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Abstrakt:  

Cílem této práce je vytvoření bronzového odlitku erbu dle heraldických zásad. Erb 

je inspirován rodinným erbem polského původu. Jsou v něm dodrženy heraldické 

posloupnosti a návaznosti. Erb se v rodině předává z generace na generaci, při každém 

předání se k erbu vypráví pověst. Teoretická část je zaměřena na historii heraldiky a její 

stručný popis, která je návodem na rozpoznání znaků v erbu Skrzischowski. V praktické 

části je popsán postup výroby rodinného erbu a jeho zpracování do finální podoby. 

 

Klíčová slova: erb, heraldika, Rapid prototyping, bronz, 

 

Abstract: 

The aim of the work is to create a bronze cast of family crest according to 

principles of heraldry. Crest is inspired by the family crest of Polish origin. Heraldic 

succession and continuity are considered. Legend is told each time family crest passes 

from generation to generation. Theoretical part is focused on history of heraldry and it is 

brief description which is a guide for distinguishing of signs in Skrzischowski crest. The 

practical part describes the process of family crest creating and it is processing into final 

form. 
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1. Úvod 

Jako téma své bakalářské práce, jsem si vybrala Rodinný erb, který naše rodina 

vlastní již po staletí. Toto téma pro mne má historickou hodnotu a erb je také brán jako 

rodinné dědictví. Cílem mé práce je vytvořit umělecký odlitek za pomocí metody Rapid 

prototyping s využitím programu Blender 2.47.  

Umělecké slévárenství je umělecké odvětví, které má své zavedené postupy již po 

staletí. To ovšem neznamená, že se technologický pokrok nepromítá i do této oblasti. 

Krom vývoje nových materiálů a zavádění nových poznatků z teorie výroby a 

zpracování kovů do praxe se jedná i využití počítačové techniky a speciálních softwarů 

při návrhu a výrobě modelu. Nejpokročilejší technologií v tomto směru je v poslední 

době používaná technologie Rapid prototyping (3D tisku), která výrazně usnadňuje 

zpracování modelu. Tato technologie disponuje obrovskou škálou možností při 

modelaci a přesnosti vytváření historických kopií, které nahrazují již nedostupné 

originály. Díky těmto inovativním technologiím je značně zvýšena rychlost, a kvalita 

vytvářených modelů. 

V úvodu teoretické části práce je uveden stručný nástin současného stavu a 

významu heraldiky včetně jejího vývoje, s důrazem na prvky, které se nalézají v erbu.  

Původ a význam jednotlivých erbovních prvků je pak věnován podrobnější popis, aby 

bylo snadnější pochopit koncept daného erbu. 

Praktickou část tvoří postup výroby rodinného erbu a jeho zpracování do finální 

podoby. 
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2. Definice heraldiky 

Od počátku času je lidská společnost doprovázena různými symboly, samotnými 

nebo uzavřenými v jednom celku. Používaly se jako informační anebo popisné prvky, 

mnohdy označovaly členy rodu nebo rozlišovaly jednotlivé společenské a majetkové 

vrstvy. Symbolům se nepřikládá jenom význam popisný nebo informační, ale také 

význam magický. 

Různé symboly si lidstvo ponechalo až dodnes, v průběhu času prošly řadou změn 

a získaly novou podobu – příkladem jsou dopravní značky, piktogramy, firemní značky, 

tetování domorodých kmenů nebo písmo. 

Do této velké skupiny řadíme rovněž znaky heraldické neboli erby. 𝟏  

2.1  Heraldika 

„Je pomocná věda historická, která zkoumá erby a jejich části jak po stránce 

výtvarného ztvárnění, které podléhalo změnám obecného vývoje uměleckých slohů, tak 

po stránce společenské (vnitřní, symbolické) funkce v širších sociálních, kulturních, 

historických a právních vztazích. Jejíchž součástí je také studium pravidel sestavování a 

tvorby erbů nových. Termín Heraldika je nejpravděpodobněji odvozen z jazyka starých 

Germánů, kteří označovali slovem "Hariowaldus" znalce symbolů a rodových 

totemů.” 1  

2.2   Erb (heraldický znak) 

„Je stálé dědičné a barevné znamení na štítě a na některých dalších částech zbroje 

evropského bojovníka, které vzniklo ve středověké Evropě, později bylo rozšířeno i na 

další jednotlivce, právní osoby a sociální skupiny. Každý erb je sestaven podle určitých 

pravidel a je popisován určitým způsobem.” 𝟑  
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3. Vývoj heraldiky 

„Sledování vývoje erbů a jejich proměn je bohužel možné jen v obrysech, zatím 

nebyl této problematice věnován dostatek času. Dochovalo se málo historických 

podkladů, které by osvětlily detailní části jednotlivých erbů, každý významnější rod 

v Evropě má vlastní erb, pro malý počet badatelů a velký rozsah výzkumného materiálu 

jsou detailně popsány jenom nejvýznamnější především královské rody (Habsburkové, 

Jagellonci atd.). 

Ve 12. století objevují záznamy o ojedinělých symbolech na štítech šlechty 

v západní Evropě, ale počátek bývá zmiňován zejména až od druhé křižácké výpravy 

(1147 – 1149). První erby se objevují již kolem 12. století a to zejména na pečetích.” 𝟑  

Největší rozmach erbovnictví se datuje do 13. století. Erby nejsou již pouze 

výsadou vyšší šlechty a začínají pronikat i do nižších feudálních vrstev. Je jimi 

označována nejen lenní závislost, ale často i příslušnost k rodu. 

Významným milníkem pro heraldiku se stává příchod gotického umění, které 

odlišilo figury erbovní od jiných znázornění postav nebo zvířat. Příkladem mohou být 

mince z 12. století, na kterých je zobrazen lev. Nelze jednoznačně rozhodnout, zda se 

jedná o symbol českého lva nebo se jedná jen o jakousi alegorii udatnosti a síly. 

Významným předělem heraldiky je rovněž vznik společných erbů manželů, který 

je datován do 13. století. Erby šlechtičen, které jsou již běžnější, jsou spojovány s erby 

manželů v jeden (jeden štít = jedno znamení). Nejdříve se obě znamení spojila do 

jednoho pole, časem se začal štít rozdělovat do více polí. V této době se začínají 

objevovat erby ostatních feudálních příslušníků společnosti a byl zaznamenán velký 

nárůst erbů městské elity, církevních ústavů a měst samotných. 

Za vrchol výtvarného umění heraldiky se označuje 14. a 15. století. Začínají se 

vydávat první erbovní listiny. Náplní těch nejstarších bylo přidělování tzv. 

„odumřelého“ erbu. V průběhu 15. století se rozšiřují erby i na další okruhy osob (např. 

řemeslníky a svobodné sedláky), díky tomu přestaly být symbolem společenského 

zařazení a zvyšovala se neschopnost identifikace svého majitele.  

V témže období rozvoj válečnictví natolik pokročil, že byly vystřídány staré typy 

štítů a přileb za vyvinutější a účelnější typy, na které heraldika již nepronikla. 
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Zachovala se už jen na turnajích a jako výzdoba domů nebo pro označení majetku. 

V této době se začínají objevovat první práce o heraldice a erbech, heraldika se začala 

ustanovovat jako vědní obor. 

V 17. a 18. století se postupně upouští od zásad pro tvorbu staré heraldiky ale i 

v tomto období vznikly plnohodnotné heraldické památky, většina však měla nízkou 

uměleckou úroveň. 𝟏  

„Vztah státu k erbovnictví, silně poznamenal fiskální zájem, protože z tax za 

udělení nobilitačních listin plynuly značné příjmy.” 𝟏  

Nejucelenější postup, jak v erbu zachytit moc státu a jeho strukturu, představovala 

heraldika napoleonské Francie. Tyto pokusy bohužel úpadek heraldiky nezastavily. 

V 19. století se vývoj heraldiky zrychluje a úroveň zpracování a celé tvorby erbu 

stále více upadá. Dokonce při vydávání nových erbovních listin se na jejich úroveň 

vzhledu moc nedbá. Erby jsou odsuzovány a považovány za projev snobismu. Nic na 

tom nemění ani skutečnost, že v průběhu 19. století si řada politiků a bankéřů, zajistila 

vlastní nobilitaci, tzn. udělení vlastního rodinného erbu. 

Koncem 1. světové války zanikla řada evropských monarchií a tím se podstatně 

omezilo používání řady erbů. Do jisté míry alespoň přežívá městská a církevní 

heraldika. 
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4. Znak a jeho součásti 

Vlastní erb je složen z mnoha dílčích celků, které mají svůj význam, funkci a byly 

k vlastnímu erbu přidávány postupně. Mezi základní části erbu (Obr. 1.) patří štít, 

přikrývadla, přilba, točenice nebo klenot a koruna. Takovému erbu se říká erb úplný 

z důvodu toho, že obsahuje všechny základní složky znaku. Z pramene lze soudit, že erb 

se začal vyskytovat nejdříve na štítech, časem se začaly zdobit přilby. Z té se později 

vyvinul klenot a na konci vývoje se již v trvalé podobě připojila přikrývadla. 𝟏  

Na erbu se můžou vyskytovat také ostatní jeho části, ale jejich výskyt není 

podmínkou. Důvodem jejich existence v heraldice je snaha o doplnění hodnosti erbu. 𝟏  

 

 

Obr.  1 - Základní části erbu, rodu Skrzischowski 
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4.1 Tinktury 

Tinktury jsou u erbu velmi důležité - nebyla-li možnost erb vybarvit, používaly se 

právě tinktury. Jsou to barvy rozdělené do šraf, přičemž každé šrafování má přidělenu 

svou barvu, kterou zastupují. Rozdělují se na podskupiny: kožešiny, barvy a kovy. 

Hlavní zásadou tohoto šrafování je, že svislost šraf udává osa štítu. Označování tinktur 

nebylo jednoduché, v minulosti někteří heraldici chtěli odlišit i vznešenost svých císařů 

a králů planetárními názvy. Vyšší šlechta byla označována drahými kameny a nižší 

šlechta barvami a kovy. Toto složité dělení se již nedochovalo a z toho důvodu jsou již 

všechny znaky popisovány jen tinkturami. Nejzákladnějším pravidlem heraldiky je, že 

se na erbu nesmí potkat dva stejné prvky na sobě ležící tím je myšleno barva na barvu, 

kov na kov a kožešina na kožešinu. Jde o zachování zřetelnosti erbu - kdyby byl 

označen kříž modře v červeném poli, šel by vidět méně než kříž značený zlatou 

v modrém poli. Ve 20. století proběhl za pomocí moderních přístrojů test, který určil 

pořadí účinnosti dvou barev v jednom obrazci. Vyhodnocení výsledku přístroje se 

shodovalo s prastarými zásadami heraldické zřetelnosti. Pořadí bylo vyhodnoceno takto: 

1. černá na zlaté, 2. červená na stříbrné, 3. zelená na stříbrné, 4. modrá na stříbrné, 

5. stříbrná na modré, 6. černá na stříbrné, 7. zlatá na černé, 8. stříbrná na červené, 9. 

stříbrná na zelené, 10. stříbrná na černé, 11. červená na zlaté a teprve až na 12. místě je 

první nevhodná kombinace z heraldického hlediska a to zelená na červené. 𝟏  

 Mezi další pravidla se řadí také posuzování levé a pravé strany erbu, na 

kresleném erbu je heraldicky pravá strana na straně levé a naopak, toto pravidlo je dáno 

tzv. kurtoasií, kdy majitel erbu má přednost před pozorovatelem a proto se bere pohled 

na erb z jeho strany.  𝟑  
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Tabulka 1 - Značení tinktur 

 

4.2 Štít 

Štít je jistě jedna z nejdůležitějších částí erbu, bez tohoto důležitého prvku by erb 

nemohl existovat. Je považován za sekundární impuls vzniků erbů. Vyobrazení štítu 

bývá nakloněno mírně na stranu (je považováno za správnější, neboť je realističtější) 

anebo kolmo. 

Nejstarším typem je štít normanský (Obr. 2.), který převážně kryl svou velikostí 

celou postavu. Tyto štíty se převážně objevují také na pečetích. Ve 13. století začala tato 

podoba štítu upadat a dále setrvalo její užívání jen na Apeninském poloostrově. Zde se 

užíval až do renesance, poté se jeho tvar změnil na mandlový. 
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Gotický štít (Obr. 3) získával na oblibě v průběhu 13. století, štít je nahoře rovný 

a dole přechází do hrotu. Časem se boky začaly rozšiřovat, až byla horní hrana kratší 

než šířka boků. Tento typ se zachoval až do patnáctého století. 

Španělský štít (Obr. 4) nahradil v 15. století štít gotický. Nejčastěji se uvádí, že 

vznik tohoto erbu zapříčinilo postupné zakulacení štítu gotického. Poměrně brzy se 

objevuje na svornících nebo pečetích (téměř zároveň se štítem soudečkovým). Tento 

tvar erbu již z užívání nevymizel. 

Kolčí štít (Obr. 5) nazývaný také jako terč, poslední štít heraldického typu, který 

se používal v praxi a to na turnajích. Charakteristickým rysem pro tento terč je výřez na 

horní hraně (případně na pravé boční straně), do kterého se vkládalo kopí při turnaji. 

Jeho vznik má pravděpodobně kořeny v Uhrách nebo Polsku. Malíři začali malovat 

výkroje na obou stranách v důsledku požadavků na osovou souměrnost prvků. Takto 

definovaný štít se nazýval Polský. 

Kartuš (Obr. 6) vznikla přeměnou štítu, postupný vývoj vojenství jej vyřadil 

z běžného požívání. Již od šestnáctého století se postupně přestalo přihlížet k erbu jako 

ke hmotnému předmětu a začal se proměňovat v barokní nebo také i rokokovou kartuš. 

Umisťování kartuší bylo stěžováno složitostí okrajů. 

Francouzský štít (Obr. 7) se začal rozšiřovat o více polí a tím se začal jeho tvar 

deformovat až takřka do čtvercové podoby, ve spodní části zakončené malou špicí. 

V českých dějinách můžeme vidět nejčastěji právě tento typ štítu již od 18. století. Jako 

jediný nevymizel z užívání a dochoval se až dodnes a to např. ve státním znaku. 

Routový štít (Obr. 8) měl tvar kosočtverce a byl to jeden z běžných tvarů erbu, 

později se vžil jako erb pro šlechtické nebo okněžněné ženy. Mohly jimi být například 

okněžněné abatyše ústavu šlechtičen na Hradčanech v 18. století. 

Můžeme nalézt také i méně používané typy štítů, které se u nás používaly velmi 

zřídka. Například to může být štít v podobě plátů brnění s účelem ochránění válečného 

koně na bojovém poli nebo při turnajích. Původ štítu je italský a tak ho můžeme nalézt 

jen na památkách, které vznikly pod přímým vlivem renesanční Itálie. Objevuje se také 

v papežských erbech a z tohoto důvodu se může někdy nazývat štítem papežským. 𝟐  
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Obr.  2 - Normanský štít 

 

Obr.  3 - Gotický štít 

 

Obr.  4 - Španělský štít 

 

Obr.  5 - Kolčí štít 

 

Obr.  6 - Kartuš 

 

Obr.  7 - Francouzský štít 

 

Obr.  8 - Routový štít 

  

 

 

4.3 Přilba 

Přilba dříve nazývaná také přilbice, sloužila jako ochrana hlavy bojovníka a 

patřila do jeho výzbroje od nejstarších dob. Tuto ochranu hlavy používali všichni a pro 

lepší přehlednost na bojišti si na ni urození šlechticové umisťovali tzv. klenot. 

Hrncová (Obr. 9.) přilba byla jedna z prvních, která začala mít význam pro 

heraldiku. Objevila se mezi 12. a 13. stoletím. Její tvar byl válcový, vpředu mírně 

protažený nebo vypouklý, přilbice byla opatřena v přední části také otvory na oči a 

dýchacími skulinami. Horní část byla téměř rovná. V začátcích byly tyto přilby 

pomalovány a záhy poté se na ně začaly umisťovat první klenoty. Měly mnoho 
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konstrukčních nevýhod a to v podobě špatného až nulového krytí krku, dále se jejich 

horní rovná plocha opírala o temeno hlavy a tím zhoršovala její pohyblivost. 

Kbelíková (Obr 10.) přilba vznikla právě z důvodů odstranění těchto nedostatků. 

Objevuje se již koncem 13. století. Aby bojovníkovi byla zajištěna možnost větší 

pohyblivosti, tak se přilba protáhla, aby se mohla opírat o jeho ramena. Prodělala i další 

změny - vrchní část se směrem nahoru zužovala, ale i přesto všechno na vrcholku přilby 

zůstávala malá rovná ploška, a i přední obličejová část přilbice prodělala určité změny. 

V úrovni očních otvorů se začala protahovat a zahrocovat. Tímto postupem se 

přeměnila na další vylepšenou variantu. 

Kolčí přilba (Obr. 11.) se vyvinula převážně pro turnaje, jak lze vyčíst již z názvu. 

Po veškerých proměnách, kterými přilbice procházely, se v této době rozdělily na 

turnajové a válečné. Hlavním rysem této přilbice kromě protažení obličejové části je 

především vydutě vytepaná temenní část přilby. Dodnes dochované památky jsou 

doklady umění tehdejších zbrojířů. 

Turnajová přilba (Obr. 12.) je dalším typem přileb pro rytířské hry. Oční skuliny 

se rozšiřují a jejich ochranou se stávají jen tenké pásky, které otvor překrývají. Pro lepší 

viditelnost a prostor pod přilbicí se tyto pásky vytepávaly až do vypouklého tvaru. 

Vložením pásků vodorovných k svislým vznikla jedna z posledních přileb a to přilba 

mřížková. 𝟐  

 

 

Obr.  9 - Hrncová přilba 
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Obr.  10 - Kbelíková přilba 

 

 

Obr.  11 - Kolčí přilba 

 

Obr.  12 - Turnajová přilba 

 

Těchto pět základních typů je rozdělených na uzavřené - to jsou prvé tři hrncová, 

kbelíková a kolčí (Obr. 9, 10, 11) a zbývající otevřené (turnajová, mřížková a 

burgundská). Burgundská přilba měla sklápěcí hledí, podle historických pramenů se 

objevovala spíše v západoevropských zemích. U nás se používala velmi zřídka. 

Proměny těchto typů přileb závisely na různých faktorech, ovlivňovány byly módou 

nebo také změnou užívání různých typů. Přesné datování používání určitých typů je 

velmi problematické a skoro nemožné - než vyšel z užívání jeden typ, začal se 

vyskytovat typ další. I přes všechny tyto aspekty se dá podle tvaru přilby alespoň 

přibližně datovat heraldické památky. 

Ze zásad rané heraldiky vyplývá, že nad jedním štítem se umisťovala jenom jedna 

přilba s klenotem. Od 15. století se začala tato zásada z různých důvodů porušovat. 

Nejčastěji při spojování erbů manželů na jednom štítě. 𝟑  
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4.4 Klenot 

Klenot se objevil již ve 12. století, nejprve jako znaky na přilbách, které se časem 

přemístily v erbu nad přilbici (Obr. 13). Klenot sloužil jako další pomůcka pro 

identifikaci majitele erbu a jeho zařazení do společenské vrstvy. Byly vyráběny většinou 

z dřeva, plechu, pletiva, kůže, peří, ale i ze stříbra nebo zlata. Byly k sobě připevněny 

šňůrami nebo šrouby, a proto jsou od sebe neoddělitelné. Klenot je vždy vykreslen 

plasticky, protože byl trojrozměrný. Volba klenotu na štítě byla libovolná. Dělí se do 

dvou skupin: u první skupiny klenot kopíruje znamení ve štítu. Počet opakování je 

různý. V druhé skupině se klenot nepodobá znamení ve štítu, ale je zvolen nezávisle na 

již zobrazených prvcích, neexistuje zde ani žádné pravidlo, podle kterého by se jeho 

volba objasnila. Klenot bylo možné umístit přímo na přilbu nebo na určitý předmět, 

který nazýváme jako pomocný klenot. 

Pomocné klenoty můžou být: čepice, klobouky, lidské nebo zvířecí trupy, toulce a 

mnoho dalších různých předmětů. Ne vždy ale můžeme považovat předměty nad 

klenotem za pomocný klenot, např. křídla v klenotu českého krále nejsou pomocným 

klenotem, ale pozůstatkem staršího znamení orlice.  𝟑  

K těmto základním znakům se časem připojily i další vedlejší části erbu, kterým 

říkáme honosné kusy, mezi ně počítáme hodnostní odznaky, řadové dekorace, hodnostní 

koruny, prapory, půdu, trofeje, štítonoše, hesla, pláště a stany. 

Při malování erbu je důležité, aby různé komponenty zapadaly do časové linie 

celku a celkové stylizaci. V průběhu doby se také měnil poměr rozměrů štítu a poměr 

mezi klenoty a přilbou.Z dochovaných památek lze zjistit poměr štítu, přilby a klenotu. 

V rané gotice to bylo 2:1:1, v pozdní byl kladen víc důraz na klenot a jejich poměr byl 

přibližně 3:2:3 nebo také až 5:4:6. Úpadek klenotu byl zaznamenán v baroku a rokoku a 

projevil se i jeho zmenšením, poměr byl pak 5:2:3.  𝟏  
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Obr.  13 - Ukázka klenotů 

 

4.5 Přikrývadla, točenice a koruny 

Přikrývadla nebo také staročesky fafrnochy, jsou tvořeny látkou, která leží na 

přilbici a jejíž konce volně vlají po bočních stranách erbu. Původně chránila rytíře před 

slunečním svitem a prachem. Zpočátku byla přikrývadla vyobrazena jako kus celistvé 

látky, ale postupným vykrajováním se jejich tvar měnil a působil dojmem rozsekaných 

konců - takovýmto koncům říkáme feflíky. Vždy se kreslí jako by si s nimi pohrával vítr 

a díky tomu dávaly kreslířům možnost, je vyobrazovat v nejrůznějších tvarech. 

Zpočátku se dodržovala zásada, podle které jedné přilbě příslušelo jen jedno 

přikrývadlo, ale časem, když se začaly erby spojovat, se musely začít malovat i různě 

barevná přikrývadla. Na skutečných přilbách bývali viditelné nýty a svorky, které držely 

jak  přikrývadla, tak i klenot a na jejich zakrytí se používala točenice. Byl to stočený kus 

látky, který měl stejné zbarvení jako přikrývadla. Kolem 15. století se začaly točenice 

nahrazovat helmovní korunou, bylo to také častým způsobem polepšení erbů. 

Nahrazování točenic helmovními korunami rychle získávalo na oblibě, jejich tvar nelze 

zaměnit s korunami hodnostními, které nepoukazují na společenský stav erbovníka. 

Přilby mohou být korunovány různými tipy korun. 𝟐  
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4.6 Dekorace erbu 

Významné osobnosti řádů duchovně-rytířských a řádu světsky-rytířských a řádů 

záslužných měly ve znacích řádové stuhy a řetězy, jež obtáčejí štít a jsou zakončeny 

vlastními řádovými odznaky, zavěšenými uprostřed pod štítem. Pokud je těchto prvků 

více, pak ten důležitější a vyšší je vždy blíže štítu. Tyto odznaky mají často podobu 

křížů v nejrůznějších tvarech a kombinacích s jinými figurami. Tyto dekorace bývaly 

doplněny o duchovní prvky, koruny a čepice, označující stav nebo hodnost a 

důstojenství šlechtice (klíč, berla, mitra, maršálské hole, admirálské kotvy, zkřížené 

meče). 𝟏  

4.7 Blasonování 

Pro slovní popis znaku se používá blasonování1, které přesně definuje, jak popsat 

znak odbornou terminologií a podle něhož lze znak přesně rozpoznat a nakreslit. Blason 

musí být stručný a jasný. Jako první se popisuje tinktura štítu (barevnost) a způsob 

heroldského dělení štítu, dále se popisují jednotlivá barevná označení různých 

erbovních figur a jejich jednotlivé barevné části. Pokud je erb nejčastěji čtvercového 

tvaru, byly často označovány šachovnicovým rozdělením a jednotlivé barevné části se 

popisovaly zleva doprava. Má-li štít střední, čestný nebo pupeční štítek, začíná se popis 

těmito štítky, protože jsou pokládány za čestné. Přednostní označení mají hlavní figury 

a pak další doprovodné figury, v pořadí důležitosti nebo počtu. Většina rozdělení figur 

má předem známí typ (posetý, posázený, odvrácený, převrácený). 𝟑  

  

                                                 
1
Blasování (název pochází s francouzského slova blason - popis znaku). 
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5. Heraldické směry 

Nerozšířenější heraldický směr je šlechtická heraldika, kterou byly označovány 

nejrůznější šlechtické rody a samotní rytíři, ti si jednoduše jednotlivé znaky 

přisvojovali, aby se jednoznačně odlišili od jiných rodů. Bylo zvykem, aby celá rodina 

používala stejný znak, pokud se však jednalo o příbuzenstvo. Byl znak odlišný, ale 

s opakujícím se prvkem rodiny, který ji charakterizoval originálním způsobem. 

Je ale jasné, že podobnost erbů znamenající příbuznost rodů, vyvolávala potřebu 

evidence erbovních znaků a jejich jednotlivých parametrů. Takže se erby odlišovaly 

tinkturou, blasováním nebo tvarem. Ale ani toto nestačilo a tak se právo přiřazování 

erbů a jejich prvků přeneslo na vladaře. Vladařem byla často vystavována listina o 

pravosti erbu, někdy také majestáty, privilegia, diplomy, dekrety anebo patenty. Tyto 

listiny byly později používány i pro povýšení do šlechtického stavu. Na erbovní 

záležitosti dohlížel nejvyšší maršálek království prostřednictvím kanceláře (heroldie), 

které tyto listiny vystavovala. Privilegium přiřazování znaků mohl panovník přenést i na 

jiné osoby, které jej zastupovaly. Jako další způsob získání erbu bylo tzv. erbovní 

strýcovství, nebo v pozdějších fázích monarchie mohl být někdo povýšen do 

šlechtického stavu. Erby byly také udělovány při jmenování do rytířského stavu. 

Erby byly děděny z generace na generaci, pokud však rod vymřel, připadl 

majetek, erb i jméno na panovníka. Jako prevenci před touto ztrátou rodiny odkazovaly 

majetek vzdáleným příbuzným. Výsady získané znakem bylo možné ztratit a to většinou 

ztrátou promlčením (ztrátou majetku, zchudnutím). Zahrnout zde musíme i znaky 

šlechtických levobočků, kteří neměli právo na otcovo jméno, takže ani na erb a to ani 

v královské rodině.   Král však měl právo rozhodnout, zda tyto děti jmenuje do stavu 

šlechtického.  

Šlechta se dělila na vyšší a nižší, do které patřil stav pasný a stav rytířský. Při 

sňatku mezi šlechtici přejímá žena manželův stav, výjimku tvořily sňatky královských 

rodin, kdy se stav určoval podle úrovně společenského postavení, takže si žena po 

svatbě s mužem z nižší šlechty nemohla vzít jeho titul, protože by se její společenská 

úroveň snížila. 𝟑  
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5.1 Občanská a městská heraldika 

Rodovou heraldiku měly i rody nešlechtického původu ale jejich znaky nesměly 

obsahovat znaky typické pro šlechtické rody. Erby se objevují u městských patriciátů a 

horních podnikatelů. Městským erbům předcházely městské znaky, protože města 

potřebovala úřední značky, vznikla tak písemností pečeť 

Městská heraldika se dělí na dvě odvětví, kde obě souvisí s domovními značkami, 

ale nelze s úplnou přesností říct, zda znamení bylo zvoleno podle erbu či erb podle 

značky. Druhým odvětvím byl zvyk řemeslníků označovat své výrobky 

charakteristickou značkou. 

„Městská heraldika není ryze evropskou záležitostí, ale v průběhu staletí se 

rozšířila i na jiné kontinenty. Zároveň je možno říci, že městská heraldika nedosahuje 

bohatosti heraldiky šlechtické. Znakem většiny měst je jen štít a tento štít je celým a 

úplným znakem. Pouze některá města užívají přilby a klenoty, přičemž někdy právě tyto 

znakové složky mohou odlišovat jinak identické štíty.” 𝟏  

5.2 Církevní heraldika 

V církevní heraldice na rozdíl od šlechtické bylo možné získat znak buď 

příslušností k církvi, církevní komunitě, nebo nabytím církevní hodnosti a volbou znaku 

s tím spojenou či udělením znaku papežem. Rozmach církevní heraldiky byl nejvíce 

ovlivněn mocenským postavením církve. První erby církevních institucí byly hlavně pro 

duchovní kurfiřty, velká arcibiskupství nebo biskupství a kláštery. 𝟑  
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6. Erb Skrzischowski 

Tento „herb“ (Obr. 14.) původem slezsko-polské šlechty patřil rodu 

Skrzischowski ze Skrziczkowitz.  Polská heraldika představuje ojedinělý heraldistický 

styl v Evropě a to zejména v oblasti církevní heraldiky a vzhledem k osobám či rodům 

se jeho vznik datuje na druhou polovinu 13. století, kdy se objevují erbovní záznamy 

polského rytířstva a jestřába, který byl používán vládnoucí dynastií jako sjednocený 

symbol Polska.  

 

Obr.  14 - Příklad ukázky erbu Skrzischowski 1. 

 

Polský herb je tvořen štíty převážně o jednom poli, protože tato heraldika 

neakceptovala existenci většiny heraldských figur. Důležitým pravidlem při volbě 

tinktur byla volba barev, které však neobsahovaly více jak 2 tinktury v jednom erbu. 

Nejvíce rozšířeným erbem je jastrzebiec (ve znaku jej mělo 563 rodin). 𝟏𝟎  
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Obr.  15 - Příklad ukázky erbu Skrzischowski 2. 

6.1 Blason 

„Erb jejich jastrzebiec (jestřáb) je štít modrý, na něm podkova nahoru otevřená 

barvy bílé a v témž otevření zlatý kříž, kolčí helm s přikrývadly modrými žlutými a 

modrými bílými, nad helmem pták (jestřáb) barvy skořicové až měděné s roztaženými 

křídly, jednou vysokou nohou stoje a druhou drže dotčenou podkovu a v ní kříž. ”[1] 

6.2 Popis části erbu 

6.2.1 Maltézský kříž 

Osmihrotý kříž s hroty kde každý hrot symbolizuje jedno z blaženství(zřetelnost, 

rozlišnost, stálost, pochopení, pozorování, taktnost, útočiště a obratnost) - jde o základní 

kvality rytířských ctností. Kříž je původně pojmenován podle Řádu maltézských rytířů. 

Tvar maltézského kříže používají řady světských rytířských i záslužných řádů. 
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6.2.2 Kolčí (turnajová) přilbice 

Původně se udělovala novým erbovníkům. Příslušníkům starých rodů přilba byla 

udělována jako polepšení podle nařízení Marie Terezie, které stanovovalo přesné 

přiřazení přileb erbovníků podle daného schématu.(Obr. 11.) 

Jedna přilba - prostí šlechtici, dvě přilby – rytíři, tři přilby – svobodní pánové, tři a 

více přileb – knížata. 𝟏  

6.2.3 Helmovní korunka 

Sloužila pro zakrytí nýtů, kterými byl klenot připevněn k přilbě, z toho hlediska 

nemá charakter koruny hodnostní a nepoukazuje na společenský stav erbovníka. Koruna 

je ztvárněna okrasnými listy sedícími na obroučce, na špicích zakončenými perlami. 

Helmovní koruny byly převážně ozdobného charakteru, ačkoli zdaleka ne nutně. 

U některých rodů sloužila koruna jako určitý druh společenského polepšení, 

nezměnil se celý erb, nýbrž byla panovníkem schválena koruna namísto točenice. 𝟓  

6.2.4 Španělský štít 

Nelze zcela jednoznačně posoudit, z jakého důvodu se objevuje v tomto erbu 

konkrétně jen španělský štít. Možností je více, ale tou nejpravděpodobnější je rok 

přidělení erbu.Může se také uvažovat o určitém druhu stylizace u kreslířů, kteří erb 

vytvářeli.(Obr. 4.) 𝟓  

6.2.5 Erbovní pověst 

K erbu, který měl ve znaku jestřába, se váží i polské erbovní pověsti. V těchto 

pověstech se píše o důvodu přiznání určitých znaků ve štítě. 

Pověsti se tradují ve dvou verzích, označených písmenem A a B. 

 A: O počátku erbu by se dalo mnoho vyprávět. Již za pohanských dob měli 

předkové ve znaku jestřába se zvonečkem na noze, jak se ho nosí na lov. Ale když jeden 

z předků vynalezl podkovy, aby koně na ledě nepadali, dostal od knížete do znaku 

zlatou podkovu v modrém poli. 

Vynález podkov se klade do souvislosti s bojem Poláků proti pohanům za 

Boleslava Chrabrého kolem r. 999. Pohané si udělali tábor na Lysé Hoře a Poláci proti 

nim nemohli nic podniknout, protože na strmých svazích byl led a koně jim padali. 

Museli snášet jejich posměšky a výzvy, zda se proti nim odváží bojovat. Rytíř, jenž měl 
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ve znaku jestřába (též nazýván Akcipiter), vyběhl nahoru, nepozorovaně unesl jednoho 

pohana a dověděl se od něho podrobnosti o nepříteli. Potom vymyslel podkovy, nechal 

okovat několik set koní a s tímto vojskem Poláci nepřítele porazili. Po vítězství byl rytíř 

vyznamenán od knížete erbem znázorňujícím podkovu a kříž. 

 B:Boleščicové (původně Jastrzebci) mají v erbu podkovu opačně 

obrácenou, totiž hroty dolů, a to proto, že když s králem Boleslavem prchali po zabití 

svatého Stanislava do Uher, nechali přibít koním podkovy opačně, aby zmátli 

pronásledovatele. Když se pak král tajně odebral do kláštera, bylo jim knížetem 

Vladislavem Heřmanem dovoleno vrátit se zpět do Polska, protože se vraždy 

nezúčastnili o své újmě, ale z rozkazu panovníka. 

 Za trest jim však kníže podle starého polského obyčeje změnil erb i jeho 

název. Od té doby se již nesměli nazývat Jastrzebci, ale dostali na památku vraždy 

svatého biskupa jméno Boleščicové. Jim i dalším rodům, které měly účast na 

zavraždění, bylo zakázáno až do čtvrtého pokolení stát se duchovními. Tento motiv se 

objevuje také v českých pověstech o husitech. Zda jde o motiv český nebo polský, není 

nikde uvedeno. 

Pravost těchto pověstí není ničím doložena ani potvrzena, nemůžeme tedy tvrdit, 

že takto vývoj erbu s klenotem jestřába opravdu proběhl. Ale ani jej nemůžeme jejich 

pravost ničím vyvrátit. 𝟏𝟎  
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7. Praktická část 

7.1 Zhotovení modelu ve 3D 

Pro zhotovení modelu jsem si vybrala 3D program Blender 2.47 (Obr. 16). 

Program je volně dostupný na internetu, lze jej využívat k nekomerčním účelům. 

Výhodou při zpracovávání modelu v grafickém prostředí oproti klasickému modelování 

ručně je hlavně možnost ukládáni jednotlivých kroků a možný návrat zpět. To dává 

velkou výhodu jak při zjišťování různých chyb v modelu, tak v modelování z pohodlí 

domova. Pracovní prostředí programu si každý může nastavit dle svých parametrů a 

potřeb. 

 

Obr.  16 - Vygenerovaný 3D model v Blender 2.47 

Model se modeloval bez měřítka, rozměry byly vloženy až těsně před 3D tiskem. 

Maximální tisknutelná plocha závisí na modelu 3D tiskárny. Pro účely této práce bylo 

hlavní zachování vzájemného poměru jednotlivých částí erbu. Model je rozdělen na šest 

částí jak z důvodu tisku, tak z důvodu správného odlití všech částí. Některé části erbu na 



 

 

22 

 

sebe navazují jen velmi malými částmi a tak by se mohlo stát, že by tavenina správně 

nezaběhla (Obr. 16). 

Dokončený model byl uložen s příponou stl. STL formát aproximuje povrchy 

pevných modelů pomocí trojúhelníků, které tento typ souboru ukládá do tří 

neuspořádaných seznamů (X, Y, Z), které tvoří v následném celku grafický model. 

Tento soubor je dvojího typu formátu ( ASCII nebo Binary). Formát ASCII je oproti 

typu Binary více srozumitelný ale má delší zápis. Tento formát je standardem pro export 

modelu z CAD systému ( AutoCAD, Creo, Blender, SolidWorks). 𝟏𝟖  

7.1.1 3D tisk modelu 

Na modelu byly nastaveny rozměry a tloušťky jednotlivých stěn. Takto nastavená 

tiskárna je schopna vytisknout model z pryskyřice, který se následně opracuje na finální 

verzi. 

Tento postup nebylo možné dále dodržet.  U tiskárny, která byla pro tento účel 

domluvena na Katedře materiálů a technologií pro automobily, se vyskytla hardwarová 

chyba v podobě vyteklé pryskyřicové náplně do celé vnitřní plochy těla tiskárny. Tělo 

tiskárny muselo být vyčištěno a poleptané vnitřní části následně opraveny. 

7.2 Vytvoření modelu pro zaformování 

Na podkladový model byl použit dřevěný erb (Obr. 17.), jednotlivé části reliéfu 

byly poupraveny a zbaveny všech úkosů. Pro tuto úpravu byla zvolena sochařská 

modelovací hlína OR od firmy Pávek Keramika spol. s.r.o. Hlínu je možné po rozebrání 

modelu znovu používat, oproti ostatním materiálům tohoto typu. Sochařská hlína OR se 

uchovává v plastickém tvaru co nejdéle, tím umožňuje delší zpracovatelnost tohoto 

materiálu.  
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Obr.  17 - Upravený podkladový model s hradítky 

Po dokončení úprav byly plochy modelu odmaštěny technickým benzínem. 

Ohraničení modelu bylo zhotoveno z měděných ohebných hradítek. Aby nedocházelo k 

podtékání kaučuku, byla hradítka s podložkou dotěsněna modelovací hlínou. Vzdálenost 

mezi modelem a stěnami pomocného rámečku vymezuje tloušťku formy.Následně je 

natřen lukoprenovým separátorem. Vodou ředitelný separační prostředek silikonových 

dvousložkových kaučuků Lukopren N. Separační přípravky Lukopren Separátor, 

vytvoří po zaschnutí pevnou vrstvu s dobrými separačními vlastnostmi (Obr. 18). Ze 

sortimentu těchto Lukoprenů N byl vybrán Lukopren N1522, je univerzálním typem s 

dobrou zatékavostí. Je vhodný pro výrobu jednodušších a jednodílných forem. 

Při skladování pasty může dojít k částečné sedimentaci plniv a pigmentů, je tedy 

důležité, aby byl Lukopren N1522 před použitím řádně promíchán v celém svém 

objemu. Nejlépe pomocí dřevěné nebo plastové stěrky. Potřebné množství 

zhomogenizované kaučukové pasty se odváží (600g) do širší plastové nádoby a smíchá 

se s potřebným množstvím Lukopren Katalyzátoru N (2,5g/100g dle technických 

požadavků výrobce), pro 600g pasty bylo použito 15g katalyzátoru. Připravená 

kaučuková pasta se lije slabým proudem tak, aby se vyloučila přítomnost vzduchových 

bublinek a zanikly bublinky vzniklé při promíchání katalyzátoru. Pro zvýšení 

mechanické odolnosti byla přidána lékařská gáza. Doba zpracovatelnosti je 30 – 40 

minut. 
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Obr.  18 - Tvorba lukoprenové formy 

Pro dokončení lukoprenové formy byla na její povrch nalita čtyřcentimetrová 

vrstva sádry, která tvoří konstrukci bránící deformaci s vodorovným povrchem. 

Od formování a vyjmutí dřevěného modelu bylo provedeno po 24 hodinách 

vulkanizace za běžných podmínek (23±2 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50±5%) je u 

Lukoprenu dosaženo 90 % hodnot konečných vlastností. Forma se otočí a položí na 

sádrový podstavec, tím je zajištěna vodorovnost reliéfu.  

Voskový model je odlit z včelího vosku v poměru 1:1 s parafínem (Obr. 19). 

Tavení probíhalo na plynovém vařiči, teplota tavení se pohybuje kolem 70 °C. Pro 

kvalitnější otisk se vosk nechal nahřát na největší možnou teplotu, vysoká teplota 

přehřátí taveného vosku odstraňuje z kapalné fáze vosku vzduchové bublinky a 

vyplavuje napovrch nečistoty z předešlé manipulace s voskem. Roztavený vosk se 

následně odlije do lukoprenové formy a nechá se zatuhnout. Po zatuhnutí se voskový 

model opatrně vyjme z formy. Za pomoci modelářských špachtlí se provedou se úpravy 

povrchu a detailů, které nebylo možné provést na podkladovém modelu. Některé části 

zůstaly zaslepeny, z důvodu nízké tloušťky stěn, ta by mohla způsobit špatné zaběhnutí 

taveniny. 
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Obr.  19 - Upravený voskový model 

7.3 Formování voskového modelu 

Formovacím materiálem byla zvolena směs křemenného písku a pojivem 

NOVANOL 180 (fenolová pryskyřice). Směs NOVANOL 180 se používá převážně pro 

výrobu jader. V tomto případě byla směs použita jako bezrámová formovací směs (rám 

byl odejmut po zapěchování formovací směsi) a vytvrzená plynným oxidem uhličitým 

(CO2  proces) - tato metoda je vhodná pro všechny druhy kovů. Pojivo NOVANOL 180 

se vyznačuje výborným povrchem odlitků a dobrou rozpadavostí formy po odlití. 

Vtoková soustava se skládala pouze z licí jamky a licího kůlu, ten byl 

naddimenzován a umístěn na středu modelu. Zářezů, rozváděcího kanálu ani 

struskováku nebylo zapotřebí. Na spodní část formy byl nanesen černý grafitový 

slévárenský lihový nátěr, který zlepšuje vlastnosti povrchu odlitku a zvyšuje 

otěruvzdornost formy (Obr. 20). Před složením obou dílu formy se grafitový nátěr 

zapálí a líh vyhoří, po vyhoření nezůstane na povrchu nic víc než účinná část složky 

nátěru. Poté byly části formy opatrně ofouknuty za účelem odstranění případných 

nečistot, horní polovina formy byla opatřena soustavou odvzdušňovacích výfuků. Celý 



 

 

26 

 

proces formování se zakončil spojením částí forem do sebe a zatíží se závažím tak, aby 

nepřekrývaly odvzdušňovací výfuky (Obr. 21). 

 

Obr.  20 - Spodní část formy s grafitovým nátěrem 

7.4 Tavení a odlévání 

Pro odlití erbu byl zvolen materiál podle ČSN 42 3119 CuSn10 (měď 90 % a cín 

10 %). Tavba proběhla v koksové peci s přísunem vzduchu. Grafitový kelímek byl 

umístěn ve středu pece na šamotové žáruvzdorné cihle, zbylý prostor v peci byl zasypán 

koksem. Rychlejší natavení bronzu bylo zajištěno vháněním vzduchu do pece 

ventilátorem. Pro odlitek bylo nataveno 5 kg materiálu, licí teplota bronzu byla 

1260 °C. Před odlitím taveniny bylo do kelímku přidáno CuP (fosforová měď), která se 

přidává pro podporu odplynění taveniny a zvýšení kvality odlitku. Po natavení byla 

stažena struska a kelímek s taveninou vyjmut z pece vnějšími kleštěmi, následně byl 

vložen do licích vidlí (Obr. 21.). 

Samotné lití taveniny musí probíhat rychlým, přesným a nepřetržitým proudem 

(Obr. 23). Pro zvýšení statického tlaku taveniny a zlepšení kvality odlitku byla licí 

jamka zaplněna až po horní okraj formy (Obr. 24). 
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7.5  Dokončovací práce 

Odlitek byl po vychladnutí z formy vybouchán (Obr. 25) a očištěn. Dále byl 

odstraněn přebytečný materiál včetně vtokové soustavy a vyběhnutých vzduchových 

výfuků. Nejvíce opracování připadlo na místa v dělící rovině, kde vznikla zatečenina 

větších rozměrů. Pro úpravy odlitku byla použita Modelářská a gravírovací sada 

PMGS 12 B2 s volnoběžnými otáčkami 5000 – 20 000 min
-1

. Méně přístupné části byly 

opracovány sadou jehlových pilníků na kov, tímto způsobem byla cizelace odlitku 

dokončena (Obr. 26). Patina byla zhotovena mořidlem na česnek (SULKA), odlitek se 

před nanesením předehřál, aby patina lépe chytala. Mořidlo bylo nanášeno štětcem po 

celé ploše odlitku. Po vychladnutí se odlitek položil do vodní lázně a očistil od přebytku 

 

Obr.  21 - Vyjmutí kelímku vnějšími kleštěmi 

 

Obr.  22 - Zatížená forma 

 

Obr.  23 - Lití taveniny do zatížené formy 

 

Obr.  24 - Naplněná vtoková soustava 
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mořidla. Po vytažení a osušení byl odlitek na určitých místech rozleštěn brusnou vatou. 

Finální odlitek byl připevněn na podkladovou desku (Obr. 27). 

 

Obr.  25 - Hrubý odlitek 

 

          Obr.  26 - Odlitek po cizelaci 
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Obr.  27 - Finální odlitek s podstavcem 
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8. Závěr 

Cílem mé závěrečné práce bylo vyrobit repliku rodinného erbu ve zmenšené 

podobě, za použití počítačového program pro 3D modelaci Blender 2.47. Modelace v 

programu byla časově náročná. 

Původně byla pro tisk zvolena 3D tiskárna DIMENSION 768 která se nachází na 

Katedře metalurgie a slévárenství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Pro technickou závadu nebylo možné na této tiskárně model vytisknout. Kvůli 

technickým problémům se nepodařilo vytisknout 3D model na poskytnuté laserové 

tiskárně ProJet
TM

 1500 na Katedře materiálů a technologií pro automobily – Technické 

univerzity Ostrava. Model se nebyl vytisknut ani na třetí tiskárně FORTUS 360mc L z 

důvodu časové tísně a špatné kompatibilitě STL souboru. 

Pro výše uvedené důvody bylo nutno provést modelaci klasickým způsobem. Jako 

základ byl použit upravený dřevěný model, podle kterého se vytvořila lukoprenová 

forma, do níž byl odlit roztavený vosk. Voskový model byl upraven a použit pro 

formování směsí NOVANOL. Při tomto postupu probíhalo vše dobře až na pár vad na 

odlitku, které musely být opraveny zdlouhavou cizelérskou prací. 

Výsledkem této práce je napatinovaný bronzový odlitek erbu posazený na 

dřevěnou desku. Erb může být použit jako dekorace pracovny, nebo může být připevněn 

jako ozdobný prvek na zadní část opěradla židlí u jídelního stolu. 
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