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Amfisbéna z Mikulčic.  

NADPŘIROZENÉ BYTOSTI, MONSTRA A BÁJNÍ TVOROVÉ 
I. 
 

Miroslav Baroch 
 
 
     Nadpřirozené bytosti, monstra a bájní tvorové provázejí lidstvo již od nepaměti. 
I v heraldice se setkáváme se znaky, ve kterých jsou zobrazeni bájní či nadpřirození 
tvorové. Jejich původ je leckdy zahalen tajemstvím, přesto však má mnoho lidí 
tendenci považovat bájné a vymyšlené nestvůry v heraldice za typické výplody 
ducha středověkých heroldů, i když se vinou jako červená nit celými lidskými 
dějinami1. 
     „Heraldika jest nauka, obsahující souhrn základních pravidel a zvyklostí, dle 
nichž znaky tvořeny býti mají a učící, kterak je popisovati a určovati“, píše jeden 
z našich největších českých heraldiků Vojtěch Král rytíř z Dobré Vody2. Ve starých 

dobách heroldi ovládali umění heraldické 
teorie a zároveň dovedli znaky kreslit. Díky 
autorské invenci těchto lidí dnes vše, co 
klademe do štítu nazýváme erbovními či 
znakovými znameními nebo figurami. Tyto 
figury se dělí zásadně na dvě skupiny, na 
heroltské figury, které štít dělí čarami na pole 
různého geometrického tvaru a obecné figury, 
jež jsou heraldicky stylizované postavy, 
zvířata, rostliny nebo předměty. 
     Figury obecné se dále dělí na přirozené, 
nadpřirozené a umělé. Z celého systému 
vybereme a nejvíce nás budou zajímat figury 
nadpřirozené, které se dále dělí na bytosti vyšší 
(např. Bůh Otec, světci, světice andělé, 
pohanská božstva apod.), obludy a nestvůry a 
nakonec bájná zvířata. Pokusíme si ukázat jak 
středověcí i novodobí heroldi a autoři knih o 
heraldice byli ovlivněni Biblí a klasickými 
antickými spisovateli jako byli Herodotos, 

Aristoteles či Plinius Starší. Z křesťanských autorů je třeba jmenovat sv. Ambrože či 
Isidora ze Sevilly.  

                                           
 
1 Dr. Viktor Palivec: Monstra v heraldice, Listy GHS, sešit 7, roč. 1975, s. 19-23. 
2 Král z Dobré Vody A., Heraldika, Praha 1900, s. 1. 
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     Jak jsem se již zmínil většina lidí se domnívá, že bájné nestvůry a monstra jsou 
nedílnou součástí heraldiky již od dávného středověku, my si však ukážeme, že jen 
velmi málo z těchto oblud, nestvůr či bájných zvířat našlo uplatnění na štítech, či 
výzbroji jako odznaky nebo klenoty před 14. stoletím. Zatímco heraldická 
představivost nalezla výraz v každém aspektu heraldických kreseb, bohatá fantazie 
dnes z velké části neznámých osob-heroldů je nejsnadněji pozorovatelná ve 
fantastických představách vycházejících z lidských bytostí nebo v heraldických 
nestvůrách. Tyto fantastické bytosti a nestvůry díky užití v heraldice hluboce 
zapustily kořeny snad do všech evropských mytologií a svou podobou se zapsaly do 
povědomí a tradic celého křesťanského světa. Dovolím si tvrdit, že žádný milovník 
heraldiky by nepřipustil zrušení tohoto heraldického ZOO. 
 
 

 
 
 

Okřídlená Mantichora.  
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Alerion. 
 

     Alerion patří v Čechách k méně známým ptačím heraldickým monstrům. Je 
zobrazován jako orel beze zbroje. O alerionech se zmiňuje v jednom ze svých dopi-
sů o zázracích Východu evangelista Jan. Popisuje ho jako pána všech ptáků, většího 
než orel, ohnivé barvy a s křídly ostrými jako břitva. Na světě žije vždy jen jeden 
pár alerionů, samice po šedesáti letech snese dvě vejce, na kterých sedí šedesát dní a 
nocí. Po vylíhnutí mláďat rodiče odletí nad moře, kde se vrhnou do vody a utopí se. 
Ostatní ptáci hlídají hnízdo a krmí mláďata až do chvíle, kdy mohou sama vzlétnout. 
Stejnou historii popisuje i Pierre de Beauvais zv. le Picard ve své knize  Bestiaire.  
     V heraldice se pojem alerion poprvé objevil v erbovníku Armorial d'Urfe, (cca 
1380-1400). Jedná se o heraldické monstrum, které je omezeno svým výskytem 
převážně na oblast Francie, kde jsou nejvýznamnějšími zástupci dva rody, vévodové 
Lotrinští a rodina Montmorency. Je zajímavé, že na pečetích a mincích vévodů 
Lotrinských jsou až do konce 13. století vidět orli se zobáky a drápy, které začínají 
mizet teprve počátkem století čtrnáctého a až ve století patnáctém zmizel i zobák a 
tím alerion získal svou dnešní podobu. Rovněž je zajímavé, že slovo alerion je 
vlastně rébusem jména Lorraine. V české heraldice je alerion jako figura neznámý a 
do naší vlasti se dostal až s přícho-
dem nové vládnoucí dynastie 
Habsbursko-Lotrinské. 
     V Čechách rovněž známá 
francouzská rodina Montmorency, 
patřící mezi nejvyšší francouzskou 
nobilitu, se dodnes honosí erbem se 
16 aleriony, blason: Štít zlatý 
s červeným heroldským křížem a 
v každé čtvrti jsou čtyři modří 
alerioni. Bývalá sláva a moc rodiny 
Montmorency se dodnes projevuje 
například ve znacích některých 
francouzských měst, které mají 
jejich rodinný erb ve svých znacích, 
např. Montmorency, Bessancourt, 
Deuil la Barre, Eaubonne, Écouen, 
Ézanville, Montsoult, Le Plessis-
Bouchard, St. Leu la Forêt a 
Taverny. Jiným příkladem této kuriózní formy orla je erb Sira Roberta Pullara, 
blason: Štít zlatý se třemi černými aleriony v postavení 2-1, s červenou hlavou štítu 
se zpět hledícím beránkem božím držícím stříbrnou tyč zakončenou stříbrným 
křížkem a na ní vlajku sv. Ondřeje. Klenotem je na přilbici určené pro rytíře s černo-
zlatou točenicí a černo-zlatými přikrývadly, rostoucí zlatý jednohlavý orel 
s červenou zbrojí. Válečný pokřik: PERSEVERANTIA ET INDUSTRIA       
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Alce (Elk) 
 

     Jistý John Bossewell, píšící na konci 16. století, se zmiňuje o zvířeti zvaném 
Alce a popisuje ho podle Plinia3 jako: Divoké zvíře žijící v lesích Německa (ale též 
ve Skandinávii a na Islandu), mající vzhled a kůži jako jelen, je ale větší a nemá na 
nohách klouby. Jeho dřevoryt uvedený v renesančním armoriálu ukazuje Alce jak se 
opírá o dub. 
     I když podle citace Plinia st. je jasné, že tato obluda byla známa již za starého 
Říma a je velmi pravděpodobné, že jejím předobrazem se stal mohutný los (latinsky 
Alces Alces)a je uváděn ve středověkých bestiářích a armoriálech není mi známo, že 
by bylo Alce někdy užito v erbu. 
  

 

 
 
 

                                           
3 viz Plinius Starší, Kapitoly o přírodě, Kniha VIII, kap. 15., Svoboda, Praha 1974 
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Allocamelus v klenotu erbu Eastland Company.  

 

Allocamellus 
 

     Allocamellus, v současnosti zvaný Ass-camel, což se dá volně přeložit jako 
oslo-velbloud, je heraldická nestvůra skládající se z velblouda jednohrbého, který 
má na krku oslí hlavu. Kdy a kde toto zvíře vzniklo není známo, ale britští autoři 
tvrdí, že vlastně jediný erb, který má allocamella v klenotu je znak obchodní 
společnosti zv. Eastland Company. Společnost byla založena někdy za vlády 
královny Alžběty I. na podporu obchodu s Litvou, resp. městem Elbingem, což byl 
nejvýznamnější přístav v dané oblasti. Nešťastný znak Eastland Company nebyl 
nikdy oficiálně zaregistrován v anglické heroldii (College of Arms) a proto ani nelze 
přesně říci jak toto zvíře skutečně vypadalo, dnešní badatelé jej považují za losa. 
Obchod společnosti Eastland Company neměl dlouhého trvání a tak zanikla i 
existence tohoto zvláštního zvířete.  
     Blason erbu East-
land Company: Zlatý 
štít s červenou hla-
vou štítu se zlatým 
anglickým leopar-
dem s modrou zbrojí. 
Ve štítě se na přiro-
zeném moři houpe 
trojstěžník s napja-
tými plachtami a 
s vlajícími svatojiř-
skými vlaječkami na 
vrcholech stěžňů. 
Klenotem na točenici 
je přirozený allo-
camellus. Štítonoši: 
dva přirození medvě-
di. Heslo: DESPAIR 
NOT4 (neztratit 
naději).   
 

 
 
 
 
 
 

                                           
4 Viz Sir Bernard Burke, The General Armory ...., London 1984, s. 313. 
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Alphyn 
 

     Tato podivná nestvůra pravděpodobně související svým poněkud výstředním 
zjevem s heraldickým tygrem je někdy zobrazována s pařáty orla místo předních 
nohou, někdy s předníma nohama zakončenýma paznehty a někdy se všemi čtyřmi 
tlapami. V současnosti je Alphyn popisován jako nestvůra se vlčím tělem s břichem 
a předními nohama draka, má dlouhé špičaté uši, dlouhý tenký jazyk a zauzlovaný 
ocas. 
     Původně ve středověkých bestiářích a heraldických pojednáních neznámá figura, 
jejíž jméno se někdy píše ALFIN a vzniklo transkripcí ze starofrancouzštiny, do 
které se dostalo z jazyka španělských Maurů, arabštiny, kde slovo „al fil“ – slon 

(elefant) bylo jméno šachové figury. 
Pravděpodobně první zmínkou o 
heraldické verzi této nestvůry 
v evropské literatuře vůbec, je v knize 
„Fenn´s Book of Badges“ , kde je 
Alphyn zobrazen jako badge Richarda 
Westa, 7. Lorda de La Warr (+1476). 
Zde vidíme vzpřímené zvíře s přední-
ma nohama s paznehty a s chomáčem 
na ocasu. 7. Lord de La Warr byl 
aktivní příznivec lancasterské strany  
ve válce růží a za odměnu dostal 
královskou penzi. Jeho vnuk Thomas 
West, 9. Lord de La Warr byl velmi 
barvitá postava první poloviny 16. 
století. Při korunovaci prince Arthura, 
syna krále Jindřicha VII., na knížete 
z Walesu roku 1489, byl pasován na 

rytíře Lázně. Roku 1513 byl přijat za korouhevního pána a poté co bojoval ve 
Francii  roku 1549 získal členství mezi rytíři řádu Podvazku. Thomas byl dítětem 
své doby a užíval heraldické badge, které se velmi podobalo figuře oblíbené jeho 
dědem. V knize standart je zvíře zobrazeno s předníma nohama coby orlími pařáty a 
má zauzlovaný ocas5. Hrabě de La Warr zemřel bezdětný, jeho majetek zdědil 
synovec William West a jeho tituly byly přeneseny na dcery jeho nevlastního bratra 
Sira Owena Westa a po jejich odumření byly znovu uděleny již jmenovanému 

                                           
5 viz: College of Arms, London, ms.I.2, fol. 82, blason erbu: Štít čtvrcený, 1. pole stříbrné s černým 
pilovitým břevnem (West), 2.-3. pole čtvrcené a-d červené poseté stříbrnými křížkovými kříži dole 
zašpičatělými a na nich je položen stříbrný lev (de La Warr), b-c modré se třemi tvářemi lva čelem dolů 
proraženými zlatými liliemi (Cantelupe), 4. pole Mortimer. Klenotem je na zlatě korunované přilbě 
s červeno-stříbrnými přikrývadly modrý krk gryfa se zlatou zbrojí a ušima. Heslo: JOUR DE MA VIE 
(den mého života).    
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Williamu Westovi. Williamovi potomci drží titul barona (dnes již hraběte6) de La 
Warr dodnes. 
 

 
 
 

                                           
6 Roku 1761 získal John West hraběcí titul. 
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Amfiptéra 
 

     Amfiptéra patří do rodiny draků, kteří žijí pouze ve vzduchu, protože nemají 
žádné údy kromě křídel, jinak se tímto jménem také říká okřídlenému hadu. Beze 
sporu nejznámější amfiptérou je mexický bůh Quetzalcoatl-okřídlený a opeřený had, 
ten však do heraldiky nepatří. Amfiptéra jako heraldická figura není nijak rozšířená, 
ale i přes její vzácnost ji najdeme ve Francii v erbu rodiny Potier, blason: Štít 
modrý, dvě zlaté amfiptéry a mezi nimi zúžené purpurové kosmé břevno. Rovněž 
francouzská rodina držící titul vévody de Tresmes užívá dvě amfiptéry jako 
štítonoše svého erbu. Nejrozšířenější je amfiptéra v klenotech, kde ji provázejí další 
figury např. zlomená kopí nebo tyče. 
 

 
 

     Snad nejznámějším erbem s okřídleným hadem je znak známého německého 
renesančního malíře Lukase Cranacha staršího. 6. ledna 1508 získal Cranach erbovní 
list7, blason: Štít zlatý s černým vlnícím se černými netopýřími křídly okřídleným 
červeně korunovaným hadem držící v tlamě prsten s rubínem. Klenotem na kolčí 
přilbě s černo-zlatými přikrývadly a točenicí z trní spletenou figura ze štítu. 
 
   

 
 
 
 
 
 

                                           
7 viz V.J.Sedlák, Heraldika, roč. XIII. 1980, č. 1, s.34-5, Jílové u Prahy 
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Amfisbéna 
 

     Amfisbéna (Amfivena, Anphivena, Fenmine) je to dvouhlavá nestvůra patřící 
mezi hady, někdy se lvíma nohama, symbolizuje hrůzu a podsvětí. V řečtině je 
označována jako "jdoucí ve dvou směrech". Také se nazývá "dvousměrník", 
"dvouhlavý had" nebo "matka mravenců", i když se mravenci živila. Každou hlavu 
má na jiném konci těla a navzájem jsou k sobě obráceny zády. Oběma může 
amfisbéna uštknout. Plinius tvrdí, že disponuje i léčebnými vlastnostmi a podle 
Lukana patří mezi libyjské hady. 
     Amfisbéna je dvouhlavá ještěrka nebo had, někdy je zobrazována se lvíma 
nohama a křídly a rohy na hlavě. První hlavu má umístěnu normálně, druhou na 
konci ocasu, její oči září jako lampy a nepůsobí na ni chlad.  
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     Amfisbénu najdeme hlavně ve francouzské heraldice, kde je velmi rozšířena, ale 
i např. v klenotu erbu pana Josepha Gwilta of Westminster, který mu byl udělen 11. 
ledna 1828.8 
 

 
 

Amfisbéna, katedrála Panny Marie v Limericku.  
 

                                           
8 viz  Sir Bernard Burke, The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales, heslo Gwilt, 
London 1878, s. 436. 
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Anděl. 
 

     Mezi bytosti vyšší-nadpřirozené patří mimi jiné i andělé (Angelus, Ange, Engel). 
Slovo anděl pochází z řečtiny a znamená posel. Zobrazuje se s gloriolou nebo jen 
s obroučkou na čele a na ní křížek, s křídly, v dlouhém ženském šatě, kolem pasu 
štolou nebo jinak staženém. Figura anděla patří mezi velmi populární a je velmi 
těžké stanovit, kdy se objevil poprvé.   
          V české heraldice především komunální je mnoho příkladů užití andělů jak ve 
štítech tak jako štítonošů. Například erb města Českých Budějovic podle privilegia 
krále a císaře Ferdinanda III. z 5. června 1648 obsahuje před městskou hradbou 
stojícího anděla nesoucího štít s českým královským lvem.  
     Jiným českým městem, které se honosí starobylým erbem s andělem jsou 
Domažlice. Nejstarší prameny hovoří o osadě Tugosc (něm. Taus) již v 10. století. 
Kolem roku 1265 bylo králem Přemyslem Otakarem II. na místě staré osady 
založeno hrazené město. Městský erb je znám z pečeti z roku 1363. Tento erb byl 
polepšen králem Vladislavem II. listinou danou na Hradě pražském  dne 4. srpna 
1481, blason: Štít modrý v němž u spodku na zeleném trávníku jest zeď se stínkami 
z bílého kamene tesaného, v níž brána otevřená s mříží vysutou a za zdí dvě 
čtverhranné věže, každá má po jednom okně, s červenou sedlovou střechou, se 
zlatými makovicemi. Mezi věžemi vyrůstá anděl v bílém rouše, se zlatými křídly, 
maje přes prsa zlatou štolu, na hlavě zlatý křížek a pravou rukou mává mečem.  
 
 

 
 

Erb města Domažlic.  
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     Na obrázku je kontra-pečeť francouzského krále Ludvíka XIV. z roku 1643, která 
ukazuje anděly jako štítonoše královského erbu. Francouzský erb je znám již 
z pozdního 12. století, kdy Kapetovci nosili své štíty posety liliemi, později jsou 
známy i barvy, štít modrý, lilie zlaté. Od roku 1376 se množství lilií zmenšilo na tři 
v postavení 2-1. Zhruba od roku 1423 se objevili jako štítonoši dva andělé, kteří byli 
v 16. století oblečeni do tabartu, který nesl symboly francouzského a navarrského 
erbu. Následně přibyl ještě královský stan, do rukou andělů vlajky a kolem erbu byly 
obtočeny nově založené královské řády sv. Michala a sv. Ducha.   
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jsou v této 
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DĚJINY DUNINŮ A ŠVAMBERKŮ. 

Doplnění článku in. Heraldika a genealogie 3 - 4 / 2004 ročník 37. 

Jaromír Olšovský – Laboutka 
 

     V době, uplynulé od uveřejnění stejnojmenného článku ve sborníku Heraldika a 
genealogie č. 3-4/2004, se podařilo pomocí údajů z archivních dokumentů a 
odborného tisku opravit chybné údaje nebo doplnit některá bílá místa v dějinách 
rodu Švamberků. Týká se to jak raného období, tak pozdějších let; do nich patří 
rovněž počátky rodiny Krušinů, doposud neznámé. Nedílnou součástí článnku je 
stať „Švamberkové v duchovní službě“. 
 

ČESKÉ OBDOBÍ. 
     První Švamberk v Čechách Ratmír (I., 1201-32) byl ženatý s Ofkou- Eufemií 1 z 
Lomnice. Jejími rodiči byli Vilém z Náměště (r. 1180 Wilhelmus de Namiest) a 
Kunhuta , sestra Gradiše (Cunka Gradissae 
soror – dle B. Balbína).2  Buďto měl B. Balbín 
špatně čitelný dokument nebo došlo k 
tiskařské chybě; správně měl uvést 
„Grabisse“ t.j. Hrabiše. Sourozenci Hrabiše a 
Kunhuta pocházeli z předního panského rodu 
Hrabišiců (erb hrábě). Kromě nejvyššího 
komoří Hrabiše r. 1180 to byli další bratři: 
komoří Slavek v letech 1188-1222, a Boreš  
1188-1207. Správnost určení rodu Kunhuty 
potvrzuje listina z r. 1227 3, kterou Hrabišův 
syn Kojata z Hněvina odkázal svůj majetek: 
Mostu „ Notum sit omnibus, quod ego Coiata, 
filius Grabisse, cum filios non habeam“ atd.  
Odkazy se týkaly statků v Čechách a na 
Moravě, jichž část daroval klášterům na 
Zderaze v Praze, sv. Vavřince v Opatovicích, 
na Strahově a v Sedlci. Dále výslovně 
jmenoval své dvě sestřenice Eufemii a Svatanu (,,Sororinis meis duabus Ewfemie et 
Swatohne“), kterým odkázal na Moravě obce Drnovice a Račice4. Sestřenci 
Benešovi odkázal Kladoruby, Kokašiee, Domaslav ad. Také služebníkům odkázal: 
Heřmanovi Zádub, Marešovi Krasíkov a Mirkov. Listinu pečetil se středovým 
znakem 2 zkřížených hrábí.       
     Z uvedeného výčtu většina jmenovaných obcí se zanedlouho stala majetkem 
Švamberků, patrně odkupem. Nad obcí Krasíkovem vystavěli hlavní rodový hrad 
Švamberk, dle novějších poznatků již v  polovině XIII. století.     

Pečeť Kojaty z r.1227. 
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      Někteří členové rodu se zpočátku psali podle sídelních obcí (ze Skviřína 1223, 
1247; z Krasíkova 1256 ad.), ale rod měl predikát „ ze Švamberka“ nejpozději od r. 
1252 (Jan ze Švamberka, převor Johanitů) 5. Sňatkem Ratmíra I. s  Ofkou z Lomnice 
se Švamberkové spojili s vyšší šlechtou od počátku svého působení v království 
Českém. Jménem Eufemie pokřtili manželé Přibyslav z Křižanova (synovec Ofky) a 
Sibyla jednu ze svých dcer. 6  
     Ratmír II. (1226-47), syn Ratmíra I. a Ofky, měl s manželkou neznámého jména 
syny: Ratmíra III., Bohuslava I., Bohuše ze Švamberka7 a dceru Bohuslavu 
(1.manželka Oldřicha Zajíce z Valdeka).8  I když historické prameny o jejím původu 
a jménu dosud mlčely, domnívám se, že to byla sestra Habarta-Gebharta a Neustupa 
bratří (l229-43), zakladatelů rodu pánů „ ze Žirotína" s erbem ležaté orlice. 
      Oldřich Zajíc z Valdeka (1240-71, podčeší krále Přemysla Otakara II., purkrabí 
na Lokti a poté na Pražském hradě) byl švagrem Ratmíra III..9 Počátkem r. 1262 
položil základy ke stavbě kláštera „ Ostrov" u Zaječova nedaleko hradu Valdeka, 
který v té době dokončoval. Dle autorů publikace [7], čerpajících ze starých kronik a 
zaniklých análů mj. Augustiniánského kláštera sv. Tomáše v Praze, stavěl klášter na 
věnném území manželky Bohuslavy. Její věnné území „Ostrov", ohraničené rameny 
Jalového potoka se vsí stejného jména, nepocházelo z otcovského majetku  
Švamberků, neboť v této oblasti v dané době území nevlastnili. Věnné území dostala 
Bohuslava od své matky z panského rodu budoucích Žirotínů, sídlícího na 
nedalekých Hořovicích a vlastnícího v okolí rozsáhlé území. Matčini bratři (strýcové 
Bohuslavy) Habart-Gebhart a Neostup se připomínali na Hořovicích v letech 1229 
až 1243,10 Neostup-Neustup byl purkrabím na hradu Přimda v letech 1233–39.11 

Bohuslavin bratr Ratmír III. se stal purkrabím na Přimdě asi za 10 -11 let po strýci 
Neustupovi ( r. 1250). V následujících generacích lestkovské větve Švamberků (od 
Ratmíra III.) se několikrát vyskytlo jméno „Neustup". 
     Z potomků Oldřicha Zajíce z Valdeka a Bohuslavy ze Švamberka vzešly větve 
rodu Buziců (erb černé sviní-kančí hlavy): -z Valdeka, -z Kostelce, -z Pihle, -z 
Hazmburka a ze Žebráka. O několik generací později, po setkání Jana Zajíce z 
Hazmburka (ve službách královny Žofie, manželky Václava IV., a Řádu německých 
rytířů OT v Polsku a polského hrdiny od Grunwaldu Mszczuje Dunina ze 
Skrzynna12 (správně Mstěj místo zkomoleného Matěj ), u vědomí jejich společných 
kořenů z rodu erbu „Labuť “ pomohl Jan Mszczujovi získat službu u své panovnice; 
Mszczuj byl maršálkem dvora královny Žofie od r. 1419 po Mikulášovi z Tuhanče. 
      
        Páni „z  LESTKOVA". 
 
      Z lestkovské větve pocházel vyšehradský děkan Vilém (1342 de Merica, † 1363 
- † 1369 dle W. W. Tomka ), diplomat císaře Karla IV. a iniciátor tzv. Lestkovské - 
Drážďanské bible. Vzhledem ke své vzdělanosti a vysoké autoritě v nejvyšších 
církevních kruzích se v r. 135813 dle tehdejších zvyklostí přimlouval v Avignonu 
(dnes bychom řekli „loboval") za udělení uprázdněných církevních beneficí pro své 
příbuzné-kleriky: - Jana-Johana z Vojkova,  syna Albertova; a Oldřicha-Ulricha Bru-  
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mova z Řek, vlastního vnuka jeho sestry neuvedeného jména. Vilémova žádost 
zachytila neznámé a jinde neuveřejněné příbuzenské vztahy. 
 
       Rod ,,z VOJKOVA". 
 
     Rod „z Vojkova" užíval v erbu dva černé (předtím asi stříbrné-bílé) rohy na 
červeném štítě, rovněž tak v klenotu. Svým původem sahal do XIII. stol., možná i do 

XII. stol. Z něho pocházeli pozdější Vojkovští z 
Milhostic, jejichž potomci žili ke konci XIX. stol. a 
možná přežili do našeho věku. Ve starém erbu 
změnili původní rohy na sloní trouby.  
     Albert, syn „někdy“ Viléma z Vojkova, byl 
veřejným notářem pražského arcibiskupství. Podle 
textu Vilémovy supliky v Avignonu se zdá, že 
Albertův syn Jan byl děkanovi Vilémovi bližší 
(pokrevní příbuzný), než Oldřich Brumův; přitom 
oba klerikové byli asi stejně staří. Z toho usuzuji, 
že matka Janova a tedy manželka Albertova byla 
Švamberkovna, dcera některého z ženatých 
Vilémových bratří (Neustup, Jan), Vilémova neteř. 

 
       Rodina  „BRUMOVÉ  z ŘEK“ . 
 
     Rodina Brumů z Řek je téměř neznámá; v dostupných heraldických sborníkách 
není její erb uveden. Podle A. Sedláčka 15 žili Brumové z Řek na tvrzi a vesnici 
stejného jména na levém břehu Vltavy naproti obci Jaroslavice, asi 7 km jižně od 
Týna nad  Vltavou. První uvedený Brum v lednu 1360 podával kněze v blízkém 
Kostelci, jeho manželka Alžběta (Bětka) zemřela v r. 1382. Snad jejich dětmi byli 
Chval, Přibyslav (Přiba), Mareš, Anka a Klára; blízký příbuzný Buzek z Řek držel 

nedaleký Buzkov. Neobvyklé jméno „Brum“ se 
vyskytovalo v rodech pánů z Pořešína a vladyk z 
Hlavatec v jižních Čechách. 
     Páni „z Pořešína" erbu střely byli odnoží rodu 
Bavorů ze Strakonic. Jejich předek Brum z Újezda 
(1279-98) držel v r. 1298 Vitějovice. Mezi jeho 
potomky patřili: Brum z Osova (1361) a Brum z 
Újezda (1370 -1401)16 .    
     Vladykové „Roubíkové z Hlavatec“ seděli na 
Hlavatcích17 asi 25 km severovýchodně od Týna 
nad Vltavou. Mezi bratry Adamem a Oldřichem v 
70. a 80. letech XIV. stol. byl uváděn také Brum. 
Štít rodu byl poloviční s polovicí mřežovanou, nad 
helmem složená křídla obdobně mřežovaná18.   
     Oldřich Brumův z Řek byl synem Bruma a 

z Vojkova 

Roubíkové z Hlavatec.
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manželky z rodu, do kterého byla vdaná sestra děkana Viléma, pravděpodobně pánů 
z Pořešína. Tak došlo ke snížení stupně pokrevenství Oldřichova proti Janovi 
z Vojkova. Vladykové Roubíkové z Hlavatec byli asi s Brumy z Řek spřízněni 
vzhledem k blízkosti obou sídel. K přesnému určení rodiny Brumů je nutné znát 
znak na jejich pečeti. 
 
      Pro úplnost uveďme rody podobného jména: 
- z Broumovic u Votic (1387 Jan Brum, 1432 Václavek); erb: nůžky ke stříhání ovcí 
na štítu a v klenotu jako vladykové z Petrovic [ 11-II. (s.100) ] ; 
- z Miřetic u Žlutic (později Mirotice; Broumove od  r. 1394, Broum 1442 až 1456); 
erb: štít pokosem polovičný, v pravé horní polovici 2-3 pruhy, v klenotu složená 
křídla; barvy modrá na červené [ 11-II. (s.175)]. 
 

 
JAKUB LABOUTKA z LESTKOVA NA CHVATĚRUBECH.  

 
      Společenská úroveň Jakuba, syna Mikuláše Johana z Lestkova, kulminovala v 
letech 1500 -1509. Roku 1505 byl zapsán do seznamu účastníků vojny se Šliky jako 
„pan Jakub z Kvatierub" (Rukopis Třeboňský) spolu s panem Zdeňkem ze 
Švamberka na Přimdě a Muckovským (Maučkovským - z Muckova) ze Švamberka 
příbuznými, k nimž se hlásil (nikoliv s držiteli statků v okolí Chvatěrub: z Okoře, 
Kokořína ad.). Do zemské hotovosti postavil 3 pěší a l vůz, přimdecký Zdeněk 12 
pěších a jeden vůz, Muckovský l. pěšího (dle majetku). Rytíři byli zapsáni jen 
jménem a někdy s predikátem, bez „pan" (celý seznam otištěn v A.Č.VI., č.53, str. 
316-321). Po ztrátě Chvatěrub hledal službu u příbuzných : Gutštejnů a Švamberků. 
Svědčí o tom dosud nepublikovaný dopis švamberského hejtmana Jana Dolského z 
Tejnice Krištoforovi ze Švamberka na jaře 1515 (uložen v SObA Třeboň pod sign. 
11.89. 1. 1515): 
„Službu svou VMti vzkazuji, urozený pane pane můj milostivý. Za to mam, že VMt v. 
paměti měti ráčili, kdež jsem s VMtí v Plzni o jarmarce mluvil o třecí kapry do 
žernovského rybníka. VMti oznamuji, kterak jsou ryby okolo zániku; v rybnících 
pomřely a již jest v nich nedostatek a prostě nemám čím nasadit žernovského 
rybníka. VMti prosím, že ráčíte mi z tisovského velikého, poněvadž jse nyní loví, k 
násadě téhož rybníka dáti vybrati a jestli že by se VMti zdálo, abych poslal pro ně 
tento týden. Račte mi po tomto Jakubovi oznámiti, kdybych pro ně měl poslati a v 
jaro prosím, jestli VMti zbytek ve štikách. Že mi přitom nějaké stříbro ráčíte k 
mandatu poslati a já VMti chci toho odsluhovati, kdež budu moci. Dáno Švamberk 
AD 1515.                                                                                   Jan Dolský z Tejnice 
                                                                                                hejtman na Švamberku 
 
 
      Na tento dopis navázal dopis Henricha ze Švamberka Krištoforovi ze Švamberka 
dne 16. dubna 1515 (otištěn v A.Č.XV., č. 200, str. 109-111). V něm se nejprve 
zmínil o koupi obce Bonětice k zabezpečení stavěného špitálu v Boru s kostelíkem 
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(stojí tam dodnes). O nedobrém stavu rybníků se domníval, že „to k nějaké 
nedbalčivosti přišlo prvního hejtmana Švamberského a při násadě to některak 
nevopatřil tak, jak by to vopatřiti měl". Další část dopisu mj. věnoval snaze získat do 
služby Jakuba: „jak mi ve druhém listu píšete, co se Jakuba dotýče, které u pana 
Všerubského (pozn. Jetřicha z Gutštejna, † 1513) byl, že by se hejtmanu 
Švamberskému zdálo, že by se mi hoditi mohl než že ho na tento čas v Plzni nenie, 
že jest v Praze, než že jest pan Jan, bratr váš, s hajtmanem na tom zuostal, aby poň 
hned poslal; a dále z psaní vašeho tomu sem porozuměl, na čem pan Jan s 
hajtmanem zuostal. I prosím, že to hajtmanu připomenete, aby tím neprodléval a jej 
hned obeslal, a což za odpověd dá a na čem hejtman s ním zuostane, ať mi to hned 
oznámí. A jako mi píšete, že sem vám psal, co se Jakuba dotýče, abyste mi to hned 
oznámili, na čem s ním zuostanete, a že já poslu zaplatiti chci“ atd. Na závěr 
pozdravil paní Labutkovou. 
     Bylo to na popud švamberského hejtmana Jana Dolského z Týnce (viz výše) 
vzhledem k Jakubovým zkušenostem řídícím (vybudoval na Chvatěrubech 
fortifikaci, dodnes z části zachovanou) i vojenským z četných tažení. Z dopisu 
vyplývá, že podmínky působení u Švamberků záležely především na Jakubovu 
rozhodnutí. V době psaní dopisu Jakub v Plzni nebyl a prodléval v Praze. Není 
známo, zdali k dohodě mezi příbuznými Švamberky a Jakubem došlo; Jakub v Praze 
ve svém domě „U Jana Žižky" na Starém Městě pražském, v Michalské ulici (dnes 
č. 437) dle soupisu pozůstalosti 20. července 1515 zemřel. 
 
 

KRUŠINOVÉ ze  ŠVAMBERKA. 
 

     Rodiny Krušinů ze Švamberka odvozují svůj původ od Buškova syna z borské 
větve Bohuslava (1338-79, nejvyšší komorník; l.oo Jitka-Judita, 2.oo Anežka 
Berkovna z Dubé, 1380-93 ). Z jeho synů a potomků vynikli: 
 
A. Bohuslav (1375-1400, nejvyšší sudí zemský, oo Cecilie z Buštěhradu), 

potomstvo: 
 A/ Bohuslav Krušina (1407-25; do r. 1421 hejtman Plzeňského kraje, v l. 1422-25   
       husitský hejtman, r. 1425 nejvyšší hejtman Táborů, † X Retz v Rakousích ); 
 
  B/ Hynek Krušina (1408-54;od r. 1422 hejtman Plzeňského kraje a později Chebu,    
       oo Markéta z Plavna v l.1428-52;  
      potomstvo: 
  a.    Eliška ( 1452 †; oo Oldřich z Rožmberka, 1403-1462 ); 
b. Markéta  (1454-1479; 1.oo Jiří z Puchheimu, 2.oo Zdislav  ze Šternberka); 
c. Bohuslav  (1428-1490; nejvyšší hofmistr; 1.oo 1452 Ludmila z Rožmberka-

Bílá Paní  Švamberská , † 1458; sestra Perchty; 2.oo Konstancie Šlikovna) ;     
Z potomstva vynikli: 
 

   a-/  Hynek (1452-1489; nejvyšší hejtman; oo Kunigunda ze Šternberka) ; 
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SYMBOLY  SUDET JAKO ŘÍŠSKÉ ŽUPY.  

Roman Klimeš 

 
1. Historický vývoj Sudet až do roku 1945  

 
     Z historického hlediska se označením Sudety (německy Sudetenland) rozumí 
všechny oblasti Čech, Moravy a jižního Slezska, které byly osídleny převážně 
německým obyvatelstvem. Z pohledu zeměpisného však není toto označení zcela 
správné, protože názvem Sudety je označováno horské pásmo mezi Krkonošemi a 
Beskydy (přibližně mezi Libercem  a Ostravou). Poprvé se toto jméno objevuje v 
zeměpisném díle asi z  roku  150, jehož autorem je pravděpodobně Claudios 
Ptolemaios. V překladu do češtiny  název Sudety znamená Pohoří divokých prasat.1)  

     Dr. Franz Jesser nalezl doklad, že jeden z delegátů parlamentu ve Frankfurtu nad 
Mohanem v letech 1848/49 použil slovo sudetský. Asi tak do roku 1900 se používalo 
pro sudetská území označení Deutsch-Böhmen, Deutsch-Mähren a Slezsko (někdy 
též Rakouské Slezsko). Dr. Jesser jako první použil označení sudetské země pro 
Čechy, Moravu a Rakouské Slezsko a sudetští Němci pro Němce žijící v sudetských 
zemích.2)   
     Po 1. světové válce očekávalo německé obyvatelstvo v Československu připojení 
k Rakousku, případně k Německu. Tato část obyvatelstva představovala potenciální 
ohnisko nepokojů v nově založeném Československém státě. Na konci 20. let 20. 
století vlivem těžké světové hospodářské krize, vládla mezi německým 
obyvatelstvem velká nezaměstnanost, a to byla voda na mlýn německých 
nacionalistů. Dne 1. října 1933 založil Konrád Henlein3) Sudetoněmeckou 
vlasteneckou frontu (Sudetendeutsche Heimatfront). Nejdříve vystupoval Konrád   
Henlein velice umírněně. Ve svém projevu 21. října 1934 v České Lípě se 
distancoval od nacionálního socialismu, požadoval ale od československé vlády 
uznání sudetoněmeckého životního prostoru, v roce 1935 se toto hnutí přeměnilo v 
Sudetoněmeckou stranu (Sudetendeutsche Partei - SdP), která v parlamentních 
volbách v roce 1935 získala 44 mandátů a tím se stala druhou nejsilnější politickou 
stranou v ČSR.4) Konrád Henlein v těchto volbách nekandidoval, vůdcem parla-
mentní frakce se stal Karl Hermann Frank, zastánce tvrdého kurzu vůči Českoslo-
vensku, později se politika strany dostávala pod stále větší vliv hitlerovského 
Německa. Dne 24. dubna 1938 byl vyhlášen Karlovarský program na sjezdu SdP, 
který byl pro československou vládu nepřijatelný.5) Rostoucí tlak německé vlády na 
vládu československou podnítil sudetoněmecká přepadová komanda k útokům na 
československé policejní stanice a vojenská zařízení. Dne 13. záři 1938 vyhlásila 
československá vláda v některých německých okresech stanné právo (srovnatelné s 
výjimečným stavem). Němečtí vyjednavači přerušili svá vyjednáváni s 
československou vládou. Už jim nešlo pouze o autonomii, která byla požadovaná v 
Karlovarském programu, nýbrž o přímé připojení k Německé říši. Sílící ozbrojené 
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RAKOVNICKÁ  PANSKÁ  LAVICE  S  ERBY 

                                                                
A.F. Malinovský 

 
     Již před léty byla z rakovnického hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice (dříve 
sv. Jiljí) do tamního muzea (dnes Muzeum T.G. Masaryka) přenesena dřevěná lavice 
se čtyřmi malovanými erby.  
     Desky ze kterých je lavice složena jsou namořeny zeleně, šedě nebo také 
v kombinaci obou barev. Dřevo kostry lavice je namořeno zeleně. Deska na sezení, 
čtyřdílné opěradlo a deska tvořící baldachýn jsou tmavě šedé. Opěradlo je rozděleno 
třemi svislými zeleně mořenými lištami na čtyři pole, každé pro jednu sedící osobu. 
Uprostřed každého pole je namalovaný jeden úplný erb o rozměrech cca 20 cm 
(šířka) x 25 cm a dva nápisy v rámečcích s arabeskou o rozměrech cca 30 x 10 cm. 
Jeden z rámečků s heslem se nachází nad erbem a druhý, který obsahuje jméno 
samotného nositele erbu je namalován pod erbem. Podklady erbů i arabesek jsou 
z plátkového zlata, teprve na zlato byly psány černé nápisy a malovány erby. 
Některá počáteční písmena jsou vyvedena červeně, ta jsou v následujícím textu 
podtržena. Vše je psáno kapitálou.  

     V roce 1985 prodělala lavice odborný zákrok restaurátorů. Nápisy byly pečlivě 
restaurovány a jsou dobře čitelné. Poněkud horší je to s malbami erbů. Tam došlo 
pouze k zakonzervování stávajícího stavu a všechny barvy (kromě zlaté), kterážto 

Pohled na ,,panskou  lavici“  v rakovnickém Muzeu TGM (foto AFM). 

 

 

 

© Klub pro českou heraldiku a genealogii, heraldika@email.cz



 

Strany č.  
110 až 116 

jsou v této 
ukázce 

nedostupné 

 

 

 

© Klub pro českou heraldiku a genealogii, heraldika@email.cz



 117

GÉNIUS  V  ÚSTRANÍ   

Marie Mžyková 

 
 
     Heraldik, portrétní specialista a kreslíř Emil Konopásek (1942-2005), nás vinou 
zákeřného onemocnění předčasně opustil. Stalo se tak právě v době, kdy 
sebevědomě vykročil s uveřejňováním výsledků své dlouholeté, soustředěné práce 
na rozhraní historie a dějin umění.  
     Kdy jsem poznala Emila Konopáska si přesně nepamatuji. Muselo to být krátce 
po roce 1990, kdy jsem byla vedoucí nově založeného „oddělení hradů a zámků" 
v tehdejším Státním ústavu památkové péče v Praze, tudíž jsem mohla ovlivnit jeho 
odborné obsazení. Emila jsem musela objevit právě v té době a rozhodně již na 
počátku zazářil. Jinak bych tohoto člověka bez vzdělání náležitého vysokoškolského 
směru (byl to spojový technik) nemohla prosazovat s tím, že bude potřebným 
členem týmu „castellologů“. Nepochybně svými znalostmi přesvědčil. Dokázal 
„zlomit" mnohé portrétní identifikace, vytýčené renomovanými historiky umění, a to 
i ze starší, uznávané generace historiků umění z Národní galerie v Praze. 

     Kupříkladu při pohledu na 
publikovaný portrét údajně Ferdi-
nanda Bonaventury hraběte Harracha 
ze sbírek zámku Hrádek u Nechanic, 
jednoznačně odmítl toto určení s tím, 
že si stačil povšimnout zdánlivě 
marginálního detailu – téměř 
nepatrného záblesku modré stuhy v 
podpaždí — onoho určujícího prvku, 
jímž byl PODVAZKOVÝ ŘÁD, nej-
vyšší rytířský britský řád, založený již 
ve 14. století. Tento řád, ustavený 
také pod svatojiřskou patronací, byl 
udělen vymezenému počtu zaslouži-
lých prominentních osobností, mezi 
které jinak pozoruhodná osobnost 
hraběte Harracha – mimo jiné 
diplomata v německých oblastech a 
ve Španělsku – prostě nepatřila. 
Konopásek se svou fenomenální 
znalostí evropského šlechtického 
portrétu 17. století dokázal dojít i 
k přesné portrétní identifikaci. Ve 
svém rozsáhlém archivu našel 

Znak Emila Konopáska s fatalistickým
heslem které Emil překládal jako Osud
vládne velí, kresba Emil Konopásek. 
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Byla Ludmila z Jindřichova Hradce nebo z Třeboně. 

Jan Jůna 1) 
 

     Při studii rodu Vítkovců do roku 1300 jsem zjistil mnohé nesrovnalosti, které se 
tvrdošíjně opisují až do dnešních dnů. Po delším přemítání jsem vybral Ludmilu 
(1248 – 1265), která se svým významem může směle řadit vedle svých mužských 
příbuzných. Sám A. Sedláček jí řadí ve svých  Hradech IV. do rodokmenu pánů 
z Jindřichova Hradce. Snad proto většina autorů ji dále ve svých prácích řadí do 
tohoto rodu. Snad nejkurióznější titulace z práce D.Hladíka ji identifikuje „ sestra 
Ludmily, abatyše Kateřina z Rožmberka  na Jindřichově Hradci2). 

     Ludmila nepochybně pocházela z rodu Vítkovců erbu 
růže a to z větve landštejnsko-třeboňské. Její bratři byli 
Vítek ze Skalice a Ojíř z Třeboně. Kromě Kateřiny, aba-
tyše v klášteře Porta Coelli v Tišnově měla ještě sestry 
Gertrudu a Jutu, které horlivě podporovaly její úmysl 
založit ústecký klášter v Pohledu. 

     Ludmila se poprvé připomíná v roce 1248. Tehdy 
udělil papež Innocenc IV. Markvartovi z Týnce dispens 
k manželství s Ludmilou s níž zplodil již více potomků. 
Papežská dispens byla vydána proto, že Markvart byl s touto Ludmilou spřízněn 
čtvrtým stupněm příbuzenství. 

     Ludmila se naposled připomíná roku 1265 při založení kláštera v Pohledu a jeho 
majetkové zajištění. Jako by se tím završil její osud. Víme o jejím synu Markvartovi 
a dcerách Veleně  a Alžbětě, které vstoupily jako jeptišky do kláštera v Pohledu, kde 
jejich teta Kateřina se stala první abatyší. Završitelkou záměru Vítkoven se po smrti 
Ludmily stala spolu s abatyší Kateřinou další ze dvou sester Uta z Kováně3).  
Královna Kunhůta se na přání svého manžela stala ochránkyní kláštera a i svých 
svěřenkyň Alžběty a Veleny právě dcer zemřelé Ludmily. 

Přehled listin týkajících se její osoby a činnosti 
 
1247, prosinec 
     Vítek z Jindřichova Hradce, kastelán olomoucký dává půdu (2 lány)v Říši, 
klášteru v Zábrdovicích.4) 

                                           
1) Při shromažďování pramenů spolupracovali Martin Senar, Mgr. Stanislava Nová-
ková a Dr.František Skřivánek 
2) Hladík D. – Dějiny kláštera Porta Coeli, 1994, str. 129 
3) CDB V/2, str. 248, č. 579 
4) CDM III. str. 80, č. 108 
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Málo známé starší publikace z Vysočiny  
 
Josef Kynčl: Průvodce Krucemburkem 
     Pravou pokladnicí kde genealog najde mnoho zajímavých informací a může si 
doplnit údaje z matrik i další podklady získané z běžně dostupných pramenů, je 
Průvodce Krucemburkem s rodinnými kronikami“, který sestavil Josef Kynčl, místní 
učitel. Kniha má 328 stran a je věnována především podrobným dějinám zdejšího 
obyvatelstva od konce 17.stol. do první světové války. Krucemburk byl založen před 
rokem 1250 křižáckými rytíři německého řádu, po nichž dostal i jméno. Získali tu od 
Jana z Polné prales Slubický ležící mezi řekou Doubravkou a potůčkem Slubicí. 
Městečko nedaleko Chotěboře je dostupné jen po okresních silnicích. Do poloviny 
19. století se zde v okolí dobývala a zpracovávala železná ruda, nalézáme zde i 
tkalce a především zemědělce, pěstoval se zde ječmen, oves, len a brambory. Lesů 
oproti časům po třicetileté válce značně ubylo „díky“ výrobě železa, která vzhledem 
k málo vydatným ložiskům a značné spotřebě dřeva brzy zanikla. 
     Učitel Kynčl vychází zejména z místních kronik : „Kniha pamětí městečka 
Krucemburk založená 1727“, „Liber memorabilium Krusburkensis, Anno 1835“, 
„Listiny obecního archivu uložené v obecním domě č.13“, využívá i spisku „Urbarz 
prži statku Kruczenburgským z roku 1677-79“. V mnohém mu posloužily i knihy 
Dr. Františka Půži : „Kronika Přibyslavská“ a „Poddanství lidu na panství polensko 
– přibyslavském“. 
     Historie zdejšího velkostatku a městečka Krucemburk je zde dále rozvedena a 
doplňuje údaje Augusta Sedláčka : “Hrady, zámky a tvrze v království Českém“, díl 
I., str.170. Zvláštní pozornost je tu věnována rodu Střelů z Rokyc, kteří drželi 
panství  až do pol. 17.stol . V roce 1677 se  stává majitelem kníže Ferdinand 
z Dietrichsteina a Krucemburk spadá pod panství Polná. V knize nalezneme přehled 
zdejších farářů od r. 1369 až do r. 1902. Podobně je zde uveden i výčet učitelů od 
17.stol. Popisná čísla domů vzniklých v různých dobách zde překračují číslo 200 a 
přitom je zachycen sled vlastníků od prvních držitelů, často již od 17.stol. Je zde 
také řada dalších informací o tom jak a kdy vlastník dům či hospodářství nabyl a 
komu jej poté předal, zaznamenána jsou i data úmrtí držitelů, různé podrobnosti o 
rodinách i stavu sledovaných usedlostí. Pro přehled budiž zde uvedena jména rodin 
zde nejvíce zastoupených, kde informace o jejich osudech mohou sloužit zájemcům 
z řad badatelů: Běloušek, Daněk, Daniel, Dočekal, Dymáček, Janáček, Kasal, Kohl, 
Křesťan, Losenický, Musil, Pátek, Skřivan, Sláma, Špinar, Zrzavý, Zvolánek. 
Nejvíce se vyskytuje jméno Zrzavý – více než čtyřicetkrát /též tu jsou předkové 
malíře Jana Zrzavého/. 
Vyšlo nákladem spořitelního a záložního spolku v Krucemburku , r.1918. 
 
Kronika přibyslavská 
     Kroniku přibyslavskou sestavil MUDr. František Půža a kniha vyšla v Přibyslavi 
roku 1914. Jedná se o historický přehled událostí počínaje 13. stoletím v Přibyslavi a 
okolí zahrnujícím oblast panství polensko-přibyslavského v kraji čáslavském. 

 

 

 

© Klub pro českou heraldiku a genealogii, heraldika@email.cz



 

Strana č. 126 

je v této ukázce  
nedostupná 

 

 

 

© Klub pro českou heraldiku a genealogii, heraldika@email.cz



 127

 
 
OBSAH  č.1/2  ročníku 38 – 2006 Heraldiky a genealogie   
 
 
Miroslav Baroch 
Nadpřirozené bytosti, monstra a bájní tvorové I.                            1              
 
Jaromír Olšovský – Laboutka 
Dějiny Duninů a Švamberků.  Doplnění článku in. Heraldika a 
genealogie 3 - 4 / 2004 ročník 37.                                                       79              

 

Roman Klimeš 

Symboly Sudet jako říšské župy.                                                   101               

 

Anton F. Malinovský 

Rakovnická panská lavice s erby.                                                  109 

 

Marie Mžyková 

Génius v ústraní.                                                                              117 

 

Jan Jůna 

Byla Ludmila z Jindřichova Hradce nebo z Třeboně.                 121 

 

ing. Zbyněk Hauser 

Málo známé starší publikace z Vysočiny.                                      125 

 

 



 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
           Heraldika a genealogie 

 
                        ročník 39 – 2006,  číslo 1 – 2.             

 
Vydává 

Klub pro českou heraldiku a genealogii 
U Rajské zahrady 20  

130 00 Praha 3 - Žižkov 
Tel.-fax: 222 714 283               IČO: 49276964 

www.heraldica.cz 
E-mail: heraldika@email.cz 

 
Řídi: RNDr. František Skřivánek s redakční radou  

ve složení: PhDr. Jaroslav Tovačovský, Anton F. Malinovský,  
Jiří Ungermann, Miroslav Baroch. 

ISSN 0232-0304 




	Obalka - Predni strana
	Obsah
	Byla Ludmila z Jindrichova Hradce nebo z Trebone
	Malo zname starsi publikace z Vysociny
	Nadprirozene bytosti, monstra a bajni tvorove I/II
	Alerion
	Alce (Elk)
	Allocamellus
	Alphyn
	Amfiptera
	Amfisbena
	Andel

	Dejiny Duninu a Svamberku - Doplneni clanku v casopise HaG 3-4/2004
	Symboly Sudet jako risske zupy
	Rakovnicka panska lavice s erby
	Genius v ustrani

	Obalka - Zadni strana



