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Samostatnou akcí bylo již v pořadí IV. setkání genealogů

a heraldiků Ostrava 1989, které proběhlo ve dnech 14. a lS. říj

na. Odeznělo přes 30 referátů, které vyslechla stovka posluchačů.

Hodnocení na místě, a to ze strany odborníků, byla veskrze velmi
dobrá a jsou již známy první ohlasy ze zahraničí; v časopisu

ADLER byla otiltěna několikařádková zpráva z pera Horsta Ooleža

la. Poněkud dlo~há diskuse k otázkám návrhů nového státního znaku
byla příčinou neodeznění vlech plánovaných referátů. Ty vlak bu

dou otisknuty v nezkrácené verzi v připravovaném Sborníku. Potě

lující událostí byla aktivní účast referujících z Holandska,

Polska a Rakouska. Samostatnou kapitolou je vystoupení podnikové

ho orchestru Vítkovák pod taktovkou j.eho uměleckého vedoucího

J. Šindela, včetně provedené slavnostní fanfáry profesora ustrav
ské konzervatoře L. Juřici a v neposlední řadě vystoupení profe
sorů uvedené Ikoly pánů 8ystroně a Ládra se skladbami J. Yberta a
L. Juřici, které provázely slavnostní uvítání účastníků setkání.

O da l š í ch akcích, provázejících oba dny, bude zmínka později,

takže zbývá několik slov o neformálním pos€zení po skončení pro

gramu prvního dne, kde bylo navázáno mnoho nových vztahů, stejně

jako o mimořádném způsobu dopravy zvláltní tramvají do Vítkovic.

Není účelem tohoto hodnocení podrobněji se zabývat přednál~

kovou a publikační činností členů klubu mimo jeho rámec, přesto

bych rád upozornil alespoň na příspěvky o t í š t ěné ve sborníku
Ostrava č. lS.

Publikační činnost:

V edičním plánu roku 1989 bylo počítáno s maximálním sníže~

ním skluzů ve vydávání naleho klubového Zpravodaje. Technicky by

ly dány velkeré možnosti pro vyrovnán~, ať již přípravou jednot

livých čísel, tak i možností tisku v několika tiskárnách součas

ně. Ovlem neúnosným se stalo zvýlení cen tisku, takže bylo nutno

vzít v potaz finanční možnosti klubu a čísla připravená ke knih
tisku přepisovat pro reprodukci z plochy. I přes tento handicap
byla řada Zpravodajů doplněna až po číslo 3S. Dále bylo vydáno

jedno mimořádné číslo z pera K. M~llera "Erbovní listiny v okres

ních archivech Severomoravského kraje" včetně doplňků k soupisu

V roce 1989 byly prosloveny následující přednálky:

PhDr. Karel Jiřík:

Stav příprav publikace o nových Dějinách města Ostravy.

Rudolf Žáček:

Od Mnichova k obraně kasáren v Místku.

Vladimír Kejla:
Výsledky rodopisného bádání o rodu Kejlů.

Jiří Palát:
Výzkum vícegeneračních rodin VŽSKG.

MUDr. Vladimír Kulílek:
Městečko Vlachovice - historie a genealogie.

IHroslav Pavlů:

Heraldické památky Gottwaldovska.

Vladimír Kejla:
Zkulenosti z výzkumů vlastního rodu.

S výjimkou ledna, července, srpna, října a prosi nce byl y

uskutečněny přednálky spojené s besedami, a to na téma:
"Vlasti věda Severomoravského kraje", jichž se ujal člen výboru
Miloslav Krdček. Po něm se v květnové přednálce připojil i Jiří

Stibor a oba seznámili zájemce s historií míst, která měla být

navltívena při zájezdu. S ohledem na obsazení místností v OK VÍT
KOVICE nebyly uskutečněny v š e chn y plánované p ř edná šk y a besedy

v lednu, září a prosinci.

Dne 2S. 1. 1990 proběhla v pr os t or é ch DK VÍTKOVICE výroční

členská schůze, kde byla mj. přednesena předsedou klubu Vladimí

rem Marklem následující zpráva o celoroční klubové činnosti.

Měsíc leden se obvykle stává v činnosti organizací měsícem

hodnotícím. Ani nál klub není výjimkou. Odpověa na otázku "Jaký
to byl rok?" není jednoduchá a tak bude rozdělena do několika ná

sledujících bodů.

Zpráva o činnosti Klubu genealogů a heraldikO Ostrava při

DK VÍTKOVICE za rok 1989.



5

I přes plné obsazení výboru nebyla práce tohoto vedoucího

orgánu nijak lehká. Jednatel byl pověřen zároveň technickou re

dakcí Zpravodaje, proto část jeho úkolů převzal předseda, hospo
dář se pak cele věnoval výzkumu Vícegeneračních rodin, i jeho

úkol y byly přesunuty na bedra jednatele a distribuce tiskovin,

místopředseda byl pověřen vedením přednáškové a zájezdové čin

nosti, V. Kejla vedením heraldického fotoarchívu a funkcí správce

spolkové mí-stnosti, p , Kroček se cele věnoval přednáškovému té
matu Vlastivěda Severomoravského kraje a dokončení kurzu paleo
grafie a MUDr. Kulíšek pak regionálním otázkám. Výbor se na svých

schůzích scházel pravidelně 1 x měsíčně s výjimkou prázdninových

měsíců. K tomu je třeba připočítat další tři mimořádné schůzky a

jednu mimořádnou schůzku v měsíci červenci, která však pro malý

počet účastníků nepřinesla kýžený efekt. Pro zaneprázdnění ediční

činností (dotisk Zpravodaje ve frýdeckém provozu MTZ, tisky Úvod

do české sfragistiky manželů Krejčíkových a GXogowského Potomci
krále Jiřího z Poděbrad), stagnovaly práce na heraldickém archí

vu, přesněji řečeno na jeho doplňování, totéž platí i o klubových

prostorách, kdy po počátečním zápalu přestal být zájem o dokonče

ní a provoz prvořadou záležitostí a pouze nadšení několika členů

výboru přispělo k doplnění mobiliáře, doplnění knihovny a částeč

nému zprovoznění obou místností. Zde je nutno poděkovat K. Hrbáč

kovi za provedení natěračských prací. Samostatnou kapitolou byla

následujícím složení:pracoval výbor v

Vladimír Markl
Jiří Stibor

Ing. Ivo Vrba

Jiří Palát

Karel Láska
PhDr. Karel Muller

Věra Stachovská
Stanislav Mazurek

l~iloslav Kroček

Vladimír Kejla

MUDr. Vladimír Kulíšek

Práce výboru KGHO:

V uplynulém roce

Předseda

t~ístopředseda

Jednatel

Hospodář

Knihovník a archivář

Vedoucí redakční rady

Distribuce

Kronikář

Člen výboru

Člen výboru

Člen výboru
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Výstavní činnost:

V uplynulém roce se náš klub prezentoval dvěma výstavami.
První z nich: "Člověk - tvůrce tradic V.Ž. 1828 - 1988" byla

slavnostně otevřena 12. 4. 1989 v·Síni tradic VŽSKG pod patronací

vedení VŽSKG, propagace a podnikového muzea tehdy k.p. VíTKOVICE.

Výstava ještě trvá, ale ji~ dnes lze říci, Je se setkala s velkým
úspěchem nejen doma, ale i ohlasy ze zahraničí jsou velmi přízni

vé. Nakonec o tom blíže hovoří kniha návštěva korespondence na

šeho klubu.

Druhou v pořadí byla výstava "Heraldická tvorba 89", JIZ se

účastnilo z 21 pozvaných pouze 15 heraldických kreslířů. Výstava

se stala diskusní tribunou zájemců o heraldickou kresbu, a to byl

hlavní účel pořádání zmíněné akce. Při vernisáži výstavy, díky
náměstkovi OK VíTKOVICE dr. Pohlovi, asistovala i videokamera.

Zájezdová činnost:

erbovních listin v SDA v Opavě. Při příležitosti IV. setkání G a

H v Ostravě vyšel Lat í nsk ý spisek Bar t oLa de Sa xo f e r r a t o e "Tra

ctatus de insigniis et armis" (Pojednání o znameních a znacích),

a to i v českém překladu PhDr. Zdeňka Uhlíře s původním komentá

řem JUDr. J. L. 8ílého a PhDr. P. R. Pokorného. Z technických dů

vodů se nepodařilo vydat průvodce po výstavě Heraldická tvorba
·89, tento tisk byl suplován pouze narychlo vytisknutou pozván

kou; ovšem za zmínku stojí umě l ecky provedená pozvánka na tuto

výstavu včetně vložené pozvánky na IV. setkání z autorské dílny

našeho člena M. Pavlů, stejně tak jeho opožděně vydaný list k 10.

výročí působení našeho klubu v Ostravě.

Dne 28. 5. 1989 se uskutečnil již několikrát odložený zájezd

"Po stopách kolonizace severovýchodní Moravy". Kromě našich členů

se ho zúčastnili i pracovníci VŽSKG. Komentář s hodnocením byl

zveřejněn ve Zpravodaji, takže by bylo zbytečné se tímto tématem
blíže zabývat. Podle účasti členů soudě bude nutno přikroči t k

jiným formám zájezdů, a to co do časového rozvrhu, tak i zaměře

ní, aby se tyto akce staly atraktivnějšími.



poprava IV. setkání genealogů a heraldiků. Počátkem roku byly

rozděleny povinnosti, jejichž plnění bylo nutné pro úspěšné z vl é d

nutí setkání, mezi jednotlivé členy a prováděna průběžná kontrola

jejich plnění. Ani zde se však výbor nevyhnul určitým improviza

cím, z nichž některé vedly k výrazným vnějším efektum (viz mimo

řádná hromadná doprava tramvají a prodej tiskovin v OK), které

pak přispěly k takovému hodnocení, o jakém byla řeč.

Jako červená nit se celoroční činností klubu vinula práce na

vícegeneračních rodinách ve V.Z. Je potěšitelné, že kromě někte

rých členů výboru se těchto úkolů chopili i další členové. Mnozí

z vás jste výstavu, která přibližuje některé konkrétní výsledky

výzkumu, ;hlédli a udělali si svůj názor. Všem zúčastněným patří

dík nás všech, a t~ nejen za propagaci činnosti klubu.

Členská základna:

Jako každým rokem, tak i v roce minulém došlo k obměně

členské základny. Někteří členové odešli z našich řad pro vysoký

věk, Jlní pro změnu svých zájmů, někteří, jak už to bývá, své

rozhodnutí ponechali bez· komentáře, a tak bylo nutno úbytek na

nr ad i t "novou krví". Členská základna tedy zůstává na stejné

úrovni, jako byla před rokem, určitým plus je však omlazení naší

základny, a to je velmi potěšující věc. Bohužel z našich řad na

trvalo odešli dva vzácní lidé, a to po dlouhé nemoci ing. Ladi

slav Hep, CSc. a náš čestný člen pan ing. Jindřich Mach. O jejich

činnosti a o klubové zvlášť jsou nemalé zmínky v nekrolozích. vý

bor samozřejmě hledá cesty, jak získat ke spolupráci další poten

cionální členy a obrací se na všechny své příznivce o poskytnutí

rad, či o propagátorskou činnost pro získání nových zájemců o

členství v našem klubu.

Na přednáškách a besedách se setkáváme převážně s totožnými

posluchači, několik nových tváří je opravdu výjimkou. Počty po

sluchačů se prakticky ustálily a i zde vedení klubu hledá nové

formy k oživení zájmu o všechny druhy klubové činnosti. Urči tým

kladem je přítomnost mladší generace na našich akcích a její za

pojení a kvalifikované dotazy v diskusích. I zde se otvírá velké

pole působnosti pro všechny členy klubu.
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Spolupráce s jinými organizacemi:

Zůs t év á zhruba na úrovni předcházejících let, i když jsou

zde signály o možnosti rozšíření těchto kontaktů. Potěšitelný je

zájem o naši práci i mezi zájemci o pomocné vědy historické ze

SSR, určiťé možnosti se nám nabízejí i ve styku s polskými genea

logy a heraldiky, od nichž ~áme zprávy o nově se tvořících orga

nizacích. Bohužel, navazování takovýchto kontaktů je spíše zá

vislé na aktivitě jednotlivců, než na kolektivních přáních. Své

zde jistě udělalo IV. setkání, a to nejen doma, ale i za hranicemi

naší vlasti. Pro opožděné vydávání Zpravodaje stagnuje naše spo

lupráce i s profesními organizacemi, ovšem i zde očekáváme při

měnících se ekonomických podmínkách kvalitativně i kvantitativně

nové formy spolupráce. Bohužel, olomoucká setkání přes snahu po

řadatelů stoprocentně nesplňují to, co se od nich očekává. V u

plynulém roce se toto .setkání uskutečnilo pouze jedenkrát a náš

klub zde bYl reprezentován pouze jedním členem. O důvodech této

velké absence bych se zde ne r ad zmiňoval, mohu však směle pro

hlásit, že i přes uvedené záležitosti trvá zájem vedení klubu o
tyto akce.

Propagační činnost:

Pro propagaci činnosti klubu byly využity v uplynulém období

veškeré možné a dostupné prostředky. Nebyl to jen tisk, rozhlas

a televize, byly to jednak besedy, výstavy, zájezdy s SDA v Opa

vě a Klubem přátel Hornického muzea v Ostravě, jednak osobní jed

nání na různých úrovních (kupř. dr. Muller na odborných seminá

řích a další členové klubu při svých účastech na dalších specia

lizovaných akcích). Nelze ani pominout osobní zainteresovanost

nás v mnohých v místech bydliště a na pracovištích. O tom všem je

možno přesvědčit se v korespondenci a vzrůstajícím objemu prací

v tzv. poradenské činnosti, kde se na vedení klubu obrací jak

laická, tak i odborná veřejnost, stejně jako v ojedinělých pří

padech i cizí státní příslušníci. A co může být větší propagací,

než dokonale zodpovězený dotaz? O stoupající prestiži našeho
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klubu svědčí i články uveřejnované v tiskovinách obdobně zaměře

ných spolkl! v zahraničí. Zde bych rád vyzvedl činnost našeho

čestného člena - dopisovatele pana Engelbrechta z Utrechtu. Tím

samozřejmě nechci snížit poskytovanou pomoc v propagaci i dalších

zainteresovaných členů a nečlenů klubu. Tak jako v ostatních od

větvích činnosti i zde jsme určitě neřekli poslední slovo a bude

záležet na každém z nás, jak v příštích letech bude členská zá

kladna vypadat. Je nutno zaměř~t se především na mladší a střední

generaci, jedině tak je možno náš kádr stabilizovat.

Závěrem mi dovolte poděkovat vedení DK VÍTKOVICE a vedení

Podnikového muzea VŽSKG za podporu a pomoc při řešení otázek
spojených s činností klubu. Chtěl bych poděkovat i členům výboru

klúbu za jejich pr.áci, i když ne vždy byla perfektní v některých

činnostech a některých referátech, dále všem těm, kteří jakouko

liv formou posunuli činnost naší organizace kupředu a kteří ne

váhali obětovat svůj volný čas pro propagaci činnosti nás všech.

I.přes kritická slova, která z mých úst zazněla, je nutno pova

žovat činnost klubu za lepšící se, díky kritickým připomínkám

vyvarovat se chyb minula a tak se přiblížit ve všech činnostech

těm c í l ům , které jsou optimální. Prostor i prostředky jsou, jen

je třeba je využít.

Výbor Klubu genealogů a heraldiků preJe všem svým členům a

příznivcům hodně zdraví, osobní pohody a mnoho badatelských ú

spěchů v roce 1990.

Zár oveň touto cestou si dovoluje poděkovat všem, kteří na

adresu klubu zaslali svá novoroční blahopřání.
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Zdenko G. Alexy

. Tři období vývoje znaku Slovenska

(lB4B - lB6l -19lB)

V nově vydané knížce M. Bubna/6 jsem se setkal s údajem, že

slovenský znak s dvojramenným křížem byl přijat a slavnostně pro

klamován lB. září 1848. Toto tvrzení překvapilo domácí heraldic
kou veřejnost a můj dotaz položený autorovi vyjevil, že obdržel

dotyčné informace svého času od Karla knížete Schwarzenberga. Tu

to zprávu jsem dostal až po smrti velikého českého heraldika.

Způsobila, že jsem se touto věcí důkladně· zabýval. Studium něko

lika původních dokumentl! a památek, jakož i využiti dosavadních
publikací rozšířilo se konečně na časové r oz pě t-f od r , 1848 do

r , 1960. O výsledcích s tud ía historie vzniku tohoto znaku chci
nyní podat zprávu.

Úvodem je nutno poznamenat, že jsem se v této práci omezi 1

na jeden znak Slovenska, jmenovitě na znak s dvojramenným křížem

na trojvrší. Před r. lB4B byl náběh na jiný symbol Slováků, rov
něž během první světové války vznikly v hnutí odporu působícím

v zahraničí návrhy symbolů jiného obsahu a konečně okolo r. 1950
se objevily návrhy, které podržely t r o jvr š í , avšak dvojramenný

kříž nahradily jinými figurami. Všechny tyto návrhy zůstaly neús
pěšné.

Historie slovenského národního symbolu začíná v roce velkých
evropských převratů. Skupina asi 600 ozbrojených slovenských po

vstalců překročila lB. září 1848 moravsko-hornouherskou hranici

se souhlasem a tajnou podporou vídenské vlády. 8yla vedena poli
tickými a vojenskými vůdci. mezi nimiž se nalézali také Štúr a
Hurban, vůdčí osobnosti slovenského politického a kulturního ži

vota v polovině 19. století. Frič popisuje ve SVÝCh Pamětech 1).

jak v tento den byli povstalci pozdraveni na zemské hranici od

dílem Slováků z tehdejších Horních Uher, kteří jim předali něko

lik praporů, mezi jinými též jeden, který měl tři pruhy ve slo
vanských barvách (červená, bílá, modrá) - obměnu uherského čer

veno-bílo-zeleného praporu. Na něm se nalézal nikoli uherský

zemský znak, ale jen jeho levá polovina, dvojramenný kříž na

trojvrší, které nebylo zelené, jako je tomu v uherském znaku, ný-
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brž zbarvené modře. Použití barev slovanské trikolóry objevuje se
tu na slovenském národním symbolu poprvé. Tento né r odn í symbol

byl slavnostně předán bojové skupině, která k němu složila přísa

hu.

Bojové vystoupení mělo za cíl osvobodit západní část Sloven

ska (Horních Uher) od Košutovy vlády a přispět tak k tomu, aby

zemská vláda garantovala základní práva (především jazyková) slo

venského národa. Jednání řídila Slovenská národní rada, zřízená

krátce předtím. Dva dny po překročení hranice vyda La Slovenská

národní rada rozkaz podepsaný Borikem a Hurbanem a opatřený čer

venou pečetí, která v terčovém štítu obsahuje znak s trojvrším a
dvojramenným křížem a nápis SLOVENSKÁ NÁRDDNIA RADA 1848. Je po

zoruhodné, že zde dvojramenný kříž nevyrůstá z koruny (na střed

ní hoře), podobně jako je to u několika (republikánských) variant

uherského zemského znaku Košutovy éry, kde byla koruna rovněž vy

nechána. 2)

Popsaný prapor byl ušit krátce před polovinou září 1848

v Hurbanově užší vlasti, v západní části Slovenska. Tento exem

plář se nezachoval. Sestava barev je totožná s vlajkou chorvat

skou a ukazuje na úzké osobní styky vedoucích politiků obou náro

dů. Ne Lze předpokládat, že by pečetidlo (rovněž. se nezachovalo)

bylo zhotoveno na slovenském území. Protože Slovenská národní ra
da byla vytvořena v létě roku 1848 pod ochranou vídeňské vlády
slovenskými poli tiky, kteří byli v Uhrách stíháni zatykačem pro
vlastizradu, lze mít zato, že pečetidlo bylo zhotoveno v Lé t ě

lB48 ve Vídni. Nejsou však známy žádné dokumenty, které by byly

s touto pečetí vydány ve Vídni před polovinou září 1848.

Naskýtá se otázka,- proč slovenská politická reprezentace

v r. 1848 zvolila levou polovinu znaku království Uherského jako

symbol vlasti svého národa. Kult slovanských apoštolů Cyrila a
Metoděje, nově oži vený v Českých zemích na začátku 18. století,

byl v době osvícenství a kulturního romantismu spojován s by

zantským symbolem dvojramenného kříže, který byl považován za

atribut velkomoravského arcibiskupa sv. Metoděje.

Význam obsahu obou polovin zemského znaku Uherska byl nehis

tori cky vykládán již před r . 1500. Triparti tium opus Juris Con

suetudinarii Regni Hungariae partiumque adnexarum Štefana Werbo-
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czyho, sepsané v letech 1500 - 1514 3), vidí původ sedmkrát dělené
pravé pbloviny štítu uherského znaku ve čtyřech řekách Dolní země

(Dunaj, Tisa, Sáva, Dráva). Teprve v r. 1777 se objevuje dílo Ma
tyáše Béla/ 6, v němž se o trojvrší v levé polovině štítu nachází

vyjádření, že symbolizuje hlavní horské hřebeny parťium superio
rum Regni (Slovenska), jmenovitě Tatry, Fatru a Matru.~) Uvedené

významy obsahu obou polovin štítu zemského znaku vedly následně

k domněnce, že jedna polovina symbolizuje uherskou (etnicky ma

darskou) Dolní zemi, druhá Horní zemi (obydlenou hlavně Slováky).
Tato téze byla všeobecně bez odporu přijata a nejsou známy žádné

madarské námitky proti tomu, že slovenský národ používal později

"znak Horní země" jako svůj vlastní.

Dvojramenný kříž byl poprvé v Madarsku označén Werboczym ve

zmíněném Tripartitiu (Pars I, Tit. II. § 3) jako privilegium pa

peže Silvestra II. uherskému králi sv. Štěpánovi spolu s p~opůj

čením tzv. apoštolských plných mocí. Protože se to však událo
dvěstě let před vznikem znaků, je nutno tento výklad dotčeného

znakového obsahu považovat za nehistorický.

Madarská historická věda vykládá původ znaku s dvojramenným

křížem zčásti tak, že okolo r , 1190 se poprvé objevuje tento

kříž ve štítu na mincích krále 8ély III., přičemž tento král byl

vychován v Byzanci a po svém návratu učinil tamní patriarchální,
resp. císařský symbol dvojramenného kříže vlastním vladařským

znakem. K tomu mohla přispět i vzpomínka na apoštolského krále

Štěpána svatéhó, prvního křesťanského krále z rodu Arpádovců.

Při řešení této problematiky je nutno věnovat pozornost také
těmto skutečnostem:

1. Dvojramenný kříž se vyskytuje ve znacích více významných měst

Uherska, která všechna leží na území Horní země (dnešního Sloven
ska)5). Jedná se !J znaky, které vznikaly takto: 1276 Gelnica,

13. stol. Zvolen, 14. stol. Levoča a Skalica, 15. stol. Nitra,
Šurany, TopoTčany, Žilina. 6)

Skutečnost~ že několik málo míst v království Uherském (mimo Slo

vensko), která mají dvojramenný kříž ve znaku, nejsou svým vý
znamem srovnatelná s právě zmíněnými a že se přitom jedná o pro
půjčení v pozdějším novověku,7) vede k závěru, že ti, kteří udě
lovali hornouherským městůni znak s dvojramenným křížem, byli si
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vědomi, že těmto městům je propůjčován ten díl zemského znaku,

který symbolizuje partes superiores Regni, kde ona města leží.

2. Již v minulém století poukázal Bárczay na to, že znak s dvoj
ramenným křížem označuje Nové Uhry, sedmkrát dělený štít Staré
Uhry.8) Protože však dělený štít starouherský se vyskytuje po

prvé na zlaté bule v r. 1202 a má zřejmě původ ve znaku Aragonu,

naproti tomu znak s dvojramenným křížem se vyskytuje před rokem
1190 na mincích téhož krále 9), jeví se časová posloupnost spíše

obráceně. Vzniká proto otázka po významu adjektiv Nový a Starý

takto použitých, přičemž se nabízí tento výklad: Za Staré Uhry
lze považovat odedávna madarské území dolní země, nížinu v údolí
Dunaje a Tisy, za Nové Uhry naproti tomu horní zemi, jejíž ovlá

dnutí začalo teprve po r. 1050 (ústup Poláků) a bylo dovršeno po

r . 1l00. Je sotva možné jiné pravděpodobnější vysvětlení vzniku

dvou znakových popisů.

3. Madarská heraldická literatura 20. století se nevypořádala

s obsahem zajímavé pečeti, kterou používal císař Zikmund (od roku
1387 král uherský). Dle Praye/l7, tab. IV., objevuje se tato na

listině z r , 1406. Na a ver su vidíme znak s dvojramenným křížem

nad trůnícím králem jakožto znak království, po straně však ten

týž znovu jako jeden ze čtyř vedlejších znaků spolu s děleným

štítem Uher, znakem Dalmacie, Čech a říšským orlem. Ještě zajíma

vější je revers pečeti, kde dominuje znak dvojramenného kříže ja

ko hlavní znak království a mezi ostatními šesti vedlejšími znaky
se objevuje štít téhož obsahu ještě jednou. Autor resp. zadavatel

tohoto výtvoru musel si být vědom dvojí funkce znaku s dvojramen

ným křížem, jinak by tato kompozice nedávala smysl. Vnucuje se

myšlenka, že tu obě části království (Dolní a Horní Uhry) 'našly

svůj heraldický výraz.

Se zřetelem ke zmíněným okolnostem není divu, že výklad vý

znamu znaku s dvojramenným křížem se zachoval přes pozdní středo

věk a byl petrifikován v novověku v dříve popsaném smyslu a že

pro národní politickou reprezentaci Slováků uprostřed 11. století
nebylo pochyby, co je znakem její vlasti. Nový národní obsah ba

rev znaku a změna barev znaku odpovídající plně změněným politic

kým skutečnostem.
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Po potlačení madarské revoluce 1848/49 vzniklo ve vládních
kruzích císařství více návrhů na přestavbu Uher. Některé z nich

navrhovaly rozdělení země podle etnických zásad, jiné zřízení ví
ce korunních zemí podřízených přímo císaři. Vznikly tehdy i úvahy
o slovenském království či knížectvL I O) Jak známo, dopadlo to

zcela jinak. Dočasně aktuální představa slovenské korunní země se

nikdy nestala státoprávním návrhem, není ani proto nic známo o

případných státních symbolech pro takový útvar. Zmíněné představy

autonomní slovenské korunní země v r. 1848/49 mají však zásadní

význam, protože v r. 1861 vznikl návrh slovenského státního sym
Dolu, jehož podkladem byla idea korunní země.

Bachův absolutismus, panující od r. 1849, oslabil sice uher
ské zemské zřízení, nezměnil však nic na jednotě země a neposkytl

autonomii jednotlivým národnostem. Používání národního znaku Slo
váků v úředním styku nepřicházelo v této době v úvahu.

Po ř í jnov ém diplomu z r . 1860, který sliboval mj. všem ná

rodnostem císařství rovnoprávnost a šance na rozvoj, došlo mezi

Vídní a Uhry k napětí, které vedlo k rozpuštění uherského sněmu.

Poté, co proto nem~hlo být projednáno první slovenské memorandum

(červen -1861), a co císařský reskript z 21. 7. 1861 znovu přislí

bil zachování (njrodní) rovnoprávnosti národů v Uhrách, obrátili
se slovenští zástupci s memorandem přímo' na císaře, který je

12. 12. 1861 přijal. K memorandu byl přiložen návrh textu císař

ského privilegia, v němž bylo předpokládáno zřízení slovenského
distriktu v rámci Uherského království. Článek 4 textu privilegia
zněl takto:

nV této rozloze stává tento distrikt uvnitř dodatečně přesně

určených hranic jako autonomní pravomocná země, která uctívá

svaté bratry Cyrila a Metoděje jako své ochránce a v pečeti

má - na znamení naší zvláštní minulosti - císařského orla

s bílým dvojramenným křížem na třech modrých vrších v červe

ném poli. nll)

Uvedené' privilegium nebylo nikdy uděleno, neboť byla dána
přednost politickým zájmům trůnu v Uhrách.

Neexistuje dokument, na němž by se objevovalo soudobé vy
obrazení nebo skica této pečeti resp. znaku~ Pro zobrazení tohoto
znaku jsem použil obraz orla ve Státním kalendáři na rok 1860/12.
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Označení tohoto znaku (s udáním barev) jako "pečeť" (bez

udání textu pečetního nápisu) svědčí o malých znalostech přísluš

né terminologie, přičemž ovšem záměna termínu znak a pečeť není

nic nového. 12) Znak Slovenska ve štítu na hrudi je zcela identic

ký se znakem Slovenské národní rady z r. 1848. Kon~epce celkového
znaku distriktu se jeví při bližším pohledu jako rozporná, neboť

na jedné straně měla zůstat celistvost Uher zřízením distriktu

nedotčena, na druhé straně měl. mít znak distriktu všechny známky

korunní země podřízené přímo trůnu. Orel se slovenským znakem na

hrudi by byl myslitelný jako znak slovenského království či kní
žectví (z r. 1848/49), to se však jeví těžko slučitelným s poža

dovaným konstitučním postavením distriktu v rámci království

Uherského.

Nabízí se otázka po motivaci navrhovatele resp. po předlo

hách, které byly podkladem návrhu znaku resp. pečeti, zvláště

co se týká umístění slovenského znaku na hrudi orla. Je možné,
že autoři, kteří studovali a zčásti i působili ve starém zemském

hlavním městě Prešpurku (dnes Bratislava), znali památníky s
orlem a hrudním štítkem, které v tomto městě existovaly. Tak

kupř. jsou to dva orli na kašně z r , 1592, nebo u vedl ejš ího

vchodu do paláce Leopolda Pálffyho z r. 1747.

Řada příkladů kombinace císařského orla se znakem korunní

země nebo části říše byla v tom čase běžná v zemích, s nimiž byl
Č . 13) O 1 . h Rk' h14)udržován styk. Tak kupř. v echa ch , o n1C a OUS1C ,

ruském království Polském15). Vedlo by příliš daleko mluvit zde
o vývoji zvyklosti, kdy do prvního štítku byly místo rodového

císařského znaku kladeny znaky teritorií. Zůstává to atraktivním

tématem, o němž přinesl mj. Schwarzenberg ve svém příspěvku na
. . 1974 16) . t .' .. . d b t í Pkongresu v Mn1chove v r. ce ne zaJ1mave po ro nos 1. ro

Uhry je u císaře I~axmiliána II. prokázán první výskyt prostého

uherského zemského znaku na hrudi orla. 17) Tato kombinace trvala

až do poloviny 19. století.

Politický vývoj v monarchii signalizoval první tendence bu

doucího narovnání mezi Vídní a Uherskem. Po neúspěšném pokusu

v r. 1861 podniklo slovenské politické vedení nyní kroky k zalo

žení kulturní instituce pod jménem Matice slovenská. Souhlas cí
saře k založení Matice slovenské byl udělen koncem května 1863 a

14

její statuta ozdobil opět známý slovenský znak z r , 1848/49.
Tentokrát je v oválu, obklopen nápisem ve slovenštině - v horní

polovině cyrilicí, v dolní latinkou (STANOVY MATICE SLOVEN
SKEJ).18) V tomtéž roce vznikla také pečeť Matice slovenské, ten

tokrát ve dvou variantách

- v obojím zmíněném písmu

- jen v latinském písmu,
nyní s textem PEČAf MATICE SLOVENSKEJ. 19)

Ve slovenštině nebyla cyrilice nikdy používána a její obje

vení se na pečetích Matice slovenské lze považovat jen jako vý

raz nové orientace slovenské kulturní poli tiky na všeslovanské

ideje a jako přirozený následný projev zklamání nad jednáním cí

saře při popsaném pokusu dosáhnout konstituční zlepšení postavení

slovenského národa. Madarský šovinismus nedopřál Matici slovenské

dlouhý život. Její činnost byla uherskou vládou v r. 1875 zakázá
na. Tak zhasla jediná instituce, která v tom čase užívala sloven

ský znak.

Nepříznivé sociální a politické postavení národa způsobilo

silnou emigraci, především do USA, takže okolo r. 1920 žila téměř

polovina Slováků mimo svou vlast. Spolu se zahraničními Čechy a
četnými zajatci nebo přeběhlíky z c. a k. armády zformovaly se po

r. 1915 v zahraničí politické a vojenské útvary, které potřebova

ly společný symbol. V evropském středisku odporu proti monarchii,
v Paříži, vytvořil český malíř Strimp120) znakovou kompozici, v

níž byly sestaveny štíty se znaky Čech, Slovenska, Moravy a Slez

ska. Tato kompozice byla v zahraničí jako heraldický symbol bu

doucího československého státu široce používána a na podzim roku
1918 se stala znakem Česk;slovenska.

Československá republika řešila otázku svého státního symbo
lu v r. 1920 zákonem Č. 252 Sbírky zákonů. Slovenský znak se ob

jevuje v malém znaku na místě, které připomíná hrudní štít orla.
Schwarzenberg považoval malý štít za šťastné řešení. 21) Jinak

Vojtíšek, který argumentoval, že znak s dvojramenným křížem na

hrudi lva měl být znakem země Slovenské ve svazku Československa.

Pro znak společného státu považoval za vhodného samotného českého

lva. 22) Tato myšlenka odpovídá dříve zmíněnému umístění štítů se

zemskými znaky na hrudi rakouského orla.
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Zákonu z r. 1920 předcházely komisionální porady, jejich zá
kladem bylo několik návrhů, mj. návrh českého grafika Kursy.23)

Jeden z nich je nápadný symetrickým uspořádáním znaku Čech a Slo

venska. Heraldicky rovnoprávné postavení obou státotvorných národů

objevilo se v návrhu znaku v r , 196B u příležitosti federativního
uspořádání státu. Taková úprava znaku v děleném štítu se ještě ne
uskutečnila. Zákonným nařízením z r , 1920 obdržel slovenský znak

v každém ze znaků po českém lvu přednost před všemi ostatními zem
skými znaky Československé republiky.

Budiž ještě zmíněno, že po vzoru českých mincí na sklonku

středověku a na místě volně se vznášejícího říšského orla na peče

tích nebo mincích, neobjevuje se většinou na československých min
cích od r. 1960 malý státní znak (český lev se slovenským hrudním

štítem) ve štítu. Lev je zde vsazen do kruhové plochy.

Bylo již řečeno, že také v 19. století byl znak s dvojramen
ným křížem v Uhrách jako symbol Horní země obecně uznáván. Toto
povědomí však skončilo po r. 19lB, když dřívější Horní země se
stala součástí Československa. Vložení slovenského znaku do znaku

Československé republiky bylo v meziválečném období považováno

v Madarsku za heraldickou usurpaci. Vzpomínám si, že došlo k otev

řené roztržce, když československá pošta vydala v r. 1929 sérii

poštovních známek se středním státním znakem, kde v první čtvrti

zadního znaku je umístěn znak Slovenska. Po formálním protestu
odmítla madarská poštovní správa doručování takto frankovaných
zásilek.

Když se Slovensko na j ar e r , 1939 osamostatnilo,· byly tam

znaky Československa nahrazeny znakem s dvojramenným křížem. Zá

konná úprava o tom je datována 23. 6. 1939. 25) Již předtím byly

vytvořeny pro úřady a instituce nové pečetě, v nichž byl dvojra

menný kříž mnohdy položen bez štítu bezprostředně do plochy peče

tě, podle dříve popsané české resp. československé praxe. Sloven

ské mince byly vytvořeny po určení státního znaku a vykazovaly
jeho zákonem stanovený tvar.

Zákonná úprava z 23. 6. 1939 zná jen jeden znak. Návrh ·vět

š í ho " znaku Slovenské republiky nebyl přijat. Ten pocházel od

Dr. A. Húščavy (1906 - 1969), tehdy docenta bratislavské universi
ty, a od Břetislava Štorma 0907 - 1960), vynikajícího českého
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heraldika. Byl uveřejněn v heraldické Ročence 1939/20 v Praze.

Štítonoši měli být tatranští orli, mýtičtí ptáci, objevující se
často v domácí romantické poezll. Klenot pochází z městského

znaku Ružomberka, města, kde se narodil a působil A. Hlinka, za

kladatel pozdější státní strany.

Po ukončení druhé světové války nabyl znakový řád z mezi

válečné doby znovu platnost a slovenský znak dvojramenného kříže

objevil se opět ve všech třech formách státního znaku. Oficiální

používání těchto znaků a tím také slovenského znaku dvojramenného

kříže skončilo 17. ll. 1960 (ve spojitosti s novou ústavou z

ll. 7. 1960), když byl vyhlášen zákon o znaku Československé so
cialistické republiky (č. 163/60 Sbírky zákonů). Nový státní. znak

obdržel emblém označený jako znak Slovenska, protože však už ne~

obsahuje dvojramenný kříž a trojvrší, .nachází se mimo rámec našeho
pojednání.

V závěru chci poděkovat za cenné pokyny prof. Dr. J. Nováko

vi, DrSc. z Bratislavy, za poskytnutý obrazový materiál Dipl. Ing.
N. \~eyssovi ~ I~čidlingu a Dr. P. R. Pokornému z Národního muzea

Praze.
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317 ad., 265 a d , , 349 ad., 354 ad., 39B ad.
7) Podle Cha10upeckého/ 8,
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15) Z opisu darovací listiny 8. /20. dubna 1858 v Petrohradě,

z 17./29. ll. 1858. Uloženo v ústředním archivu AGAD ve Var-



obr. č. 10: Kombinace orla se znakem ČechDrei Etappen der Entstehungsgeschichte des Wappens der Slowakei
/1848 1918/ obr. č. ll: Kombinace orla se znakem Dolních Rakous- 1861 -

obr. č. 12: Kombinace orla se znakem ruského království Polského
obr. č. 13: Kombinace orla se znakem Uher z doby c I s a ř e Maximi-
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Obr. č , 2Obr. č , 1

liána

obr. č , 14: Slovenský národní symbol na titulní straně Stanov
Matice Slovenskej

obr. č. 15: Varianta pečetě Matice slovenskej
obr. č. 16: Varianta pečetě Matice slovenskej

obr. č. 17: Varianta pečetě Matice slovenskej

obr. č , 18: Ukázka uspořádání zemských znaků ČSR v Turči anskom
sv. Martine

obr. č , 19: Tř'L var ianty znaku ČSR (malý, střední, velký)

obr. č. 20: Návrh znaku ČSR (autor - český g.rafik Kursa)

obr. Č. 21: Volně se vznášející malý znák ČSR na mincích z 1'.1922
obr. č. 22: Malý znak ČSR (volně se vznášející) na razítku Vysla-

nectví ČSR v Bernu

obr. č. 23: Střední znak ČSR.na známkách z r. 1929

obr. č. 24: Slovenský znak (volně se vznášející) na razítku

1. státního slovenského gymnázia v 8ratislavě (rok
1939)

obr. Č. 25: Zákonem schválený znak Slovenského štátu na mincích
z tohoto Q,pdotJ.í

obr. č , 26: Nepřijatý návrh velkého znaku Slovenského štátu

Slovenský národní symbol p opr ve použitý na praporu
povstalců z r. 1848

Slovenský národní symbol na pečeti Slovenské národní
rady z r , 1848

Dvouramenný kříž ve znacích významných slovenských

měst

Avers pečeti císaře Zikmunda se zemskými znaky
Revers této pečeti

Obraz orla ze Státního kalendáře na rok 1860 (k ná

vrhu textu císařského privilegia, kde bylo předpo

kládáno zřízení slovenského distriktu v rámci Uher
ského království)

Umístění štítku (mj. i s uherským znakem na hrudi
dvouhlavého orla (bratislavská kašna 1592)

Znak Bratislavy na hrudi dvouhlavého orla (tamtéž)
Umístění uherského znaku na hrudi dvouhlavého orla
(vedlejší vchod do paláce Leopolda Pálffyho z r.1747)

~lK

Obrazová příloha:

obr. č. 1 :

obr. č. 2 :

obr. c. 3 :

obr. č • 4 :

obr. č. 5 :

obr. č. 6 :

obr. č. 7 :

obr. č. 8 :

obr. č • 9 :

Der Bei trag verfolgt d í e En tw í ck Lunp des slowakischen "a

tionalsymbols - des Ooppelkreuzes auf dem Oreiberge - seit seiner

Entstehung im J. lB48 bis zum J. 1960, wann es durch das kunst
lich erschafften Symbol einer Flamme auf dem Berge Kriváň ersetzt

wurde.
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Poznámka redakce:

I když tato práce byla v mezidobí překonána pracemi Vrtero

v ym i a Novákovými, přesto ji předkládáme čtenářům jako ukázku
prezentace vývoje slovenského znaku, a to nejen v zahraničí. Čte

nářům se současně omlouváme za některé nekvalitní ukázky v obra
zové příloze, tato skutečnost je odrazem různé kvality zaslaných

fotografií.
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Dále uvedené statě ze života Žerotínu v saském exilu po Bílé

hoře jsou převážně čerpány z pramenu Státního archivu v llr áž da 

nech, signovaných v originále takto:
10 331 I. - V. = První až pátá kniha zv. Einnehmung der jeni

gen so aus Bohmen .,.
10 332 d.B.Ex.b. 1. - V. = První až pátá kniha die Bohmi

schen Exulanten bettrefend.

Anno 1631.

hudebníci apod.

A-K, K-S, S-Z.

27

die Bohmischen und Schlesischen Exu

lanten, welche in das l"arggrafthum
Dberlausitz gewichen 1647 - 51.

10 332 d.B.u.Sch.Ex.b.

Tento článek je čerpán především z pramenů dráždanského stát

ního archivu (původně Hauptstaatsarchiv fur das Konigreich Sach
sen) , které jsem později mohl konfrontovat s genealogicko-histo-

. dckou sbírkou Alvína Bergmanna (4), "Sammlung der tschechischen

Exulanten" (5), psanou původně na více než 25.000 kartách, a stu

dií p~tomka českých exulantů dr. Richarda Schmertosche (Smertoše)

z Riesenthalu, uveřejněnou r , 1902 v časopise něm. společnosti

HEROLD v Berlíně. (6) Po smrti A. Bergmanna r . 193B byla sbírka

českých exulantů v majetku jeho rodiny až do r. 1953, kdy ji za
koupil dr áž danský státní archiv za 4.000 marek. Domnívám se, že

pro naše badatele bude zajímavý i její obsah:

1. díl: Slechtické rody A - R.

2. díl: Slechtické rody R - Z.
3. 4. dil: Duchovní, učenci, umělci,

5. - 6. dil: Měšťané, řemeslníci, sedláci
7. - 10. díl: Dodatky k dílu 4. - 6.

ll. 15. díl: Dodatky k dílu 1. - 2.
16. 17. díl: Dodatky k dílu 3.

lB. 22. díl: Dodatky k dílu 4. - 10 .

23. 24. díl: Koncepty a dal.
Dá se říci, že Bergmannova sbírka je téměř vyčerpávajícím prame

nem regest z téměř všech pramenu v Sasku se nacházejících. Poněkud

menšího rozsahu, ale nemenšího významu je studie Schmertoschova,
neboť již r. 1902 byla na 19B tiskových stranách HEROLDA zveřejně

na, zatím co Bergmannova rukopisná sbírka je badatelům přístupná

pouze v archivním studiu, nebo ria mikrofilmu v omezeném rozsahu.
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Teprve po ukončení války jsem mohl excerpovat z bohatých fon

dů bohemik jak v Dráždanech (2), Lipsku, Chemnitz (Karl-Marx-Stad

tu), Gorlitz, Pirně, Plauen aj. Ale také ve Vídni, které jako hla

vní město býv. Rakousko-uherské monarchie má ve svých fondech i
po spisové rozluce s CSR spoustu bohemik. V prvé řadě jsou zde

archivovány materiály z býv. tajného archivu ministerstva války,

arch i vu ministerstva vnitra (3), ale zejména farní matriky jsou

nevyčerpatelným zdrojem genealogických dat českých a moravských

přistěhovalců za dobu nejméně 200 let. Vždyť Vídeň byla např.

v roce 1900 největším českým městem, neboť tehdejší Praha I.-VIII.
mě l a 19B .B3B obyvatel české národnosti (a 20.549 Němců), zatím co

ve Vídni žilo přes 300.000 Cechů a Moravanů. Kromě toho je zde
rozsáhlý Pcrthe i m"s Zettelkatalog in \oJiener Stadtbibliothek (Por

theimův lístkový katalog ve vídeňské městské knihovně).

Václav Elznic

Žerotínové v saském exilu.

Když jsem v roce 1926 přišel na Slovensko jako zeměměřičský

asistent, netušil jsem, že po téměř l3leté službě se v lednu 1939

budu vracet zpět (jako vrchní komisař) s dekr8tem "vlády krajiny

Slovensk~j" jako ospb~ z důvodň politických nežádoucí a dán k dis
pozici "dstrednej vláda Cesko-siovenskej". Pak přišla okupace tře

tí německou říší a s ní nucené průkazy arijských předků podle no

rimberských rasových zákonů. Tehdy byly farní ú ř ady Protektorátu

Cechy a Morava zaplaveny deseti tisíci žádostí státních a veřejných

zaměstnanců o opisy křestních listů svých pradědů a prababiček.

A to byl počátek masového zájmu přemnohých o původ vlastních rodů.

Takový osud potkal .i mne s tím rozdílem, že můj děd (1) kromě

své kroniky zanechal po sobě řadu dokumentů, takže se mohl můj zá
jem soustředit na širší téma, především na feudální genealogii.

Tím jsem se přirozenou cestou dostal již v letech 1942 - 1944 do

některých archivů tehdejší Třetí říše. Situace tehdy byla těžká,

.neboť americko-anglické bombardéry téměř denně zasahovaly nad nej
různějšími místy říše, většina archivů měla své fondy dislokovány
na různých místech. To se týkalo především Státního dstředního

archivu v Dráždanech, ale i ve Vídni, a nejinak tomu bylo i $ ar

chivy městskými.
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dal mnohé světové jazyky. V letech 1608 - 1614 za vlády Rudol

fa II. byl zemským hejtmanem na Moravě. Z jeho li~erární činnosti

JSOU významné "Zápisy o soudě zemském", "O sněmích" a zejména

"Apologie", ve které se bránil výtkám moravské šlechty proti své
netečnosti ve veřejném a politickém životě.

Karel st. z Žerotína byl horlivý evangelík a proto podporoval

štědře své souvěrce (např. J. A. Komenského), ale jako věrný slu
žebník císaře Ferdinanda II. odmítal spojenectví s odbojnými Čechy

a jejich povstání se nezúčasťnil. Tím vlastně nepřímo přispěl

k jejich porážce na 8ílé hoře. Od císaře se však mnoho uznání ne

dočkal a musel se spokojit pouze tím, že mohl zůstat na svých

statcích přes striktní znění vyhošťovacího patentu z r. 1627. Ale

ani tato výjimka ho nemohla zbavit tíhy svědomí a výtek veřejného

mínění, a proto záhy pomýšlel na dobrovolný odchod z vlasti. (8).

Karel st. z Žerotína psal 23. května 1625 z Karlových Varů do

Dráždan dopis, ve kterém uvádí, že po vypovězení evangelických
služebníků církve ani on nemůž e dále se t r va t ve své vlasti. Aby

mohl lépe sloužiti svému Bohu a očekávat spasení své duše, musí
hledat svůj pobyt mimo svůj domov. V závěru dopisu prosí o své do
poručení u kurfista saského.

Je to jediný písemný doklad o Karlovi st. z Žerotína v dráž

danském archivu. Důvod je prostý: třebaže mohl z milosti císaře

zůstat na svých statcích, prodal poměrně velkou část svého majetku
(Námě š ř , Rosice a Trubsko) Albrechtovi z Valdštejna za 350.000

zlatých a odebral se do polské Vratislavi. Ponechal si však mj.
zámek a panství v Přerově, kam občas dojížděl. Při jedné takové

návštěvě jej zde 9. 10. 1636 zastihla smrt. Zde byl také v rodinné

hrobce pochován. Když zub času kostelík zničil, byla v jeho suti
nách pohřbena i hrobka. Teprve r. 1721 objevil náhodou hrobku far
ní pasák a po dramatických událostech bylo 14 kovových rakví pro

dáno r. 1747 za 900 zlatých. Zbylé kosti byly uloženy do jedné du
bové rakve a hrobka byla zavalena. (9).

Prameny: 103311. s. 354 (Chlumecký, z Žerotína); Ottův slov.

nauč. XXVII, s. 814-823; Schmertosch s. 243, který zde uvádí mylně

místo umrtí Vratislav.

Intercessionales.und

Genealogica.

110 Buch Kriegswesen im Reich bel agend.

Intercessionen

derer Bcihmischen Exulanten Darlehen

der Exulanten Guther bettrefend

PaGbriefe.

Pirnaer Todtenregister (Pirenská úmrtní registra).

Dresdner Amtsgericht (Dráždanský městský soud).

Dresdner Rathsarchiv (Dráždanský radní archiv).
Leipziger Rathsarchiv (Lipský radní archiv).

Striesener Kirchenarchiv (Strieský církevní ar
chiv). (7).

P. 1. R.

D.A.G.

D.A.R.

L.R.A.
S.K.A.

10 833 d.B.Ex.D.
10 B34 d.E.G.b.

B296 P. - 8299 P.
8749 - 8759 I.

G

9227, 110.K.i.R.

A dále městských knih:
P.A.G. Pirnaer Amtsgericht (Pirenský městský soud).

P.K.R. Pirnaer Kirchen-Rechnungen (Pirenské církevní poč

ty).
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V těchto všech archivech a jejich pramenech jsou zachyceny

alespoň střípky z pohnutého života našich předků, kteří z nábo

ženských důvodů byli nuceni opustit svůj domov, když nechtěli se

vzdát své víry. Konverse na samospasitelnou víru byla jim vnuco
vána všemožnými způsoby: zákazem nabývání městského práva, ale i
ztrátou již práva nabytého, odstraňováním hodností a úřadů, za
stavováním živností, nepovolením sňatku, především ale ztrátou

cti a majetku všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zúčastnili po

vstání; jejich vůdci byli zbavováni i hrdla. A to všechno k větší

cti a chvále boží.

A proto, když 3. května 1627 vydal císař patent, podle kte
rého každý (s výjimkou poddaných), kdo se nesrovná s císařem ve

víře, musí opustit zemi nejpozději do konce května následujícího
roku, nastalo hromadné stěhování do c i z i ny . Tento peremptorní

(neprodloužitelný) termín byl stanoven cís. patentem z 6. prosince

1927. Na 36.000 exulantů opustilo zemi, z kterých se jen nepatrná

část vrátila. l~ezi vyhnanci byli i Žerotínové z Čech i 14oravy.
Pouze jediným emigrantem (dobrovolným vystěhovalcem) byl nejpopu

lárnější 140ravan té doby, Karel starší ze Žerotína. Byl to muž
velmi vzdělaný, zcestovalý a zkušený. Narodil se roku 1564 v Bran

dýse nad Orlicí. Své mládí prožil v cizině, mj. se zdržoval na

dvoře navarského, později francouzského krále, mimo češtiny ovlá-



Ladislav Velen svob. pán z Žerotína (1579 - 1638) byl po stránce
vojensko-politické pravým opakem svého bratrance Karla st. z Že
rotína. Pocházel z větve strážnicko-břeclavské a byl třikrát že
nat. Jeho druhou manželkou byla Alžběta hrab. z Thurnu, neteř

J. M. Thurna (l0), známého radikálního vojevůdce povstaleckých
českých stavů, pod jehož vlivem se stal L. V. z .žerotína členem

moravského vojenského křídla císařových protivníků, kterému roku
1619 stál včele. Po prohrané bitvě na 8ílé hoře mu byly všechny
jeho statky zkonfiskovány; a když se v listopadu 1622 nedostavil
k soudu, byl odsouzen ke ztrátě cti, majetku i hrdla. Vstoupil
nejdříve do služeb dánských, ale brzy na to do služeb švédského

krále Gustava Adolfa II., který zahájil vojenské tažení na ochra
nu protestantů ve střední Evropě. (ll).

Gustav Adolf chtěl· znovu postavit českou armádu a proto vy
stavil 7. listopadu 1631 ve I~urzburku Ladislavovi Velenovi z Ž.
ochranný list "ZUl' Resti tution der in seinem Vaterland M13hren
interdrucker Freiheit ettliche Truppen zu RoG und zu FuG", tj. aby
"k navrácení potlačené svobody ve své ·vlasti Moravě něco vojska na
koních i pěšího, totiž 3 pěší pluky po 1 800 mužích kromě 2 000

koní a 500 dragounů vyzbrojil a postavil, a k tomu cíli vyšší i
nižší jízdní i pěší důstojníky jmenoval a ustanovil, jezdce a vo
jáky na dříve mu oznámené místo k přehlídce ve Slezsku uvedl, mu
stroval, vzal je pod přísahu a vloženou povinnost, i mzdy a platy
moravské země.". Ladislav Velen z Ž. byl totiž již r. ·1618 plukov

níkem "nad 1 000 jez~ci" stavovského vojska.

Po smrti své druhé manželky (1'. 1621) se v exilu oženil po
třetí s Annou Maximilianou ze Švamberka, vdovou po panu Petrovi
st. ze Švamberka, rozenou z Oppersdor;fu. V listopadu r , 1631 se
vrátil do Čech se saskou okupační armádou vedenou Janem Jiřím

Arnimem (12), aby se tu mohl ujmout konfiskovaného majetku své
manželky (13). Proto také téhož roku žádalo "salva guardia", tj.
ochranný list pro nevlastniho syna Petra ml. ze Šva~berka, aby týž
se'mohl nastěhovat do otcovského ~omu na Hradčanech v fraze (nyní
čp. 185), aby jej mohI uchránit, současně se vyzbrojit a pak
vstoupit do saské armády. Tento dům (podle cís. resoluce z 27. 3.
1631) dostal od císaře darem Jan Oldřich z Eggenbergu jako dědic

tví zpupné, tj. svobodné a dědičné. Nestalo se tak, a roku 1637
zemřel Petr ml. ze Švamberka jako hejtman.
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Ale již začátkem roku 1632 psal Ladislav Velen z Ž. kurfiř

tovi Janu Jiřímu. Saskému (14) před vypuzením jeho vojska z Prahy,
že je t. č. zcela oloupen a již delší čas je nucen se v bídě tou
lat. Jen službou u vzácných králů, knížat a vládců, ale i s pomoci
dobrých šlechtických lidí a přátel může být živ. V Čechách i ve
své vlasti Moravě má sice své pohledávky, např. u svého švagra,
purkrabího a plukovníka pana Adama z Valdštejna 8 000 kop míšo
i s úroky. Ten by sice rád dluh splatil, ale bojí se císaře, který
to zakázal. Na konec dopisu si neodpustil poznámku, že by Albrech
tovi Valdštejnovi asi přišlo velmi vhod, když by zvěděl, že se on

i s manželkou a dětmi nachází v takové bídě.

V březnu r. 1632 prosil Ladislav Velen z Ž. dopisem z Míšně

kurfiřtovy generální komisaře krajského okruhu litoměřického Me
lichara z Schwalbachu a Jáchyma z Schtemi tz o pns t ouperrř statků

Libochovan a Budína, které jeho manželka užívala od smrti svého
prvního manžela Petra, svob. pána ze Švamberka v květnu 1620, je
hož rozsáhlé statky v jižních Čechách za více než 2 milióny kop
míšo byly již r. l6lB konfiskovány k ruce .císařově po jejich ob
sazení cís. vojevůdcem hr. Karlem 80naventurou. Ale byl velmi
zklamán vyhýbavou odpovědi" generálních komisařů a ještě více reso
lucí ze dne 10. dubna 1632, ve které kurfiřt jemu a manželce dopo
ručuje, aby až do uzavření míru byli trpěliví. To bylo v době, kdy

do uzavření míru chybělo ještě 16 let.

Kurfiřt ale brzy pochopil ne reálnost své resoluce, a proto

poslal válečným komisařům pokyn: Pan Žerotín a jeho manželka, po
kud by měli "dobré právo" a zaplatili své kontribuce na těchto

statcích váznoucí, nechť nejsou ve své držbě rušeni, neboť stejní
exulanti, kteří jsou již ve Švédsku, přispívají svou pomocí více,

než ti, kteří jsou obloženi těžkostmi.

Tak mohl Ladislav Velen z Ž. obsadit oba uvedené statky, ale

bohužel jen na krátký čas, neboť když koncem roku 1632 byli Sasové
vypuzeni Valdštejnem z Čech, odešel s nimi i on. Poté do roku 1638
žil s manželkou v Poznani. Odtud psal a prosil kurfiřta, aby se
přimluvil za jeho syna Bar t oLomě je ze Žerotína, který hodlá vy
stoupi t ze švédských služeb a nastoupit do služeb saských. 8rzy
na to Ladislav Velen z Ž. zemřel (nejpozději r , 1639), neboť jeho

manželka v další korespondenci se psala jako "vdova".
Prameny: 10 331 III. s. 579; 10834 d.Ex.G.b. 22, 61, 44, 68, 72, 73.

Gen. 7860; 8227 X. K.i.R. S. 83. 31



A~na Maximiliana svob. paní z žerotína,roz. z Oppersdorfu na Ron
šperku, byla v prvním manželství provdána za Petra svob. pána ze
Švamberku, velmože, který vlastnil velkou čás,t jižních Čech, jme
nov i tě panstv í a zámky Orlík, Ronšperk, Třeboň, Nové Hrady, Rožm
berk, Libějovice a Zvikav. Ty byly při vpádu císařských vojsk zpu
stošeny roku 1618 a ůjaty k ruce císařově zato, že Švamberk již
na počátku vzpoury českých stavů byl jedním z direktorů a správců

země a podporoval stavy zbrojí a ~nici, roku 1618 podepsal a pe
četil konfederaci stavů, jejichž sněm zvolil 26. srpna 1619 za
českého krále Frydrycha, kurfiřta Falckého. Za zpustošené st,atky
obdr ž e I Švamberk jako náhradu statky Budín a Libochovice v kraji

Litoměřickém. Ty ale pro nenadálou jeho smrt v květnu r. 1620 do
desek zemských již zapsány nebyly, i když se jich spolu s panstvím
Ronšperským ujala jeho vdova.

Paní Anna Maximiliana byla nucena ihned po bělohorské kata
strofě prchnout ze země. Nejdříve se usídlila ve Frankfurtu nad
Mohanem. Zemský místodržící Karel hr. z Lichtenštejna zahájil
ihned neúprosnou konfiskaci všech rebelů a současně žádal 2. a 16.
dubna 1621 jménem císaře naléhavě markraběte Jana Kristiana z
Brandenburku, aby ze země ušlé emigr-anty s manželkami a jejich
věcmi dal zatknout a dal do vazby. Mezi jinými byla na prvním mis
tě Anna Maximiliana. Ta ušla zatčení pouze útěkem do Míšně, a
přesto, že nad ní ani později nebyl vůbec vynesen rozsudek, byl ji'
zámek a statek Ronšperk s pivovarem, tfi poplužní statky majíci
12 lánů (asi 278 ha) orných polí, vesnice Meclov, Otov, Ohnišťovi

ce, Mlýnec a Pařizov se 17 rybníky v ceně 30.045 kop m~š. zkonfis
kovány. (15).

K tomu připomínají drážaanské archivní doklady, že paní Anna
Maximiliana, provdaná již r. 1622 Žerotínová, žila se svou dcerou
Kateřinou v Míšni "wo sie einen gr-ossen Hofhalts f~hrťe" (kde ved
la velký dvůr-), neboť k služebnictvu patřila hofmistryně paní Bar
bora Ebnerová, kuchmí s t r , kuchař, 6 služebníků a 6 služebnic.

Ale kur-fiřt saský Jan Jiří I. nemínil nijak poskytovat ute
čencům, jejich pobyt v zemi zdar-ma. Již v červnu 1632 byli dotazo
váni, jak jsou zámožní a z čeho žijí. K tomu účelu zřidil v Oráž
aanech zvláštní komisi pro půjčky od exulantů; zdůvodňovanou obra

nou země s dotazem "co, kdo chce a může dát". (16). Paní Anna Ma-

32

ximiliana napsala nato zmíněné komisi obsáhlý dopis jednou větou

(datovanou v Míšni 16. června 1632):
"leh woll te neben anderen mit unt er t han í qs t en bezeigung an die
Hande gehen, und eine anschenliche Summe Geldt, darleihen, allein
ich bezeuge mit Gott, das von ger-ingsten keine Maglichkeit dieO
ř al s bei mil' vorhanden, den ... ", V překladu: "Chtěla bych vedle
druhých s nejpoddanějším dosvědčením vyjít vstříc a nějakou sumu
peněz půjčit, bůh mi svědkem, že nemám v té věci ani tu nejmenší
možnost při mně jsoucí, neboť jak známo, jsem ji ž nyní dvanáctý
rok v exilu a nemohla jsem toho mnoho z král. českého odvézti,
abych se s tím málem půl roku udržela, neřku-li na sebe něco mo
hla koupit, poněvadž ihned po pražské bitvě byly statky moje
vlastní i mého zemřelého manžela konfiskovány a odňaty, nýbrž

mezi tím byly všechny moje svršky, zlato, stříbro, drahokamy a
jiné věci zničeny a uloupeny, takže nadál bídně žiji v cizích ze
mích, královstvích a provinciích ve vyhnanství, s málem nuzných
obydlí, a vedle Boží pomoci musím užívat pomoci svých přátel a
příbuzných, především 'a l e král. t4ajestátu ve Švédsku, a ačkoliv

s povolením 'Jeho kur-first. Jasnosti si těch obou panstvích Budín

a Libochovice ležících v kr-ál. Českém, ve kterých já pnmerenou

pretensi (právo, pozn.) mám a si odvozuji, dovoluji si Jeho kurf.
Jasnosti milostivě připomenouti, že ona vyňala (pokud se svrchků

týče) panství Budín, a tyto předala plukovníku Eustachiovi Lasern,
a pokude se t ýč e dr-uhého statku Libochovic, má mi zůstat jeho uži
tek, pokud po odvedené kontribuci něco zbude, a obdržela jsem pí
semné povolení, (v or-iginálu "pas", pozn.), abych obilí (neboť ji
ného tu nic není) z toho jdoucí prodala a výživu z toho mohla mít,
z čehož část na kontribuce, ale část na plukovníka a ostatní, do
nepřátelských rukou jdoucí, toto panství tak málo než ostatní při

náší." Není proto schopná reálným důkazem svou vděčnou srdečnost

prokázat.

Roku 1638 žila paní Anna Maximiliana v Poznani se svým manže
lem Ladislavem Velenem z Žerotína. One 27. března toho roku psali
saskému kur ř í ř t cv í pr osbu o intercessi (přímluvu) u císaře, aby
mohli vymáhat jejich pr avomccn é nep r opaďl é nároky v Čechách. Byl
to poslední společný list obou manželů, neboť brzy nato Ladislav
Velen svob. pán z Žerotína v Poznani zemřel ve věku asi 60 let.
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V dopise z 14. února 1640 z Kogo1ewa (Gloglewa) (17) psala

Anna Maximiliana švédskému generalmajorovi a plukovníku jízdy panu

Zdenkovi hraběti z Hodic (18), ve kterém ho žádala, aby při event.

skončení války vzal -na vědomí oprávněné nároky potlačených evange

lických souvěrců, které v intencích slovutné královy koruny Švéd

ské by mě1ý zůstat v klidu. Současně ho prosila-jménem nevlastního
syna 8artoloměje ze Lerotína o půjčku. Dále uvádí, že její statek

ve Slezsku (který tam koupila) je sice osetý a poddanými osazen,

je tedy před konfiskací jist, ale pro současný zmatený stav nemůže

být bez velkých ztrát prodán. Dopis podepsala jako "Wittib", tj.

vdova. Její vlastní syn z prvého manželství Jan Jiří ze Švamberku,

sloužící v kurf. službách u plukovníka Schneidera, zemřel již roku

1637: Marné byly i její žádosti o povolení cesty do Čech a na Mo
ravu, a to ani na přímluvy kurfiřta saského, ani krále polského,

neboť její manžel se zúčastnil obou vpádů do Čech roku 1631 a 1634

a roku 1634 i její syn Jan Jiří, dříve vzpomenutý. Také její žá

dost císaři r. 1651 o navrácení Ronšperka a vydání jejího věna by

la marná. (19).

Zdá se, že po roce 1620 opustilo štěstí paní Annu Maxmilianu

tehdy ještě vdovu ze Švamberka, úplně. Při svém chvatném útěku do
Frankfurtu nad M. svěřila ve své důvěřivosti v ·šlechtickou čest"

hraběti Heřmanu Černínovi z Chudenic do úschovy celkem 11 zapeče

těných beden svých svršků v ceně přes 100.000 kop míšo (20), s

tím, aby z nich po čase vydal jejímu švagrovi Adamovi ze Švamberka

jeho otcovský podíl. Pan Černín nejdříve zapíral, že by cokoliv od

ní přijal, ale byl nakonec ze lži usvědčen, a proto císař nařídil

Lichtenštejnovi, aby Černín svěřené věci vrátil. Ale nestalo se

tak, neboť oba jmenovaní si v podstatě ukradené věci svorně rozdě

lili.

Prameny: 10331 III. fol. 311; 10332 die 8ohm. Exulanten
betr; 10 833 d.8.Ex.D. (Da r Lehen ) ; 10 834 d.E.G.b.

fol. 22, 44, 61, 6B, 72 a násl.; 7860 Genealog. Zie
rotin; 9227, 110 Buch K.i.R.; Neue Pr euů , Provin

cialbHitter VII, s. 267; Hormayer Taschenbuch IX 

- 182B, s. 271 a násl.; 1. Bílek: Dějiny konfiskací

v Čechách po r. 16_18. Praha 1883, s. 662; Jelínek

Břet.: Die Bohmen im Kampfe um ihre Selbststandig

keit. Praha 1916, II. s. 29, 90.
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8artoloměj svob. pán z Lerotína byl synem Ladislava Velena z L.
Byl ženat s 14arií Kateřinou svob. paní ze Švamberka, s níž měl

dvě dcery: Benignu Maximilianu, Zuzanu Kateřin~ provdanou r. 1655

ve Vel. Janovicích ve Slezsku za Frydrycha Wilhelma z Oppersdorfu,

a 2 syny: Jana a Václava, kteří zemřeli ještě nezletilí.

Bartoloměj z Žerotína sloužil ve 30 l e t é. válce ve švédském

vojsku. V bitvě u Nordlingen r. 1634 zde poprvé zvítězilo císařské

vojsko nad Švédy (21), při které byl Bartoloměj Že r ot í n jako plu

kovník zajat, ale později vyměněn za cís. generála Gotze (22). Po
té vstoupil do vojenských služeb polského krále Vladislava IV.

Přesto byl r , 1637 na přímluvu saského kurfiřta a polského krále
vzat císařským dvorem na milost a dokonce mu byl přiznán jeho dě

dický podíl na přerovském zámku po zemřelém stryci Karlovi st. z

Žerotína.

o výšeuvedenou přímluvu kurfiřtovu prosil r . 1637 za sebe i

své rodiče a k této prosbě o intercessi přiložil latinskou pří

mluvu polského krále. Více dokladů o něm v dráždanském archivu ne

ní. Zemřel na jaře roku 1644.

Prameny: Genealogica 7860, 11366.

Marie Kateřina z Lerotína, byla ~cerou Petra za Švamberka a Anny

Maximiliany roz. z Oppersdorfu z prvního manželství, a pak pro

vdaná za Bartoloměje ze Lerotína. Narodila se asi r. 1618. Ve svém
dopise z 14. února 1640 z Gloglewa (17) se podpisuje již jako Ma

rie Kateřina ze Lerotína, svob. paní ze Švamberka. Po smrti své

matky se r , 1657. obrátila na kurfiřta se žádostí psanou ve Vel.

Janovicích (23) o intercessi u císaře slovy:
"Brzy v druhém roce svého věku Anno 1620 jsem se stala sirotkem

v důsledku úmrtí mého otce pana Petra ze Švamb-erka, a poté svou

nebožkou matkou paní Annou 14axm. ze Švamberka roz. z Oppersdorfu
jsem byla odvezena z král. Českého a vychovávána v těžkém exilu,
a tím já, naprosto nevinná na neblahé české rebelii a nepokoji

musím trpěti zt~átou otcovské i mateřské pozůstalosti." Dále v do

pise uvádí, že ve velmi ranném dětství byla svou matkou uvedena

do bídy a v ní tak vyChovávána. Věřitelé její matky ji nyní při

pravili o poslední kousek chleba a nyní je na svém statečku tak

tísněna dluhy, že chce jet do Vídně a proto prosí kurfiřta o pří

mluvu. Jan Jiří II. (24) skutečně 29. června 1657 doporučil
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Na vyzvání komise pro úpisy půjček exulantů na obranu země

odepsala 13. června 1632 takto: "Ich bezeuge mit Gott, dal3 in mei

nem Vermogen nichts ist, weder an Silber, noch Goldt, welches ich
in den II Jahren, so ich von meinem Gut weg bin, verkaufen mussen,

dal3 ich auch nicht mehr von nichts zu zehren gehabt, wenn mir

nicht die Frau von Wagen auf mein Bitten etwas von Geldt gelichen

und vorstrecket hatte." (Dosvědčuji před Bohem, že ve svém majetku

nemám nic, na stříbře, ani zlatě, které jsem během II let nemajíc

majetku, musela prodat, takže jsem neměla nic z čeho utrácet, kdy

by mi na mé prosby paní z Wagen něco peněz půjčila).

Paní Dorota Kateřina byla také jednou z 79 kmotrů (z toho

27 osob ze stavu panského a 45 rytířů), když pan Petr Kelbl (Gel

bel) z Geissingu s manželkou Sidonií roz. Kaplířovou ze Sulevic

křtili 13. prosince 1633 v Pirně svého syna Viléma Ottu.

Dne 28. ledna 1639 obdržela pas do Čech s doporučením zem

ským úředníkům v král. Českém, ve kterém se oznamuje, že paní
Dorota Kateřiha z Žerotína, která se zakoupila v Neustadtu ve Wie
senthalu a je tudíž do Saska příslušná, by chtěla uplatnit své

právní dlužní nároky, k jejímž dosažení by jí měli zemští úředníci

podle pražského uzavření míru v r. 1635 podat pomocnou ruku. Před

tím se roku 16311 zapsala německy do Pirenské erbovní knihy (28)

mřel asi r , 1530. Prababičkou mu byla Anna z Ludanic. To byli

předkové i Ladislava Velena, svob. pána z Žerotína.

Vraťme se nyní k paní Dorotě Kateřině z Žerotína. Je zajíma

vé, že ačkoliv žila v exilu již od roku 1625 (podle knihy křtů

v oberwiesenthalu (26) byla zde 18. října 1625 kmotrou) a roku

1628 žila v Annabergu (27), kde 25. srpna toho roku obdržela kur

fiřtovo povolení "mi t ihren Weil3ten sich zu der Festung Dresden

unterzulassen", čili aby se svými sirotky se mohla uchýlit do
pevnosti v Ilr á ž dane ch , a roku 1631 dokonce prosila kurfiřta o

"salva guardia" tj. ochranný list pro sebe a syna Karla Kryštofa

na cestu do Čech k vyřízení svých vlastnických záležitostí, nikde

nenalézáme v konfiskačním fondu C 215 Státního ústředního archivu
v Praze ani zmínky o tom, že by vůbec k takové konfiskaci došlo.

Skutečně již roku 1632 bydlela s dcerou, synem a jeho preceptorem
(domácím učitelem) a s šesti služebníky na Al tmarktplatzu (na

Starém tržišti) v oráždanech.

Se svým manželem Bartolomějem ze Žerotína měla dceru Zuzanu

Kateřinu, která se r , 1655 vdávala za Frydrycha Viléma z Opper-s 
dorfu na Dubé a Frýdštejně (svého příbuzného), který z Vel. Jano

vic zval vévodu Augusta na svou svatbu na zámku v Lehnici. Vévoda
poděkoval za pozvání zvláštním dopisem a na svatbě se nechal za
stoupit.

Prameny: Genealogica 786, II 366.

Dorota Kateřina svob. paní z Žerotína roz. z Hasištejna a Lobkovic

byla vdovou po panu Janu Lorencovi ze Žerotína, korouhevního pána a
plukovníka evang. povstalých českých stavů. Po jeho smrti držela

značný majetek v Čechách, a to v kraji Plzeňském, jmenovitě:

Theusing (Toužim v okr. Bečov), tj. panství' a město, tržiště Ui twa

(Útvina) a Schonthal (od r. 1945 Krásné údolí), Schwinau (Sviňava

v okr. Bochov), Prales (Přileze), Kholi tz (Chýlice), Do l Lnf tz
(Ddo l eriov.í c e ) , Bohm. Ki llmes (Český Chloumek), Sattel (Sedlo),

Goschowitz (Kojšovice), Peschkowitz (Pečkovice), Gossmaul (Kosmo

vál, Tschebon (Třeboun), Rading (Radyně), Polliken (Polikno),

Landeck(ostročín v okr.· Teplá), tamtéž i Kladerlas (Kladruby),

a Neuhof (Nov ý Dvůr u Podhořan v kraji Čáslavském), tj. panství

Nový Dvůr ležící nedaleko Kutné Hory a řada vesnic k tomuto pan

ství náležejících, konečně i dva domy v Praze a dva domy v Kutné
Hoře, čili majetek značné ceny.

Marii Kateřinu uherskému a českému králi Leopoldovi k příznivému

vyřízení jejích majetkových záležitostí. V témže roce 1657 (a rov

něž z Velkých Janovic) napsala také dopis svému strýci svob. pánu

Bernhardovi z oppersdorfu (25) do Dráždan s prosbou, aby jí vymohl
přímluvu u vídeňského dvora.

Je na místě ještě dodat, že Jan Lorenc z Žer o t í na narozený

r. 1583 pocházel ze staré rodiny moravské, neboť byl synem Kašpara

Melichara z Žerotína na Strážnici a matky Alžběty Šlejnicové, kte

ří byli bddáni 15. května 1582 v Kolíně. Když paní Alžběta r. 1597
zemřela, oženil se pan Kašpar Melichar podruhé v Praze dne 14.

června l59B s.Alžbětou z Valdštejna. Jeho dědem byl Karel ze Žero

tína na Církvi ci a Záboří (okr. Kutná Hora), na Fulneku a Strážni
ci na Moravě; zemřel roku 1560. Jeho babička byla Veronika Trčková

z Lípy, provdaná v únoru 1550 v Praze a zemřela ll. února 1567.
Pradědem Jana Lorence byl Jan ml. ze Žerotína, na Fulneku a Stráž

nici, od roku 1505 na Kunewaldu a Šanově; narodil se r. 1473 a ze-
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jako Dorothea Kattarina von Zscherothin geb., von t-iassenstein und
Lobk~witz, Wittib. Datum úmrtí ze saských archivů nebylo zji§těno.

Prameny: 10 331 II. fal. 143, 145 a d . , 159, 160; 10 331 III.

fol. 6, 519 ad.; 10332 Die bohm. Exulanten betref.
tol. 1577, 1631, 29; 10 833 d.B.Ex.D. (Darlehen); 7221

Die bei Privatirn in dem Konigreich Bohmen stehenden

Schulde ex 1632; 8297. Paf3briefe 1637 - 43, tol. 37/43,
107; 7860 Geneal. Zierotin; 10 792 \~as auf beschehene

umbfragung an Korn und Meh1 in Dresden 1633; DRG XXV 17b,

fal. 206, 251; Literatura: Břetislav Jelínek: Die Bohrnen

im Kampfe um ihre Se1bstbestandigkeit, Prag 1916, s. 140.

Schmertosch Richard: Adelige Exulanten in Kursachsen nach
Urkunden des Dresdner Hauptstaatsarchivs, (Vierteljahr
schrift řiir \'iappen-Siegel- und Familienkunde HEROLD in

Berlin, XXX. Jhg. 1902, Berlin, s. 66-264).

Kijrel Kryštof svob. pán z Zerotína byl synem Jana Lorence z Žero
tína na Liběchově, Touž en í ně atd. a (podle rodokmenu Žerotínů v

genealogické sbírce Jana Václava hr. Dobřenského z Dobřenic)(29)

jeho druhé manželky Doroty Kateřiny z Žerotína roz. z Hasi§tejna

a Lobkovic, se kterou byl oddán brzy po smrti své první manželky
Anežky Štampachové z Štampachu roku 1614. S paní Anežkou žil nece
lých 8 let, neboť jako 23 l e t ý se ženil v Liběchově 23. října

1606. Z druhého manželství se tudíž narodil Karel Kry§tof ze Žero

tína kolem roku 1615 a již roku 1620 jako sirotek putoval se svou

matkou do exilu, a proto jejich osudy byly společné. Také on se
zapsal do Pirenské erbovní knihy na fal. 46 jako Charles Christof

de Zierotin, e sc r í t le 5. r~ars Anno 1634. Zřejmě v té době žil

je§tě s matkou. Ale ne§ťastným rozhodnutím vstoupil jako 18 letý

do vojenských služeb §védské armády a 6. září 1634 v bitvě u Nor

dlingen padl.

Anna Karolina z Žerotína roz. hraběnka z Mansfeldu.

O paní Anně ~arolině nemáme v saských archi vech téměř žádných
zpráv. Jen tolik, že saský kurfiřt Jan Jiří II. psal v roce 1676
svému bratru vévodovi Augustu Saskému "wegen zuruckgeblibener Ali

mente, 00 tati on und Ausstattung" Anny Karoliny z Žerotína, čili

zda by z adr ž e Lé alimenty, dotace a výbava za 5.000 zlatých bylo

možné jmenované dosáhnouti. Vyřízení tohoto dotazu již neznáme.

38

Ale ani o identitě jmenované nevíme mnoho. Z Dobřenského genealog.

sbírky (29) vyčteme pouze, že Anna Karolina jako dcera hr. Filipa

z t·lansfeldu a Kláry roz. Robles (?) byla 20. listopadu 1670 ve

Vídni - Schotten oddána s Karlem Jindřichem st. ze Žerotína, sy
nem Přemysla Ž. pána na Wiesenbergu a Ul1ersdorfu (Vízmberku a Lo

sinách), které držel od roku 1616 do své smrti r . 1653, a matky
Anny Sidonie hraběnky Šlikové z Pasouna, kteří byli oddáni 29.

května 1617 ve Švamberském domě v Praze.

Prameny: Genealogica )860; Dobřenský (29).

Až potud sahají prameny saský~h archivů. K tomu je nutné po

dotknout, že morav§tí Žerotínové nemají vůbec žádnou rodovou sou

vislost s Žerotíny českými, kteří pocházeli z Janovic (v kraji Ža

teckém); drželi Uherce, Panenský Týnec a Vrbičany. Jako prvý je

znám Hynek v r. llB7. Jeho synové N.N. a Zdeněk padli 26. 8. 1278
na' t~oravském poli. Hrad Žerotín (Žirotín) držel jako poslední

Jaroslav z ž., který zemřel asi r , 1467; po něm jej držel Jan z

Haznburka. 8albín uvádí r . 1681 hrad již jako zříceninu. Ol).

r~oravští Žerotínové měli na š t í t ě v červeném poli černého

dvouocasého korunovaného vzpřímeného lv~ na třech stříbrných pa
hrbcích; če§tí Žerotínové pak na stříbrném poli kosmo orientovanou

černou orlici se zlatým perizoniem, zobákem a pařáty. (30).

Poznámky:
1. Antonín Elznic nar. r. 1B50 ve Velké Bukové u Křivoklátu, ze-

mřel r. 1922 v Libušíně.

2. Staatsarchiv Dresden, Archivstraf3e 14, 'Dresden 8060, SRN.

3. Oesterreichisches Staatsarchiv (Allgemeiner Verwaltungsarchiv,

Wallnerstraf3e 6a. Wien 1010, Rakousko.
4. Bergmann Alvin (1862 Ebersbach - 1938 Dresden), Oberlehrer

(ředitel vy§§í §koly).
5. TýŽ: Sammlung der tschechischen Exulanten. Staatsarchiv in

Dresden, jako (2).
6. Schmertosch Richard: Adelige Exulanten in Kursachsen nach

Urkunden der Dresdner Hauptstaatsarchivs (Vierteljahrschrift

ř iir Wappen-Siegel- und Familienkunde HEROLD in 8erlin. Jhg.

XXX/l902, s. 66-264.
7. Kirchgemeinde Bohmischer Exulanten, Dresden, Hayden, s. 23.

Dresden 8019. DOR.
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8. Ottův slovník naučný, dil XXVII, s. 814-823.

9. František Dvorský: O hrobce Žerotínů v Brandýse nad Orlicí.
Časopis muzea král. Českého, 1878, s. 413-430.

10. Jindřich Mat. Thurn (1580 - 1640), inscenátor pražské defenes
trace r. 161B. Poražen na Bílé hoře 1620.

ll. Gustav Adolf II. švédský král v letech 1611 -1632, nejlepší
vojevůdce v 1. polovině 17. stol. Roku 1631 zvítězil nad li

gistickým vůdcem katol. armády J. T. Tillym, ale vítězství nad
Valdštejnem u Lutzenu r. 1632 zaplatil životem.

12. Hans Georg Arnim (1581 - 1641) .kdysi Valdštejnův důstojník,

pak polní maršál saské armády kurfiřsta Jana Jiřího II.
13. Petr z Švamberka zemřel r . 1620 ještě před Bílou horou jako

jeden z nejbohatších velmožů v Čechách.

14. Jan Jiří I. kurfiřt ~aský (1585 - 1656) jako evangelík (I) dal

zatknout v Sasku se skrývajícího Joachyma Ondř. Šlika a tak ho
jako vedoucího rebelanta vydal na smrt r. 1621.

15. Konfiskační fond C 215 sub S 83 a C 215 sub Cl/I.

16. Akta "Derer B~hemischen Exulanten Darlehn" v drážaanském stát
ním archivu (jako 2), sign. 10 833 d.B.Ex.o.

17. Glogau v Prusku, od r. 1945 Hlohov nad Odrou v Polsku.

lB. Hodičtí, český hraběcí rod z Hodic na Moravě, od 30 leté války

zněmčelý. Rebel a švédský plukovník Zdeněk hr. z Hodic a 01
bram:io.o na Morav·ě měl za manž e Lka Alžbětu hr. Vchynskou roz.

Trčkovou, vdovu po Vilému z Vchynic, zavražděnému spolu s
Albrechtem Václavem z Valdštejna r. 1634 v Chebu.

19. Konfiskační fond C 215 sub S 83, jako (15).

20. Heřman Černín z Chudenic (1576 - 1651), potomek s t a r é české

šlechty, v proti reformační době hrabivý diplomat, který z kon

fiskovaných statků odkoupil od komory české statků za 601.663
zlatých.

21. N~rdling, město v záp. Bavorsku při wurtemberských hranicích.

22. G~tz Jan (1591 - 1645), císařský generál, vstoupil do služeb
va l.dš t e jnovýcb . R. 1645 byl poražen švéd. generálem Torsten

sonem u Jankova, kde padl. Ve stejném roce se pokoušelo Brno.

23. Grol3 Jariov í t z , město 10 km jižně od Liegnitz ve Slezsku, od
r. 1945 l.ehnice v Polsku.

24. Jan Jiří II. 0656 - 1680 kurfiřtem), milovník nádhery a pře

pychu, vyzdobil orážaany.
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25. Bernard z oppersdorfu na Dubí (asi 18 km západně od Železného

Brodu) a Frýdštejně držel statek Heřmanice u Dvora Král. ,

ale také Rochovice ve Slezsku, které prodal Ondřeji Kochtic
kému za 45.000 kop míšo

26. oberwiesenthal, město v Sasku nedaleko Božího Daru v Čechách.

27. Annaberg, město v Sasku na trati ze Saské Kamenice (Chemnitz).
do Vejprt v Čechách.

28. Pirnaer \1appenbuch (Pirenská erbovní kniha) v Tlr áž danec h jako
(7), založený českými exulanty v Pirně r. 1628.

29. Genealogická sbírka Jana VácI. hraběte oobřenského z Dobřenic,

pař. čís. 1315 ve Státním ústředním archivu v Praze.

3D. Stejně tak je kolorován i na vlysu v erbovním sále hradu Karla

IV. v městě Lauf, 17 km severových. od Norimberka na říčce

Pegni tz, který teprve r , 1934 odkryl dr. August Rebmann.

31. Žerotín, zřícenina př-í stejnojmenné obci nedaleko Panenského
Týnce (okr. l.ouny).

l.iteratura: Fr. Hrubý: Ladislav Velen z Žerotína. Praha 1930.
Kreslil: Karel Liška, Praha 5 - Radotín.

Familie Žerotín in Exil

Ganz grosse Menge der bedeutenden adeligen Familien protestan
tischer Confession musste die tschechische Heimat nach der Schla
cht auf Bílá h~ra verlassen.

oasselbe betraf auch die Familie Žerotín. Der Autor verfolgt
das Lebensschicksal mancher Mitglieder dieses Geschlechtes im 17.

Jh. und zwa r mit Ausnutzung der Korrespondenz, die im llr as dne r
Staatsarchive aufbewahrt ist.

14K
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PRAEM~SLAUS BARO A ZEROTIN
DOMINUS HAEREDITARIUS IN

WISENBERG ET ULLERSDORF
SAC.CAES.MAJESTATIS CONSILI
ARIUS ET JUDICII PROVINCI
ALIS ASSESOR IN MORAVIA
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Vladimír Markl

20 let znaku města Orlové.-
Bez jakékoliv zmínky či oslavy proběhl 19. únor 1990, den

20-ti let trvání znaku města Orlové. I když toto jubileum není

právě "kulaté", osvěžíme si několik dat z historie města.

Kdy byla Orlová přesně založena, nevíme. První zmínka, a to

zcela konkrétní, pochází z r. 1227, kde potvrzuje papež Řehoř de

sátky tynieckému klášteru, kam tehdejší osada majetkově spadala.

Erbovní pověst, která by snad mohla přispět k bližší lokalizaci

data, pochází teprve z lB. stol. a byla přeložena z latiny a něm

činyl/

Ale vraťme se k heraldice nynějšího města. První známé zobra

zení symbolu Orlové je prezentováno na votivním deskovém oltářním

obraze z r. 14BO, dnes se obraz nachází v majetku Národní galerie

a na kopii je vznáš~jící se orel s berlou a mitrou ve spárech a

hostií v zobáku pouze naznačen.

Lépe jsme na tom v r. 1738, od kdy je znám první otisk osmi

hranného typáře ohraničeného perlovcem. Pečetní pole' obsahuje

oválný štít, v němž je umístěn košatý strom na paži tu, nad oválem

turnajský helm s přikryvadly. Klenotem je orel, legendu tvoří

slovo ORLDI'JA 2/. (Viz obr. č. 1).

Teprve na přelomu 19. a 20. století se dostává do obecních

razítek opět symbol orlice vlevo hledící a v letu, v zobáku drží

hostii, v pravém pozvednutém pařátu mitru, v levém opatskou berlu.

První otisk razítka je znám autorovi teprve z 20. 2. 1902, kdy

v legendě razítka jsou umístěny dva nápisy, a sice Obecní předsta

venstvo v Orlové a GEMEINOE - VORSTANO -ORLAU. Znamení pak provází

veškerá razítka obecního zastupitelstva až do r. 1952, kdy.vešel

v platnost výnos o jednotném používání státního znaku v razítkách

národních v ýbor ů , Symboliku zmíněného období ukazuje obr. č • 2.

Na veřejných budovách se symbol Orlové objevuje asi ve stej

nou dobu, z níž pochází první razítko. 8yl umístěn na budově staré

radnice a ani podle dochovaných fotografií, ani ze vzpomínek pa

mětníku nelze odvodit jakoukoliv barevnost. Teprve nad jižní bra

nou přestavěného orlovského kostela Cléta 1903 1906) vidíme



volně černou orlici vlevo hledící se zbrojí téže barvy, korunka,

hostie, berla, lemování mitry včetně fimbrií žluté, zbývající část

mitry včetně vnitřku modrozelená.

V roce 1946 byly připojeny k Orlové Lazy a Poruba, toto prl
pojení nemělo vliv na orlovskou "heraldiku", i když byly činěny

pokusy o vytvoření něčeho, co se jen vzdáleně blíží aliančnímu

znaku. Za zmínku snad stojí zastavit se u zobrazení symboliky na

diplomu čestného občanství P. Bezručovi z 3. 10. 1947. Orlice se
volně vznáší ve t ř í č t vr t ěk ruhu , je černá, zbroj zlatá, v pr avém

pařátu svírá mitru téže barvy, v levém berla, v zobáku stříbrná

hostie, korunka zlatá s modrou výplní.

Určitou zajímavost nepostrádá ani zobrazení městského znaxení
na hlavičkovém papíře Oblastního sdruženého komunálního podniku

města Orlové z r , 1952, kde ve stříbrném poli gotického štítu je

umístěn zlatý terč, v něm tentokrát modrý symbol města, jen mitr~,

berla a hostie jsou bílé.

Ovšem město se chce heraldicky presentovat. Zatím pouze na

pohlednicích, kde je mezi pohledy na části města umístěn španělský

štít. V jeho stříbrném poli se nachází černá orlice v letu, ko

runka, berla a okraje mitry jsou zlaté, zbroj červená, mitra bílá,
červeně vyložená. Ovšem to již naplno pracuje rada MNV na oficiál
ním uznání městského znaku. I když byla Orlová povýšena na městys

císařským rozhodnutím z 15. října 1908 a posléze rozhodnutím vlády

republiky Ceskoslovenské z 23. ll. 1922 (viz výnos Ministerstva
vnitra ze 4.12.1922, čís. 91.909) na město, nebyl jí udělen ani
při jedné z těchto příležitostí znak. Město, jak jsme se již zmí
nili, se hlavně díky dolování rozrůstá a kromě p ř í po j en í sídel

ních, do té doby samostatných celků v r. 1946, je k Orlové připo

jena v r. 1960 i Horní lutyně.

I když už bylo dříve o městském orlovském znaku UClneno pár

poznámek 3/, zmíníme se o všech navrhovaných alternativách, z nichž

pak vykrystalizovala konečná podoba městského znaku. První do hry
vstupuje MěNV v Orlové, který požádal Krajské středisko pamá~kové

péče v Ostravě, jmenovitě prof. Hlubinku o návrh. Ten žádosti vy

hověl a jeho představu pak graficky ztvárnil ak. malíř K. Štětkář.

Šlo o dvě alternativy:
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1/. čtvrcený štít, v 1. modrém poli zlatá orlice se stříbrnou ko
runkou a červenou zbroj í, ve 2. s t ř íbrném poli černý zkřížený

mlátek a želízko, ve 3. stříbrném poli červený listnatý strom a ve

4. modrém poli zlatá mitra a berla pošikem.

11/. Rozpoltěný, od pola břevnem dělený štít. V pravém modrém poli

půl zlaté orlice se stříbrnou korunou a červenou zbrojí. Ve stří

brné horní čtvrti (levá strana) červený listnatý strom, v červené

dolní čtvrti zlatá mitra a berla s pošikem. Cerné polobřevno po
kryto třemi stříbrnými zkříženými mlátky a želízky.

Jednotlivé figury znaku měly představovat:

orlice - mluvící znamení, barvy měly připomínak orlici těšínskou,

knížecí koruna - připomínka knížete Měška

listnatý strom - bud bývalý lužní prales, nebo reminiscence na

zobrazení stromu na první pečeti.

Mi tra a berla: atributy kláštera a vazba na opatství břevnovsko

broumovské.
Hornická symbolika - měla prezentovat uhelný průmysl, jehož roz

mach přivedl Orlovou až k městskému statutu.

Oba návrhy' byly předloženy k posouzení lidosprávě a KSC a

z jejich úradku vzešla alternativa č. III:
"Zlatý rozpoltěný a od pol a červeným polobřevnem stříbrně černě

dělený štít. V 1. poli půl zlaté orlice' se stříbrnou korunkou a
červenóu zbrojí, ve druhém poli červený listnatý strom a ve 3. po

li stříbrný zkřížený mlátek a želízko. Nad štítem zděná městská

koruna s vepsaným názvem ORLOVÁ". Jeden z návrhů je prezentován

obr. č • 3.

Naproti tomu Okresní archiv v Karviné doporučuje ttanskripci

původního městského znamení do heraldické podoby, ale velkým pro
blémem zůstává určení barev. Proto se obrací pro poučení a radu
na Archiv hl. města 'Prahy, jmenovitě na dr. Carka o posouzení

problematiky a pomoc při tvorbě orlovského městského znaku. He
raldik návrh OA v Karviné odmítá a navrhovateli předkládá svou

alternativu: "Štít svisle půlený, v modrém poli zlatá polovina
orlice s korunou a s če r venýmí drápy. i zobákem, levá polovina

vodorovně dělená, v horním stříbrném poli červený strom, v dolním
černém poli stříbrná hornická kladívka". K tomuto návrhu předklá

dá následující úvahu. "Kdyby se snad orlovští rozhodli pro slez

skou půlorlici, tj. č.ernou na zlatém poli, bylo by asi třeba po-
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změn i t barvy polí v levé polovině, například levé horní pole
modré se zlatým stromem a dolní červené s černými kladivy; to

ovšem není ani předpis, ani doporučení, nýbrž jen poznámka k úva

ze".

Své řekla oficiálně i Komise pro otázky znaků měst při Ar

chivní správě Ministerstva vnitra ČSR dopisem ze dne 17. prosince

1969, doporučila vypuštění polobřevna, které dle ní nebylo ničím

zdůvodn í telné a mělo způs obova t přeplněnost znaku, naopak autoři

chtěli tímto polobřevnem oživit poněkud nevýraznou levou stranu

znaku, a taktéž odstranit zděnou korunu's nápisem ORLOVÁ.

Na základě všech předložených návrhu, připomínek a doporuče

ní byl 10. 2. 1970 vypracován definitivní návrh znaku:

"Štít štípený, v pr~vém modrém poli zlatá polovina orlice se

stříbrnou knížecí korunkou a červenou zbrojí, levá polovice příč

ně dělená, v horním stříbrném poli červený strom, v dolním černém

poli stříbrná hornická kladívka". Štít pak měl být stylizovaný 

- renezanční. Pod pojmem hornická kladívka se rozumí přes sebe
přeložené želízko a kladívko.

V na vržené podobě byl znak města Orlové schválen na 40. ple
nárním zasedání rady t-1ěNV dne 10. 2. 1970. Na přání schvalovatelů

byla nad štítem umístěna stylizovaná vlající stuha s nápisem
ORLOVÁ, tuto však nelze považovat za součást znaku.

Reakce veřejnosti už nebyla tak jednoznačná. Za kritiky dáme

slovo místnímu spisovateli L. Benovi, který na s. 233 svého ruko
pisu o Orlové vyslovil následující drobnou výhradu: "V novém znaku

hostii nahradili přesličkovou větví a orla rozpulili. Z historické

sentimentality, že země byla kdysi rozdělena mezi dva státy, nebo

z nedomyšlené provokace?" Veřejnost nebyla spokojena ani s nevý

razným provedením levé strany znaku a montánní odborníci zase po

ukazovali převážně na tvary kovových částí obou hornických nástro

jů. Při pohledu na znak, zdobící letáček vydaný k oslavám 750-ti
letého trvání města (viz obr. č. 4) je i laikovi zřejmá nemožnost
práce s těmi to nástroji. tJeodpovídají totiž ani historickému vý

voji, ani způsobu užívání, tím méně je moiná jejich práceschop
nost. Těmto argumentům neodolají ani námitky výtvarníku, operují
cích svým právem na nadsázku.
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Kri tické hlasy nedošly uznání o několik let později, kdy

k Orlové byla připojena do té doby samostatná obec Doubrava a kdy
také mohlo dojít k drobným kosmetickým úpravám městského znaku.

Ke škodě věci se tak, bohužel, nestalo.

O tom, že s heraldickým cítěním některých osobností tehdejší

ho veřejného života není něco v pořádku, se mohla celá orlovská

populace přesvědčit opět při nejbližší příležitosti. Tou se stala

instalace malovaného městského znaku na novou budovu MěNV v Orlové

Lutyni. Byly to sice drobné odlišnosti v blasonu znaku oproti

usnesení Rady MěNV, ale z těchto drobností se pak odvíjejí velké

věci. O tom nás přesvědčil další heraldický poklesek ve znázornění

městského symbolu, prezentovaný na snad nejrozšířenějším propagač

ním materiálu, totiž na pohlednici 4/. Nepomohla ani ústní, ani pí

semná upozornění odpovědných pracovníků autorem těchto řádků, byla
konstatována holá skutečnost, která tu je a s níž se už asi nebude
moci nic dělat. A tak se Orlová řadí po bok těch měst, pro něž je
znak pouze módní záležitostí, nikoliv jedním z prostředků právno

sti a reprezentace.

Poznámky:
1/. J. Bakala: Z nejstarších dějin Orlové, In: Orlová 1223 - 1973,

Orlová 1973, s. 14.

2/. ZA Opava, Karolinský katastr slezský, svazek XX, status minor
RÁJ, poddanská přiznání zdanitelného majetku, inv.
č , 125.

3/. K. t~uller: Opět heraldický nesmysl na pohlednici, Zpravodaj

KGHO č. 30 - 31, Ostrava 19B7, s. 24.

4/. Tamtéž.
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20 Jahre Orlauer Stadtwappen

Vor 20 Jahren vurde das Orlauer Wappen genehmigt. Nun e x í s t í r t

d i e Gelegenhei t die Entw í ck l unq des Stadtwappens sei t 1480 bis

1946 vergleichen, das sich auf den Bildern, Petschaften und Stem

peln vorfindet. Die zweite Zeitperiode seiner Entwicklung bis 1970

wurde durch Anschluss der Gemeinden Lazy, Poruba und Horní Datyně

beeinflusst. Der Bei trag verfolgt die Or Laue r Korrespondenz mit

verschiedenen Instituten seit 1969 bis 10. 2. 1970, wann das

Stadtwappen in der definitiven Form empfangen wurde. Es sind hier
einige Variationen des zukunftigen Wappens beschrieben. Ebenfalls
sind die Wappensfiguren kritisch behandelt. MK

oe::: Obr. č , 1

Obr. č , 2::=0
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Obr. č , 4

Vážený čtenáři,

k následujícímu článku z autorské dílny pana Engelbrechta je

nezbytné říci několik slov úvodem. Clánek vznikl na základě disku
se mezi prof. Novákem a dr. Hlinomazem na IV. setkání genealogů a

heraldiků v Ostravě. Byl dokončen těsně před 11. listopadem 1989 a

nese tedy nezbytně prvky tohoto údobí. Sám autor, cizinec, vychází

ve svých návrzích z tehdejší politické situace a je si vědom he

raldických nedostatků československého státního znaku od doby jeho
vzniku až po modifikaci z roku 1960. S ohledem na autentičnost

článku byly provedeny pouze nezbytné jazykové úpravy a heraldická

mluva nebyla přizpůsobena požadavkům heraldické konvence.

Wilken Engelbrecht

Návrh nového státního znaku Ceskoslovenska.

V současné době je z heraldického hlediska žádoucí změna ny

nějšího státního znaku ČSSR. Československý heraldik Milan Hlino

maz předložil takovéto návrhy změn na IV. setkání genealogů a he

.raldiků v Ostravě dne 14. 10. 1989. V pravém, červeném poli štípe

ného štítu je umístěn český lev v tradiční formě, v levé části

starý slovenský patriarší kříž na modrém trojvrší. Na štítě spočí

vá pěticípá červená hvězda se zlatým lemem.

Již následná diskuse ukázala, že toto řešení není uspokojivé.

Navrhovaná forma slovenského znaku se stává politickým problémem,
neboť připomíná znak Slovenského štátu z 2. světové války. Ani

heraldicky není navrhovaný znak přijatelný, neboť obě pole jsou

stejnobarevná, což není heraldicky správné; česká hecaldická figu
ra musí hledět k heraldicky levé straně; historické české země ne

jsou znakově zastoupeny, ani hvězda není heraldicky správně užita.

Pro tvorbu nového československého státního znaku jsou důle

žité následující body:
_ oba federální státy musí mít heraldicky rovnocené zastoupení, to

vyžaduje alianční znak nebo polcení štítu
v polovině štítu s českými státními symboly je žádoucí též za

stoupení Moravy, Slezska, Opavska, Těšínska, případně i Hlučín

ska. V tomto případě by měl figurovat český lev v srdečním štít-

ku
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symbol SNP (vatru) lze použít současně se starým symbolem slo
venského kříže

je-li nutno heraldicky znázorni t vedoucí úlohu KSČ, pak jako
nejlep§íře§ení se jeví hvězdnatá koruna

- státní znak má být doprovázen §títono§i, přikrývadly a stuhami.
Ve vícejazyčných státech budiž heslo podáno v neutrálním _
- latinském - jazyce.

Na základě těchto bodů navrhuji tři verze státního znaku.

1. varianta se zdůrazněním socialistického charakteru ČSSR:

Štít je polcený. Pravé pole (ČSR) je čtvrcené:

v 1. modrém poli stříbrně a červeně §achovaná orlice se zlatou
zbrojí (Hor ava )

v 2. ve zlatém poli černá orlice s červenou zbrojí a se stříbr

ným perizoniem na hrudi (Slezsko)

3. pole červeně a stříbrně štípené (Opavsko)

ve 4. modrém poli zlatá orlice (Tě§ínsko)

srdeční §títek - v červeném poli stříbrný dvouocasý lev se zla
tou zbrojí ve skoku, vpravo hledící (Čechy)

Levá polovina (SSR): v červeném poli na modrém trojvr§í (symbol
slovenských hor-Tatry, Matry a Fatry) vyrůstá stříbrný patriar

ší kříž ze tří zlatých plamenů (symbol Slovenského národního
povstání).

Na §títě je koruna tří pěticípých červených hvězd se zlatým le
mem. Štítono§i jsou dva če š t í lvi (tj. stříbrní dvouocasí se

zlatou zbrojí), stojící na zelených lipových větévkách. Přes

větévky přehozená červená stuha nese mezi dvěma zlatými pěti

cípými hvězdami nápis zlatým písmem "Pravda vítězí". Jak je
heraldickým zvykem, zadní strana stuhy má barvu nápisu.

Odůvodnění: Vzhledem k charakteru státního režimu jsou zemské

heraldické figury zbaveny tradičních korun. Vedoucí role KSČ je

heraldicky vyjádřena korunou ze tří hvězd odpovídajících heslu

Rovnost - svoboda - bratrství, nebo Proletariát - strana - ná
rod apod. U slovenského znaku zůstává starý symbol - patriar§í
kříž vyrůstající však nikoliv z uherské koruny na zeleném troj
vr§í, ale z plamenů na modrém trojvr§í.
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2. varianata (tzv. neutrální):

štít jako v první verzi, ale figury v české části jsou zlatě

korunovány. Štít je přikryt zlatou hradební korunou s pěti

stínkami·. Štítonoši jsou dva zlatí dvouocasí lvi s červenými

jazyky, stojící na dvou zlatých lipových větévkách. Přes vě

tévky přehozená červená stuha nese mezi dvěma stříbrnými čtyř

lístky heslo stříbrným písmem "Pravda vítězí". Zadní strana

stuhy má barvu hlavních heraldických figur (tj. stříbro).

Odůvodnění: V této verzi není kladen důraz na socialistický

charakter ČSSR. Štít je pokryt neutrální hradební korunou,
oproti 1. variantě se mění tinktury §títono§ů a stuhy.

3. varianta (tradiční):

štít jako ve 2. variantě.

Štít je přikryt otevřenou zlatou lístkovou korunou a nesen
zlatými, zlatě korunovanými lvy s če rvenýmr jazyky, lvi s t o j í

na dvou zlatých lipových větévkách. Přes větévky přehozená

červená stuha nese mezi dvěma stříbrnými čtyřlístky heslo

stříbrným písmem "Veritas vincit". Zadní strana stuhy je stří

brná.

Odůvodnění: Tato verze je výrazem nejtradičnějšího pojetí.

Znamená vlastně návrat k formě státního znaku před rok 1960,
ov§em nyní není v něm Slovensko "podřízeno" Čechám.

Resumé:
Dieser Betrag entstand auf dem Grunde der Diskution an IV.

Betreffen der Genealoger und Heraldiker Ostrava und í s t nur als
ein Interessante vorgelegt.

~lK
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NAŠI JUBILANTI

Miloslav KROČEK - 70 let.

Od roku 1980 je členem KG HO a v posledních pěti letech pak

členem jeho výboru. Zde působí jako lektor v kurzech paleografie;
se svými "bakaláři" zajíždí velmi často na odborná pracoviště, kde

se stává nepostradatelným rádcem při praktickém čtení textů růz

ných druhů archiválií. O jeho publikační činnosti a širokém záběru

jubilantových zájmů svědčí nejen přiložená bibliografie, ale hlav
ně přednášky zaměřené na kulturní a stavební pamětihodnosti širší
ho Ostravska. Nezanedbatelnou činností je i jeho překladatelská

práce, která je plně využívána v práci týmu zpracovávajícím téma

více generačních rodin ve Vítkovických železárnách.
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Narodil se 12. února 1920 v Ostravě 

Mariánských Horách v kolonii Dolu Ig

nát, nyní Jan Šverma. Po maturitě na

reálce v r. 1938 narukoval k dělostřel

cům do Jihlavy, kde ovšem jeho vojenská
kariéra skončila 15. března 1939 nacis
tickou okupací. Podobně dopadlo i stu

dium na vysoké škole technické v Brně

v listopadu téhož roku. Po maturitě na

vyšší prům. škole stavitelské v Brně až

do konce své služební aktivity pracoval
jako stavební technik - stavitel, po

sledních 30 let u podniku Výstavba OKO

v Ostravě jako odpovědný přípravář výstavby karvinských dolů a pak

jako vedoucí rozvoje podniku. Od 1. 3. 19BO je v důchodu a věnuje

se svým zálibám - fotografování, historii a rodopisu.

Původní užší rámec genealogie vlastního rodu se z a j i ma vyrm

objevy (rodokmen dosahuje do poloviny 16. století) rozšířil v po
sledních deseti letech o badatelský zájem v oblasti celého ostrav
ského regionu se soustředěním na minulé děje a tvářnost Ostravy.

V tom mu pomáhá jeho "stavbařská" praxe. Uveřejnil řadu studií na

historická témata, v nichž se mj. pokusil zvikla~ nekritickou víru
ve spolehlivost některých úředních dokumentů minulých století.
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Li'Ška

Kroček

Kašpar

Oomčík

Ernest

Pelikán

Bejček

Springer

Kowarz

Eduard

Jan

Havel

Celá akce trvala sice jen čtrnáct dnu, ale byla v centru po

zornosti ostravské kulturní veřejnosti, o čemž svědčí nejen množ

ství hezkých zápisu v návštěvní knize, ale i statistika návštěv

nosti akcí Domu kultury VíTKOVICE.

Heraldická výstava.

Osmdesáté výročí narození předního českého heraldika a heral
dického kreslíře pana Lišky z Prahy oslavil Klub genealogu a he

raldiků poněkud netradičním způsobem, uspořádáním výstavy na téma:
"Městská herald~ka v celoživotní tvorbě Karla Lišky".

Výstava byla otevřena dne 9. 1. 1990 slavnostní vernisáží

ve výstavním sále Domu kul tury VíTKOVICE~ Úvodní projev přednesl

předseda klubu, na něj navázal hodnocením jubilantova díla a jeho

přínosu pro českou heraldiku pan Jiří Stibor. Potěšujícím faktem

bylo přijetí nabídky k hudební spolupráci žák~ ostravské Konzerva
toře podvedením profesora tohoto hudebního učiliště p. Leona Ju

řici.

70 let - Miloslav

75 let - Ladislav
Alois

80 let - Karel

85 let - Vojtěch

50 let - Miroslav Milec
Bedřich Petrik

Libuše Cimalová
Mikuláš Rutkovský

Jubilea členů KGHO v I. pololetí 1990:

55 let - Alois

60 let

Výbor klubu spolu s členskou základnou alespoň touto formou

děkuje jubilantovi za vše, co pro klub udělal a zároveň mu preJe

hodně zdraví a elánu do příštích let a nezbytné úspěchy při bada
telské, lektorské i publikační činnosti.

Bibliografie:

1. Nejstarší "sčítání lidu" v Ostravě roku 1667. Zpravodaj KGHO
1982, č. 3, nové č. ll.

2. Ostravští kožešníci v 17. a 18. století. Zpravodaj KGHO 1983,
č. 4, nové č • 16.

3. Z historie ostravského náměstí. Zpravodaj KGHO 1984, zvláštní
číslo.

4. Jak byla vydlážděna "císařská silnice" v Moravské Ostr.avě.

Zpravodaj KGHO 1984, č. 20.

S. Jak vznikla Hlavní třída v Moravské Ostravě. Vlastivědné listy
1985, č • 1.

6. Město Moravská Ostrava v 17. a 18. století. Kriticky o věro

hodnosti některých písemných pramenů. Casopis Slezského muzea
1985, e, 1 8.

7. Recenze prací F. Matějka o Moravské Ostravě v 17. století.
Casopis Slezského muzea 1986, č. 1 B.

B. Výroba železničních vagónů ve Vítkovických železárnách v le
tech lB49 - 1853. Slezský sborník 1986, č. 3.

9. Vodní mlýny a mlynáři ve staré Ostravě. Casopis Slezského mu
zea 1986, č. 3 B.

10. Jak vznikla Nádražní ulice v Moravské Ostravě. Vlastivědné

listy 1987, č. 1.

ll. Z místopisu staré Moravské Ostravy. Ostrava, sborník příspěvků

k dějinám a výstavbě města. Sv. 14, 1987.

12. K umístění ostravského nádraží v Přívoze v r , 1847. Tamtéž.

13. Právovárečné měšťanstvo v t·1oravské Ostravě. Ostrava, sborník

příspěvků k dějinám a výstavbě města, Sv. 15, 1989.

53



Poděkování:

Výbor KG HO děkuje všem svým členům a příznivcům za blahopřání

do roku 1990 včetně nápaditých a namnoze originálních P.F. Výbor
klubu věří, že po uklidnění politické situace najdou členové KGHO
opět dostatečný prostor k další činorodé práci. Zároveň přejeme

svým členům a příznivcům hodně zdraví a osobní pohody do tohoto
roku.

( TISK PROPIS ':tf' 2282/3243.4331 )
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