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ZAJÍMAVOSTI O VLCÍCH

Vlãí peãeÈ

VLCI v erbech
„Pokud by nûkdo mûl pﬁemíru ãasu a peãlivû listoval ve Statistickém
lexikonu obcí âeské republiky, musel by dojít k závûru, Ïe vlk b˘val
na‰ím nejhojnûj‰ím ãi nejpopulárnûj‰ím zvíﬁetem,“ pí‰í ve svém
ãlánku Velké ‰elmy v âeské republice (ãasopis Vesmír, prosinec
2005) autoﬁi Jaroslav âerven˘, Petr Koubek a Ludûk Bufka. „VÏdyÈ
je u nás 71 „vlãích obcí“ – VlkovÛ, VlãkovÛ, Vlãkovic, Vlkonic,
Vlko‰í, VlãnovÛ, Vlãích atd. – zatímco obcí pojmenovan˘ch po
jelenovi je jen 16, po srnci 15, po jeÏkovi 13, po li‰ce 9, po veverce
8, po medvûdovi 3, po netop˘rovi 1, po rysovi dokonce Ïádná.

P

okud by mûl nûkdo ãasu je‰tû více
a pustil se do ãetby telefonních
seznamÛ, dojde k obdobnému
v˘sledku. Jen v Zlat˘ch stránkách Prahy
z období 2003 aÏ 2004 je uvedeno bezmála tisíc pánÛ VlkÛ a VlãkÛ ãi paní
Vlkov˘ch a Vlãkov˘ch. Zbylé velké ‰elmy jsou na tom podstatnû hÛﬁe: 118
pﬁíslu‰níkÛ rodin RysÛ a jen 14
MedvûdÛ a MedvídkÛ.“
Zajímalo mû, zda se vlci objevují i ve ‰lechtick˘ch erbech. Nezb˘valo neÏ se ponoﬁit do star˘ch stránek pln˘ch heraldick˘ch znakÛ, h˘ﬁících fantazií dávn˘ch
bohat˘rsk˘ch dob… Star‰í prameny byly
na podobné informace docela skoupé
vyjma vynikající práce Augusta Sedláãka
âesko-moravská heraldika (vydaná v roce
1925) a pochopitelnû Ottova slovníku
nauãného (1888 – 1908). Moderní práce
vzniklé po sametové revoluci se „‰lechtické tematice“ nevyh˘bají. Vítan˘m prame-
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nem poznání mi byl zejména Erbovník
aneb Kniha o znacích i osudech rodÛ Ïijících v âechách a na Moravû od Milana
Mysliveãka (vydal Horizont roku 1993).
„PÛvodním posláním znakÛ bylo rozli‰it,
oznaãit, a tím zv˘raznit osobnost, rod
i státní útvar od ostatních,“ pí‰e Milan
Mysliveãek. Stály tedy ãasto proti sobû,
erb proti erbu, znamení proti znamení,
vymezujíce hranice panství a majetnick˘ch práv. Ale stejnû tak se i spojovaly,
spl˘valy nebo se navzájem pohlcovaly.
Jsou na nich nûkdy zaznamenány osudové chvíle v Ïivotech rodÛ – vojenské úspûchy, nová panství, manÏelské i jiné aliance. Kontrasty a souzvuky barev, spojené
s krásou a ladností jednoduch˘ch tvarÛ
erbovních figur, vynikají je‰tû více pﬁi vût‰ím mnoÏství znakÛ znázornûn˘ch vedle
sebe. To dává kouzlo star˘m erbovníkÛm,
malovan˘m znakov˘m síním hradních
palácÛ a grafick˘m erbovním sbírkám.



KaÏd˘ znak je mezi ostatními v˘jimeãn˘
nejen svou erbovní figurou, ale také osudy sv˘ch drÏitelÛ. Zdánlivû podobné
schéma v˘voje mnoh˘ch rodÛ… v‰ak v sobû ukr˘vá dávné pﬁíbûhy i skutky a charakteristické vlastnosti, které vytváﬁely
ãeské a moravské dûjiny. Právû v historii
slouÏí erby jako zkratkovité zaznamenání
toku ãasu. Znázornûn˘ erb ãasto udává
dûjinné souvislosti a vypovídá, Ïe v dané
chvíli byl jeho nositel pﬁítomen.“
Pro mne, heraldického laika a heraldického
negramotu, v‰ak bylo podstatné, Ïe mezi
záplavou erbÛ, na nichÏ figurovala plejáda
lvÛ, orlÛ, orlic, kancÛ, zubrÛ, jednoroÏcÛ…
jsem skuteãnû objevil nûkolik, které v sobû
skr˘valy vlãí peãeÈ… Znamení vlka mÛÏeme nalézt v rozliãn˘ch podobách na
nûkter˘ch star˘ch vladyck˘ch erbech a na
znacích nûkolika desítek novo‰títn˘ch
rodÛ. B˘vá to ãasto v souvislosti se jménem anebo pﬁídomkem nositele znaku.
M˘m nejmilej‰ím favoritem je patrnû Vlk
z Kvítkova (obr. 1). Tento ãesk˘ vladyck˘
rod, jenÏ je od konce 13. století uvádûn na
tvrzi Kvítkovû u âeské Lípy, má na erbu
s modr˘m ‰títem vlka v „pﬁirozené barvû“,
tj. v barvû ‰edohnûdé. Pole ‰títu je v‰ak
v jin˘ch pramenech udáváno jako zlaté.
Tﬁi ãlenové rodu byli trestáni pobûlohorsk˘mi konfiskacemi; posledním potomkem rodu byl patrnû Maxmilián Arno‰t,
kter˘ zemﬁel v roce 1721.
âesk˘ vladyck˘ rod Mûsíãka z V˘‰kova
(obr. 2) se py‰nil erbem s vlãí hlavou
(pÛvodnû byla stﬁíbrné barvy, pozdûji
‰edohnûdá na ãerveném ‰títu. Tento rod
pochází ze vsi a tvrze V˘‰kov na Tachovsku. Jeden z potomkÛ rodu – Radslav
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- ujel po bûlohorské bitvû ze zemû
a pozdûji slouÏil ve ‰védském vojsku.
Nakonec se usadil v Braniborsku a jeho
následníci se doÏili 20. století.
·i‰ka z Jamolice (obr. 3) je pﬁedstavitelem mû‰Èanského rodu pÛvodem z Tábora, kter˘ má hnûdého vlka ve zlatém
poli, vybíhajícího zpoza stromu (keﬁe?).
Nûkteﬁí ãlenové rodu se usadili pozdûji
v Praze, zchudlí potomci jedné vûtve
v okolí Mladé VoÏice. (Rod se pﬁipomíná
do konce 18. století.)
Nûmeck˘ rytíﬁsk˘ rod, jehoÏ pﬁedstavitelem je Vidr‰perkár z Vidr‰perka (obr. 4),
má erb, v nûmÏ vlk drÏí v mordû bílé jehnû na ãerveném ‰títû. Od poloviny 15. století sídlil rozvûtven˘ rod v západních
âechách (vlastnil Mutûnín a Star˘ Rybník
na Chebsku). V roce 1760 byl rod pov˘‰en do panského stavu a zároveÀ mu byl
polep‰en erb. Potomci tohoto rodu se
doÏili 20. století.
âesk˘ erbovní rod z Vlkanova (obr. 5) byl
pÛvodem z Prahy. PÛvodní znak rodu –
polovice vlka s obojkem – byl pozdûji
zobrazován jako polovice chrta s obojkem. Oldﬁich z Vlkanova (1523 – 1565) byl
znám˘m cestovatelem, matematikem
a hvûzdáﬁem a je autorem cestopisu
Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom
po moﬁi aÏ do Palestiny.
Vlãíhrdlové ze V‰ehrd (obr. 6) byli ãesk˘m vladyck˘m rodem, jenÏ sídlil ve
V‰ehrdech u Údlic na Îatecku. Pﬁed
rokem 1493 dostali erb s „vlãím hrdlem“
od krále Vladislava Jagellonského.
Znám˘m pﬁedstavitelem rodu je Viktorín
Kornel ze V‰ehrd (1460 – 1520), znám˘
právník a humanista pÛsobící na praÏské



univerzitû, kde se roku 1484 stal dûkanem
artistické fakulty. Byl autorem nûkolika
právních spisÛ.
Rakousk˘ kníÏecí rod Windischgrätz
(obr. 1) je doloÏen jiÏ roku 1242. Jeho
pÛvodním znakem byla stﬁíbrná vlãí hlava s krkem. Potomek rodu – Alfréd, c. k.
polní mar‰ál rakouské armády – bojoval
proti císaﬁi Napoleonovi a roku 1848 byl
vrchním velitelem císaﬁské armády, která
potlaãila praÏské protihabsburské povstání. Rod opustil âechy roku 1945.
Kromû vlãí podoby najdeme na nûkter˘ch
erbech symbol vlãích zubÛ. Vlãí zuby
jsou starou erbovní figurou dûlící ‰tít tﬁemi (nûkdy i více) zahnut˘mi zuby vycházejícími z okraje erbu.
K erbu nûmeckého rytíﬁského rodu
TetourÛ z Tetova, jehoÏ jedna vûtev se od
15. století uvádí v âechách a pozdûji na
Moravû, se váÏe zajímavá povûst: druÏina
lovcÛ, která provázela královnu, byla
v noci pﬁepadena tﬁemi vlky. âlenové
druÏiny se v dûsu zbabûle poukr˘vali aÏ
na stateãného Hynka z Tetova, kter˘
v‰echny vlky pobil. Za svÛj ãin byl pasován na rytíﬁe a dostal do znaku znamení
tﬁí vlãích zubÛ. Tetouﬁi z Tetova mûli
pÛvodnû v bílém poli svého erbu tﬁi ãervené zuby podobné plamenÛm. âeská
rytíﬁská vûtev TetourÛ, která sídlila od
konce 15. století na Vlsicích, Tetourové
Lhotû a jin˘ch statcích, zanikla poãátkem
17. století. Moravská vûtev o nûkolik desítek let pozdûji a koneãnû vûtev svobodn˘ch pánÛ TetourÛ v Prusku a Sasku je
pﬁipomínána je‰tû v 19. a 20. století.
Podobn˘ erb jako Tetouﬁi z Tetova má
i ãesk˘ vladyck˘ rod Vchynsk˘ ze Vchynic



(Kinsk˘, obr. 8). Rod sídlící na ﬁadû statkÛ na severu âech se v prÛbûhu století
rozdûlil na nûkolik vûtví, které se psaly po
sv˘ch sídlech (Opáren‰tí, Medvûdiãtí,
Raziãtí, Îelen‰tí, z Vchynic atd.). Jméno
rodu se poãátkem tﬁicetileté války zmûnilo na Kinsk˘. Chlumeck˘ zámek, zámek
v Kostelci nad Orlicí a ve Îìáru nad
Sázavou se po restitucích vrátil roku 1992
rodu zpût do jeho vlastnictví.
Koho navnadilo témûﬁ detektivní pátrání
po „vlãích erbech“, mÛÏe pokraãovat
v pátrání po pÛvodu (ãili etymologii) nûkter˘ch „vlãích“ kﬁestních jmen. Z vlastní
zku‰enosti mohu potvrdit, Ïe nám rozhodnû nepomÛÏe ani detektivní ãich, ani
pﬁirozen˘ instinkt. Ten by nás také mohl
dovést k po‰etilému omylu, Ïe napﬁíklad
jméno Wolfgang znamená vlãí smeãku.
(Na „gangy“ zapomeÀme. Já jsem se musel pokornû obrátit na svou nûkdej‰í
„alma mater“ a poÏádat o pomoc moudré
hlavy. Informace, kter˘ch se mi dostalo,
jsou bezesporu zajímavé…) Jméno Wolfgang lze pﬁeloÏit jako „vlk kráãející vpﬁedu. Prastaré germánské (a bohat˘rské)
jméno Wolfram vzniklo sloÏeninou – Wolf
– hraben, ãili vlk – krkavec. (Podle germánské víry znamenalo spatﬁení vlka a krkavce cestou boje vû‰tbu vítûzství.) Dal‰ím
oblíben˘m jménem germánsk˘ch bojovníkÛ byl Rudolf. Toto jméno je odvozeno
od „Ruhm – wolf“ ãili vítûzn˘ vlk. Dal‰í
germánské jméno Adolf vzniklo ze zkratky
„Edelf – wolf“ ãili vzne‰en˘ vlk.
Germánská mytologie je plná vlãí symboliky a vlãích pﬁíbûhÛ. Jak vidno „vlãí jména“ plní i nûmeck˘ kalendáﬁ.
Jaroslav Monte Kvasnica
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