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S L O V O  A U T O R A

Jediné, co jsem nikdy nechtěl psát, byla encyklopedie, protože již sám název
zavazuje k tvorbě čehosi universálního, vyčerpávajícího a téměř dokonalého.
Název však byl přáním vydavatele a mně nezbylo, než to respektovat.

Za základ této práce mi posloužily mé předcházející knihy, a to Heraldika
(Albatros, Praha 1986) a německá Heraldik (Albatros, Praha 1987), které jsem
doplnil nejen nově nabytými poznatky, ale i hesly a fakty, které nemohly být
publikovány v předlistopadovém režimu.

Při sestavování jednotlivých hesel jsem se, vedle odborné heraldické stránky,
zaměřil úmyslně na reálie, které zůstávaly po dlouhá desetiletí, ne-li tabuizova-
né, tedy alespoň zamlčované a celým generacím těžko přístupné. Mám tím na
mysli zejména panovnickou, šlechtickou a církevní titulaturu, která je nejen
neodmyslitelnou součástí heraldiky, ale postupně se stává i realitou nové doby.
Nastoupená cesta zpět mezi všestranně vyspělé země Evropy by měla být i ces-
tou k tradičním hodnotám, které nejen tento kontinent zformovaly, ale které
jsou a budou i nadále zdrojem a korektivem jeho budoucího vývoje.

Psát encyklopedii je úkolem spíše pro kolektiv než pro jedince. Proto prosím
čtenáře, pokud zjistí, že v této knize mělo ještě něco být a není, o shovívavost a
laskavý soud.

Jsem rovněž povinován díkem všem, kteří mi pomohli a umožnili vytvořit tuto
práci, především své rodině za její trpělivost a porozumění, dále pak zejména
PhDr. Pavlu R. Pokornému, za nezištně poskytované konzultace, jakož i mnoha
dalším, jejichž výčet by byl dlouhý, ale bez jejichž dílčí pomoci by nedosáhla tato

kniha rozsahu, který dostáváte do rukou.

M i l a n  B u b e n
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R E D A K Č N Í  P O Z N Á M K A

Vážený čtenáři,
dostává se Ti do rukou ojedinělá práce, která obsahuje nejen základní sumu
informací týkajících se heraldiky, ale také šlechtické a církevní titulatury, a pře-
devším množství reálií z oblasti římsko-katolické církve. Redakce s autorem stá-
la – vzhledem k tomu, že se slovník nečte jako běžná kniha od začátku do konce
– před nelehkým rozhodnutím, zda některé informace opakovat (a totéž se týká
obrázků), anebo zda čtenáře neustále odkazovat na příslušné stránky. Nakonec
jsme dali přednost první variantě, takže čtenář nalezne základní údaje vždy u kon-
krétního hesla, pouze na několika místech je odkázán na podrobnější údaje
v úvodu. Samozřejmě na konci hesla je velmi často i odkaz na další heslo či
okruh hesel, které problematiku dále rozvíjejí či doplňují. Totéž se týká i obrázků:
některé jsou použity raději na dvou místech (z různých aspektů – například jako
ukázku cechovní heraldiky, respektive jako zobrazení holubice, jako ukázka čtvr-
cení štítu či jako znak „mluvící“ atd.), aby čtenář nemusel knihou stále listovat.
Encyklopedie heraldiky tedy – vzdor téměř 700 ilustracím – obsahuje různých
obrázků necelých 600.

Vedle převážné většiny kreseb, které dodal autor, jsou tu zařazeny – i jako
ukázka různých stylů – výběrově kresby i z Ottova slovníku naučného a Sedláč-
kových Hradů, zámků a tvrzí a z dalších pramenů (především ukázky ze státní
heraldiky). Své kresby nám nezištně poskytlo několik dalších autorů, kterým na
tomto místě děkujeme.

S potěšením můžeme konstatovat, že předchozí vydání knížky byla záhy roze-
brána, a tak se čtenáři dostává do rukou čtvrté, upravené a doplněné vydání.
Doufáme, že splní svůj účel stejně jako vydání předchozí.

Zároveň chceme upozornit zájemce o pomocné (základní) vědy historické a
o dějiny vůbec na další tituly našeho nakladatelství, zejména Ilustrovanou ency-
klopedii české, moravské a slezské numismatiky (dr. Zdeněk Petráň a dr. Pavel
Radoměrský), Encyklopedii řádů a vyznamenání (dr. František Lobkowicz), Evropu
v proměnách staletí (PhDr. František Honzák, PhDr. Marek Pečenka, PhDr. Fran-
tišek Stellner a PhDr. Jitka Vlčková), Encyklopedii moderní historie (kolektiv pod
vedením PhDr. Petra Luňáka a PhDr. Marka Pečenky) a dále řady KDO BYL KDO
a encyklopedie věnované architektonickým památkám – českým a moravským

hradům, zámkům, městům, klášterům a zvonicím.

r e d a k c e
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Ú V O D

S heraldikou se setkáváme takřka denně při nejrůznějších příležitostech. Státní
znaky se objevují na mincích a bankovkách, na poštovních známkách, na budo-
vách a razítkách státních úřadů a institucí i na sportovních dresech reprezen-
tantů.

S městskými znaky se setkáváme na úředních dokumentech městských správ,
na vozech hromadných dopravních prostředků a často i na veřejných osvětlova-
cích tělesech, na portálech starých radnic či na zachovaných městských bra-
nách a věžích.

Převážnou většinu heraldiky však tvoří znaky rodové a osobní. Ty najdeme
jako značky vlastnictví takřka na všech nemovitostech (hrady, zámky, tvrze,
městské paláce a rezidence) i na řadě předmětů jejich vnitřního vybavení (náby-
tek, dveře, podlahy) a na věcech osobní potřeby (kočáry, talíře, příbory, dýmky,
tabatěrky a podobně). Objevují se i na dřívějších zbraních a osobní zbroji (meče,
kanóny, koňské postroje a podobně), na obrazech, kde erby doprovázejí portré-
tované osobnosti, a na náhrobcích, kde vyznačují pochovanou osobu, rodinu
nebo rod. K osobnímu určení jedince slouží erbovní pečeti, hlavičkový dopisní
papír s erbem, znakové knižní značky (ex-libris) nebo znaková knižní vazba (supra-
libros). Šlechtičtí patroni kostelů a stavebníci chrámů umísťovali své znaky nad
kostelní portály, nad kněžiště, nad vítězné oblouky nebo na patronátní lavice či
na patronátní prapory. Rovněž na sochách světců, na mešních ornátech nebo
na oltářích lze často spatřit znaky těch, kteří je dali svým nákladem zhotovit.

Vzácností nejsou ani znaky církevních hodnostářů a institucí, znaky cechov-
ních společenstev a znaky jiných institucí (musea, banky, obchodní společnosti,
vědecké ústavy, školy, university a podobně).

Tato encyklopedie se pokusí nejen objasnit původ, význam a užití znaků, ale
i přiblížit krásu starých symbolů, s nimiž naši předkové žili a umírali. K hlubší-
mu a dokonalejšímu pochopení naší minulosti, kultury a tradic, z nichž prame-
ní i naše současnost, je třeba postihnout i zdánlivě okrajovou oblast heraldiky.

Na heraldiku se mnohdy neprávem pohlíží jako na mrtvou a přežitou vědec-
kou disciplínu. Je sice pravda, že již nekvete tou měrou jako v dobách minulých,
ale přesto si nachází své místo i v dnešní době. Stačí jen připomenout někdy
dosti složité otázky tvorby znaků nově vznikajících států nebo měst.

V současné době jsme svědky vzrůstajícího zájmu o heraldiku takřka na ce-
lém světě, a to i ve státech, kde vzhledem k jejich odlišnému historickému a
kulturnímu vývoji neměla v minulosti žádné opodstatnění. Proto se tato ency-
klopedie pokusí prokázat, že heraldika není jen záležitostí středověkou, ale že je
jako přirozený projev symboliky nadčasová a že žije dál, protože vytváří jedno
z pojítek mezi minulostí a současností v životě mnoha národů.
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P ů v o d  a  v z n i k  h e r a l d i k y
Definovat heraldiku se již pokoušelo mnoho autorů, ale dosud snad žádná z de-
finic nebyla úplně vyčerpávající. Anglický heraldik Anthony Wagner ji nazývá
„těsnopisem historie“, protože ve znaku se téměř vždy obráží historický vývoj
rodu, města či země. Je však nutno rozumět symbolické mluvě znaků. Heraldi-
ka je tedy určitý druh užitého umění, které je řízeno ustáleným řádem, pravidly
i zvyklostmi a podřizuje se vkusu vládnoucího uměleckého slohu.

Heraldiku lze chápat i jako vědu zabývající se symbolikou osobní, rodovou,
zájmových, místních i jiných skupin obyvatelstva. Ve své vrcholné formě zahr-
novala veškeré svobodné složky společnosti, protože vytvořila systém identifika-
ce jednotlivců prostřednictvím dědičných znaků.

Můžeme tedy říci, že heraldika je nauka obsahující souhrn základních pravi-
del a zvyklostí, podle nichž se znaky tvoří a také učící znaky popisovat, určovat
a kreslit. Heraldika však není jen naukou o znacích (jejich vzniku, tvorbě, vývoji
a užívání), ale zabývá se vším, co se znaky souvisí, tedy také prapory, řády,
odznaky a všemi ostatními symboly. Heraldika v sobě zahrnuje obě extrémní
stránky lidského jedince: jak touhu po odlišnosti, tak vědomí sounáležitosti.

Je také třeba zdůraznit, že heraldika není pouze jen vědou, ale i uměním,
protože ke tvorbě a malbě znaků je zapotřebí již vypěstovaného výtvarného citu
a obratné ruky. Stojí tedy na pomezí historických věd a výtvarného umění a
skutečně dobří heraldici jsou zároveň vědci i umělci. Proto se domnívám, že
označení heraldiky za pomocnou vědu historickou není úplně správné, respekti-
ve dostatečně vyčerpávající, protože většina věd v sobě neobsahuje složku vý-
tvarnou. Také opačný pohled na heraldiku, jako na projev výtvarného umění
bez hlubších teoretických znalostí, není správný.

Heraldika jako nauka o erbovním umění vznikla později než znaky samy.
Původ heraldiky se zpravidla klade do poloviny 12. století, kdy přibližně v letech
1135 –1155 vznikají první znaky téměř současně v řadě zemí západní a jižní
Evropy (Anglie, Francie, Německo, Španělsko, Itálie).

Obr. 2: Předheraldická znamení na štítech
Normanů (podle tapisérie z Bayeux)

Obr. 1: Předheraldické znamení na
štítu římského vojáka
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Zvyk malovat různá znamení na válečný štít je však mnohem starší. Již váleč-
níci, zvláště pak vojevůdci starých asijských národů Babylónie, Persie a Číny,
jakož i staří Egypťané užívali na svých štítech a praporech různá znamení a figu-
ry. Také u starých Řeků se na jejich štítech setkáváme se lvy, koňmi, psy, kanci,
rybami či ptáky a také legie a kohorty starých Římanů (obr. 1) měly své symboly a
odznaky (insignie). Unikátní zachovanou památkou je tzv. čaloun z Bayeux (obr. 2)
z konce 11. století oslavující dobytí Anglie Vilémem Normandským, poté zvaným
Dobyvatelem (1066–1087), který roku 1066 v bitvě u Hastings porazil anglosas-
kého krále Harolda. Na tapisérii jsou vidět na štítech a praporech některých
normandských i anglosaských válečníků různá znamení (kříže, ptáci, zvířata).

Všechny tyto štíty však ještě nejsou heraldické, protože jejich výzdoba byla
ryze dekorativní. V tomto tzv. předheraldickém období nebyly štíty spojovány
s osobou jejich nositele a nebyly ještě dědičné. Je znám pouze jediný a zcela
výjimečný předchůdce středověké heraldiky, a to systém štítových znamení uží-
vaných dědičně starými velkými athénskými rodinami v období 6.–5. století před
Kristem. Celý základ heraldiky totiž spočívá v tom, že užívané symboly jsou spo-
jovány s konkrétní osobou, stávají se dědičnými a přecházejí z generace na ge-
neraci.

Ještě nějaký čas po dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem zůstávala brnění
válečníků lehká. Avšak smrt vůdců, jako například Harolda u Hastings, které-
mu bylo šípem prostřeleno oko, nebo později smrt anglického krále Richarda I.
zvaného Lví Srdce (1189–1199), který zemřel následkem prostřelení ramene, ved-
la k tomu, že bylo více pozornosti věnováno tělesné ochraně rytířů. Tak se postup-
ně brnění stává těžší, pokrývá celé tělo a rytíři dostávají místo otevřené helmy
přilbu, která zakrývá jejich tvář. Tím se i zároveň rytíři stávají mezi sebou méně
rozeznatelnými (plechová brnění nebyla barevně odlišena jako pozdější uniformy),
a protože se ve vřavě bitvy ztrácel přehled, kdo ke komu patří, vzrůstala i možnost
se navzájem pozabíjet. Je tedy více než pravděpodobné, že užívání různých štítů se
vyvinulo z nutnosti rozlišení a rozpoznání v bitvách a na turnajích.

Štíty, které byly užívány ještě před přijetím zásady dědičnosti v polovině 12. sto-
letí, byly v podstatě osobní a záviselo pouze na vůli jejich nositelů, zda je neza-
měnili třeba i několikrát ve svém životě.

Počátky heraldiky spadají do 12. století a souvisí s tzv. křižáckými výpravami,
jejichž cílem bylo osvobození Palestiny (Svaté země), zvláště pak hrobu Ježíše
Krista z rukou nevěřících, respektive jinověrců (vyznavačů islámu). Proto se he-
raldika plně rozvinula hlavně v těch zemích, které byly již feudalizovány a které
byly pod vlivem římské církve.

Mimo své individuální štíty měli všichni křižáci navíc i společný symbol – kříž
(odtud název křižáci). Jeho užití nařídil na koncilu v Clermontu roku 1095 papež
Urban II. (1088–1099), který tam vyhlásil první křížovou výpravu, a to tak, že
všichni účastníci tažení měli na prsou a na ramenech nosit Kristův kříž, a to
červený na bílém.

Křížové výpravy si vynutily systém v heraldice a podnítily její rozmach. Probíha-
ly v letech 1096–1291 a bylo jich celkem sedm. V 1. křížové výpravě (1096–1144),
která vyvrcholila roku 1099 zřízením království jeruzalémského s králem Gottfrie-
dem z Bouillonu (1099–1100), bylo možné rozeznat nejpřednější válečníky jen
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podle korouhví, které za nimi nesli jejich panoši. Ale již na počátku 12. století,
snad v důsledku zmatků 1. křižácké výpravy, se osobní dědičné štíty rychle šířily
po Evropě. Noví křižáci, chystající se na 2. křížovou výpravu (1147–1149), si již
kladli za čest, směli-li užít stejného znamení na štítě jako jejich předkové, kteří
byli mezi prvními při osvobozování posvátných míst všech křesťanů. V tomto ob-
dobí dochází k nejstarším projevům heraldiky a vznikají první známé znaky. Kaž-
dý bojovník urozeného původu nosil svůj erb co nejokázaleji namalovaný na kovo-
vém štítě, na prsou a zádech své pláštěnky, na čabrace svého koně a na praporci
upevněném na kopí.

První dědičné erby u všech západních národů náležejí vyšší šlechtě; na konci
poslední čtvrtiny 12. století a na počátku 13. století se objevují i u šlechty nižší.
Sloužily tedy praktickým vojenským účelům, kdy zbroj chránila tělo rytíře od
hlavy až k patě.

Nejstarší doložený panský erb v Čechách je na pečeti Vítka z Prčice z roku
1220. Brzy po něm se pak objevují i znaky pánů z Hradce, z Lichtenburka,
z Oseka a ze Sternbergu. Do roku 1250 existuje v Čechách a na Moravě jen
velmi málo doložených erbů, ale potom se jejich počet rychle zvětšuje.

Důvody pro ustálení a dědičnost erbů byly i jiné. V dobách míru byly ve stře-
dověku velice oblíbené rytířské turnaje, které byly jednak přípravou na válku a
jednak i sportem urozeného rytířstva. Bojovalo se podle přesně stanovených
pravidel, která respektovala ideály rytířských ctností – statečnost, odvahu i mi-
losrdnost k slabšímu soku. Jednalo se zpravidla o soubor zápasů dvojic rytířů
v plné zbroji, kteří se snažili dřevcem vyhodit jeden druhého ze sedla. Pokud byl
zápas nerozhodnut, sesedli rytíři s koní a bili se meči či sekerami. Poražený se
stával zajatcem vítěze a musel se vykoupit. Většinou ztrácel koně a brnění, což
v tehdejší době představovalo malé jmění.

Heraldika se rovněž plně uplatnila v oblasti vzrůstající administrativy vyža-
dující podpis. Naprostá většina rytířů a králů té doby neuměla číst ani psát a ani
to nepotřebovala, protože jejich hlavním úkolem bylo bránit křesťanství ve zbra-
ni. Proto se také stala heraldika vítanou náhražkou za jejich negramotnost. Na
místo podpisu připojovali na důkaz pravosti listin pečetě s obrazem svých štítů.

V mnohých učebnicích dějepisu se například traduje, že anglický král Jan
zvaný Bezzemek (1199–1216) „podepsal“ dne 15. 6. 1215 na malém ostrůvku
Runnymede na Temži nedaleko Windsoru tzv. Velkou listinu svobod (Magna Charta
Libertatum), která představuje počátek nejstaršího parlamentního zřízení v Evro-
pě. To ovšem není pravda, protože král Jan Bezzemek k listině připojil pouze
svou pečeť.

Tato praxe, řešící problém negramotnosti, vrcholí kolem roku 1300. Bylo však
naprosto nezbytné, aby se znaky dědily z otce na syna, protože jinak by heraldi-
ka neplnila svou novou funkci. Dědičnost erbů se stala výrazem prohlubující se
feudalizace společnosti a formování šlechty jako uzavřené třídy. Dědičnost erbů
sice nevzniká kvůli této nové funkci heraldiky, ale stává se jejím důsledkem.

Samotný vznik heraldiky a vzrůstající počet znaků si vynutil potřebu eviden-
ce nejen erbů, ale i jejich uživatelů. Tak vzniká úřad heroldský, a to zhruba ve
13. století. Jeho prvotní náplní byla činnost poslů, hlasatelů, parlamentářů (vy-
jednavačů), vyhlašovatelů válek, soudců a rozhodčích při turnajích či šlechtic-
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kých sporech. K tomu ke všemu nezbytně museli
heroldi (obr. 3) znát rytíře, jejich jména, tituly i zna-
ky. Později začali heroldi organizovat a řídit prů-
běhy turnajů, kdy svolávali účastníky, vyvolávali
jejich jména, dohlíželi na dodržování pravidel a vy-
hlašovali vítěze. Odtud byl již jen krůček k organi-
zování ceremonií vůbec.

Heroldi ve válkách nikdy nebojovali, a přísluše-
lo jim dokonce právo nedotknutelnosti. Měli svůj
zvláštní oděv (tabard) a jiné odznaky svého úřadu.
Protože se heroldi (latinsky heraldus) stávali po-
stupně nejvyšší autoritou ve věcech týkajících se
užívání znaků, začalo se dokonce studiu těchto dě-
dičných symbolů říkat heraldika.

Heroldi byli sdružováni v heroldii, v jejímž čele
stál tzv. král heroldů, kterého jmenoval sám pa-
novník, dal mu zvláštní jméno, vylil mu na hlavu
víno a udělil mu výsady, podle nichž byla všem
přikazována povinnost ho poslouchat a chovat ho
v úctě. K dalším výsadám heroldů patřila možnost cokoliv svobodně prodávat
beze cla.

Úloha heroldů byla jednak teoretická (tj. dodržovat pravidla a předpisy heral-
diky) a jednak praktická (tj. popisovat znaky, kreslit je a dbát, aby nedocházelo
k opakování téhož znaku).

Členy heroldie byli vedle krále heroldů ještě heroldi a jejich pomocníci, zvaní
persevanti. Každý král heroldů a později i ostatní členové heroldie měli svá vlast-
ní úřední jména, která byla volena různě podle názvu zemí nebo podle námětů
na znacích a řádech, popřípadě podle tinktur, hesel či odznaků. Heroldie byly
výsadou suverénních vladařů a velmožů. Náplň povinností heroldů se časem
měnila. Od 16. století, kdy se s nimi setkáváme již jen na královských dvorech,
až do dnešních dob zbyly heroldům tyto povinnosti:
– organizovat korunovace, sněmy, královské sňatky a pohřby či jiné státní ob-

řady,
– udělovat nové znaky a přijímat k rytířským řádům (to však pouze heroldští

králové),
– být oficiálními poradci ve všech heraldických a genealogických záležitostech.

Jistým mezníkem v dějinách šlechtické heraldiky se stal vynález a rozšíření
palných zbraní v období 15.–17. století. Jejich následkem začali totiž rytíři ztrá-
cet svou výlučnost v bojích a heraldika svou přirozenou vojenskou funkci. Neza-
nikla však a znaky se užívaly dál – na pečetích, na portálech paláců, na branách
měst, hradů, tvrzí i jinde. V této době se heraldiky chápou umělci a výtvarníci,
kteří užívají i nadále štít a přilbu s klenotem jako tradiční základ, ale více než na
již nepotřebnou praktičnost hledí spíše na pompéznost a dekorativnost. Tak se
heraldika stala čistě objektem symboliky, jejíž přítomnost nelze popřít ani v je-
jích počátcích. Tehdy ovšem hrála druhořadou roli – hlavním smyslem byla
funkce rozlišovací. Později však vznikají umělé pověsti s cílem vysvětlit vznik a

Obr. 3: Český herold v plášti
(tabardu)
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obraz štítu. Vyskytly se i snahy dávat jednotlivým figurám alegorické významy
(například břevnu byl připisován význam „umírněnosti“), což ale vůbec neod-
povídá historické skutečnosti. Tvrzení, že každý znak má svůj konkrétní vý-
znam, je zcela falešné.

Užívání znaků však nezůstalo dlouho výlučným postavením šlechty. Od 13. sto-
letí se proměňovala středověká společnost, když peněžní vztahy – a zvláště měs-
ta – rozrušily starou společenskou skladbu. S tím se měnila i funkce a podstata
znaků. Původně ryze vojenský charakter znaků byl zatlačen jeho významem práv-
ním. Znaky začaly používat i církevní a světské instituce a také města a toto
rozšíření uživatelů znaků zahájilo novou epochu ve vývoji heraldiky. Znak zůstal
symbolem rodové, právní a společenské privilegovanosti.

Z n a k  a  j e h o  s o u č á s t i
V nejužším slova smyslu znakem rozumíme trvalé znamení ve štítě, vytvořené
podle ustálených heraldických pravidel, které určuje fyzickou či právnickou osobu
na základě vžitého nebo uděleného práva.

Typický šlechtický erb se skládá z několika částí. Nejčastěji to bývá štít, přil-
ba, přikryvadla, točenice nebo korunka a klenot. Takovémuto erbu říkáme erb
úplný, protože obsahuje všechny základní znakové složky a představuje jen ur-
čitou zjednodušenou podobiznu rytíře připraveného k boji (hruď krytá štítem,
nad nímž je hlava v přilbě s ozdobami; obr 4). V pozdějších dobách ještě přibyly

takzvané honosné kusy, které sice
nebyly nikdy funkční, ale postupem
doby se staly odznaky výjimečnosti
a různých privilegií. Jsou to napří-
klad řádové dekorace, hodnostní
odznaky, koruny, čepice a klobou-
ky, ale také štítonoši, prapory,
půda, trofeje, hesla (motta), bojové
pokřiky, pláště a stany.

Všechny složky erbu mohou
chybět, pouze štít v žádném přípa-
dě chybět nesmí. Ten tvoří základ-
ní a nezastupitelný komponent
znaku. Pokud je znak tvořen pou-
ze štítem, hovoříme o znaku neú-
plném.

T i n k t u r y
Snad každého při pohledu na nejrůznější znaky musí upoutat jejich úžasná
barevnost. Všechny tyto „barvy“ nazýváme v heraldice tinkturami, které se pak
dělí na barvy, kovy a kožešiny.

Není-li možné erb vymalovat barevně, užívají se k jejich naznačení obvykle
šrafy, které pak jednotlivé tinktury zastupují. Platí přitom zásada, že svislý směr
je vždy určen osou štítu. Šrafování nebývalo v minulosti jednotné anebo se k ozna-

Obr. 4: Středověký rytíř a jeho symbolické zobraze-
ní ve formě erbu
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zelená

tmavorudá hnědá

hermelín

stříbro zlato červená modrá

černá oranžová

šedá přirozená

kuninasobol

popelčina

purpurová

Obr. 5: Zobrazování tinktur pomocí šrafury

čení tinktur používala většinou jejich počáteční písmena nebo dokonce názvy
kamenů či astronomická znamení planet. Kdysi totiž někteří heraldici rozlišovali
vznešenost i tím, že popisovali erby císařů, králů a královských princů planetár-
ními označeními, erby vyšší šlechty drahými kameny a erby nižší šlechty kovy a
barvami. Dnes se již tohoto složitého systému neužívá a všechny znaky jsou
popisovány jen tinkturami.

V heraldice neexistují žádné pastelové odstíny, ale pouze základní tóny tink-
tur. Všechny tinktury jsou rovnocenné a není správné dávat některé z nich před-
nost, i když docházelo dříve i k takovým polepšením znaků, kdy panovník pouze
„polepšil“ stříbro za zlato.

V heraldice, jak již bylo řečeno, dělíme tinktury na kovy, barvy a kožešiny:
(Obr. 5)
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šrafování kámen planeta
1. kovy

stříbro prázdné pole perla Měsíc
zlato tečkování topaz Slunce

2. barvy
červená svisle (oheň) rubín Mars
modrá vodorovně (voda) safír Jupiter
zelená pokosem (tráva) smaragd Venuše
černá svisle a vodorovně diamant Saturn
purpurová pošikem ametyst Merkur
oranžová svisle a pošikem hyacint Dračí hlava
tmavorudá pokosem a pošikem sardonyx Dračí ocas
hnědá vodorovně a pokosem
šedá vodorovné a svislé krátké čáry v řadách
přirozená vroubkovaně pošikem

3. kožešiny
hermelín tři tečky, z kterých vybíhají dolů tři čárky
sobol svisle a vodorovně (jako černá)
kunina svisle (jako červená)
popelčina řady malých (modro-stříbrných) střídavě obrácených

štítků (zvonků)
Jedním z nejzákladnějších pravidel heraldiky je, že barva nesmí přijít na bar-

vu, kov na kov a kožešina na kožešinu. Tato zásada byla kdysi diktována zá-
kladním požadavkem heraldiky – zřetelností. Je zřejmé, že stříbrný nebo zlatý
kříž v modrém nebo červeném poli byl z dálky mnohem viditelnější než třeba
červený kříž v modrém poli. Je zajímavé, že moderní věda 20. století, která na
základě přesných optických přístrojů určila pořadí účinnosti a výraznosti barev,
se vůbec neliší od prastarých zásad heraldické zřetelnosti. Pořadí bylo totiž ur-
čeno takto (zde záměrně užívám výrazy „žlutý“ a „bílý“ namísto heraldických
termínů zlatý a stříbrný):
1. černá na žluté, 2. červená na bílé, 3. zelená na bílé, 4. modrá na bílé, 5. bílá na
modré, 6. černá na bílé, 7. žlutá na černé, 8. bílá na červené, 9. bílá na zelené,
10. bílá na černé, 11. červená na žluté a teprve na 12. místě je první heraldicky
nevhodná kombinace zelené na červené.

Jiným důležitým pravidlem heraldiky je posuzování pravé a levé strany. Dívá-
me-li se na nakreslený erb, je heraldicky pravá strana na kresbě na straně levé
a heraldicky levá strana na pravé straně kresby. Toto opačné chápání stran je
dáno tzv. kurtoasií (z francouzského la courtoisie – dvornost, zdvořilost), kdy
nositel erbu má přednost před pozorovatelem a erb se posuzuje z hlediska jeho
držitele.

Š t í t
Štít je nejdůležitější částí erbu. Všechny ostatní části erbu mohou chybět a erb
stále zůstane erbem, jenom štít ne. Erbovní figury na nejstarších štítech byly
velice jednoduché, a to z praktických důvodů, aby byly zřetelné a na dálku snad-
no rozpoznatelné.
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Tvar štítu se během času měnil a v dobách živé heraldiky byl ovlivňován
změnami ve způsobu boje. Na některých starých štítech vidíme na heraldicky
pravé straně jakýsi výkrojek, který se odborně nazývá terč a sloužil rytířům
k založení dřevce.

Tvar štítu se nikdy nepopisuje (neblasonuje) a víceméně jeho provedení závisí
na vůli kreslíře, který však musí respektovat především umělecký sloh (hovoří-
me o štítech gotických, renesančních atd.) a někdy také provenienci (štíty nor-
mandské, španělské, italské a podobně). Provenienci je třeba respektovat pouze
tehdy, jde-li o znak z jiné oblasti než střední Evropa (a i tehdy jsou výrazné
odchylky spíše výjimkou). Uvedené názvy štítů nejsou jednoznačným určením
teritoria a užívalo se jich v různých dobách a v různých zemích. Není však mož-
né, aby rodina nobilitovaná v 19. století užívala gotický štít. V období baroka se
hojně místo štítů užívalo kartuší, hlavně u znaků duchovenstva.

V některých západních zemích měly dámy zvláštní tvary štítů, aby se zvýraz-
nila skutečnost, že se ženy bojů nezúčastňovaly. Byly to především štíty routové,
avšak v Belgii a v severní Francii se u dam užívá daleko více štít oválný. Ve
střední Evropě se však nedělaly rozdíly ve tvarech štítů mužů a žen, i když i zde
se ojediněle najde výjimka.

dělení pošikempolcení dělení dělení pokosem

čtvrcení čtvrcení pokosem špice klín

volná čtvrť hlava štítu pata štítu lem

střední štítek čestný štítek pupeční štítek

Obr. 6: Základní dělení štítu
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Pozice štítů v erbu bývá dvojí. Buď je štít kreslen kolmo anebo poněkud na-
šikmo, což někteří heraldici pokládají za správnější, protože to odpovídá středo-
věké praxi, kdy rytíři nosili štíty zavěšené na hrudi (nad štítem pak skutečně
byla vidět jen přilba s klenotem a přikryvadly – tedy úplný erb).

F i g u r y
Vše, co klademe do štítu, nazýváme erbovním nebo znakovým znamením nebo
figurou. Zásadně dělíme všechny figury na dvě skupiny:
a) heroldské figury, kde je štít dělen různými čarami na pole různého geometric-
kého tvaru;
b) obecné figury, tj. heraldicky stylizované postavy, zvířata, rostliny a věci.

V západní Evropě však žije dodnes několik málo prastarých rodin, jejichž štít
nenese výjimečně ani heroldskou figuru, ani obecné znamení. Takovýmto ští-
tům říkáme štíty prosté.

Znamení heroldská jsou obrazce ve štítě vytvořené čarami vedenými vždy od
jedné hrany štítu ke hraně protilehlé. Těmito jednoduchými čarami vzniklo značné
množství dělení štítu: polcení, dělení, dělení pokosem (kosmé), dělení pošikem

kůl břevno břevno pokosem břevno pošikem

krokev šachovnice štenýř šindele

Obr. 7: Nejběžnější heroldské figury

cihly třikrát polcený štít pětkrát dělený štít

vlnovitá čára cimbuří (stínky)pilovitá čára oblouky

Obr. 8: K dělení štítu je možno použít i jiných čar
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(šikmé), čtvrcení, čtvrcení pokosem, špice, klín, volná čtvrť, hlava štítu, pata
štítu, lem, střední štítek, čestný štítek, pupeční štítek (obr. 6, 7).

Vedle tohoto základního dělení mohou existovat ještě různé kombinace – na-
příklad:
- polceno, vpravo stříbrno-modře děleno, vlevo zlaté pole (hrabata von Fünf-

kirchen);
- polceno, vpravo stříbrné pole, vlevo červeno-černě děleno (Hrzánové z Hara-

sova);
- nahoře stříbrno-červeně polceno, dole černé pole (Kamýtský ze Lstiboře).

Nejjednodušší heroldské figury odpovídají jménem i postavením dělení štítu,
vznikly zdvojením čar a jsou umístěny ve štítě. Jsou to kůl, břevno, břevno
pokosem, břevno pošikem, heroldský kříž, svatoondřejský kříž, krokev a další.

Počet těchto čar může být libovolně opakován. Potom je ale nutné v popisu
uvádět počet příslušného dělení. Je-li štít dělen stejným počtem svislých a vodo-
rovných čar (nejméně však třemi), hovoříme o šachovnici nebo o šachovnicově
děleném štítě. Je-li štít čtvrcen a zároveň dělen pokosem a pošikem, hovoříme
o tzv. štenýři. Převládá-li polcení nad dělením co do počtu čar, vznikají tzv. šin-
dele, je-li tomu naopak, vznikají cihly.

Z toho, co již bylo řečeno, je zřejmé, že se takto nabízí takřka nekonečné
množství kombinací a variant. Přitom však ještě nemusí být tyto čáry vždy rov-
né, ale můžeme použít k dělení štítu i jiných čar. Z jejich velkého množství uveď-
me alespoň čáry vlnovité, pilovité (dělení špicemi), cimbuří (dělení stínkami) či
oblouk (obr. 8).

V mnohých heraldických knížkách a příručkách nacházíme přesné vymezení
šířek břeven, krokví, ale i hlav či pat štítů. Jejich autoři, vedení dobrou snahou
zachovat určité praporce heroldských figur, však zapomínají na skutečnost, že
v jednotlivých polích (tj. částech štítu vzniklých jeho dělením) mohou být umís-
ťovány obecné figury. A aby tyto figury byly zřetelné a dobře viditelné, musí být
jejich pole poněkud zvětšeno na úkor heroldské figury, která jinak bývá širší.

Tak například břevno arcibiskupství pražského je širší, než břevno hrabat
von Stauffenberg, které je nahoře i dole provázeno lvy. Je rovněž rozdíl mezi
břevnem arcibiskupství pražského a dvakrát děleným štítem hrabat Trčků z Lí-
py (obr. 9, 10, 11).

Obr. 10: Dvakrát
dělený štít Trčků

z Lípy

Obr. 11: Schenkové von
Stauffenberg mají v erbu

břevno viditelně užší vzhledem
k figurám v dalších polích.

Obr. 9: Břevno ve
znaku pražského

arcibiskupství
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Obr. 14: Divý muž
(Vančurové z Řeh-

nic)

Obr. 15: Obrněná
paže (Ceypové
z Peclinovce)

Obr. 13: Mnich
(svobodní pánové von

Münchhausen)

Obr. 12: Rytíř
(Hildprandtové von

und zu Ottenhausen)

Obr. 19: Kohout
(Strakové

z Nedabylic)

Obr. 18: Orlice
(hrabata Kolowratové)

Obr. 17: Hlava Turka
(Schwarzenbergové)

Obr. 16: Obrněná
noha (Pešíkové

z Komárova)

Obr. 21: Čáp
(hrabata Dobřenští

z Dobřenic)

Obr. 23: Havran
(Jírové z Roztok)

Obr. 22: Husa
(hrabata Deymové

ze Stříteže)

Obr. 20: Labuť (páni
ze Švamberka)

Někdy se setkáváme u znaků, jejichž pole štítů nenesou žádnou obecnou
figuru, s rozmanitými ozdobnými čarami a ornamenty. Tato výzdoba vyplňuje
prázdné plochy a jde o projev čistě umělecký. Protože se nejedná o žádnou figu-
ru, neuvádí se v blasonu (v popisu znaku) a také není povinný. Nazývá se da-
maskování (damascenování) a bylo mu dáno jméno podle vzorků ze vzácných
látek z města Damašku v dnešní Sýrii.

Heroldské figury jsou patrně starší než obecná znamení a v popisech znaků
mají před nimi přednost. V klenotech se nedají kreslit, a proto se musí položit na
jiný předmět – například na křídla, na desku a podobně.

Znamení obecná jsou všechny ostatní heraldické figury, které se kladou do
štítu. Nesmějí se, na rozdíl od figur heroldských, dotýkat okrajů štítu, ale plochu
štítu (pole) musí podle možnosti vyplňovat. Všechna tato znamení se kreslí znač-
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ně stylizovaná a takřka nikdy úplně neodpovídají svým skutečným předlohám.
Důvodem je především zjednodušení, které má usnadnit jejich tvorbu a také
samozřejmě zřetelnost.

Obecné figury se v zásadě dělí na:
I. Figury přirozené
A) Životné
1. Člověk nebo jeho části (rytíř, mnich, divý muž, obrněná paže, hlava Turka a

podobně, obr. 12–17);
2. Zvířata nebo jejich části (savci, ptáci, plazi, obojživelníci, ryby, hmyz i nižší

živočichové; mezi nejčastěji užívané ovšem patří lev, orel, ale vyskytuje se
i medvěd, kohout, čáp, husa, kapr atd., obr. 18–23);

3. Rostliny nebo jejich části, popřípadě plody (stromy, lekno, růže, lilie a podobně).
B) Neživotné
1. Pozemské – oheň, voda, oblaka, blesk a podobně;
2. Nadpozemské – slunce, měsíc, hvězda.
II. Figury nadpřirozené
1. Bytosti nadpřirozené
a) Bůh, světci, popřípadě jejich atributy;
b) biblické bytosti (ďáblové, andělé, cherubíni, serafíni);
c) antická a pohanská božstva (Hermes, Minerva, Neptun).
2) Monstra, obludy a nestvůry
a) z těl lidských a zvířecích (harpyje, chiméra, kentaur, meluzína, Midas, moř-

ská panna, satyr, sfinga, Sagitarius, Tritón a podobně);
b) z těl zvířat (alerion, lev sv. Marka, okřídlená ryba);
3. Bájná zvířata (amfisbéna, bazilišek, drak, fénix, gryf, jednorožec, panter, pe-

gas, saň)
III.  Umělé
a) zbraně a zbroj (třmen, dřevec, štít, šíp, luk, granát);
b) oděvy a jejich součásti (přezka a podobně);
c) pracovní nástroje (sekera, vinařské nože, rýč, vidle, hrábě, radlice a podob-

ně);
d) výrobky domácí, hospodářské nebo řemeslné (například hřeben, kolo, ško-

pek, žebřík a podobně);
e) hudební nástroje (buben, trubka, harfa);
f) mlynářské, rybářské a lodní nářadí (žernov, loďka, rybářská síť);
g) stavby a jejich součásti (kostel, hrad, brána, hradba s věžemi);
h) odznaky světské a církevní důstojnosti (meče, berla a mitra);
ch) různé předměty, písmena a znamení neurčitého tvaru a původu.

Kříže, podle toho jak jsou ztvárněny, mohou být zařazeny mezi figury herold-
ské anebo mezi obecná znamení. Původní heroldský a svatoondřejský kříž ne-
mohly časem pokrýt vzrůstající potřeby křesťanů po odlišení. Proto vzniklo po-
stupem doby asi 500 křížů, z nichž nejfrekventovanější jsou kříže řecké, latinské,
berličkové, kotvicové, lotrovské, sv. Antonína, patriarší, pravoslavné, jetelové,
liliové, maltézské, svatopetrské a mnoho dalších.

Zvířata, ale i věci, se v heraldice nikdy nekreslí podle své reálné podoby, ale
vždy stylizovaně. Důležitou zásadou je, že tyto figury mají vyplňovat štít (nebo
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pole štítu) co možná nejvíce, a proto sahají svými jednotlivými částmi až k okra-
jům štítu (pole štítu), ale nedotýkají se ho, pokud tak není výslovně stanoveno.
Všechna zvířata se kreslí podle povahy a přirozenosti se zdůrazněním síly, odva-
hy, bojovnosti a mužnosti (zobrazují se i samčí pohlavní orgány). To proto, že
původně měla tato znamení sloužit svým zjevem k zastrašení nepřítele, později
pak k demonstraci síly a moci. Proto je také při jejich kresbě kladen důraz na
tzv. zbroj, což jsou ty části těla zvířecích těl, kterých mohly použít jako zbraně
v boji (kopyta, rohy, parohy, kly, zuby, tesáky, zobák, spáry, drápy, ale také
jazyk, ploutve či hříva). Tato zbroj se kreslí odlišnou tinkturou, a to tak, že je-li
figura zlatá, má zbroj stříbrnou (v červeném poli modrou), je-li stříbrná, pak
zbroj je zlatá (v modrém nebo černém poli je však červená), ve zlatém poli je zbroj
červená (jen červené figury ji mají modrou) a v poli stříbrném je zbroj červená
(jen červené figury ji mají modrou).

Důležitá je také poloha zvířete ve štítě. U čtvernožců je jejich zpodobení ve
skoku, kdy je zvíře vzepjaté na zadních nohách s přední pravou nohou zvednu-
tou, nejběžnější a ani se v blasonu neuvádí. Je-li však zvíře zobrazeno jinak, je
to vždy nutné v popisu uvést, například sedící, kráčející (na třech nohách s pra-
vou přední zdviženou) a podobně. Je-li kráčející lev zobrazen s přivrácenou hla-
vou (en face, tj. hledící do očí pozorovatele), nazývá se v heraldice leopard (lev-
hart). Lvice v heraldice neexistují. Heraldický tvor vždy vykračuje pravou nohou.
Přirozená poloha všech zvířat je heraldicky doprava, je-li tomu jinak, je nutné to
v popisu uvést. Důležitá je i poloha hlavy, dívá-li se zvíře za sebe, označuje se
jako zpět hledící.

Někteří středověcí, ale i barokní heraldici dávali jednotlivým figurám alego-
rické významy, tj. snažili se jim přisoudit nějaký symbolický význam. Všechny
tyto tendence a snahy však neodpovídají historickým skutečnostem, a proto je
nutné je chápat a řadit spíše do oblastí symboliky nebo pověstí a legend.

Přilba
Jak již bylo řečeno, přilba patří mezi základní znakové složky úplného erbu.
V heraldice se setkáváme s trojím typem gotických přileb (hrncovitá, kbelíková a
cylindrová), k nimž se pak ještě přidružila přilba kolčí. Všechny tyto typy přileb
se nazývají přilby zavřené, protože poskytovaly rytíři jen minimální výhled. Po-
slední a nejmladší přilba – turnajská – je pak nazývána přilbou otevřenou, pro-
tože svou konstrukcí zjednávala v tomto smyslu nápravu.

Přilby se nesmějí nad štítem vznášet, ale musejí na něm spočívat. Původně
byla součástí erbu jen jedna přilba, protože erb představoval jakousi stylizova-
nou zkratku rytíře, ale později se u některých erbů začíná počet přileb zvyšovat.
Některé rody zase naopak přilby ve svých znacích neužívaly vůbec.

Důležité je i postavení přileb na štítě. Nejběžnější místo přilby je uprostřed
vrchní hrany štítu. Je-li však štít nakloněn, pak přilba spočívá vždy na vyvýše-
ném rohu štítu a v tomto případě může být přilba jen jedna. Je buď tváří obráce-
ná k pozorovateli anebo je natočena doprava či doleva (podle toho, na kterou
stranu je štít nakloněn), ale vždy je kolmo postavená. Je-li více přileb než jedna,
pak již nelze štít kreslit nakloněný. V případě dvou přileb hledí na sebe, jsou
k sobě přivrácené, což platí i při větším sudém počtu přileb, kdy se všechny
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přivracejí ke středové ose, takže přilby celé jedné strany hledí na přilby strany
druhé. Při větším lichém počtu přileb je vždy prostřední přilba obrácená tváří
k pozorovateli a ostatní jsou k ní přivráceny.

Velikost přilby se rovná polovině velikosti štítu, ale není to žádné pevné pravi-
dlo, zvláště je-li přileb více a všechny musí být umístěny na hranu štítu. Zde
hraje důležitou roli nejen vkus a výtvarný cit, ale i zkušenost kreslíře.

P ř i k r y v a d l a
Přikryvadla (přikrývky, pokrývky, krydla či staročesky fafrnochy) jsou tvořena
látkou, která bezprostředně spočívá na přilbě a svými okraji volně vlaje po obou
stranách přilby a štítu. Původně pokrývka chránila hlavu rytíře i převážnou část
jeho zbroje před žhoucím sluncem v Palestině. Ale zároveň také před prachem,
blátem i šípy a meči nepřátel.

Proto se také zpočátku kreslily celistvé a teprve později jakoby rozsekané.
Přikryvadla se vždy kreslí jak se vzdouvají ve větru, což později umožnilo kreslí-
řům vytvářet jejich nejrozmanitější tvary.

Přikryvadla jsou tvořena zpravidla dvěma hlavními tinkturami štítu, přičemž
zvenčí bývá obvykle barva zevnitř kovem podšitá. Při kresbě pokrývek je však
třeba mít vždy na zřeteli zásadu, že barva nepatří na barvu a kov na kov.

Výjimečně se pokryvadla malují ve tvaru erbovního pláště, a to buď celého,
nebo jen s po stranách spuštěnými celistvými kusy přikrývek.

T o č e n i c e  a  k o r u n y
Točenice a koruny slouží k tomu, aby zakryly upevnění klenotu na přilbu. U ně-
kterých starých vzorů však figura klenotu (většinou postava nebo zvíře) přechází
plynule do přikryvadel.

Točenice je věnec spletený ze zatočených konců pokryvadel, takže se jejich
tinktury pravidelně střídají. Výjimečně mívají točenice více tinktur, někdy jsou
ještě doprovázeny feflíky, tj. volně vlajícími páskami po stranách točenice.

Přilba je nejčastěji korunována, avšak tato helmovní korunka nemá charak-
ter hodnostní koruny a neukazuje na stav erbovníka. Přilby však mohou být
korunovány i tzv. pohanskou korunou, knížecí korunou, nebo výjimečně i koru-
nou trnovou. V některých zemích byly vytvořeny ještě další typy helmovních
korunek. Jinde byly naopak přilby korunovány hodnostními korunami, které
označovaly šlechticovo důstojenství.

K l e n o t
Klenotem se v heraldice nazývá vrchní ozdoba přilby. Sloužil nejenom k rozlišo-
vání bojovníků, když nebylo na štíty vidět, ale částečně chránil rytíře před seky
vedenými přímo na hlavu. Zhruba od 14. století se přestaly v praxi užívat, ale
v heraldice vytvářejí nutnou součást úplného erbu dodnes.

Klenoty byly většinou vyráběny ze dřeva, z kůže, z peří, z klihového papíru,
z plechu či z pletiva, z plátna nebo sukna napuštěného klihem, ale také ze zlata
či stříbra. K přilbám byly připevněny šrouby nebo šňůrami – proto jsou přilba a
klenot od sebe neodlučitelné. Klenot musí z přilby vycházet nebo na ní pevně
spočívat a nikdy se ji nesmí jen dotýkat, nebo se dokonce nad ní vznášet.
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Klenot se vždy kreslí plasticky, protože byl trojrozměrný, a vždy sleduje směr
přilby, ač i zde existují výjimky. Nejčastějšími klenoty bývají buvolí a volské
rohy, orlí křídla, paví, kohoutí a pštrosí pera, jelení parohy, praporce, části zví-
řat a lidské trupy. U zvířat a lidských trupů je důležité, zda jde o celé figury,
nebo jen o jejich části. Někdy bývá figura celá a je stojící nebo sedící. Nejčastěji
jsou však v klenotu jen horní části těla. Je-li vidět z poloviny, pak tato figura
vyrůstá, je-li vidět ze 2/3, pak vyskakuje a je-li viditelná jen z 1/3, pak vyráží.

Teoreticky by každé pole štítu mělo mít svůj klenot, takže některé složité erby
bychom mohli rozložit na řadu jednoduchých úplných erbů. Některé rody však
tradičně nepoužívají klenoty vůbec (například knížata Liechtensteinové). Výji-
mečně mohou klenoty rozlišovat celé rody – například český rozrod Ronoviců
užíval stejného štítu, ale jednotlivé rody se od sebe lišily rozdílnými klenoty.

Dámy a duchovenstvo neužívají ani přilby ani klenoty, čímž se naznačuje, že
ženy a kněží se jako vojáci aktivně bojů nezúčastňují.

K těmto základním znakovým složkám přibyly později i vedlejší části erbu – tzv.
honosné kusy, mezi něž počítáme řádové dekorace, hodnostní odznaky, hod-
nostní koruny, štítonoše, prapory, půdu, trofeje, hesla, pláště a stany.

Ř á d o v é  d e k o r a c e
Ve znacích významných osobností se často setkáváme s řádovými dekoracemi,
a to řádů duchovně-rytířských, světských rytířských řádů a řádů záslužných.
Jde o řádové stuhy a řetězy, jež obtáčejí štít a jsou zakončeny vlastními řádo-
vými odznaky, které jsou vždy zavěšeny uprostřed pod štítem. Je-li řádových
stuh či řetězů více, pak ten důležitější a vyšší je vždy blíže štítu.

Odznaky rytířských řádů mají většinou podobu křížů (v nejrůznějších tvarech a
v kombinacích s jinými figurami) a zabývá se jimi zvláštní vědní obor – faleristika.

H o d n o s t n í  o d z n a k y  ( o d z n a k y  ú ř a d u )
Užívání hodnostních odznaků se nerozšířilo ve všech zemích rovnoměrně. Na
rozdíl od zemí bývalé Svaté říše římské se s odznaky úřadů setkáváme přede-
vším v řadě západních zemí. Jde zejména o maršálské hole (zkřížené za štítem),
admirálské kotvy, královské korouhve nebo zkřížené meče. Tyto odznaky smí
však užívat pouze osoba, která úřad skutečně zastává, a nikoliv třeba její po-
tomci.

Zvláštní hodnostní odznaky užívá i duchovenstvo, a to zejména tiáru, klíče,
pavilón, berlu, mitru, kříž, pallium a podobně.

H o d n o s t n í  k o r u n y ,  č e p i c e ,  k l o b o u k y
Důležitou součástí znaků jsou hodnostní koruny, které označují stav, hodnost
nebo důstojenství šlechtice, u klobouků pak duchovenstva.

Hodnostní koruny spočívají bezprostředně na horní hraně štítu (přilby s kle-
noty se pak kladou až na ně) anebo je nacházíme na vrcholu erbovního pláště.
Každá heraldická oblast si vytvořila vlastní systém hodnostních korun a každé
království nebo císařství mělo také svou zvláštní korunu. Benátská a janovská
dóžata užívala zvláštních čepic, církevní hierarchie užívá ve svých znacích klo-
bouky, papež tiáru.
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S hodnostními korunami se v heraldice setkáváme především všude tam, kde
se při ztvárnění znaků vynechávají přilby a klenoty. Štíty jsou pak zdobeny hod-
nostními korunami, které příslušným rodům podle stavu náležejí.

Š t í t o n o š i
Nejstarší vedlejší výzdobou znaků jsou štítonoši, kteří se začínají objevovat
v různých zemích Evropy v průběhu 13. století. Na nejstarších pečetích vytváří
štítonoše postava samotného erbovníka, a to buď jako jezdce anebo jako stojí-
cího rytíře, který drží levou rukou štít a v pravé má meč nebo prapor.

Počet štítonošů může být různý. Někdy bývá jen jeden, avšak nejčastěji bývají
dva, a to po jednom na každé straně štítu. Mohou být stejní, ale také rozdílní.
Jsou to zpravidla lidé, někdy zvířata – včetně bájných zvířat.

Ve střední Evropě nebylo užívání štítonošů nijak právně chráněno a bylo více-
méně na libovůli každého erbovníka, aby si vybral své štítonoše. Stalo se však
nepsaným zákonem, že užívání štítonošů bylo vyhrazeno vyšší šlechtě a význam-
ným právním osobám, i když použití štítonošů ve znaku nebylo povinností. Řada
rodů užívá své štítonoše tradičně, jiné rody je dostaly uděleny panovníkem v ma-
jestátu.

Štítonoši nikdy nesmějí stát ve vzduchu, a proto většinou stojí na pásce hes-
la, na půdě nebo na římse, v době úpadku heraldiky pak na stylizovaných orna-
mentech.

P r a p o r y ,  k o r o u h v e ,  v l a j k y
Prapory a korouhve jsou látky s odznaky majitele pevně připevněné na konci
žerdě (ratiště). Oproti tomu vlajka není nikdy pevně připevněna k žerdi, ale nao-
pak pomocí šňůry může být vytahována nebo stahována.

Původně bylo přesně stanoveno, kdo směl používat korouhve, pod níž vedl
takovýto šlechtic do boje vojenskou jednotku. Proto byl také nazýván korouhev-
ním pánem. Prapor býval menší a užíval se ke všednějším účelům. Někdy se
ještě rozlišují tzv. banderia, gonfanony a kornety.

Pokud jsou na praporech a korouhvích heraldické figury, pak vždy hledí smě-
rem k žerdi (ratišti). S prapory, korouhvemi a vlajkami se setkáváme i jako s vý-
zdobou znaků, a to buď v rukách štítonošů, nebo jako se samostatnými klenoty,
popřípadě jako se součástí složitějšího klenotu.

P ů d a ,  t r o f e j e ,  h e s l a  a  b o j o v é  p o k ř i k y
Půda se zobrazuje jako kus země – zpravidla porostlý svěží trávou (pažitem) – na
které stojí štítonoši.

V 17. a v 18. století se ujal nešvar umísťovat pod štít a kolem něho nahroma-
děné válečné předměty (tzv. trofeje) – děla, hmoždíře, hromady kulí, bubny, trubky,
prapory a různé zbraně, čímž byla tehdy panujícím vkusem naznačována vojen-
ská důstojnost a válečnické úspěchy erbovníka.

Nejčastěji stojí štítonoši na pásce, na níž je napsáno heslo (deviza, motto).
Hesla však mohou být i u znaků bez štítonošů a pak se volně kladou pod štít.
Pokud není stanoveno jinak, kreslí se většinou ve dvou základních tinkturách
erbu. Devizy mohou být v kterémkoliv jazyce a jedná se obvykle o slovo, sousloví
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nebo větu, která nějak naráží na historickou nebo legendární rodovou událost
nebo vyjadřují postoj erbovníka nebo rodu k panovníkovi, Bohu či vlasti. Hesla
také mohou narážet na rodové jméno nebo vyjadřují všeobecné průpovědi, život-
ní pravdy, popřípadě hádanky. Mohou být buď osobní anebo rodově dědičná.

Válečné pokřiky (cri de guerre) jsou také druhy hesel, ale na rozdíl od deviz,
které jsou umístěny zásadně pod štítem, nacházejí se na pásce vždy nad kleno-
tem. Válečné pokřiky jsou hlavně rozšířeny ve Velké Británii a ve Francii, ale ani
u nás nejsou vzácností, a to díky rodinám, které k nám přišly a zdomácněly zde.

P l á š t ě  a  s t a n y
Pláště a stany jsou drapérie na způsob plášťů, které celý štít obklopují. Jsou
vyduté na třech místech. Jednak na nejvyšším bodu uprostřed, kde se nachází
hodnostní koruna, a potom ještě poněkud níže po stranách, kde je plášť vyvázán
zlatými šňůrami se střapci, odkud pak volně zřasen visí dolů a bývá zlatě lemo-
ván. Stan se podobá plášti, avšak nevychází z koruny, ale z kopule s laloky se
střapci, na níž spočívá koruna. Pláště i stany jsou podšity hermelínem.

Stan se stal výhradním honosným kusem suverénních panovníků vládnou-
cích Dei gratia (z Boží Milosti), i když ne všichni králové a velkovévodové ho
přijali. Plášť byl vymezen evropským knížatům, nábožensko-rytířským řádům a
rovněž bývalým bezprostředním hrabatům.

Převážná většina stanů a plášťů je červená (purpurová), ale ojediněle se obje-
vují i jiné tinktury. Někdy je vnější strana stanu nebo pláště poseta erbovními
figurami.

O d z n a k y
Vedle základních znakových složek a honosných kusů patří do heraldiky i odzna-
ky. Nejsou to však erby, ale jen určité značky poddanství nebo vlastnictví nošené
osamoceně, tj. bez štítů. Odznaky vznikly někdy koncem 13. století a jejich uží-
vání bylo běžné především v jižní Evropě, ve Francii a na Britských ostrovech,
zatímco ve Skandinávii a v zemích bývalé Svaté říše římské byly záležitostí spíše
ojedinělou.

Okrajově patří do heraldiky i livreje, protože jejich tinktury bývaly samozřej-
mě shodné s hlavními tinkturami šlechticova erbu.

B l a s o n o v á n í
Blasonování (z francouzského blason – popis znaku, znak) je slovní popis znaku
odbornou terminologií a podle heraldických pravidel. Je-li blason dobrý, může
kterýkoliv heraldik popsaný znak správně nakreslit, aniž jej předtím znal. Hlav-
ní zásadou dobrého blasonu je jeho stručnost a jasnost daná určitým ustáleným
postupem a odbornými výrazy.

Tvar štítu se popisuje jen tehdy, když popisujeme konkrétní heraldickou pa-
mátku. Nejprve se popisuje tinktura štítu nebo způsob heroldského dělení štítu
a jeho tinktury, pak teprve tinktura a označení hlavní erbovní figury, popřípadě
dalších doprovodných figur. Je-li štít čtvrcen, číslujeme jednotlivá pole nejprve
nahoře zprava doleva a potom stejně i dole. Obecně totiž platí zásada, že se
blasonuje zprava doleva a shora dolů. Má-li štít střední, čestný nebo pupeční
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štítek, začíná se popis těmito štítky, protože jsou pokládány za čestné. Jestliže
má štít nebo pole více než jedno znamení, hlásí se nejprve hlavní figura a pak
teprve doprovodné další figury v pořadí důležitosti nebo počtu. Terminologii po-
lohy obecných figur musí každý heraldik znát – proto stačí používat jen ustálené
termíny, například posetý, posázený, odvrácený, přivrácený a podobně.

Po popisu štítu se uvádí případná řádová dekorace a hodnostní koruna. Pak
se popisují přilby – jejich počet a druh a zda jsou korunovány nebo s točenicí a
také tinktury přikryvadel.

U klenotů je nutné hlásit jejich jiný směr (nesouhlasí-li se směrem přilby).
U lidských a zvířecích postav je třeba rozlišovat figury rostoucí, vyskakující a
vyrážející.

Následuje popis hodnostních odznaků, dále pak štítonošů, hesla, popřípadě
pokřiku či případná přítomnost půdy. Nakonec se popíše koruna, čepice nebo
klobouk spolu se stanem nebo pláštěm, u církevních znaků pak klobouk se
střapci.

Š l e c h t i c k á  h e r a l d i k a
Šlechtická heraldika je nejrozsáhlejší součástí heraldiky a má také nejdelší tra-
dici. Již v nejstarších dobách si rytíři své znaky prostě přisvojovali. Proč si ně-
kteří z nich volili určité figury, dnes nevíme, protože původní smysl znaků byl
rozlišit se, a ne něco znamenat.

Ve většině evropských zemí měli a mají všichni členové jedné rodiny stejný
znak a predikát. Stejný původ s jinými rodinami a příbuzenské vztahy se vyja-
dřovaly několika způsoby, například změnou tinktur štítu a figury (Vítkovici),
změnou počtu a postavení, popřípadě přidáním nové figury (Buzici), odlišnými
klenoty (Ronovici) nebo kombinací uvedených způsobů rozlišování.

Erbovní podobnost však nemusí vždy znamenat příbuznost. Původní volný
stav v přijímání a osvojování erbů nemohl trvat věčně a brzy byla pociťována
nutnost ústřední kontroly a evidence užívaných erbů, protože se množily přípa-
dy, kdy jeden a tentýž erb užívalo více rodin, které nebyly v žádném příbuzen-
ském svazku. Aby se předcházelo dalším možným sporům, stalo se postupně
udílení znaků výsadním právem vladařů, kteří vydávali při těchto příležitostech
i zvláštní listiny, zvané erbovní listy, někdy také majestáty, privilegia, diplomy,
dekrety nebo patenty. Později byly erbovní listiny vydávány nejenom při povyšo-
vání do šlechtického stavu a při udělování znaku, ale i při povyšování do vyššího
stavu (s potvrzením již existujícího znaku nebo jeho polepšení), popřípadě jen
při polepšování znaku bez povýšení do vyššího šlechtického stavu.

Na erbovní záležitosti dohlížel nejvyšší maršálek království prostřednictvím
kanceláře (heroldie), která také erbovní listiny vystavovala. Právo udílet znaky
mohl panovník přenést i na jiné osoby, které pak panovníka úředně zastupovaly
a jejich práva a povinnosti byly přesně vymezeny zvláštním privilegiem. Tak vznikl
úřad palatinský, který byl sice již znám od 9. století, ale trvale začal být zřizován
pro celou Svatou říši římskou až za Karla IV.

Dalším způsobem, jak mohl někdo získat erb, bylo tzv. erbovní strýcovství
nebo v pozdějších fázích monarchie mohl někdo být povýšen do šlechtického
stavu a obdržet erb v souvislosti s udělením některých rytířských řádů.
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Od prvopočátku bylo užívání erbů věcí cti, kdy mohl být erb děděn z otce na
syna. Stávalo se však, že byl potomek slavnější než předek a chtěl mít své záslu-
hy také zachyceny ve štítě. Zpočátku si mohla šlechta upravovat své znaky sama,
ale později měl právo měnit znaky jen panovník. Tak dochází k tzv. polepšování
erbů. Polepšování se dělo několikerým způsobem, například změnou tinktury
(město Praha), změnou točenice v korunu (Škréta Šotnovský ze Závořic), rozhoj-
něním erbu o figury připomínající slavný čin držitele (Schwarzenberg), přidáním
celých figur císařského nebo královského erbu, popřípadě jen jeho částí na zna-
mení panovníkovy vděčnosti (Metternich), přidáním iniciál panovníků (Czernin),
přidáním pouze přileb a klenotů (Daczický z Hesslowa).

V případě, že některá erbovní rodina vymřela, připadl majetek, jméno, predi-
kát i erb na panovníka. Jde o tzv. odúmrť. Šlechta se však odúmrti bránila a
odkazovala svůj majetek spolu s erby, jmény a predikáty svým příbuzným. Tím-
to způsobem docházelo nejen k rozhojňování erbů, ale i jmen. U panujících ro-
din, zvláště německých, docházelo často k rozhojňování erbů na základě držby
určitých panství, popřípadě větších územních celků, kdy znaky těchto teritorií
byly součástí znaku panovníka.

Oproti tomu bylo i možné erb ztratit, například promlčením (zpravidla zchud-
nutím), výjimečně soudním nálezem nebo tím, že se nositel erbu vzdá svého
šlechtictví, popřípadě změnou vlády, zejména revolučně nastolenou.

Zajímavou kapitolou šlechtické heraldiky jsou znaky bastardů, kterým nepří-
slušelo právo na otcovo jméno a erb, a to ani v rodině královské. Panovník však
mohl, a zpravidla to i dělal, takovýmto dětem udělit erb a povýšit je do šlechtic-
kého stavu. V některých zemích – například ve Francii či ve Velké Británii – se
užívají jisté značky označující nelegitimitu. Poněkud odlišná praxe byla v přípa-
dě tzv. morganatů, tj. dětí manželských, ale z nerovného manželství, jinak zva-
ného mesaliance. Zde docházelo zpravidla k právnímu určení a stanovení man-
želčina jména, znaku a titulu, které pak přecházely i na její potomky.

Součástí šlechtické heraldiky je také šlechtická titulatura. Její vývoj je velice
složitý a výrazně se odlišuje v jednotlivých zemích Evropy. Zpravidla se šlechta
původně dělila jen na šlechtu vyšší (stav panský) a na šlechtu nižší (stav rytíř-
ský), přičemž oba stavy neznaly titulovou stupnici a rozdíly byly jen v osobním
stáří nebo ve stáří rodů. Později začaly vznikat nové tituly, jejichž přejímání
probíhalo v různých zemích diferencovaně a také v odlišných historických obdo-
bích. Tak se postupně ustálily v podstatě dva základní systémy hierarchizace
vyšší šlechty na evropském kontinentě. V zemích bývalé Svaté říše římské pře-
vládla třístupňová struktura titulů vyšší šlechty (v pořadí od nejnižšího k nej-
vyššímu: baron – hrabě – kníže), v jiných zemích, například ve Velké Británii, ve
Francii, ve Španělsku či v Itálii se oproti tomu vyvinula pětistupňová struktura
těchto titulů (v pořadí: baron – vikomt – hrabě – markýz – vévoda).

Při sňatku mezi šlechtici následuje žena vždy manželův stav. Výjimky existují
pouze v královských rodinách – například manžel dnešní nizozemské královny
Beatrix německý šlechtic Claus von Amsberg získal při sňatku titul prince; ji-
ným příkladem je ponechání titulu královské dceři, například britské princezně
Anně titul královské princezny (Princess of the Realm, The Princess Royal) i po
sňatku s nešlechticem Markem Philipsem.
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Neoddělitelnou součástí šlechtické heraldiky jsou tzv. alianční znaky, tj. zna-
ky manželů, které bývají zpravidla ztvárněny jako dva štíty vedle sebe, pouze
výjimečně sdružením obou znaků do jednoho štítu.

Hezkou kapitolou šlechtické heraldiky jsou tzv. mluvící znaky, které svými figu-
rami nějakým způsobem narážejí na jméno erbovníka anebo na činnost jeho prv-
ního nositele – například hvězda hrabat ze Sternbergu (Stern německy hvězda).

V mnohých rodinách se tradují tzv. erbovní pověsti, které mají vysvětlit naby-
tí erbu nebo smysl erbovní figury, výjimečně i predikátu.

O b č a n s k á  h e r a l d i k a
Rodovou heraldiku netvoří jen šlechtická heraldika, ale také heraldika občan-
ská, jinými slovy heraldika nešlechticů. Každý svobodný občan může mít dnes
svůj osobní znak, který však nesmí obsahovat nic, co výlučně náleží šlechtickým
znakům – tedy neměl by být složitý, neměl by mít turnajskou přilbu s korunkou
či jiné honosné kusy.

M ě s t s k á  h e r a l d i k a
O původu městských znaků se vedou spory. Mnozí heraldikové se domnívají, že
městské znaky se vyvinuly z městských pečetí, které se začínají objevovat v ojedi-
nělých případech už ve 12. století, častěji pak v 13. století. Jiní heraldici zase
soudí, že městské znaky vznikly samostatně a s pečetěmi nemají nic společného.
Ať již má pravdu kdokoliv, je nutné zdůraznit, že městské pečetě skutečně před-
cházely městské znaky. Města totiž potřebovala, mnohdy již od svého založení,
k právnímu ověřování vydávaných městských písemností pečeť a nikoliv znak,
který neměl kdo nosit a který byl tehdy výhradním znamením rytířstva, užívaným
převážně na válečné zbroji a na praporcích.

Již od samého počátku se každá městská rada snažila nějakým znamením či
symbolem vyjádřit svou jsoucnost. Zásadu neopakovatelnosti znaku u různých
měst se však nepodařilo mnohdy dodržet ani v rámci jednoho státu, natož pak
v celé Evropě.

Přechod od městských symbolů na pečetích ke skutečným městským zna-
kům nastává až v době, kdy původní vojenský význam znaku ustupuje do poza-
dí a kdy se znaky stávají především symboly totožnosti, vlastnictví a stavu. Uží-
vání městských znaků začalo nejprve v královských městech, později následovala
jejich příkladu i města poddanská.

Obdobně jako šlechta si i města zpočátku volila své znaky sama. Teprve později
začali panovníci tyto erby schvalovat a sami udělovat nové městské znaky.

Pokud jde o typologii městských znaků, existuje v podstatě 9 základních
skupin:
1. Stavby (hlavně městské hradby s cimbuřím s jednou či více branami, buď
zavřenými nebo otevřenými, opatřenými padacími mřížemi a vraty, popřípadě
ještě doprovázenými jednou či více kulatými či hranatými věžemi se špičatými
nebo sedlovými střechami často zakončenými makovicemi, ale také se samo-
statně stojícími věžemi).

Městské fortifikace tvoří nejstarší a nejběžnější skupinu typu městských zna-
ků, protože jimi bylo snadno určeno, že jde o město, neboť městská opevnění
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byla pro středověká města nejen charakteristická, ale byla i jejich největší pý-
chou a nutností pro zajištění bezpečnosti. Je zajímavé, že tento typ znaků byl
udělován i mnohem později, když již městská opevnění ztratila svůj význam a
mnohdy byla i zbourána. Dokonce se s ním setkáme i u měst, která nikdy ve své
historii hradby neměla, jako například u dnešních pražských čtvrtí Vinohrady,
Žižkov, Smíchov či Bubeneč, a to snad proto, aby se jejich nové znaky udělené
v 19. a ve 20. století alespoň trochu podobaly starým znakům historických měst
pražských.

Tento typ městských znaků je rozšířen po celé Evropě a v zemích bývalé Svaté
říše římské dokonce výrazně převažuje nad ostatními typy. Tak například v Če-
chách téměř dvě pětiny všech městských znaků mají městské hradby nebo věže.
2. Panovník, pán města, zakladatel města nebo jejich symboly.

Ochránce města může být zachycen v městských znacích několikerým způso-
bem. Jde zejména o:
a) obraz panovníka nebo pána města jako heraldické figury;
b) znak panovníka nebo pána přejatý s nějakým rozlišením, ale i bez odlišení;
c) symbol nebo neúplné znamení panovníka nebo pána města;
d) nějaké znamení narážející na osobu panovníka nebo pána města;
e) iniciály panovníka nebo pána města.
3. Světci a patroni kostelů či klášterů nebo jejich odznaky.

Ve středověku lidé nespoléhali jen na ochranu světskou, ale také na ochranu
nebeskou. Tato skupina znaků je také velmi početná, protože odráží náboženské
smýšlení obyvatel měst nebo určitý místní kult. Postavy nebeských ochránců se
ve znacích objevují buď celé nebo jen jejich části a mnohdy jsou místo nich
zobrazeny jen určité předměty (tzv. atributy), se kterými bývají světci obyčejně
zpodobováni – například nástroje umučení.
4. Mluvící znaky.

Znaky, jejichž figury narážejí nějakým způsobem na jméno města, mají své
pevné místo i v městské heraldice. Je však třeba mít na paměti, že znak „mluví“
zpravidla řečí dané jazykové oblasti.
5. Narážka na událost nebo na pověst.

Tato skupina motivů není v městských znacích příliš početná, zato patří mezi
nejzajímavější.
6. Symboly vyjadřující zaměstnání obyvatel.

Protože není dost dobře možné vyjádřit heraldicky všechna odvětví průmyslu
a výroby, která se ve městě provozují, bývá ve znacích měst zpravidla pouze
znamení hlavního a převládajícího zaměstnání obyvatelstva, a to v době, kdy byl
znak udělěn.
7. Přírodní zvláštnosti.

Do této skupiny patří znaky, v nichž se vyskytují stromy, rostliny a zvířata,
ale i některé přírodní zajímavosti, které by však neměly být ve znaku nikdy ztvár-
něny krajinářsky, ale stylizovaně.
8. Symboly privilegií, svobod, ctností a práva.

Některá města si ráda potrpěla na své výsady či dobrou pověst, což ve znacích
vyjádřila různými alegorickými postavami nebo znameními symbolizujícími určité
ctnosti.
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9. Záhadné znaky.
Navzdory skutečnosti, že městští radní dbali na to, aby znak víceméně vyjad-

řoval nějakým způsobem právě to jejich město, existuje v městské heraldice ne-
početná skupina tajemných a nejasných znaků.

Většina městských znaků – podobně jako šlechtické erby – prošla složitým vývo-
jem a pouze některá města užívají nezměněný znak od jeho udělení. Polepšení
znaku udílel spolu s rozšířenými svobodami a privilegii zpravidla panovník, výji-
mečně i papež.

Městská heraldika není ryze evropskou záležitostí, ale v průběhu staletí se
rozšířila i na jiné kontinenty.

Zároveň je možno říci, že městská heraldika nedosahuje bohatosti heraldiky
šlechtické. Znakem většiny měst je jen štít a tento štít je celým a úplným zna-
kem. Pouze některá města užívají přilby a klenoty, přičemž někdy právě tyto
znakové složky mohou odlišovat jinak identické štíty. Mnohem častější jsou ko-
runy, které se kladou na horní hranu štítu. V našem prostředí jsou to nejčastěji
koruny císařské, královské (někdy i svatováclavská), knížecí, ale především ko-
runy hradební. Výjimečně se objevuje i opatská mitra. Řada měst užívá i honos-
né kusy, zejména štítonoše, hesla a výjimečně i další vedlejší části znaků.

C í r k e v n í  h e r a l d i k a
Původ církevní heraldiky je také třeba spatřovat ve Svaté zemi v souvislosti s vý-
pravami křižáků. Na rozdíl od šlechty však může duchovenstvo získat znak buď
příslušností k církevní komunitě nebo nabytím církevní hodnosti a volbou zna-
ku s tím spojenou či udělením znaku papežem.

I v církevní heraldice je základní složkou znaku štít, který bývá (zvláště v ba-
roku) nahrazován kartuší, aby se naznačilo, že jeho nositel není válečník. Obra-
zem štítu u šlechticů je jejich rodový štít, u nešlechticů štít zvolený. U vysokých
církevních hodnostářů, jejichž úřad má svůj vlastní znak, dochází ke kombina-
cím znaků těchto úřadů se znaky rodovými (osobními), a to nejčastěji ve formě
čtvrcení nebo polcení. Někdy se setkáváme i se znaky církevních hodnostářů,
kteří přilby s klenoty užívají. V těchto případech jde však o úplné erby rodové,
doplněné církevními atributy, a nikoliv o znaky výlučně církevní, které skutečně
vylučují užití klenotů.

Ve znacích vysokého kléru, kde není přilba s klenotem, se vyskytuje mezi
štítem a kloboukem hlavně kříž, mitra, berla a někdy také meč a knížecí koruna.
Významnou součástí církevních znaků jsou klobouky se šňůrami a střapci, při-
čemž jejich tinktura a počet střapců vytvářejí ucelený systém podle postavení
nositele znaku v hierarchii katolické církve.

Užívání štítonošů a knížecích plášťů je – na rozdíl od deviz – poměrně vzácné.
V podstatě existují v církevní heraldice dva typy znaků: znaky duchovních

osob jako jedinců a znaky církevních institucí.
Zvláštní kapitolou církevní heraldiky jsou znaky papežské, které jsou současně

i znakem Vatikánu po celou dobu pontifikátu daného papeže.
Církevní heraldika tvoří jednu z nejobtížnějších součástí heraldiky, protože

v ní neplatí zásada dědičnosti, a proto je každý znak jiný. Navíc docházelo a do-
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chází ke změnám znaku církevního hodnostáře třeba několikrát během života,
nebo k souběžnému užívání různých variant znaku.

Církevní heraldika není omezena jen na církev římsko-katolickou, protože
znaky užívají i církve reformované a některé církve východní.

Z nekatolických křesťanských církví má dokonalý heraldický systém vybudo-
vaný pouze církev anglikánská, která ponechala řadu znaků z dob předrefor-
mačních a přizpůsobila je pouze odlišnými formami realitě nezávislosti na řím-
ském papeži.

Z e m s k á  a  s t á t n í  h e r a l d i k a
Mezi účastníky prvních křížových výprav do Palestiny byla i celá řada členů pa-
nujících evropských rodin. Proto k prvním skutečně dědičným erbům patří ve
většině evropských zemí právě erb vladařského rodu. Ale asi teprve od 14. stole-
tí se začaly erby panovníků postupně spojovat s představami znaků zemí, jimž
vládli, a pak se stávaly i symboly národů, které jednotlivé země obývaly.

Vymřel-li původní panovnický rod, nová nastupující dynastie zpravidla přija-
la znak svých předchůdců do svého rodového znaku na znamení kontinuity a
legitimity, a tak vznikl znak státní jako neměnný symbol země. Dříve měly tzv.
velké monarchie (především Rusko a Rakousko) tři varianty státního znaku:
velký, střední a malý. Velký znak zpravidla obsahoval ve štítě pole všech držav,
měl štítonoše, heslo, popřípadě další honosné kusy a vše bylo zpravidla polože-
no na císařský nebo královský stan, eventuálně na knížecí plášť. Střední znaky
nemívaly stany nebo pláště a u malých znaků chybějí navíc ještě štítonoši, ně-
kdy heslo a rovněž štítová pole jsou omezena jen na ta nejdůležitější. Zajímavé
je, že tuto starou praxi velkých monarchií převzaly i některé republiky (napří-
klad Československo po roce 1918).

Některé země opustily při změně politického zřízení staré znaky a vytvořily si
znaky nové, které často s heraldikou mají jen velice málo společného, takže
spíše než znakem by měly být nazývány emblémy. Takovým příkladem je třeba
Francie nebo bývalý SSSR. Sovětský znak se pak dokonce stal jakýmsi vzorem
pro formu i obsah znaků řady tzv. socialistických, ale i nesocialistických zemí.
S potěšením lze kvitovat, že po pádu komunismu se naprostá většina těchto
zemí vrací ke svým historickým znakům.

Mimoevropské státy – s výjimkou Austrálie a Nového Zélandu – užívají znaky
ovlivněné domácími tradicemi, a proto jsou většinou tak neheraldické. Spíše než
znaky by měly být nazývány státní výsostná znamení, popřípadě odznaky či
emblémy, zejména chybí-li štít – tedy základní a nezastupitelný komponent kaž-
dého znaku. Objektivně však budiž řečeno, že těmto státům nelze mít za zlé, že
nerespektují heraldická pravidla a zásady, protože nikdy heraldiku ve svých dě-
jinách neměly a ani ji nepotřebovaly.

Vedle znaků státních existují ještě znaky zemské, tj. znaky územních celků,
které v dějinách vytvářely samostatné suverénní nebo suzerénní státy a dnes tvoří
součást větších státních útvarů. V době vrcholného administrativního chápání
heraldiky bylo na území bývalé Svaté říše římské znakem nadáno nejen každé
království, velkovévodství, markrabství, vévodství a knížectví, ale i tzv. okněžená
hrabství, hrabství a také některá feudální panství s vynikajícím postavením.
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Se zemskými znaky se setkáváme i na Britských ostrovech, v případech švý-
carských kantonů, bývalých ruských gubernií, malých italských státečků v době
feudální rozdrobenosti, spolkových zemí Rakouska a podobně. Všechny tyto znaky
jsou svým způsobem stále ještě živé a vytvářejí jakési pojítko mezi minulostí a
současností národů, ale i obyvateli tradičních regionů hrdých na své tradice
i specifika.

C e c h o v n í  h e r a l d i k a
Mezi bohatstvím heraldických památek zaujímá cechovní heraldika místo nej-
skromnější, což je také částečně dáno poměrně krátkou dobou jejího trvání.
Počátky cechů se většinou kladou do 13. století, a to ve všech vyspělých zemích
feudální Evropy. Největšího rozmachu však dosáhly ve 14. a 15. století, kdy
dochází ke specializaci řemeslné výroby. Cechy měly své řády a obřady, své svět-
ce jako patrony, své korouhve a cechovní svíce, a tak není divu, že sahají i po
znaku, někdejším znamení nadřazenosti rodové či právní. Cechy také potřebo-
valy znaky pro pečetě k vyřizování písemné agendy a pro reprezentaci na ko-
rouhvích a na jiných užitných předmětech.

Užití znaků obchodníky a řemeslníky se datuje od 15. století. Většina místních
cechů měla znaky osvojené, někdy potvrzené městskou radou nebo feudální vrch-
ností, a teprve později se objevují i královské majestáty udílející cechům znaky.

Původní cechovní znaky byly pouze ve formě štítů, takže se značně lišily ne-
jen mezi jednotlivými městy, ale samozřejmě i podle různých zemí. Časem se
však v případě některých živností začaly ustalovat tvary a figury, které se pak
užívaly všeobecně alespoň v rámci jednoho státu, výjimečně pak i v několika
zemích zároveň.

Zvláštností cechovní heraldiky je užití tzv. doprovodných neboli druhotných
figur, které bývají umístěny mimo pole štítu, většinou nad ním, což je ovšem
v rozporu s duchem heraldiky. Naštěstí mnohem častější jsou znaky úplné (tj.
s přilbou, přikryvadly a s klenotem). Přilba bývá buď kolčí nebo turnajská, kle-
not buď shodný s figurou ve štítě, nebo také odlišný. Od 17. století se objevují
honosné kusy, zvláště koruny, ale i štítonoši či jakési napodobeniny plášťů. Ce-
chovní znaky mívají zpravidla jednoduchou obecnou figuru vztahující se buď
k předmětu řemesla anebo k ochraně nebeské, popřípadě královské.

V průběhu 18. století cechy ustrnuly ve své životaschopnosti a staly se brz-
dou rozvoje nově nastupujícího průmyslu. Proto také došlo k jejich zrušení, aby
mohla být otevřena cesta svobodné živnosti.

H e r a l d i k a  o s t a t n í c h  i n s t i t u c í
Do heraldiky institucí patří v širším slova smyslu i heraldika městská, církevní,
zemská i cechovní. Samovolné přijímání znaků městy a církevními úřady bylo
feudální společností pokládáno za cosi přirozeného, a proto také probíhalo bez
potíží. Jinak tomu bylo u znaků obchodníků a řemeslníků, kteří si často volili
figury v rozporu s duchem heraldiky, a proto se nakonec přistoupilo k udílení
znaků cechům.

Znaky institucí v užším slova smyslu tvoří bezesporu nejmladší součást he-
raldiky. Její vznik a rozvoj lze datovat až zánikem feudálních privilegií a nástu-
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pem svobodné podnikatelské společnosti. V moderní době existuje řada udělení
znaků různým institucím, jako jsou úřady, průmyslové a obchodní korporace,
banky, university, koleje, školy, heroldie, pojišťovny, vědecké společnosti, zá-
jmové spolky a společnosti, vydavatelství, rozhlasové stanice, letecké společnos-
ti, musea atd. Všechny tyto instituce užívají své znaky na pečetích, úředních
dokumentech, odznacích, praporech i na budovách na znamení vlastnictví.

Obzvláštního rozšíření se dostalo této heraldice na Britských ostrovech, kde
mají své vlastní znaky nejen samotné heroldie v Anglii a ve Skotsku, ale jejich
prostřednictvím i celá řada institucí, jejichž počet se ve Velké Británii střízlivě
odhaduje na více než sto tisíc. Všechny tyto znaky podléhají přísné registraci
a ochraně.

Ve střední Evropě se však heraldika institucí nevžila a nijak nerozšířila. Peče-
tě a korouhve – nikoliv však znaky – měla již polní obec táborská (husité) a
rovněž Chodové měli svůj vlastní prapor a pečeť, na kterých však nebyla psí
hlava (jak si to vymysleli romantikové minulého století), ale docela prosté boty,
tolik potřebné k ochraně a střežení zemských hranic. Jinak bývá znak instituce
často nahrazován erbem zakladatele nebo majitele. Tak například ředitelství
panství Nové Hrady v jižních Čechách užívalo na dopisních papírech nezměněný
erb majitele panství hraběte Buquoye, viněty minerální vody Běloveská kyselka
a některých mělnických vín nesou znak knížat z Lobkowicz a pražské naklada-
telství Melantrich užívá znaku českého renesančního knihtiskaře, nakladatele a
vydavatele Jiřího Melantricha z Aventina (1511–1580), jehož jméno převzalo.
Obdobně Museum království českého užívalo kdysi českého lva ve štítě, na jehož
horní hraně spočívala svatováclavská koruna, ale spíše než o znak musea šlo
o znak zemský.

Heraldika střední Evropy do této oblasti nepronikla a byla nahrazena emble-
matikou. Jako příklad poslouží ochranná známka Škodových závodů v Plzni –
okřídlený šíp, ačkoliv baron Škoda ho ve svém erbu neměl. Tato ochranná známka
patří výtvarně k nejzdařilejším a je registrována ve více než sto zemích světa.
Známka symbolizuje čtyři základní pojmy: všestrannost výroby (velký kruh), roz-
mach technického pokroku (křídlo), přesnost výroby (oko) a pokrokové výrobní
metody (šíp).

S příchodem republikánských zřízení pak u nově vznikajících institucí zvítě-
zily odznaky nad znaky již úplně, s výjimkou městských a státních úřadů a
institucí, které užívaly znaků městských a státních. Dnes jsou tyto odznaky
jednotlivých podniků označovány jako loga a bývají často předmětem právní
ochrany.

S l o h y  v  h e r a l d i c e
Heraldika není jen vědou, ale i uměním. Proto také prošla složitým vývojem
všech historických uměleckých slohů. Svými konkrétními projevy se vždy podři-
zovala vládnoucímu slohu, ať již šlo o sloh románský, gotický, renesanční, ba-
rokní, rokokový, empirový či o slohy historizující.

Takzvané měšťanské slohy – jako biedermayer, secese, kubismus a podobně
– šlechta nepřijala, a tak se v heraldice příliš neuplatnily a nemohly ji nijak
ovlivnit.
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V současnosti, kdy nepanuje žádný sjednocující umělecký sloh, používají he-
raldici zpravidla slohy 19. století anebo historizující daný erb slohem, který vládl
v době vzniku erbu nebo odpovídá období, v níž daná osobnost žila. Podrobnější
údaje pak čtenář nalezne u hesel jednotlivých slohových období.

P r a m e n y  h e r a l d i k y
Ke studiu a pochopení heraldiky nestačí jen spoléhat na základní heraldické
příručky a literaturu. Je nutné a žádoucí věnovat se studiu pramenů, z nichž
nejzákladnějším a nejbohatším je studium pečetí – sfragistika. Neméně důleži-
tým pramenem je i studium mincí – numismatika a pochopitelně i originály
(popřípadě opisy) erbovních listů, dále stambuchů a dalších písemných a obra-
zových materiálů včetně ex-libris či supralibros.

Dalším poměrně spolehlivým pramenem je studium náhrobních kamenů a
pohřebních štítů (epitafika), jakož i erbovní soubory (tesané či malované) a také
erbovníky. Mezi heraldické prameny je nutné počítat i všechny konkrétní arte-
fakty, na nichž se znaky objevují, ať již jde o obrazy, sochy, kachle, holby, meče,
sklenice, porcelán, tapiserie, svícny, zvony, nábytek a jiné užitné věci. Řadu
podrobnějších údajů je možné vyhledat pod hesly jednotlivých pomocných věd
historických, ale i dalších, které se týkají pramenů heraldiky.

Z á v ě r
Na první pohled se heraldika zdá být nesčíslným souhrnem všech existujících
znaků. Má však svůj řád a pravidla a vyžaduje i důkladnou znalost obecných
dějin a řady pomocných věd historických, zejména pak sfragistiky, numismati-
ky, epitafiky, genealogie, faleristiky, ale i dějin umění.

Dobrý heraldik by měl umět kterýkoliv znak nejen správně nakreslit a popsat
(blasonovat), ale i určit. Rovněž by měl umět podrobit znaky kritice, provést
jejich historizaci a měl by umět i znaky správně tvořit.

Pro historii má heraldika zcela zásadní význam, protože ve svém vývoji zachy-
cuje proměny v životě společnosti, a to nejen ve sféře výtvarné, ale především
také v oblasti duchovní a politické. Výtvarně heraldika vždy reagovala na měnící
se vkus a sloh doby, obsahem figur obrážela duchovní proudy a dění ve společ-
nosti a často měla i politický podtext.

Heraldika má svůj význam i pro vlastivědu, zvláště pak heraldika zemská,
cechovní a městská, protože společně obrážejí charakter života a jeho vývoj na
vymezených územních celcích. Největší význam má heraldika pro dějiny umění,
určování a datování památek. Podle znaků, popřípadě i podle jejich zlomků, lze
často určit dobu vzniku památky na základě znalostí přesného časového vymezení
užívání určitého typu štítu, přilby, přikrývek i honosných kusů. V případě alian-
čních znaků pak lze ve spolupráci s genealogií určit i přesné datum vzniku památ-
ky, byla-li pořízena jako svatební dar. Navíc znaky určují osoby, ke kterým se
památky vztahují.

Heraldika má pevné místo a uplatnění i v moderní době. Má totiž svůj vý-
znam nejen pro svou tradici a ustálené hodnoty symbolů, ale stále více prokazuje
své opodstatnění a místo mezi současnými vědeckými disciplínami.
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S L O V N Í K

ABATEMENT – anglický výraz označující figuru „snižující“ statut
znaku (tzv. snížení znaku) naznačením, že nositel je buď nelegi-
timním potomkem nebo že se dopustil něčeho nečestného. Je za-
jímavé, že neexistují žádné konkrétní doklady o užití takovýchto
značek, i když nelze jednoznačně vyloučit, že nebyla nikdy v mi-
nulosti užita. Přesto však někteří, zvláště pak staří autoři uvádějí
figury, které se prý přidávaly do štítů jako abatement of honour
(tj. degradace cti). Tito autoři udávají počet těchto figur, a to de-
vět, a uvádějí přestupky, za které bylo možno tato znamení dostat
(zbabělost, smilstvo, pomluva, cizoložství, zrada, vražda, lhaní, vy-
chloubání, opilství, dezertérství a násilnictví), avšak neuvádějí
žádný konkrétní případ a příklad těchto znamení, pouze jejich
názvy. Tvrzení se také dostává do rozporu se základním posláním
heraldiky – a to, že erby jsou znameními cti, a nikoliv hanby.

Šlechtic může být degradován za některé zločiny, zvláště za
velezradu, ale v takovýchto případech byl štít heroldy na veřejném
prostranství převrácen, pošlapán a rozbit na kusy, aby se tak zjevně
naznačilo úplné zničení, potlačení a vymýcení cti a důstojnosti
osoby, které erb náležel; viz též RYTÍŘ.

ABATYŠE (lat. abbatissa) – představená klášterů (opatství) ně-
kterých ženských řádů (například benediktinek, cisterciaček či
klarisek) a ústavů v římsko-katolické církvi. Abatyše přijímají opat-
skou benedikci podobně jako opati. Mají právo nosit berlu, prsten
a pektorál, nikoliv však mitru. V některých klášterech nosily aba-
tyše korunky – například abatyše u sv. Jiří na Hradě pražském,
které od dob Karla IV. požívaly knížecí důstojnosti a měly spolu
s nejvyšším purkrabím Království českého a s pražským arcibis-
kupem právo korunovat české královny. Po zrušení kláštera Jose-
fem II. roku 1782 přenesl Leopold II. toto právo na abatyše Terezi-
ánského ústavu šlechtičen.

Původně užívaly abatyše jen štít, který bývá od 17. století ovál-
ný, podložený vzpřímenou berlou opatřenou velem a se závitem
vpravo, která prostupuje zlatou listovou korunou na vrcholu ští-
tu; viz též ÚSTAVY ŠLECHTIČEN. (Obr. 24)

ABBAS viz OPAT

ABBATISSA viz ABATYŠE

Obr. 24: Schéma pro
znak abatyše



38

ABREVIATURA – zkratka vytvořená z počátečních písmen jed-
notlivých slov, zpravidla psaná velkými literami (versálami), která
nahrazuje celou větu. Často však nebývá její výklad jednoznačný.
Tak například známá rakouská abreviatura AEIOU má celou řadu
možných interpretací:
1. AUSTRIA ERIT IN ORBE ULTIMA – Rakousko bude na světě
poslední, tj. jeho existence potrvá nejdéle;
2. AQUILA ELECTA IUSTE OMNIA VINCIT (V = U) – Vyvolený orel
právem vše přemáhá;
obě devizy jsou tradičně připisovány císaři Friedrichu III. (1440 –
1493);
3. AMOR ELECTIS INIUSTIS ORDINAT ULTOR – Láska vyvolen-
cům, nešlechetníkům panuje mstitel;
4. AUSTRIAE EST IMPERARE ORBI UNIVERSO – Rakousku náleží
panovati celému světu;
5. AUF ERDEN IST OESTERREICH UNSTERBLICH – Ze zemí je
Rakousko nesmrtelné;
6. ALLER EHREN IST OESTERREICH VOLL (V = U) – Všech ctností
je Rakousko plné.

ADAM A EVA – jména prvních biblických lidí. Jako obecné figury
se v heraldice vyskytují poměrně vzácně – například cech praž-
ských hrnčířů je užíval pod stromem poznání, aby tak naznačo-
val, že prvním hrnčířem byl sám Bůh, který z hlíny stvořil praotce
lidstva (Adam znamená ze země stvořený). (Obr. 25)

ADMINISTRÁTOR – ustanovený duchovní jako správce farnosti,
který v případě uprázdnění místa, do doby, kdy je jmenován nový
farář, spravuje (tj. administruje) farnost, v níž má stejná práva a
povinnosti jako farář.

ADMINISTRÁTOR DIECÉZE (dříve kapitulní vikář) – dočasný
správce diecéze v případě, že není obsazena sídelním biskupem
z důvodů úmrtí, rezignace, přeložení nebo zbavení úřadu. Je vo-
len konzistoří (sborem konzultorů) v době osmi dnů od přijetí zprávy
o uprázdnění stolce a úřaduje až do nástupu nového diecézního
biskupa.

ADOPCE (lat. adoptio) – přisvojení, přijetí někoho za vlastního.
V českých šlechtických poměrech relativně řídký jev. Aby byla
adopce platná, musel být adoptovaný již šlechticem, avšak nej-
častější adopce jsou známy v rámci jednoho rodu mezi jednotlivý-
mi liniemi nebo větvemi (například adoptování Karla VII. Schwar-
zenberga z orlické sekundogenitury členem hlubocko-krumlovské
rodové primogenitury nebo adopce Heřmana hraběte z Bubna a
Litic baronem Josefem Warlichem z Bubna). Pokud adoptoval ně-

Obr. 25: Adam a
Eva pod stromem
poznání ve znaku

cechu hrnčířů
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jaký šlechtic nešlechtice, přechází na adoptovaného pouze jméno,
popřípadě majetek, nikoliv však erb či jiná důstojenství.

V Polsku bývala adopce nejčastěji používaným způsobem uve-
dení mezi polskou šlechtu. Tak například roku 1413 u příležitosti
podepsání polsko-litevské unie provedl v Horodle polský král Vla-
dislav II. Jagellonský hromadnou adopci téměř jednoho sta litev-
ských bojarů do polských šlechtických rodin a přidělil jim herby.
Adopce se tak rozšířily, že musely být rozhodnutím Sejmu z let
1601 a 1633 zakázány pod ztrátou vlastního šlechtictví.

AESCULAPŮV HAD – had (užovka) obtočená kolem hole. Atribut
mytologického boha lékařství, symbol lékařství a lékarnictví. Jako
erbovní figura se zvláště v 19. století dostával do erbů nově nobi-
litovaných lékařů – například roku 1883 v případě MUDr. Čeňka
šlechtice Jiruše, který dostal Aesculapova hada do levé poloviny
polceného štítu. (Obr. 26)

AFRICKÁ HERALDIKA – na africkém kontinentu šlo především
o britskou koloniální heraldiku, která vznikla v 19. století, kdy
byl učiněn pokus sjednotit tradiční formy heraldiky s charakte-
ristickou symbolikou života a přírody v koloniích. Proto se zde
často objevují takové figury jako sloni či krokodýlové jako charak-
teristiky zemí namísto obyvatelstvu nic neříkajících gryfů, medvě-
dů, draků či saní.

Zájem o heraldiku byl někde dokonce tak velký, že například
v Jihoafrické unii (republice) byl zřízen úřad státního herolda, který
dostal na starost tvorbu a registraci znaků státu, měst, institucí
i jednotlivců. Zde to ovšem souviselo s poměrně početnou menši-
nou evropských přistěhovalců, zejména z Británie a Nizozemska
(Búrové). V 50. letech 20. století vyřizovala heraldické záležitosti
Commission of Enquiry, jmenovaná vládou, a teprve v roce 1962
byl schválen zákon (Heraldy Act), jímž byl zřízen Heraldický úřad
(The Bureau of Heraldy) v čele se státním heroldem (State Herald)
a heraldickou radou jmenovanou ministerstvem národního vzdě-
lávání. Po 2. světové válce se postupně osvobodily všechny africké
státy, z nichž některé (například Gambie a Malawi) se přidržely
tradičních heraldických forem, zatímco jiné zavedly vlastní afric-
ké formy – například Keňa, Uganda, Tanzanie či Botswana, které
užívají štítu mandlovitého tvaru vytvořeného podle starých štítů
domorodých válečníků. Tento tvar převzala dokonce i jihoafrická
evangelická luteránská církev.

Francouzská koloniální heraldika neměla již předem naději na
úspěch, protože samotná Francie v oblasti heraldiky zcela selha-
la. Frankofonní africké státy užívají podivné emblémy, které ne-
mají s heraldikou nic společného. Poněkud přísnější měřítko snad
snese jen znak Marockého království. (Obr. 27)

Obr. 26:
Aesculapova hůl

Obr. 27: Africká
heraldika – znak

Súdánu
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AGNUS DEI (lat. Beránek Boží) – symbol Ježíše Krista jako Vyku-
pitele světa. Zpravidla se zobrazuje jako kráčející ovečka (lat. ag-
nus, fr. agneau, něm. Lamm, angl. lamb, Paschal) se svatozáří a
s korouhví přes rameno opatřenou buď Kristovým monogramem
(XP), nebo s křížem sv. Jiří, sv. Ondřeje a podobně. (Obr. 28)

Chov ovcí byl rozšířen od počátku neolitu, protože poskytoval
lidem potravu i oděv, ale od starozákonních dob byly ovce zároveň
obětovány Bohu. Protože Kristovu oběť na kříži lze přirovnat k oběti
velikonočního beránka (pascha), stal se beránek již v knize Zjeve-
ní symbolem Ježíše Krista. Jako atribut doprovází sv. Jana Křtite-
le, sv. Anežku Římskou a někdy také sv. Anežku Českou. Papež
sv. Klement měl u sebe beránka ve vyhnanství v Tauridě (na Kry-
mu), kde mu – jak vypráví legenda – beránek ukázal kopýtkem
pramen vody.

Beránek je personifikací nevinnosti, mírnosti, trpělivosti, po-
kory, oběti a doprovází alegorii víry. Beránci či ovce, zejména ve
spojení s Dobrým pastýřem, představují věřící a 12 beránků vy-
cházejících z bran svatých měst Betléma a Jeruzaléma symboli-
zuje apoštoly, kteří kráčejí z obou stran k Božímu beránkovi –
Kristu s křížovým nimbem a písmeny alfa a omega, stojícímu na
vyvýšeném pahorku – rajské hoře, z níž vytékají 4 biblické řeky
(např. na mozaikách v římských basilikách sv. Kosmy a Damiána
či sv. Klementa). Na vrcholu průčelí basiliky Nanebevzetí Panny
Marie na hoře Sión v Praze na Strahově zase spatřujeme sochu
Beránka, kolem níž se kruhovitě vine nápis VIDI SUPRA MONTEM
SION AGNUM, tj. A viděl jsem, hle, Beránek stál na hoře Sión (Zj
14, 1).

Beránek je spojován s různými symboly – s křížem (nástroj Kris-
tova umučení), s kalichem, do něhož je zachycována z jeho boku
prýštící Beránkova krev (J 20, 34), s korouhví vzkříšení nebo sedí-
cí na apokalyptické knize zapečetěné 7 pečetěmi, eventuálně se
svitkem nebo rotulem (svazkem).

Beránek jako klidné a mírné zvíře se dá zvládnout Dobrým pas-
týřem. Základním pramenem tohoto zobrazení je biblická parabo-
la, kterou uvádí evangelista Lukáš (15, 3–7) a Jan (10, 1–16). Před-
stavuje Krista, který přivádí ovci (křesťana-hříšníka) do stáda
(církve) a propouští duši zemřelého do nebeského království. Pro-
to se tento motiv (pastýř nesoucí ovci na ramenou) objevuje nej-
častěji v baptisteriích, později na kazatelnách.

Když spatřil Jan Křtitel Krista, zvolal: Hle, Beránek Boží, který
snímá hříchy světa (J 1, 29). Proto na paměť Kristovy vykupitel-
ské oběti nařídil papež Sergius I. (687–701), aby při mši sv. kněz,
krátce předtím než přijme Tělo a Krev Páně, řekl třikrát: Agnus
Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (Beránku Boží, který
snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi), při třetím opakování:
dona nobis pacem (daruj nám pokoj).

Obr. 28: Agnus Dei
ve znaku slovenské-
ho města Krupina

Obr. 31: Alerikn

Obr. 30: Spravedl-
nost a Milosrdenství
jako štítonoši znaku

Mladé Boleslavi

Obr. 29: Alegorická
postava Spravedl-

nosti ve znaku
Krásné Lípy
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V heraldice se agnus dei objevuje nejen v církevní heraldice, ale
i ve znacích řady měst (například maďarský Debrecín, skotský Per-
th, francouzský Rouen nebo slovenský Trenčín); viz též PALLIUM.

ALBÁNSKÁ HERALDIKA viz BALKÁNSKÁ HERALDIKA

ALEGORIE – jinotajné obrazné vyjádření zvláště ctností a klad-
ných vlastností (spravedlnost, milosrdenství a podobně).

Někteří středověcí, ale ještě i renesanční a barokní heraldici
dávali jednotlivým figurám tzv. alegorické významy, tj. usilovali –
ve snaze vysvětlit vznik a obraz štítu – připsat jim nějaký symbo-
lický význam. Tak například břevnu byl přiznán význam „umírně-
nosti“ nebo lilii význam „nevinnosti a čistoty“. Jde však jen o sym-
boliku, nikoliv o nějaký heraldický význam.

Některá města, která si obzvláště potrpěla na dobrou pověst, si
mnohdy vyprosila do svých znaků celé alegorické postavy. Větši-
nou to bývá postava Spravedlnosti, zobrazovaná jako žena oděná
v dlouhý šat s očima většinou zavázanýma šátkem, která drží v jed-
né ruce váhy (vina a nevina) a ve druhé ruce meč, jímž trestá vinu.
Takovou postavu Spravedlnosti užíval až do roku 1970 Kamenic-
ký Šenov, kde Spravedlnost měla oči otevřené a byla s křídly. Město
Krásná Lípa má pokosem dělený štít, v jehož horní zlaté části je
zelená lípa (mluvící pramen) a v dolní červené je sedící postava
Spravedlnosti. Rovněž město Mladá Boleslav užívá jako štítonoše
alegorických postav Spravedlnosti a Milosrdenství. (Obr. 29, 30)

ALERION – monstrum zobrazované v heraldice jako orlice bez
zobáku a pařátů. Objevuje se zejména ve znaku Lotrinska, kde
představuje anagram (tj. záměna písmen ve slově tak, že vznikne
slovo nové): alerion – Loraine. (Obr. 31)

ALIANCE – spojenectví, spojenecká smlouva; viz též ALIANČNÍ
ZNAKY.

ALIANČNÍ ZNAKY (něm. Allianz-Wappen, angl. arms of alliance)
– tzv. sdružené znaky, tj. užití dvou štítů vedle sebe nebo vkompo-
nování dvou štítů do jednoho.

Nejstarší aliancí na našem území je pečeť Přemyslovce Děpolda
z roku 1210, kde je na jednom štítě polcen erb rodový se znakem
zemským (tj. lev a polovina orlice). Nejběžnější bývaly alianční znaky
šlechtických manželů nebo jako znak vdovský. Nejčastěji býval
znak polcen, přičemž mužův erb byl vpravo a ženin vlevo, a to tak,
že jednotlivá pole vyplňovaly buď znaky celé, nebo jen jejich přísluš-
né poloviny, pokud to nebylo na újmu zřetelnosti znaku. V pozdější
době převládlo čtvrcení, kdy se mužův znak nachází v 1. a 4. poli,
zatímco znak manželky v poli 2. a 3.

Obr. 32: Schéma
barokní aliance

Obr. 33: Spojení
znaků Rožmberků a
Švamberků ve zna-
ku Jana Jiřího ze
Švamberka po vy-
mření Rožmberků.

Obr. 34: Spojení
znaků pánů z Hrad-
ce a Slavatů ve zna-
ku Viléma Slavaty

z Chlumu a Košum-
berka po sňatku
s dědičkou jindři-

chohradeckého do-
minia.
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Alianční znaky však také vznikají postavením dvou štítů vedle
sebe (častěji nahoře k sobě přikloněné), přičemž na heraldicky
pravé straně je znak manžela a na levé straně je znak manželky.
Figura manželova znaku bývá často z kurtoazních důvodů otoče-
na směrem dovnitř (zejména u zvířat, která nebudou hledět do-
prava, ale doleva), aby nebyla ke znaku choti natočena zády. Zna-
ky bývají většinou pod společnou hodnostní korunkou manžela,
jehož stav žena následuje. V případě knížat nebo princů bývají
oba štíty pod společným pláštěm. Heslo je u aliančních znaků
vždy mužovo a štítonoši bývají buď oba mužovy, anebo pravý je
manželův a levý manželčin.

Alianční znaky nejsou jen doménou šlechtické heraldiky, ale
prosadily se zejména v heraldice státní a dynastické (u soustátí
od personální unie až po sloučení správy) a heraldice církevní,
kde se kombinují znaky instituce, úřadu či řádu se znakem rodo-
vým nebo osobním. Rovněž některá města (například německý
Essen, Nürnberg či Fulda) užívají při sloučení správy alianční zna-
ky. K vytvoření alianci docházelo dokonce i v cechovní heraldice,
zvláště tam, kde se řemeslníci jednotlivých profesí spojovali ve
společný cech. (Obr. 32–35)

ALLOD (ALLODIUM) – zpupný statek, tj. svobodný pozemkový
majetek bez lenního závazku, u něhož existovala možnost prodeje
a koupě celého nebo části statku, oddělení jeho části pro potomka
či manželku a podobně; viz též FIDEIKOMIS.

ALMUŽNÍK – u papežského dvora v Římě je tato funkce doložena
již v 6. století, kdy byl příslušný hodnostář označován jako sacau-
larius. Později byl almužníkem (eleemosynarius apostolicus) vždy
arcibiskup in partibus a trůnní asistent, který náležel k užší rodi-
ně papeže (familia pontificia). Jeho úřad trvá do smrti papeže, kte-
rý ho jmenoval.

U nás ustanovil Karel IV. roku 1356 opata kláštera augustini-
ánů-kanovníků na Karlově (Nové Město pražské) a jeho nástupce
úřadem stálého almužníka českého královského dvora. Po zruše-
ní kanonie Josefem II. roku 1784 byl v roce 1791 přenesen tento
úřad na opaty premonstrátské kanonie na Strahově, kteří pak
taktéž užívali titulu Eleemosynarius ad aulam reg. perpetuus.

V Anglii bývá hodnost nejvyššího almužníka (Lord High Almo-
ner of England) tradičně spojována s úřadem biskupa oxfordské-
ho. Ve Francii tento úřad (aumônier) nabyl časem velkého význa-
mu, protože jeho nositel dokonce králi navrhoval kandidáty pro
biskupství a jiná beneficia.

ALTESSE (fr. výsost) – francouzský titul, který je od konce 18. sto-
letí v Evropě trojího druhu:

Obr. 35: Spojení
znaků Claryů a

Aldringenů ve zna-
ku Jeronyma z Cla-

ry-Aldringenu
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a) Altesse Impériale (císařská Výsost), který náleží rakouským ar-
civévodům, ruským velkoknížatům, a členům císařských domů
v Německu a ve Francii;

b) Altesse Royale (královská Výsost) pro členy královských a vel-
kovévodských rodů a jejich zákonných potomků;

c) Altesse Serénissime (Jasnost), který náleží padesáti mediatizo-
vaným (kdysi panujícím) německým knížecím rodům. Ze zdvo-
řilostních důvodů i titul ostatních vévodů a knížat vůbec.

ALTGRAF (něm. starohrabě) – německý titul vyskytující se v kní-
žecím rodu Salmů, zejména u linií Salm-Reifferscheidt-Krauthe-
im und Dyck a Salm-Reidderscheidt-Raitz, kde hlava linie má ti-
tul Fürst und Altgraf (kníže a starohrabě), syn Altgraf a dcera
Altgräfin (starohraběnka).

AMFISBÉNA – bájné zvíře zobrazované jako čtyřnohá a dvojhlavá
obluda lvích spárů s hadími hlavami, z nichž jedna hledí vpřed a
druhá, na konci těla, hledí vzad. Výjimečně bývá amfisbéna i okříd-
lená. (Obr. 36)

ANDĚL (lat. angelus, fr. ange, něm. Engel, angl. angel) – bytost
vyšší kategorie v lidské podobě, ale s křídly, sloužící jako posel zpro-
středkovávající styk mezi Bohem a lidmi. Jde o duchovní tvory stvo-
řené Bohem, kteří ho neustále oslavují a svým životem slouží jeho
spásným plánům, které má vzhledem k jiným tvorům. Jako bytosti
čistě duchovní jsou nesmrtelní a všechny viditelné tvory převyšují
svou dokonalostí, jak o tom svědčí lesk jejich slávy. Svým bytím
jsou Božími služebníky, především při naplňování jeho poslání spasit
všechny lidi. Celý lidský život je obklopen ochranou andělů a jejich
přímluvami u Boha. Každý věřící má svého anděla strážného, který
ho chrání a vede (katolická církev slaví svátek andělů strážných
2. 10.). Pozemské zobrazování andělů nás upozorňuje nejen na
jejich existenci, ale i na jejich vlastnosti (duchovní podstata = kří-
dla, krása a nevinnost = podoba dítěte nebo mladíka) a úkol, který
zastávají.

Pseudo-Dionýsius, syrský mnich ze 6. století, rozdělil ve svém
spise Nebeská hierarchie devět andělských chórů do tří skupin:

1. serafíni, cherubíni a trůny;
2. panstva, síly a mocnosti;
3. knížectva, archandělé a andělé.
Padlí andělé, odvrátivší se od Boha, se stávají ďábly. V heraldice

se objevují andělé jako obecné figury, a to buď ve štítě (například
znak vévodství Zaháňského, v erbu knížat z Lobkowicz nebo ve znaku
Novoměstského ústavu šlechtičen u sv. Andělů), nebo jako štítono-
ši (například ve francouzském královském znaku).

Obr. 36: Amfisbéna
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ANGLICKÁ HERALDIKA – heraldika Anglie byla při svém vzniku
silně ovlivněna heraldikou francouzskou zejména proto, že po bi-
tvě u Hastings roku 1066 se Anglie dostala do područí francouz-
sky mluvících dobyvatel (Normanů) a jejich jazyk se stal úřední
řečí na anglickém dvoře až po vládu Richarda II. (1377–1399).
Pokus změnit starofrancouzskou terminologii na anglickou kolem
roku 1400 ztroskotal a francouzština zůstala heraldickým jazykem
na Britských ostrovech dodnes, a to i navzdory tomu, že se angličti-
na později stala prvním světovým jazykem.

V anglické heraldice platí zásada, že dvě rozdílné osoby nesmě-
jí mít stejný znak. Proto byl v 17. století přijat systém diferenčních
značek (tzv. cadency marks), který přesně vymezuje místo každé-
ho člena uvnitř rodu nebo rodiny. Pouze hlavě rodu přísluší uží-
vat nerozlišený znak.

Anglická heraldika je nápadná vysokou frekvencí hlav štítu, krokví
a také obecných figur, které jsou nejčastěji 3 (rozmístění 2, 1).

Každý znak má být kreslen s přilbou, i když mnohé britské
publikace užívají jakousi heraldickou zkratku, kdy se klenot vznáší
spolu s korunkou nebo točenicí nad štítem. V období největšího
rozmachu britského impéria došlo také k přecenění významu kle-
notů. Výrazný podíl na tom měla tehdy velice oblíbená publikace
Fairbairn’s Book of Crests, která vyšla v mnoha vydáních a při-
spěla ve své době k úpadku heraldiky. Laikové začali tehdy zamě-
ňovat klenot za celý znak, a tak se začaly klenoty objevovat na-
místo štítů nebo celých znaků například na dvířkách kočárů.

Motto je v Anglii vlastnictvím každého individua a je zaměnitel-
né třeba i několikrát za život. Není pevnou součástí znaku a pouze
u velkých aristokratických rodin je neměnné.

Štítonoši jsou v Anglii vyhrazeni členům královské rodiny, pee-
rům království (nikoliv však duchovním), rytířům Podvazkového
řádu, Bodlákového řádu a Řádu sv. Patrika, nositelům velkokříže
ostatních rytířských řádů a výjimečně i některým korporacím,
i když existují doklady, že je ze zvyku užívala ojediněle i drobná
šlechta. Aby štítonoši neviseli ve vzduchu, stojí na půdě.

Snad nejvíce se anglická heraldika odlišuje od heraldiky konti-
nentální tím, že neužívá pláště a stany a také nesmírnou oblibou
tzv. badgů (odznaků). (Obr. 38–40)

Wales patří heraldicky k Anglii, a protože nikdy nebyl samo-
statným královstvím, není také zastoupen ve znaku Spojeného
království. Je chápán jako knížectví, a proto nemá svého herolda
ani vlastní rytířský řád.

V městské heraldice převládají z figur angličtí lvi, francouzské
lilie a královské odznaky (například padací mříž, růže atd.). Všechna
města mohou dostat od krále heroldů klenot a štítonoše. Hradeb-
ní koruna je v Anglii a ve Walesu vzácná, udělena byla pouze roku
1946 městu Monmouth, aby nahradila přilbu s klenotem. Pokud

Obr. 37: Ve znaku
Velké Británie za-
ujímá znak Anglie
čestné místo v 1. a
4. poli, 2. obsahuje

znak Skotska
a 3. Irska

Obr. 38: Badge
Anglie - růže

Obr. 39: Badge
Skotska - bodlák
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jde o štítonoše, menší města je většinou nemívají, protože za je-
jich udělení se zvyšuje poplatek heroldii. Naopak motta jsou širo-
ce rozšířena.

Anglie dnes patří vedle Skotska k zemím, kde se snad nejvíce
dbá na právní stav heraldiky, a to i institucí.

ANGLIKÁNSKÁ CÍRKEV (angl. Church of England, mimo Británii
většinou The Anglican Church) – protestantská státní církev založe-
ná v letech 1531–34 v Anglii králem Jindřichem VIII. (1509 –1547),
oficiální datum jejího vzniku je však až rok 1662. Roku 1534 vy-
dal anglický parlament zákon (Act of Supremacy), jímž prohlásil
krále za nejvyšší hlavu církve. Tím došlo k odloučení církve v An-
glii od Říma. Nepodepsání tzv. supremační přísahy bylo považo-
váno a trestáno jako velezrada (tak byl popraven např. sv. Thomas
More a mnoho dalších). V čele církve stojí vládnoucí panovník,
který užívá titulu Defensor Fidei (Defender of the Faith, tj. Ochrán-
ce víry), udělený papežem Lvem X. roku 1521 Jindřichu VIII. za
spis namířený proti Martinu Lutherovi. Dnes představuje anglikán-
ská církev jeden ze tří hlavních směrů protestantismu a až na ne-
dávné rozhodnutí o svěcení žen (dne 12. 3. 1994 udělil anglikánský
biskup Barry Rogerson z Bristolu v místní katedrále kněžská svě-
cení prvním 32 ženám), má ze všech protestantských církví ke ka-
tolicismu nejblíže (episkopální zřízení, liturgická praxe a podobně).

Nejvyšším církevním představitelem anglikánské církve je arci-
biskup canterburský, primas anglický. Znakem jeho arcidiecéze
je modrý štít, v němž je pallium v přirozených barvách podložené
zlatým arcibiskupským procesionálem. Druhým v pořadí, co do
důstojenství, je arcibiskup yorský, který užívá jako znak svého
úřadu červený štít, v němž jsou dva stříbrné zkřížené svatopetr-
ské klíče převýšené zlatou královskou korunou. Oba arcibiskupo-
vé užívají jako osoby štíty polcené, přičemž vpravo je vždy znak
arcidiecéze a vlevo znak rodový nebo osobní. Štít kryje zlatá mitra
zdobená drahokamy, z níž vystupují dvě červené fimbrie se zlatým
třásněním. U znaků však chybí motta. (Obr. 41)

Znaky anglikánských biskupů jsou tvořeny stejným způsobem
jako znaky arcibiskupů. Výjimku tvoří znak biskupa z Durhamu,
který kdysi oplýval z titulu palatina (Count Palatine) rozsáhlými
pravomocemi téměř samostatného vládce. Všechny tyto výsady
však biskupství do roku 1836 postupně ztratilo s výjimkou privi-
legií stát po pravici panovníka při korunovaci, mít přednost před
všemi ostatními biskupy vyjma biskupů londýnského a winches-
terského a odlišovat na paměť starých privilegií svůj znak. Mitra
biskupa durhamského totiž vychází ze zlaté otevřené vévodské
koruny, a z mitry navíc vyniká na způsob klenotu sedm pštrosích
per. Navíc může durhamský biskup na znamení dřívějších pravo-
mocí křížit za štítem berlu s mečem. (Obr. 42)

Obr. 40: Badge
 Irska - trojlist

Obr. 41: Znak
arcibiskupství

Canterbury

Obr. 42: Znak
biskupství Durham
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Biskup z Winchesteru zase z titulu preláta Podvazkového řádu
tradičně obtáčí svůj štít modrou řádovou přezkou.

Oblíbeným znamením je Nejsvětější Trojice zobrazovaná napří-
klad v případě biskupství Chester jako 3 (2, 1) zlaté mitry v červe-
ném poli, Norwich má totéž, ale v modrém poli, Bristol zase tři
zlaté otevřené koruny nad sebou v černém poli či Ely, kde je před-
stavována 3 (2, 1) zlatými korunami v červeném poli. (Obr. 43)

V anglikánských katedrálách a v kostelích se často vyskytují
znaky králů a královen jako hlav této církve.

ANNULET viz BRISURA

ANNULUS viz PRSTEN

ANTONÍNSKÝ KŘÍŽ viz KŘÍŽ

APOŠTOL (z řec. apostolos, tj. poslaný) – v Písmu označení sva-
tých mužů, kteří dostali od Boha úkol lidstvu něco vyřídit.
1. V užším slova smyslu titul učedníků, které Kristus povolal do
sboru utvářející se církve. Byli to Ondřej, Šimon-Petr, Jakub Větší
Zebedeův, Jan, Filip, Natanael-Bartoloměj, Matouš, Tomáš, Ja-
kub Menší Alfeův, Juda Tadeáš, Šimon Zelota a Jidáš Iškariot-
ský. Po Jidášově zradě a jeho odpadnutí povolali ostatní apoštolo-
vé na jeho místo Matěje. Apoštolem se po svém obrácení stal
i původně horlivý odpůrce křesťanů Šá’úl Paulus, tedy Pavel, vzdě-
laný židovský učenec a římský občan, a po něm i Barnabáš. Z pů-
vodních 12 (zastupovali jako patriarchové 12 izraelských kmenů
starozákonního vyvoleného národa jako základní kameny nového
Jeruzaléma a nového Božího lidu) vzrostl tedy počet apoštolů na
15. Jejich posláním a službou bylo hlásat evangelium – „Jako Otec
poslal mne, tak i já posílám vás.“ (Jan 20, 21).

Kristus pověřil apoštola Petra, aby se stal mluvčím apoštolů –
později zvaným knížetem apoštolů – a nadal ho mocí klíčů (oteví-
rat a zavírat nebeská Boží království a vyhlašovat církevní zákony
a církevní přikázání).

První, kdo z apoštolů zemřel mučednickou smrtí, byl Jakub
Větší (roku 42) a jediným, který zemřel přirozenou smrtí, byl Jan.
Apoštolové šířili víru kat holón kosmon (řecky: po celém světě,
odtud označení katolický). Ustanovovali do čela nově založených
církevních obcí biskupy nebo starší, a to vkládáním rukou. Jde
o svátost svěcení neboli ordinaci. Noví biskupové pak pokračovali
ve svátostné službě apoštolů včetně svěcení dalších biskupů. Tak
vznikla apoštolská posloupnost (successio apostolica), jejímiž no-
siteli zůstávají pouze biskupové. (Obr. 44–46)
2. V širším slova smyslu titul věrozvěstů jednotlivých národů –
například sv. Cyril (Konstantin) a sv. Metoděj u Slovanů, sv. Boni-

Obr. 43: Znak
biskupství Chester
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fác u Němců, sv. Ansgar u Normanů, sv. Augustin v Anglii, sv. Pa-
trik v Irsku, sv. Vojtěch (Adalbert) v Polsku a v Uhrách, sv. Fran-
tišek Xaverský v Indii a podobně.

APOŠTOLSKÉ ŘÁDY – řády řeholních kleriků věnujících se vzdělá-
vání národů, šíření vědy, misijní a sociální službě jako například
Tovaryšstvo Ježíšovo (jesuité), Řád zbožných škol (piaristé) a další.

APOŠTOLSKÁ ADMINISTRATURA – územní celek, kde nebylo
možné pro zvláštní a mimořádně obtížné podmínky dosud zřídit
diecézi. Tak byla například v roce 1922 zřízena papežem Piem XI.
trnavská apoštolská administratura, ač v Trnavě již od roku 1543
(po dobytí Ostřihomi Turky) až do roku 1822 sídlili dočasně ostři-
homští arcibiskupové. Teprve roku 1978 na základě dohody mezi
tehdejší ČSSR a Vatikánem se z Trnavy stala metropole nově
zřízené slovenské provincie. V současné době je největší apoštol-
skou administraturou na světě celá evropská část Ruska o rozlo-
ze 4 000 000 km2 a s 300 000 katolíky.

APOŠTOLSKÁ NUNCIATURA viz NUNCIATURA

APOŠTOLSKÉ VELIČENSTVO viz APOŠTOLSKÝ KRÁL

APOŠTOLSKÝ ADMINISTRÁTOR – 1. Titul papežem jmenované-
ho církevního hierarchy, který je pověřen řídit apoštolskou admi-
nistraturu až do zřízení diecéze, kterou nebylo možné pro zvláštní
a mimořádně obtížné podmínky dosud zřídit (například rozděle-
ním při změnách hranic). Apoštolský administrátor bývá zpravi-
dla s biskupským svěcením a pokud není biskupem je mu pravo-
mocemi roven.
2. Papežem jmenovaný prozatímní a mimořádný ordinář (správce)
diecéze nebo jiné dílčí církve v zemi, kde není náboženská svobo-
da, respektive kde je bráněno státem řádnému obsazení arcibis-
kupského nebo biskupského stolce. Tak byl apoštolským admi-
nistrátorem pražské arcidiecéze v letech 1965–1978 František
Tomášek, titulární biskup butský.

APOŠTOLSKÝ DELEGÁT viz DELEGÁT

APOŠTOLSKÝ KRÁL (lat. Rex apostolicus) – titul udělený první-
mu uherskému králi sv. Štěpánu I. papežem Silvestrem II. za jeho
zásluhy o christianizaci uherských kmenů a potvrzený brevem
papeže Klementa XIII. ze dne 25. 8. 1758 uherské královně Marii
Terezii a jejím nástupcům.

APOŠTOLSKÝ NUNCIUS viz NUNCIUS

Obr. 46: Jedním ze
symbolů apoštola
Petra je svatope-

terský kříž

Obr. 45: Jedním ze
symbolů apoštola
Ondřeje je svato-

ondřejský kříž

Obr. 44: Lev
sv. Marka –

upravený symbol
apoštola a evange-

listy ve znaku
Benátek
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APOŠTOLSKÝ PALATIN (též Lateránský palatin) – titul odvozený
od Lateránského paláce v Římě, ve kterém byly pořádány dílčí cere-
monie korunovací římských císařů, jejichž důstojenství bylo ještě
do konce 15. století vázáno na uskutečněnou korunovaci v Římě.
Lateránské palatináty mohl však vedle císaře udílet i papež, a proto
byli tito palatinové – na rozlišení od palatinů císařských – nazýváni
také apoštolskými palatiny. Takový palatinát byl např. roku 1684
udělen papežem Innocentem XI. senátoru Nového Města pražského
Zikmundu Václavu Lopatskému z Liběchova; viz též PALATIN.

APOŠTOLSKÝ PREFEKT – titul církevního hierarchy stojícího
v čele apoštolské prefektury, tj. území, kde z jakýchkoliv důvodů
nemůže být zřízena diecéze. Apoštolská prefektura zpravidla vzni-
ká z autonomní misie. Apoštolský prefekt zastupuje na daném
území papeže, je ordinářem, a jeho hodnost je podobná té, kterou
má apoštolský vikář.

APOŠTOLSKÝ PROTONOTÁŘ – titul prelátů papežského dvora
(zpravidla jich je 12), kteří se starají o papežské písemnosti a ově-
řují je. Ve svých znacích užívají fialový klobouk se šesti červenými
střapci bez dalších atributů.

APOŠTOLSKÝ STOLEC (lat. Sedes Apostolica) zvaný též Svatý
stolec Sancta Sedes, nebo i Svatá stolice – označení papežství jako
instituce. Zpočátku to bylo označení biskupských prestolů zříze-
ných některým z apoštolů, od počátku 4. století však je toto ozna-
čení užíváno již jen pro Řím.

APOŠTOLSKÝ VIKÁŘ (lat. vicarius apostolicus) – titul správce
apoštolského vikariátu, tj. církevního obvodu (území), který není
pro mimořádné podmínky dosud ustanoven jako diecéze. Tyto
administrativní jednotky se nacházejí zejména v misijních oblas-
tech a podléhají vatikánské Kongregaci pro evangelizaci národů.
Pravomoc apoštolského vikáře je na úrovni diecézního biskupa,
a proto bývá zpravidla titulárním biskupem a zastupuje na da-
ném území papeže. Apoštolský vikariát vzniká povýšením apoš-
tolské prefektury po vzrůstu počtu farností; viz též VIKÁŘ.

ARCIBISKUP (lat. archiepiscopus) – 1. Titul hierarchy stojícího
v čele církevní provincie (arcidiecéze), která se skládá z několika
tzv. sufragánních diecézí. Arcibiskup má i titul metropolity, pro-
tože sídlí v metropoli, tj. v hlavním městě církevní provincie. Ně-
kteří arcibiskupové mají navíc ještě titul primas.

Označení arcibiskup vzniklo z řec. arché episcopus a znamená
doslova: první biskup. Ve 4. století je znám jako arcibiskup jen
biskup alexandrijský, ale v 5. století to už byli i biskupové v Římě,
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Antiochii, Jeruzalémě a Caesareji, kteří byli současně nazýváni
také patriarchové. Od 6. století jsou arcibiskupy jen metropolito-
vé a ti, jimž tento titul svěřil papež.

Až do zrušení šlechtických titulů v rámci církve (v roce 1950)
požívali někteří arcibiskupové-metropolitové z titulu svého úřadu
knížecí důstojenství. Takovými knížaty-arcibiskupy byli například
metropolitové pražští, olomoučtí, salcburští a podobně. Je zají-
mavé, že arcibiskup ostřihomský József kardinál Mindszenty
(1892–1975) se nikdy nevzdal titulu „kníže-primas“, který vyjad-
řoval jeho církevně-občanskou moc, a užíval ho i poté, co mu byl
umožněn odchod z komunistického Maďarska (1971). Říšským
knížetem byl již pražský biskup Jindřich Břetislav († 1197), jemuž
toto důstojenství propůjčil ad personam roku 1187 císař Fried-
rich I. Barbarossa. Trvale však propůjčil pražským arcibiskupům
říšský i český knížecí titul až Rudolf II. dne 15. 6. 1603. Pražští
arcibiskupové měli na základě konstituce Romanus Pontifex pa-
peže Klementa VI. ze dne 5. 5. 1344 privilegium korunovat české-
ho krále a v den korunovace nosit kardinálský purpur, i když ne-
byli kardinály. Poprvé tohoto práva využil při korunovaci krále
Leopolda II. dne 7. 9. 1791 v chrámu sv. Víta arcibiskup Antonín
Petr Příchovský z Příchovic.

Dříve býval oficiální titul pražských metropolitů bohatý a obsa-
hoval řadu dnes již zaniklých privilegií a reálií. Jako příklad po-
slouží titulatura 29. pražského arcibiskupa Lva Skrbenského
z Hříště (1899 –1916), která zněla:

Jeho Eminence, Nejdůstojnější Pán, Lev kardinál Skrbenský
z Hříště, Svaté Církve Římské titulu u sv. Štěpána kardinál-kněz,
z Milosti Boží a Prozřetelnosti Apoštolské Stolice Svaté kníže-arci-
biskup pražský, primas český, rozený český a přeslavných diecé-
zí bamberské, míšeňské, řezenské a pasovské legát, metropolita
Čech, věčný kancléř obojí fakulty theologické pražských universit,
doktor posvátné theologie, prelát vždy věrné kapituly svatovítské,
etc., etc.

Jeden z jeho nástupců, 34. pražský arcibiskup, užíval již jen
následující titulaturu: Jeho Eminence, ThDr. František kardinál
Tomášek, arcibiskup pražský a primas český.

Arcibiskup olomoucký a metropolita moravský užíval také čes-
kého knížecího titulu (udělen v Praze dne 10. 8. 1588 Rudolfem II.
ještě olomouckým biskupům) a od ustanovení Karla IV. ze dne
1. 5. 1365 byl v rámci nejvyšších dědičných zemských úřadů hra-
bětem královské kaple (Comes regiae Capellae Bohemiae).

Arcibiskup má právo na oslovení Excelence, pokud není kardi-
nálem.

Ve svých znacích spojují arcibiskupové znak své arcidiecéze se
znakem rodovým, popřípadě osobním, a to nejčastěji čtvrcením,
ale také polcením či dělením. Štít metropolitů je uprostřed podlo-

Obr. 47: Patriarší
kříž, mitra a berla
ve znacích arci-

biskupů
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žen patriarším křížem a vlevo berlou (zpravidla zákrutem ven),
zatímco na pravé horní hraně štítu spočívá mitra. Dříve obsaho-
val znak arcibiskupů, jejichž stolec byl spojen s knížecím titulem,
ještě knížecí korunu a někdy také meč na znamení světské moci
(například arcibiskupové olomoučtí). Kolem dolní poloviny štítu
mají sídelní arcibiskupové ovinuté pallium jako odznak své hod-
nosti a úřadu. Pod štítem je ještě osobní metropolitovo heslo a vše
je převýšeno zeleným kloboukem provázeným 10 zelenými střapci
po každé straně. Pouze salcburští arcibiskupové užívají tradičně
červené klobouky.
2. Titulární arcibiskup – čestný titul vysokého církevního hodnos-
táře, který nestojí v čele církevní provincie, není metropolitou. Titu-
lárními arcibiskupy jsou zpravidla jmenováni papežští nunciové nebo
tento titul získávají někteří biskupové jako osobní vyznamenání.

Ve svých znacích užívají titulární arcibiskupové rodový nebo
osobní štít, za štítem pouze patriarší kříž, pod štítem devizu a
také zelený klobouk s 10 střapci po každé straně.
3. Titul hierarchy v některých nekatolických církvích, například
v ruské pravoslavné církvi nebo v církvi anglikánské, kde jsou
arcibiskupové dva – z Canterbury (primas) a z Yorku.

ARCIBISKUPSKÝ KŘÍŽ – v podstatě procesionál ve formě patri-
aršího kříže, který se nosí od 13. století v průvodu bezprostředně
před arcibiskupem v kostelích i mimo ně v rámci jeho provincie.
Také někteří biskupové mívali toto právo. Arcibiskupským křížem
je podložen každý znak arcibiskupa římsko-katolické církve, za-
tímco primas anglikánské církve, arcibiskup z Canterbury, jej užívá
jako figury ve štítě.

ARCIBISKUPSTVÍ – označení úřadu a sídla arcibiskupa.
V České republice jsou dvě arcibiskupství: 1. Arcibiskupství

pražské, stolec sv. Vojtěcha, vzniklo povýšením pražského biskup-
ství zřizovací konstitucí papeže Klementa VI. Ex supernae provi-
dentia maiestatis ze dne 30. 4. 1344 na základě iniciativy násled-
níka trůnu markraběte moravského Karla (potomního Karla IV).
Prvním arcibiskupem se stal Arnošt z Pardubic (1344 –1364).
Původně byla Praha metropolí provincie českomoravské, ale po
zřízení arcibiskupství olomouckého roku 1777 již jen provincie
české. Arcibiskup pražský má titul primase českého a jeho su-
fragánními biskupstvími jsou Litoměřice, Hradec Králové, České
Budějovice a Plzeň. Patrony jsou sv. Vojtěch, sv. Václav a sv. Jan
Nepomucký. Katedrálním chrámem arcibiskupství je sv. Vít na
Pražském hradě.

Znakem pražského arcibiskupství, doloženým od první čtvrti-
ny 14. století, je zlaté břevno v černém poli.
2. Arcibiskupství olomoucké vzniklo povýšením olomouckého bis-
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kupství bullou Pia VI. ze dne 5. 12. 1777. Prvním arcibiskupem se
stal Antonín Theodor hrabě z Colloredo-Waldsee (1777–1811).

Arcibiskup olomoucký, který je metropolitou moravským, má
sufragánní biskupství v Brně a biskupství ostravsko-opavské.
Patrony jsou sv. Václav a sv. Cyril a sv. Metoděj. Katedrální chrám
sv. Václava.

Znakem olomouckého arcibiskupství (respektive biskupství),
doloženým od první třetiny 14. století, je 6 (4, 2) stříbrných kuželů
v červeném poli. V letech 1588 –1924 byl štít čtvrcen, přičemž v 1.
a 4. poli byly kužely, ve 2. a 3. zlatém poli černá orlice se zlatou
hvězdou na hrudi. V letech 1924 –1978 zůstalo 1. a 4. pole ne-
změněno, ve 2. a 3. poli byl užíván malý znak Československé
republiky. Od roku 1978 pak tvoří 2. pole znak Moravy a 3. pole
znak Slezska. (Obr. 48)

ARCIDĚKAN (lat. archidecanus) – dříve titul biskupem ustanove-
ného vyššího duchovního dozorce nad okrskem zahrnujícím ně-
kolik děkanátů nebo vikariátů a tvořícím vlastní arciděkanství.
V Čechách byla arciděkanství tradičně v Bílině, Sokolově, Krum-
lově, Kutné Hoře, Liberci, Plzni a v Horšovském Týně. Kdysi mívali
arciděkani právo nosit i infuli (mitru), ale toto privilegium ztratili
po II. vatikánském koncilu. Arciděkanství jako historický čestný
titul některých farností zanikl u nás v roce 1995, protože byl v roz-
poru s novým kodexem kanonického práva.

ARCIDIECÉZE (lat. archidioecesis) – v římsko-katolické církvi pro-
vincie nebo oblast spravovaná arcibiskupem nebo biskupská die-
céze metropolity.

ARCIJÁHEN (lat. archidiaconus) – titul užívaný ve 3. století pro
představené žáků v katedrále, od 4. století pak pro zástupce bis-
kupa v diecézních záležitostech dozorčích, správních a majetko-
vých. Instituce arcijáhnů vycházela teritoriálně z historických
krajů, jak se vytvářely v obvodu významých hradišť. Arcijáhnové
byli podřízeni biskupovi a po hmotné stránce je zajišťovaly bis-
kupské statky. Titul arcijáhna se začíná objevovat v době, kdy
mizejí arcikněží. Zatímco arcikněží více záviseli na světských čini-
telích, kteří jim poskytovali hmotnou základnu, arcijáhni byli vý-
lučně pomocným orgánem biskupské správy diecéze a byli hmot-
ně na světské moci nezávislí. Představují tedy v podstatě první
článek nové, nezávislé církevní organizace. Měli spravovat maje-
tek, starat se o chudé, bdít nad výchovou a disciplínou kléru
a konat jménem biskupa vizitace. Byli jakýmisi „generálními viká-
ři“, proto si je biskup volil sám. Měli na starosti různé okrsky
diecéze, včetně biskupského města (tam užíval arcijáhen někdy
titulu archidiaconus maior). Morava byla již roku 1131 rozdělena

Obr. 48: Znak
olomouckého
arcibiskupství
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na 6 arcijáhenství, v Čechách vzniklo od počátku 60. let 12. stole-
tí do počátku 13. století celkem 10 arcijáhenství (Praha, Kouřim,
Bechyně, Žatec, Litoměřice, Bílina, Boleslav, Plzeň, Horšovský Týn
a Hradec Králové). Ve 13. století se stali tito hodnostáři na bisku-
povi téměř nezávislí, přičemž jejich pravomoci se blížily biskup-
ské jurisdikci. Od 16. století byl však jejich vliv omezen.

ARCIKANCLÉŘ viz ARCIÚŘADY

ARCIKNĚZ (staročesky arcipryšt) – nejstarší titul představeného
hradských kostelů. V Čechách je poprvé písemně doložen až v roce
1039, ale nemůže být pochyb, že existoval již mnohem dříve. Arci-
kněží stáli pod ochranou a ve službách světské moci a působili
i jako knížecí úředníci, zejména jako veřejní žalobci. V poslední
čtvrtině 12. století se však titul arcikněze z pramenů ztrácí.

ARCIOPAT – 1. Titul představeného několika mužských klášterů,
jimž stojí v čele jiní opati, popřípadě řídí jednotlivé řádové kongre-
gace (provincie) jako například u řádu benediktinů.
2. Titul opata, který stojí v čele opatství, které obdrželo od papeže
čestný titul arciopatství. Tak například se souhlasem papeže Jana
Pavla II. povýšila při příležitosti milénia břevnovského kláštera
Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoš-
tolského života břevnovské opatství na arciopatství. Dekret pode-
psal v Římě dne 10. 2. 1993 prefekt této kongregace Eduardo kar-
dinál Martinez. Tím se stal ThDr. Anastáz Opasek, O. S. B., opat
břevnovský, arciopatem.

ARCIOPATSTVÍ viz ARCIOPAT

ARCIÚŘADY (lat. Archi officia) – označení úřadů vztahujících se
ke dvoru císaře Svaté říše římské, které vznikaly již u dvora Karla
Velikého. Jde zejména o:
1. Arcikancléř (archicancellarius), původně jen referendarius, tj.
přednosta císařské kanceláře. Od roku 965 stál v čele říšské kan-
celáře arcibiskup mohučský, jehož jurisdikce byla později omeze-
na per Germanum. V 11. století se stal arcibiskup kolínský arci-
kancléřem per Italiam (byl-li císař v Itálii) a roku 1157 arcibiskup
vienneský arcikancléřem pro případ, že císař pobýval v Burgund-
sku. Toto důstojenství bylo ve 13. století přeneseno na arcibisku-
pa trevírského (per Galliam) a potvrzeno roku 1314. Rozdělení
potvrdil i Karel IV. svou Zlatou bullou z roku 1356.
2. Arcikancléř císařoven – opat fuldský (potvrzeno 1356).
3. Arcikomoří (archicamerarius), úřad zastávaný po roce 1184
markrabaty braniborskými, kteří spravovali císařské důchody a
znamení tohoto úřadu (tj. žezlo) se dodnes zachovalo ve znaku
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Braniborska a bylo součástí i znaků pruských králů a německých
císařů z dynastie Hohenzollernů.
4. Arcimaršálek (archimarescallus), úřad zastávaný vévody sas-
kými, kteří přijali i odznak tohoto úřadu (dva zkřížené meče) do
svého znaku. Byli přednosty císařských koníren. Protože byli ar-
cimaršálky jen titulárně a ceremoniálně, skutečný úřad vykoná-
vala hrabata z Pappenheimu. (Obr. 49)
5. Arcičíšník (archipincerna), úřad spravující císařské sklepy a
vinice zastávali asi od roku 1114 knížata česká a později i čeští
králové, kteří však nepřijali do znaku odznak tohoto úřadu.
6. Arcistolník, arcikraječ, arcitruchsas (arcidapifer), úřad dozorce
u císařského dvora a stolu zastávali nejprve frančtí vévodové, poz-
ději falckrabata rýnská a nakonec kurfiřti bavorští. Ti všichni uží-
vali ve svém znaku jako odznak úřadu říšské jablko.
7. Arcikorouhevník, úřad zřízený až o staletí později a svěřený
vévodům württemberským, kteří přijali i odznak úřadu (říšskou
korouhev) do svého znaku. (Obr. 50)

ARCIVÉVODA (lat. archidux, něm. Erzherzog, angl. archduke) –
titul užívaný výlučně členy domu (arcidomu) rakouského. Po vy-
dání Zlaté bully Karlem IV. roku 1356 byli rakouští vévodové, po-
kud meškali na císařském dvoře, považováni za „dvorské arcivé-
vody“. Roku 1453 potvrdil císař Friedrich III. titul arcivévody svému
synu Maxmiliánovi a jeho dědicům. Oslovení arcivévodů je Císař-
ská a královská Výsost (k. u. k. Hoheit). Příslušníci arcidomu ra-
kouského směli uzavírat jen rovnorodé sňatky; viz též MESALI-
ANCE. (Obr. 51)

ARCIVÉVODKYNĚ (Erzherzogin) viz ARCIVÉVODA

ARCHANDĚL – anděl vyšší třídy, kterých by podle Písma mělo být
sedm. Nejznámějšími jsou však archandělé Gabriel, Rafael, Mi-
chael a Uriel. Obdobně jako andělé jsou v heraldice zobrazováni
s křídly.

Dříve měli archandělé Gabriel, Michael a Rafael v liturgickém
kalendáři oddělené svátky. Dnes mají jeden společný (29. 9.). Tento
den se shoduje s výročím posvěcení římské basiliky sv. Michaela
a mnohde ve světě je znám jako Michaelmas.

Gabriel (tj. muž Boží) je představován jako Boží hlasatel. Podle
evangelia sv. Lukáše hovořil se Zachariášem i Pannou Marií, aby
jim oznámil narození jejich synů.

Rafael (tj. Bůh uzdravuje) navrátil ve Starém zákoně Tobiášovi
zrak (Tob 11, 7–14). V Novém zákoně vířil léčivé vody rybníka po-
blíž Jeruzaléma (J 5, 1–4).

Michael (tj. kdo je jako Bůh) byl Židy pokládán za zvláštního
ochránce Izraele, pro křesťany se stal ochráncem církve. V knize

Obr. 49: Erb hrabat
von und zu Pappen-
heim – dědičných

říšských maršálků

Obr. 50: Erb vévodů
z Württembergu –

dědičných říšských
arcikorouhevníků

Obr. 51:
Arcivévodská

koruna


