OBSAH

mst úvodní

11

mst techn ická
Kap ito Za 1.

II.

O barevnosti znaku

13

Štít

16

LlI . O heraldické kurtoaz i i

18

IV. O znamení na

19

štítě

a) znamení heroltská
b) znamení obecná
c) znamení

V.

křížů

O helmu a pokrývadlech

30

VI. O klenotu

32

VII. O vedlejších

aj

částích

znaku

35

nosiči
š

nebo strážci štítu t i t ono ě i

b) znakové stany a

pláště

c) prapory, vlajky, korouhve
a standarty
d) koruny, klobouky,

č

ep i ce

e} odznaky a jiné atributy

f)

řády

a vyznamenání

g) dev;zy a hesla

VIII. Cí·rkevní heraldika

IX.
X.

Znaky

Co

měst

ješt~

nebylo

46
49

řei5eno

V textu je celkem 240 vyobrazení.

55

Práci tuto

připisuj i

vděčně

svojí dcerce

která

mně

k ní nabádala a autoru knihy,

která

mně

inspirovala:

HERALDIKA
čili
přehled

její teorie
se zřetelem k t~chám
na vývojovém základě,

Dr. [{Ali.Uf

S C fl II' A R Z E N BER G O V I

RUKO~T HERALDIKOVA

ARCH. BOHUMIR ~IMEK

č

á

S

t

úvodní

Zvýšeným zájmem o obnovu naěž.ch kulturníoh památek, znovuzačleněním hradů, zámlďl, chrámU, bran i jinýoh historie~oh staveb do koJ-oběhu našeho života, prožívá jakousi lr!1o-

ji renesanoi i heraldika. Na všech uvedených objekteoh setkáváme se zhusta se znaky stl!l.r'Joh čes~oh rodů z doby před
bělohorské, s přemnohými znalcy vlastníkU. doby pobělohorské,
se znakY měst honosíoíoh se stářím několika set let, i se
znaky zemsl~ nebo stá:lm:úni, které dožily dneška. Silný turistio~ ruoh nespokojuje se jen prohlídkou a
stručným výkladem průvodoe, ohtěl by znát víoe, ohtěl by vědět proč a
jak ten který znak vznikl, zda se k němu víží nějaké pověsti,
nebo proč je to či ono. ~Jskytuje se také řada dotazU, zda
existují knihy, ve kterých by bylo možno se dočisti něco
bližšího o tomto tématu, které se teprve po zjištění nesmírného počtu znakU. stává pro mnohé zajímavým.
Bohužel, všechny knihy o heraldice - cizí i naše - jsou
téměř nedostupné. TY starší jsou deponovány v musejioh a velkých lmi.hovnách, ty nově j ší j sou na knih1cupeokém trhu rozebrány, nová vydání se pro vysoké náklady netisknou a v anti1 -

h~ariátech

kou,

o heraldickou knížku nezavadiš.
bylo
heraldice běham jejího mnohasetletého vý~pséÚlo
mnoho knih, tolik, že by samy o· sobě vy~~::n~~~:r~o~:z:;s~:áhlou knihovnu.
ěané v nich podtrf,
heraldiky anglic:
Frencouzi f:l:.'8nc:ouzjehož sloh ovlivnuje dodnes někte
Mus::L:m.e přiznat, že oprav'du každá
něco speci:r-lcky svého, něco čim
od zemí i nejblíže sousedních.
o heraldice řada knih a rn:Ememe mít ra, že
autoři r.rzdvihovali kl:'ásu
heraldiky
, i když uznávali, že je jen součástí heraldiky evropzahledíme-li se ale do znakft česl~ch rodů doby nejstarcít:ú.ne ono nenapodobitelně ty;pick'J české koual,o těch-to
které nás zařazuje mezi země s nejvyspělejší heraldi-

zmínili jsme se již o mnohasetletém vývoji heraldiky. A
tu se neodbytně přihlašuje tak často nadhazovaná hádanka,
zda bylo dříve vejce a pak slepice, nebo slepice a pak vejce. Analogicky převedeno, byl nejdřive vývoj a pak základy,
nebo základy a pak vývoj. Odpověd je jednoznačná. Byl opravdu vývoj, kter,ý vytvořil základy heraldiky a ty opět vývojem
dostalY řád, pravidla a otganisaci. Obojí se vzájemn~ prolíná, obojí se vzájemně doplnuje. Toto prolínání a doplnování
vycítí každý z dalšího obsahu této knížky, která se chce státi opravdovou rulcovětí všech, které heraldika vábí a zaj:ú.ná.
A ted je na čase poodhrnout cípek závoje, který zalcrývá
nejdávnější minulost, ve které se začaly vYVíjet první zálclady heraldiky.
Není dosud a ještě dlouho nebude zcela jasné, proč vznikla
naše planeta. Pravděpodobně asi proto, aby byl vytvořen pro~tor pro neustálý boj. Bojovali Filištínští a Peršané ,Tataři ,
R~kové i Galové, bjrl veden boj o .lcrásnou Helenu, o zánik kře
stanství i o jeho vítězství, byly válk'J dvou růží, vállca stoletá, třicetiletá i sedmiletá, byl::r vállq{ drobné, větší i svě
tové. Boje vYVolaly vojáky a vojevMce, utory a obranu. Voják
se potřeboval zaštítit proti kopín a šípům, .vojevůdce také,
ale nějak výstižněji, aby byla vidět současně i jeho hodnost.
Tak vznikl štít, tak vznilclo i zvláštní znamení na štítě, tak
vznikla i věda o tom. všem a té říkáme heraldika.
štít je jejim základem.. Od počátku prolíná jejími dějinami
a prodělává během mnoha staletí i mnoho změn. Mění se nejen
jeho tvar, mění se i jeho V'Jznan. Původně živelně v:rvinutý,
podlehne peil'D,Ýn1 přísným řádům, jeho vojenský charakter ustoupi pozvolna nové společenské náplni, doplněn řadou nových
atri butů změní se Ve znak a stane se 'V'jlučIJtrm. odznakem vyř.
ších společensl;ých vrstev.
Vývoj štítu je ale jen částí cel}cov~no obsahu heraldil~.
Současně se štítem se vryvijely a zpřesnovaly i tvary praporů,
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standart a korouhví, korun a čepic královských i šJ.echtickýoh, obřadních rouch a řádU. a vyznamenání. I "1.;0 je náp~11Í
heraJ.diky právě tak, jako oeremonieJ.y spojené s udíJ.ením
ze štítu vznik.lých znaldl., rozděJ.ení šJ.echty, nebo oírkevní
hierarchie se svým:i kJ.oboulO", třapoi, kříži, mitrami a berlemi. Do heraJ.diky můžeme zařadit i
r-odů,
heraJ.dickýoh spisů. a její vztahy k
aJ.e po:ne(;MLG
již polcusu o nejvhodnější definioi heraJ.dik;v a
tujme ji s názory nesporných znaJ.C'Ů. PodJ.e našeho názoru
je heraJ.dika věda nebo nauka, která nás učí
vznikJ.
jak se vžiJ. do té které doby a
J.idské
ká se o něm vYtvořiJ.a pravidJ.a, Il1
nejen znaku, aJ.e i všech atributu. a oe:relnolJ.1E~J.ťl,
provázejÍ. Učí nás také posuzovat kresebnou, 'barevnou a
tvarnou s'~ránku znaků, a to s bJ.edisek sJ.01rl)., ldie:rými
heraJ.diky po staletí procházeJ.. HeraJ.dika je proto
da , aLe i umění.
Podobnou definici má i vYzn~ ceský heraJ.dik Krá]. z Dobré Vody, kte:r:.rj uvádí, že heraJ.dika je nauka obsahujíoí souhrn základních pravideJ. a ZV'JkJ.ostí, dJ.e nichž znalO" t:"lTn'řA'ťl'V
býti mají a učící znaky popisovatt a určovati, Další ll~C~~
dici, KOlář a SedJ.ácek, se ztotožnují, že heraJ.dika
a umění er-bův. V rozvodu uvádějí, že heraJ.dika má
a obyčeje, II le t e r é
u
t u r n a j U.
o
k o r u novacích, o
svatbách
a
pohřbích
a
při
dání
lén
se
zacho
ávaly
a že má znáti
i
z:ř í z e n í
t a k o v
c h s 1 a vn o s t í , pokud. se šJ.echty a erb'Ů týkají II,
Schwarzenberg praví, že heraJ.dika je nauka o znacích
totiž
o
uče n í
o
n i c h a j 13 j i c h
děj i n ách
a
umě n í
j e t v o :ř i t i . Proto stoj i na pomezí historicl&fch věd a výtvnrn;fch umění: Dobrý heraldik je tedy zároven
uče n c e m
i
umě 1 c e m •
dosef YdJ.de shrnu~e definici do dvou vět. HeraLdika je
něho D.tI.uka o znacfeh a o všem, co se znalO" souvisí, na ... _'_.__.
d e
t o
v ě
a
o praporech, :řádo~Jch odznacích ap.
i a k o k tl Ž d á j i n á, přednáší se na vysokých
skolách a není to jen věda historická, protože znaky, il'lajk;v
atd. si podrželY dodnes p~atnost nejen v monarohiích, nibrž
i v republikách socialistic~ch i kapitalistickYch.
Téměř
shodný je i náhled staršího německého heraJ.dika CJ.em.ense
pána von Hausen, který ve své
P Ir a Jl:: t i o k
h e r a 1d i o e
uVádí:j. že nauku o znacích nazýváme heraJ.dikou nebo
heroltským uměIJ.'l,ll'l.. Soudí, že znakY jsou podJ.e určitých
deJ. právně přesně odvozené odznaky pro jednotlivce i ko:rpl)r~~
ce. Francouzští heraldici Geneviěve d'Haucourt
~
DurivauJ.t zaznamenávají ve své knize
Leb 1 a s o n
že znalost znaků, jejich práva praVidel, jimiž se :řídí, nazýváme heraJ.dikQu Ihéraldique/, nebo znakovědou / science
blason I. Doplnkem zna,kovědy je herald;i.cké uměm Il'art
raJ.dique/, které jako samostatná složka se může daLeko PřISSIlěé
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ji vyjadfovati ke 10?esebnému a uměleckému pro:tl1u znaků.
Wilf:t'id Scott-Giles ve své
Rom a n c e
o t:
ff 19 r a 1 d r y
opěvuje anglickou heraldiku p:ř:ún.o romanticky
a s takovou láskou, že by jeho kniha mohla být zá:řivým p:ři
kladem i pro nás, a to i po stránce vědeckoodborné. SUchopárně oproti tomuto nad.ěenf vY'Z!JÍvá německý Mal Ý h e r a 1 d i c k ff
1 e x i k on, . který stereotypně uvádí,
že heraldika je vědou heroltů., nebo znalost znakú,· nebo nauka, která zahrnuje pravidla, podle nichž může být stávající znak popsán. /blasoniert/ a nov-j znak vytvo:řen nebo nakreslen. Od lexikonu nerr.ďJ.žeme konečně víc žádat. Udává nám
ale současně tfi Efl:;apy, ve kterých uvedené def1niée probíhaly. V "první etapě byl jen štít se znamením nebo obrazem
/11, 12
13. stoletíl, ve druhé byl p:řidán ke štítu
hel m
a
k l e not
/13,14 a 15.století/, zatímco
od 15. století pozbyl štít svůj vojenský. charakter a byly
k němu navazovány ru.zné p:řidavlr,r, figury a p:řivěsky.
Ačkoli je toto rozdělení v jádru správné, nemůěeme se s
nim ztotožnit, protože podle p:řiKl.adů, které uvedeme,
je
nutno se o heraldice rozepsat v rozmezí daleko širš~
Nelze ovšem brát vážně live.hY pátera M é nes t r i 19 r a
z roku 1679, )&19 heraldika je právě tak stará jako svět
a že byla vždy, byt se ~ihJ.edy mnohých o skutečném
vzniku
značně různily. Těchto uvah se chopil dalši
II
učenec
II
F a v y n , který ve svém dile
Thé a t r 19
d' h o et
d 19
che v a l e r i 19, uvádi, že již
n n 19 u r
děti sethovy, aby se odlišily od děti Kainových, měly
svá
znamení kVětů, ovoce nebo zvífat, zatím co potomci Kainovi
se označovali pfedměty femeslné' výroby. Autor sám tomu ;p:ři
liš nevěfi, protože tato označení by musela 'j)ýt v
J?:í.smě
svatém. N1jalé hQ to ale neodra~uje od sepsáni blasom děti
Koemových, Egyptanů, Trojanů, Rímanů, krále Artuše a jeho
rytífského kruhu, Bedficha Barbarossy, Guelfů a Gibelinů a
kdo vi koho ještě. Přiznává ale, že tyto Z!lakY nebyly nikdy
znameními první dědičné šlechty, ani základem heraldických
pravidel. Bohužel jeho slátaniny kolovaly i pOlllltOmto doznáni
po obou stranách lamanšského kanálu a mátly soudnost těch,
kdož s1 zalcoupili znaky Adama a Evy před pokleskem i po poklesku, nebo znaky d'ianácti synů ;rakubových, či jiných starověkých osobnosti. Ze David měl v modrém poli zlatou harfu,
činilo tyto 'VÝPlody značně pravděpodobnými.
Daleko vážněji musíme ale pohlížet na výzdobu některých
štítů. orientálnich a feckých. K..-rouhové, koži potažené štíty
bývalY zdobeny kovovým ornamentem, kovové štity bohatým rytím, předchůdcem heraldického demaskováni.
Jr a š t i t ě
A1 c m é o n i d o v ě
vidíme t:řinožku
t r i s k e lEl s , později nazývanou
t r i q u 19 t r o u.
Oba V'Jrazy zn«menaji seskupení obrazů nohou do tvaru ypsilonu, a
to nohou na.bých, obrněných nebo jakkoli oděných. Toto znamení z opravdu dávn,ých dob prošlo všem etapami heraldiclcého

a
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vývoje. Známe je ze znaku našeho počestného oechu ševců,
v :minulém století tvořilo součást třídílného znaku královstvíneapolsko-sicilského, v dnešní době je jistě
stále
znakem anglického ostrova Man.
Znamení sedioího orla na reversu staroegyptsIqrch minci
Filometorových a .FiJ.ipa:!rorových je daJ.~ l'xedznam.en:&'n:í heraldiokého prvku. Orli na. minci eh jsou ušasnš shodni s orlem Ve znaku dnešn:í:Sjednooené arabské republiky, což ještě
neni podobnost jen náhodná. ~ co Xici vyso~ oranžoV;Ým
klobo1.lkům, které ve stáiíě K1 tal. - dnešnf Cině - znamenal.y
~Jsostné postaveni a nejVYšši důstojenství, nebo dvěma rohům s kotoučem uprostřed na hlavě bohyně Isis, jwc je vidíme na obrazech této bohyně, ale i také na obrazech slavné Kléopatry! NejsQu to heraldioké prvky, nejsou to pozděj
ší klenoiíy?
Z uvedených příkladů je jasné, že dějiny heraldiky musíme rozdělit jinak, než od ll. století. A abychom opravdu
nebyli omezováni časově, rozdělme je podle systému vjvoje.
Byly by 01;0 opět tři etapy:
1.
doba předheraldická nebo doba živelného ~rvoje
2.
doba nejvyššího rozkVětu
3.
doba úpadku.
:Několik uvedených pXikladů z doby papyrusu dOPlňme ted,
abychom získali jasnější kontinuitu, ještě několika přír~a
dy z dob historicky podstatně bližších. V předheraldické době, kdy anglicl;ý lcontrízierrt byl rozdělen na něl:olik království, vládl v létech 871 - 901 Ve Wessem král Alf r é d
zvaný Velil;ý. 'l'ento legendami opředený král, nejmladší syn
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lcrále Ethelwu1f'a, vYkonal v mJ.ádí pout do Říma. Když po
smrti svých, v bojích padlých bratř~ Se stal králem, snase
všech sil o upevnění k:řestanství. Bez jeho bezj;!.L:.I..l'-'-l:l.u.u.t:l vYtrvalosti byla by země podlehla nadvládě
1'0Nosil modrý štít, který si vYzdobil zla-tým k:řižem.
letech 1042-1066 vládl nad již spojeným
královstvím
ll: d u a 1" d
III. zvaný V".rznavač: král přímo výstřední
zbožnosti, ale slaboch bez vúle. deho manželství s dcerou
nejmocnějšího šlechtice Godvina bylo bezdětné. Nosil modrt ští'l; se zlatým J;..:řížem Alfréda VelH:ého, ale přidal 1(
nemu pět zlatých ptáčků umístěných mezi rameny k:říže
a
pod křížem. Nerozhodnost určit svéhO nástupce - vYVolala
v Anglii krizi. Uchazeči byli tři. SVagr Edvardu.v Harald,
SVen, král dáns1Qf.a Vilém zvfJIJÝ Levoboček, vévoda nozmans1Qf, syn Roberta náhla a doery f'alaiského koželuha Arletty V bitvě u Hastingsu v r. 1066 bYl Har~d poražen a
na ang1icl~ -GrUn nastoupil V i 1 é m , ted zvs:ný
Dob Y v a t €I 1 , Noman se štítem dvou zlatých Levhar-'tu. v červeném poli. Ze světa nezmizel ale žádný z uvedených ŠtítV._ V létech 1377-1399 tvořil Eduardúv znak pravé
pole štípeného štítu Richarda II. z rodu
Plantagenetu.,
dodnes je 1.lll1Ístěn ve st:řední části hlaV'J znaku Westnůnste
r-u a bYl navržen na čtvrcený znak II Anglického masivu II
/The mastifi of' Eng1Wl,d/, a sice jako t:řetí část jeho
čtvrtého také čtvrceného pole. Stít Viléma DobyVatele,rozmnožený Richardem Lví Srdce o jednoho levharta na počet
tří, se stal součástí znaku královské rodiny anglické
a
tím i státním znakem.
K'rásný příklad máme také u nás. SVatý Václav měl v léteoh své vlády - tedy v době p:ředhera1dické - na štítě i
na ,korouhvi černou plamennou orlici v bílém poli. Patrně
z uoty k této velké postavě našich dějin,
zůstal štít
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s orlicí zems~ znakem až do rolcu 1253, kdy byl vYstřídán
osobním znakem českého krále stříbr:n,ým korunovaným dvouocasým. lvem v červeném poli. J'e ale stále živý.
Ve spojení
s postavou sv. Václava má jej ve znaku sedm českých měst· a
není jim k necti.
Mohli bychom uvésti ještě další přílClady- Buzice, ze
kterých pochází dle pověstí silný Bivoj, manžel Libušiny
sestry Kazi, Drslavice, Eronovice a jiné, jejichž znamení
kančí hlavY, trojřičí a ostrví byla později ;převzatadozna
ků - ale řekněme si jen, že v předheraldicke době volili si
svoje určitá zname~í nejen lcrálové, knížata a velmoži, al~
i Vlad)-kové a zámožnější zemané. Byli k t;omu nuceni z ryze
vojens1wch, či spíše obranných du.vodu. a osvětli:me si hned
proč.

Ještě v jedenáctém století byla feudální společnost celé Evropy velmi drsných mravu.. J'ednotli vi velmoži
mezi sebou často i urputné boje a bYlo nutno ~ohde
ti
Bo ž i
mi r
/Treuga DaV, aby alespon od čtvrtka
do neděle byli pokojni občané c~a.něni před bezprávi:m.
Ozbrojenou, většinou pěšši čeled svoji i sv-Jeh přívrženeu.
vedl do těchto lokálních bitek zpraVidla velmož sám. Jel na
koni, alespon zčásti obrněn a se spuštěným h1e~Zavbitev
ního zmatlro byla by jej těžko poznala i vlastni čeled, kdyby nebYlo onoho znfu~eni na štítě, případně i na helmu nebo
na korouhvi. To bylo jediné spolehlivé vodítko pro rozvášněné bojovníkY, kteři bili nemí.Loardně do
protivníka, se
kterým. třeba před několika dnY přátelsky popijeli v krčmě.
;rak urputně se vedly tyto boje vYlíčil nám .nois Jirásek
ve své rozkošné selance M ary 1 e,
kdy
Buchovcové,
Ondřej a Zbyněk, spolu s ;ranem Strakou z Nedabylic a Tiburcím, Celechovs~ ze Sobíškn a někdy i na Děvčíkopách,v se
svojí spojenou čeledí oblehli tvrz mladého Rozvody ze Sonova, :8'Jlo by se zle vedlo Rozvodovi i jeho lidem, kd"J7by se
nebylo stalo to, co je obsahem J'iráskovY selanky. Nedivme
se proto, že bývalY nedobytně opevněny nejen hradY, ale i
vladyčí a zemanské tvrze fl dvory.
Teprve
k ř í ž o v é
v ý p r a v Y
odvrátily mysl
pánit od těchto zbytečných místních bo jů a postavily
jim
před oči vznešené cíle ve svaté zemi. Křižových -~rav bylo sedm, a to v létech l096, ll47, ll90, l203, l228,l248 a
l270. Během nich vznikla ve SVaté zemi řada s·l;átečků /drobných/, ve kterých byly založeny mnohé řády charitativního
poslání. Tak již v roce l098 byl založen řád cisterciáků ,
v roce llla řád johanitit a templářú, v roce ll28 premonstrátú, v rocell98 řád německých rytířů a mnohé řády další.
V roce l202 založený řád bratří mečový.ch se brzy nato v roce l23'7 spojil s německými rytíři. V té době některé řády
opustL1y své výlučně charitativní zaměření, rozvojem rytíř
ství se stuJ.:Y rytiřsIWmi a sledov~y dále, pod r-ouškou lcře
stlmství, jen V'jboj, moc a zisk. Rád templářLl a řád němec
kjch rytíi:'Ů by toho nohly být t:Yl1:tckým. příkladem.
J
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Proč nastal v době křížových v.fprav rozvoj r'Jtířstva a
ke všemu ještě tak pronikavý? BojovniCi, kteří prokázali
odvahu a hrdinství proti nevěřícímu nepříteli, museli být
nějak odměněni. Tak bylo vytvořeno - dnes bychom řekli mezinárodní - tehdy jen neorganisované evropské sdružení ,
které se řídilo stejnými zásadami. Podle nich se rytířem
nikdo ner-odf , :může se ;lim stát jen odvahou, zdatností. hrdinstv.ún a svými osobními vlastnostmi. Jen takový :může získa't rytířské ostru.hy. jen takový :může být ne. rytíře pasován.
IC rozvoji rytířství pi'ispělo také pozná:ni byZantské a
arabské kuJ. tu.ry, v té době vYšší než evropské a nový duševní rozhled, který kř.lžáci získali srovnáváním
poměrů.
domáoích s pomě:r!Y na. vYchodě. ~ůsob života. b:tL na východě
nesrovnatelně lepší. K'.řižáoi poznali 00 znamená
čistota
těla, teplé i studené, lázně a měkčí lůžko, než je1;ým byla
tvrdá laVice v nev-.rtopitelnýoh"komnatáoh nedobytných hradů. Drsné mravy křižáků se zjemnovaLY, prokazováni dobra a
ochrana slabýc1:l se stalY rYi;ířsk;ými cnostmi. Do Evropy
pronikla uŠ1ec1:ltilá hra v šachY, zavedeno bylo sokolnictví
a sokol se stal nerouučným průvodcem lovců. I slovesná a
hudební kuJ.t'tU'a vzkvétala. Truvéři chodí od hradu ke hradu, opěvují rytíi'ské onosti lil. šíří tím poesii i hudbu.
Samozřejmě že tento přerod nepřišel p:řes noc. V,y"žáda1 si
určitou dobu a tak prav rozkvět rytířstva. nastal ve století čtrnáctém a patnáctero.. To již panovníci převzali do
svýoh rukou jak pasováni mířťl., tak i udě~ováni znakú.
Pro evidenci obou těchto poct byly zřízeny uřady heroltů,
kteří zapiijovali znaky nové a mlčky trpěli znamení
stará,
která doplnovali ne. skutečné znaky. Jejich zodpovědná práce byla usnadněna ustálením heraldicl~ch pravidel,do nichž
bylo převzato mnoho llrvkU heraldiky východní. která také
rozmnožila naše česká znamení o řadu znamení čistě orientálníoh. .
době - přesně v rooe 1291 v - padla do rukou nevěří
Akkona, poslední zbytek křestanského p~ství ve SVaté
zemi. :Křížové mravy skončily žalostným neúspěchem.
Ale
jen vojens~ SVatá zem nebYla zachrsíněna, ale daleké cesty, vzájemná poznáni a dlouhé pobyty k:L1.žáků v cizích zemích, daly Evropě nové dobré poé!nú:n.ky pro rozkvět Obchodu,

, V té

c~ch

věd

i kultury.

rozkvětu kultury se podílela i heraldika nejen již
zmíněnim ustálením pravidel, ale hlavně vytvořením defini-

Na

tivní upravy z:n.akU.
v příštím

!Pokračování

čísle.!
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Tři znaky na obrázku - Kostků z Postupic, Pětipeskýeh
z e.hÝše a pán~ ze Šternberka - dOkumentují tuto klasickou
ú~ravu znaku z doby ne jvětšího rozkVětu heraldiky, kterou
uzíváme i dnes. 1e to štít se znamením, na jehož hořejší
hraně je posazen helm s po1a'ývadJ.y a vrohol helmu zdobí
klenot, další velmi d~ež1té znamení znaku. Abychom byli
přesní, je to Úprava jen snasu osobního.
llěstiim a církvi
nepřísluší ani helm s pokrývadJ.y, ani klenot, ačkoli známe i mnohé výjimkY.
nenot se jmenuje latinsky ooronarla, německy ne1nod,
franoouzsky cimier a anglickY crest. ""tJiádime tyto Tfifazy
proto, že se iiáiii mohou vyskytnout při blasonu, tj. popisu

znaku.

----

SJ.ovo blason znamená ve francouzštině nejen popis znaku, ale :I. znek sám. Blason nebo popis má být vždy stručIlÝ,
ale jasIlÝ, aby si každi heraldik mohl podle něj znak vykreslit.
Výše zobrazené znalQ' blasonovali nebo popsali bychom
takto: čerDÝ štít se zlatými hráběmi, hrncovitý helm s po1a'ývadJ.y čerDimi a zlatým1 I zlatými vždy vespod! o 1O.enotem je černá vlčí nebo psí hlava, která roste jakoby z po1a'ývadel. D.ru.hf znak: štít stříbr11# s vlnitým ko~
~ pruhem, helm kolěí, pokrývadJ.a modrá a
stříbrná
s točen1cí ve stejných barvách. lako klenot tř1 pštrosí
-
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pera, stříbrné - modré - stříbrné. Třetí znak: osmicípá
zlatá hvězda v modrém 1'011, helm turnajsllÝ, pokI'ývadla
modrá a zlatá. nenotem je zlatá osmicípá hv~zda mezi dvě
ma modrými křídly, jejichž připevnění k helmu zakrývá
přilb1cová nebo heraldická koruna.
d'edním z nejvýznamnějších tvůrců blasonů je anglický
heraldik Gerald Oobb. ;Te známo jeho 16 popiS"6., které se
vydávají za ideální vzor. Nám již 'ZDÉ1.IJf štít Eduarda Vyznavače blasonoval takto: Azure a erose paty between tive
martlets or . Česky zlatý kříž v modrém mezi pěti ptáčky.
:Pro výraz martlet nemame český překlad. Má to pravděpodob
ně co dělat se slovem martyr - mučedník, protože zlatí
ptáčc1'mají sice opeřená stehýnka, ale jsou bez nožiček a
drápů. Nejkratší je snad blason štítu krále .Anglie z roku
1198: Gules three leopards Ol' - v červeném tři leopardi
zlatí. Oproti těmto klasickým blaso~ jsou přímo strašidelné některé opisy zIl.8.kli z dob Úpadku, zvláště pak ty
udělené někte
palatinem.
Tak palatin :Fontan z Breitenberku udělil svým. strýcům
Kašparovi, Jakubovi a Matoušovi na hradě pražském v pondě
lí po památce sv. Bartoloměje - jinak 29. září 1604 - erb
takovýto:
ětít do dvě pole rovné, dolejší ovšem červené a hořejší
modré lazourové barvy tak rozděle:J,Ý, kterýž hned od grunthu vydává pahrbek žlutej aneb zlatej na kterémž stojí věž
bílá a neb stříbrná se třemi okny 8. tolika makovicemi neb
krancy z jejíhož vršku krásn,ý anjelpřes polovici se vyzdvihuje s stulou červenou v roucho bílé oblečen,ý a ten všecko
pole hořejší obsahuje a vztahv ruku pravou mečem ohniv,f.m
nalýhá na kříži, jablku i na rukověti pozlacený'm. bleyská,
v levé pak ruce drží štít zlatý okrouhlý na jehož obyčeji
tvářnost slunce skvoucího se okazuje, dvě odtud porty neb
~ň
též zlatý s každé strany meče poznenáhlu dolů se
5pO tějí. Nic méně s křídly po zadu bílými aneb stříbm,ý
mi široce roztažeIl,Ým1 na jehož hlavě vlasy zkadeřavené žlutnou a na ni věnec z zeleného bobku uvitý a na čele znamením
vítězné kříže se spatřuje, nad štítem spoléhá helm zavřen,ý,
na němž točen1ce s tachy z obouch stran po pravé bílými neb
stříbrnými a červeIl,Ými, po levé pak modrými neb lazourovým.i
a též bilými aneb stříbrntm1, promí~eně se točícími a polechku dol~ sestupujícími. Z též točenice opět přes polovici vychází jiD! anjel v tý vší postavě v které jest dolejší
spatřín, jakž to všecko prostřed tohoto listu našeho vlastními barvami vYmalováno.
:Místo uprostřed listu je ovšem prázdné. Asi se to nikdo
neodvážil podstoupit.
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č

á s t

tec h n ! c k á

TeC! když jsme se seznámili v hlavních rysech s et;9.PEun:1
vývo je heraldiky, věnu
se rozboru jednoU!vých
znaku, jejioh techn1ck
provedení i zp~sobu, jak je
brazovati. Přihlédneme ovšem 1 ke všem do l.ňkfml,které
h«m. sta:Leti byly ke znaku přidávány, kte
1 b
:polepšován, kterými Se ale stírala jeho p odni
f'01'IM.

Jlnohému čtenáři
nikde ne]pou:Zl.lLl

ml,ou'Irám:é se
Vyjasněním. některýoh

po

d'O.sledn§1ft použivá:l1i:m předě
diJmým MZOrfun.

noTáni,

o by se mn~'hÝ1n Zl:ta1;kttm
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Dřive

než byla dána do tisku úvodm část této práce,
upozorněn, že Sedláček užívá pojmenováni Ronovci
/pravděpodobne správně/, kdežto já Hronov1cl /pravdepodoo..
ně chybně/o Skutečně také v kapitolEr'fEr'byaaly jméno rodinám" '11'"1. dilu Martina Koláře "eeskomoravská heraldika",
který pro vydáni upravil August Sedláček, čteme: Pánové,
kteří se k erbu ostni hlásili, nazývali se Ronovskými dle
německéao jména ostne /P'ont. r. Ech. III.l59/ a 1. 1253 při
pomíná se prvjf Ronovec Smil z Ronova ju Mtavy/.
Ve II. dílu,
ž jen SedIirčlCovu, se na str. 12 dovídáme,
že v kronice Boleslavské se vypravuje o Chvalovi, jenž
lina štítě ostrvu jměj1ešell • Němec1;ý vykladatel překládá
to slovem Ronn a dodává, že odtud zván byl Ronovs1;ý rod.
Na stránce 13 je pak zápis, že Adolf' Berka z Dubé,když byl
r. 1637 povýšen do stavu řišs1;ých hrabat, dostal tento erb:
Zlatý štít a na něm čeI'DÝ burgunds1;ý kříž jrozuměj zkřížené
ostnej, na němž ••• atd.
Oproti tomu Král z Dobré Vody má ve své Heraldice:
Ostne, f'r. chicot, něm.. diirre Aste. Z domáoích rodů,které
na štítě nosi1y ostne, vYniká silně rozvětveDý rod HronovIců Se dvěma čern. ostnema o 6 nebo 5 suoích na zl. štitu,
3ehož členové měli dle četDých sídel svých různá jména. Dá1e píše, že štít byl u všech zlatý, jen klenot se měnil.
Také Karel Schwarzenberg na str. 73 své Heraldiky definuje,
že ostrav je osekaná větev, jaké dvě zkřížené tvoří znak
Hronovců, a mezi kříži uvádí zkřížené ostne jako kříž burgundský.
Vážím si nesmírně všech čtyř autorů a necítím se oprávněn
některého opravovat. Dovolte mi však moji vlastni
dedukci :
Nikdo nepopře, že v době předheraldické i v době rozkVětu
heraldiky b~li předkové naší pOZdější šlechty výlučně české
ho jazyka. Oechy byli nejen kmeti, leohové, vlad;rci a zemané,
ale 1 páni, kteří se po přelomu tisíoiletí pro své rozsáhlé
majetky a mocnější postaveni oddělili od šle.o ty drobnější•
.uois Jirásek píše ve své roztom11é knížce nz
až na koneolif'i/'ětall , že švagr krále d"iříka, urozeDý pan Lev z
Rožmitálu. netl1l1ěl vůbeo německy a na ceatu za hranioe musel si
vzítpřeldadatele. ačkoli to byl jinak velmi vzdě
,. pán a
latinsky hovořil jako když bičem mrská. Takovými
hy jako
tento potomek slavnýoh Buz1ců byli i Drslavici, Br onovi ci ,
:MarkVartici, Divišovlci, Velhartic! a mnohé, vel.m1 mnohé
rody další. Nebylo rodu, aby některý z jeho člem se nezúčastnil 'křížov;;ch výprav. bozí pak dokázali neobY-čejná hrdinství a stali se oblíbeDým motIvem básní a písní, které
truv'ři šířili po celé :bropě. Nesmíme se divit';
že některá
jména, která nedovedli vyslovit, sl upravili po svém. A tak
se stalo m6dou poněmčovat nebo všelijak upravovat rodná jmécož nabylo vroholu za vlády Váolava I. Této :falešné honza světovostí podlehl pnní MarkVartio Havel. Ten se roku
1241 počal psát lide Lewenberch" podle znamení svého štítu.
byl jsem
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Div1šoveo Zdeslav~ který se ještě v roce 1240
Ob.lumce",
1242
lide Ster:nbl<lr~)h Il e
roce 1251 se i
..t>tl.:(;J.OíU počali
Rosenthalu /z
a v
roce 1- člen
vě:nú, starý F.ronovec
SVětlecký, U1)ravil
lide Leuchtenburoh 11. !JI!.!!1:I.......ll1 pl' ot o, že by se mělo
staré pojmenování, a
ne Ostrvěné, tedy Hronovo!, nebo
líbezněji Hronovic1.
Ronovei o~~tněme
náhodný
překlad německého

Svoji dedukoi založenou na prosté "'VI4"'~'~ samloz:~e;jmě
komu nevnuouji. Uvedl-li jsem j1, tedy proto,
111 potřebu jednotného pojmenováni. Zmatky nejsou Nn1k~ú~
činitelem v žádné vědě, tedy ani v heraldice ne.
O
žitosti ~ednotného pojmenováni se plně přesvědčíme
sledujíc~ch kapitoláoh o jednotlivostech znaku.
K a pit o 1 a
Q

I.

BAREVNOSTI ZNAKU.

Máme-li správně vytvořit znak, musíme znát jeho přesné
barvy, a to nejen štítu a znamení, ale i všeen dalšíoh čá
stí. Neznáme-li je, vytváříme jen znak neúplný, či spíše
jen náznak znaku. příkladem budiž jeden z volitel"Ů J"1:řiho
z POděbra.d za krále českého, Pardus z "i:ra.tkova., o němž víme jen, že měl ve znaku husí b.la.vu. Barvy štítu, kry-del i
popis klenotu ohybi.
Barva. je soli heraldiky. Jak význačnou roli hra.je, toho
krásným příkladem ;Je ríiže rodu Vítka. z Prčio, červená Ve
stMbrné.m po~1 - Rožmberkové, zJ.atá v poli modrém. - páni
z Hradce, stříbrná v poll červeném. - páni z Landštejna a
modrá v :eo~1 zlatém -páni ze Sszimova třstí. Mohli bychom.
uvést jestě i ríiž1 zelenou v pó~l černém. PM"Ů z :KrumJ.ova,
která je sice nejistá, ale doplňuje velmi dobře základní
heraldické barvy. dSOU čtYři: č'1rvená, modrá,zelená a. čer
ná a
áma je t1nkturatlů. V upa.dkové dobi přistoupily
k nim je ě purpurová, šedá, hnědá a t. zv. přirozené barvy. Barva žlutá a bí~á znamená dva kovy - zJ.a.to a stříbro
- pokud je neužijeme v jejich přirozené formě. Na západě
byly v oblibě i kožešiny, které se u nás příliš neujaly.
Jsou to hermelín, popelka., sobol a kuna,
Všechny barvy kromě barev přirozených, které ozne,čuje
me písmena.m1 pf. b., oba kovy a první dvě kožešiny dají se
zobrazit graficky a to šrat'ováním. Druhé dvě kožešiny sobola. a kuny - značíme barvou červenou a černou, musíme
ale v popise udat, že jde o kožešiny.
Pro pět barev a pro oba kovy byly také užívány zna.čky
Marsu, Venuše, lupitera, Sa.turnu, MerkUr'"ťI.,Slunce a. Měsíoe.
- 13-

tabulce, ];cterá následuje, a uveden přehled arafování i
a také český, lati
,francouzský, německý.a anglický název barev, případně i jejioh užívaných zkratek.
O čistém poli před polem arafovaným se předpokládá, že s1
čtenář sám vybarvi.
značek
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V západní heraldice najdme někdy i další kožešiny a to
tak zvaný černý nebo obrácený hermelín a veveří bří~kao
Při tvorbě českých zn.akl:L nebyly ale použity.
značíme je
taktoB

Zmatky vyvolává mnohdy také pořadí barev a. kovů. Červe
ná barva bývá stavěna před ostatní a ta..l<:é zlato stavěno je
nad stříbro. Není to správné. V heraldice platí,že barVy a
kovy na znaku jsou všechny rovnocenné a že nesmí se dávat
některé barvě nebo kovu přednost. zmatky ty vznikaly hlavně při t. zv. polepšení znaku. stříbrně a červeně šachovaná
moravská orlice byla kdysi také polepšena a to šachováním
zlatěčerveným. By.10 to relativní polepšení.
Dnes se líbí
již jen městu Znojmu, Morava. se vrátila ku starobylé kráse
svého znaku.
Kapitolu o barevnosti znaků měl bych zakončit přísným
heraldickým pravidlem, že na barvu patří kov a. na kov barva. lde ale spíše o zásadu diktovanou praxi.
Znamení na
štítě mělo být 1 zdaleka rozeznatelné
a je naeneaě , že
stříbrný nebo zlatý kříž v poli modrém nebo červeném byl
viditelnější, než třeba stříbrný v poli zlatém, nebo modrý
v 1'011 červen~ že jde více o zásadu než o přesně vyhraně
né pravidlo, mťl.žeme soudit z mnoha výj:1Jnek v hera1d1oe naší
1 oizí" Tak ku pi;. města Tábor a Poděbrady mají ve zlatém
poll stříbrné věže se stříbrnou obrannou zdí /aťllJiá dalšíoh
'Z1J.t!J]JJ.ení/, v .Anglii rod Polwarthů má ve zlatém štítě tH
okroužkované stříbrné kJ.íny se zlatou královskou korunou
nad středovým štítkem, která
plně Ve středním stříbrném
klínu" Seton oproti tomu má V m.odrém poll červený liliový
rám, v jehož středu je červený meč procházejÍoí rovněž čer
venou korunou.
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zakončíme tedy
tuto kapitolu tím, že pravidlo kov
na barvu a barva na kov připouští vj j1mky. Kožešiny jsou
obojetné. Snesou kov 1 barvu.

K a p 1 tol a

II.

!3 TíT
Lat. s ounum, oly'p6na, í'r. ěou, bouo11er, něm.Schild,
angl. shield, ita1. seudo, ruskY ščit.
zaklad heraldikY - ·Štít - byl od nepaměti obrannou
zbraní proti š:L:ptun., oště~tun. 1 meči. Měl různá pojmenování
a rozličné tvary. známe stíty nazývané kotrkál,
pu.k1íř,
terč nebo tarč, branný plášť a pavéza, známe štíty velké,
malé, rovné 1 oblé, okrouhlé, trojhranné 1 všelijak vykrojené., Jsou ze dřeva, potažené koží, nebo jen jednobarevně
omalované. Nvají ale také kovem vyztužené, na vnější
straně bohatě ozdobené, nebo.oele pomalované obrazy.
jak
to vidíme u mno.b,ýoh dochov8X!Ých pavéz.
Ne kažťl,ý z těohto štítů
štítem herald1c1Iým,.
Štíty galské, později štíty normanské, které přispěly
Vil~u Dobyvateli k vítězství u Hastingsu, byly příliš veliké a 'Příliš těžké. Během 12. a 13. století
ustoupilY
proto štítům podstatně lehčím tříhranného gotického tvaru.
Ty mllžeme již
za heraldické a za zákJ.ad pozdějšího znaku.

xv.

za hereJ.dioký se

:Pova.žu~e takový štít
chránU, ale. ktery označoTeJ. 1
Ha gotioký štít se dalo dobře umíst1t
znemeDÍ a pro menší Táhu mohl jej mít
pevněnf k zuee. Samozřejmě během boje.

se

- 17 -

aby rytíř seděl pevně ji v sedle. vYtvořen byl tedy menší
štít s kruhovým
opření dřevoe.
Tomuto štítu
se říkalo terč nebo
podle německého Tartsche. Říkalo se mu také kolěí
a
název by měl moje největší sy.m.patie již i
to poslední štít, který nebyl jen odznak:am.
ale i osobní zbrojíe
Některé štít;y jsou ~ i vfznaěIl§m1 heraldiky jako štít :německý, tranoou.zsk;f a polsk;ft ačkoll k tomu nenf
nijaké opodstatnění.. Prvý by se mohl jmenovat i španělský
nebo portugalsk;ýt protož. tam. byl velmi oblíben. Správně
je označen štít Mm.s~, na který se ale nikdy neposaauje
heJ.:m, a kartuše, jejichž název přešel 1 do arohitektury.
~ uvedené tvary nejsou ale jedinými.
V renesanci
byly okraje štít~ všel1jak vyřezávány, zprob,fbánY a pro:ť110vány, :mnohdy velmi pěkne, poněVadž tou dobou se stal
štít jako souMst znasn záležitostí čistě kresebnou
a
přestal být zbrojí.
Závěrem této kapitolY měli b;ychom si říoi, že štíty,
gotickým počínaje a terčem 16. stol. konče, kreslíme vět
šinou. nakloněné vpravo, kdežto ostatní prnčelně. Která
strana je v heraldice pravá, dozvíme se v kapitole další.

K a p 'i t o l a

III.

Franoouzské slovo lil. courtoisle znamená dvornost a ta
být každému heraldikU sam.odejmostí, i když v občanském. životě dneška je na ústupu. Kl:Irtoasle uznává
přtldnostní postavení l'ra'1'é strany. To dodržu.;Jeme 1 v heraldice" Ba znak: hJ.edI:me jako na živou bytost ~nebo .;Jakob;Y živá osoba jej drželae le proto pravá strana
znakU
proti naši 1e'1'é ruoe a le'1'á proti pravé.
Osoby a
zn ta zobrazeZlá na š1;;(tě hJ..dí vždy na heraldickou pravou stranu, vý;J1m.ky musí být hlášenyo
Také žerdě korouhví a standart laesl:Cm.e na pravé straně, aby znamení na těchto heraldlc~ch prvcích ... pokUd
hJ.edí - hleděla vpravo. Pravidlo heraldlck6 p:rav6 strany uplatňu.jeme 1 při vY'lěšování pre;porO. a vlajek.. v.tznam=
nější jsou vždy na pravé straně, tedy proti naší 119176 :ruce.
Heraldioká dvornost projevuje se vaJ.:m1 1j:razně při zobrazování znaků osob, které později vstoupí v manželství.
Muž má ku pře ve znaku tři utržen6 supí hlavy ve štítě a
;Jednu co klenot. Stít je nakloněn vpravo a také '1'šeohny
hJ.avy hledí vpravo. Dáma:má ve znaku jednorožce na štítě
:1 rostoucího co klenot. $tít je také skloněn vpravo a jednorožci hledí týmž kěre:m. Po sňatku. užívajÍ-l1 se oba
by

měla

... 18 ...

znakY

společně

muže

vytvoři
čtyři

bJ.avy
vlevo
ku.
Někdy bivá na čtvroeném, nebo na více
děleném
tě několik bJ.edících znamení. Tady p1atí pravidlo, že znamení osob nebo zvířat bJ.edí VŽ
vpravo. Výjimek, že bJ.edí vlevo je dost a musí b;tt
V bluonu. Samozřejmě
jen
které
v
štítu. 1líl!.:á;m,e pak, že
zwww::tn1 bl.edí
st
u. Ku
.;Jsou také obráoexa klenoty a helmy, je-li jich ve znaku více. Lvi,střídavě
vení na zlatě-modře čtvrceném val.dštejnském štítu~
v pravé polovici štítu ku. středu právě tak,
rOlstc)uc:i
1ev na pravém ze tří
vlevo ale bJ.edí
v červeném poli znaku města Dašic.

Kapito1a
O

ZN.ABNf

NA

znamení na štítě je dalším. základním prvkem. znakU.e
V heraldice rozeznávám.e znamení dvojí~ a to heroltská
obecná, nebo trojí v případě, že bychom nezařadili kříže
mez! znamení obecná a uvedli je v samostatném oddílu. Při
klonme se k této posl.ední alternativě a proberme podrobně
za a! znamení heroltská, za b/ znamení obecná
a
za
c/ znamení křížů.
a! Znsmení herol t ská
Jsou to obrazce na štítě vytvořené čarsmi
nebo zaoblenými, ale vedenými vždy od jedné hrany
ku hraně protější. Nejjednodušší vznikly dělením
Je-li svislé, naztváme je štípeIl.Ím, polcením. nebo
nazdél, je-li vodorOVllé 3 pak dělením. napříč ne bo
dělen:!m.. Další jsou :eoš1kem nebo š1km.o /3/,
pokosem nebo
kosme /4/, čtvrcení stítu /5/ 3 dělení kellem 1.6/ , břeVllem
/7/ a krokví /8/. Oísl.a 9 alO ukazují dělem
několika
svis1tm! nebo vodoroyným1 čare.m.1 na určitý počet
stejně
širo~(lh prv:!:dt /v našem. případě pěti čare.m.1 na šest pruhiV, jsou ale zD.á.my ZnakY, kde podobné dělení
vedeno
poš1kem nebo pokosem.
Tato děleni
mím.e se
nebo Ob:!l'ČE~jIlV
pás posUelm
mé Č1;'V91I"Cel'iÚ

f

l

J

,

6

'I

~
/I

-m..-

'Zbývá ještě vysvětlit, proč v této části jsou uvedeIlY'
.ké dva kříže D když chceme křížtml Těnovat samostatný
.díl. ;re to proto, že jde skuteěně o heroltská znamení.
Jiné kříže jsou um:CstěIlY' na štítě tak, že se nedotýtj:! jeho hran a (I těoh bude onen samostatný oddíl.
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HOOI1.A
I

I

BILA
I

I

II

CtRNA
I

#

I

BILA

HOD~1t,

II

I

CE RVfNA

bl znamení obeoná
Obeon;tm znamením je prakticky Tše, 00 se dá
ho popisu zobrazit, v:vmodeloTat nebo 1 jinak zt'l'árm:t.
Erál z Dobré Vody rozděluje obecná
takto:
1. bytosti a předměty přirozené a to
a/. žiTotne
bl neživotné
& bytosti a předměty, nadpřirozené
3.

věci u:mě1é.

Podle tohoto rozdě1em 3sou přirozená životná ZlUIlmE~n1
- m.už, žena, kráJ., miř, zbrojnoš, biskup,
poutnk, mouřen:!n, šašek, turek, e1e i jen eho jednotlivé části - hlava, tru;p, rámě, noha, srdce,
e zviřata šeJ.my, zvěř vysokl!, nIzkl!, domác!, 1;ažná :1. roha1;á, ale i
jen jejich Ms1; - rohy, parohy, t1e,py, pak ptactvo - lesni, vodni, polni, brodivé, domác!, hospodářské a oizozemské, a také jen část pt~ - kř:ídla, pazoury, pera a
čl.ověk
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p081éze p1az1, my, hmyz a jiná zvířata nižších druhii :rek, itír, 1utura. Do skupiny životné patří 1 s:~""~" ... ~"
a 'to nejen stromy, keře, bYliny a květiny, al.e i :pw]ýl,y
ostrve> věnoe, 1isty a ovoce.
Přirozená znaení neživotná sou oheň, voda, skála,
'n'oh, země, s1unce, měsíc, h.vě
, ob:Leka, duha a b:Lesk;y.
Z 1;oho měsíc nebo ,~1unaa hvězdy bYly určitě přivezeny z
východu, kde znamenají pfLvod z ne.;Jstarších kJ.>ál:li.. Proto
-také bYli ve středov3ka. kJ.>es1eni svatí tři kJ.>á1ové 88 znakY 8 těmito znamen:!m1. nutně jen první dva. Kašpar měl
Itli; 'IJJ.Odrf o~JJ:f z1.atý.m1 hvězdami /3,2,1/.
Jlelichar
!ti1; (Se
tou hYizdou a k ní přivri(ceIl§m střibr..,.
1;en
vzadu se musil spoko.;Ji1; se
1It;_
s
en
nocha 4ržío:í1io oštěp s ma1fu. č«rYe»ia prapor
Velmi oblíbené slunce se kJ.>eslí
,J_o zl.a1;f kotouč s li~ obličejem a se šestnácti pa~ buÁ rovIl§m1, nebo střídaTi r ~ a vln1tfm1. JIě
lIÍe nebo luna se zOb1"8.zUje zřídka jako uplněk. 1;0 jest
1!4říbrJJ:f kotouč 8 lidsk;fm. obličej_. de bez PQrskli,da~ ěutiji ve :fami sr,peěk:u. bez obličejea de ve čtyr&zntoh poJ.Gháoh: přib§Tajíoí, ub§TajíCí, stoupají-

a

~ce»f

fa,

b, 0.11

d/ •

.lJ.e i zde p1.atí vfj:f.mkao L1da1Qf obliče.;J mliže být i u
~, de musí 1;0 být vfslcrmě hlášeno v bluonu. Bf_1;0 v případech, kdy ;fe tento srpeček ;fed1Il§m znam.en:ím.

na ití1;io

Ve druhé skllp1ně bytostí a předmětů
nadpHrozeD§eh
,Jsou. 1;0 nejdříve ~ší bytosti' jeko Bih. Kadona, svatí a
8'f'ii;1ce.ll tmdil, pohanští bUkové 1 polobozi, ale i odznakY 'těoh:to boistw, jako Jler:k:oroTa okříd1ená hii:L,
nebo
~apova hiU. ob1;o(5e_ hadem.

.

'OO~F~A
lVJ
'<:::!:7

-

,4-

I ,

I;

STOUPAJI"

ZVRACENY

OR.UCE

LVICE

PANT§(

KENTAURlA

HARPYJE

'I

JED}(OROZEC

MELUZ/NA

J

v

II

BUZ/KAN

REHDJ(H

KUSE

TOUL

SRAli/(

BR!lDATJU

ULIE

BU8EN

KOR,BEL

v
01>RIVOUS

/..UK

V
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/

PSTROSJ PERA

~

I

I

I

JEI/.IJZALEHSKY

LICf/TFlfLDSKY

Jr

Jr:

I

LATINSKY

I

LOTROVSKY
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Nás zajÍmá hlavně první část, kříže užívané jako znamení na štítech. Mají Nzné tvary 1 pojmenování. Známa kříž
obecný, berl1čkový, kotvový /kotvicový/, jetelovitý, li110vý, latinský, patriarší, ruský, maltsli'Y' /ma1tézký/, ;Jeruzalémský a lichtfieldský. Snad bychom neměli opomenout ani
kříže sv. Petra, lotrinský a lotrovský, byť jejich
užití
je víc než sporadické. Výjimku ze spor-ačdckého využití či
ní jen kříž lotrinský, protože bývá i oficie1ně zaměňován
za kříž patr1arší.
Druhá a třetí část se prolínaji navzájem a zasluhovaly
by samostatnou studii. Zmínili jsme se již v úvodní části
o vzniku některých velikých a mocných :řádech jako byl Md
johani tů, templářů, premonstrátů a německých rytířil. Vzn1k8l,y ale i Mdy rozsahem menší jako Md Božího hrobu nebo
Md sv. Lazara. Tyto Mdy menší musely vzniknout, protože
křižáci vytvořili řadu družin, které měly obstarávat obranu obydlí a oest, ěíření víry, podporování chudých a ošet řo
vá:rú nemocných. Podle Úkolů, které členové ;Jednotlivých Mdů vykonávali, vzniklo rozdělení na rytíře, kněze a sloužíoí a prakticky všechny vzniklé Mdy se tomuto uspoMdání
podrobily. Lišily Se od sebe ;Jedině oděvem, vlastně jen jeho barvou a rozličným provedením kříže, který byl na oděv
přišit nebo připevněn.

ll'

TEHPLAR.I

SV-JAKUBA

CALATRAVA

-

SV. DUCHA
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KRISTU V

Ně:lcte,ré řády

se rozšířily po celá Evropě ~ jiné byly
pro tu kterou zem. Za válek proti Maurfua a pak
st'llPIl~ě vznikly ve Španělsku řády SV. Jsku.ba,
ealatrav
aleantar:m;:r, z Avizu a Meroedariů, v Portugalsku řád uiat'U.v ~ u nás řád kř1žovnický. Tyto řády VYkonávaly činnost
ve zn_ní kříže a byly vpravdě rytířskými řády duchovními.
Ve druhé poloVině čtrnáotého století vznike.ly ale i řády,
jejichž náplň činnosti byla ponejvíce jen světská. Založeny bua. panovníkem, nebo jen rytířskim sdružením, mají 1
ony v rámci svého označení odznak náboženskáho B1lJYSlu, ale
ltříž nenf již jejioh výlučným znakem..
J'l':ik:o první světský řád se uvádí anglický řád Podvazkový
založený Eduardem III. kolem roku 1350,
po něm vznikl
v :B!.lrgundsku řád ZLatého rouna, v Ub.l'ách řád Dračí, v lY~
13m řád Slona a mnohé další. Některé, jako f'rancouzsk,ý řád
sv. Ducha, napodobovaly ještě řády duchovní, ale víme nevědeoky, ale zapamatovatelně zdůvodněno - že jeden ze tří
Dumasovýoh mušket~, Athos hrabě de La Fare, nositel to-.
hoto řádu, nebyl zádD{'1U světoem.
zatím 00 kříž duchovníM Mdů se nosil na prosté stuze,
odznaky světských řádů byly stále a stále honosnější, staly se yyznwneDáním a odměnou, nebo, jak je tomu u anglického "The most nobl-a ordre oť the Gexter" - řádu Podvazkového,
výsadou 26 členů nejvyšší společnosti Anglie. Nádheře zlata a bril1ant'U. podlehl nejen tento řád, ale 1 řada dalších.
PHkladem by mohl být řád Maltský. Jeho oheval1er de Malte
má bohatě zdobený červený kabátec, kalhoty černé se širokými stříbrIlim1 pásy, dvouro.bý klobouk s chochokem z bílého
paH a kord s bohatě zdobeným. košem. A přece je to řád pře
Vážně duchovní. Když Johanité, kteH si Za své sídlo zvolili ostrov Rhodos v Egejském. moři, odešli v rooe l522,po do-.
bytí ostrova Turky, na ostrov Maltu, nikdo netušil, jak významným a bohatým se stane tento řád ne jen novým dménem,
ale 1 rozšiřením po oelé Evropě.
V1d:ím.e-li někdy jeho omnioípý kHž, jehož hroty znamena# osm. m.1losrdenstvi, že se dotýká hran štítu, považujme to
den za výjimku 1 když dost častou. Heroltskými znameními
jsou jen ony dva kHže, které jsme uvedli. První je v Anglii
1 jinde označován jako kříž sv. JiM a je červený ve stříbr
ném poli. DJ.eu.bý - ond:řejský - je také znám v .Anglii i jinde
a jeho tVar je tvar kříže, na němž byl umučen svati Ondřej.
Oba kříže máme i v naší heraldice. První ve spojení s postavou sv. Jiří zabíjejícího draka, drub,ý' ve znaku
městečka
Ondřejova a ve znaku pánů z Ch:řínova, kde je modrobílé šachovaný v poli červeném.
Vysvětleme si ten některé podrobnosti týkající
se znamení
štítových. Znamení byla rodová, po staletí se neměnila a
s vymřením rodu zanikala. Jen panovník mohl některé uvolně
né znamení přenést na rod jiný. Znamení musí být kreslena

.Jl.U.!i.B,.lu.l.Jl.
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Kapitola

o J:'l:IrLW"

v.

A POKR'Í\TJDIJl:CH

ne;p

J:!elm, helmioe, př.l.lbloo, lebka nebo
se ~ á latinsky cassls, galea, francouzsky heau:me timbre, casquEh
němeoky der J3'elm, anglioky helmet. Je pozdější než štít
a by.la ne3dř;[ve Jen tvaru kuielov1tého s melým. výběžkem
k ochraně nosu, Jak to rtd:Cme na přUb1c1 ST. Václava.

I

CYLJNl>ROVITY

I

HI.NCOVITY

2.

1 J

.3 1

2. 4

I

TlJRNAJJKY

Pokrýva.dla nebo krydla. /též fafrnochy/ byly původně
šátky, kterými se přikrýval helm, aby byl chráněn před
sluncem a deštěm. Později. ae po1a.'>Jvadla stala
prvkem
čistě dekorativním
přestala sloužit
syému původnímu
poslání. Kraje se uměle V'flltřihovaly na ozdobný lam,
na k::l:'atší i dlouhé šlahouny, které byly opět všel1-tvarovány. Zejména v Němeoku, kde znaky navrhoval
DUrer, rozmohly se spleti nahounti. do té míry, že byly až nepřehledné. Nové jméno fafrnochy
velmi přiléhavé pro tuto splet, která se v té době
veled~ežitým činitelem.
Závěrem té~GO kap!toly si řekněme, že heraldik si vYbírá pro kresbu helm orlpovidající době vzniku kresleného znaku a že ve stYlu helmu voli i tvar l'ok:t'-j'vadel,pro
gotiku jednoduchá, pro další styly bohatší. Pokrývadla
jsou pravidelně dvoubarevná, při čemž barva bílá - stři
br-o a barva lnu'f;á - zlato jsou vždy na spodní straně.
Kožešiny
1
oboje-tné, mohou tedy být navrch 1
vespod.
Se ale velmi zřídk~, jen podšití hermelínem
jŠí. Podle starých dlplo!!rli mají pokrývadla
po stranách štítu. To ovšem
,
že t ot Cl
mus.íme px,hánět. P:ř:I.zne
si ,
u pokr'jvadeJ. učeJ.ná i král'snii:<>

Kapitola.

VI.

o KLEnOTU

franoo o1mier,
ang1. orest

něm"

Viděli jsme ploché vrchní části he~h hrncovitýoh :1
kbalíkovitýoh. Tyto ploohy volaly př"..uno po nějaké :plastické ozdobu. RelnLy se sioe zpočátku pCllllllllovávaly různo
barevnými :pru~, ty lllle namohly dobře přispět k identifikaci toho, kdo helm nosil. Zprtmu se nedá sesta.vit

-
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větev Berků z Dubé měla 00 ldenot zlat é kř:ídlo s ostnemi jako na. štítě, větev pánů. z Lichtenbu:rh'"U chochol z pá.vich per a.
na. polštáři, větev pánů. z Fr1dlantu tři
ohocholY z
per na. dlouhých hůllcách.
Obecná znamenf se dala. jako ldenot vytvářet poměrně
snadno. Materiálem bylo dřevo, 1cliže, kovy, přirozené rohy, pera a. mnoho dalších předmětů přirozených i řemeslné
výroby. Rohy byly používány původně skutečné a bYly poměrně malé. Později se uměle prodlužovalY, zakončovalY
nástavky
všelijak zdobily
barvou, ale i drobnými
praporeč~, lístky, pery,
ba i lidské ruce - dlan se všemi
- zdobily ldenot
znaku Dubských z
dva černé
které
byly
~~9~~Jé"~:~:~~
Š>cítě.
nebo su;pí nebyla. nikdy
bYla. seřazena
řádoí~
nalepena na prkénko
podložku. Křídla. bývala také vyřezávána ze dře'\Ta,nebo vYselcávána z plechu nebo kůže a. vys~Jtují-se Ve všech heraldiclrých barvách. Kř'!dla. rozložená tak 1 že vidíme obě,
n.a.zývVd1D.e otevře:nými, pakliže se kryjí částečně nebo úplně
jsou to křídla za:vřenác Dokladem řemeslné výroby křídel
může být klenot moravského znaku. kde tři černá pera
se
střídajÍ se třemi zlatými.. Ve skutečnosti
těmito
trojicemi per ozdobena na svém obvodu deska vějířovitého
tvaru, polepená peřím tak, že vzniklo opravdové křídlo.
Fantazie si mohla za~~OVfl.t na loutkách představujících
trup lidÍ a zvířat.
~!.1!te;Jint rostouoí, protože
se vytvářely jv.koby roatly z pokrývadeJ.. nebo obráceně řečeno,
kabát nebo sukně loutkyt právě tak jako kůže krlm
psa
nebo jiného zvířete, přecházelY v krydla bez jakéhokoli
spojovacího mezičlánku. Kde to nebylo možno u kýt,
obrněných ramene choeho'Lů , křídel aj. začišťovalo se
připevnění na helm točen1ci spletenou ze dvou pruhů lá.tek, pravidelně barevně shodných s pokrývadlY. Později
byla točen1ce nahr8Žena helmovou nebo přilb1covou ko~
nou , ta ale nemá nic společného s korunami hodnostními.

-
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Byla spíše produktem doby. Vždy záleželo totiž na umu
nebo řemeslníka, aby klenot co nejvíoe působil.
Snaha po nádheře se často i přeháněla a není divu, že
koruna byla považována Za vi«, než prostá nočent.ce.
Sest kapitol, ve kterýoh jsme probrali základní prvky
znaku, zakončeme ukázkou několika zajímav.ích klenotů,
které dopoví to, 00 snad nebylo dost jasne řečeno.
uměloe

K a pit o 1 a

VII.

Je jich dost. Také ony vznikly z touhy dát pooít1 t nádheru znaku, moc , bohatství a nadřazenost. 13Yl to praktioky
nutný vývoj, poněvadž větší množství je nepžehš.edné a Zaškatulkovanost tuto nepřehlednost mírní. Počet z:naků nesporně vzrůstal, šleohta se rozdělila na řadu stupňů a poností, vznikaly znaky městské a znaky některýoh instituoí.
To by.1.o pravděpodobně příčinou vzniku vedlejšíoh
částí,
které znak nepod:m.1ňují, slouží h1avně jeho výzdobě a JSOU
proto naz:ývá:rJ.y kusy honosný,mi nebo čestnými.
Honosné kusy daly by se vtěsnat do těohto skupinek:
e/ nosiči nebo strážci štítu - štítonoši
bl znakové stany a pláště
ol prapory, vlajky s korouhve a standarty
dj kol"'UDY, klobouky a čepice
€ll odznaky a jiné atrl buty
tj řády a vyznamenáni
rif deV! 'ZlY a hesla,
První skupina
latinsky atlantes, trancouzsky tenants nebo
Schildhalter a anglicky sup rters.
asi z pečetí, na
niohž
y
postavy, které držely bua
štít
Jen znamení. Vítek z Prčio měl
na
roku 1220 postavu rytíře s hrncovitým helmam, s
a se štítem B pětilistou růží.
Podobnou
úpravu
i na uečetíoh jlnýoh rodů. Postav jako strážců štítu
ale v- české heraldice mnoho, ve větší oblibě byli lvi, medvědi IRožmberkové/, orli ee , bájný pták noh
i jiná zvířata. Pok'tld to byly postavy, bYl-i to
hlavně
andělé, někteří svatí I sv. JáohYm a sv• .Anna u znaku měs
ta JáchYmoval nebo slaVnostně krojovaní havíři / 11 znaku
města stříbra /.
Daleko bohatší
množství i pestrosti jsou štítonošl v
mít v ní stmí ku př. mořští
koníčoi
/ sarl of' Scs:.t'borough/,
čápi
-
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/vévoda 01' Montrose/, pegas1 /msrkýz af' Q;ueensberry/, 113.-·
butě /earl ot: Warw1ok!, sojkY /vévoda of' Ham:Uton/,
nebo
stříbrný jednorožec a modxý býk /vévoda of' Somerset/.VYsooe zaj:ímav:.C jsou strážci štítu Oxf'ordu, a to slon z černéhermelínu s bílým uohem, zlatým! kly a stříbrným řetě
zem kolem krku a tela a zelený bobr /b1ber/ fl modrostfiocasem a se zlatou korunou kolem krku, od niž je V6~tjČtc~ňoš1'-1-i bobřího těla. samozřejm.ě jsou ang1:3
1 1V1 chrlit
,jeleni, Ncptun ft
VO::láCi1
.u.L;i~~:i:.!.b'~~~C~hun1form.áoh pěšší 1 na
11
1 kur1oz1 to

HORNICI

-
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Druhá skupina - znakové stany a pláště - není obsáhlá.
znakový stan, který užívají toliko suvez-ennf panovnfod ,
liší se od znakového pláště jedině úpravou hořejší části.
dasně to vidíme na vyobrazení. stan, právě tak jako plášť,
je z aksamitu, podšitý hermelínem a zdobe~ zlatými šňů
rami, třepením a třapc1. Akaam1 t je zpravidla tmavě čer
vený, jen stan francouzského kráJ.e b;tvaJ. modrý. U stanu
je vytvořena jakási kopl.Ůe, na které je posazena koruna,
u pláště celé uspořádání z koruny vychází nebo splývá.
Na hermelínovou podšívku klade se znak se všemi sounáležitostmi, tedy s helmy, klenoty, strážci štítu i případ
nými dalšími atributy. znakový plášť př"!sluší rodinám vévods~ a knížecím, ačkoli i několik starších rodin hraběcích ;Jej používá. Koruna v tom případě nenf ovšem vévodská, ale hraběcí.
Další sk'llp1na - prapory, vlajkY, korouhve, standartyurčí nám především roza:Cl mezi těmito čty:řmi aJ.ternat1vami.
je pevně přibit k žerdi nebo ratišt1, vlajka
se k
1ty"tahu;Je& B8rvy a rozměry jsou vždy přesně ur-u symbolů státníoh zákenem.
Pra;původ musíme hledat v korouhvi. Ta byla tvaru nízk;ého obdélníku fl d10uhým vlajíoím pruhem., byla pevně připev
něna k ratišt1 /řemí"Dlr:y, páskY nebo ozdobn;falj. provazcil a
znamení na ní bylo vždy obráceno směrem. k nt1šti. Během.
vývoje dostal vlajicí pruh tvar pevného zahnutého oípu zakončeného třapoem. .Ale i to se změnilo, korouhev Se staJ.a
téměř čveroovitou a byla ozdobena zlatým třepením po oelém
volnám. obvoděo Tento tvar je již uznaně heraJ.d1ok;ý a užíváme ho, tvoří-li of'101elní součást znaku, Později zmizelo
zlaté třepení a bylo nahrašeno ozdobným. lemem. To ale jde
již spíše o standsrtu 1 kterou se speoielním znakem uprostřed mají hlavy stát'O. a s emblémy toho kterého plu.ku i vojenská tělesa.
- 3'7-

le nutno se zmínit i o korouhvích užívaných při oírkevníoh obřadech. Tyto korouhve s vyšitými obrazy kříže nebo
svatých jsou zajímavé i proto, že se řadí mezi nejstarší
heraldická znaaenf'. 2laá.me je ku pře ze znaku města Trenčí
na, nebo ze znaku hrabství Feldk1rchen, který byl souMstí
velkého znaku rakousko-uherského.
Drobné praporky tvoří často souMst klenotu nebo i klenot sám. Kladenští z lUadna měli rohy svého klenotu ozdobeny osmi bílými, červeně lemovanými pra.porečky /4 + 4/ ,
Trčkové z L!:~y_ dvanácti - po šesti na každém rohu a to
střídavě bíJ.9m;1 a červenými. Pra,pory 00 klenot vid;úne
na
velkém znaku města PrahY, na třetím helmu knížat z Colloreda a Mannsi'eldu i na řadě zna.ků dalších.
2aru u všech druhů praporů i prapor~ bývá většinou stejně silná a hladká, ale jsou 1 žerdě ve tvaru dřevca, tedY
se sníženým proužkem pro uchopení. To je z dob, kdy rytíři
zdobili své dřevce ma1fm praporečkem pod špicí.
Skupina o korunáoh a kloboucích lev. čepicíoh! je značně
obsáhlá a budeme ji dokumentovat hlavně kresbami. Koruna byla vždy výsadním odznakem suverenity, tedy odznakem panovnf-.
~ a panujících knížat. Stalo se ale zvYkem, že i další stupně šlechty směly označovat výši své hodnosti korunou. Nebyla
to ovšem koruna suveréna. Tvar i výzdoba těchto hodnostních
korun byly přesně stanoveny, ne jsou ale ve všech zemích shodné.
V zemích evropského kontinentu e:l>."ÍstovalY tyto koruny
prakticky jen ;Jako kresby ve znaku, nebyly zlatníky zhotovovány a nebyl proto také nošeny. Oproti tomu v.A.ng:l.ii b,ývá
šlechtě při mlmořádnýéh příležitostech předepsán úbor, jehož
součástí je nejen velurový plášť s určitým počtem hermelínových pruhů, ale hlavně hodnostní koruna.
.Nejstarší korunou, která prý byla zhotovena z hřebu, kterÝm byl přibit Kristus na kříž, je koruna železná nebo lo~
bardská. Je to bohatě drahokamy zdoben.j oblouček, podobný
velkému prstenu, vyroben.j v šestém století a darovaný papežem nehořem I. lombardské prinoezně.
I?ruhou v pořadí je koruna svatoštěpánská se dvěma letopoč
ty vzn:J,ku. V roce 1000 daroval pa,pež Sylvestr II. uherskému
králi 3těpánu I. /997 - 1038/ vrchní část této koruny, zatím
co spodní část získal od papeže Rehoře VII. Stěpánův pátý nástupce král Gejza I. /1074-77/ asi o 70 let později.
Další koruna SVaté říše římské bylá. dotvořena až ve 13. stoleti za císaře Konráda IV. /Ku.n.ráta/. Tato koruna se také nazývá korunou Karla Velikého.
Naše koruna svatováclavská byla zhotovena z příkazu
Karla IV. podle vzoru staré koruny. ;re ovšem možné, že tato
stará koruna byla jen přepracována a doplněna drahokamy, aby
byla důstojnou českého krále v té době opravdu mocného.
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Z dalšia.h VÝZIl.ačných korun jmenujme korunu rakouskou,
zhotovenou v 16. století na přáni RudoJ.fa II. a tra j:tl&sobnou korunu papežskou zvanou t1ara. T1ara je
vlastně
třemi korunami ozdobená mitra. Prvni korunu přidal ke své
mi tře papež JJ.exandr III. /1159-81/ ve století dvanáotém,
v dalšim století to byl papež Bonifác VIII. /1294. -1303/ ,
který přidal korunu druhou a třetí navršil
Xlement V.
/1305-14/ ve století čtrnáotém.
Hodnostni koruny jsou novodobějšim produktem. V době
rozkVětu heraldiky a rytířského středověku nikdo nepoznal
ve výstroji rytíře nějaký odlišný stupeň šlechtiotví.Všeobeoně platilo, že štít a helm jsou krásnými vnějšim1 znaky šlechtioe, ale skutečným šlechtioem je jen ten,kdo šleohetně mysli a jedná. Nikomu nenepadš,o nějakými zvláštnim1
znameními rozlišovat pány od vladykťt, osobnost rytíře určo
valo znamení na štítě a klenot na helmu. Tedy rytířství
v pravém slova smyslu.
Doba a touha po vnějšim přepychu přinesly v dalšim výToJi změny, které nesloužily hlaVním posláním rytířů. mechtle přestal být rovnocenným dru.hým šlechticům, kteří pro
svoji moc a své majetky se považovali za šlechtice vyššího
postavení '3. tak vznikly různé hodnostní stupně, které užívaly jako vnější označení hodnostní koruny různých tvarů.
Společným rysem všech hodnostnígh korun jsou ale perly a
zlaté trojlisty, u vyšších stupnů 1 žebra posázená perlami.
KJ.obouky nebo čepice se podoba# korunám, odpadá u nich
spodní část s listy a perlami a je nahražena hermelínov,fm
lemem.

Tento lem je nejen velmi hezk;ý, ale také

pohodJ.nějši

než kovový oblouček koruny. Není proto divu, že doznal

značné obliby u osob, které v rámoi svého Úřadu korunu skutečně nosilJr. Byly to kromě panovníka jen dva nejvyšší hodnostní stupně a počet černých ocásků , nebo snad správněji
počet hermelínových kožek, tyto stupně rozlišoval.

Šlechtických hodnostlÍ bylo v každé zemi několik. Nemů
žeme se samozřejmě zmíniti o všech. Podrobněji probereme
jen ty, l~eré mají blízko k heraldice naši, o jiných se zmínfme jen rámcově.
-
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1'lemecko

Velkovévoda a lcar~irst.
Koruna: 5 listu, 4 perly, 5 žeber
Kloboulc: 6 ocáskU, 5 žeber
Vévoda a kníže.
Koruna: 5 listu, 4 perly, 3 žebra
Klobouk: 4 ocásky, 3 žebra
J:l3.'abata s predikátem uJasnost ".
Koruna: 5 listů., 4 perlY, aksamit.
dýnko
ft. zv. Erlauchtkrone/

DWifJfJ

J:l3.'abě

/r:JJ:af:/.

Koruna - nový tvar: 9 v1d1telperel
II
_
starý II
5 listů

SVobodný pán /Frelherr/.
Koruna - nový tvar: 7 vid1te1perel
II
_ starý
II.: 5

Rakousko

/cisařské/

Koruny a klobouky jsou obdobné, jen šleohtioké stupně
:m.aj:( jiná jména. Bejvyšší stu;peň po oísaři byla a,r(d.kn:Lžata, pak následují knížata, h:l.-abata, baroni, svobodní
páni a prostí šlechtici. Poslední tři stupně jsou často
zaměňovánY a 1 koruna o pěti viditelných perlách není de
jure zcela jasná.
_ 40 -

F:rancie
trlm<liOU~zsl!:á má oblouček

s
zlatými
divokého oeleru - perlem1
's1,;e~:1~:: ttu':'1~~:~lr:tA.l:<a.u~Yi:í;.II:a kpruna
'1I7Plněna
aksem1tem.
tů,
,
má obl.ouěek
zdobeJ!'I:fI,Jl.-.!.~~ posázen;foh žeber. Pfivodně
!!n,lg.J.t'l'.J. byla tůé uzavřena modrým.
lilií a žeber rozumíme v1d1st~r.11SO'II'i!ilJlé

Vévoda /113 duel
Koruna: 5 tro ;JUstů
Marl!ýz

/le marqu1s/

Koruna: 3 trojlisty a mezi nimi
po třech perlách.,

Brabě

/113 comte/

9 perel

Vioomte

Baron

.bg1.1e

Zde stojí za to sledovat tvary korun již od Viléma
DobyVatele. :Najdeme vždy něco zajímavého a podrobnější
stud1e by dala dost obsažnou k:!líž1rn. První čtyři kraebJl', které uvádíme, jsou koru:ny V:lléma DobyVatele,
ěr:tndHcha V, .llžběty I. a Karla r,
-4J.-

I

KAREL I.

I'II.EI1 DOBYrATEL

Koruna Karla I. stala se základem pro výzdobu dnes použ:!wm§oh korun p-ř1 korunovaoi ~ a to kor'\lDY sv. Eduarda
koruJ:lY Br1 tskeho1m.Per1a.
zdoba spočivá ve stMdání
ž"li..a heraldtcqoh lilii.
obou k:lad
do čela a doplíl: em.e je korunem1 pětl šleoht1cqch iitup
vévod"li,
m.ar
• earl"li. visoount"li a baroIl:Ů.e

sr. EDWARD'J

.-

rE'llODA

IMPE.RIAL STATE CR,()WN

CRO\FIH

I

MAR.KYZ

EARL

VIKOMT

BARON

Listy na těohto koruIláoh jsou st;1.l1saci ~1st"li 3ahodových /strawberr;r ler:ď/.. neliJi se ale pMUš od list"li
divokého celeru /céler1 sauvage/. Snad nejsou tak sevře

né.

V podrobné studU anglické herald1ky dalo by se Mcl
mnoho zaj:Cmavého. ale rozlučme se s touto zemi
nejbohatši tradice konstatovánim. že výtvarně nev;1.luču
je nová pojeti. Při korunovaci prince Charlese na prince Waleského b;1.la koruna. kterou ho královna korunovala.
opravdu moderIlÍho tvaru.
ještě

-4.2-
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Do heraldiky ale nepatří odznakY B"Plor1!;01rn:1:oh
ných korporací, i kdlž jsou jejioh
zdrobnělých tvarech stítťt. Nepatří do
značky sebeheraldičtěji provedené, nebo
znaky na podnioích pohostinství.
Patří do ní ale drobná znamení umístěná na štítech,
kterým říkáme příznaky. isou ]'ro ně rozličné dťtvody.
Rá:mcově řečeno znamenají odlišení rodových větví vedlejších nebo mladších, prvorozenstvi a posloupnost později
narozených, legitimní nebo nelegitimní původ, ba dokonce
i nečestný čin nositele zn~
Mnohé z těchto příznaků /br1suresl nebyly v čeaké heraldice nikdy použity. U nás se vedlejší větve označova
ly ponejvíce změněnou barvou štítu i znamení, při čemž
zllstáValo ZIW.mem totéž Irťtže v.ítkovců··, kohout
Polžic/, nebo
zvětšoval č1 zmenšoval počet
1TJi';"+''''',", rodu
rodu Vršovců, nebo znamení
měnil se
jako u rodu Hronovi6Úo
Ve Francii a
byly br1sury ve
Clbli bě.
Prvorozený syn francouzského krále - měl
sice štít ětvrcoo::Ji II a 4. pole
liliemJ., 2. a 3. pole stříbrné s mOlJ.r:V'm. ueJ.::ullElDlj
horozaný syn měl 1 brlsuru,
tak zvaný '!:;urnajl3ký límec, nebo
či heroltský obojek. Byl stříb~~~~tJ)O~~~~~l~.
hranou modrého štítu se třem.1
V Anglii měl a má turnajský
na znaku Anglie vždy
prvorozený syn - princ z Walesu - dr1:l.bý princ klade na
'znak piUm.ěsíc, třetí ostruhové kolečko, čtvr
ptáčka zvaného m.artlett, další prsten, lilii, rťtži,
. Děti tě chto prinaO. přejímají znak svého otce, ale brisuru doplnují
drobnější br1surou posloupnosti. Tak prvorozený syn prince Waleského má na turnajském límci
turnajskf límec.
druhý mJ!Úý ptwněsíc. Prvorozený syn
ého prinoe má malý turnajl3kV l::ún.ec na pillměsíci, druhý malý pťJJ.m.ěsío na
pťtlm.ěsíc1 větším, atd.
Legit1m.\lí pťtvod se označuje bua. úzkým lemem~ nebo
li o větev vedlejší nebo mladší ú~ pruhem. pokosem, nele'timní proužkem opačného am.ěru, tedy pošikem.. V obou pří
padech užívá se také jen část proužku 7i zcela malál va
středu štítu.
K uvedenému
platí pravidlo o
jetné.

možno ještě dodat, že pro br1sur;r nena kov a kovu na barvu. ;Jsou obo-

barvě
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znaku.

~11 majitel znaku velkořádovY řetěz kolem. štítu.

Zlabu.rgundl3ký vévoda
Be frl;al nejpřednějš:ún v:rznamenán::Cm ra!:~tt;:V~:ě;~t~v~a Xádu
rodu Podvazkového
Hababurll:n. J..n.glbký
státn;!
9 založeného
v roce 1350
Je to :modrá zlatem. 1em.01'lJJ1á
ks. se zlatou přezkou a zlatým nápisem. "Hon! 1301t qy:d
Y
pense". Severočeské měs-!;;ečko JeZYé má - uži;rá,-11 ho dosudi:rvelJ městský znak se znáčkem. vartem.berskýoh. barev /štit
štipeDÝ zlatě a ěe:r:ně/ obtočeDÝ ze1eJ:)ým ještěrem. nebo drakem.. Je to aJi1J.bo1 'Uherského D:rač:!ho řádu v který
udělil
král. .z:I..kmund Oeiiku z 'ft:r:temberka za
ŽG se odvrátil od
Hw:!:t:ttl. a pHpo3:ll se k němtt.
obtočen řétězem. řádu

v rooe 1429

~
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KARDINAL BE/lAtl

/I

Hodnost

Xlobouk

Xard1:náJ.
Patriarcha
-lrcib1skup

Oea:veDÝ
zeleDÝ

Biskup

zeleDÝ

6-zelené

Arcio.pat

zelený

6-zelené

Prelát a papežský komoří

t'1alový

10= červené

.Apoštolský

t'1alový

6= červené

t'1aJ.ový

6= t1 aJ.ové

t'1aJ.ový

3-t1alové

če~

6-černé

čerDÝ

3-černé

In1'UJ..ovaní opati

če~

3-černé

Převor, guardián
I. rektor

čer!fÝ

a-černé

protonotář

Dom. preláti,
tajIli komoří a
tajI1f kaplan
~stní komoří a

čestní

kaplani

Generál

řádu

Provinciál

.z

řádu

15-zelené
Jlttra ~~~
patriara
~ z,
berla Ipastoralel
Jlttra, jednoouc'b:1 kříž, berla
Mitrs t berla

Jlttra, ~~tská

přehl.edu je jasné ~ co Vše podmiňuje některé hierar-

stupně.
o:patů bohatě ji

Jlttra bývá u arcib1skuJ;lť!., biskuJ;lů a arci'VY"Zdobena než u in:f'ulova.:rJ;Ých o:patů. maV'Y
berlí jsou také vyŠJ;lerková:rJy• .&rcibisku:pská a biskupská
berla má být obráoena ke kříži = tedy vpravo - Zl.tím 00
prostší aro10:Patská a o~atská h6l jsou obráoeny vlevo.
!lení to pravidlo, <ůe vioe než často se to dodržuje pravděpodobně z dť!.vodu heraldické kurtoasie, z úcty ke kříž!.
K eharakt;erist1cEl zna.kf! aro1b1skupíl a bis~ů, kteři
mají hodnost knížat Ikníže arcibiskup pražskýl se ~e
ještě dodat, že jsou oprávněni p~lož1t svtl.j znak se všemi atributy na hermelínovou podšívku
knížecího
šte
s vévodskou korunou. Mohou také zavěsit pi)d znak
ší
odznak své hodnosti pallium..;re to bílá páska sa znameními
chické
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kříže, jejíž tvar jakoby na.b.:ražova1 řádoTÝ řetěz. PalJ.1um
vidíme na podobiznách pražských arcibiskupů polovinou 16.
století počínaje a polovinou 18. století konče.
Znak Jeho SVatosti /oficiální titull ~apeže Pavla VI.
tvoří štít italského tvaru podložený zkříženým! klíči
pokosem zlatý, pošikem stříbrný - jejichž hlavy jsou ~ro
vázány červenou šnůrou, llIad štítem - červeným se stř~ brnou horou a třemi stříbrnými liliemi - je posazena tf ara ,
odznak suverenity. Tu také éiotvrzuje vlastní papežův diplomaticl~ aparát, jehož nunciové a le~ti církevní heral~
diku plně uplatnujÍ a střeží. D.řive uhval pa,pež roucho
barvy naehové , dnes jsou jeho barvy bílá a zlatá /žlutá/o
Bílá a žlutá je i jeho vlajka, ba i denní oděv je bílá.
žlutě přepásaná klerika.
Církevní heraldika vznikala v poměrech, které dnes rá.di odsuzujeme, ale jen diky oné době mohla se rozvinout
tak bohatě.

K a

pit o 1 a

II.

V prvních stoletích tohoto tisíc'lsti málokdo uměl čist
a psát a to nejen prostý lid, ale i velmi mnozí urození. Ti
si proto pro své písemnosti vydržovali písaře, který vyři
zoval vše i za poddaná městečka a vsi a akta pečetil pánOV011 pečetí. Peče-t je pravděpodobným základem pozdějších
městských znaků7 těch nejstarších určitě. Tb ovšem neznamená vzít starou pečeť,obkreslit ji na papír do formy štítu,
obarvit barvičkami a říci, že je to nejstarší znak města.
'rak jednoduché to neru. Pečet zůstáVt{ pečetí i když z ní
můžeme usuzovat na původ znal~
Během doby si vydržovali písaře i města - urburnfm písařem Hor KUtných byl zakladatel rodu Lobkoviců - která rostla, bohatla a lidsky řečeno "zdvihala hlavu".
stoupající
moci měst se chopil panovník, který potřeboval jejich pomoc
proti rozpínavosti šlechty a propůjčil městům dosavadní privilej šlechty - znak. Protože města královskú směla užívat·
znak stÍ'Íbmého lva v červeném poli - tedy znak královský napodobili mnozí šlechtioi ~á2e a zavázali si svá města
propůjčením buá celého svého znaku /~emberkové - BeneGov/,
nebo jen svým znamením doplnili ostatní kresbu štítu /Rožn p
bez-kové - Sobě slav/ • ~ se stalo, že řada měst má ve znaku
růže všech barev rodu Vítkovců, nebo kolovratskou
orlici,
Dtembersl~ou hvězdu, berkovsl:é ostne, lva Val dštýnů,
vrtbovskč parohy e. kruhY střídavých barev na červenou Špici
děleném stříbrném štítě rodu Sliků.
-
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Znale znamenaž, pro město J:!.!...... ""~u.
purkm1str byl již význačná osobnost a
n11 toto postavení výkon soudnictví.
i nejpřísnější rozsudky, směla odsuzovat
sudky směla také vykonávat.
Kromě soudnictví dostávaJ.a města - 1:JJ.avné větší i
výsadu, že směla opevnit svilj area.1 hradb8lJŮ.o Rra.dby:m.ě
ly svá cimbuří a stinky, v branách byla bud. okovaná vrata nebo železné mže a neohyběf.a nikdy strážná věž, nabo i několik 'Věži, které ale nepodm1Ď.onJ.y vždy rozsáhlost a silu opevnění. Není proto divu, že se hradby s věžemi
~~adem velkého množství městských znaků II
budiž
čest heroltským Úřad~, že kresby hradeb a
věži nejsou stereotypní, ale liší se byť i jen nepata-non
podrobnosti,
Stalo se zvykem, že ohrazená města doplňovala
znak t, zv. hradební korunou. Ta nenf ále podstatnou
ti znaku,
čistá dekorativním
nikde nenf zdůvodněno,
být zlatá, stříbrná či jinýoh barev.
Oblibena je ve Francii, kde je zobrazována v četnýoh Variantách. Také Portugalsko naded,o znaky měst svých kolonii Angoly a MozambikU. honosnými hradebními korunami o
pěti věžich.

Oproti tomu ve Spanělsku zdobí městské znakY koruna s
viditelnými trojlisty proloženými čtYřmi drobnými
perlami, která je jen velmi zřídka vystřídána kor-unou o
devíti heraldických liliích, mezi n1m:!ž je osm lilií drobných. Korunu s pěti trojlisty m.ají v oblibě i v Belgii patrně pozůstatek z dob, kdy byla ovládaná Spa.nělskem
ale ani zde nenf ~eji uživání pravidlem.. Spi~e by se dalo
řici; že lze pou~~t vše, co se koruně podobá.
Něco jiného je ovšem, ja-li předepsán v blasonu určitý
tvar koruny. To by mělo bit dodržovánoe Množí se ale pří
pady, že mnohá města povazují koruny nad štitem., anděla
střežícího štít + nebo postavY svatýeh Za přežitek a
ze
znaků. je odstra.nují9 Nemělo by se to dít. Města by měla
být hrda na každou památku, která dotitrzuje jejich starobylost a měla by znaku věnovat 00 největší pozornost. Vě
nujeme-li na opravu historických památek každoročně desítky m111oJIŮ, :neměli bychom za:Pomnati na znaky, které vyžaduji nákla.dY skutečně m:ln:lmáJn:í.
Městských znaků je enormní množství a popsáni rozmanitosti námětů nemůše být :předmětem této drobné publikace.
UVedeme ale několik zna1.'ii různých pz-ovení.enef , abychom tuto rozmanitost přece jen dokumentovali. Bude to několik
většinou málo znánJých znaků měst českých, moravských i 1310venakých , znaky měst anglických /Sa.ndwich, Derby, Londonderry/, švýcarských /Freiburg, Schaffhausenj, španělských
/Valencia, Valladolid/, německYch /Kolín n.R. ,Merzig v Sársku/, polských /GdaJÍBk, Gd:y1Í1e./ a trancouzskYch / Paříž Paris, Bordeaux/.
pěti

_ 50 -

CHRASTAVA

I

VLACHOVO BRUl

v

JAVORNIK

TREN

SAND'W/GI

OPATOV

DOLNf I(UBíN

MODRA

DfllBY

LONDONDfRi.Y

VALENCIA

iti
~
HRADEBNI -

HA

PARll

f5!!5
BORDEAUX

-

KORUNY

Z posledního znaku města
se vystopovat dě jiny. Zlatý levhart
př1pominá, že Gutenne a Gascogne byly
ve
století
vládou ~ie, zlatými liliemi posázená mod:rá hlava
tu znaaena převzetí vlády Franoií a pevnostní hrlJldb;Y- s
mořem u paty štitu, 1'.1.8. kterém se houpá s;zr.jíci střibrný pt'ůměsic, dáva3i tušit středověké pas
tohoto města.
Také znak Valencie je za;j:Cmavý nejen tvarem, ale hlavně
střibrIJÝm netopýrem nad znakem. Je to ojedinělé znamení
ve světové heraldice a snad jen další španělské město
JJ.bacete se jim také ~e pochlubito
Každý znak má v sobě něco, co nás zaujme, něco o čem
byohom se :rádi dozvěděli, ~roč to a ne něco jiného bylo
1'.1.8. znak dáno. Bohužel 'ZPrávy o tom se nedochovaly, zťistá,..
"laji jen dom:něnkY, dedukce a nezaručené pověsti. Bová mě
sta, kte:rá svým vzrůstem získala v této době městský statut, měla by proto pmnatovat na tuto okolnost a v obecních kromkách by mělo být zapsáno vše, co se kolem vytvoření e uznání znaku seběhlo.
N~eme si při té přiJ.ežitosti odpustit několik dobře míněných heraldiokých rad. Volte vždy znak 'VÝ'I'azAi.,
ale 00 J1~;L1ednodušši. Nemusí na něm být ku přOO'braz
továrnY, ~--se-j:r-Vaše nové město pYšIl.ilo, protože továrna bude během let pře stavována ,doplňována a snad i
zrušena, a její pu.vodiú obraz pak ma neřiká. o Pardubicioh každý vi, že mají ve znaku polovinu bílého koně v
červeném :eoli, a přece toto město se skvělým. prlunyslem
nema krome Velké pardubioké s koněm nic společného.
;re zde ale starobylá pověst o vzní.ku znaku a tou se pardubiětí pyšní víc, než svým pernikem. Jednoduchý, ale hezkY znak by byl zeleně a černě štípaný štít se zlatým hornickým kahanem. Každý hned pozná, že jde o hornické město
a nemusi tam být těžni věž. ~evolte také podobu nějaké
osobnosti. ;re-11 to osoba veřejně známá, musela by být
přesně vystižena jeji podoba a to není lehké. Běco jiného
je to cvšem u)l0stav sv. Václava, nebo sv. Jiří, kde poznáni zaručuj:!. štíty s :elam.enou orlici a červeným křížem.
Zásada heraldikova. budiz, že méně znamená v heraldice "IÍce. Nepřeplňujte tedy znak, ale snažte se -výrazné znamení
opravdu umělecky ztvárnit!

Ka.p:ttola.

X,

J"e toho mnoho, vel.m1 mnoho. Musela. být nádherná podívaná na rytíře v leskJ.ém brnění se štítem a kJ.enotem svého rodu jedouoím na koni v kropíř1 z nejdražšíoh :Látek ~
s řadou pážat, panošťi. a vlajkonošťi. oděných do barev svého
'Pána. A což te:I?rve průvod gtířli ;Jedoucích ke korunovaci,
K pasování nov,roh spoludruhu~ nebo k turnajům a sed~
Rožmberkové v bílém s červenými rů.žemi, šternberkové modří se zla.t.Vm1 hvězdami a Berkové celí zlatí
s černými
ostrvemi. Při všech těchto příležitostech byl přesně stanovený řád - ceremoniel. vypsat tyto ceremon1ely je tolik
lát
že je nebylo možno pojmout do této knížky, která
pťav
ě měla být jen otiskem přednášky o heraldice,
byt
trochu rozšířené.
Církevní hierarchie, řeholní a světské řády, znaky cechťa, dekoraoe a vYZnamenání, rozdílY mezi heraldikou jednotlivých zemí, heraldika na znám.kách celého světa a]2oohybná heraldika států zámořs~ch zasluhují také větší
rozbor. ;re potřebí se v;vrovnat podrobněji i s heraldikou
an€p-ickou, polskou, pobaltskýoh států a dalších
evropských zemí.
To vše bude obsahem dalšího dílu "Rukovětill, v němž
nebude opominuto ani navázání nového pojetí sově.:t;ské heraldiky na heraldiku car-akého Ruska. diž ted uveňme jako
:eříkJ.ad. že znak bývalé dlg1s'l;a.nské oblasti byl
zlatý
stít, ve kterém na modré patě stála červená pevnost o čty
řech věžích s branou. Nad branou je zvrácený červený půJ.
měsíc a. nad ním červená J.ví .bJ.ava s černýma očima a vYPlazeným jazYkem. ~'tít je doplněn císařskou korunou a. s obou
stran. je ovinut zlatými dubov,ými ratolestmi propletenými
červenou stuhou. .Není tu určitá podobnost
s věneí, kolem
dnešních znaků sovětských republik?
Do tohoto dílu Dl:ŮŽem.e ale ještě zařadit o čem. se také
nemluvilo, a. to. jak znak kreslit. Zd.ťara.zněm.e kreslit
a.
ne obkreslovat nebo kopírovat. V úvodní části byli oitováni uznávaní heraldioi, kteří vesměs prohlašovali; že heraldika je nejen věda, ale i umění. Ji Dl:ŮŽe být Obkreslování nebo kopírování uměním?
:Má.me-li správně nakreslit znak, musíme pochopit dobu, ve
které vznikJ.. Nebudeme jistě kreslit znak prvního z Lobkoviců - stříbrný štít s červenou hlavou a b~ pštrosím
perem v červeném touloi co klenotem - na barokním štítě s
množstvím bohatě se proplétajících
fafrnochů a s turnajským helmem. P.rvni Lobkovf,o se stal rytířem v r. 1418,
tedy v rozkvětu gotiky. Zvolíme proto pro kresbu gotio~
tvar štítu a hrnoovitý helm s jednoduchými šátkovými krydly. Nedopustíme se ale chyby, nakreslíme-li helm i štít
-
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kolčí, Tyto styly se v té době navzájem prolínaly. Důleži
té však je, abychom kreslili vlastním rukopisem a abychom
vyjádřili přesně popis či blason znaku. To um.ěl vynikajicím způsobem předčasně zesnulý arch, Břetislav Štorm, jehož heraldic~ rukopis je jedinečný. A jako nekopírujeme
}.1'<.mesa nebo Alše, tak také nekopírujme Štorma, který je
pro českou heraldiku něčím podobným. Nedosáhl sice zcela
té typické českosti, k jaké se nabízejí znakY starýoh čes
kýoh rodů, ale jeho dílo je více než záslužné.
V době, kdy se rodily znaky jako houby po dešti, kdy
rod t.zv. "vzešel ll, byla v největší vážnosti šlechetnost
a statečnost. Ta více. Je proto tolik znaků s obrněnou
postavou, s ramenem držícím nahý meč, se zkříženými meči,
s různými druhy štítů obran.:oýoh, nebo - jak známe z pověs
tí - s přetatým koněm pardubiokých, se třemi červenjW1
pruhy, otiskem to tři zkrVavených prstů na bílé suknici II
s mnoha dalšími podobnými znameními. Ve velké oblibě byla,
jako vzor statečnosti, silná nebojác~ zvířata jako lev,
medvěd, tůr, bůvol, hřebec a kanec. Tato zvířata jsou vždy
divokého pohledu, Ve vztyčené poloze jsou připravena k boji, mají "rozšavencu" tlamu a vyplazený jazyk. Nevadí jsouli tlapy s drápy o něco překresleny, znamenf má vyplňovat
co nejvíce štít.
Uvedeným zvířatům kreslíme vždy pohlaví a také ocas
vždy vzhůr-u postavený. Ocas protažený mezi nohama může být
jen u notvor a méněcenných zvířat. Hlava vlka znamenala
statečnost, hlava psa jen ostražitost, Kopyta kreslíme jen
xoňům, ostatní zvířata mají bud tlapy s drápy, nebo paznehty.
Jak je tomu s pohlavím u ptáků? Ceská heraldika to d ob.ře
vyřešila a zná ~d.n9.~ť!:V:~t!.-o.r.l,i.<?.i. a 9.!0uhlavého. of1f1;. Není
tomu tak ku př. v Německu, kde naše orlice je rovna slovu
Adler = orel a námi zvaný orel jG Doppeladler=dvojitý orel.
Paní Adlerová neexistuje. Naše označení je velmi moudré a
působí obtíž jen při označení llpůl orlice". Tu se stáV'~,že
l~oslíř, snad pro větší srozumitelnost, vYtočí hlavu orlice bud dopředu, nebo dozadu, podle toho ve které půli štítu toto znamení je. Tím ale srozumitelnost prakticky anuluje. Nechci nikomu vnucovat svůj názor, ale půl je půl a
není možná menší či větší půlka, nebo půlek několik. :Myslim,
že dnešní technika kreslení a dnešní myšleni nemusí přejí
mat středověké obtíže a těžší chápavost. Je sice pravdou,
~e ve středověku byli vYnikající umělci - malíři karlštejnskjch i jiných obrazů - ale který z nich navrhoval znak ?
Jen nistři řemesel.
, V'JPlazeD,ý jazyk, drápy na tla;pách a zobák !či heraldicky
uste; a spáry u pták-ll nazýváue zbrojí. na zlatém štítě se
raal.uje zbroj pravidelně červeně , na červeném, modrém a čer
ném št:í.tě zlatě. Na stí'Íbrném štítě bývá červená i zlaM.
~P;lo by to bJt vždy v hl.asonu, někdo 7.•ařnzuje
mezi zbroj i

-
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By:J. bych rád, kdyby se v mém v~ku nenaplnil brzy osud
Ito:l.'mtl.v, JI1lde'liv i Bačkovského, abyoh mohl dokončlt :ne jen
~ díl "Bakovští «, sl.e aby mib'T.lo dop:l:án.o dokončit i
dsl.š:í hersl.di cké bibeloty, které mám rozpracované.

Dovolte mi, ab,..h se rozlouěil s tímto dílem '!2ravel\f1!
mého milovaného, jU dv~te citovan6ho
autora JJ.o1se .rirá8ka "l!'11oso:f'ské historie II:
Skonává se
pmú díl IlRukovět1 horald1kovyll, sepslUli pro llI1l.ou památku starýohdob a pro potěšení těoh, kterYm: se horaldika
líbí, kterých aby hojně b'T.lo, autor této kl:LížkY rád sobě
přeje a MilL
závěrem kn.1hy

Vyllo v r.1971-1972 jako příloha IV. a V. ročníku časopisu
HERALDIKA, bulletinu pro základní historické védy. Vydala
heraldická sekce při ~1TZZ Jílové u Prahy.
Cena 9.50

Kčs

OPRAVENKA

OMLUVENKA

V Rukověti heraldikově na str. 14 uče r n é barvy chybí svislé
šrafování. Doplňte si laskavě (šíře šraf jako u červené).
Omluvte zárověň rozdíly velikosti papíru -část Rlli~ověti(stejně
jako část č.l 1972)byla tištěna v jiné tiskárně. Pro pracovní
užívání to není na závadu, v případě svázání se vyrovná při oříz~
nutí. Děkujeme!
SDĚLENÍ

Ti, co nezaplatili roč.1972 nebo mají jiné nedostatky~ nedostávají
s dnešní zásilkou č.l/ročník 1972 v rozsahu 62 stran.Zádáme Je ,~
aby bud ročník zaplatili, nebo se řádně odhlásili!Jde asi o 100
čtenářů-tedy jednu desetinu odběratelů, ale nepředstavitelně nám
ztěžují rozesílání čísel, evidenci,rozpočet výdajů roč.1972 atd,
Použijte na nedoplatek případně přiložené složenky. Připište co
platíte!
--

-----------------N e pře h 1 é dně t e, ž e --------------v nakladatelství MF vyjdou od Jiřího LOUDY "Znaky čsl •. městu.
V nákladu na naše poměry malém, ale každému,kdo si knížku na korespondenčním lístku se svým číslem z obálky objedná, tornu se jí pokusíme zajistit . • •

