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jan županič

realisMus či traDice?
k heralDickéMu sebevyjÁDření nové šlechty 

a obcí v 19.–21. století1

jan županič, realism or tradition? on the heraldic selfexpression of municipalities and 
the new aristocracy in the 19th to 21st centuries

With the expansion of “paper heraldry” in the 15th and 16th centuries, coats of arms begin 
to change. They are now massively employed by legal entities as well (municipalities and 
guilds), they become more complex, and they frequently reflect the individual’s social 
standing or the status of the town or guild. Starting in the 17th century, the coats of arms 
of the most important towns also contain so-called secondary devices that further increase 
their resemblance to the coats of arms of the upper aristocracy.
By at least the early 19th century, municipal and family coats of arms show realistic 
depictions of weapons, documents, religious objects, historical figures, or existing 
buildings. Some of these coats of arms are known to us; others have so far remained 
unnoticed by researches. The aim of this study is to perform an analysis of these coats of 
arms, based on a study of archival materials from Vienna’s aristocratic archives (Allgemeines 
Verwaltungsarchiv) and the aristocratic archives kept at the Ministry of the Interior in 
Vienna (National Archive), and their comparison with the applicable heraldic rules of the 
Austrian Empire, with the aim of using several examples to illustrate the use of realistic 
elements (in particular building) in the heraldry of the 19th and 20th centuries. Special 
attention is paid to the city of Prague and to the arms of its municipal districts, in which 
we can still find similar realistic elements at the end of the 20th century.

Key words: heraldry – municipalities – new aristocracy – symbolic representation – 19th 
to 21st centuries

Na území dnešního hlavního města Prahy se původně rozkládalo dvacet tři 
zprvu samostatných měst různého stáří a významu a řada dalších menších 
obcí, které v průběhu 18. až 20. století postupně vytvořily dnešní metropoli 
České republiky. Některé z těchto obcí ještě před vznikem hlavního města 
Prahy (resp. před připojením k němu) užívaly znaky, jiným byly znaky 
uděleny teprve poté, co se obce staly součástí Prahy.2 Pražská heraldika se 
v zásadě nevymyká obecnému průměru české městské heraldiky, která se 
– zejména při srovnání s heraldikou šlechtickou – vyznačuje jistými odliš-
nostmi. Dříve než u šlechty se zde totiž objevují rozličné podoby obecných 

1 Tato studie vznikla v rámci grantu Grantové agentury České republiky č. 404/08/0259.

2 Srov. Jakub Hrdlička, Pražská heraldika. Znaky pražských měst, cechů a měšťanů, Praha 
1993.
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figur, které často vycházejí z pečetních obrazů nebo symbolů používaných 
na praporcích či odkazují na specifika určitého města či městyse.3

Obce si přitom znaky většinou samy volily, stejně jako to činily i osoby 
povýšené do šlechtického stavu. S odstupem staletí však můžeme jen obtíž-
ně rekonstruovat motivy, které vedly jednotlivce k přijetí určitého rozhod-
nutí. Jisté otázky mohou poodkrýt jen prameny osobní povahy – deníky, 
dopisy, paměti, třebaže i v tomto případě nám většinou nejniternější pocity 
zkoumané osobnosti unikají. Nemluvíme přitom jen o tzv. velkých ději-
nách, kdy krok jednotlivce zásadním způsobem ovlivnil dobové události, 
ale samozřejmě také o událostech v každodenním životě.

Po dlouhou dobu byla součástí běžného lidského života také heraldika. 
Heraldická znamení – ať již vyobrazená na štítech, praporech, budovách či 
tiscích – provázela člověka od narození do smrti a alespoň základní orien-
tace v oboru patřila k povinným znalostem průměrně vzdělaného člověka. 
Znaky byly natolik běžnou součástí existence, že k jejich přijetí a užívání 
přistupovali jak jednotlivci zcela rozdílného sociálního postavení (kromě 
šlechty také měšťané a v některých částech Evropy i sedláci), tak i institu-
ce – města, cechy, univerzity apod. Přijetí erbu (většinou prostřednictvím 
panovnické listiny) bylo často manifestací vlastních zásluh, priorit a zájmů. 
Zatímco v případě právnických osob (měst a institucí) byla volba znaku 
obvykle záležitostí kolektivní dohody, u fyzických osob mohlo jít o roz-
hodnutí jak jednotlivce, tak celé jeho rodiny. Vypovídací hodnota erbů 
je proto nemalá. Právě ony nám totiž umožňují nahlédnout do myšlení 
a vkusu doby a vydávají svědectví o zájmech, profesi či dokonce politické 
a národní orientaci příjemců.

Bohužel motivy, jež k volbě znaku vedly, lze rekonstruovat jen velmi 
obtížně. Zatímco ještě v polovině 19. století totiž bylo obvyklé podávat 
k žádosti o znak ( jak obecní, tak osobní) tzv. vysvětlení erbu zdůvodňující 
použití jednotlivých figur, od sedmdesátých let 19. století se tyto materiály 
v konceptech šlechtického archivu c. k. ministerstva vnitra nacházejí jen 
výjimečně, protože žadatel zasílal do Vídně jen popis a nákres erbu bez 
dalších komentářů.4

3 Karel Schwarzenberg, Heraldika čili přehled její teorie se zřetelem k Čechám na vývojovém 
základě, Praha 1941, s. 149–155.

4 Zajímavé vysvětlení zvoleného erbu podal při podání žádosti o povýšení do rytířského 
stavu na základě Řádu železné koruny III. třídy pražský primátor Václav Bělský (nobi-
litován 14. března 1867). In: Österreichisches Staatsarchiv Wien, Allgemeines Verwal-
tungsarchiv, AA (dále jen AVA, AA), Wenzl Bělský, Ritterstand 1867. Též Jan Županič, 
Nová šlechta Rakouského císařství, Praha 2006, s. 201–202. K otázce volby erbů podrobně 
Michael Göbl, Österreichische Kanzleiheraldik und Wappensymbolik des 19. Jahrhunderts 
am Beispiel von Wappenverleihungen an Militärpersonen, Diplomarbeit zur Erlangung 
des Magistergrades der Philosophie an der Geistenwissenschaftlichen Fakultät der 
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Heraldika rozhodně nebyla vědou statickou. S úpadkem rytířského 
vojska se erby, původně jednoduché symboly určené k identifikaci jedince 
na bojišti, začaly měnit a postupně se staly hlavně symbolem společen-
ského postavení. Od 17. století sloužily tomuto účelu především honosné 
kusy – štítonoši, koruny apod., které nenajdeme jen u erbů šlechticů, ale 
ve znacích zemí a nejvýznamnějších měst.5 Udělené znaky navíc nezůstá-
valy neměnné. Právě naopak. Řada jedinců využila stavovského povýšení 
k jejich (někdy více, jindy méně radikální) změně. Velmi podobně postu-
povala i města. Jejich představení rádi využívali významných příležitostí 
(např. panovnické přízně po úspěšné obraně proti nepřátelům či z důvodu 
prokázání jiné služby koruně) a podávali panovnické kanceláři žádosti 
o polepšení znaku, který se tak stával složitější a honosnější.6

Samozřejmě že i znaky udělené v době tzv. papírové heraldiky musely 
splňovat základní heraldické náležitosti. Nad podobou erbu v habsburské 
monarchii bděli tzv. erbovní cenzoři. Ti také vytvořili většinu heraldických 
norem, jimiž se říše řídila až do svého zániku. Úřad erbovních cenzorů má 
své kořeny již ve středověku, v 18. století se však stal v Rakousku úřadem 
státním s přesně vymezenou kompetencí. Do této podoby byl transformo-
ván za vlády Josefa I., který tuto funkci, ovšem ještě s titulem krále erbů 
(Armorum rex), svěřil 29. listopadu 1708 Williamu O’Kellymu of Aghrim 
spolu s následujícími pravomocemi: „Rakouskému heroldovi Wilhelmbovi 
O’Kellymu (…) milostivě dovolujeme, aby v budoucnu při revidování 
malířem nakreslených znaků bděl nad dodržováním heraldických zásad 
a aby sám erby navrhoval…“7

O’Kelly, jenž se nikdy nenaučil pořádně německy, opatřoval schválené 
erby latinskou poznámkou „conforme est arti et statui“. Tato formulace, 

 Universität Wien, Wien 1986; týž, Österreichische Kanzleiheraldik und Wappensymbolik 
des 19. Jahrhunderts am Beispiel von Wappenverleihungen an Zivilpersonen, Dissertation zur 
Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Geistenwissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Wien, Wien 1992.

5 K. Schwarzenberg, Heraldika, s. 91–122.

6 Jako příklad může posloužit polepšení znaků Starého a Nového Města pražského 
listinami z 20. dubna 1649 a 3. května 1649, ve kterých nové erbovní figury odkazují 
na úspěšnou obranu obcí proti švédským vojskům roku 1648. Viz Archiv hlavního měs-
ta Prahy (dále jen AMP), PGL I-76 a PGL I-77; též Michal Fiala – Jakub Hrdlička 
– Tomáš Krejčík – Jan Županič, Erbovní listiny Archivu hlavního města Prahy a Archivu 
Národního muzea a Osobní privilegia a obléhání Prahy, Praha 2001 (edice na CD-ROM), 
záznam č. 6 a 7.

7 Cit. dle Hanns Jäger-Sunstenau, Die Wappenzensoren in den Hofkanzleien in Wien 
1707–1918, Genealogica & Heraldica 1984, s. 357; též Jiří Brňovják –Pavel Hruboň, 
Erbovní návrh a erbovní cenzura v českých nobilitacích císaře Karla VI. (1712–1740). Příspěvek 
k české barokní heraldice, in: Milan Šišmiš, Erbové listiny – Patents of Arms. Zborník prispe-
vkov z medzinárodnej konferencie, ktorá sa v dňoch 19.–20. októbra 2005 uskutočnila 
v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine, Martin 2006. s. 152–161.
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převedená do německého „Der Kunst und dem Standesgrade entsprechend“, 
zůstala zachována až do zániku Rakousko-Uherska jako stereotypní for-
mule připisovaná kancelářskými heraldiky na erbovní návrhy.8 V letech 
1867–1918 zastávali funkci erbovních cenzorů čtyři muži. Nejprve to byl 
Victor rytíř Lucki (1851–1891) a po něm Emil rytíř Less (1891–1901), jež 
byl penzionován v souvislosti s renobilitačním skandálem na počátku 
20. století.9 Vzhledem k nárůstu agendy, jež byla mj. spojena i s častějším 
udílením obecních znaků, působili od počátku 20. století na šlechtickém 
odboru c. k. ministerstva vnitra cenzoři dva: Karl Schörnbock (1901–1918) 
a Heinrich Seydl (1901–1927). Oba později přešli do státních služeb Ra-
kouské republiky.

Erbovní cenzoři dohlíželi na to, aby měl erb předepsanou podobu, jež 
byla odlišná u znaků jednotlivců a obcí, a na dodržování předpisů, které 
měly odlišit jednotlivé stupně šlechtictví. V tomto ohledu je nejvýznam-
nější tereziánský předpis z  listopadu 1752 vydaný erbovním cenzorem 
Johannem Friedrichem von Eger (1684–1770). Podle něj byly panskému 
stavu (později vyšší šlechtě)10 vyhrazeny všechny honosné kusy, a  to 
s výjimkou hesel, která se od 19. století povolovala i rytířům a prostým 
šlechticům. Panskému stavu také náleželo výhradní právo na hodnostní 
koruny, zatímco nižší šlechta se odlišovala počtem turnajských přileb: 
ke šlechtickému erbu patřila jedna (měla být zobrazována jako pootočená 
doprava, ale ministerstvo vnitra se tohoto pravidla striktně nedrželo), k ry-
tířskému dvě. Nařízení se ale týkalo jen nově nobilitovaných rodin, stará 
šlechta ke změnám nucena nebyla. Pravidlo dvou přileb mělo být za všech 
okolností dodržováno, od počátku 20. století jsou ale doloženy případy 
jedinců povýšených do rytířského stavu, kterým byla udělena přílba pouze 
jediná. Užívání hodnostních korun zůstalo nižší šlechtě po celou dobu 
existence podunajské monarchie přísně zakázáno.11

V případě měst žádná podobná nařízení neexistovala. Od druhé po-
loviny 19. století se rozšířila móda tzv. hradebních korun umisťovaných 
na horní stranu štítu, které označovaly příslušnost obce obdařené znakem 
k městům. Zároveň zcela zmizely klenoty, které u některých městských 

8 M. Göbl, Österreichische Kanzleiheraldik und Wappensymbolik des 19. Jahrhunderts am Bei-
spiel von Wappenverleihungen an Zivilpersonen, s. 27;

9 Jan Županič, Renobilitierungsprozesse und genealogische Agenten. Der Skandal um das 
Adelsdepartement im Innenministerium am Beginn des 20. Jahrhunderts, Mitteilungen des 
Instituts für österreichische Geschichtsforschung 117/3–5, 2009, s. 334–357.

10 Roku 1873 bylo kodifikováno rozdělení šlechty na vyšší a nižší a teprve tehdy byli mezi 
vyšší šlechtu definitivně přiřazeni i svobodní pánové (v Uhrách baroni). 

11 Reinhard Binder-Krieglstein, Österreichisches Adelsrecht. Von der Ausgestaltung des 
Adelsrechts der cisleithanischen Reichshälfte bis zum Adelsaufhebungsgesetz der Republik unter 
besonderer Berücksichtigung des adeligen Namensrechts, Frankfurt am Main 2000, s. 133.
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znaků nacházíme v předešlých staletích.12 Naopak pouze dekoraci předsta-
vovalo umístění štítu do zlaté či bronzové kartuše, která byla u erbovních 
malířů přelomu 19. a 20. století velmi populární.13 Jistým způsobem jde 
o variantu arabesky, na které stáli štítonoši rakousko-uherské vyšší šlechty.

Erbovní cenzoři dohlíželi i na další, velmi důležitou záležitost. Mezi 
panovnické výsady, které povoloval výlučně vladař, totiž patřilo udílení 
práva užívat ve znaku či na praporu státní symboly – říšský znak, vlajku, 
zemské znaky a císařské, královské a arcivévodské koruny. Tento předpis 
pocházel již z tereziánské éry. Roku 1752 bylo vydáno nařízení povolující 
při udělení znaku užití „všech kovů a barev a také všech figur vyjma těch, 
které nosí panovník ve svém znaku“. Ty mohla právnická či fyzická osoba 
získat jen v případě, že by „…vladař chtěl žadatele tímto způsobem mimo-
řádně odměnit“.14 Bez panovnického svolení tak mohly být ve znacích tyto 
figury zobrazovány jen neúplné nebo pozměněné: polovičné, bez korun či 
(v případě Moravy) nešachované, český lev byl udělován bez koruny nebo 
pouze s jedním ocasem. Předpis se dodržoval velmi striktně a byl dokonce 
několikrát novelizován.15 Vůči městům, která byla nedílnou součástí jed-
notlivých zemí, se logicky postupovalo mnohem benevolentněji než vůči 
jedincům či spolkům. Udělení takové figury ovšem obvykle předcházela 
žádost adresovaná panovníkově kabinetní kanceláři, a její schválení nebylo 
zdaleka samozřejmé.16

Erbovní cenzoři kontrolovali samozřejmě i dodržování heraldických zá-
sad, i když v tomto ohledu byla podunajská monarchie (možná s ohledem 
na velmi nekonvenční uherskou heraldiku) značně liberální. Zamítány 
tak byly jen nejkřiklavější prohřešky. Velmi častou chybu v návrzích erbů 
u prostých šlechticů a rytířů představovalo vypuštění přílby s klenotem 
a její nahrazení hodnostní korunou, což zvyklosti podunajské monarchie 
nepřipouštěly, někdy se vyskytoval špatný počet přileb, neslučitelný s udí-
leným titulem, či užití přílby kolčí.17 Zakázáno bylo také přesahování figur 

12 Jakub Hrdlička, Pražská heraldika. Znaky pražských měst, cechů a měšťanů, Praha 1993, 
s. 54. 

13 Srov. AVA, AA, Generalien 38 – Gemeindewappen in genere. 

14 AVA, AA, Generalien 35 – Staatswappen, Länderwappen, Wappen überhaupt, 
9496/1817.

15 Za vlády Františka Josefa prostřednictvím „ministerského nařízení z 24. 4. 1858 (Reich-
sgesetz-Blatt Nr. 61) týkajícího se užívání říšského orla, říšského znaku nebo zemských 
znaků soukromými osobami“. Srov. AVA, AA, Julius Payer, Ritterstand 1876. 

16 Srov. zamítnutá žádost výchovného a vzdělávacího spolku Vlastimil v Liboci o povo-
lení používat český zemský znak na spolkové vlajce z roku 1894. In: Österreichisches 
Staatsarchiv Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Kabinettsarchiv, Kabinettskanzlei 
(Vorträge), 3447/1894.

17 Od přelomu 19. a 20. století erbovní cenzoři někdy udělení kolčí přílby povolovali. 
Není vyloučeno, že to souviselo s nástupem nové generace úředníků – cenzorů Karla 



180

Pražský sborník historický XXXIX, 2011

z jednoho pole do druhého (byť se ve starší době vyskytuje), protože znak 
tím ztrácel na přehlednosti.18

Pokud ale nedošlo k porušení těchto předpisů, bylo možné nosit v erbu 
téměř cokoli – samozřejmě pokud to neodporovalo dobrým mravům. 
Ve štítech tak můžeme najít i realistická vyobrazení zbraní, dokumentů, ná-
boženských předmětů či existujících staveb19, a to jak v erbech jednotlivců, 
tak v obecních znacích. Je ale velmi zajímavé, že existující stavba nebyla 
v éře Rakousko-Uherska v erbu nikdy pojmenována. Byla jen popsána 
jako každá jiná erbovní figura, a přestože takový blason vyhlížel poněkud 
krkolomně, bylo možné podle něj příslušnou budovu skutečně nakreslit.

Díky poměrně benevolentním heraldickým předpisům tak vznikla řada 
znaků s realistickými prvky, které můžeme řadit mezi skutečné heraldické 
kuriozity. Obsahově je můžeme členit na znaky:

a) se stavbami či stavebními detaily;
b) s dokumenty;
c) s osobami;
s) s prvky ze živočišné říše;20
e) s náboženskými předměty.
Z důvodu přehlednosti je následující text členěn nejen na základě 

tohoto schématu, ale také podle příjemce – na fyzické a právnické osoby 
(města, kraje). Časově a prostorově pak bude rozdělen na znaky udělené 
v éře Rakousko-Uherska a znaky českých obcí (a krajů) konfirmované či 
udělené po zániku monarchie.

Největší míra realismu byla samozřejmě zapotřebí v případě vyobraze-
ní staveb.21 V prvním případě se musíme vrátit k roku 1887, kdy poručík 

Schörnbocka a Heinricha Seydla. Srov. nobilitace sekčního šéfa c. k. ministerstva fi-
nancí Rudolfa Acha šlechtice z Jähnsteinu: nejvyšší rozhodnutí ze 14. října 1902 a listina 
z 27. dubna 1903 – dále jen 14. 10. 1902 (27. 4. 1903). AVA, AA, Rudolf Ach, Adelstand 
(Edler von Jähstein) 1902/03 či Josepha rytíře Karabaceka (viz níže). 

18 Major Dionis Paić, povýšený 12. července 1868 do rytířského stavu na základě Řádu 
železné koruny III. třídy, který získal za zásluhy prokázané v bojích s uherskými po-
vstalci roku 1849, chtěl, aby obrněnou paži se šavlí v prvním poli štítu ze čtvrtého pole 
„ohrožovalo“ kopí s černo-zlatým (rakouským) praporkem. Erbovní cenzor ale přesah 
zrušil a (kosmo postavené) kopí umístil jen do čtvrtého pole. AVA, AA, Dionis Paić, 
Ritterstand 1860–1868.

19 Milan Buben, Heraldika, Praha 1986. s. 238–239.

20 Mezi ně ale není možné řadit erbovní zvířata, pokud jsou tzv. přirozených barev. Jde 
o jejich realistická vyobrazení, s jakými se setkáváme např. v uherské heraldice (rod Ku-
bínský/Kubinyi – viz Josef Novák, Rodové erby na Slovensku. I. Kubínyiho zbierka pečatí, 
Martin 1980, s. 147–148, též barevná příloha s. IV. a V.) či v městské heraldice – viz níže 
Rychnov u Jablonce nad Nisou, Praha – Lochkov. 

21 Realistické vyobrazení staveb samozřejmě nenajdeme jen u bohemikálních znaků, ale 
také u jiných erbů udělených v monarchii. Často přitom nejde jen o stavby, ale o obce 
či dokonce města. Např. 13. června 1834 byl na základě systematizovaného řádového 
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 řadové lodi 1. třídy rafael hofmann požádal císaře Františka Josefa o po-
výšení do šlechtického stavu na základě třiceti let služby.22 Hofmann se 
narodil v Praze roku 1842. Roku 1857 vstoupil do válečného námořnictva, 
v jehož řadách se 20. července 1866 zúčastnil námořní bitvy u ostrova Vis 
na fregatě Schwarzenberg a při této příležitosti byl vyznamenán stříbrnou 
medailí Za statečnost II. třídy. Roku 1870 dosáhl nejnižší hodnosti c. k. ná-
mořního důstojníka. O sedmnáct let později pak na základě systematizova-
ného vojenského šlechtictví požádal o nobilitaci. K žádosti přiložil nákres 
a popis požadovaného erbu. Beze všech pochyb je v něm vyobrazen kostel 
Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Novém Městě pražském. Tuto 
elegantní gotickou stavbu vycházející ze vzoru osmibokého pohřebního 
kostela Karla Velikého v Cáchách bylo sice možné nakreslit, ale mimořádně 
obtížné popsat pro potřeby heraldiky popsat. Titul mu byl udělen listinou 
ze 30. dubna 1887, Rafael Hofmann byl povýšen do šlechtického stavu 
s predikátem von.23

Znaky s obecnými figurami vycházejícími z reálných předloh ale nemu-
sely být tak složité jako v Hofmannově případě. Svědčí o tom nobilitace 
dr. rudolfa prince z thurntaxisu (1833–1904), muže pocházejícího 
z nepřednější říšské šlechty. Princ Rudolf24 měl všechny předpoklady pro 
životní dráhu aristokrata a muže z nejlepší společnosti. K velkému pře-
kvapení okolí si ale zvolil jinou životní dráhu. Na rozdíl od většiny svých 
aristokratických vrstevníků, kteří chápali své češství zemsky a dlouho stáli 

šlechtictví do stavu svobodných pánů povýšen Johann Kropfreiter, hejtman 2. pluku 
polního dělostřelectva a rytíř Řádu Marie Terezie, který mu byl udělen 26. prosince 1813 
jako podporučíkovi za hrdinství prokázané při dobytí pevnosti Zadaru. Jeho erb je dě-
lený – v horním poli se nachází meč lemovaný věncem (alegorie vojenských úspěchů), 
dole fregata připlouvající k městu Zadar (v listině nepojmenováno, ale v Kropfreiterově 
žádosti je jméno pevnosti uvedeno). AVA, Adelsarchiv, Johann Kropfreiter, Freiherrn-
stand 1834. Ještě zajímavější je erb titulárního podplukovníka Mathiase Mestroviche, 
který byl po třiceti letech služby 21. ledna 1857 povýšen do šlechtického stavu s pre-
dikátem z Arly (von Arly). Jeho erb je čtvrcený. Ve druhém a třetím poli najdeme dva 
pohledy na savojské město Conflons i s mostem přes řeku Arly. Viz Beschreibung des 
Wappens (Příloha k žádosti M. Mestroviche o udělení titulu z 8. 11. 1856), AVA, Adels-
archiv, Mathias Mestrovich, Adelstand 1857.

22 Tzv. systematizované vojenské šlechtictví, které vychází z předpisu Marie Terezie z roku 
1757, v 19. století několikrát novelizovaného (naposledy roku 1896). J. Županič, Nová 
šlechta, s. 119–123.

23 AVA, AA, Rafael Hofmann, Adelstand 1887.

24 K jeho osobnosti Zdeněk Šikl, Úloha Rudolfa knížete Thurn-Taxise v národním a politickém 
životě na počátku šedesátých let minulého století (1860–1864), rukopis, Praha 1954 (Historický 
kabinet FF UK Praha); August Sedláček, Thurn a Taxis, in: Ottův slovník naučný XXV., 
Praha 1906, s. 405; Jiří Senohrábek, Časopis Boleslavan 1860–1867. Proměna zábavného 
venkovského listu v politický orgán radikálně demokratické opozice, Český časopis historický, 
100/2, 2002, s. 293–334; Petr Mašek, Modrá krev. Historie a současnost 445 šlechtických 
rodů v českých zemích, Praha 1999, s. 287–288. 
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stranou národnostních sporů, se Thurn-Taxis postavil na stranu „radikálů“ 
a měl výrazně blíže k měšťanským intelektuálům než k osobám vlastního 
stavu.

Prvním z řady skandálů, kterých se princ dopustil, byl sňatek s Jenny 
Ständlerovou (1830–1914), dcerou vrchního učitele z vesnice Stropčice 
u Přeštic, uzavřený roku 1857. Mnohem vážnější ale byly konflikty se státní 
mocí, jejichž příčinou byla Thurn-Taxisova literární činnost a podpora čes-
kého tisku. Nebyl příliš dobrým hospodářem, a poté co byl nucen vyhlásit 
úpadek, živil se jako právník. Roku 1892 se uchýlil na odpočinek do osady 
Trachau u Drážďan.

Se svými příbuznými princ Rudolf pravděpodobně neudržoval žádné 
kontakty.25 Počátkem devadesátých let byly vzájemné vztahy zřejmě již 
tak špatné, že se rozhodl rozejít s rodem Thurn-Taxisů definitivně. Dne 
12. ledna 1894 požádal císaře o svolení odložit své jméno a knížecí titul 
a nadále se titulovat jako svobodný pán z Troskowa. Zdůraznil, že po sňat-
ku s měšťankou se svému stavu odcizil, k čemuž také přispěla skutečnost, 
že v současnosti nemá žádné prostředky. Jméno a titul proto cítil spíše 
jako přítěž, ale protože měl obavu o budoucnost svých potomků, požádal 
císaře, aby rezignací na příslušnost k rodu Thurn-Taxisů nebyla poškozena 
jeho šlechtická práva a aby mu byl přiznán dědičný titul svobodného pána 
z Troskowa (von Troskow).26 Důvody byly také finanční, protože hlava rodu 
Thurn-Taxisů Rudolfovi slíbila za odchod z rodiny vysokou roční rentu.27 
Protože žádost doporučil jak místodržící, tak ministr vnitra, neboť na jejím 
kladném vyřízení měl zájem celý mimořádně vlivný rod Thurn-Taxisů, 
František Josef 3. března 1894 prosbě vyhověl. Spolu s novým titulem přijal 
Rudolf zcela nový erb s vyobrazením zříceniny hradu Trosky, podle kte-
rého si také zvolil predikát. Nad hradem se vznáší stříbrný sokol, symbol 
organizace, kterou Rudolf spoluzakládal a organizoval.

Nejznámější užití realistické stavby v novošlechtickém erbu najdeme 
u Špačků ze Starburgu. Zakladatelem tohoto velmi mladého rodu byl vác
lav špaček (1840–1912), jenž při příležitosti císařova šedesátiletého panov-
nického jubilea 30. listopadu 1908 získal bez taxy šlechtický titul. Špaček 
měl v Praze velké stáje s koňmi, které poskytoval c. k. poštovní službě. 
V žádosti o zhotovení diplomu z 20. ledna 1909 Špaček požádal o udělení 
čestného titulu „šlechtic“ a predikátu „Swakow“, podle pozemku v jeho 

25 V rodovém archivu Thurn-Taxisů nejsou o jeho osobě vůbec žádné zmínky, jako by 
byl z řad příslušníků svého rodu doslova vymazán. J. Senohrábek, Časopis Boleslavan 
1860–1867, s. 294. 

26 Žádost Rudolfa a Jenny Thurn-Taxisových z 12. 1. 1894, AVA, AA, Rudolf Prinz von 
Thurn und Taxis, Freiherrstand (von Troskow) 1894.

27 Zpráva ministra vnitra markýze Bacquehema z 21. 2. 1894, tamtéž.
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rodné Soběslavi, který byl déle než sto let ve vlastnictví jeho rodiny. Pro-
tože ale udělení predikátu podle místních jmen nebylo v Rakousku mož-
né28, zvolil si po připomínce ministerstva přídomek „Starburg“. Na rozdíl 
od Hofmanna a Thurn-Taxise navíc navrhovaný znak vysvětlil a sám napsal, 
že se v jeho spodním poli nachází zřícenina hradu Kokořín, který od roku 
1894 vlastní.29 V samotném textu majestátu však jméno stavby zmíněno 
není. Listinou z 1. února 1909 získal predikát „Špaček šlechtic ze Star-
burgu“30 (Špaček Edler von Starburg) a požadovaný erb.31

Realistických vyobrazení dokumentů najdeme ve znacích mnohem 
méně. Většinou jde o knihy, jiné písemnosti jsou v erbech jen velmi vzácně. 
Mimořádnou kuriozitu proto představuje erb josefa Wesselého obsahující 
kancelářský spis a mapu. Wesselý se narodil roku 1800 v Březnici u Podbo-
řan. Po ukončení studií v roce 1828 působil jako pedagog, ale roku 1849 
byl povolán na ministerstvo spravedlnosti, kde se zabýval legislaturou při 
novém uspořádávání zemských desk a pozemkových knih a při zavádění 
pozemkových knih v Uhrách, Chorvatsku, Slavonsku a v Srbské vojvodině 
a Temesském banátu. Zde působil až do odchodu do výslužby. Při této pří-
ležitosti mu byl nejvyšším rozhodnutím z 24. března 1861 udělen rytířský 
kříž Leopoldova řádu, na jehož základě v dubnu 1861 požádal ministerstvo 
vnitra o povýšení do rytířského stavu.32 Jak sám v žádosti o titul na minis-
terstvo napsal, byl navržený erb odrazem jeho života. Nepřekvapí proto, 
že ve znaku najdeme kromě právnických symbolů i pozemkové knihy, 
na kterých pracoval, a mapu Uher (bez Chorvatska a Sedmihradska).33 
Listinou z 26. dubna 1862 jej císař František Josef I. povýšil do rytířského 
stavu34 s predikátem ritter von a udělil mu znak, který požadoval.35

Realistická (či rádoby realistická) vyobrazení osob nacházíme v heral-
dice poměrně často. V naprosté většině případů jde o křesťanské světce 

28 J. Županič, Nová šlechta, s. 189.

29 Ke špačkovské držbě Kokořína Miroslav Brožovský, K opravě a stavební úpravě hradu 
Kokořína, in: Památky středních Čech, s. 74–95.

30 Ke genealogii rodiny viz Almanach českých šlechtických a rytířských rodů, 2005, s. 184–188.

31 AVA, Adelsarchiv, Wenzel Špaček von Starburg, Adelstand 1908/09.

32 Tzv. systematizované řádové šlechtictví. Srov. J. Županič, Nová šlechta, s. 123–143.

33 V listině sice není uvedeno, že jde o Uhry, z nákresu to ale jasně vyplývá. 

34 AVA, Adelsarchiv, Joseph Wesselý, Ritterstand 1862.

35 Josefův syn Karel, architekt ve Vídni, zakoupil roku 1897 západočeské panství Žinkovy 
a v duchu romantismu přebudoval zdejší zámek. Autory přestavby byli Hermann Hel-
mer a Ferdinand Fellner mladší, jejichž vídeňská kancelář navrhla řadu prominentních 
budov v Rakousko-Uhersku i v zahraničí. Nad vstupem do přebudovaného zámku 
nechal Karel umístit rodový erb. Přestavbou se ale zadlužil a jeho dědici panství pro-
dali. Krátký čas byl vlastníkem velkostatku Jeroným Colloredo-Mannsfeld, od něhož 
Žinkovy roku 1916 koupil Karel svobodný pán Škoda. Jiří Kuthan, Aristokratická sídla 
období romantismu a historismu, Praha 2001, s. 306–307; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku, IV. díl. Západní Čechy, Praha 1985, s. 416.
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a světice nebo o antické bohy a polobohy, jejichž „podoba“ se v průběhu 
staletí ustálila a jednotlivé postavy je možné snadno identifikovat pomocí 
tzv. atributů. V 19. a 20. století se ve znacích objevují i významné historické 
osobnosti. Vzhledem k tomu, že jejich skutečná podoba většinou nebyla 
známa, jde samozřejmě o představu malíře, nabývající ovšem charakteru 
uznávané ikony. Na rozdíl od ostatních realistických obecných figur na-
cházíme u postav další zvláštnost – jsou přímo pojmenovány. Historické 
osobnosti přitom nacházíme spíše v komunální heraldice, v erbech novo-
šlechticů jsou vzácností. Mimořádně pozoruhodný je proto znak josefa 
karabaceka.

Karabacek byl českého původu, narodil se ale roku 1845 ve Štýrském 
Hradci. Vystudoval filozofii, zabýval se dějinami Blízkého východu 
a později se stal ředitelem Dvorní knihovny (Hofbibliothek) ve Vídni. Jako 
uznávaný expert na Blízký východ byl také jmenován řádným veřejným 
profesorem dějin Orientu a jejich pomocných věd na vídeňské univerzitě 
a skutečným členem císařské Akademie věd. Nejvyšším rozhodnutím 
z 10. dubna 1904 jej pak císař bez taxy povýšil do rytířského stavu. No-
bilitační listina byla vydána 2. ledna 1905. Najdeme v ní erb, který si Ka-
rabacek sám navrhl a na němž si mimořádně zakládal. Symbolizoval totiž 
jeho vědeckou činnost a byl v něm vyobrazen arabský chalífa Abd-al-Malik 
(685–705).36

Heraldický realismus se mohl týkat i náboženských symbolů. Většinou 
ale nikoli křesťanských, protože základní symbol této víry, kříž, stojí u sa-
mých počátků heraldiky. Komplikovanější situace vládla u nobilitovaných 
židovských rodin. Přestože byl počet Židů povýšených v podunajské 
monarchii do šlechtického stavu poměrně vysoký37 – symbol izraelské 
víry si do erbu vložil jen zlomek z nich.38 V současnosti tak známe jen pět 
případů, kdy se takový předmět dočkal i heraldického vyjádření.39

36 AVA, Adelsarchiv, Joseph Karabatschek, Ritterstand 1904–1905.

37 V letech 1701–1918 šlo o 444 osob hebrejského původu nebo vyznání. Židovské nobi-
litace tedy činily 4,3 % všech povýšení a odpovídaly percentuálnímu zastoupení osob 
této víry v obyvatelstvu monarchie. Dominantní postavení Židů v ekonomickém ži-
votě země ale jasně vynikne až ve chvíli, kdy se podíváme na profese nobilitovaných. 
Z uvedených 444 osob vykonávalo 294 osob, tedy plných 66 %, povolání obchodníků, 
finančníků, bankéřů a továrníků. J. Županič, Nová šlechta, s. 289 n.

38 Šestihrotá hvězda sice byla mezi těmito osobami oblíbená, ale nikoli v podobě „ži-
dovské“ hvězdy Davidovy. Najdeme ji i v erbu druhého Žida habsburské monarchie 
povýšeného do šlechtického stavu, zemského primátora židovstva v Čechách Joachima 
šlechtice Poppera (nobilitován 1. dubna 1790). AVA, AA (Hofkanzlei), Joachim Popper, 
Adelstand (Edler von) 1790.

39 Vzhledem k tomu, že dosud nejsou všechny erby rakouské židovské šlechty zmapová-
ny, není vyloučeno, že jich bude nalezeno více, v současnosti však můžeme mluvit jen 
o pěti případech. Zobrazení desatera najdeme v erbech Isaaka Löwa Hofmanna šlech-
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Je poměrně zajímavé, že se s heraldickým realismem mnohem častěji 
setkáme u obecních znaků. Není přitom výjimkou, že tato odnož heral-
diky často kombinuje hned několik realistických prvků najednou – a to 
i v případě, že štít má jen jedno pole. Zlatou dobou realismu je moderní 
éra, počínaje druhou polovinou 19. století. Ve znaku Mariánských lázní40, 
které byly 29. května 1865 povýšeny na město, tak najdeme vyobrazení 
slavného Křížového pramene, jednoho ze symbolů města: Dělený a nahoře 
polcený štít. V pravém horním zlatém poli je Panna Marie v červeném spodním 
a modrém svrchním rouchu s dítětem, jehož spodní část je zahalena do bílé roušky, 
v náručí. Obě postavy mají kolem hlav zlatou svatozář. V horním levém poli je 
stříbrná věžovitá okrouhlá stavba se čtyřmi klenutými okny a červenou střechou 
ve tvaru kupole, na jejímž vrcholu je zlatý patriarší kříž. V dolním stříbrném poli 
se na zeleném trávníku vidí mezi dvěma jedlemi přirozených barev kašna z bílého 
kamene ve tvaru kalicha, ze které vytéká voda. Nohu kašny obtáčí zelený had 
pijící z kašny.

Severočeské hejnice se staly městem o více než padesát let později, 
31. července 1917, ale i ony si vybrali podobný symbol. Stal se jím zdejší 
poutní kostel. C. k. ministerstvo vnitra návrh schválilo bez okolků a znak 
byl městu udělen listinou ze 7. srpna 1917. Červeno-modře polcený štít. V levém 
štítě stojí na zeleném trávníku, ve kterém se vidí tři zlaté klasy, stříbrný barokní 
chrám se dvěma věžemi (každá z nich má vstupní branku převýšenou dvěma 
okny) lemujícími vstupní bránu převýšenou oknem. Hlavní loď je převýšena kupolí 
a cibulovitou věžičkou převýšenou patriarším křížem, obě krajní věže pak každá 
cibulovitou věžičkou převýšenou patriarším křížem. V levém poli je stříbrný smrk 
s kořeny, přes který je položeno zlaté břevno s černým ozubeným kolem. Na štítě 
stojí stříbrná zděná koruna.41 Znaky Mariánských Lázní a Hejnic ale alespoň 
dodržují základní heraldické předpisy (přehlednost a srozumitelnost), což 
se o řadě jiných, jež více než erbovní obraz připomínají kýčovitě zobraze-
nou krajinu, říci nedá.42

tice z Hofmannsthalu (AVA, AA, Hofmann von Hofmannsthal, Adelsakt 1835–1901) 
a Mayera Rachmiela šlechtice Misese (tamtéž, Mayer Rachmiel Mises, Adelstand „Edler 
von“ 1881), modlitební šál talit u Josefa rytíře Wertheimera (tamtéž, Josef Wertheimer, 
Ritterstand 1868). V případě Davidovy hvězdy se ale o heraldickém realismu dá mluvit 
jen těžko. Tento symbol byl v Rakousku zřejmě udělen jen dvěma rodům: Gabrielovi 
rytíři Taussigovi z Bodinie (tamtéž, Gabriel Taussig, Ritterstand „von Bodonia“ 1855) 
a Emanuelovi šlechtici Singerovi (tamtéž, Emanuel Singer, Adelstand „Edler von“ 1912). 

40 Znak udělen 1. června 1866. Jiří Čarek, Městské znaky v českých zemích, Praha 1985, s. 240. 

41 Tamtéž, s. 137. 

42 Srov. znak města rychnova u jablonce nad nisou: Modrý štít se zlatým lemem, ve kte-
rém od spodního okraje vystupuje zelená nížina převýšená v pozadí modrým příkrým vrchem. 
Uprostřed rozděluje krajinu potok, ze kterého pije doleva otočená srna. Krajina vpravo je porostlá 
stromy a keři, vlevo jen keři, ze kterých se zdvihá malý vrch, na kterém stojí kostel. Kostel má 
dlouhou loď s červenou střechou s křížem a otevřenou branou převýšenou oknem a je k němu 
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Vyobrazení dokumentů v české městské heraldice zřejmě nenajdeme, 
o to častější je však realistické zobrazení obecných figur v podobě postav – 
nejen světců, ale také historických osobností. Nejznámější je nepochybně 
užití dvou ikon české historie ve znaku města žižkova, který obec získala 
po svém povýšení na město 15. května 1881 listinou z 20. května 1898: „Čer-
vený štít napříč prostoupený stříbrnou zdí s cimbuřím, v jejímž středu zdvihá se 
stříbrná věž se špičatou střechou, na které jsou zlaté makovice; věž tato má okno nad 
bránou klenutou. Po každé straně brány pne se ze zeleného trávníku, jenž od spodku 
štítu vystupuje, přirozená hojně listnatá vinná réva s hrozny, kolem tyče ovinutá 
a rozvětvující se pod věží a cimbuřím zdi. Vpravo od věže vyniká za cimbuřím zdi, 
hledíc v před, postava císaře Karla IV., krále Českého, s dlouhými vlnitými vlasy 
a vousy v korunovačním ornátě a s královskou korunou na hlavě. Vlevo od věže, 
rovněž hledíc v před, vyniká postava vojevůdce husitského Jana Žižky z Trocnova 
v železném brnění a s přilbou na hlavě, majíc na náprsním krunýři červený kalich 
a přes krunýř modrý plášť se širokým hnědým límcem z kožešiny, spjatý zlatou 
šňůrou s třapcemi. Kolem štítu jest zlatá arabeska, na které spočívá kamenná 
koruna s pěti vruby.“43

Zatímco s vyobrazením Karla IV. nebyl s ohledem na velký počet jeho 
dobových portrétů větší problém, podoba Jana Žižky byla smyšlená a je 
zajímavé, že na rozdíl od pozdější doby nebyl jeho portrét v českém pro-
středí ještě zcela „ustálen“.44

V první Československé republice neměla heraldika na růžích ustláno. 
Zákonem č. 61 z 10. prosince 1918 bylo šlechticům zakázáno „užívati svého 
rodného jména s přídomkem nebo dodatkem vyznačujícím šlechtictví“, 
zrušilo se i šlechtictví jako takové a řády, „jakož i veškerá z nich plynoucí prá-
va (…), rovněž tak tituly, pokud byly udělovány jako pouhá vyznamenání“. 
V platnosti ale zůstaly „takové tituly, na které lze splněním předepsaných 
podmínek nabýti právního nároku (titul doktorský, inženýrský atd.), pak 
tituly, jež vyjadřují skutečně zastávanou úřední hodnost, a vyznamenání 

zprava připojena vysoká zvonice s oknem a břidlicovou střechou převýšenou křížem. Jde o pa-
noramatický pohled na Rychnov od vesnice Pulečný s výhledem na horu Ještěd. Znak 
Rychnov získal po povýšení na městys 14. listopadu 1895 listinou ze 7. 11. 1896. Tamtéž, 
s. 341. Realistickou krajinu s vyobrazením hradu Doubravka zdvíhajícím se na kopci nad 
zvlněnými lány žita s pluhem mezi dvěma stromy v horní části děleného štítu obsahuje 
znak trnovan (dnes Teplice-Trnovany), který byl městu (od 24. května 1910) udělen 
listinou z 29. listopadu 1940. Tamtéž, s. 381.

43 Cit. dle: Erbovní listina pro město Žižkov. In: AMP PGL I-100; též M. Fiala – J. Hrd-
lička – T. Krejčík – J. Županič, Erbovní listiny, zázn. č. 11.

44 Na rozdíl od pozdějších doby (např. od obrazů Mikoláše Alše či zobrazení vojevůd-
ce ve Vávrově filmové husitské trilogii z poloviny 20. století) je vypodobněn mladší. 
Na hlavě má také pro pozdější dobu neobvyklý šišák. Později byl Žižka zpodobňován 
spíše s beranicí nebo železným kloboukem, výjimečně též prostovlasý ( jezdecká socha 
Jana Žižky od Bohumila Kavky na vrchu Vítkově).
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udělovaná vysokými školami (čestné doktoráty apod.)“.45 Tento zákon 
se sice netýkal komunálních znaků, osobní znaky ale evidovány nebyly 
a šlechtické erby byly (stejně jako tituly) zakázány.

Obecní a městské znaky schvalovalo i v době Československa minis-
terstvo vnitra. Mnohdy šlo ale jen o dílčí úpravy znaků, ze kterých byly 
novou mocí odstraňovány symboly zaniklé monarchie (např. v případě 
Velké Prahy z roku 1927), nebo o přesné stanovení podoby městského 
znaku (žulová roku 1935).46 Znaky si obce navrhovaly samy, ministerstvo 
je pouze schvalovalo. Bylo přitom značně benevolentní a připouštělo i uži-
tí moderních figur, o čemž svědčí znak města (od 6. března 1925)  peček: 
Dělený štít. V horní stříbrné polovině stojí uprostřed tovární komín provázený 
napravo strojovnou se čtyřmi okny a pilovitou střechou, nalevo pak tovární budovou 
s vyšší střední částí a třemi velkými okny – vše červené. Spodní polovina štítu je 
zlato-modře polcená. Vpravo se vidí bílá homole cukru zabalená v černém papíru, 
vlevo zlatý klas pšenice.47

Ministerstvu vnitra příslušela znaková agenda v letech 1918–1990. Řídilo 
ji tedy i v době protektorátu, kdy bylo užívání šlechtických titulů a erbů 
povoleno, i po roce 1945, stejně jako po komunistickém převratu roku 
1948. Protože ale tento režim nenahlížel na heraldiku jako na specifický 
druh umění, ale jako na buržoazní přežitek, bylo v letech 1952–1967 udílení 
znaků pozastaveno a již existující obecní znaky se směly používat jen jako 
doplněk znaků státních. Tvorba nových znaků byla povolena městským 
orgánům teprve roku 1967.48

Nově vytvořené znaky socialistické éry jsou mnohdy odrazem tehdej-
šího vkusu, a to i přesto, že „heraldika“ sovětského bloku v Českoslo-
vensku nikdy akceptována nebyla.49 Městské znaky vzniklé po roce 1967 
totiž obvykle obsahují minimálně ideologicky nezávadné obecné figury, 
v některých případech se ale můžeme setkat přímo s heraldikou budovatel-
skou. Zajímavým rysem většiny těchto znaků je obliba realistických prvků, 

45 Zákon Republiky československé č. 61/1918 Sb. ze dne 10. 12. 1918, jímž se zrušují 
šlechtictví, řády a tituly.

46 V modrém štítě stojí na zeleném kopci stříbrná zřícenina hradu. Ta je tvořena na pravé 
straně obdélnou budovou červenou střechou, na jejíž levý okraj je převýšen zlatým 
křížem. Budova má tři okna (z toho dvě pod střechou a jedno v části budovy bez stře-
chy) pod kterými je brána. K budově se vpravo přimyká opěrný pilíř, vlevo pak vysoká 
kulatá věž zakončená cimbuřím se třemi stínkami, na které roste zelený listnatý strom. 
Věž má pod cimbuřím úzké obdélné okno. K věži se napravo připojuje pobořená zeď 
s branou. Od obou bran pak vedou cesty z kopce dolů. J. Čarek, Městské znaky, s. 313 
a 435.

47 Znak byl městu konfirmován čs. ministerstvem vnitra 3. prosince 1931. Tamtéž, s. 291.

48 Srov. J. Hrdlička, Pražská heraldika, s. 19.

49 Milan Buben, Sovětská heraldika, Heraldická ročenka 1980, s. 27–38 ( k městským zna-
kům v SSSR viz s. 34–36).
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často staveb, které jsou – tu úspěšněji, tu méně úspěšně – zakomponovány 
do nově vzniklého komunálního symbolu. V komunistické éře však bylo 
povolení užívat znak udělováno poměrně vzácně. Přání strany se navíc 
často rozcházelo s názory obyvatel jednotlivých obcí. Na vyjádření expertů 
(většinou z okresních archivů) pak obvykle nebyl brán zřetel. Není proto 
překvapivé, že si řada nově vytvořených komunálních symbolů větší obli-
bu nezískala a po roce 1989 došlo k jejich zásadní změně.

Jednou z nemnoha obcí, které si znak získaný v éře socialistického Čes-
koslovenska uchovaly dosud, je bělá nad radbuzou. Obec byla na město 
povýšena roku 1964 a roku 1978 jí bylo uděleno právo užívat znak: Dělený 
štít. V horní modré polovině je nad dvojím bílým poříčím stříbrný most o třech 
pilířích, na kterých stojí sochy. Mezi pilíři se nachází vždy dva oblouky, při okraji 
mostu pak po jednom. Dolní polovina štítu je červeno-stříbrně polcená, vpravo jsou 
dva zkřížené čakany s ocelovými sekerkami a zlatými násadami, vlevo nakrojený 
bochník chleba v přirozených barvách.50 Základní figura znaku – bělský most 
– byla dokonce natolik populární, že se roku 2007 stala součástí městské 
vlajky.51

Naopak v případě obce hluk (městem od 21. dubna 1970), která si 
jako symbol zvolila zdejší tvrz, došlo po listopadu 1989 ke změně vskutku 
radikální. Původní znak schválený 7. prosince 1973 městským národním 
výborem52 nebyl ničím jiným než realistickým vyobrazením této památky: 
V modrém štítě stojí na zeleném trávníku, jehož prostředkem jde bílá cesta, bílá 
tvrz s červenými střechami. Tvrz má věžovitou bránu se schodišťovou věží po levé 
straně provázanou na každé straně jednou stejně vysokou budovou. Každá budova 
včetně schodišťové věže má dvě okna nad sebou, vstupní brána pak nad dvěma 
okny ještě jedno, umístěné mírně napravo od středu věže a nad ním dvě okna vedle 
sebe. V přízemí věže je vstupní brána s brankou pro pěší napravo – obě lemovány 
bosovaným zdivem. Střecha brány je jehlancová, ostatní valbové. V pravém horním 
rohu štítu je zlatý hrozen se dvěma listy, v levém bílé ozubené kolo s 12 zuby a šesti 
loukotěmi.53

Rozhodnutím Podvýboru pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky z 18. listopadu 1997 byl Hluku udělen znak jiný, 
který má se starým společný jen symbol vinného hroznu: Ve stříbrném štítě 

50 J. Čarek, Městské znaky, s. 72.

51 List tvoří pět vodorovných pruhů, modrý, tři oboustranně vlnkovité, bílý, modrý a bílý, 
a vlnkovitý červený, v poměru 8 : 1 : 1 : 1 : 3. V horním pruhu bílý volný most se šesti 
oblouky a zvýšenými pilíři mezi prvním a druhým, třetím a čtvrtým, pátým a šestým 
obloukem. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. Viz Udělené symboly Bělá nad Radbuzou, 
[online]. c. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, [cit. 12. 1. 2010]. Do-
stupné z: <default.aspx?Id=1725017b-a623-4e98-b4e7-fff5664fa5d4>.

52 O konfirmaci ze strany ministerstva vnitra ale informace nejsou. 

53 J. Čarek, Městské znaky, s. 139.
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hoch ve hnědé přepásané tunice držící v pravici modrý vinný hrozen s jedním zele-
ným listem, v levici vinařský nůž přirozené barvy.54

Veřejné mínění také velmi těžce neslo, byl-li opuštěn starý, byť nepo-
tvrzený symbol města a nahrazen novým, jak ukazuje příklad oslavan 
nedaleko Ivančic. Městem se Oslavany staly roku 1967 a 29. srpna 1974 
schválil městský národní výbor zdejší znak: Čtvrcený štít. V prvním poli je 
zkřížené hornické kladivo a mlátek a nad nimi pěticípá hvězda, ve druhém se 
vidí ze spodní hrany rostoucí hořící pochodeň, ve třetím vinný hrozen a ve čtvrtém 
ozubené kolo s dvanácti zuby, přes které je položen blesk (symbol elektrárny). Barvy 
nebyly určeny.55

Městský národní výbor přitom nebral v úvahu, že již od roku 1599 užíva-
ly Oslavany pečeť se zcela odlišným motivem. Není proto překvapující, že 
záhy po listopadu 1989 město socialistický znak opustilo a 19. února 1998 
mu bylo potvrzeno právo na znak nový, vycházející právě ze staré městské 
pečeti: Zeleno-černě dělený štít, ve kterém ze zlatého vršku vyrůstá zlatý vinný keř 
s jedním hroznem a třemi listy. Přes kmen je vodorovně přeložen stříbrný vinařský 
nůž se zlatou rukojetí.56

Jeden z nejvýraznějších symbolů socialistického heraldického realismu 
najdeme u slovenského města žiar nad hronom (původně Svätý Kríž 
nad Hronom). Roku 1970 se jím stal červený štít se stříbrnou tovární budovou 
hliníkárny.57 Znak si velkou popularitu nezískal a již ještě před vznikem 
samostatné Slovenské republiky, roku 1992, vznikl znak nový, vycházející 
z pečetního symbolu původní obce Svätý Kríž: Modrý štít, v jehož patě jsou 
dvě vlnitá stříbrná břevna. Na horním se vidí stříbrný latinský kříž, z jehož paty 
vychází na každé straně vzhůru obrácené a postupně se rozšiřující zlatá břevna. 
Podle výkladu městského znaku kříž přestavuje minulost města a zlatá 
břevna (louče) jeho současnost.58

Nynější právní stav heraldiky v České republice vychází v mnoha ohle-
dech ze starších rakouských a československých zvyklostí. Nejvyšší dohled 

54 Udělené symboly. Hluk, [online]. c. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 
[cit. 12. 1. 2010]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx?Id 
=0b160668-27a0-46be-8724-44daddee309b>.

55 J. Čarek, Městské znaky, s. 284.

56 Udělené symboly. Oslavany, [online]. c. Parlament České republiky, Poslanecká sněmov-
na, [cit. 12. 1. 2010]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.
aspx?Id=bbc74955-be6f-4b7b-a124-8ccbd818d8d6>.

57 Karel Liška – Ludvík Mucha, Klíč k našim městům, Praha 1979, s. 234; Jozef Novák, 
Pečate miest a obcí na Slovensku, II. zväzok (N–Ž), Bratislava 2008, s. 547.

58 J. Novák, Pečate miest a obcí na Slovensku II., s. 547. Též Návrh všeobecne záväzného narade-
nia mesta Žiar nad Hronom č. 4/1995 o používaní a ochrane symbolov mesta a udeľovaní čestného 
občianstva mesta Žiar nad Hronom, [online]. c. Žiar nad Hronom 2009, [cit. 12. 1. 2010]. 
Dostupné z: <http://www.ziar.sk/download/VZN_o_pouzivani_a_ochrane_symbo-
lov_mesta_c4-1995.doc>.
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nad komunální heraldikou byl ovšem vyňat z pravomoci ministerstva 
vnitra a právo užívat znak nyní uděluje předseda Poslanecké sněmovny 
na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tě-
lovýchovu. Možnost konfirmace osobního znaku v České republice ne-
existuje59, na druhé straně však za jeho užívání nehrozí (na rozdíl od první 
republiky) žádný právní postih.

Udílení a používání obecních znaků a vlajek v současnosti upravuje 
paragraf 34a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení):

„1) Obce mohou mít znak a vlajku obce.
2) Předseda Poslanecké sněmovny může obci, která nemá znak nebo 

vlajku obce, na její žádost znak nebo vlajku obce udělit. Předseda Posla-
necké sněmovny může na žádost obce změnit znak nebo vlajku obce.

3) Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické 
osoby mohou užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak 
obce jen s jejím souhlasem. K užívání vlajky obce není nutný její souhlas.

4) Má-li městský obvod nebo městská část svůj znak a vlajku, platí pro 
jejich užívání odstavec 3.“60

Podobně jako v éře Rakousko-Uherska musí dnes každý návrh obec-
ního znaku obsahovat vyobrazení a popis požadovaného znaku a navíc 
také odůvodnění použitých figur.61 Na rozdíl od rakouských předpisů 
ale nejsou v Česku určeny symboly, jejichž užití není povoleno nebo je 
vyhrazeno vyššímu souhlasu.

Po roce 1990 jsou poprvé v historii udíleny znaky nejen městům, ale 
i krajům a také městským částem. To se stalo velmi aktuální zejména 
v případě hlavního města prahy, jehož správní struktura byla zcela reor-
ganizována. Bylo rozděleno na 57 městských částí s vlastní samosprávou, 
zastupitelstvy a starosty. Vyšší správní jednotkou se pak staly správní ob-
vody, kterých vzniklo 22. Znaky tak byly nově přiznány jak městským čás-
tem, které mnohdy vznikly z někdejších vesnic (Satalice, Újezd nad Lesy 
apod.), tak správním obvodům. Pro potřeby Zastupitelstva hlavního města 
Prahy byla zřízena odborná heraldická komise při Archivu hlavního města 
Prahy, která navrhovala či korigovala návrhy jednotlivých znaků. V někte-
rých případech byl ovšem vox populi reprezentovaný zastupitelstvem či 
starostou silnější než odborné připomínky kvalifikovaných heraldiků. I tak 

59 To je zásadní rozdíl vůči právní situaci na Slovensku. Zde tuto funkci plní Heraldický 
register Slovenskej republiky při Ministerstvu vnitra, který kromě obecních znaků evi-
duje také znaky osobní.

60 Zákon č. 128/2000 Sb., [online]., [cit. 12. 1. 2010]. Dostupné z: <http://www.zakonycr.
cz/seznamy/128-2000-Sb-zakon-o-obcich-(obecni-zrizeni).html>.

61 Informace k podání žádosti o schválení obecních symbolů, [online]. c. Parlament České re-
publiky, Poslanecká sněmovna, [cit. 15. 12. 2009]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/
cgi-bin/win/rekos/intro.aspx>.
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ale vznikl komplex mimořádně zajímavých pragensiálních znaků, z nichž 
některé specifickým způsobem využívají prvky heraldického realismu.

Není bez zajímavosti, že naprostou většinu „realistických“ obecných 
figur dnešní české městské heraldiky tvoří stavby či stavební detaily. 
Další realistické prvky zde najdeme jen vzácně a vyobrazení dokumentů, 
poměrně časté u fyzických osob, zcela chybí. V případě pražských měst-
ských obvodů se můžeme setkat se čtyřmi případy heraldického realismu. 
Ve třech je součástí znaku stavba, která obvod symbolizuje, v jednom pak 
stavební detail takové budovy.62

Pozoruhodný realistický prvek můžeme najít v nejstarším podobném 
znaku, který patří městském obvodu praha 17 (řepy). Byl schválen 
12. dubna 1994 a na rozdíl od ostatních podobných pragensií neobsahuje 
skutečnou stavbu, ale specifický stavební detail obce Řepy. Je jím tzv. řep-
ský kříž, vlys, který zdobí tympanon zdejšího kostela: V červeném štítě zlatý 
volný prázdný kříž, zdobený zlatým páskovým ornamentem z románského tym-
panonu kostela sv. Martina v Řepích. Přes kříž je šikmo položený meč přirozených 
barev (ostří železné, jílec a záštita hnědé). Přes meč je přehozen stříbrný plášť.63 
Významným nedostatkem znaku Prahy 17 a zároveň zásadním heraldickým 
přestupkem je skutečnost, že jej nelze podle popisu namalovat. Podoba 
velmi složitého „řepského kříže“ totiž není upřesněna, a nemá-li zájemce 
přístup k jeho vyobrazení, nemá prakticky žádnou šanci udělat si představu 
o jeho skutečné podobě.

Této chyby se vyvarovala praha 18 (letňany). Její znak, schválený 
24.  ledna 1996, snad sice postrádá jistou eleganci znaku řepského, je 
však vhodně doplněn polovičním znakem hlavního města Prahy a přede-
vším všechny jeho figury jsou dobře popsány: Polcený a vpravo dělený štít. 
V pravém horním zeleném poli je stříbrná kaple z kvádrovaného zdiva, uprostřed 
s výklenkem zakončeným románským obloukem, ve kterém stojí uprostřed černý 
latinský kříž. Střecha kaple ve tvaru komolého jehlanu je kryta stříbrnými taškami 
a vystupuje z ní vystupuje nízká stříbrná kvádrovaná vížka se stanovou střechou 
a zlatou makovicí prolomená jednodílným černým románským oknem. V pravém 
dolním modrém poli je stříbrné ptačí křídlo obrácené ramenem do středu a letkami 
ven, na něm je červená iniciála L. Vlevo je v červeném poli zlatá kvádrovaná věž 
se stříbrným cimbuřím o čtyřech viditelných, z toho dvou celých stínkách. Zeď je 

62 Uvedené znaky vznikly v letech 1994–1998. Znaky městských obvodů totiž nevznikaly 
postupně, podle čísel obvodů, ale stejně jako v případě jiných obcí až na základě roz-
hodnutí samosprávy, po následném schválení Podvýborem pro heraldiku Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky a po udělení předsedou Poslanecké sněmovny.

63 Udělené symboly. Praha 17, [online]. c. Parlament České republiky, Poslanecká sněmov-
na, [cit. 13. 1. 2010]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.
aspx?Id=96d2a006-fea9-4e3b-99cd-ff21522bae3d>. Vyobrazení znaku zde chybí, znak 
je pouze popsán.
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prolomena polovinou otevřené brány, která vyniká z poltící linie. Klenba brány je 
stříbrná se zlatým hlavním klenákem, křídlo vrat je zlaté barvy a má dva závěsy, 
vnitřek brány je černý. Z brány vyniká stříbrně obrněná ruka přirozených barev, 
která drží stříbrný meč se zlatým jílcem a zlatou záštitou. Z poltící linie vyniká 
za zdí polovina zlaté kvádrované věže se zlatou valbovou střechou, zlatou makovicí 
na levém kraji střechy a s cimbuřím o dvou viditelných stínkách. Věž je prolomena 
trojdílným černým oknem se stříbrným rámem, z něhož je viditelná pouze levá 
polovina. Vlevo od věže je menší zlatá kvádrovaná věž s cimbuřím o třech stínkách, 
se stanovou střechou a se zlatou makovicí. Zeď je prolomena dvojdílným černým 
oknem se stříbrným rámem.64

V případě prahy 14 (kyje) jsou zvolené motivy ještě jednodušší. Vedle 
znaku křižovníků z červenou hvězdou zde můžeme najít stylizovanou věž 
zdejšího kostela. Celý znak, udělený 27. ledna 1997, pak má následující po-
dobu: Červeno-černě polcený štít. V pravém poli je stylizovaný pohled na západní 
průčelí věže kyjského tribunového kostela sv. Bartoloměje. Věž je hranolová, stříbrná, 
do výše druhého patra kvádrovaná, výše jen hladká, se zlatou valbovou střechou za-
končenou na krajích dvěma malými zlatými makovicemi. V předsunuté ohradní zdi 
s vystupujícím portálem před věží jsou dřevěné dveře přirozených barev. Zeď i portál 
mají stříšku ze zlatých cihel a na vrcholu portálu stojí zlatý kříž. Věž je prolomena 
v prvním patře jedním, ve druhém a třetím čtyřmi románskými okny zmenšujícími 
se od prvního patra ke třetímu. V levém poli je znak rytířského Řádu Křížovníků 
s červenou hvězdou: červený osmihrotý maltézský kříž nad šestihrotou hvězdou.65

Podoba znaku prahy 19 (kbely), jejž městskému obvodu udělil před-
seda Poslanecké sněmovny 15. prosince 1998, vychází z erbu Černínů 
z Chudenic. Jeho základem je černínský štít doplněný zdejší dominantou 
– věží na letišti ve Kbelích. Tato stavba, vybudovaná architektem Otaka-
rem Novákem roku 1927, jež sloužila jako věž vodárenská a maják k řízení 
leteckého provozu, je pravděpodobně nejmodernější budovou, která se 
dnes v české heraldice vyskytuje: Červeno-modře polcený štít. V pravém poli 
je stříbrná vodárenská věž na koso postavená s osmi viditelnými černými okny, 
dvěma vchody a zlatým leteckým majákem na vrcholu. Vlevo tři stříbrná břevna.66

64 Udělené symboly. Praha 18, [online]. c. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 
[cit. 13. 1. 2010]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx? 
Id=d9fca7cb-9cfc-40d6-b08c-a5369c930c0b>. Stejně jako v případě Řep zde vyobra-
zení znaku chybí.

65 Udělené symboly. Praha 14, [online]. c. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 
[cit. 13. 1. 2010]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx? 
Id=b5aff3e8-4b87-43a6-88aa-9dae58b1ac9b>.

66 Udělené symboly. Praha 19, [online]. c. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 
[cit. 13. 1. 2010]. Dostupné z: < http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.aspx? 
Id=cc158ffe-e00e-4019-b540-19b9c41474e7>. Stejně jako u výše uvedených Řep a Let-
ňan i zde vyobrazení znaku chybí.
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U městských částí se s heraldickým realismem setkáme vzácněji – z 57 
částí mají takové prvky ve znaku jen tři: Královice, Lochkov a Přední Ko-
panina. Jednoduchý znak královic byl schválen 12. dubna 1994 a obsahuje 
stylizovanou figuru zdejší gotické tvrze: Červený štít, v němž na zeleném 
pahorku stojí stříbrná hranolová třípatrová věžovitá tvrz. V nejvyšším patře, které 
je tvořeno podsebitím na krakorcích, jsou vedle sebe dvě menší čtvercová okna černé 
barvy, v ostatních patrech je po dvou větších obdélníkových oknech téže barvy. Tvrz 
je zastřešena nízkou dlátovitou střechou stříbrné barvy se zlatými makovicemi 
na krajích a převýšena zlatou korunou.67

Podobný stavební prvek můžeme najít i ve znaku přední kopaniny, 
který byl konfirmován 13. listopadu 2002: Polcený štít. V pravém černém poli 
se vidí stříbrná kvádrovaná věž s prolomeným sdruženým románským oknem 
a červenou stanovou střechou zakončenou zlatou makovicí s křížkem. Levé pole 
je zlato-červeně stupněm doleva dělené.68 V tomto případě byl jako symbol 
městské části zvolena (graficky výrazně zjednodušená) věž zdejší rotundy 
sv. Maří Magdalény.

Naprostý unikát pak přestavuje lochkov, který svůj znak získal 8. října 
2001. V jeho znaku se totiž nachází ulity pravěkých hlavonožců, které byly 
nalezeny právě v katastru obce: Dělený štít. V horním modrém poli tři zlaté ulity 
(Lechritrochoceras trochoides), dolní polovina je červeno-stříbrno-zeleně polcena.69 
Lochkovský znak tak trpí stejným nedostatkem jako znak správního obvo-
du Praha 17. Bez znalosti přesné podoby zkamenělin těchto hlavonožců 
není možné ulity Lechritrochoceras trochoides nakreslit.

Po roce 1989 došlo také k zásadní reorganizaci státní správy. Zákonem 
č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) vzniklo v České republice 
celkem čtrnáct krajů, kterým byl také přiznán nárok na vlastní znak a pra-
por. Relativní volnost, jež byla při vytváření znaků přiznána obcím, byla 
v případě krajů regulována. Krajské znaky byly čtvrcené (s výjimkou Pra-
hy, která si ponechala svůj původní znak), dvě pole byla vyhrazena pro 
znaky země, na jejímž území se kraj rozkládá, v dalších se měl nacházet 
derivát znaku krajského města a symbol typický pro daný region. Přestože

67 Udělené symboly. Praha-Královice, [online]. c. Parlament České republiky, Poslanecká 
sněmovna, [cit. 13. 1. 2010]. Dostupné z: <http://heraldikamest.wz.cz/praha/praha-
kralovice.AA.htm>.

68 Udělené symboly. Praha-Přední Kopanina, [online]. c. Parlament České republiky, Po-
slanecká sněmovna, [cit. 13. 1. 2010]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/cgi-bin/win/
rekos/default.aspx?Id=f5c8917f-ce66-4b6a-acea-50baec860383>.

69 Udělené symboly. Praha-Lochkov, [online]. c. Parlament České republiky, Poslanecká sně-
movna, [cit. 13. 1. 2010]. Dostupné z: <http://www.psp.cz/cgi-bin/win/rekos/default.
aspx?Id=9b73827f-c9a7-4983-b870-5b705e28253b>.



194

Pražský sborník historický XXXIX, 2011

předpisy nebyly dodrženy vždy striktně70, vznikl tak velmi zajímavý heral-
dický soubor, který nemá v našich dějinách obdobu.

Přestože si jednotlivé kraje mohly znaky navrhnout samy, většinou se 
držely doporučení podvýboru pro heraldiku. O heraldickém realismu 
tak můžeme mluvit jen v jediném případě – u plzeňského kraje. Za jeho 
symbol byla totiž zvolena rotunda sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci, 
pocházející ze druhé poloviny 10. století, jedna z nejstarších staveb na na-
šem území. Rozhodnutím z 31. ledna 2002 získal kraj následující znak: 
Červeno-zeleně čtvrcený štít. V prvním poli se vidí stříbrný korunovaný dvojocasý 
lev se zlatým jazykem a zbrojí. Ve druhém poli je doleva obrácený kráčející zlatý 
dvouhrbý velbloud. Ve třetím poli je stříbrné a zlaté břevno, a v poli čtvrtém poli 
stříbrná románská rotunda s apsidou a zlatým ruprechtským křížem na střeše.

Otázka, jakým směrem se bude česká heraldika ubírat, je otevřena. Je 
zřejmě iluzorní se domnívat, že po vzoru Slovenska či některých západo-
evropských států dojde k přijetí zákona, který by reguloval a upravoval 
užívání osobních erbů – i když na druhé straně nic není možné vyloučit. 
V nejbližší době by možná stačilo, aby vláda či Parlament České republi-
ky konečně přistoupily k vydání publikace s vyobrazeními jednotlivých 
krajských a obecních znaků a praporů. Možná že v budoucnu dojde 
i k obnovení zvyku udílet znaky a prapory prostřednictvím dekretů s jejich 
vyobrazením. Předešlo by se tím řadě nedorozumění a nepřesností, s nimiž 
se dnes potýkáme.

70 U některých českých a moravských krajů je tak pro zemský znak vyhrazeno jen jedno 
pole (Karlovarský, Ústecký, Plzeňský, Jihočeský, Pardubický a Zlínský kraj). To je zají-
mavé zejména u Jihočeského kraje, jehož část se rozkládá na Moravě. 
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jan županič

realiSmuS oder tradition?
Zur heralDiSchen SelbStpräSentation DeS neuen aDelS 

unD Der GemeinDen im 19.–21. JahrhunDert

Mit dem Abstand mehrerer Jahrhunderte lassen sich nur noch sehr schwer 
die Motive beurteilen, die einzelne Personen zu bestimmten Schritten 
verleitet haben. Auf einige Fragen liefern zwar Quellen privater Natur – 
Tagebücher, Briefe, Erinnerungen – eine Antwort, aber auch in diesem 
Fall bleiben uns die intimsten Gefühle der untersuchten Persönlichkeiten 
in der Regel verborgen. Ähnliche Fragen stellen sich bei den Adelswap-
pen und den Wappen der Gemeinden und Städte. Sie ermöglichen uns, 
einen Blick in das Denken der Zeit zu werfen, und legen Zeugnis über 
die Interessen, Berufe, aber auch den Geschmack des oder der Bittsteller 
ab.

Mit der Entwicklung der sog. Papierheraldik im 15. und 16. Jahrhundert 
veränderten sich die Wappen allmählich. Sie wurden in Massen auch von 
juristischen Personen (Gemeinden und Zünften) verwendet, nahmen eine 
kompliziertere Gestalt an und spiegelten sehr häufig die gesellschaftliche 
Stellung des Individuums oder das Prestige der Stadt bzw. Zunft wider. Ab 
dem 17. Jahrhundert wurden zudem die sog. Prachtstücke zum Bestandteil 
der Wappen der bedeutendsten Städte, wodurch die Wappen noch stärker 
in die Nähe der Wappen des höheren Adels gerieten.

Der Geschmack ist allerdings ebenso veränderlich wie die Heraldik. 
Während ursprünglich das Symbol auf dem Schild gut zu dechiffrieren 
sein sollte und die Zier auf dem Helm zu befestigen war, so wurden die 
Wappen nach dem Untergang der Ritterheere und dem Niedergang des 
Turnierwesens zu einem bloßen Symbol für den gesellschaftlichen Rang. 
Der Wappenschild wurde vielfach kompliziert geteilt, und wir finden 
dort Figuren, deren Verwendung in früheren Zeiten undenkbar war. 
Im Wappen konnte praktisch alles getragen werden, sofern es nicht den 
guten Sitten widersprach. In den Stadt- wie den Familienwappen finden 
wir daher spätestens seit Anfang des 19. Jahrhunderts auch realistische 
Abbildungen von Waffen, Dokumenten, religiösen Gegenständen, his-
torischen Persönlichkeiten oder existierenden Bauwerken. Einige dieser 
Wappen sind bekannt, andere standen bisher nicht im Mittelpunkt des 
Forschungsinteresses.
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Die vorgelegte Studie hat sich die Analyse solcher Wappen zum Ziel 
gesetzt und geht dabei von den Materialen des Wiener Adelsarchivs 
(Allgemeines Verwaltungsarchiv) und des im Bestand „Ministerstvo vni-
tra Vídeň [Ministerium des Inneren Wien]“ aufbewahrten Adelsarchivs 
(Národní archiv – Nationalarchiv Prag) aus. Diese Materialien werden mit 
den gültigen heraldischen Vorschriften des österreichischen Kaiserreichs 
verglichen, um anhand einiger Beispiele die Verwendung realistischer Ele-
mente (besonders Bauwerke) in der Heraldik des 19. und 20. Jahrhunderts 
zu illustrieren. Besondere Aufmerksamkeit erfahren die Stadt Prag und die 
Wappen ihrer Stadtviertel, wo sich ähnliche realistische Elemente noch 
Ende des 20. Jahrhunderts finden lassen.
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5. Znak Rafaela von Hofmann, 1887 6. Znak Rudolfa svobodného pána z Troskowa 
(dr. Rudolfa prince z Thurn-Taxisu), 1894

7. Znak Václava Špačka šlechtice 
ze Starburgu, 1909

8. Znak Josefa von Wessely, 1862
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9. Znak Josefa von Karabacek, 1905 10. Znak Isaaka Löwa Hofmanna 
šlechtice von Hofmannsthal

11. Znak Josefa rytíře von Wertheimer, 1868
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12. Znak Mariánských Lázní, 1866 13. Znak Hejnic, 1917

14. Znak Prahy-Žižkova, 1898
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15. Znak Rychnova u Jablonce 
nad Nisou, 1911

16. Znak Žulové, 1793

17. Znak Peček, 1925 18. Znak Bělé nad Radbuzou, 1978

19. Znak Hluku, 1973 20. Znak Hluku, 1998
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21. Znak Oslavan, 1974 22. Znak Oslavan, 1998

23. Znak Žiaru nad Hronom, 1970 24. Znak Žiaru nad Hronom, 1992

25. Znak Prahy 17 (Řep), 1994 26. Znak Prahy 18 (Letňan), 1996
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27. Znak Prahy 14 (Kyjí), 1997 28. Znak Prahy 19 (Kbel), 1998

29. Znak Prahy-Královic, 1994 30. Znak Prahy-Přední Kopaniny, 2002

31. Znak Prahy-Lochkova, 2001 32. Znak Plzeňského kraje, 2002


