


	 Je	 za	nám	 i	 oficiální	 datum	
uzávěrky	 (31.10.2009)	 pro	 naší	 an-
ketu	„Distribuce časopisu Heraldika 
a Genealogie“.	 Řada	 z	 vás,	 našich	
členů,	 zareagovala	 a	 poslala	 nám	
svůj	názor.	Rozhodně	se	však	zatím	
nedá	říci,	že	se	ozvala	většina	členů.	
Aby	anketa	splnila	svůj	účel,	a	bylo	
možné	její	výsledek	označit	za	názor	
většiny	členů,	je	nutné	aby	zareago-
val	 pokud	možno	 každý	 člen.	 Proto	
se	 na	 vás	 znovu	 obracíme	 s	 výzvou	
vyplňte	 dotazník	 a	 zašlete	 nám	 jej.
	 Na	 www	 strákách	 Klubu	
najdete	 nyní	 formulář	 ve	 formátu	
MS	 Excel	 a	 MS	 Word,	 který	 mů-
žete	 snadno	 vyplnit:	 www.heral-
dica.cz/news/news_2009_001.htm.
 

Miroslav Baroch a Jiří Ungermann
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	 Obrázek	 na	 obálce:	 	 4.	 pole	
schwarzenberského	 znaku	 na	 oz-
dobné	mříži	dveří	do	zimní	zahrady	
zámku	Hluboká.
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von Berndt

	 Otto	 Josef	 Berndt,	 naroze-
ný	 v	 Čechách	 v	 obci	 Brand	 (Žďár	
na	 Jáchymovsku)	 18.	 4.	 1865,	 ze-
mřel	 neženat	 a	 bezdětný	 1957	
ve	 Vídni,	 jako	 c.	 a	 k.	 polní	 mar-
šálek	 (Feldmarschall	 -	 Leutnant).	

	 Od	 16.	 8.	 1917	 velel	 29.	
pěší	 divizi,	 v	 říjnu	 1918	 nahradil	
generála	 Rudolfa	 Králíčka	 ve	 ve-
litelském	 postavení	 XVI.	 sboru	
na	 italské	 frontě,	 ve	 funkci	 zůstal	
do	 konce	 války.	 Byl	 povýšen	 do	 ra-
kouského	 rytířského	 stavu	 Nejvyš-
ším	 rozhodnutím	 24.	 11.	 1917.	 Di-
plom	byl	vydán	ve	Vídni	7.	1.	1918.

Portrét c. a k. polního maršálka, Otty Josefa 
von Berndt

www.heraldica.cz/news/news_2009_001.htm
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Kraelitz von Greifenhorst

	 Johann	Kraelitz,	c.	a	k.	nad-
poručík	a	výrobní	inspektor	v	továrně	
na	střelivo	byl	2.	března	1895	povýšen	
do	 šlechtického	 stavu	 s	 predikátem	
„Edler von Greifenhorst“.	Syn	obda-
rovaného	Friedrich	Johann	Kraelitz	
von	 Greifenhorst	 byl	 významným	
rakouským	 orientalistou	 a	 znalcem	
Turků	 a	 Turecka.	 Byl	 pedagogem	
na	Vídeňské	univerzitě,	v	roce	1936	
byla		po	něm	pojmenována	jedna	z	ulic	
ve	Vídni-Hietzingu	na	Kraelitzgasse.	

	 Blason:	 Štít	 zlatý	 s	 modrou	
hlavou	 štítu	 se	 dvěma	 stříbrnými	
hvězdami.	Na	zlatém	poli	 je	na	při-
rozeném	 skalisku	 stojící	 černý	 gryf	
třímající	 v	 pravém	 pařátu	 meč	 se	
zlatou	rukojetí.	Klenotem	je	na	zlatě	
korunované	turnajská	přílbě	s	černo-
zlatými	 a	 modro-stříbrnými	 přikrý-
vadly,	 rostoucí	 černý	 gryf	 ze	 štítu.

Znak rodiny Kraelitz von Greifenhorst

	 Blason:	 Štít	 šikmo	 červeno-
černě	dělený,	 v	horním	poli	 z	 dělící	
linie	 vyniká	 stříbrný	 kůň,	 ve	 spod-
ním	poli	zlaté	šikmé	břevno.		Kleno-
ty	dna	na	korunovaných	turnajských	
přilbách,	 1.	 přikryvadla	 červeno-
stříbrná,	 rostoucí	 kůň	 ze	 štítu,	 2.	
přikryvadla	 černo-zlatá,	 orlí	 kříd-
la,	 přední	 černé	 se	 zlatým	 šikmým	
břevnem,	 zadní	 červené,	 mezi	 nimi	
vztyčený	 meč	 se	 zlatým	 jílcem.

Literatura:
-	 Peter	 Frank-Döfering	 -	 Adelslexi-
kon	des	österreichischen	Kaisertums	
1804-1918,	Bd.	2	(1823-1918),	 	Her-
den,	Wien	1989,	s.	241	(Rz	580).
-	Stratowa	 -	Wiener	Genealogisches	
Taschenbuch	1926,	s.	22.
-	 Genealogisches	 Handbuch	 des	
Adels	Bd.	1	(1972)	-	Adelslexikon	Bd.	
1	(A	-	Bon),	s.	349.

Znak c. a k. polního maršálka, Otty Josefa 
von Berndt
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Karl Kunz-Schiessler, Edler von 
Treuenheim

	 Karel	Kunz	získal	4.12.	1917	
rozhodnutím	císaře	Karla	I.	právo	spo-
jit	své	jméno	se	jménem	svého	tchána	
Oskara	Schiesslera	von	Treuenheim,	
generál-majora	 ve	 výslužbě	 a	 záro-
veň	užívat	erb	rodiny	své	manželky.	

	 Blason:	Štít	je	dělen	prohnu-
tým	klínem	na	tři	pole,	1.	pole		modré	
s	pěti	hvězdami	v	postavení	2-2-1,	2.	
pole	černé	se	stříbrným	psem	držícím	
v	předních	prackách	zlatý	klíč,	3.	pole	
stříbrné,	 na	 zeleném	 trávníku	 stojí	
zlatý	úl	do	kterého	se	slétají	tři	vče-
ly	přir.	barvy.	Klenotem	je	zlatě	ko-
runované	přílbě	 s	modro-stříbrnými	
a	černo-stříbrnými	přikrývadly,	věnec	
tvořená	dvěma	dubovými	ratolestmi	
s	 listy	 střídavě	 zelenými	 a	 zlatými.

Znak Karla Kunz-Schiesslera, Edlera von 
Treuenheim

Správka z Grimmingfelsu

	 Rodina	 pochází	 z	 obce	
Kříše	 na	 Rokycansku.	 Rakouský	
šlechtický	 stav	 s	 predikátem	 „Ed-
ler von Grimmingfels“	 získal	 ve	
Vídni	 dne	 30.	 listopadu	 1917	 c.	
a	 k.	 plukovník	 Ladislav	 Správka.

	 Blason:	 Štít	 černo-zlatě	
polcený,	 v	 černém	 poli	 na	 zeleném	
trávníku	stojí	stříbrná	stavba	kaple	
v	 byzantském	 stylu	 zakončená	 ko-
pulí	na	jejímž	vrcholu	je	řecký	kříž.	
Ve	 zlatém	 poli	 modré	 břevno,	 nad	
ním	 tři	 modré	 hvězdy	 v	 postavení		
1-2,	 pod	 břevnem	 ze	 zeleného	 tráv-
níku	vyrůstá	stříbrný	částečně	zele-
ný	kopec.	Klenotem,	na	korunované	
turnajský	 přilbě	 s	 černo-stříbrnými	
a	 modro-zlatými	 přikryvadly,	 jsou	
tři	pštrosí	pera,	černé,	zlaté	a	modré.			

Miroslav Baroch

Znak Ladislava Správky, Edlera von Grim-
mingfels
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Michail Jurjevič Medveděv 
(1967)

	 Zajímavým	 představitelem	
mladé	 generace	 ruských	 heraldiků	
je	 Michail	 Jurjevič	 Medveděv	 (nar.	
23.1.1967	 v	 Leningradě).	 Tento	 vy-
studovaný	 historik	 je	 nejenom	 eru-

dovaným	 teoretikem,	 ale	 i	 zdatným	
heraldickým	kreslířem.	S	 jeho	 člán-
ky,	 které	 se	 zabývají	 historií	 a	 teo-
rií	 heraldiky	 nejenom	 v	 Rusku,	 ale	
i	v	 jiných	evropských	zemích	dopro-
vázené	kresbami	autora	se	dnes	mů-
žeme	setkat	na	stránkách	mnohých	
ruských	heraldických	časopisů.	Tyto	
články	 a	 kresby	 se	 nacházejí	 rov-
něž	 i	 na	 stránkách	 www.geraldika.
ru.	 Poslední	monografií	 daného	 au-

tora	 je	 kniha	Heraldika	 –	 pravdivá	
věda	o	znacích,	která	vyšla	v	Mosk-
vě	v	roce	2008.	Tuto	knihu	nejenom	
Michail	 Medveděv	 napsal,	 ale	 také	
jako	 správný	 heraldik	 i	 ilustroval.	

	 Autor	 je	 zakládajícím	 čle-
nem	a	předsedou	Sdružení	heraldic-
kých	 malířů,	 je	 členem	 Heraldické	
rady	 prezidenta	 ruské	 federace	 a	
zároveň	 i	 členem	 korespondentem	
Mezinárodní	 akademie	 heraldi-
ky	 (AIH).	 Od	 roku	 1992	 pravidelně	
vystupuje	 se	 svými	 odbornými	 pří-
spěvky	 na	 mezinárodních	 heraldic-
kých	konferencích	a	kolokviích	AIH.	
	 Pokud	 se	 zaměříme	 na	 jeho	
heraldickou	tvorbu,	můžeme	konsta-
tovat,	že	se	tento	autor	v	porovnání	
s	 druhými	 ruskými	 heraldickými	
kreslíři	do	určité	míry	vymyká	běž-
nému	 ruskému	 způsobu	 zpracování	
heraldických	 kreseb.	 Jeho	 cítění	 a	
heraldický	 projev	 je	 velmi	 podob-

Znak hrabat Karlovů (von Carlow), mor-
ganatických potomků Jiřího Alexandra, 
vévody Mecklenburg-Strelitz a Natalie Fjo-
dorovny Vonljarské. Od roku 1950 vévodů  

Mecklenburg-Strelitz.

Znak starého ruského dvořanského rodu Mo-
lostvovů, pocházejícího z Novgorodu, jehož 

vznik se datuje přibližně do 15. století.

http://www.geraldika.ru
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ný	 evropským	 heraldickým	 tradi-
cím.	 Jistě	 to	není	náhodou.	Michail	

Medveděv	 navštěvoval	 v	 roce	 1992	
kurzy	 významného	 církevního	 he-

Znak hrabat Stroganovů

Znak Manuela Artura Nortona, barona 
de San Roque, současného portugalského  

heraldika.

raldika	Bruno	Bernarda	Heima	a	v	
roce	 1998	 pak	 kurzy	 významného	
anglického	heraldika	Anthony	Woo-
da.	Na	 jeho	 kresbách	 je	 vliv	 těchto	
známých	 heraldiků	 velmi	 patrný.	
	 Originalita	jeho	projevu	je	pa-
trná	na	první	pohled	a	do	jisté	míry	se	
vymyká	běžné	ruské	heraldické	tvor-
bě.	Snad	i	proto	je	tento	autor	vyhle-
dáván	různými	osobami	ke	ztvárnění	
jejich	osobních	znaků,	a	 to	nejenom	
v	 Rusku,	 ale	 i	 v	 Anglii	 nebo	 USA.

Jaroslav Tovačovský

	 Není	 potřeba	 připomínat,	
že	 se	 K.Schwarzenberg	 rozhodl	 zů-
stat	ve	vrcholné	politice	déle	než	by	
se	 před	 několika	 lety	 zdálo	 možné.	
Jako	 člen	 přípravného	 výboru	 nově	
založené	strany	TOP	09	(www.top09.
cz),	 se	 pustil	 do	 boje	 o	 zájem	 voli-
čů	 v	 parlamentních	 volbách	 2010.	
	 Již	 delší	 čas	 je	 období	 voleb	
obdobím,	 kdy	 voliči	 nevolí	 stranu,	

kterou	považují	za	tu	nejlepší	volbu	
pro	naší	budoucnost,	ale	volí	stranu	
jež	 je	 menším	 zlem,	 než	 ta	 strana,	
kterou	 zcela	 určitě	 volit	 nechtějí.
	 Za	této	situace	by	mohla	být	
TOP	09	 pro	 řadu	 voličů	 přijatelnou	
alternativou.	 Karel	 schwarzenberg	

Logo TOP 09

http://www.top09.cz
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(www.karelschwarzenberg.cz,	 face-
book.com/karel_schwarzenberg)	 této	
straně	dodává	tolik	potřebnou	medi-
ální	 tvář,	punc	 serióznosti	a	kredit,	
který	 většině	 dnešních	 politiků	 již	
chybí.	Přes	úsměvné	komentáře	ně-
kterých	médií	z	doby	svého	působení	
na	ministerstvu	 zahraničí,	 je	 Karel	
Schwarzenberg	stále	politikem,	který	
si	udržel	renomé	toho,	kdo	se	neproje-
vuje	jako	papaláš,	není	zkorumpova-
ný	a	udržuje	si	vlastní	morální	kodex,	
se	kterým	se	mohou	voliči	ztotožnit.
	 Můžeme	 doufat,	 že	 TOP	
09	 a	 Karel	 Schwarzenberg	 zís-

ká	 dobrou	 pozici	 v	 nadcházejí-
cích	 volbách	 a	 že	 očekávání,	 které	
ve	 stranu	 vloží	 voliči,	 nezklame.

Jiří Ungermann

Karel Schwarzenberg

Od 22.5. do 31.10.2009 probí-
hala výstava „Pretium labo-
rum non vile - Rytíři Řádu 
Zlatého rouna na Moravě“.

	 Národní	 památkový	
ústav,	 územní	 odborné	 pracoviš-
tě	 v	 Brně	 a	 Státní	 zámek	 Valtice	
pořádali	 stejnojmennou	 výstavu.
	 V	rámci	výstavy	byla	předsta-
vena	 řada	nejen	 doposud	neprezen-
tovaných	obrazů	a	a	jiné	artefaktů	z	
fondů	zámků	ve	Valticích,	v	Rájci	či	
dalších,	ale	zejména	originál	řádu	Zla-
tého	rouna.	Další	informace	čtěte	zde.

7.11.2009 proběhlo Matiné „Hmot-
né heraldické památky, meto-
dy a možnosti jejich soupisů“.
	 Moravská	 genealogická	 a	
heraldická	 společnost	 v	 Brně	 po-

Plakát výstavy

http://www.karelschwarzenberg.cz
http://www.facebook.com/karel_schwarzenberg
http://www.facebook.com/karel_schwarzenberg
http://www.heraldica.cz/articles/valtice-exhibition.htm
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řádala	 v	 sobotu	 7.	 11.	 2009	 v	 době	
od	 9:45	 do	 15:00	 hodin	 Matiné	
„Hmotné heraldické památky, me-
tody a možnosti jejich soupisů“.	
	 Pořadatelé	předpokládali,	že	
budou	předneseny	referáty,	které	při-
nesou	aktuální	informace	o	soupisech	
„Hmotných heraldických pramenů“	
a	 ukáží	 na	 i	 metodické	 (technické)	
problémy	spojené	s	jejich	přípravou.	
Písemné	 prameny	 heraldiky	 budou	
předmětem	 dalšího	 matiné	 v	 bu-
doucnosti.	Další	informace	čtěte	zde.

Jiří Ungermann

	 Dne	 29.8.2009	 proběhl	 na	
znamém	Arlingtonském	hřbitově	ve	
Washingtonu,	za	velké	účasti	veřej-
nosti,	 pohřeb	 senátora	Edwarda	M.	
Kennedy,	který	ve	věku	77	let	podle-

hl	útoku	rakoviny.	Edward Moore 

Kennedy	(22.2.1932	Boston,	Massa-
chusetts	 –	 25.8.2009	Hyannis	 Port,	
Massachusetts)	 byl	 příslušníkem	
znamé	 americké	 politické	 dynastie,	
jejichž	mnozí	členové	vstoupili	ve	dva-
cátém	století	do	dějin	USA.	Rodina	je	
však	známa	nejen	svým	působením	v	
politice,	ale	i	řadou	neštěstí	které	po-
stihli	 jednotlivé	 členy.	Válečné	kon-
flikty,	 atentáty,	nehody,	ale	 i	 drogy	
si	 vybrali	 v	 této	 rodině	 velkou	daň.

	 Mezi	 nevýznamnější	 pří-
slušníky	 rodiny	 patří	 35.	 prezi-
dent	 John Fitzgerald Kennedy 
(1917	 -	 1963),	 držící	 dva	 rekordy.	
Prezidentem	 se	 stal	 již	 ve	 věku	 43	
let	 a	 jako	 první	 římský	 katolík.	
	 Dále	 jeho	 bratr	 Robert 
(1925	 -	 1968),	 ministr	 spravedlnos-
ti	ve	vládě	svého	bratra	JFK,	který	
podlehl	atentátu	na	cestě	stát	se	dal-
ším	prezidentem	z	rodiny	Kennedyů.	
	 Edward	 Kennedy	 nebýt	
skandálu	s	nehodou	své	sekretářky,	
mohl	 ve	 své	 kariéře	 postoupit	 jistě	
také	 daleko.	Nakonec	 v	 politice	 pů-
sobil	 „jen“	 47	 let	 jako	 demokratic-
ký	 senátor	 za	 stát	 Massachusetts.	
Ve	 Spojených	 státech	 evidují	 pouze	

Senátor Edward Kennedy

Rodina Josepha Patricka Kennedy, 
velvyslance USA ve Velké Británii

http://www.heraldica.cz/articles/mghs-matine-2009.htm
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6	senátorů	sloužících	déle	jak	40	let.	
	 V	 nedávné	 době	 do	 politiky	
„úspěšně“	vstoupil	také	herec	Arnold 
Schwarzeneger,	 manžel	 Marie	
Shriver,	která	je	dcerou	Eunice Ken-
nedyové	(1921	-	2009),	sestry	prezi-
denta	 JFK.	V	 roce	 2003	 se	 stal	 38.	
guvernérem	 státu	 Kalifornie.	 Man-
žel	 Eunice,	Robert Sargent Shri-
ver,	 působil	 jako	 velvyslanec	 USA	
ve	Francii.	V	roce	1972	se	pokoušel	
kandidovat	v	prezidentských	volbách.	
 Kathleen Agnes	 (1918	 -	
1948),	mladší	sestra	JFK,	se	provdala	
za	Williama	Johna	Roberta	Cavendis-
he	(1917	-	1944),	markýze	z	Harting-
tonu,	 syna	a	dědice	 titulu	10.	vévo-
dy	 z	Devonshiru.	W.J.R.	Cavendish	
zahynul	 při	 vojenské	 akci	 za	 druhé	
světové	války	v	Belgii.	Kathleen	Ag-
nes	 jej	 přežila	 o	 pouhé	 čtyři	 roky.
	 Další	 sestra	 Teda	 Ken-
nedyho,	 Jean Ann,	 působila	
jako	 velvyslanec	 USA	 v	 Irsku.

	 Do	politiky	však	nevstoupila	
jen	 generace	 Teda	 Kennedyho,	 ale	
již	jeho	otec	Joseph Patrick	(1888-
1969)	se	stal	44.	velvyslancem	USA	
ve	 Velké	 Británii	 a	 matka	 Rose 
Fitzgeraldová	 byla	 dcerou	 Joh-

na F. Fitzgeralda,	 starosty	města	
Boston.	 Dědeček	 Patrick Joseph 
Kennedy	 (1858	 –	 1929)	 působil	
ve	sněmovně	reprezentantů	a	senátu	
státu	Massachusetts	za	okres	Suffolk.
	 V	červnu	1963,	5.	měsíců	před	

Erb vévodů z Devonshiru

Vybraná část rodokmenu rodiny Kennedy, omezená na osoby zmíněné v textu článku
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svou	 tragickou	smrtí	navštívil	John	
Fitzgerald	 Kennedy	 domov	 svých	
předků,	 Dunganstown,	 hr.	 Wexford	
v	 Irsku,	 místo,	 které	 jeho	 praděd	
Patrick Kennedy	opustil	a	přestě-
hoval	 se	 do	 Nového	 světa.	 Patrick	

Kennedy	(1823	-	1858)	byl	nejmlad-
ším	 synem	místního	 nájemce	 půdy,	
Jamese Kennedyho	 (1770	 -	 1835)	
a	jeho	manželky	Marie	(1779	-	1835).
 Thomas Fitzgerald,	 Ed-
wardův	praděd	z	matčiny	strany,	se	
narodil	v	obci	Bruff,	hrabství	Lime-
rick,	roku	1823.	Byl	farmářem	ve	far-
nosti	Townland	of	Bruff.	Ačkoliv	byl	
úspěšným	hospodářem	a	vzvládl	těž-
kou	hospodářskou	a	 sociální	 situaci	
nejen	své	rodiny,	ale	 i	celého	Irska,	
zv.	Velký	hladomor,	přesto	byl	nako-
nec	 roku	 1854	 donucen	 okolnostmi	
opustit	Irsko	a	odstěhovat	se	do	USA.	
Stejně	 jako	 Kennedyové	 se	 usadil	
v	Bostonu,	kde	se	roku	1857	oženil	s	

Rosanou	Cox	z	hrabství	Cavan	v	Ir-
sku.	Jeden	z	jeho	synů	John	Francis	
Fitzgerald,	 zv.	 Sladký	 Fitz	 (Honey	
Fitz),	dědeček	presidenta,	se	stal	stal	
již	zmíněným	starostou	města	Boston.
	 Rodina	 či	 lépe	 řečeno	 klan	
(O´)	 Kennedy	 je	 irsko-skotského	
původu.	 Dnes	 se	 odhaduje,	 že	 jen	
v	 USA	 žije	 na	 200.000	 osob,	 které	
mají	 pokrevní	 původ	 v	 klanu	 Ken-
nedy	 a	 genealogicky	 je	 doloženo	 13	
hlavních	 rodových	 linií.	 Roku	 1890	
byli	 Kennedyové	 na	 17	místě	 co	 do	
četnosti	 irských	 příjmení	 na	 světě.	
Jméno	samo,	dnes	se	užívá	v	poan-
gličtěné	podobě,	pochází	z	keltského	
slova	 „O´Ceannéidigh“	 a	 znamená	
potomka	Ceannéidigha.	Volně	přelo-
ženo	je	keltské	slovo	„ceann“	pojmem	
pro	 hlavu,	 někdy	 též	 je	 překládánu	
jako	vůdce	a	 „éidigh“	znamená	ošk-
livý.	 Jiná	 verze	 o	 symbolice	 jména	
Kennedy	 říká,	 že	 toto	 slovo	 pochá-

zí	 z	 keltského	 výrazu	 „O´Cinnéid“,	
což	 znamená	 potomek	 Cinnéidův,	
ale	 oba	 výrazy	 lze	 rovněž	 přelo-

Badge skotského klanu Kennedy

Mapa Irska s místy původu rodin 
Kennedy a Fitzgerald



ce	 obou	 významných	 irských	 klanů	
jak	 z	 otcovské	 linie	 tak	 i	 z	matčiny	
strany.	 Blason:	 Štít	 černý	 se	 třemi	

zlatými	kolčími	přilbami	 (erb	klanu	
O´Kennedy	of	Ormonde),	hlavní	pole	
je	 lemováno,	 lem	 je	 dělen	 na	 čtyři	

červené	 a	 hermelínové	 pole	 kosmo	
a	 šikmo	 (zde	 autor	 vycházel	 z	 erbu	
presidentových	 předků	 z	 matčiny	
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John Fitzgerald Kennedy, prezident USA

žit	 i	 jako	 „helmu na hlavě nosící“.	
	 Ve	Skotsku	působí	klan	Ken-
nedy,	 jehož	hlavou	je	Archibald	An-
gus	Charles	Kennedy,	 8.	markýz	 of	
Ailsa.	 Domovským	 uzemím	 tohoto	
klanu	 je	 oblast	 Carrick	 v	 hrabství	
Ayrshire	 na	 severozápadě	 Skot-
ska.	 S	 hlavou	 klanu	 nemá	 rodina	
Kennedyů	 přímo	 nic	 společného.

	 Na	den	sv.	Patricka	v	bezpre-
cedetním	obřadu,	který	se	uskutečnil	
v	Bílém	domě	ve	Washingtonu,	USA,	
předal	 velvyslanec	 Irské	 republiky	
T.J.	 Kiernan,	 prezidentu	 USA	 JFK	
skvěle	iluminovaný	dokument	pode-
psaný	 Gerardem	 Slevinem,	 nejvyš-
ším	heroldem	Irské	republiky	(Chief	
Herald	 of	 Ireland),	 ve	 kterém	 irská	
vláda	udělila	presidentovi	a	všem	po-
tomkům	jeho	praděda	Patricka	Ken-
nedyho	 erb.	 Nikdy	 před	 tím	 žádný	
zahraniční	 suverén	 neudělil	 jinému	
americkému	prezidentovi	rodový	erb.
	 Autor	 prezidentova	 erbu	 ve	
svém	návrhu	spojil	heraldické	tradi-

Znak 8. markýze of Ailsa

Znaky klanů Kennedy (vlevo dole) a Fitzge-
rald (vlevo nahoře). Znak JFK vpravo.
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Dokument, kterým byl udělen rodině Kennedy znak

strany	 –	 Fitzgeraldů	 z	 Desmondu,	
v	hermelínovém	poli	červený	ondřej-
ský	 kříž)	 Klenotem	 na	 kolčí	 přilbě	
s	černo-zlatou	točenicí	a	červeno-stří-
brnými	přikryvadly	(irské	erby	mají	
všeobecně	vždy	 jen	červeno-stříbrná	
přikryvadla)	 je	 mezi	 dvěma	 olivo-
vými	 ratolestmi	 vztyčené	 obrněné	
předloktí	 držící	 v	 dlani	 čtyři	 šípy,	
vše	 v	 přirozených	 barvách.	 Olivové	
ratolesti	 a	 šípy	 pochází	 ze	 státní-
ho	 znaku	 USA.	 Počet	 šípů	 symbo-
lizuje	 presidenta	 a	 jeho	 tři	 bratry.
 
 Irský nejvyšší herold	 je	
v	 současnosti	 státním	 úředníkem	
do	jehož	kompetence	spadají	všechny	
heraldické	 záležitosti	 mající	 nějaký	
vztah	k	 Irsku	resp.	 Irské	 republice.	
	 Nejstarším	 známým	 herol-

dem,	který	měl	na	starosti	irské	he-
raldické	záležitosti	byl	tzv.		„Chandos 
Herald“,	 úředník	 Sira	 Johna	Chan-
dose,	 jednoho	ze	zakládajících	členů	
anglického	řádu	Podvazku.	Chandos	
herold	 byl	 roku	 1382	 jmenován	 ir-
ským	 králem	 erbů	 (Ireland	King	 of	
Arms).	Chandos	měl	ve	svém	úřadě	
postupně	mnoho	následovníků,	kteří	
byli	vesměs	považováni	za	členy	an-
glické	„College of Arms“,	nejméně	až	
do	 období	 vlády	 krále	 Edwarda	 IV.
	 Roku	 1552	 založil	 král	 Ed-
ward	 VI.	 úřad	 nového	 irského	 krá-
le	 erbů,	 zv.	 „Ulster King of Arms“.	
Dnes	 již	 není	 jasné,	 proč	 bylo	 vy-
bráno	 pro	 nový	 úřad	 jméno	 severní	
části	 Irska,	když	do	 jeho	kompeten-
ce	 spadaly	 všechny	 irské	 provincie.	
Snad	byla	důvodem	přímá	vláda	an-
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vyvíjel	 nepřetržitě	 svou	 činnost	 až	
do	 smrti	 posledního	 držitele	 titulu	
Ulster	 King	 of	 Arms	 Sira	 Neville	
Wilkinsona	 roku	 1941.	 Thomas	 Sa-
dlier,	 pověřenec	 pro	 Severní	 Irsko	
roku	1943	převzal	heraldickou	agen-
du	 úřadu	 s	 omezenou	 platností	 na	
území	 pod	 svrchovaností	 Spojeného	
království	 v	 Irsku.	 Zbytek	 agendy	
vztahující	 se	 ke	 zbývajícímu	 teri-
toriu	 byl	 předám	 Irskému	 státu.	
	 Prvním	 úředníkem	 nové	
kanceláře	 navazující	 na	 starý	 úřad	
byl	Dr.	Edward	MacLysagh	dosavad-
ní	„Chief Genealogical Officer“,	který	
se	krátce	poté	stal	nejvyšším	irským	
heroldem	a	pokračoval	v	úřední	čin-
nosti	 bývalého	 irského	 krále	 erbů.
	 Starý	 titul	 „Ulster“	 zů-
stal	 v	 držení	 anglického	 panovní-
ka	 a	 byl	 spojen	 se	 souběžně	 exis-
tujícím	 úřadem	 „Norroy King of 

Arms“.	 Nositelé	 obou	 titulů	 jsou	
členy	 anglické	 „College of Arms“.
	 Kancelář	 nejvyššího	 herol-
da	 je	 dnes	 oddělením	 irské	Národ-

glické	 koruny	 nad	 anglo-normand-
ským	 hrabstvím	 Ulster.	 Nový	 he-
rold	se	tak	stal	čtvrtým	králem	erbů	
v	 anglickém	 království	 a	 prvním	
heroldem	 Irska.	 (Angličtí	 panov-
níci	 si	 nárokovali	 titul	 vládce	 celé-
ho	 Irska,	 i	 když	 jejich	 reálná	 moc	
byla	 v	 16.	 století	 značně	 omezená).

	 Prvním	 irským	 heroldem	
se	 stal	Bartholomew	Butler	 v	 jehož	
jmenovacím	dekretu	ze	dne	1.	června	
1552	byly	uděleny	„… všechna práva, 
zisky, druhy zboží a příjmy kancelá-
ře z nich plynoucí … právo … kont-
rolovat, dohlížet, případně opravovat 
a vytvářet erby, prapory proslulých 
osob, zaznamenávat a ustanovo-
vat rozdíly jmenovaných erbů podle 
heraldického práva. Udělovat erby 
mužům zachovalým a osobám způ-
sobilým, dále potvrzovat držení erbů 
též na základě zvykového práva“.	
	 Úřad	 irského	 krále	 erbů	

Znak herolda Norroy and Ulster King of Arms 
(z roku 1980)

Znak herolda Ulster King of Arms (Lant`s 
Roll cca 1595)



	 Mezi	 další	 osobnosti,	 které	
získali	od	Irského	nejvyššího	herolda	
znak	patří	například	i	prezident	Bill	
Clinton.

Literatura:
-	Robert	Dallek	-	Nedokončený	život:	
John	F.	Kennedy	(Argo,	2006),
-	Ivan	Brož	-	Kennedyové	-	Klan	osu-
dem	prokletý	(Petrklíč),
-	Stephen	Hess	-		America`s	Political	
Dynasties	 from	 Adams	 to	 Kennedy	
(Doubleday,	1966),
-	John	H.	Davis	-	Kennedys:	Dynasty	
and	Disaster	(McGraw-Hill,	1985),
-	Ronald	Kessler	-	Sins	of	the	Father:	
Joseph	P.	Kennedy	and	the	Dynasty	
He	Founded	(Hodder	and	Stoughton,	
1996),
-	John	Grenham	-	Clans	and	Fami-
lies	 of	 Ireland	 -	 The	 Heritage	 and	
Heraldry	 of	 Irish	 Clans	 ...	 (Gill	 &	
Macmillan,	1993),
-	Edward	MacLysaght	-	Irish	Fami-
lies:	Their	Names,	Arms	and	Origins	
(Irish	Academy	Press,	1985).

	 Další	 informace	 najdete	
na	 internetu:	 http://en.wikipedia.
org/wiki/kennedy_family,	 http://
en.wikipedia.org/wiki/clan_kenne-
dy,	 http://en.wikipedia.org/wiki/
dukedom_of_devonshire,	 http://
en.wikipedia .org /wiki /norroy_
and_ulster_king_of_arms,	 http://
en.wikipedia.org/wiki/chief_he-
rald_of_ireland,	http://nli.ie/en/intro/
heraldry-introduction.aspx,	 http://
americanheraldry.org/pages/index.
php?n=President.Kennedy,	 http://
www.clankennedy.org/origins.htm.

Miroslav Baroch a Jiří Ungermann

ní knihovny.	 I	 v	 současné	 době	 je	
základní	 povinností	 úřadu	 udělovat	
resp.	 potvrzovat	 jednotlivé	 erby	 jak	
fyzickým	 tak	 i	 právnickým	osobám.	

Všechny	 takto	udělené	 erby	má	po-
vinnost	 zapsat	 do	 „Registru erbů“	
(Register	of	Arms),	který	je	nepřetr-
žitě	doplňovaný	a	vedený	od	založení	
úřadu	roku	1552.	Do	registru,	jakož	
i	 do	 ostatních	 sbírek	 listin	 a	 úřed-

ních	 dokumentů	 lze	 nahlédnout	 v	
čítárně	rukopisů	Národní	knihovny.	
Současným	heroldem,	šestým	v	pořa-
dí,	je	od	roku	2005	Fergus	Gillespie.	
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Erb současného nejvyššího irského herolda 
Ferguse Gillespie

Znak úřadu Irského nejvyššího herolda
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 Dne 10. prosince 2007 
kanadská heroldie udělila Fe-
derálnímu soudnímu dvoru 
v Ottawě,	 Kanada,	 nové	 heraldic-
ké	 symboly,	 ve	 kterých	 byly	na	 ští-
tonoši	 použity	 nově	 vytvořená	 he-
raldická	monstra	–	okřídlení	mořští	
jeleni	 Caribou,	 samec	 a	 samice.
Blason:	Štít	zlatý	s	tzv.	kanadským	
kůlem	(šířka	kůlu	je	2/4	šířky	štítu),	
v	 jehož	
h o r n í	
polovině	
jsou	 pře-
kř íženy	
tři	 zlaté	
s v i t k y	
( j e d e n	
s v i s l ý ,	
dva	 ve	
tvaru	 X)	
s v á z a -
né	 zla-
to-černě	
šachova-
nou	 stu-
hou.	Kle-
notem	 je	
na	 zla-
to-černé	
točenici	
z l a t á	
k o r u n a	
t v o ř e n á	
třemi	 viditelnými	 javorovými	 listy	
a	dvěma	 liliemi.	Z	koruny	vyrůstají	
zlaté	váhy	na	vrcholu	zakončené	ja-
vorovým	 listem.	 Štítonoši	 jsou	 dva	
okřídlení	mořští	 jeleni	Caribou,	zla-
tí	s	černými	křídly	a	místo	předních	

nohou	mají	černé	orlí	spáry,	vlevo	sa-
mec	a	vpravo	samice.	Heslo	na	zlaté	
stuze	 podšité	 černě	 černými	 písme-
ny	 EQUITY	 DROIT	 ADMIRALTY	
(spravedlnost,	právo,	úřad).	Vše	stojí	
na	podlaze	zlato-černě	šachované,	na	
okraji	 zvlněné,	 za	 štítem	 vypouklé.
	 Symbolika	 erbu:	 Struktura	
a	barvy	použité	ve	štítu	symbolizují	
oděv	soudců,	černý	se	zlatými	vlože-
ným	dílci.	Svitky	představují	nejdůle-
žitější	kanadské	právní	dokumenty,	
jako	 jsou	 ústava,	 Kanadská	 listi-

na	 práv	
a	svobod,	
s m l o u -
vy	 s	 pů-
v o d n ím	
o b y v a -
telstvem	
n e b o	
z á k o n y	
a	 mezi-
národní	
dohody .	
S v i t k y	
r o v n ě ž	
symboli-
zují	 dva	
základní	
k a m e -
ny	 ka-
n a d s k é	
p r á v n í	
tradice ,	
občanské	
a	 zvyko-

vé	právo.	Zlato-černě	šachovaná	stu-
ha	 symbolizuje	 všechny	 právní	 roz-
hodnutí	 soudů,	 která	 jsou	 písemně	
zaznamenány.
	 Váhy	 jsou	 prastarým	 sym-
bolem	 spravedlnosti	 a	 javorový	

Znak Federálního soudního dvora v Ottawě, Kanada
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list	 na	 jejich	 vrcholu	 zdůrazňuje	
národní	 charakter	 instituce.	 Ko-
runa	 tvořená	 javorovými	 listy	 a	 li-
liemi	 opět	 dokládá	 tradici	 zvykové-
ho	 práva	 a	 občanského	 zákoníku.
Celý	erb	stojí	na	zvlněném	podkladě	
a	připomíná	předchůdce	Federálního	
soudního	dvora,	Kanadskou	státní	po-
kladnu	(Exchequer	Court	of	Canada).	

	 Okřídlený	mořský	Caribou	je	
mýtické	 zvíře	 reprezentující	 pravo-
moci	dvoru	v	právních	záležitostech	
na	 souš,	 na	 moři	 či	 jiných	 vodách	
a	 ve	 vzduchu.	 Samec	 a	 samice	 pak	
ukazují	 na	 rovnost	 pohlaví,	 stej-
ně	 jako	 na	 skutečnost,	 že	 dvůr	 je	
složen	 z	 úředníků	 mužských	 i	 žen-
ských.	 Zvlněný	 podklad	 je	 symbo-
lem	 vod	 tří	 oceánů,	 které	 omývají	
pobřeží	 Kanady,	 a	 zároveň	 zdůraz-
ňuje,	 že	 dvůr	 disponuje	 pravomo-
cemi	 ve	 všech	 oblastech	 Kanady.	
	 Heslo	 pochází	 ze	 zákona	
o	zřízení	Federálního	soudního	dvo-
ra	a	zdůrazňuje	dvojjazyčnost	uplat-
ňovanou	 v	 úřední	 agendě	 dvora.

Vlajka Federálního soudního dvora v Ottawě, 
Kanada

 15. března 2007 zaregistro-
vala kanadská heroldie (Public 
Register of Arms, Vol. V., p. 119) 
erb pana Normana Lim Kwonga, 
kanadského	 občana	 čínského	 pů-

vod,	v	současnosti	16.	lieutenant-go-
vernora	kanadské	provincie	Alberty.	
	 Naprosto	 nová	 je	 figura	
štítonošů	 zmíněného	 erbu	 sklá-
dající	 se	 z	 horní	 poloviny	 čín-
ského	 draka	 a	 spodní	 polovi-
ny	 dinosaura	 zv.	 Albertosaurus.
	 Blason:	Štít	5x	dělený	zlato-
zeleně	se	zeleným	kosmým	břevnem	
a	 na	 něm	 tři	 zlaté	 ragbyové	 míče	
za	 sebou.	 Klenotem,	 na	 kolčí	 přil-
bě	 se	 zlato-zelenou	 točenicí	 a	 zele-
no-zlatými	 přikrývadly,	 je	 stříbrná	
koruna	 tvořená	5	viditelnými	přiro-
zenými	 plameny.	 Z	 koruny	 vyrůstá	
stříbrný	pegas	se	zlatými	křídly	dr-
žící	v	předních	nohách	divokou	růži	
přirozených	 barev.	 Pegasova	 hříva,	
chlupy	a	kopyta	jsou	v	barvách	růže.	
Štítonoši	dva	draci	 zv.	Lim,	 tj.	hor-
ní	 polovina	monstra	 je	 zlatý	 čínský	
drak	a	 spodní	polovinu	 tvoří	 zelená	
spodní	 polovina	 těla	 Albertosaura.	

	 Vše	 stojí	 na	 podkladu,	 kte-
rý	 tvoří	 pole	 zlaté	 pšenice	 se	 tře-
mi	 divokými	 růžemi	 mezi	 nohama	
každého	 štítonoše.	 Heslo:	 STRIVE	

Erb Normana Lim Kwonga, 16. lieutenant-go-
vernora kanadské provincie Alberta
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TO	 EXCEL	 (snaha	 vyniknout).
	 Symbolika	 erbu:	 Skladba	
figur	 a	 barev	 štítu	 značí	 fotbalové	
hřiště	(pro	americký	fotbal)	s	jeho	10	
yardovými	pásy,	barvy	žlutá	a	zelená	
jsou	rovněž	barvami	klubu	Edmonton	
Eskimos,	 týmu	 	 Canadian	 Football	
League	kde	erbovník	velmi	úspěšně	
působil.	 	Bílý	kůň	(pegas)	v	klenotu	
je	připomínkou	týmu	Calgary	Stam-
peders,	který	byl	prvním	působištěm	
obdarovaného,	kde	měl	přezdívku	„the 
China Clipper“	pro	svou	energickou	
a	 útočnou	 hru,	 přezdívka	 je	 údajně	
odvozeno	od	letadla	stejného	jména.	
	 Koruna	tvořená	jednotlivými	
plameny	na	stříbrné	obroučce	je	při-
pomínkou	 angažovanosti	 erbovníka	
v	hokejovém	klubu	Calgary	Flames.
Štítonoši	jsou	nově	vytvořená	mytic-
ká	monstra	 nazvaná	 „Lim Dragon“	
připomínající	 čínský	 původ	 obdaro-
vaného	 a	 zároveň	 je	 připomínkou	
dinosaura	pojmenovaného	po	kanad-
ské	 provincii	 Alberta,	 rovněž	 pod-
klad,	na	kterém	štítonoši	stojí,	je	pů-
vodem	ze	státního	symbolu	Alberty.

Miroslav Baroch

	 První	čtvrtletí	letošního	roku	
bylo	 bohaté	 na	 zajímavé	 knižní	 no-
vinky.	Jakousi	protiváhou	této	úrody,	
pak	bylo	poměrně	slabé	období	něko-
lika	měsíců	ve	druhém	a	třetím	čtvrt-
letí.	Teprve	na	konci	třetího	čtvrtletí	
se	situace	obrací	a	vypadá	to,	že	zá-
věr	roku	by	mohl	být	opět	vydařený.
	 První	 vlaštovkou	 byl	 re-
print	 „Znaky rodů českých“	 z	
pera	 Vojtěcha	 Krále	 z	 Dobré	 Vody,	
který	 sice	 nepřináší	 nic	 objevného,	

ale	 potěší	 každého,	 kdo	má	 rád	he-
raldické	kresby.	Více	čtěte	zde.		
Na	Slovensku	byla	 v	novém	vydání	
připravena	publikace	„Erby miest a 
obcí Liptova“.	ve	133	heslech	najde-
te	 informace	 ke	 komunální	 heraldi-
ce	 Liptovské	 stolice.	 Vice	 čtěte	 zde.
	 Archív	města	Brna	připravil	
ve	 spolupráci	 s	 Tomášem	 Sternec-
kem	zajímavé	dílko	s	názvem	„Mezi 
měšťany a šlechtou - Dějiny rodu 
Daublebských ze Sternecku“.	
Zaměření	 publikace	 je	 jistě	 patr-
né	 z	 názvu.	 Podrobnosti	 čtěte	 zde.
	 Ústav	dějin	umění	při	AV	ČR	
připravil	již	druhý	sborník	„Epigra-
phica et Sepulcralia“	s	příspěvky	
z	5.	a	6.	zasedání	mezinárodního	fóra	
k	problematice	sepulkrálních	pamá-
tek,	který	 	obsahuje	řadu	 informací	
zajímavých	 i	 pro	 badatele	 v	 heral-
dice.	 Další	 informace	 najdete	 zde.
	 Po	 loňském	 titulu	 „Jihočes-
ké dominium“,	přichází	Pavel	Juřík	
s	 pokračováním,	 které	 nese	 název	
„Moravská dominia Liechtenstei-
nů a Dietrichsteinů“.	 Výpravná	
publikace	je	opět	bohatě	ilustrována	
a	díky	přístupu	autora	do	archívu	Li-
echtensteinů	ve	Vadůzu	přináší	i	do-
sud	nedostupné	zajímavé	obrazové	i	
textové	 informace.	 Podrobnosti	 zde.
	 Nečekaně	 vychází,	 očivid-
ně	 dlouho	 připravované,	 dílo	 Zdira-
da	 J.K.	 Čecha	 „Papežské znaky“,	
které	 nadchne	 badatele	 zaměřené-
ho	 na	 církevní	 heraldiku.	 Velkofor-
mátová	 publikace	 obsahuje	 1800	
znaků.	 Více	 podrobností	 čtěte	 zde.
	 V	soukromém	nakladatelství	
vycházejí	„Občanské znaky“	J.	Pil-
náčka,	 obsahující	 dosud	 nevydanou	
sbírku	 občanských	 znaků	 autora.	

http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2009_014.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2009_018.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2009_021.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2009_025.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2009_026.htm
http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2009_027.htm


	 Mnichovská	 knihovna	 „Ba-
yerische Staatsbibliothek“,	 která	
patří	 k	 významným	 spoluprácovní-
kům	 firmy	Google	 v	 projektu	 „Goo-
gle Books“	 (www.google.com/books)	
provozuje	 i	 vlastní	 webové	 stránky	
nazvané	 „Münchener Digitalisie-
rungsZentrum“	 kde	 zpřístupňuje	
řadu	knih	ze	svých	fondů.	Je	potěši-
telné,	 že	 se	 na	 těcho	 stránkách	na-
chází	 řada	 knih	 se	 zaměřením	 na	
heraldiku	a	genealogii.	Nyní	přistou-
pila	tato	knihovna	k	pozitivní	změně	
a	publikace	nyní	zveřejňuje	nejen	v	
HTML	podobě	 (knihy	 jsou	zpřístup-
něny	po	jednotlivých	stránkách),	ale	
nově	 i	 ve	 formátu	 PDF.	 Digitální	
knihovna	 je	 dostupná	 na	 některé	 z	
těchto	 adres:	 http://www.bsb-muen-
chen.de/,	 http://www.muenchener-
digitalisierungszentrum.de/,	 http://
daten.digitale-sammlungen.de/.
 Městská knihovna Praha a 
Město	Praha	se	také	zapojují	do	digi-
talizace	a	na	adrese	www.prahavkni-

hovne.cz	zpřístupnili	1000	knih.	Bo-
hužel	v	této	tisícovce	zatím	není	žádný	
titul	o	heraldice.	Možná	časem	však	
přibude	...	Vyhledávání	titulů	je	po-
někud	netypicky	podle	lokality	/	ulice	
v	Praze.	Je	však	k	dispozici	 i	běžné	
vyhledávání	 podlé	 názvu	 a	 autora.
	 Na	 adrese	 www.genebaze.cz 
je	k	dispozici	v	sekci	„Literární kou-
tek“	mimo	 jiné	 řada	naskenovaných	
časopisů.	 Za	 nejzajímavější	 lze	 po-
važovat	 „Vlastivědu moravskou“.
	 Zajímavý	rozcestník	k	heral-
dickým	informačním	zdrojům	provo-
zuje	 německý	 nadšenec	 Bernhard 
Peter	 na	 adrese	www.dr-bernhard-
peter.de/heraldik/seite53-lit.htm.	Na-
jdete	zde	například	odkazy	na	knihov-
ny	 obsahující	 digitalizované	 tisky.
	 Genealogicke	 informace	 ke	
šlechtickým	 a	 dynastickým	 rodům	
Evropy	 je	 možné	 snadno	 najít	 na	
řadě	internetových	adresách.	K	ser-
verům,	které	 v	 češtině	nabízejí	hle-
dání	 osob,	 jejich	 předků	 i	 potomků	
nebo	vzájemných	vztahů	patří	napří-
klad	 německý	 web	 „WW-Person“	 (
http://www8.informatik.uni-erlan-
gen.de/cgi-bin/stoyan/wwp/LAN-
G=tsch/?1),	Genealogická databá-
ze Daniela de Rauglaudre	(http://
roglo.eu/roglo)	nebo	Website	známé-
ho	genealoga	Leo van de Pas	(http://
www.genealogics.org/index.php).

Jiří Ungermann

Na	198	stranách	najdete	1738	občan-
ských	znaků	z	Čech,	Moravy	a	Slez-
ska	ze	16.	století	až	do	první	polovi-
ny	19.	století.	Podrobnosti	čtěte	zde.

Jiří Ungermann

http://www.heraldica.cz/monitoring/ghbook_2009_028.htm
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