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1.  MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE

 

Grafický design vnímám jako obor, který vyžaduje všestranné dovednosti. Dovednost, 

kterou považuji za primární, je schopnost pružně reagovat téměř na jakékoliv zadání. 

Designér by měl tedy perfektně nejen ovládat programy, ve kterých pracuje, což se 

při této profesi pokládá za samozřejmost, ale měl by být rovněž schopný umět provést 

rešerši zadaného tématu a následně převést nabyté informace do především vizuálního 

výsledku. To, že za základní dovednost považuji flexibilitu, jde vidět např. na odklonu 

od podobnosti tématu mé bakalářské práce. V té jsem zpracovávala vizuální styl čajovny, 

který byl založen především na akvarelových ilustracích1. Dostala jsem se tedy od spíše 

poetického zpracování čajové tématiky k řešení více rigidnímu zpracování diplomové 

práce, tedy v dobrém slova smyslu. Právě toto vidím na grafickém designu jako jeho 

přitažlivou vlastnost. Sama práce, většinou implicitně definovaná nepsanými pravidly 

své vizuality, tedy že komunikace fotbalového klubu nebude vypadat stejně jako 

komunikace značky na parfém, je něco, co nutí designéra k alespoň základnímu vhledu 

do nekonečného spektra dalších oborů. To vnímám jako velmi hravou a zajímavou 

součást profese. Další podstatou práce je však i logická umírněnost, tedy třídění 

informací, následné vyjádření typem kresby (např. u loga), typem písma, typem rozvžení 

publikace, materiálu atd.  

 Dalším důležitým bodem je dovednost komunikace. To, že grafický designér 

vytváří kreativní činnost, kterou následně rafinuje, většinou nestačí. Kontakt s lidmi, 

pro které dílo zpracováváme, je klíčový. Postupem času jsem došla k tomu, že tvoří 

minimálně polovinu práce i času. 

 Mé dosavadní dílo se tedy skládá z širokého pole projektů a přístupů. Od řešení 

loga, vizuálního stylu, návrhu akcidenční abecedy, šperku, úpravy publikace, ilustrací 

v různých médiích (akvarel, perokresba, fixa, vektor; vědecká ilustrace), návrhy  

obalů atd.

1 viz Příloha č. 1
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1. 1  PORTFOLIO 

Jako součást diplomové práce jsem si vytvořila webové portfolio  

(www.suterova.com)2, které bylo nutné z důvodu stáže (viz dále v textu), jež se stala 

nedílným prvkem práce. Také jsem jej považovala za nezbytné, jelikož jsem doposud 

žádnou webovou prezentaci neměla. Tištěné bylo vhodné doplnit online verzí. 

Portfolio je pro designéra potřebné, jelikož se bez něj nedá prezentovat, přičemž 

ukázka projektů by měla mít nejen logickou strukturu, ale také svou vizuální 

hodnotu.  

 Prvním krokem bylo zaregistrování domény. Rozhodla jsem se pro použití 

svého příjmení, které je jak spjaté se mnou, tak, v tomto případě, i nejjednodušším 

a nejvhodnějším prvkem k zapamatování. Vychází také z úzu webových domén nejen 

jednotlivých grafiků a grafických studií (např. www.najbrt.com), ale také dalších 

osob a firem. 

 Webové stránky jsem si vytvořila v programu Adobe Muse, což je nástroj, 

který velmi připomíná Adobe InDesign. Je ale zapotřebí být alespoň základně 

obeznámen s online prostředím. Nyní jsem vytvořila verzi, která je určena pro stolní 

počítač, zatím tedy není responzivní (tablet, mobilní telefon). V nejbližší době budu 

tyto verze dopracovávat. Portfolio je výtvorem, které se v průběhu času doplňuje. 

Zvolila jsem tedy projekty, které jsem považovala pro stáž podstatné. 

Stránky jsem strukturovala tak, že v záhlaví se návštěvník dozví kdo jsem, co dělám. 

Je zde i možnost stáhnout si životopis. V aktivním zápatí tyto informace ještě  

jednou opakuji. Dále jsou zde odkazy na jednotlivé sekce (projekty, vektory, 

ilustrace). Projekty, které jsou nejdůležitější, řeším za pomocí jednoduché galerie  

se šipkami. Pod galerií je uveden název projektu, případně odkaz na dalšího 

designéra, se kterým jsem spolupracovala, či odkaz na výslednou práci (např. 

navržený web). Toto jsem doplnila sekcemi „vektory a ilustrace“, které projekty spíše 

jen doplňují, jsou vedlejší, každopádně v případě stáže, pro kterou jsem portfolio 
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zpracovávala, byly tyto sekce stejně důležité. Ilustrace z důvodu ukázky kresby, 

vektory z důvodu technické dovednosti. 

2 viz Příloha č. 2
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2.  TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY

 

Tématem se mi stala heraldika. Jakkoli zní název vznešeně a ušlechtile, pro mě byla 

práce s tímto historicky znějícím pojmem spíše experimentální. Téma jsem si vybrala 

individuální. Podnětů a důvodů bylo více. 

 Nultým podnětem byl workshop s Věrou Marešovou (2016) na téma 

vizuální identity měst. V tehdejší době vypsalo město Plzeň soutěž na svou novou 

identitu, tudíž jsme ji v rámci zadání workshopu řešili. Jako koncept jsem si zvolila 

abstrahování znaku města Plzně  3. 

 Prvním podnětem mi bylo školní zadání ke stému výročí vzniku 

Československé republiky, kdy jsem si po dlouhém lámání hlavy vybrala námět 

redesignu velkého státního znaku České republiky 4, který jsem následně zpracovala. 

 Druhým důvodem, když jsem lehce vplula do tohoto odvětví znaků, mi bylo 

to, že jsem si všimla ne úplně kvalitního provedení znaků5. Jak technicky (překreslení 

do vektorů), tak často i výtvarně. 

 Třetím důvodem mi bylo spojení potřeby kreslení / designování rukou, které 

se následně převádí do vektorů, pak tiskne a překresluje a stále dokola, dokud se 

nedostaví alespoň částečná spokojenost s výsledkem. Zde je nutnost se rozhodovat 

při každém zakřivení tvaru a zároveň tvořit znak jako celek. Schopnost rozhodnout 

se pro jednu z nespočtu variant — to je také dle mého zásadní nezbytnost grafického 

designéra. 

 Jako čtvrtý důvod bych uvedla, že prvopočátek heraldiky najdeme 

v označování protivníků v boji6. Jelikož se jedná o označování vizuální, které 

postupem času dostalo závazná pravidla, nelze si pak nevšimnout spojitosti 

s grafickým designem. 

 Za páté se čím dál častěji můžeme setkat se stylizací městského znaku 

v korporátních identitách (nejen) měst, např. město Budapešť 7, Turku ve Finsku8, 

Rybnik9 a Gdaňsk10 (Technická univerzita Gdaňsk) v Polsku, Stockholm11 nebo nově 
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Laussane ve Švýcarsku12 atd. U nás pak můžeme jmenovat např. Valašské Meziříčí 

(“VALMEZ”)13, přičemž logo vychází z tvaru heraldického štítu. V podobných 

případech se však jedná o maximální zjednodušení znaku, někdy velmi vtipného rázu 

(VALMEZ; Najbrt), naprosto minimalistického (Amsterdam; Edenspiekermann 

a thonik)14, jindy jen systematického převádění do mřížky (Gdaňsk; mamastudio).

3 viz Příloha č. 3 
4 viz Příloha č. 4 
5viz Příloha č. 5 
6 BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. 1. vyd. Praha : Libri, 1994. 10, 11 s. ISBN 80-901579-4-7. 
7 New Logo and Identity for Budapest by Budapesti Városarculati. [online] Dostupné z ‹https://www.underconsideration.
com/brandnew/archives/new_logo_and_identity_for_budapest_by_budapesti_varosarculati.php› [cit. 29. 7 .2018] 
8 Brouhaha over Turku’s new coat of arms logo. [online] Dostupné z ‹https://yle.fi/uutiset/osasto/news/brouhaha_over_tur-
kus_new_coat_of_arms_logo/7837232› [cit. 29. 7. 2018]
9 Logo nebo heraldický znak? [online] Dostupné z ‹http://www.font.cz/logo/logo-nebo-heraldicky-znak.html› [cit. 29. 7. 
2018]
10 Danzig (Gdańsk) erhält ein Corporate Design. [online] Dostupné z ‹https://www.designtagebuch.de/danzig-gdask-erha-
elt-ein-corporate-design/› [cit. 29. 7. 2018]
11 New Logo and Identity for the City of Stockholm by Essen International. [online] Dostupné z ‹https://www.under-
consideration.com/brandnew/archives/new_logo_and_identity_for_the_city_of_stockholm_by_essen_international.
php› [cit. 29. 7. 2018]
12 New Logo and Identity for City of Lausanne by Base. [online] Dostupné z ‹https://www.underconsideration.com/
brandnew/archives/new_logo_and_identity_for_city_of_lausanne_by_base.php› [cit. 29. 7. 2018] 
13 Valmez. [online] Dostupné z ‹http://www.najbrt.cz/detail/valmez› [cit. 29. 7. 2018] 
14 New Logo and Identity for the City of Amsterdam by edenspiekermann and Thonik. [online] Dostupné z ‹https://
www.underconsideration.com/brandnew/archives/new_logo_and_identity_for_the_city_of_amsterdam_by_edenspie-
kermann_and_thonik.php› [cit. 29. 7. 2018]
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2.1 CÍL PRÁCE

 

Finálním cílem práce se mi stal znak hlavního města Prahy. Šlo mi o spojení výtvarné 

a designérské činnosti, ne obsáhnutí heraldiky jako celku. To by totiž vyžadovalo 

mnohem více času, než který je na diplomovou práci vytyčen. Znak je proveden ve 

vektorových křivkách; následně pak ve variantě základní v barvě na bílém pozadí 15, 

základní v barvě na šedém pozadí 16, základní v barvě na černém pozadí 17, stupních 

šedi 18 a na závěr černobílý 19 (jen v obrysech).  

 Cílem práce mi byl obecný výzkum heraldiky — studium principů, 

s následným výtvarným výstupem. Záměrem mi bylo nabytí schopnosti výtvarně 

i technicky ztvárnit znak / erb podle heraldických pravidel. 

15 viz Příloha č. 6 
16 viz Příloha č. 7 
17viz Příloha č. 8 
18viz Příloha č. 9 
19viz Příloha č. 10
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2.2 DEFINICE HERALDIKY A JEJÍ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

 

Definice: 

„Můžeme tedy říci, že heraldika je nauka obsahující souhrn základních pravidel 

a zvyklostí, podle nichž se znaky tvoří a také učící znaky popisovat, určovat a kreslit. 

Heraldika však není jen naukou o znacích (jejich vzniku, tvorbě, vývoji a užívání),  

ale zabývá se vším, co se znaky souvisí, tedy také prapory, řády, odznaky a všemi 

ostatními symboly.“ 20 

 

Základní pravidla:

 „Pravidlo pravé a levé strany: Znaky se kreslí a popisují z postavení štítonoše, 

takže při pohledu na kresbu vidíme pravou heraldickou stranu na své levé straně 

a naopak. Proto je i popis polí a figur vskutku počínající od levé strany posuzován,  

jako by vycházel od strany pravé. 

 Pravidlo barvy a kovu: Při tvorbě znaků se žádá, aby barva vždy byla pokládána 

na kov a kov na barvu. To znamená, že kovem pokrytá figura spočívá na barevném poli 

a naopak. Zpravidla nelze klást kov na kov a barvu na barvu. Výjimkou je například 

znak království Jeruzalémského z doby počátků heraldiky, kde kovový  (zlatý) kříž leží 

na kovovém (stříbrném) poli. Na kov i na barvu mohou být kladeny kožešiny; tato 

výjimečnost byla později přiznána i purpurové barvě. 

 Pravidla kresby heraldických figur: Obecné heraldické figury nesmějí se dotýkat 

okraje štítu, plochu štítu však zcela vyplňují. Erbovní zvíře vykračuje pravou nohou.  

Jeho výraz odpovídá jeho povaze: u divokých zvířat vyjadřuje sílu, statečnost, 

odhodlanost, u krotkých ušlechtilost. 

 Pravidlo schématického vyjádření figury: Heraldické figury, i když jsou  

vzaty z běžného života, jsou symbolem, znakem, a nemohou být kresleny realisticky,  

krajinářsky nebo perspektivně. 
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 Pravidlo směru přilbice a klenotu: Klenot směřuje směr přilbice; je-li kreslena 

zpředu hledí i klenot dopředu, je-li přilbice kreslena ze strany, je klenot natočen do jejího 

směru. Nakloněný štít může nést jen jedinou přilbici, její klenot hledí ve směru naklonění 

štítu. Přilbice spočívá vždy pevně na štítě a nemůže se nad ním volně vznášet; maluje  

se v barvě leštěného železa nebo stříbra, jen královská přilbice může být zlatá. Přilbice 

může nést jen jediný klenot, který z ní vychází a nesmí se nad ní vznášet. 

 Pravidlo směru figury na praporu: Na praporu zobrazuje se znamení s hlavou 

hledící k žerdi (ratišti).

 Pravidlo postupu při popisu znaku: Při popisu (blasonování) jednoduchého  

znaku se nejprve popisuje barva pole, poté barva figury; složité znaky se popisují  

od pravého horního pole. Má-li znak srdeční štítek, počíná popis od něho a teprve 

poté následuje popis hlavního štítu. Po popisu znaku následuje popis klenotu a posléze 

pokrývek. Je-li víc klenotů, popisují se odprava doleva. 

 Pravidlo stručnosti popisu: Popis znaků musí být stručný, úsečný, výstižný 

a v duchu jazyka.“ 21

20 BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. 1. vyd. Praha : Libri, 1994. 10 s. ISBN 80-901579-4-7.

21 ZENGER, Zdeněk. Česká heraldika. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1978. 17, 18 s. 



16

3. PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY 

Jako první krok v procesu přípravy, obeznámení se s tématem, jsem zvolila návštěvu 

přednášek PhDr. Stanislava Hošťálka, který je předsedou a statutárním zástupcem 

Heraldické společnosti v Praze.22 Přednášky se týkaly úvodu do evropské heraldiky  

a byly určeny převážně studentům restaurátorství na Akademii výtvarných umění 

v Praze, kde se také výklad přednášel. Přednášky byly koncipovány komplexně, tedy 

ze začátku jsme byli obeznámeni o tom, co to heraldika je, pak jsme řešili terminologii 

(např. pojem blason 23, což je v podstatě slovní popis znaku). Dále zavedená pravidla, 

která uvádím v předešlé kapitole, tedy např. obrácený popis znaku. Dále pravidla barvy 

a kovu, tedy že se barva pokládá na kov a kov na barvu. Není tedy možné klást kov na 

kov a barvu na barvu. V heraldice se barvám říká tinktury a jako kov označují barvu 

stříbra (bílá) a zlata (žlutá) 24. Dále pak to, že se v heraldice stylizuje, tedy že se figury 

nekreslí realisticky. Po základním uvedení jsme probírali jak historii, tak pak převážně 

šlechtickou heraldiku, heraldiku církevní, specifika různých zemí atd. 

 V průběhu přednášek jsem se snažila nalézt relevantní literaturu jak 

v knihovnách, tak v antikvariátech, přičemž ani zde nebyla cesta jednoduchá.  

Pro mne jako pro laika se nějaký zdroj mohl jevit kvalitně, ovšem opak byl  

pravdou. Zdroj informací jsem tedy řešila jak na přednáškách, tak následně na stáži. 

 Po úvodu do tohoto oboru jsem začala řešit konkrétnější podobu práce. 

Rozhodla jsem se pro užší výběr, tedy městskou heraldiku. To z důvodu většího  

zájmu o město než např. o šlechtu. Zde jsem však velmi narazila. Ze začátku  

jsem si říkala, že bych mohla vyzkoušet facelift městských znaků, které budu řadit 

podle nějakého určitého pravidla. Rozhodla jsem se pro řešení měst co do velikosti 

v počtu obyvatel, tedy sestupně. Nástrahou se mi však stala nedohledatelnost jak všech 

znaků, tak dohledání např. historie znaku, jeho blason atd. Proto jsem od tohoto řešení 

upustila. Logicky pak vyplynulo řešení velkého znaku hlavního města Prahy,  

který je do své složitosti květnatější než znaky jiných měst. Jelikož v Praze nyní žiji  
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a se znakem se setkávám téměř denně, zvolila jsem tuto volbu. Malý znak hlavního  

města Prahy je obsažený ve velkém znaku, ten bylo tedy také potřeba vyřešit. 

 Stáž: Jak jsem již psala, součástí práce mi byla stáž. Tu jsem absolvovala 

v Ústí nad Orlicí ve firmě Velebný & Fam (www.velebny.cz). Firma se specializuje 

především na výšivky (vlajek, praporů apod.), nedílnou součástí je ale i tvorba 

heraldiky (městské, obecní, rodinné).25 Na stáži jsem překreslovala návrhy od 

pana Velebného, který je majitelem firmy. Zde jsem si tedy procvičila dovednosti 

křivkování, které jsem následně využila ve své praktické části. Nejdůležitější však byly 

konzultace s panem Velebným. V tuto dobu jsem měla znak nakreslený, takže mi 

velmi poradil. Probírali jsme i obor obecně; rovněž mi poradil zdroje, ze kterých při 

práci v oboru čerpat (např. práci Huga Gerharda Ströhla a další). 

22Heraldická společnost v Praze — kontaktní údaje. [online] Dostupné z ‹http://www.heraldicka-spol.net/kontakt.htm›  
[cit. 29. 7. 2018] 
23SCHWARZENBERG, Karel. Heraldika. Uherské Hradiště: Ars collegium, 1992. 12, 13, 14 s. 
24 BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. 1. vyd. Praha : Libri, 1994. 14 s. ISBN 80-901579-4-7.
25Městské a obecní symboly. [online] Dostupné z ‹http://www.velebny.cz/mestske-a-obecni-symboly› [cit. 29. 7. 2018] 



18

4. POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA 

 

Při studiu blasonu velkého znaku hlavního města Prahy jsem narazila na rozdílné 

verze, což je logické, jelikož znak se popisuje v podstatě subjektivně. Držela jsem se 

však vyhlášky vydané zastupitelstvem města. Ta zní takto: „Na červeném štítě je zlatá 

hradební zeď z kvádrového zdiva se stříbrným cimbuřím o sedmi viditelných a pěti celých 

stínkách, prolomená otevřenou bránou s vytaženou zlatou mříží. Veřeje brány přirozené 

barvy mají zlaté kování. Z brány vyniká na černém pozadí ozbrojené rámě držící 

stříbrný meč se stříbrným jílcem a zlatou záštitou. Klenba brány je stříbrná, uprostřed 

se zlatým klenákem. Nad hradební zeď vystupují tři zlaté věže z kvádrového zdiva, 

střední větší, se zlatým cimbuřím o čtyřech stínkách a se zlatou valbovou střechou s dvěma 

zlatými makovicemi, postranní menší, se zlatým cimbuřím o třech stínkách a se stanovou 

střechou s jednou makovicí, vše taktéž zlaté barvy. Velká věž je prolomena trojdílným 

a malé dvojdílným černým oknem se stříbrným rámem.

 Na štít jsou postaveny tři kolčí přilby se zlatými korunami a zlatočervenými 

přikrývadly. Prostřední přilba nese rostoucího, dvouocasého, stříbrného lva se zlatou 

korunou a zbrojí. Postranní přilby pak nesou praporce erbovních měst nebo městských 

částí, které mají historický praporec, spojených nyní v hlavním městě.

 Praporce na heraldicky pravé přilbě mají zlaté žerdě a tyto barvy (postupujíce 

vždy z vnější strany znaku do středu a u jednotlivých praporců shora dolů):  

1. zlatá — červená — stříbrná (Nové Město), 2. stříbrná — modrá (Hradčany),  

3. zlatá — modrá (Vyšehrad), 4. červená — modrá — stříbrná (Libeň),  

5. stříbrná — červená (Bubeneč), 6. stříbrná — modrá — zlatá (Košíře),  

7. stříbrná — červená — zlatá (Smíchov), 8. stříbrná — červená — modrá (Vršovice), 

9. stříbrná — zelená — červená (Žižkov), 10. modrá — červen — stříbrná — zelená 

(Uhříněves), 11. černá — červená — stříbrná (Horní Počernice),  

12. zelená — červená — modrá (Zbraslav).
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Praporce na heraldicky levé přilbě stejného provedení (při stejně postupujícím popisu) 

mají tyto barvy: 1. červená — zlatá — stříbrná (Staré Město), 2. stříbrná — modrá 

(Malá Strana), 3. červený praporec se zlatou hvězdou Šalamounovou (Josefov),  

4. stříbrná — červená (Holešovice — Bubny), 5. stříbrná — modrá — stříbrná — modrá 

(Břevnov), 6. stříbrná — červená (Karlín), 7. modrá — zelená — stříbrná (Nusle),  

8. stříbrná — červená — stříbrná — červená (Královské Vinohrady),  

9. stříbrná — červená — zelená (Vysočany), 10. zlatá — modrá — stříbrná (Modřany), 

11. modrá — stříbrná — červená (Radotín), 12. červená — stříbrná — červená (Dubeč).

 Štít drží z každé strany dvouocasý stříbrný lev se zlatou korunou a zbrojí. Tito lvi 

stojí na zlaté lipové větvi s ratolestmi. Přes ni visí červená, zlatě podšitá stuha s devisou 

provedenou zlatým písmem ,PRAGA CAPUT REI PUBLICAE‘. “ 25 

 

 Znak jsem zpracovávala následovně: Při práci bylo nezbytné určit si základní 

tvar, do kterého budu kreslit.26 Rozhodla jsem se pro kruh v návaznosti na nynější 

podobu znaku.27 Narazila jsem také na znak kreslený do obdélníku,28 přičemž při 

porovnání kresby byl vizuálně vhodnější kruh, který působí více elegantně.  

Dále bylo potřeba řešit základní rozvržení kresby na elementy, tedy malý znak, tři 

štítonoše (lvy), kolčí přilby s fafrnochy (přikryvadla) 29, koruny, klenot (vlajky) 30, 

lipovou větev s ratolestmi a stuhu s devízou. 

 Pro základní kresbu jsem zvolila formát A3. Navrhla jsem tedy základní 

layout znaku: umístění a tvar (španělský štít) malého znaku, dále velikost přileb a lvů 

a umístění stuhy s devízou. Ostatní elementy, jako např. klenot, dále pak fafrnochy, 

vyplynuly z celkového rozvržení. Nejtěžším pro mě bylo řešení tvaru přileb, které 

jsem se snažila maximálně zjednodušit, přitom ponechat informaci o tom, že jsou 

přilby kolčí. Dále řešení štítonošů — lvů, také pak korun, které vycházejí ze tvaru 

koruny sv. Václava, a v neposlední řadě kresbu ozbrojeného rámě v malém znaku.  

 Technicky jsem pak postupovala tak, že jsem znak kreslila tužkou. 31 Když 

jsem měla základní tvar a rozvržení elementů určené, postupovala jsem kresbou 
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poloviny znaku. To z důvodu, jelikož znak je tvořen především zrcadlovým otočením 

prvků. Při tvorbě jsem si nepomáhala žádným počítačovým programem a následným 

tiskem, tedy např. že bych si kresbu naskenovala, zrcadlově obrátila a vytiskla. Vše 

jsem řešila za pomocí ručního překreslování na prosvětlovacím stole. 32 Tímto se mi 

práce časově protáhla a byla náročnější, přínos však vidím ve větším řešení detailů 

a celkový důraz na ruční kresbu znaku. Myslím si, že pokud bych k práci využívala 

počítač, výsledek by vypadal velmi odlišně. Jakmile jsem měla kresbu hotovou, 

pustila jsem se do převádění vektorových křivek v programu Adobe Illustrator. 33 

Zvolila jsem jemný tah (0,5 b) na formát A3. Jako písmo pro devízu jsem zvolila 

sans-serif Acumin Pro v řezu Semibold. To z důvodu, jelikož jsem se znak snažila 

udělat „současnějším“, přičemž serifové písmo jsem vyhodnotila jako méně vhodné. 

Následně jsem vytvořila varianty znaku (barevný, černobílý apod.). 

 Práce k obhajobě je doplněna brožurou a plakáty. Plakát jako vizuální 

prezentace výsledné práce, brožura jako informační zdroj. V rámci komplexního 

řešení projektu jsem ve vedlejším ateliéru Vědecká ilustrace 4 (vedeným ak. mal. 

Vladivojem Kotyzou) zpracovávala naučné plakáty formátu A2 34, které objasňují 

tinktury a šrafování, vývoj štítu a jeho popis, figury (především heroldské).35 Vše je 

doplněno vektorovou ilustrací s následným popisem. Toto jsem zvolila z důvodu, 

jelikož jsem v knihách našla nesrovnalosti, např. nesrozumitelně umístěné popisy 

k obrazové části 36. V brožuře jsem obsahově čerpala z knihy Encyklopedie Heraldiky 

Milana Bubna, která mi byla nejlepším průvodcem. Kniha, jak už z názvu vyplývá, 

je encyklopedií, nicméně na začátku autor heraldiku popisuje a rozvádí. Pro 

doplňující brožuru jsem vybrala úvodní kapitoly, kde se rozebírá např. historie, 

součásti znaku a jejich podrobnější popis, pak dále objasnění toho, co je to např. 

občanská heraldika atd. Vše je uzavřeno slohy v heraldice. Formát této brožury je 

260 mm × 370 mm. Větší formát je z důvodu obrazových příloh, respektive kvůli 

ukázce kresby velkého znaku hl. města Prahy. Zde mi byla pomocníkem kniha Grid 

systems in graphic design, 37 která je výborným pomocníkem při tvorbě publikací. 
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Jako písmo jsem vybrala Adobe Garamond Pro. To jak kvůli charakteru kresby písma 

pro chlebový text, tak kvůli svým ornamentálním glyfům, 38 kterými dělím odstavce. 

Jako akcidenční písmo jsem zvolila Coroner od Františka Štorma, 39 které navazuje 

na obálku knihy od Milana Bubna.40 Obrazové přílohy jsem čerpala jak z knih, 

tak z internetu. Vzhledem ke sjednocení publikace se mi zdálo nejvhodnějším 

řešení pomocí přetisku těchto obrazů na jehličkové tiskárně,41 která vše sjednotí do 

rastru. Tento rastr však vypadá jinak, než kdyby se jím dosáhlo např. programem 

Photoshop. 

25 Obecně závazná vyhláška o znaku a vlajce hlavního města Prahy a jejich užívání. [online] Dostupné z ‹http://www.praha.
eu/jnp/cz/test/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_2004-vyhlaska_cislo_21_ze_dne_25_11_2004.html›  
[cit. 29. 7. 2018]
26 viz Příloha č. 11
27 viz Příloha č. 12 
28 viz Příloha č. 13
29 BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. 1. vyd. Praha : Libri, 1994. 22, 23 s. ISBN 80-901579-4-7. 
30 BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. 1. vyd. Praha : Libri, 1994. 23 s. ISBN 80-901579-4-7.
31 viz Příloha č. 14
32 viz Příloha č. 15 
33 viz Příloha č. 16
34 viz Příloha č. 17 
35 BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. 1. vyd. Praha : Libri, 1994. 16, 17, 18, 19, 20 s. ISBN 80-901579-4-7. 
36 viz Příloha č. 18 
37 MÜLLER-BROCKMANN, Josef. Grid systems in graphic design: a visual communication manual for graphic designers, ty-
pographers and three dimensional designers = Rastersysteme für die visuelle Gestaltung : ein Handbuch für Grafiker, Typographen 
und Ausstellungsgestalter. 8th ed. Zürich: Niggli, 2012. ISBN 978-3-72120145-1. 
38 viz Příloha č. 19 
39 viz Příloha č. 20 
40 viz Příloha č. 21
41 viz Příloha č. 22
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5. PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR 

Přínos práce vidím primárně v oživení heraldiky jako oboru, který se ve světě 

grafického designu příliš neobjevuje. Z mého pohledu se jedná o spojení historie, 

výtvarné části (kresby) dodržující daná pravidla a technické způsobilosti vektorové 

grafiky; jedná se tedy o vizuální komunikaci, která je bezpodmínečnou součástí 

grafického designu. Počátek heraldiky, tedy její podstata, tkví v rozlišování 

a odlišování. Prvně tomu bylo v boji, jak již bylo řečeno, následně pak v distinkci 

jednotlivých rodin, měst atd. Tato nutnost rozlišení informací má tedy stejný původ 

i v grafickém designu, který jako samostatná disciplína vznikl o mnoho  

set let později.  

 Znak, který jsem zpracovala, může být ukázkou toho, jak je možné k této věci 

přistupovat v nynější době. Také může nastolit otázku, proč nás obklopují znaky v ne 

příliš povedeném převedení do vektorových křivek, když nástroje v této době existují. 

Mrzí mne, že tomu tak je (jak už ve státním znaku České republiky, tak právě ve 

znaku hl. města Prahy), protože se s nimi potkáváme poměrně často. Výtvarná práce 

je vždy jen polovinou toho, co je potřeba dořešit technicky. 
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7. RESUMÉ 

The aim of my work was a general survey of heraldry, a study of the principles with 

subsequent artistic output. I was intent acquiring skills creatively and technically  

to portray the coat of arms. The output of the work is a greater coat of arms  

of the capital city of Prague in vector curves. 
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8. SEZNAM PŘÍLOH

 

potisk látky – sublimační tisk / sítotisk

čajový lístek, notesy pozvánky na nově příchozí čaje; autorská ilustrace

vizitky

origami papíry

balící papír

pexeso

placky

doprovodné prvky:

teoretická práce zabývající se nejen vizuálním stylem čajovny, ale i např. čajovou kulturou

skicy

značka

Česání lístků z čajových keřů
krajina kolem Udži
obrázek na paravánu malovaný.

Teče-li kotel, není to nic.
Však zlé je, když se nespraví.
My neměli čaj už přes měsíc.
Teď celý vesmír je děravý!

Začíná se snášet blahodárný déšť
a slunce obdivuje čaj.

Jeden starý člověk z nezvyku
spadl v dětsví dovnitř čajníku.
Rostl den co den,
až nemohl ven,
a tak prožil celý život v čajníku.

Jen pojďte,
vy nedočkavci
po čaji žíznící.
Konvice vře, bublá
a prozpěvuje si.

Nálev
Bakely – připomíná vůni čerstvého chleba. 
Body – silný šálek, označuje plnost nálevu s výraznou chutí a vůní. 
Brassy – kovová příchuť. 
Bright – tímto pojmem se označuje světlý, ale silný nálev. 
Burnt – spálená příchuť. 
Clean – neutrální, čistý nálev, bez rušivé vedlejší chuti. 
Coarse – silný nálev nízké kvality, s rušivou příchutí. 
Coloury – silný a dobrý šálek. 
Contamination – barva a chuť nálevu jsou negativně ovlivněné příměsmi. 
Dry – suchá chuť způsobená pravděpodobně příliš dlouhým sušením. 
Dull – nic neříkající, fádní čaj. 
Earthy – zemité, svěží aroma. 
Flavoury – nádherně vonící, aromatický čaj. 
Fruity – negativní hodnocení, ovocná příchuť, přezrálý čaj, 
je možná bakteriální infekce. 
Full – silný, ale ne hořký. 
Hard – nálev má tvrdou, hořčejší příchuť. 
Harsh – hořký. 
Light – málo plný a málo silný. 
Malty – nálev má příjemnou příchuť po sladu nebo karamelu. 
Mouldy, musty – plesnivá příchuť. 
Pungent – čaj silný a penetrující, svírající. 
Rawness – hořká chuť. 
Scorched – příliš suchá chuť čaje. 
Smokey – příchuť po kouři, způsobená pravděpodobně 
netěstnostmi zařízení, ve kterém se čaj sušil. 
Stylish – dobře zpracovaný čajový list. 
Sweet – lehký, ale ne nepříjemný. 
Thin, weak – řídký, slabý nálev. 
Tired – dlouhodobým skladováním ztracené aroma. 
Toasty – nálev nemá správnou barvu. 
Wood – chuť sena a trávy.

Body – silný šálek, označuje plnost nálevu s výraznou chutí a vůní. Bright – tímto pojmem se označuje světlý, ale silný nálev. Coloury – silný a dobrý šálek. Earthy – zemité, svěží aroma. Clean – neutrální, čistý nálev, bez rušivé vedlejší chuti. Flavoury – nádherně vonící, aromatický čaj. 

1 viz Příloha č. 1 (obrázek vlastní)
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2 viz Příloha č. 2 (obrázek vlastní)
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8988

ZNAK SE ŠTÍTONOŠEM 
Brzy po roce 1433 si naši předkové 

sami doplnili erb postavou 
anděla-štítonoše. 

Na důkaz vítězství katolické strany 
přidal r.1578 do znaku města 
papež Řehoř XIII.: 

• vysoký zlatý kříž vztyčený na 
zeleném trojvrší, na němž je zlatý 
nápis: “In hoc signo vinces” (v 
tomto znamení zvítězíš)   

•  olivovou ratolest 
•  dvě helmy a halapartna 
 

3 viz Příloha č. 3 (obrázek vlastní)
4 viz Příloha č. 4 (obrázek vlastní)
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5 viz Příloha č. 5 Dostupné z ‹https://www.mzv.cz/london/cz/o_velvyslanectvi/galerie/symboly_cr_a_eu_pro_pouziti_v_tis-
ku.html› [cit. 29. 7. 2018]
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PRAGA CAPUT REI PUBLICAE

PRAGA CAPUT REI PUBLICAE

15 viz Příloha č. 6 (obrázek vlastní)
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16 viz Příloha č. 7 (obrázek vlastní)

PRAGA CAPUT REI PUBLICAE

PRAGA CAPUT REI PUBLICAE
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17 viz Příloha č. 8 (obrázek vlastní)

PRAGA CAPUT REI PUBLICAE

PRAGA CAPUT REI PUBLICAE
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18 viz Příloha č. 9 (obrázek vlastní)
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19 viz Příloha č. 10 (obrázek vlastní)

PRAGA CAPUT REI PUBLICAE

PRAGA CAPUT REI PUBLICAE
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26 viz Příloha č. 11 (obrázek vlastní)
27 viz Příloha č. 12 Dostupné z ‹https://cs.wikipedia.org/wiki/Znak_hlavn%C3%ADho_m%C4%9Bsta_Prahy#/media/
File:Prague_coat_of_arms_-_bus_stop.JPG› [cit. 29. 7. 2018]
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28 viz Příloha č. 13 (ZENGER, Zdeněk. Česká heraldika. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1978. 101 s.)
31 viz Příloha č. 14 (skica, obrázek vlastní)
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32 viz Příloha č. 15 (obrázek vlastní)
33 viz Příloha č. 16 (obrázek vlastní)
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4 Kateřina Šuterová 1 vědecká ilustrace, 3. ročník MgA. grafický design 2017 — 2018; 1 heraldika 1
text: BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. Praha: Libri, 1994. ISBN 80-901579-4-7 
ilustrace a popisy dle: ZENGER, Zdeněk. Česká heraldika. Praha: Vyšehrad, 1978.

4

Štít
Štít je nejdůležitější částí erbu. Všechny ostat-
ní části erbu mohou chybět a erb stále zůstane 
erbem, jenom štít ne. Erbovní figury na nejstar-
ších štítech byly velice jednoduché, a to z prak-
tických důvodů, aby byly zřetelné a  na dálku 
snadno rozpoznatelné. 1 Tvar štítu se během 
času měnil a v dobách živé heraldiky byl ovliv-
ňován změnani ve způsobu boje. Na některých 
štítech vidíme na heraldicky pravé straně jakýsi 
výkrojek, který se odborně nazývá terč a sloužil 
rytířům k založení dřevce. 1 Tvar štítu se nikdy 
nepopisuje (neblasonuje) a víceméně jeho provede-
ní závisí na vůli kreslíře, který však musí respek-
tovat především umělecký sloh (hovoříme o ští-
tech gotických, renesančních atd.) a někdy také 
provenienci (štíty normandské, španělské, italské 
a podobně). Provenienci je třeba respektovat pou-
ze tehdy, jde-li o  znak z  jiné oblasti než střední 
Evropa (a i tehdy jsou výrazné odchylky spíše vý-
jimkou). Uvedené názvy ětítů nejsou jednoznač-
ným určením teritoria a užívalo se jich v různých 
dobách a  v  různých zemích. Není však možné, 
aby rodina nobilitovaná v 19. století užívala go-
tický štít. V období baroka se hojně místo štítů 
užívalo kartuší, hlavně u znaků duchovenstva.

GOTICKÝ 
(trojhrotý, nahoře vodorovný, dole zahrocený,  

ze stran kónický) 13. — 14. století

ŠPANĚLSKÝ 
(nahoře rovný, dole půlkruhový)

ITALSKÝ 
(kartuš — dekorativní, různých tvarů)

ROUTOVÝ (DÁMSKÝ) 
(známý zejména v západní a v církevní  

heraldice jako znak abatyší)

OVÁLNÝ (DÁMSKÝ) 
(často v Belgii a v severní Francii)

POLSKÝ 
(v podstatě souměrný štít kolčí)

JUGOSLÁVSKÝ 
(v podstatě kolčí, s otvorem pro kopí)

BAROKOVÝ 
(různých tvarů)  

od 17. století 

PODLE VÝVOJE ROZEZNÁVÁME ŠTÍTY:

PODLE PŮVODU ROZEZNÁVÁME ŠTÍTY:

ROZDĚLENÍ ŠTÍTU:

NORMANSKÝ
(podlouhlý, nahoře zaoblený, dole zahrocený) 

do 13. století

FRANCOUZSKÝ
(nahoře rovný, dole půlkruhový, vybíhající v hrot)

KOLČÍ 
(terč — má různé tvary, při pravém okraji  

je otvor pro kopí) 14. — 16. století

ANGLICKÝ 
(nejoblíbenější tvary v 19. století)

RENESANČNÍ 
(v okrajích různě vykrojený, není již ochrannou 

zbraní, ale ozdobou) 16. — 17. století

7

4

1

9

6

3

8

5

2

1, 2, 3 → HLAVA (VRCH) ŠTÍTU 
4, 5, 6 → BŘEVNO (STŘED) 
7, 8, 9 → PATA (SPODEK) 
1, 4, 7 → PRAVÝ BOK (PŘEDNÍ STRANA) 
2, 5, 8 → KŮL 
3, 6, 9 → LEVÝ BOK (ZADNÍ STRANA)

A

a

c

b

d

C

B

DE

A — B HORNÍ OKRAJ ŠTÍTU 
C — D DOLNÍ OKRAJ ŠTÍTU (ŠPICE)
E HROT ŠTÍTU 
a — b POPRSÍ ŠTÍTU 
c — d PUPEK

x  → ČESTNÝ ŠTÍTEK 
y  → SRDEČNÍ ŠTÍTEK 
z  → PUPEČNÍ ŠTÍTEK

x

y

z

V některých západních zemích měly dámy zvlášt-
ní tvary štítů, aby se zvýraznila skutečnost, že se 
ženy bojů nezúčastňovaly. Byly to především ští-
ty routové, avšak v Belgii a v severní Francii se 
u  dam užívá daleko víc štít oválný. Ve střední 
Evropě se však nedělaly rozdíly ve tvarech štítů 
mužů a žen, i když i zde se ojediněle najde výjim-
ka. 1 Pozice štítů v erbu bývá dvojí. Buď je štít 
kreslen kolmo anebo poněkud našikmo, což ně-
kteří heraldici považují za správnější, protože to 
odpovídá středověké praxi, kdy rytíři nosili štíty 
zavěšené na hrudi (nad štítem pak skutečně byla 
vidět jen přilba s klenotem a přikryvadly  —  tedy 
úplný erb. 

Při popisu složitého štítu se postupuje  
v tomto sledu:

1

2

3

6

7

4 5

34  viz Příloha č. 17 (obrázek vlastní)
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Znak a jeho součásti

Tinktury a šrafování:
2 Tinktury 2 Snad každého při pohledu na 
nejrůznější znaky musí upoutat jejich úžasná 
barevnost. Všechny tyto "barvy" nazýváme v he-
raldice tinkturami, které se pak dělí na barvy, 
kovy a kožešiny. 1 Není-li možné erb vymalo-
vat barevně, užívají se k jejich naznačení obvyk-
le šrafy, které pak jednotlivé tinktury zastupují. 
Platí přitom zásada, že svislý směr je vždy ur-
čen osou štítu. Šrafování nebývalo v minulosti 
jednotné anebo se k označení tinktur používa-
la většinou jejich počáteční písmena nebo do-
konce názvy kamenů či astronomická znamení 
planet. Kdysi totiž někteří heraldici rozlišovali 
vznešenost i tím, že popisovali erby císařů, králů 
a královských princů planetárními označeními, 
erby vyšší šlechty drahými kameny a erby nižší 
šlechty kovy a barvami. Dnes se již tohoto složi-
tého systému neužívá a všechny znaky jsou popi-
sovány jen tinkturami. 1 V heraldice neexistují 
žádné pastelové odstíny, ale pouze základní tóny 
tinktur. Všechny tinktury jsou rovnocenné a není 
správné dávat některé z nich přednost, i když do-
cházelo dříve i k takovým polepšením znaků, kdy 
panovník pouze "polepšil" stříbro na zlato. V he-
raldice, jak již bylo řečeno, dělíme tinktury na 
kovy, barvy a kožešiny: 1. kovy: • stříbro (prázd-
né pole, perla, Měsíc), • zlato (tečkování, topaz, 
Slunce); 2. barvy: • červená (svisle  —  oheň, ru-
bín, Mars), • modrá (vodorovně  —  voda, safír, 
Jupiter), • zelená (pokosem —  tráva, smaragd, 
Venuše), • černá (svisle a  vodorovně, diamant, 
Saturn), • purpurová (pošikem, ametyst, Mer-
kur), • oranžová (svisle a pošikem, hyacint, Dračí 
hlava), • tmavorudá (pokosem a pošikem, sardo-
nyx, Dračí ocas), • hnědá (vodorovně a  poko-
sem), • šedá (vodorovné a svislé krátké čáry v řa-
dách), • přirozená (vroubkovaně pošikem); 3. 
kožešiny: • hermelín (tři tečky, z kterých vybíhají 
dolů tři čárky), • sobol (svisle a vodorovně  —  jako 
černá), • kunina (svisle —  jako červená), • popel-
čina (řady malých  —  modro-stříbrných  —  stří-
davě obrácených štítků  —  zvonků). 1 Jedním 
z nejzákladnějších pravidel heraldiky je, že barva 
nesmí přijít na barvu, kov na kov a kožešina na 
kožešinu. Tato zásada byla kdysi diktována zá-
kladním požadavkem heraldiky  —  zřetelností. 
Je zřejmé, že stříbrný nebo zlatý kříž v modrém 
nebo červeném poli byl z dálky mnohem vidi-
telnější než třeba červený kříž v  modrém poli. 
Je zajímavé, že moderní věda 20. století, která 
na základě přesných optických přístrojů určila 
pozadí účinnosti a  výraznosti barev, se vůbec 
neliší od prastarých zásad heraldické zřetelnos-
ti. Pořadí bylo totiž určeno takto (zde záměrně 
užívám výrazy "žlutý" a "bílý" namísto heraldic-
kých termínů zlatý a stříbrný): 1. černá na žluté, 
2. červená na bílé, 3. zelená na bílé, 4. modrá na 
bílé, 5. bílá na modré, 6. černá na bílé, 7. žlutá 
na černé, 8. bílá na červené, 9. bílá na zelené, 10. 
bílá na černé, 11. červená na žluté a  teprve na 
12. místě je první heraldicky nevhodná kombi-
nace zelené na červené. 1 Jiným důležitým pra-
vidlem heraldiky je posuzování pravé a levé stra-
ny. Díváme-li se na nakreslený erb, je heraldicky 
pravá strana na kresbě na straně levé a heraldicky 
levá strana na pravé straně kresby. Toto opačné 
chápání stran je dáno tzv. kurtoasií (z  francoz-
ského la courtoisie  —  dvornost, zdvořilost, kdy 
nositel erbu má přednost před pozorovatelem 
a erb se posuzuje z hlediska jeho držitele. 

stříbro

zelená

tmavorudá

hermelín

zlato

černá

hnědá

sobol

červená

purpurová

šedá

kunina

modrá

oranžová

přirozená

popelčina

KLENOT

PŘILBA

ŠTÍT

POKRÝVKY

V nejužším slova smyslu znakem rozumíme trvalé 
znamení ve štítě, vytvořené podle ustálených he-
raldických pravidel, které určuje jak fyzickou či 
právnickou osobu na základě vžitého nebo udě-
leného práva. 1 Typický šlechtický erb se skládá 
z několika částí. Nejčastěji to bývá štít, přilba, 
přikryvadla, točenice nebo korunka a  klenot. 
Takovémuto erbu říkáme erb úplný, protože ob-
sahuje všechny základní znakové složky a před-
stavuje jen určitou zjednodušenou podobiznu 
rytíře připraveného k boji (hruď krytá štítem, na 
nímž je hlava v přilbě s ozdobami. V pozdějších 
dobách ještě přibyly honosné kusy, které sice ne-
byly nikdy funkční, ale postupem doby se staly 
odznaky výjimečnosti a různých privilegií. Jsou 
to například řádové dekorace, hodnostní odzna-
ky, koruny, čepice a klobouky, ale také štítonoši, 
prapory, půda, trofeje, hesla (motta), bojové po-
křiky, pláště a stany. Všechny složky erbu mohou 
chybět, pouze štít v žádném případě chybět ne-
smí. Ten tvoří základní a nezastupitelný kompo-
nent znaku. Pokud je znak tvořen pouze štítem, 
hovoříme o znaku neúplném.



41

5 Kateřina Šuterová 1 vědecká ilustrace, 3. ročník MgA. grafický design 2017 — 2018; 1 heraldika 1
text: BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. Praha: Libri, 1994. ISBN 80-901579-4-7

Vše, co klademe do štítu, nazýváme erbovním 
nebo znakovým znamením nebo figurou. Zá-
sadně dělíme všechny figury na dvě skupiny: a) 
heroldské figury, kde je štít dělen různými čarami 
na pole různého geometrického tvaru; b) obecné 
figury, což jsou heraldicky stylizované postavy, 
zvířata, rostliny a  věci. 1 Znamení heroldská 
jsou obrazce ve štítě vytvořené čarami vedenými 
vždy od jedné hrany štítu ke hraně protilehlé. 
Těmito jednoduchými čarami vzniklo značné 
množství dělení štítu: polcení, dělení, dělení po-
kosem (kosmé) dělení pošikem (šikmé), čtvrce-
ní, čtvrcení pokose, špice, klín, volná čtvrť, hlava 
štítu, pata štítu, lem, střední štítek, čestný štítek, 
pupeční štítek. Vedle tohoto  základního dělení 
mohou existovat ještě různé kombinace  —  na-
příklad: polceno, vpravo stříbrno-modře děleno, 
vlevo zlaté pole (hrabata von Fünfkirchen); pol-
ceno, vpravo stříbrné pole, vlevo červeno-černě 
děleno (Hrzánové z  Harasova); nahoře stříbr-
no-červeně polceno, dole černé pole (Kamýtský 
ze Lstiboře). 1 Nejjednodušší heroldské figury 
odpovídají jménem i  postavením dělení štítu, 
vznikly zdvojením čar a  jsou umístěny ve štítě. 
Jsou to kůl, břevno,  břevno pokosem, břevno 
pošikem, heroldský kříž, svatoondřejský kříž, 
krokev a další. 1 Počet těchto čar může být li-
bovolně opakován. Potom je ale nutné vpopisu 
uvádět počet příslušného dělení. Je-li štít dělen 
stejným počtem svislých a vodorovných čar (nej-
méně však třemi), hovoříme o šachovnici nebo 
o  šachovnicově děleném štítě. Je-li štít čtvrcen 
a zároveň dělen pokosem a pošikem, hovoříme 
o tzv. štenýři. Převládá-li polcení nad dělením co 
do počtu čar, vznikají tzv. šindele, je-li tomu na-
opak, vznikají cihly. 1 Z toho, co již bylo řeče-
no, je zřejmé, že se takto nabízí takřka nekoneč-
né množství kombinací a  variant. Přitom však 
ještě nemusí být tyto čáry vždy rovné, ale mů-
žeme použít k dělení štítu i jiných čar. Z jejich 
velkého množství uveďme alespoň čáry vlnovité, 
pilovité (dělení špicemi), cimbuří (dělení stínka-
mi) či oblouk. 1 V mnohých heraldických kníž-
kách a  příručkách nacházíme přesné vymezení 
šířek břeven, krokví, ale i hlav či pat štítů. Jejich 
autoři, vedení dobrou snahou zachovat určité 
proporce heroldských figur, však zapomínají na 
skutečnost, že v jednotlivých polích (tj. částech 
štítů vzniklých jeho dělením) mohou být umis-
ťovány obecné figury. A aby tyto figury byly zře-
telné a dobře viditelné, musí být jejich pole po-
někud zvětšeno na úkor heroldské figury, která 
jinak bývá širší. 1 Tak například břevno arcibis-
kupství pražského je širší, než břevno hrabat von 
Stauffenberg, které je nahoře i  dole provázeno 
lvy. Je rovněž rozdíl mezi břevnem arcibiskup-
ství pražského a dvakrát děleným štítem hrabat 
Trčků z Lípy. 1 Někdy se setkáváme u znaků, 
jejichž pole štítů nenesou žádnou obecnou fi-
guru, s rozmanitými ozdobnými čarami a orna-
menty. Tato výzdoba vyplňuje prázdné plochy 
a jde o projev čistě umělecký. Protože se nejedná 
o žádnou figuru, neuvádí se v blasonu (v popisu 
znaku) a  také není povinný. Nazývá se damas-
kování (damascenování) a bylo mu dáno jméno 
podle vzorků ze vzácných látek z města Damaš-
ku v dnešní Sýrii. 1 Heroldské figury jsou patr-
ně starší než obecná znamení a v popisech znaků 
mají před nimi přednost. V klenotech se nedají 
kreslit, a  proto se  musí položit na jiný před-
mět  — například na křídla, na desku a podobně. 
1 Znamení obecná jsou všechny ostatní heral-
dické figury, které se kladou do štítu. Nesmějí se, 
na rozdíl od figur heroldských, dotýkat okrajů 
štítu, ale plochu štítu (pole) musí podle možnosti 
vyplňovat. Všechna tato znamení se kreslí značně 
stylizovaná a  takřka nikdy úplně neodpovídají 
svým skutečným předlohám. Důvodem je pře-
devším zjednodušení, které má usnadnit jejich 
tvorbu a také samozřejmě zřetelnost.

Figury polcení

čtvrcení

volná čtvrť

kůl

krokev

cihly

dělení

čtvrcení pokosem

hlava štítu

břevno

šachovnice

třikrát polcený štít

dělení pokosem

špice

pata štítu

břevno pokosem

štenýř

pětkrát dělený štítK dělení štítu je možno použít i jiných čar: 
vlnovitá (1), pilovitá (2),  
cimbuří — stínky (3), oblouky (4)

dělení pošikem

klín

lem

břevno pošikem

šindele

OBECNÉ HERALDICKÉ FIGURY:

DALŠÍ OBECNÉ HERALDICKÉ FIGURY:

1

2

3

4
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poloviční pata ( jde-li čára ve vzdálenosti menší  
než       od hrotu), též půda, (1)

lať (zpravidla o šířce      výšky štítu), nit, vlákno (užší než      výšky).břevno (vodorovný pruh středem štítu, zpravidla ne 
širší než       výšky), (2)

(1) → Zelená půda se nazývá trávník. Pata se 
uplatňuje zejména v městské heraldice jako základna 

obecných figur, např. hradu, městské zdi, věže apod. 
Mohou na ní ovšem stát i lidské postavy, zvěř atd. 
Rozvedena do oblého tvaru symbolizuje nerovný 

terén, při trojitém zaoblení se nazývá trojvrší. 
 

(2) → → Břevno při dělení, stejně jako kůl při půlení, 
jsou nejobvyklejšími a nejvíce užívanými heroldskými 
figurami. V nich se zvlášť výrazně a čitelně projevuje 
barevnost heraldiky: jsou-li položeny na štít pokrytý 

kovem, nesou tinkturu barvy a naopak. Toto pravidlo 
se dodržuje i v dobách úpadkové heraldiky.

Dělení se opět provádí řezem pilovitým, vlnitým,

Břevno může mít tvar lomený, ostrevovitý,

cimbuřovým, plamenným apod.

cimbuřový apod. Může být šachováno,

uprostřed posunuto, lemováno…

III. ŠTÍT POLCENÝ A DĚLENÝ stupeň (rovná čára ve středu štítu kolmo sestoupí a opět pokračuje rovně); pravý, levý;  
výstupek (o 3, 5 i více stupních). Různé varianty dělení a půlení se objevují zejména v době pozdní heraldiky, 
kdy její nositelé rozmnožují své štíty o další získané znaky;

polcený a od středu dělený dělený a od středu polcený

do středu polcený a dělený do středu dělený a polcený hlava na kůlu půl kůlu na břevnu
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Heraldika
původ  
a vznik

Definovat heraldiku se již pokoušelo mnoho autorů, ale dosud snad žád-
ná z definic nebyla úplně vyčerpávající. Anglický heraldik Anthony Wa-
gner ji nazývá "těsnopisem historie", protože ve znaku se téměř vždy odráží 
historický vývoj rodu, města či země. Je však nutno rozumět symbolické 
mluvě znaků. Heraldika je tedy určitý druh užitého umění, které je řízeno 
ustáleným řádem, pravidly a zvyklostmi a podřizuje se vkusu vládnoucího 
uměleckého slohu. 1 Heraldiku lze chápat i jako vědu zabývající se sym-
bolikou osobní, rodovou, zájmových, místních i jiných skupin obyvatel-
stva. Ve své vrcholné formě zahrnovala veškeré svobodné složky společ-
nosti, protože vytvořila systém identifikace jednotlivců prostřednictvím 
dědičných znaků. 1 Můžeme tedy říci, že heraldika je nauka obsahu-
jící souhrn základních pravidel a zvyklostí, podle nichž se znaky tvoří  
a také učící znaky popisovat, určovat a kreslit. Heraldika však není jen 
naukou o znacích (jejich vzniku, tvorbě, vývoji a užívání), ale zabývá se 
vším, co se znaky souvisí, tedy také prapory, řády, odznaky a všemi ostat-
ními symboly. Heraldika v sobě zahrnuje obě extrémní stránky lidského 
jedince: jak touhu po odlišnosti, tak vědomí sounáležitosti. 1 Je také 
třeba zdůraznit, že heraldika není pouze jen vědou, ale i uměním, pro-
tože ke tvorbě a malbě znaků je zapotřebí již vypěstovaného výtvarného 
citu a obratné ruky. Stojí tedy na pomezí historických věd a výtvarného 
umění a  skutečně dobří heraldici jsou zároveň vědci i umělci. Proto se 
domnívám, že označení heraldiky za pomocnou vědu historickou není 
úplně správné, respektive dostatečně vyčerpávající, protože většina věd 
v  sobě neobsahuje složku výtvarnou. Také opačný pohled na heraldi-
ku, jako na projev výtvarného umění bez hlubších teoretických znalostí, 
není  správný. 1 Heraldika jako nauka o erbovním umění vznikla poz-
ději než znaky samy. Původ heraldiky se zpravidla klade do poloviny 12. 
století, kdy přibližně v  letech 1135 — 1155 vznikají první znaky téměř 
současně v řadě zemí západní a jižní Evropy (Anglie, Francie, Německo, 
Španělsko, Itálie). 1 Zvyk malovat různá znamení na válečný štít je však 
mnohem starší. Již válečníci, zvláště pak vojevůdci starých asijských ná-
rodů Babylónie, Persie a Číny, jakož i  staří Egypťané užívali na svých 
štítech a praporech různá znamení a figury. Také u starých Řeků se na 
jejich štítech setkáváme se lvy, koňmi, psy, kanci, rybami či ptáky a také 
legie a kohorty starých Římanů měly své symboly a odznaky (insignie). 

Unikátní zachovanou památkou je tzv. čaloun z Bayeux z konce 11. sto-
letí oslavující dobytí Anglie Vilémem Normandským, poté zvaným Do-
byvatelem (1066 — 1087), který roku 1066 v bitvě u Hastings porazil 
anglosaského krále Harolda. Na tapisérii jsou vidět na štítech a prapo-
rech některých normandských i anglosaských válečníků různá znamení 
(kříže, ptáci, zvířata). 1 Všechny tyto štíty však ještě nejsou heraldické, 
protože jejich výzdoba byla ryze dekorativní. V tomto tzv. předheraldic-
kém období nebyly štíty spojovány s osobou jejich nositele a nebyly ještě 
dědičné. Je znám pouze jediný a zcela výjimečný předchůdce středověké 
heraldiky, a to systém štítových znamení užívaných dědičně starými vel-
kými athénskými rodinami v období 6. — 5. století před Kristem. Celý 
základ heraldiky totiž spočívá v tom, že užívané symboly jsou spojova-
né s konkrétní osobou, stávají se dědičnými a přecházejí z generace na 
generaci. 1 Ještě nějaký čas po dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem 
zůstávala brnění válečníků lehká. Avšak smrt vůdců, jako například Ha-
rolda u  Hastings, kterému bylo šípem prostřeleno oko, nebo později 
smrt anglického krále Richarda I. zvaného Lví Srdce (1189 — 1199), 
který zemřel následkem prostřelení ramene, vedla k tomu, že bylo více 
pozornosti věnováno tělesné ochraně rytířů. Tak se postupně brnění stá-
vá těžší, pokrývá celé tělo a rytíři dostávají místo otevřené helmy přil-
bu, která zakrývá jejich tvář. Tím se i zároveň rytíři stávají mezi sebou 
méně rozeznatelnými (plechová brnění nebyla barevně odlišena jako 
pozdější uniformy), a protože se ve vřavě bitvy ztrácel přehled, kdo ke 
komu patří, vzrůstala i možnost se navzájem pozabíjet. Je tedy více než 
pravděpodobné, že užívání různých štítů se vyvinulo z nutnosti rozlišení 
a rozpoznání v bitvách a na turnajích. 1 Štíty, které byly užívány ještě 
před přijetím zásady dědičnosti v polovině 12. století, byly v podstatě 
osobní a záviselo pouze na vůli jejich nositelů, zda je nezaměnili třeba 
i několikrát ve svém životě. 1 Počátky heraldiky spadají do 12. století 
a  souvisí s křižáckými výpravami, jejichž cílem bylo osvobození Pales-
tiny (Svaté země), zvláště pak hrobu Ježíše Krista z  rukou nevěřících, 
respektive jinověrců (vyznavačů islámu). Proto se heraldika rozvinula 
hlavně v těch zemích, které byly již feudalizovány a které byly pod vli-
vem římské církve. 1 Mimo své individuální štíty měli všichni křižáci 
navíc i společný symbol — kříž (odtud název křižáci). Jeho užití nařídil 

na koncilu v Clermontu roku 1095 papež Urban II. (1088 — 1099), 
který tam vyhlásil první křížovou výpravu, a to tak, že všichni účastní-
ci tažení měli na prsou a na ramenech nosit Kristův kříž, a to červený 
na bílém. 1 Křížové výpravy si vynutily systém v heraldice a podnítily 
její rozmach. Probíhaly v letech 1096 — 1291 a bylo jich celkem sedm. 
V první křížové výpravě (1096 — 1144), která vyvrcholila roku 1099 
zřízením království jeruzalémského s králem Gottfriedem z Bouillonu 
(1099 — 1100), bylo možné rozeznat nejpřednější válečníky jen podle 
korouhví, které za nimi nesli jejich panoši. Ale již na počátku 12. stole-
tí, snad v důsledku zmatků 1. křižácké výpravy, se osobní dědičné štíty 
rychle rozšířily po Evropě. Noví křižáci, chystající se na 2. křížovou vý-
pravu (1147 — 1149), si již kladli za čest, směli-li užít stejného znamení 
na štítě jako jejich předkové, kteří byli mezi prvními při osvobozování 
posvátných míst všech křesťanů. 

36 viz Příloha č. 18 (obrázek vlastní)
38 viz Příloha č. 16 (obrázek vlastní)
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Heraldika je nauka obsahující souhrn základních 
pravidel a zvyklostí, podle nichž se znaky tvoří  
a také učící znaky popisovat, určovat a kreslit.1
Heraldika však není jen naukou o znacích (jejich 
vzniku, tvorbě, vývoji a užívání), ale zabývá se 
vším, co se znaky souvisí, tedy také prapory, řády, 
odznaky a všemi ostatními symboly.3 Heraldika 
v sobě zahrnuje obě extrémní stránky lidského 
jedince: jak touhu po odlišnosti, tak vědomí 
sounáležitosti.

39 viz Příloha č. 20 (obrázek vlastní)
40 viz Příloha č. 21 (obrázek vlastní)
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41 viz Příloha č. 22 (tisk na jehličkové tiskárně) Originál dostupný z ‹https://www.rijksmuseum.nl/en/my/collections/
194949--katerina-suterova/heraldika/objecten#/NG-2011-98-2,41› [cit. 29. 7. 2018]


