steké pečeti, známé eice až z otisku z roku l4~6, avš~ užívané
nepochybnš JH ve e t o Ie t f předcházející.... ~rozulLitolná eYJLLo1ika vyjadřuje z~ěnými věieni e otevřenou brano~ opevněn6 město, Fříyadně kníŽecí hra~, blíže specifikované vodním toke~ v jeho úpetí - řekou Olzou a
vznášející se orlicí ,těšínských Piastovců. ~rb těšínských kníiat - zlatá orlice v modrém poli - také jednoZllačně určuje tinktury !těst ek ébo
znaku, takŽ!l určitou variabilitu je možno pozor-ove.t pouze v příI'adě vě fí a brány, zobra~ovaných někdy ve zletém provedení, jindy ve stříbrn~m,
a řeky Olty, zaměnované také omylem za zelený trávník či t r ojvr ě f , V uvedené po iob ě přetrval t.~šínEký mhtský znak staletí a dočkal se i roku
1920, kdy se začíná peát nová kapitule nejen v dějinách města, ale také
v jeho heraldické symbolice. III
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JH necelý rok po rozhodnutí o rozdělení města mezi Pol eko a Republiku československou ee dostává otázka městského znaku na pořad jednáni. Zatímco o lep timnosti převzetí půvc dn hc zm.lGl:, stejně jako názvu,
nebylo v případ/! polské části města, tvořené celým jeho h s t o r-í ckým jádrem, pochybností, v ~eské části byla situace složitějši. Ta totiž 8estáv.u.a pouze z býv"lých předm:lsti kolem železničního DádraH li vlastní
obec zde bylo třeba teprve konstituovat a nově definovat. V případě'
m~stekého znaku bylo možno vytvořit a začít užívat zcela novou symboliku nebo se přihlásit ke znaku ~iétorickému a snažit se i na české straně zachovat v tomto swěru určitou kontinuitu, reprezentujici oVŠem také svým zp~sobem pretence na území celého města. Přes lehce předvída
telnou negativní odezvu z polské strany se spr~vní komiee ~eBkého Těši
na rozhodla pro druhou variantu. Ve své plenárn1 Bct~zi 7. června 1921
echvá'l n~ če eké i německé strany jednot.1aeDě fádost vládě republiky,
eby byl Ceskému Těšínu přiznán statut mšsta a "aby byly městu ponechány městské barvy lčen-ená, 'žlutá, modrá! a znak býv. města Těšína~ J1avíc n~mecké strany poža10valy změnu názvu města ne Těšín ~eskosloven
ský s r.ěmecKým. ekvi valentem Teechen Tache cho al owake
Výpis z usneaaní byl spolu s vyobrazením navrhovaného městského znaku zaelán 13. říj
na 1921 minietereh'U vnitra v Praze k rozbodnutí. Tak bylo zahájel.o
je~nání o etanovení českot3šínského m;e~Bkého znak'U, které se pak Frotáhlo r.a celýcb šest let./21
Ministerstvo vnitra reagovalo na žádoFt až 20. září 1922, a to obsáhlým stanoviskem zpracovaným, jako obvykle v těchto záležitostech,
archivem mřniťterstve vnitra. Wěateká obec byla vyzvána, aby svou žádost dopl nt La o pop s znaku a přepracovala jeho F'h:xlni grafický névrh ,
kte~ý byl označen Zll. "heraldicky nepřípustný", neLot neresp~ktovb1 elementární zásedy znakové tvorby. Ty byly také ve stanovisku podrobně
rozvejeny spolu s p~ehlede~ újaj~ o his~orické~ znaku Těšína ve starších vl&l3tivě1ný~h a her"oldiáých publ kec Lch, Je j.cz or-uhc dné , že v~bec
n~tyla zvažována možno~t vytvoření znaku ~cela nového./31
,
Nov~ ustavená městská rada r.~8kého Tě~ína vyhověla žádosti ministers~va vnitra o dva roky pozdejl, navíc ne;ostatečným zp~sobem. Dne
13. května 1924 vyslala totiž do Prahy čtyřčlennou deputaci, která
v archivu ~lni5terstva vr.itra př~rlložila dvs S&jrov6 otisky aěstskjch
pe ě e t
a popis m~5tského znaku opsaný z~ zné;lIého heraléickébo kocpen~ia !>auTltova./4/ Současně deputace požádala ar-cb v , aby SBU; pr cve l
příslušnou heraldickou rešerši a zpracoval vyobrazení &n~ Ceskéto Tě
ěina. ?uto ústní žádost pak potvrdila oěstská rada ještě písemně dne
5. záři 1924.
J~chiv se ve svém definitivni~ stanoveni podoby českotěěínského
m~stBkého znaku opřelo měste;;: dojané 8P~rové odlitky pečetí. Roz~odují
cí byla zvláště větší měatská pečet z roku 1655, které se etala vzorem
pro nový návrh. Jeho barevné provedení evěřil archiv osvědčenému spolupracovníkovi, akad. malíři Antonínu Morávkovi. Ten sice dílo odevzdal
ji! 25. října 1924, avšak vyfízení se protáhlo o další dva roky, nebot,
jak Vyplývá ze sdělení z 18. května 1925, archiv musel sou~tředit všechny své sily na práci pro reparační komisi v Pařífi. Další rok pak trvalo 14. odděleni mlnisteretvll. vnitra, ne! 16. dubna 1926 obvyklým prostřednictvím zemek~ aprávy politické v Opavě a okresní správy politické v Českém T~šině vyrozumělo českotěšínskou městskou radu o vÝsledku
šetřeni svého archivu. Součástí tohoto přípisu byl navrhovaný heraldický pepia znaku e Morávkova kresba. Městské zastupitelatvo se mělo vyjádřit, zda si přeje konečné echválení znaku v uvedené podobě, případ
ně sdělit své připomínky. Na základě jeho jednohlasného ueneseni ze dne
í
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7 kv~tnn 1926 pož~dala pak 18. května 1926 m~teké r~da.o echvél~níd bě

·aku tak jak byl archivem ministerstva vnitra zpracovan, a to v o
sn
x
' j ' _ ts'ín Vyskytla se sice připomínka, h. těšinská orlice
co mo~no ne A,e
.,
5~G/ k
'án
b 1 'fl období vlády knížete Kazimíra II. /1477 - 1 "u
or unov a, 11v~a: zá3tu PbY
ci obce' na jejím dopln~ní do m~5tského znaku,~6trval1.
Zdál0
se , že jii nic nebránilo dsf1ni:ivniall. vYrlz~ní CČlé ~é
ležitoeti, avšak uplynulo ještě mnoho vody v r~~e Ol:~, n6_ 6e ,eeky
TUí dočkal schválení své m~5tské 5J1r,toll.ky. J.Jehelr. uredního, vyrl. zavání r:rmou postupného zasílání o~ nižší správní instance k vysší a naoRk se totiž ztratily některé přílohy již objemného s.isu, které se
P
pak v í ce ne i ro k hl II da ly'• 'A tak teprve 1. ar pna 1927 110vol110 . mini eter•
zákona
etvo YD it ra port~ čj • 28 • 708/1927-14 na základě § 10, odet.2,
"
'
. , , _.
252/1920
ze ~ll )0.).1920 u
městského zn~
:suna
'fl náeledující podobě /5/1 "Nu modrém štítě atříbrny ~ad se dvama kul~
tými,vUemi o červených, špičatých e t ř-e cháchj v cimburi ~:adní zdi obě
vlíh Ilpojujíci otevřená brána Jl; zla:ým hřebeD<lllll mezi v9zemi. nač e zdí
vznáší e8 zlatá orlice t;šínekéto knlzectvi; pod ~rad~m vo~a reky 01zy". Souča8n~ byly echv61~oy městské barvy, od~~~11ajlci.tinkturám
mXetského znaku 'fl pořadí červená - zlatá /zlu.~ - ~odra.
V této pod~bě je znak eeského T~ěina uzív~ doposud. Pro sv~u
ehodu e8 znakero polekého Cleez)~u z~etal trvalym s~~,Lclickym pojltkem
politicky a ~dmini6tretlvně rozděleného m~6ta.
_
Karel Yuller
Fozoárnky1
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Ce s k é h o

J

/ll Lit9raturu k vývoji znaku m~6ta Těšína ehrnuj~ Ji~í ~arek, Městeká

znaky v českých zemích, Praha 1975, a.115, k ceouZ pripojuj~me _
ještě dílo Mariane Gumowského, Herby ~iaet PQlekich, i~s.a~a 1950,
6.153.
.
, _
/2/ O je~niní ohledně schváleni ČBEkot9šínek~ho zn~~ psal pOUZ~,~6
rich N',lllBC "16 dvou obaehov takřka .8hodn)'ch Čl9.n6Čc:ch;,~ ~,s:~~
ek ém J!l;etekém znaku, Zprávy DkrbsDiho mUZ96 v České .. 'I'é s n .~:Jen
1554; Znak m;sta Čéského Tčšína, Těšín~ko 1970, č.4,.s.~-3. Nes
př í apěvek je zpr e ccvén na z ál.L uctě ú~edni Ch, ~f·i s~ ulo z e~:cr; j "~~;ak
ve Státnim obla~tnim ar:bi~u v 0PRVO, ZpmE~e vlaje sl •• ~K~ v u~G\_,
inv.č.le)6, kart.3294, jej~ak v OKresním archivu v Karviné, O~~e~ní úřad Český Těšín, in".1o. 2.17, kar t , 57.
.
.
/3/ Oba č1f..nky E. N2llJCe Iviz pozn.::; H""táv~jí v pods t.et z Jo~rúLLébo
parAfrázováni tohoto r t ar.ov s k a ,
/4/ Hugo Saurllle. von Jel t s ch , We"',8nklch der :JcillesiEcte& ~tidto JC,j
St&dtel, Berlin,l870, el.jj8 - .ne,.
.
/5/ \' t on.to srr ěr-u Js t ř eb e opravi t všechnu dOB:va~nJ ~i ttJ;~turu,1 k ter~
opaku .1ft nesprl\vný údaj E. Némce z r-oku 19~~, ze "3St E~Y zr.ax ~em,e
ho 'j·;;šin3. byl schválen v ýnos era Zeo3i::.é 8?I'liVY politicke v O~bve.
č. 1-1,70/2 za dne 4.8.1927. Tento výno e v áak pOU~6 par i.f r áz uje ,
souhla8né stanovi sko milli e t er s t v li vni tra, do jeLoz koope t enc e o tazky m~DtskÝch znaků v této doba výlučn9 náležely.
š
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Pavel R. Pokorný
K stále živým p r o j e vům heraldiky náleží z naky osob
duc hcvn f c h , které je z titulu svého ú~adu nadále přijú:ají
a ir.ale užívují V důsledku zásadních změn v církevní situaci nešich zemí došlo k přijeti řady ~naků nově instalovaných círke~Dích osobnosti, které je třeba 1 v odLorném
tisku e Le s p on
a t r-ove t , nebot jejich reálné uži tí JE:
přece jen ou.e z eno nu pomé rně úzce vyme z ený okruh • .l: od vám
je zde v cbronologickám poiadí podle času jej1ct piijeti.
á

lUchBel Josef Pojezdný. O Pr-aere , opat a t r ahov aký ,
Na r-od I SB dne 17.7.1943 v Jihlavě a po ukončeni teologických studií byl dne 25.6.1967 v Litomeřicích vysvěcen na
kně e e , Působil v duchovní správě na různých níštech brněn
ské di~céBe. Do premonstrátakého řádu v8toupl1 dne 11.2.
í

1970 a 19.8. následujícího roku složil řádové sliby.
Opatem po léta osiřelé strahovské kanonie byl zvolen dne
29.9.1987 li JO.1L téhož roku přijal v Praze opatskou benedlkc! z rukou Františka kardinála Tomáška. Nadále půso
g~l jako Bdminietrátor farnosti Osová Bytýška v okrese
Zdár nad Sázavou. Slavnostní instalace se konala v opat'akém chrámu Nanebevzetí Panny ~arle na Strahově dne 2.2.
1990.Po Bvém zvolení přijal tento osobni znak:
V mod r-ám štítě zlaté váhy nad černým trojvrěím Be zlatou
lilií

znak je sdružen pod sp o Le čnou k orunou , ll. nii vyrupostava sv. Norberte. se zllhkém kláěterní~. Ti~ je od
konce 17. dol. čtvrcený štít s červeným středním štítkem,
nese

českého

lva.

V 1.
černém poli zlaté břevno, nad ním v 1
poli tři
zlaté lil & ve 01,. poli tři stříbrné růž e , '
Ve 2. a J. modrém ~oli dva zlaté zkřížené, vzhůru obrácené
klíče. Nad pravým stítere mitra, nud levým dovnitř Gtočená
berla. Devisa LAUli~íUS DEUM (Chvalme Boha). Vše převýšeno
bílým kloboukem se šesti střapci po každé straně.
Pro osobní znak byly zvoleny atributy řádového i křestního
: váhy - az-chand L Michael$ lilie - ev , Josef.
$

é

ThDr. Josef Kouklo bisk~p 11toměř1ckýo
Ha.rodil'8e dne 8.11.1926 v Brně. Po studiích na teologické fakultě v Praze byl zde dne 23.4.1950 vyavěcen na kně
ze. Pastoračně eůsobíl na několika místech. nejdéle v
Kladrubech u Stríbra v letech 1958-1970. V následUjících
pěti letech působil jako splritlwl sp~dnáře v Litoměřicích
a konečně jako pedagog bohoslovecké fakulty. V letech 1981
-1989 byl současně 1 kanovníkem kolegiátní kapituly II
49

Všech svatých na Pražském hradě. Sídelním biskupem litomě
řickým byl jmenovám dne ~6.7.1989 a 27.8. téhož roku při
jal z rukou Františka kardinála ~omáěka v litoměřické k8~
tedrále biskupské Bvěcení. Spolusvětlteli byli Prancesco
Colaauoano. apoštolský nuncius se zvláštním posláním a
pražský světící biskup Jan Lebeda. Současně byl též 1ntronisován a kanon~ckého řízení diecése se ujal dne 28.B.

1989.

Bisku~ovým znakem je čtvrcený štít. V 1. a 4.
je stríbrně a červeně čtvrcený heroldský kříž

céss. Ve 2. a 3.

červeném

poli pod

Btříbrnou

modrém poli
- znak dlezúženou hla-

vou stříbrná lilie. Za štítem lat1ns~ý kříž provázený
vpravo mitrou. vlevo dovnitř otočenou berlvu. Davisa DEUS
C~ITAS EST (Bůh je láska). Vše převýě~no zeleným biekupskym kloboukem.
Diecésní znak určil při nastoupeni úřadu v roce 1947 bis~ť,Štěpán Trochta.
utr~brná hlava ve znaku osobním je odvozena z městskébo
znaku Brna. bl~kupoya rodiště. lilie je atributem kř~8tni
ho patrona a zároven připomíná i Kladruby u Stříbra místo
dlouholetého pŮBobe~í.
•
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ThLic. Karel Otčenášek. bi8k~pkrálovéhradecký.
Narodil se dne 13.4.1920 v Českém Ue:ziříčí, okres Rychnov
nad Kněžnou. Po teologických studiích na lateránské universitě byl dne 11.3.1945 v Římě vysvěcen na kněze. Po návratu do ~lasti a po čt~~leté pastoraci byl jmenován vicerektorem diecéaniho semináře. Titulárním biskupem chersonekým byl jmenován dne 3.3.1950 a )0.4. téhož roku byl biskupem Mořicem píchou tajně vysvěcen v Hrad.ci Králové. Fo
zrušení semináře v létě roku 1950 krátce působil j~ko duchovnf ve Vrchlabí. Od 12.1.1951 byl internován v Zel1vi,
11.11.1954 zatčen 8 29.12. téhož roku odsouzen k 13 letům
vězení. Amnestován byl v roce 1962. Tři roky pracoval v
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civ~lním zaměst~ání_a ~d

roku 1965 opět v pastoraci jako
spravce farnoBt~ v Ú~t~ nad Labem - Trmicích. Již od 24.
11.1956 byl ~e ~~re apoštolským admin~Btrátorem hr~decké
ho biskupstvl. Ur~d věa~ nelll~hl v~konavat a správu diecése v~dli kapftulnl vikári. ~~delnlm biskupem královéhradeckým byl jmenován dne 21.12.1989 8 21.1.1990 byl intronisován v hradecké katedrále za účasti pana presidenta
Václava Havla. Definitivní osobní znak přijal jako 6dmi.nietrátor až koncem roku 1989:
V~ stříbrném ~tít~ obepíná zelený vinný keř se dvěna modrymi hrozny kul prirozené barvy. V zelené patě štítu rozvětvené kořeny, vpravo černé, vlevo stříbrné. Z pravého
53

okraje štítu vyniká zlotá ruka. přidržující révu. z levého horního rohu září zlaté slunce. Za štihm je vztyčen
latinský kříž. DevLaa CARITAS DEI PATIEU'l'IA CHRISTl HONORIFlCENTlA P0PULl NOS TRl (Láska Boží, trpělivost KriBtova,
čest našeho lidu). Vše převýšeno zeleným biskupským klob::lukem.
Kořeny symbolisuji věčný spor dobra se zlem. ruka pomoc
Boží a slunce Ducha svatého.
Iři jmenování sídelním biskupem pozměnil. znak takto:
Čtvroený štít. V 1. a ~. červeném poli vzlétající holubice Ducha svatého se zlatou zbrojí a svatozáří. od ní dolů
vybíhá vějířovitě Bedm plamenných jezyl~ - znak diecése.
Ve 2. a 3. modrém poli obepíná zelený vinný keř se třemi
zlatými hrozny (1-2) zlatý kůl ve tvaru latinského kříže,
u jeho paty stříbrná litera M. Za štítem vztyčen latinský
kříž. Devisa CARlTAS DEI PATIENTIA CHRISTl HON0RIFlCENTIA
POPULl NOSTRl. Vše ťřevýšeno biskupským kloboukem.
Zvolený motiv vyjadruje oporu plodného iivote v Kristově
kříii skrze ~ar11Q
ThDr. František Vaňák, arcibiskup olomoucký.
Narodil se dne 28.6.1916 ve Vojtěchově, okres Olomouc.
Po studiích teologie v Olomouci byl ~de dne 5.6.1941 vysvěcen na kněze. Působil ve Frenštátě pod Radhoětěm. II BV.
Michala v Olomouci a od roku 1951 ai do sváho jmenování v
Rýmařově. Od roku 1964 stál v čele čiecásního církevního
soudu. Dne 26.7.1989 byl jmenován tltulárnim biskupem assurským a apoštolským administrátorem olomoucké arcldiecése. Q měsíc později, dne 26.8.1989. přijal biak~pské svě
cení z rukou praiského světícího biskupa ThDr. Antonína
Lišky. Spolusvětiteli byli Francesco Colasuonno. apoštolský nuncius se zvláštním posláním a Ján Sokol. jmenovanv\
arcibiskup trnavský. Arcibiskupem olomouckým byl jmenován
dne 21.12.1989 a v sobotu dne 17.3.1990 8lavnoetně lntro.gisován v katedrále BV. Václava.
Ctvrcený štít se středním štítkem. Ten je červeně a modře
čtvrcen stříbrným heroldským křížem B černým .nápisem QUIS
UT DEUS (Kdo jako Bůh) na jeho příčném rameni. V pravé
horní čtvrti stříbrný mon~gram ~A.
V 1. a 4. červeném poli blcvniho štítu šest stříbrných
kuželů (4+2), ve 2. modrém poli moravská orlice a ve j.
zlatám poli slezaká orlice. Za štítem vztyčen patriarší
kříž. II paty palium. Deviea + ERITlS MIHl TESTES + BUDETE
MI sVĚDKY + • Vše převýšeno zeleným arcibiskupským kloboukem.
Hlavni štít je znakem ol~moucké arcidiecése. jak byl upraven v roce 1978 po přlvtělení území bývalé apóštolské ad-
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I

~nistratury českotěšinské.

Křil III

páphem QUIS UT DEUS, který je převedením hebrejského MI KA BL, představuje archanděla Michaela, červená
barva má připomínat stigmata BV. Františka, modrá a monogram jsou výrazem mariánské· úcty nositele.

ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnB~ý.
Narodil se dne 20.8.1946 v Brně - B08onobách. Pracoval v
dělnických profesích e. při z.aměstnání dosáhl Ill8.turity.
Studia na Českém vysokém učení technickém nedokončil a po
ukončení vojenské služby vstoupil na bohosloveckou fakultu. Na kněze byl vysvěcen dne 27.6.1976 v Brně. Působil
na různých místech v rodné diecési. Od roku 1982 do roku .
1987 byl prefektem 5. ročníku eemlnáře v Litoměřicích,
.aouče aně přednášel na bohoslovecké fakultě církevní zpěv.
Poté se stal rektorem litoměřického semináře. Sídelním
biskupem brněnským byl jmenován dne 1~.2.1990. Biskupské
svěceni přijal dne 31.3.1990 z. rukou olomouckého'metropo-
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lity Františka Vaňáka. Spolusvětite11 byli vídeňský arcibiskup Hermann Hana kardinál Groer a litoměřický biskup
Josef Koukl. Dnem svěcení a intronisBce převzal 1 správu
~iecéseo která po 18 letech má opět svého biskupe.
Ctvrcený štít. V 1. a ~. černém poli vztyčený stříbrný
meč s.červenou rukojeti. přeložený dvěma zlatými vzhůru
'postavenými kliči. Ve 2. a 3. modrém poli kosmé stříbrné
veslo o provázené dvěma zlatými byzantfny. Za štítem v~ty
čen latinský kř~ž, provázený vpravo mitrou, vlevo dovnitř
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ot~čenou berlou. Devise NON EGO SED TU (Ne já ale Ty).
Vše převýšeno b1skupskýmkloboukem.
piecésní znak určil v roce 1946 biskup Karel Skoupý.
V osobním znaku atributy křestního patr~na sv. Vojtěcha veslo je hlavni světc~v atribut, zlatem byly vykoupe~
ostatky.

PhDr. Miloslav VIko biskup českobudějovický.
Narodil se dne 17.501932 v Lianlcl o okres Fiaeko Na filosofické fakulta University Karlovy vystudoval archivnictví
a krátce pracoval jako archivář. Po t~olo~ických s1;udiích
~yl dne 10601968 vysvěcen na kněze v Ceských Budějovicích.
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V letech 1968-1971 byl sekretář~m sídelního biskupa. poté
působil v pastoraci. Od 1.10.1978 do )1.12.1988 mu byl odnat státnivsouhlas a pracoval v civilním zaměstnání. Na
počátku Ionského roku se mohl ~novu vrátit k duc!l:>vní čin
nosti, naposledy jako farář v Cachrově. okres Klatovy.
Sídelním biskupem českobudějovickým byl jmenován dne 14.
2.1990 a biskupské svěcení přijal dne )1.3. téhož roku z
rukou pražského světícího biskupa Antonína Lišky. Spol~
avětiteli byli trnavský metropolita Ján Sokol a Franz Zák,
biskup diecése St. Folten v Rakousku. Dnem svěceni a i~
tronisace převzal kanonicky i správu biskupství, které po
18 letech bylo znovu obsazeno.
Čtvrcený štít. V 1. a 4. černém poli pod stříbrnou hlavou
se třemi zlatými osmihrotými hvězdami jsou tři zlatá jablka s lístky na stopkách (1-2). Ve 2. a 3~ modrém poli
tři stříbrné prostupující se kruhy (2-1) se zlatou společ
nvu výseči. Za ětítem vztlčen latinský kříi€.. De v aa ABY
VSICHNI BYLI JEDNO. Vše prevýěeno biskupským kloboukem.
Znak dlecése byl přijat v roce 1983. Osobni pole j~ vyjádřením jednoty, ~ejímž středem je Kristus a zároven i symbolem mezlnárodulho hnutí Focolare.
í

Václav František Lobkowicz O.Prbem. ,světící biskup.
Narodil se 5. ledna 1948 v Plzni jako druhý syn Jaroslava
Lobkowicze a Gabriely rozené Korff Sc hm.í s s ng Ke r s se nbr-o ck ,
Po maturitě v r. 1966 studoval rok na filozefické fakultě
v Praze 8 po té přestoupil na bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Ještě jako klerik vstoupil. dne 21.10. 1968 do
premostrátského řádu 8 10.8. 1972 složil řádové sliby.
Kněžské svěcení přijal v Praze 15. srpna téhož reku. Po abSolvování dvouleté vojenské služby nedostal státni souhlas
a teprvé v r. 1975 směl nastoupit do pastorace. P~sobil
na několika místech severní Moravy a Slezska, naposledy jako administrátor v Ostravě-~8riánských Horách /1984-1990/.
Titulárnim biskUpem catabitanským s určenim pro pražskou
arcidiecézi byl jmenován 17. března 1990a 7. dubna byl
v pražské katedrále vysvěcen. Světiteli byli František
kardinál Tomášek, arcibiskup, Jan Lebeda a Antonin Liška
světici biskupové.
Čtvrcený t ř t , L a 4. pole stříbrné pod červenou hlavou
ve 2. a 3. střibrném poli kosmo černá, zlatě ozbrojená c~
lice se zlatým perisoniem na hrudi. Za štítem latinský
kříž. Devisa: PRO VITA MUNDI /= Za života světa/. Vše pře
výšeno biskupským kloboukem.
í

š

František Radkovský, světíci biskup.
se 3. řijna 1939 v Třešti /0. Jihlava/. Vystudoval
matematickofyzikální fakultu, absolvoval dvouletou vojenskou službu a v letech 1964 až 1966 pracoval jako matema~ický statistik. Po té vstoupil do semináře a po ukončeni

~arodil
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teologických studii byl 27. června 1970 v Praze ~'svěcen
na kněze. Po vysvěceni působil jako kaplan v Marián~kých
Láznich a v letech 1972 až 1990 jako správce farnosti Fovýšeni sv. Kříže ve Františkových Láznich. Titulárnim biskupem ~ggarským s určenim pro pra!skou arcidiecézi jmenován 17. března 1990 a svěcení přijal 7. dubna v Praze.
Světiteli byli František kardinál Tomášek, Jan Lebeda, a
Antonin Liška.
V modrém poli zlatý heroldský křiž posázený pěti červený
mi kameny~ V pravé horni čtvrti štitu zlatý plamen, v levé
spodní čtvrti stříbrná Qsmihrotá hvězda. Za štítem latinský křiž. Devi5a: CREDIDIMUS CARITATI /= Uvěřili jsme
59

v Lá skuy , Vše pře vy še no b i s kup s kyin kloboukem.
Kříž s.kameny představuje trpícího a oslaveného Krista a
zároven patrociniúm farnosti ve Fr5ntiškových Lázních.
Plamen je výrazem spalující lásky a hvězda atributem Kariánským.
Josef Hrdlička, světící biskup
Narodil se 19. ledna 1942 ve Velkých Opatovicích lo.Blanskol. Po ukončení střední školy pracoval osm let jako pomocný dělník. Teprve v r , 1968 mohl vstoupit na bohosloveckou fakultu v Litoměřicích a pozdě0i v Olomouci. Na kněze
byl zde vysvěcen 1. června 1972. Pastoračně pů so b i I na r.'.z60

ných místech severní Moravy, naposled jako administrátor
v Liptani o. Bruntál 11986 - 1990/. Titulárním biskupem
thunudrumským s určením pro olomouckou arcidiecézi jmenován 17. března 1990 a biskupské svěcení přijal v katedrále
sv. Václava 7. dubna. Světiteli qyli František V~nák,Karel
Otčenášek e Vojtěch Cikrle.
Pod zlatou, plamenným řezem oddělenou hlavou,' v červeném
poli stříbrná slétající holubice Ducha sv. držící v zobák~
zlátou hostii. Za štítem latinský kříž. Devise:' VOS DrX!
A~ICOS 1= Nazval jsem vás přáteli/ mezi' literami C M I:::
sv. Cyril a Metoději.
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proolcIDouckou arcidiecézi jmencván 17. bt!zna 1990 a biskup5ké svěcení přijal z rukou Františka Vanáka za asistence Karla Otčenáška a VojtĚcha Cikrleho v Olomouci 7.dubna.
V mocrém štítě tři zlaté amfory /jedna před dvěma/ převý
šené Etřibrnou hvězdou. Za štítem latinský křiž. Devisa:
QUODCU~QUE VCBlS DIXERIT FACITE /= Cokoli vám řekne,učl~
te/o Vše převýšeno biskupským kloboukem.
Symboly a deviza připoffiinaji Marijna slova v Káni Galilejské.

s.50
s.51
s.5<:'
5.53
s.55
5.56
5.57
s.59

Seznam ilustraci:
Michael Josef Pojezdný, O.Preemm., opat ~tráhov
ský
Tr~r. Josef Koukl, biskup litoměřický
ThLiC. Kbrel Otčenášek, biskup královehradecký
losobni znak z roku 1589/
ThLiC. K8re1 Otčenášek, biskup královehradecký
Iznak při jmenování síde1nim biskupem!
ThDr. František \'aĎák, arcibiskup olcmoucký
ThLiC. VojtĚch Cikrle, biskup brnĚnský
Pt~. ~iloslev Vlk; biskup českobudÉjovický
Václav František Lobkowicz, O.Pr&ern., světíci
ti skup pra ský
_
František Rad kov s ký , světici biskup p r-a s ky
Josef Hrdlička, 5vĚtici biskup olc~cucký
Jan Graubner, SVĚtici biskup olo~oucký
ž

s.60
5.61
5.62

ž

Kresby: Zc r-ad
í

Jiři

'-------------------------------'

Zvolené symboly v.yj&dřují po z ár- Ducha sv., k t.e r-é ho je t ř e ba
tomuto sv~tu - vstřícné prolnuti Ducha sv. e pl&noucich
srdci.
Jan Graubner, sv~tící biskup.
~arodil se v Brn~ 29. srpna '1948. Po maturitě pracoval rok
Jako d ě Lnf k a teprve potom byl při jat na bc ao s Love c kou fakultu. Na kně ze byl vysvěcen v Olomouci 13. června 1973.
Po krátkém kaplanování ve Zlíně absolvoval dvouletou vojenskou službu. Dále pak p~sobi1 na několika místech jihovýchodni Mor8VY, naposledy jako farář ve Vizovicích o. Zlin
11982 - 1990/. Titulárním biskupem thagorským s určením
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J.ř:.

Cech /s.50/
/ostatní/

ř~náček

Neue Wappen des geistlichen Standes in

Bč hmen

und

/.~Shren

Der Artikel bringt Biloer und Beschreibungen neu8ufgenommener Weppen der katho1ischen Hierarchie in den Jahren
1987-1990. Es handelt sich um: Michael Josef Pojezdný Abt
des Pr!!monstratenser'K1osters in Preg-Strahov, Josef K~ukl
Bischof von Litoměřice ILeitmeritz/, Karel Otčenáše~ 8i-'
schof von Hradec Králové IKeniggrStz/, František Vanák
Erzbischof von Olomouc IOlmfitz/, Vojtěch Cikrle Bisch~f
von Brno IErann/, Miloslav Vlk, Bí achof von Ceské Budějovi
ce /Budwels/, Václav František Lobkowicz O.Praem., Weihbischof ~on Prag, František Radkovský, Weihbischof von Prag
Josef Hrdlička,Weihbischof von Olomouc /OlmUtzl und Jan ~
Graubne~ Weihbischof von Olomouc IOlmUtz/. Die Wappenbe-
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schreibung wird durch kurze LebenslRufe ergSnzt.
Zui~mennfbssung
f.:UDr. Fr e n t i še k

- glosy - p o z n árn y - zpr

HŘEBíKY

von
Lobkowicz

A JEJICH

- recenze L/ottOt

Náhrobní kemeny na Sušicku, Sušice, AJuzeuffi Šumavy 1990, 64 s.
iIl

Ros t ouc I zájem o funerální památky e ce př rne el ji! několik zpracování, ale většinou S8 dosud je~Dal0 o výběrovou dokumentaci pohřebitt
velkých ~Ř8t, případně jednotlivých sakrálních objektu. Zde jsme pr~
tleky poprvé 8v~dky pokusu o zpracování uceleného regionu. Ten je vyaes en územím býve.Lého politického okresu Su i cu t ak , jak ex e t ovsl k roku
1930. Pod pojmem náhrobní kéraen chápou au t cř I kamenné náhr-obn íky li epitafy. Stranou ponechávají epitafy malovaně a architektonické či 80C~
ské náhrobky. Práce je koncipována jhko katalog a xachycuje ato ~&de8át
dvě památ~y z období od 14. století do roku 1800. Soupis je řazen abece'ně podle lokalit označených místním jménem a patrocinie= příslušného
kostela. Záznam tvoři pořadové číslo, jméno pohřbeného, ~ateriál a ro.~~ry. Po těchto základních Údajích následuje text opisu nebo nápisu
vyznačením nečitelných či poškozených míst. Závěrečná poznámka ee obvykle týká etavu památky a případného zpřesnění předcházejících údajů.
Cáat náhrobniků je vyobrazena xběžnými nákresy, pořízenými na podkladě
fotodokumentace. Vedle starší literatury je z ~énš znáttých pr~enu využito zejména ~ateriálu Wunachwitzovy genealogické ebírky Státního ústředního archivu v Praze. Cenné jsou i polobopiaoé nákresy, které dokumentuj! dnešní u~í8těn! popisovaných k~enu.
Přesto, že jde Q práci nesporně pozoruhodnou, je třeba vYélovit
k ní i n~které zásadní výhrady. Autoři zcela po~inuli i základní údaje
o píB~U, chybějí překlady cizojazyčných textu a přes opakov~é ujištěni,
h bylo přihlédnuto k prosopografii, i tu zde n:arn° hledáme. V ~á.d"é",
případě za ni ne l ze po va ova t jméno pohřbeného 8 datem úmr t I , Ale ani
zde ne nf vždy jasně odlišeno komu náhrobní kámen náleží. liaff. u č.14
je uve-reno , že kámen kry je hrobku Schue.annů a Dej<LLi ze StU těže. Clbrys'y
erbu však jednoznačně D!iZDaču.Ji erb Schumann ek a zcela pou i nu t y zčst&
ly štíty čtyřkoutního vS~odu /stejně jako u č. 39/. Naopsk u č. 120 je
jako umřelý uveden pouze Adam Voprcha. z Uručova , ač nápis i erby evě dčí o pohřbu manželského páru.
V úvodu je sice kons t a t ováno , že práce má slou H t lLimo ji né 1 he-.
raldikum a heraldická výzdoba byla prý i j~jnio z kritérií výběru ilustrací, ale 1 zde došel zám~r pouze dílčí re~lizace. Erby nejsou vubec
popsány a zcela už chybí srovnání s literaturou s upozornění~ na pří
padné varianty. Texty nápi6~ či opisu jsou vel~i často doplněn, podle
starší literatury a není zřejltý jejich scučssný 8t~V. Kresby jso~ jen
.schswa'ticť:ými-nákrssy a textovou složku zce La pomíjejí. Jejicb p~5li
vější provedeni bylo na místě ze ju.éna t e l.dy , n"bylo-li ji l. a.c né pcu
t
přímo fotodokumentace. Lze sl tedy jen přét, aby další části připravo
vanéno katalogu náhr-ob nf.ků ok r-esu Kls t ovy bily aku t e č ně zpr e co v ány tu,
jak si eami autoři předaevzeli 8 mobly skutečně sloužit i borsld1kum
PiU'
í

í

ž

ý

ž
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V CECHOVNí SYMBOLICE

Ja.ró!'lla.v Jás.ek

O. Brachtel, P. Ro!mberský, V. Svátek

š

(STO

ž

í

Vy

kovář

I umoun;:ni

čekÁte ne n~d~li.
Když přijde n@d;:le,

pije"te vesele.
Ud;:láte jeden hie
fl v korbpli není nic.
Žádnej neví jako já,
z~č kováři rijou.
ZA Bt~ráho ieleza,
nov~ cvo~ky bijou.(l)

Rřpbíky i jejich "technologIcké příbuzné" cvočky a
jehly p~važujpme za věc zcela běžnou, obyčejn~u, snadno
dostupn0u a. p~užitelnou. Tato samozřejmost v nás vyvolává
přirozené podcenění existence věci tak všední, takže si
málokdy uvědo~íme univ~rzá~ost, vpestrannost 8 všudypří
tomnost tohoto předmětu. Je tomu tak dnes stejně jako
před staletími.
V době přímé výroby železa. vyráběli železné ~boží, ke
kterému hřebíky bezesporu patřily, většinou pouze městští
a vesničtí kováři. Ha.merníciae touto činností zabývali
jen výjimečně, protože jejich postavení v technologii
zpracováni železa bylo na počátku výrobního pr~cesu.
V ha.mrech se vykovával základní tvar železa, st už to bylo ž~lezo ploché - "~ín" nebo tyčové - "štáf". HmotnoFt
"šinu" byla v 16. stol. a8i 2 - 2,5 kg. Ob~ druhy polotovaru, "šín" i "štáf", st> vážily a prodávaly na eva z ky ,
Dalším výchozím materiál~m byly plt>ch li drát. Plechy a~ u
nás vykovávO-ly původně r-učn š, a jelilť::>ž se a p Lec ha ř L setkáváme zřídka, je možné, že se ple~h většinou do Cech
dovážel. I drát ae u nás vyráběl pouze v mRlém množství.
Výrobní postup drátníků byl celkem jednoduchý. Nejprve se
n'7táhln drát asi 5 mm silný a ten se dále protahoval
~čně r~znými otvory v ocelové dea~e na požadovaný profil.
Drátník při výrobě seděl na. houpačce, závěsné sedačce a
při každém zhoupnutí vyt~hl 25 - 30 cm drátu. Takto vzni-,
klý b rubý drÁ.t se p r-o t áhnu L j!>;~tě jednou s. současně se
nqvinul na vřeteno, takže DPbylo potřeha použít kleští.(2)
Dobrý drát byl předpokladem úppě5né v~roby hřebíků.~
Ve větších městech ap zpracování zp.leza již pomprně
brzo členilo podle druhů výrobků na množství příbuzných
oborů, např. na kovářství, zbrojířntví, zámečnictví apod.
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-V sortim~nzu,výrobků kovářů lze objevit mimo různé druhy
sekyr, klest1, kladiv, pil, m~tyk, lopat radlic. srpů
pánví ~ ko~li~ů i muoho druhůwhřebíků.(J~ Z jejlcb veik~
o mnozs~v~ prir~menm~ a.l~8pon hřebíky hlavaté, la.tov~
sindelove ci skr1dlene. Vyroba železného zboží se oznaČo
v~la jako "k~vář8~é dílo bílé" na rozdíl od "kovářského d11a ~erného , coz bylo kování )oní a. vozů.(4)
Technologie hromadné výroby hřebíků nebyla složitá
ale d~stl pracná. Hřebíky se vyrá2ěly z dobr~ho železa.
tak. ze se ~koval nejprve drát príeluěn~ho profilu
o
kud to již dríve neudělali drátnici. Z tohoto drátu'8~ -

e

66

dlátem vysekávaly- jednotlivé kURY. které se stavěly do
prohlubně kovadliny a vykovala se hlava. Výroba vyžadovala velkou řemeslnou rutinu, protože např. k vykování jednoho ševcovského hřebíku by~o třeba 27 úderů klndlva.(5)
Z uvedeného je patrné, že velký sortiment kovářského
zboží vybízel velmi brzy k řemeslné specializaci. Mohlo
dojít ke stálému oddělení 'určité profese, nebo i k oddě
lení konjunkturálnímu. Nabízí se otázka, zda zrovna hře
bíkáři se na čas neoddělili od kovářů, zejména v době
přechodného stavebního ruchu v té či oné lokalitě. Vždyt
velké množství hřebíků bylo zapotřebí pro spojování dřeva.
které bylo jak základním stavebním materiálem, tak i hmotou pro výrobu náčiní. nástrOjů i strojů.(6) Je proto'
možno tvrdit. že hřebíkář či hřebíčnik byl kovářem specialisovaným na výrobu hřebů a hřebíků, cvočkař pak hřebíkář
seecialisovanj na výrobu cvočků, stejně jako jehlář byl
hrebíkář-specialiata na výrobu jehel.(7) Pracovní postup
se odlišoval hlavně precisností vykonané práce.
Historick)~ch zpráv o bohatém řemesle kovářském se dochovalo velké množství, zatímco o hřebíkářích a cvočkařích
je množství zpráv téměř mizivé. Tento.fakt potvrzuje i
Zikmund Winter: "Hřebíčníci 8 cvočkaři vyvinuli se jakožto
specialisté z kovářů již v době lucemburské, ale poněvadž
kovář každý měl hřebovnu a dělal hřebíky, nelákala produkce hřebů k čilé specialisaci, hřebíčníku bylo poskrovnu.
Spíše drželi se řemesla jemnější hřebíčnici čili cvočkaři.
V měštanství Starého města vstoupilo za celé XVI. století
10 cvočkařů (sami Němci, ~TVní r.1535), na Novém městě 4,
z nichž první r.1540 byl Cech, ostatní Eěmci. Cvočkaři bývali v cechu platnéřském. K samostatnosti zmohli se cvoč
kaři v Praze po třicetileté vojně roku 1659."(B)
V Praze bylo do r.1419 zaznamenáno ~ět hřebíkářů(9) a
v 15. století "v pramenech sapsán hřebícník zřídka kdy
k t e rý" • ( 1 O)
Výroba hřebíku pro běžnou potřebu byla stále v rukou
kovářů, protože ve statutech mal~stranBkých kovářů z r.
1608 se uvádí: " ••• kolikrát by koliv skřiv1l hřebík, že
tolikrát vždy jednu libru vosku propadnouti má ••• ".(11)
Hřebíkáře, ale i cvočkaře či jehláfe musíme proto hledat
v cechovních organizacích příbuzných oborů, zejména u kovářů, velkou merou pak v cechovních korporacích "černých
řemesel".

Jako příklad mlže sbuž! t spojení zámečníků ve společném cechu ne zlatníkY, pasíři, měděnáři, prstenáři.
skláři, konváři, mečíři a jehláři v r.1564 v ~ostě, ke
kterým se ~ozději přidali další řemeslníci, vcetnějedno
ho hřebíkáre. Tento cech zanikl patrně až v r.1599.(12) Přítomnost hřebíkářů v cechovní organizaci můžeme někdy
pouze odvozovat z řemeslného syrnbolu.(13)
Hřebík ci hřebíky se v cechovní Fymbolice vyskytují v
několika variantách.
Velmi čeRto je jeden hřebík umístěn uprostřed podkovy,
např. n~ pečeti cechu kovářského, kolářského a bednářské
ho města SuiHce z 1. pol. 17. stol. (14), na. pečeti cechu
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kov~řů a kolářů města Českého Krumlova z počátku 19. ptole

v

čtl(15)
eské Kamenici

nebo na

p@četicechukovářů,kolářůazámečníků

r.160J.(16)
Méně ča9to ~r37ázpjí dva hřebíky podkovu, jako např. na
pečeti k o vá ř ek éh o a kolářského cechu v Dobřanech ze 17.
stol-CH).
Velmi častým symbolem jsou tři hřebíky vějířovitě postaveně, dotýkající SE' hroty, které jsou bud v aarao s te t.ném znakovém poli nebQ volně v poli pečetním. Jako příklad může
posloužit pečet spojených cechů zámečníků, kartáčnÍkůf ho~
dinářů, klempířů, nožířů, cvočkařů a mědikovců města Ceského Krumlova z r.1824 (18), kde je tento eymbgl vo~ně v
pečetním poli ppolu B ostatními symboly a pečet téhož cechu z r.1786, kde je tomuto symbolu V1hraženo jedno pole
kartuŘe, umístěné v pečetním poli.(19)
Dalším velmi častým ztvárněním j~ou tři hřeby vějířovitě
zabodnuté do l"rdce. V samofltatnéín štítu v pečetním po-li
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Y.

-~~

vypkytuJ1

např.

na

pečeti ~rojených rukgdělných cechů

v Olomouci z r.1610 (20), v pecetním poli cechu z'meěniku.

h~~inářů, hřebíkářů, puěkařů a dalších řemesel pracujíc~ch F kovem v Jfiblonnérn v Podještědí z 18. etol.(21), či
ve znBkov~m roli ve ~títu umístěném v pečetním poli pečetě
"frejcechu" z Pyšel z r.1525.(22) Srdce se třemi hřeby
provází 1 běžnou eymboliku prežekého zámečnického cechu z
r.1786.(23) Navíc se zde také dovídáme, že pražští cvoč

kaři m?li "tabulku se srdcem, na něnž dva břebíky".(24)
Symbol srdce se třemi hřeby pochází z církevní symboliky,
kde představuje utrpení Páně. Atributem patronky hřebíká
řů ev. Heleny, etejne jako patrona podkovářů Lud~íka IX.
f.vatého jsou hřeby z Kristova kříže.(25)
Pro úplnost je nutno uvést, že symbol třech hřebů se téměř n~VYFkytuje ve šlechtické hernldlce; v kompendiích je
uváděn pouze Dluho~il z Bíravy.(26)
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Z kusých zpráv, které jsou k dispozici, lze říci, že
i v zemích hrsničících s českou aglomerací je situace v
symbolice obdobná. Tři hřebíky po stavené do vějíře užil ve
své pečeti m.j. spó;jený cech "černých femesel" z Pa t Lbo ře
v r. 1688 (27) a dva voln~ umístěné hřeby spolu s ostatní
symbolikou vidíme na pečeti kováfó z G,y~ru z r. 1610. (~8)
Pro oblast Německa se pro'hfebíkářské femeslo obecně uvádí
tato symbolika: Ve štítě tři překřížené hřeby. (29)
Při určováni skutečného významu symbolu hřebu či hře
bíkó je na místě jistá obezřetnost. Zejména při studiu pečetí, kde je tvar hřebíku mnohdy značně stylizovaný, existuje nebezpečí z.áměnv , Stejn/l jsou výtvarně ,vy tvořeny hře
bíky, cvočky i jehly, mnohdy i šídlo je tvarově podobné.
Lze však jednoznačně říci, že pokud je tento symbol v kombinaci s nóžkemi zpodobnuje jehlu, pokud je v pečetním poli se škorněmi jedné se o ševcovské šídlo. Spolu se ~ymbo
ly "černých řemesel" jde o symboliku výrobku těchto femesel, tedy bu~ o hřebík nebo o cvoček. Rozdíl mezi hfebíkem
a cvočkem nelze jednoznačně identifikovat bez výflcvného
údaje v opisu, který musí říci,o který druh činnosti se
jedná.
Hřebík se stal typickým sym~olem pro druh finálního
výrobku a to jak pro řemeslo hřebíká~ské nebo cvcčkařskéJ
ale i pro kcváře, pcdkováfe či sou~tružníky event. pro jinou specializaci rrnohotvárného černého.řemesla.

/1),' rh),i,I~.
levě

1"8. pe č e t Lch z r , 1~íe6 ti lb...4 s j :..·l,,:3:rd:'.~HJ C::C~lU v Ctj,st;t:,U/ Lrun.je př t omno rt hřubí,,:-b.i'li z c e l u jb-':'I.á. Ck re s.n arcb i v /0~/ Co
í

í

Kr uc.Lov , fond

c-:2,

r g n , C/l/J2.
í

/14/ OA Lí c t cvy , fond Ce ch l:c"ád, hullii',i a buár:ái-,'j Su.lictJ, n"dt.'T.•

/1~/ O,; (',eBť.ý Krumlov,

f ond C-4, s i g n , Cll/ll.

/16/0,1. Hčin, ctírk!" tn,M,j

C.

•

K"~,~nic", e i gn , V/7.

/17/ 0,1. Plzeř,-jil. v Ll o vi c ch , f on:; Ce c h Kovář:
s i gn , VIII/5.
í

b

koléi~l

lL:Et!1

;:'oLř"<in,

/16/ OA Ceský Kr~~lov. fanj C-2~, eign. C/l/J2.
/1~í 0(.. Če ský Krumlov, f orid C-22. e ígn , C/1/32 a.
/":0/ ;..rchiv Nár-odn í.ho muz e e /Al,'M/, elJírk" typĚlřů, ne s gn ,
í

/21/ OA Ceská Líra, nbsigú.
/2~/

AliM, stirkb tY1Ělř~, nbGign.

/23/ Archiv hl.m.?rbhy, Boírk!1 typářú, ne s gn ,
í

,/24/ Winter:

Pr~mysl,

e.165.

/25/ hyneš V.I Atributy v umění, Roztoky 1971, s.28 a 42.

/26/ Y..rá1 V.I Herel~ika, Prbha /nejat./, 5.154.
/27/ 'I'onc z yk D.I Pí e cz e c Le górnoblaskich cechó" rz ea e s l n cz ycn z XV _
XVIII visku, Drole 1975, s.152.
í

í

/28/ Sz~bó P. I rl c é hek tárGyi ee.í éke a Gy1irt Xánt us -Jár.c s líuzeum
gyujtemén,rében, Arr!1bonEl 22-23, OJ'or 1986, s. 167.
í

Fozn<\mry:

/1/

Jc.notkc. U., Unl":",..t L: lle!"~~la 11c.~ic' rřB<1k:j, Pr sh ... 19f7, 1".22.

/2/

110 v; L.

1'';':01.

l"ti/, Praho.

:

D<':jlny t"chdky v ~eFko"lovensku /,b k or.c e lE.sto".21,2-241.

Rový: n!jlny, B.243-246.

s.

/4/

Jc.notkc.: r,e~"Bla, ".ZD-21.

/5/

Rový: D<':jtnYI

/6/

\Hrt~r Z.I ("eck)"

/7!

!nnotk" U., L!nh' rt K.: l~P~T~~ut' r·mp~la - vYPT'v~ni p li~f'nh.a

~.;4~.
R

obr-ho-t v

xn.

věku,

Fr-aha 1913, 1".449.

/9/

Winter Z.: D~jtpy ře~n"el
tf, Frnhq 100G, G.IIB.

R

ohchodu v Cech'ch v XIV. a XV. Ftole-

/10/ \íint.;" r'<':Jiny, ".457.

n t or : Pro',n'y'nl,

B.

2-::0-::'::1.

/12/ NaHk J.: I'7.J!!'y Je'lnotll"ýcL ,>!nh'~ v I.:~l'tě - cech zé.~lexrík~, cínnřti 1\ ht-p1"'11~n!"'lt In.; VlF'tníl.-: ",krp(",'1i'h:) R.;chi\'U Y Uost;j na rok
1 ~ln, P. 31.

70

s. 8:>

f'r-n'" 1°<"\,1, e , lG7-1(,p.

Wht"r Z.I fe","'ol" 8 ;qvn'ldl X:1. v.:?ku v l'echqc!J /1';26-11).'0/,
Prnha 19~9, F.}1-3l.

';it

8~

s. - 84

r,';"':'l"l

/p/

/11/

Ilustrace:

lS7~,

/3/

"~r"rh,

/29/ Die Zunftlade, Berlin 1900, s.~5v

Popis

Hřebíky z domu pana Josefa RBsslera, r~rni Blatné, okr. Karlovy Vf:.ry. Hřebíkář z .Joharige or-ge nstadtu, 2.pol.18.stol., vlf:.stní sbirka.
Pečel cechnistrů a ffiistrů města ~hotěboře z roku
1600, vlastni sbírka.
Pečet spojených rukodělných cechů Oloffiouce z roku 1610, Archiv Národního muzea, nesign.
foto: J. Beneš

pečeti:

OLOMOUC - spojené r-uko d ě Lné cechy
1610'
.
Pečet kulatá
průměr J6 mm
Uprostřed ,peČetního pole je oválný štít položený na rozvilinyl ve štlt~ krokvice provázené upinacimi skobami Izedníci/.
Tento štít Je obklopen v kruhu umí stěnými 8 štíty různých

11

tvar~. Císlovéní štítů je ve 8lli~ru pohybu hodinových ruči
ček. Vl. štítě je sedlo /8edláti/, ve 2.Štít~ kružidlo
s květem mezi r-eme ny Ibedl'\!3ři/, ve 3. štítě bř e vno s hř'ebe
nem v hlavě štítu květ v patě ŠLítu 2 květy v postavení

1 +'1 /hřeb~náři/, ve 4: štítě zvon /zvonaři/, v 5. štítě
uzda s květem uprostřed /uzdaři/, v 6. štítĚ ostru~a /výrobci ostruh/ v 7.
provázený květem

t t ě kachel se s opouc hy /7/ /kau;náři 7/
v 8. štítě srdce se třemi vějíř'ovi tě uspo ř-áda nýu hř'ebÝ /hř~bíkáři~. J.~ezi štítem,? a 8 je~čí~l~~e
1 m~zi štítem 8 a 1 Je čísllce 6, mezi štltem 1 a ~ Č1S1l
c~ 1 a mezi štítem 2 a 3 číElice O - Letopočet 1610. Mezi
osta:ními štíty je po jednom květu. Opis je lemovém vavři
novým věncem a linkou. Celé pečetní pole je lemováno v8vří
novym vĚnce~. Opis imajuskula/: 12 kv~ty s ozdobou upros tředl DISER.I:!ANTWERGER. ZEC H, SIG Ll., ClXVCZ
'
š

í

í

CHOTtoofl - c e chn s t ř
í

í

HER A L D I K A
po~OXr:" ~e>"k(> numi amst ck é apo l e čno e t I v roce
í

a mistři

1989

1606

Pečet kulatá, průměr 56 mm
V pečetním poli čtvrcený, štít provázený letcpočte~ 16-06.
V 1. poli podkova s hřebíkem uprostřed /kováři/, v 2. poli
sud pod rozevřer$m kružidlem s vodící lištou /bed~éři~,
ve 3. poli visací zámek a překřižené klíče, pod kllČl u~el
nii Izámečnicil e ve 4. poli okované kolo s jeder.áct.i 1'",;;<2nv', do kola je od spoda zaseknuté šircč~n8 Ikcláři/. O~i~
je lemován z obou stran dvoulinkou, cele pečetní pole Je
lemovénovevfínovým věnce~ ~e čtyřmi květy. Opis j~sJ~Eku
lal: /t~i květy/ ~1 CECIWISTRI Ikvft/ hMISTRI /~v~t/MIESTA
/květ/CHOT IE30EZE

~l~nsk~ sch;z6 po~oXky HerRl~ika ~esk~ numiRmstl.cké ~pole~nosti v
freze ee konsly v klubo\~ě PrR~8kých vodáren v Podolské ulici v fraze 4
- Pojeli p011e přeje~ stanoveného pro~~. Ů~aatníci m~li moino",t vyslechnout následující přednášky:

10. 1. 1989 :tnnie>lsv Kasík: Heraldické památky na zámku Libocho.ice.
24. 1. 19~~ PhDr. Vladimír R~žak: Heraldická bohemika v ru~orisu bratrstva sv. Kryštofa.
7. 2. 19n9 PhDr. Milan Buben: Ke znsk~m ba",tsrd~ a morgsDRtu.
i nI';. lIejmír Chr-omýs In m"OJorlfln: Alfonse de Bourbon.
<'1. 2. 1989 Fh l'r , Feter PUsp0ky-N!tF,"Y: ~Huace v lIloTav!'lké k ot li n! v 9.
s t ol et

Die

N~gel

und ihre Stellung in der ZunftsYffibo1ik

iir sehen die ~~gel bls eine genz [ew5hnliche Sache
a n , in historischer Dokumen t e t c n s nd eber d e Nagelschxiece als selbst~ndige Zunft weniger laufend, besonders els
e ne se Lbs t.ě nd ge Zunf t , Ein Na ge Ls c hu i e d wer e n Schmied-Spezialist
far die Na ge Lhe r-s t e Tl u ng , Viele Li norischen Informationen heben sich daven nicht erhelten. lm
Jahre 1419 war-en in Pr-ag fUnf Nege Ls c ha e de , d i e ha be n éter
keine selbst~ndige Zunft gebildet. Am ~eisten waren sie ~it
glieder anderer "schwerzgewerkschaftlichen ZUnfte". Der NBgel, oder die Nš ge I , komn.e n in der Zunftsyrr:bolik in e i n i ge n
Varianten vor: hnufig befindet sich ein ~B€el in Hufeiser.mi tte Idie Schmiede/, nicht 50 aft be g l e i ten zwe i N~gel e n
Hufeiseň Idle Sc hrri e de und die HufscLmiede/ und da s č f t e r .
ste Symbol s nd dr e Nf:lgel in e ne r- ff:lcherertigen Stellung
Idie Nagelsc~iede als 8uch die Schmiede/o Ofters gibt es
noch eine we t.e r-e Gestal t ung der o be n angeft1hrten HBnj\\erke: drei ff:lcherartig Lm He r-z e n ge s t.oc he ne N~gel /d.L. Symbolik des Gottesleidens/.
Zusbmenfessung von
Cecilie Durdilová
í

í

í

í

í

í

í

,

PhDr. fe>ter PUapČkY-~R~: Nové návrhy na zm~nu Ds~arského
l"tňtního znaku.
7. 3. 19P9 Pavel Palát: Haraldické studie v ěasopiBu ~Adler~ la po~led
nich dva~~t let.
21. 3. 19A9 ~ichal Fiala: Er~ovní a nobilita~ni listiny Hildrran~t~ von
und zu 0Henha:}!'!'!n.

~. 4. 19P9 FhDr. Wilnn Buhen: Pc~řeb cí~ařovn7 a královny Zity.

Jakuh rtrdli~ka: Dvořanská ~votnice na zámku v Třehoni, 1.
;<~."t •

18. 4. }Or e ,Tnkub Hr dl I čk n . Dvořanská. Bvotnice na :áml6u v Třeboni, 2.

í

í

í

í

í

í

í
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16. s. 19 n9 Fh Pr-; I'a veI R. Fok o r-r-ý : K vývoji erbu Radeckých I R>!.dče.
30. 5. 19 P9 -'nH,,,I'lv Jp.nekl Z c"cf,ovní afrag-íetlky a eymboHky.
13. 6 .. 19f)9 inP:. Iic>jrdr Shrn",;:., Tři podoby erbu arclvlvody Františka

Fnrdlnnn'a d FRte.
19. 9. l oP') rh~r. :tnni~lev Hořtá.lek, Petr Tybitanclt Hereldicxé památky kostela Untky Bo?í na konci mostu.
J .10. loP9 Hřehík v cechovní heraldice.
17 .10.lQPo inp-o Ilnjmir r,1'romý', J'hlir , Stl'U1islav HoštálekJ IV. sotká.:,{
gAn~oloRj a hernldik~ v Oatravě.
31.10. 1 '<eg rnv"ll ralát: Renln v heraldice.
14. ll. 1 ')PC) inP:. Mojmír Ch,omý, Ph[~. Help,n Turkovát K roau Nádherných
7 Borotín ....
28.11. 19P9 Michal Fiala: K prnblAmntice erbovní~b listin.
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Po 17. listopadu 1989 byl z ť1end výboru ustaven přípravný výbor
Heraldické společnosti v Praze s cílem oSaIDostatn9ní se mimo Csskou nure1smatickou společnost. Po hladkých jednáních se zástupci ústředního
výboru eeské numiematické společnosti byla dne 28. lV9tna 1990 ministerstvsm vnitra Ceské republiky Heraldická společnost v Pra~e registrována
pod čj. VJP/1-917/90-R.

)1 Ve nmYfllu

revi~ní komi~e

HSP

fl~hvÁ1ených stanov byla prOV.,1dna volba výboru HSP
~ jejirh pře~~p~ové. Přítomní ~lenové souhlasili

s volbou aklRm~cí. Výbor a rsvizní komise H3P byly
v tomto Ello7.ení I

jednomyslně

a

zvoleny

rřadaedsl

PhDr. Milan Buben
PhtT. Stanislav Hošíálek
Jednatel: ,TU!)r. Luboš Kratochvíl
Matrikář: inp'. František Ku~era
Fokladník: J~roslav Jásek
Redaktor: Pllvel Pal ét
Archivář: PhDr. Favel R. Pokorný
Revi zní koml. se I
Uístopře1seda:

Zprávy
Heraldické společnosti
vPraze
HERALDICKJ

SPOLEl,NOST

v

PilhZE.

Dne 29. kv'tna 1990 byl·sep~p~ protokol o vypořŘdání vztah~ mezi
Ceskou numi~·tickou spole~ností ~ pobo~kou Heral~ika Ceské numiamatické spole~nosti v souvislosti S osamost.tnlnim pobočky p01 nizvem Heraldická spole~nopt v Praze.
\
.
Dne 26. xervna 1990 se sešla ustavující Valná hromada Heraldické
společnosti v Praze s ná.:;ledujicimi výsledkyl

z ÁP I

S

z ustaVUjící Valné hromady Heraldické epolečnosti v Praze laá'e jen HSP/
konané dne 26. června 1990 od 17,00 hod. ve velké zasedací eini Pra!.
ský~h vndáren, zévod Podolí.
Přítomno )1 osob dle presenční listiny.
Ustavující Valné hromada Idále jen VHl byla svolána přípravným výborem HSP, který ss konstituoval z řad člena bývalé pobočky Heraldika
Ceské numt smat t ek f'polečnosti. Zasedání VB HSP řídil II pověření při
pravného výboru ing. Yojmir Chromý.
Po přivítání byl schválen program VH dle návrhu·uvede~ého na pozvánce.
11 Byl přeět~n v plném zn~ní n~vrh stanov H~r a po krátké diskusi
byly je~nomyslna schváleny navr!ené stanovy s tgmito dílčími z~;namil
IV.,§2,c S" upravuje taktol"Ukon~í-li člen výboru nebo revizní komise svoji činnost pře1 uplynutí~ funkčního období, má výbor a revizní
komise právo kooptovat na jeho míf'to jiného člena Hsr a to nejdéle do
nejbližH VH."
IV.,§),b se upravuje taktol"Schézí se mimořádn~, rozhodne-li o tom
výbor prostou vět~inou hlaB~ nebo o to písemne požAdá nejméně 20% ělena
HSP."
.
tlplné zn;ní upravených stanov bude otiětěno v nejbližAí.Heraldické

Předseda: Vledlvoj Tomek
Clenové: tng.:Uojmír chromý
F.mH: Konopásek

I

Po další diokUsi o výhledové činnosti HSP a
člen~ byla VH v 19.15 ho~. ukon~ena.

I!polečn~sti

STANOVY
Her~l~!ck~ společnosti

I,

Zákl~~ní

v Praze.

ustanoveni

§ 1. K rozvijen! 7ájnové a odborné aktivity hera11ik~, hIEt~rtk~ a zá-

jem"'~ O příbuzn l obory Be zFlUn"l8 Hen~l"lická Srol'.lčnost v Preze
IM.J.e jen ::::;YI.
~ 2. Jejírr p{dlft~ .lG rr~hq.
~ J. C'b\'o1ert ;'lhohnosti je ';1ed ť'ee'r:l rpíuhll ky ,
~ z , Fi/ HSr ..1e rr;,\"n1n: r::ubJektem.
bl F:xek"t lvu prp.vní su1:- ,Ie"t i vi ty v:;knnÁv& v5'boT H3F nebo vjt>o:"e:1
píse~nč

pov~řen4

~Boba.

~rtko'Y íl~ zpOso~y a p:"octře1"v 1e 1l ch us~"teč;ov~~í
§ 1. Yodú1Í!!' fl:;!" 1e

8/ r'~f'tO\"t h~l"S.l,1jbl

bl

cl
§ 2. 7a

6.1

(!

pHbuzné obory s ní pnuvise:ící,

n"r~rn~~ht k zí~%áváni, šíření ~ rrohlu~ování pozo"tk~

nezbytoborech,
ak t vnň v~'djet h"ovou č nnon t , kterIÍ by ern'!řovRla k pOl'kytování ko nr uI hOld a k vvrr-co\·á·dní e r pe r t i s v oblastech r'~Fobnoeti
HSr, uJ",l-na pro Mg.Lny atMní p".mrítkovÉ ré~e.
tím \''''elem HSf' z-.lménll.
f"lrtlžu~e ~~é
tllk, ·aby rt0hl" být jejich všeatra.nnll. f'polurnkť\ llf'r~'-mě r ozv j ena !l vedla ke konkrétnim vý!'ledkům,
org~nl zuje pnr"~en"kou službu v oboru herl5.1diky pro f!vé členy i
p·8vrdcké osoby I'. event. of't<,lní 7.éjemceJ pro kval1f1ko"anou
pHyp.vu t t.o i"lnnt'Pti m·,ie zřiwvat ú~E'l"vé odborné kon,iM a
nn vnzova t kont"lkty f! pří~lllěny".i in1'ltl tucemi,
zrr·o~třeH,ovp.vrl. v5",;nu inform,d a k jejich rozšiřovMí je epr évn~flá vyrHv"t vl'lE't.ní HElko.,iny,
ných k

úpr~ř,o~ činnosti

í

t~chto

v

í

"1<'0;·

í

b/

ro~ence.
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na aro1uprácl

Vsln01l hr·om"d"u byly -lo,rlleny anahy o vznik Heraldické
v PrAze.

é

2/ Vs smyslu Bchv~lených stanoV byl odsouhlasen členský příspěvek
na rok 1990 ve výši 50 Kčs a zápisné pro nové členy 10 Kčs. Clenové budou k z..plncení ;:lpn~,kého přísp~vku II zápisného vyzváni.

námětech

ó

cl

75

dl

u~kutečňuje věrillckovýzkurnnou

své p..'"obnoRti.
sl organizuje pro členy i

dokum'lntační činnost

v oblastech

bl

šir~í veřejnost přednáŘkovou

a osvětovou

cl

a

činnost,

fl spolupracuje a

o~bornými Fl zájmovými organizacemi v oblastech
f:vé pU8obnosti,
.
e/ p<:stuje Fl rozvíjí e pol eč enaké fl. oďb orné styky s obdobným organi zscemt v zRhrr,niči.
§ 3. Prostře~ky k rln~ní t~chto úkol~ jsou především
Rl zápisné novýrh členu a roční členskó příspěvky,
b! vý~ěžkv z prodeje vlastních tiskovin,
cl v~~7.ky z ~alší hospodářské činn~sti,
dl subvence, na~"CB, dotAce, dRry a odka7Y.

~rr. ~lenf:td v HSP, m:~,VFl ;l.J'ovinností qen'd
Lsnem HS? E'El lfllHe 8tF.t "!'Iždá f'yz ! cká či pr ávn t cká osoba, khrá

projeví na z~l!'ldQ pi~emné přihlá5ky 8ouhl~~ se etanov~i HS? a je
přijata ne s~h'zi výboru prostou v0tšinou hlas~.
Cl eris t ví nni ká
al VYE'toupp.ním, které člen ohlásí výboru ·Hsr pisemn!,
bl u~ne~enim výb~ru, popřfpEdč valné hromaoy,
- z d~vodů neplRceni ročního členského při5p~vku po dobu 2 let,
- z dovodu neplaceni obje1naných tiskovin,
- pro je~nJ~í vážně poškozující zájmy a cíle HS?,
- z dvvo~u pravomocného ods0uzení pro úmyelný trestný čin,
cl úmrtím,
dl II právnických oeob jejieh z6~ikem.
§ 3. Clenové HSr mají právo
aj úča~tnit se valných hroffiad, vyjadřovat ee na nich k činno~ti
HSP, volit orRény Hsr a b)~ do nich voleni,
bl účastnit se všech akcí HSP a být o ·nich včas informová~i,
cl podóvat orgfJ1r~ písemné návrhy k činn~sti HSF,
dl účastnit se všech jednÁni Hsr týkejfc:ích ee jejich o s oby ,
sl vyu~ívnt poradeneké služby A úČAstnit se vědeckovýz~l~nýcr. úkoll~

nsr,

~lenové HSP jsou povinni
aj dočržovat stAnovy HSP,

bl řídit pa uenesenimi výboru a val~é hromady,
cl odebírat zn stanovenou úhrndu obJennan~ tiskoviny vyd Řvané F3F,
dl přispívat RVý podílem k činnosti HSr.
IV. ,Orgé-nv HSP

Statutárními orginy Hsr jsou v6ln~ hrom~da, výbor a revizní komise.
al Volební ob~obí člen~ výboru B revlznf komise je dvouleté,
bl volené or~ány vykonávají své funkce i po urlynutí doby, na kterou byly zvoleny, a to až·do zvolení nových orgán~.
cl ukončí-li člen výboru nebo revizní komise svoji činnost před uplynutím funkčního obdob I , má výbor II revhnikolllise právo kooptovat na jeho misto jiného člena HSP II to nejdéle do nejbližií valné hromady,
Nejvyšším or~ágem HSP je valná 'hromada Idále jen VRl, ktern!
ni se ech'zí kn7do~očně za uplynulý sprévní rok, během 1~ čtvrtle
tí roku nésledujfcfhof musí b~ svolána výborem píea~~ do 30
dn~ pře~ datem konání,
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schází se mímořérlnň, rozhodne-li o tom výbor prostou většinou
hlas~ nebo o to písemně po!ádá nejméně 20% člen~ HSP,
~chvaluje ZÁpis z pře4chozí
výroční zprávy vÝRoru, redakční

vn,

korr.1ae, odborných komí5i, revizní komiss a udilí absolutorium,
dl schvaluje program činnosti HSP a její hospodaření,
'll volf předsedu HSP, členy viboru a revizní komise, předseda HSP
a př8~sene revizní ko~iáe ee volí jmenovitě,
fl rozho~uje o zm~nách
výklsdu 8tan~v. určuje výši zápieného"
č l ensk ého přísp:>ivku II o záleH t os t ech zMp.dnfho právr.ího, or-gan1za~ního a fin~n~ního dosahu, popřípad~ o dalších zále!ito·
E'tech, kter~ jí předl~!í výbor,
gl její usnesení je přijato,hlaeovela-li pro nq prostá vAtšina
pčftomných řň1ný~h člen~,

hl rozhoduje jako třetí instance va sporech členů HSP, přičemž'je
jí rozhočnutí po provadeném hlasování je kODscnlf i zde platí
ustanovení ~ 3.g.
,
Výbor HSP 8a ~klárlÁ z předsedy I'l šesti člen~, najpozd~ji 14 dní od
svého zvolení výbor na ustavující 8ch~zi zvolí ze svébo středu místopředsedu, jednatele, matrikáře, pokln1níka, redaktora a archivářel sch~zé výboru svolává & řidí předsedal výbor se schází podle potřeby ~ o svých je~náních vede ř~~ný zápis, je schopen usnášeni, je-li přítomos v~tšina člsn~ a to prostou v!tšinou hlas~
přítomných člen~ výboru, při rovno~ti hlaBu rozhoduje hlas předse
dYI 8ch~zí výboru ~á právo se účastnit předseda revizní komise
s hleeem POT8dnfm.
§ 5. dkole~ vý~oru je zejména
aj 8volnvst ř~~nou, popř. mimořádnou VH a připravovat pro ně pod-

bl

kl ady ,
razho~ovat

o všech zále7itostech týkajících se HSP jako celku
a nespadajících do pravomo~i VB,
cl zřizovat po1le potřeby stálé nebo doěaené komise k zabezreěenf
konkrétních akcí po atrlnce obsahově i or~izační, jakol i komise pro urovnávání spor~ mezi členy,
dl řešit jako první inatqnce spory mezi :leny HSP.
el ho~notit úroveň tiskovin vydnvaných HSP.
§ 6. Reviznf komise je nezávislý kontrolní orgán volaný a odpov~dnt pouze VB, přičemž předseda r-e ví z rrí kourlee je oprávněn k účasti na ach~
zích výboru s hlasem poradním,
al kontroluje f'inenčni, bospo"lářskou II ostatní l!in11Ol't j'iSP, prllbě!
ně informuje výbor o zjlšt~ný~h zÁva1áehf navrhuje výboru ulo!aní konkr t n ch nápr-s vnjch opatření a kontroluje jej! eh prod.dě
nf a lÁl'hmost,
b/.podává Dll fá1ných VB výroěni zpr'vu o čínnoBti revizní komise
vč. uloi~nÝch nápravných opatřeních II jejich výsladku,
cl členov~ revizní komiee neemějí být va evém funkčním období členy jinóho orgnnu HSP,
dl revizní korr.1.se jako druhá inl!tance řeš! ilpory Illezi členy.
é

í

VI Zánik HSP
Zánik nastává
11t~rou tlst~vy

vihrFl~n~ zp~~oby,

Ceské republiky

kteró jsou v souladu s duchem &
va l!~yslu předpie~ etanovenýeh

II

zákonem.

§ 2. Na dobr-ovoLn ém r-ozebodu HSP t"El miHe ur.no&!!t řádná nebo mimořádné VB
třípětinovou vř!t;inou hlRe~ oprávn~ných přítomných člen~1 tato

VB
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... glosy ... poznámky
proverle též volbu

likvidační

komiee.

§ 3.· Likvidační komi~e rozhorlne jAk burle nn1nženo s mAjetkem a případný-

mi zRvazky H2P v sou1ariu se ztkonr.ýrni

XI.

předpisy.

PřechQ"n~ ustqnoveni
členy
se automaticky

HSr
považuji ~lenové b~~q1é pobočky Heraldika ~eské numisrnBt'ck~ apo1ečnosti, kteří o členství projevili
zájem.

§ 1. Za

VII.

F1~tno~t

et~nov

Tyto stanovy nab~~aji plr.tnostl schv~lením na ustavující valné
hrom"d~ Heraldické 5polecnosti v Praze.

-111-

Ostatní události týkající se činnosti Heraldické 8r~lečn~sti v Praze v roce 1990 budou uverleny v Heraldické ročence 1991.
JJ

zprávy ... recenze ...

Cechovní památy.y v Roztokách.
Výstavni činnost Stř8doče~kého muzea v Roztokách u Prah! sl postuzískala obdiv fi uznání.veřej~o8tl a to ~ejen histori~, ale 1
milovník~ um~Dí starého či anulaenéhn, zájemce o ku'iozity Devyjímajíc.
Proto nepřekvapí, fa i výstava cechovních pa~átek byla na vysoké úrovni.
Autor výstavy V~lav Hrabánek říká;"Bohatství sbírkových fond~ cechovních památek soustř6doDých ve Středočeském muzeu a v ostatních muzeích a archivech střEdočeského kraje nám dovoluje udHat si dokonalou
představu o významu' úloze cech~ v ekonomickém, politicl:ém, společen
ském a ~llturním vývoji Čech. Středočeské m4zaum ve spolupráci e okrea~
ními muzei a archivy stře~ních Cech připravilo výstavu z těchto tond~,
která má přispět k 10cen'ní tradic řemeslné výroby a k vytvoření pocitu hraoati nad prací našich předk~ v kruzích široké veřejnosti. Proto!epřevá~ná většina sbírkových předmět~ je zde vystavena poprvé, zpří
stupňujeme tak i studijní ~eteriá1 pro velký okruh ojbornír~.A
NUtno ~~tvrdit, ie zÁc~r autora se p1n~ z~ařil a výstava otevřená
od října 19E9 do března 1990 měla i slušnou návštěvnost přesto, že lidé m~11 v polietopedovám politickém kva~~ jiné starosti, než chodit po
výetavách.
V mimořádnélli prostoru výstavní síně se podařilo soustřejit ft přes
ně představit ndjr~zn&jší součásti invent~e cechovních ko~~~r~:í od
truhel, skříní, prapore:!, kroj.i a ř uner áLn ch j.o t ř-eb , přes korbela,
sklenice či štíty až po ferule a pečetní typéře. Vše v přím~ kontertu
se zp'sobelll j&ji ch použi t v žl vo t ě ce chů a nt. víc do"lněno lOhar5.kteristickými píeemn~,i památkami.
K této výeta.ě vydalo Střejočeeké muzeUlli malou publikaci /Václav
Hrabánek, J ..roelav Jáaak, Eva Procházková: e&cby, Roztoky u Ýrahy 1959,
24 s., 29 obr.I, které Ba zamýšlí nad ~lohou cechů II r.a~ jejím ~íste~
v české historii. V úvodní části shrnuje V. Hrabánek poznatKl o vzniku
řemeslných ce~hů a jejich vlivu ne vývoj s~olečDosti, uvozornuje na
velké bohatství sDirkových fondů.
V části nezvané "Geneze, vývoj, úpadek a zánik cechovních korporací" rozebírá V. Hrabánek cplou prcblem~tiku v~~oje vztah~ mezi ře
mesly a m!stem v zrcadle politických, společen~kých , hospodjřakých
aspekt~. V kapitole "Cecllovní symbolika" nastiňuje J.Jásek postavení
symbolu řemesla v cechovnim životě, uplatnění cechovní symboliky, ber&ldiky či sfragistiky jako prvku statutárního, společenského a estetického. Sta! "Uísto a funkce cechovních předmět~ v životě cechu a mě
sta", jejím! autorem je V. Hrabánek, je vlastně pr~vojcem mobiliářem
cechovnich kor~racl. Je určeno místo a funkce korouhve a praporce,
kroj~, výv~eních itít~, cechovních obraz~, wiatrovekýchkuen, pohřeb
ních štítd, příkrovů a post8vník~, pokladen, pokladniček, misek a talířn, obřa~nich nádob k pití, ferulí, atd.
Nemén§ význemnou část tvoří kapitola '"K typologii cechovních píeemn05tí" orl E. Pr-ocházkové , zabývajíd e e statuty, knihami, osobními
doklady, typáři s'píeemným projevem ceeh~. Vše doplĎuje poměrně obsáhlá obr~zová příloha.
VÝstavn o ce~hovních pam!tkách v rtoztokách u Prahy se stala dal ..
ším příjemným důkazem životaschopnosti řemesel a nabádá nás zároveň
ke vzkříšení tak potřebných řemeslných tra1ic vedoucích k hrdosti řeme·
sel.
JJ
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Kontektní adrese:

Heraldická společnost 'tl Praze
Kyjevská II
160 00 Praha «5
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Kresby: Zdirad J.K. Cech, Jití Hanáček, Michal F'i e La ,
Staní slav Kasík.
Fotografie: .Ia r-o s Le v Beneš.
Něme c ká resumé: Cecilie Durdilová, františek Lobkowicz.
Tisk: OPS Roztoky
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