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Návrh obecního znaku a vlajky Vilémovic 

 

1. Několik slov úvodem 

Zastupitelstvo obce Vilémovic se rozhodlo požádat o udělení obecních symbolů, přičemž 

přípravy byly zahájeny již v roce 2009 – nejdříve proběhlo úvodní setkání se zastupiteli, 

v červnovém obecním zpravodaji vyšel můj text o nejstarší známé-neznámé vilémovické pečeti, 

28. června byly představeny návrhy (či spíše možná řešení) veřejnosti při slavnostním otevření 

„návsi pod Macochou“, následovalo druhé setkání se zastupiteli dne 9. listopadu, na němž byly 

vybrány 3 „nejlepší“ návrhy znaku. K vybraným návrhům znaku jsem do 27. listopadu 2009, kdy 

měla proběhnout beseda s občany, vytvořil návrhy vlajek. Cílem oné besedy mělo být jednak 

představit konečné varianty znaku a vlajky, jednak osvětlit zásady (či možnosti) tvorby znaku i 

vlajky, legislativní proces udělení obecních symbolů. Zaznělo i pár (snad) zajímavých informací 

ohledně historie Vilémovic. Bohužel, účast byla nevelká, proto vzniká tento text, jehož cílem je 

seznámit všechny občany s výsledky práce na obecních symbolech. 

 

2. K čemu je to vlastně dobré 

Nabízí se pochopitelně otázka, k čemu je vlastně dobré mít oficiálně schválený znak a 

vlajku. Jistě u některých obcí šlo o projev jistého furiantství, někde o přizpůsobení módní vlně, 

jinde o podlehnutí psychologickému tlaku, že „už to všichni kolem mají a my ne“. Ale přijetí 

obecních symbolů může mít i kladnou motivaci a kladný dopad na obecní pospolitost – to tehdy, 

když ony symboly obec opravdu symbolizují, takže je přijme za své většina občanů, když je 

obec, obecní složky i samotní občané aktivně užívají a tím posilují povědomí o nich – pak může 

dojít k podpoře obecního patriotismu v nejlepším smyslu slova. 

 

3. Heraldika a vexilologie 

Heraldika je nauka zaobírající se znaky. Pracuje se symboly. Je omezen počet tzv. tinktur 

na dva kovy (zlato, stříbro) a čtyři barvy (modrá, červená, zelená, černá), přičemž je nutno 

dodržet zásadu, že nesmí být položen kov na kov či barva na barvu. Kromě kovů a barev se 

užívají i kožešiny (např. hermelín), v době úpadku heraldiky se rozšířila tzv. barva přirozená, 

kdy se figury kreslí v realistickém provedení (např. ježek šedě, jelen hnědě). Tzv. obecné figury 

(lidé, věci, zvířata…) mají maximálně vyplňovat pole štítu, nesmějí se však dotýkat (až na dané 

výjimky) jeho krajů. Pravá a levá strana znaku se vždy posuzuje z pohledu štítonoše, čestnější 

pozice při použití více figur je nahoře či vpravo.  
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obr. 1: Úplný znak 
(Žalkovští ze 

Žalkovic) – kresba 
Jiří Louda 

Heraldika je však i uměním, takže by znak měl být i „krásný“. V potaz by se měly vzít i 

grafické požadavky, především vzhled znaku při malých rozměrech a jeho převedení do 

perokresby např. při použití na pohlednicích, razítkách atd..  

Vexilologie se zaobírá vlajkami a prapory, jde o vědní disciplínu odvozenou z heraldiky. 

 

4. Malý pohled do historie 

První znaky se v našich zemích objevují u šlechticů již ve 12. století. Jen šlechtické znaky 

lze nazývat erby (z němčiny: der Erbe = dědic), protože ty byly dědičné a vyjadřovaly rodovou 

(či rodinnou) příslušnost. Součástí úplného znaku byl nejen štít se znamením (figurou), ale i 

přilba ozdobená tzv. klenotem, přikryvadla, točenice, později hodnostní 

koruny, štítonoši… atd. – viz např. obr. 1. 

Samostatným  „oborem“ se stala městská heraldika (obdobně 

církevní, zemská, státní, cechovní...). Vzniku městských znaků 

předcházelo užívání městských pečetí, jež sloužily k potvrzování 

úředních dokumentů. Znaky byly užívány s časovým odstupem, neboť 

jejich barevné provedení mělo „pouze“ dekorativní či slavnostní 

význam. Do znaků se přejímalo znamení z pečetí, v průběhu 

následujících staletí se obvykle příliš neměnilo. Po královských 

městech následovala s jistým odstupem města a městečka poddanská – 

i ta potřebovala pečeti, u některých z nich byl z pečeti následně odvozen 

znak (např. blanenskou pečeť s věží známe již ze 16. století, ale znak až 

z roku 1899). 

V průběhu 17. a 18. století získávají pečetidla (typáře) i 

„obyčejné“ poddanské vsi, které jimi potvrzují hospodářské dokumenty (podklady pro daně). 

Pečetní znamení si někde volili samotní představitelé vsi, jinde jim byla udělena vrchností. 

Velmi často se objevují atributy zaměstnání obyvatel (např. zemědělské či lesnické nářadí), dále 

stromy, zobrazení světců… Ovšem znaky vsi neužívaly, ty byly vyhrazeny jen městům a 

městečkům (později městysům). To se projevilo i tím, že některé vsi časem svoje pečetní 

znamení změnily či zcela vypustily – zatímco znak spíše zakonzervoval a udržoval původní 

podobu. 

 

5. Právní východiska 

Podle §34a zákona o obcích může obec požádat předsedu Poslanecké sněmovny o udělení 

nových obecních symbolů nebo o změnu stávajících. Jelikož dosáhnout změny existujících 

symbolů je složitější, je třeba přistupovat ke schvalování nových obecních symbolů uvážlivě, 
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aby pokud možno „vydržely na věky“. Rozhodnutí de facto náleží expertní komisi, složené 

z heraldiků a vexilologů. Udělení symbolů má formu slovního popisu, neurčují se tvar (typ) štítu, 

konkrétní odstíny tinktur (udává se např. jen „v červeném štítě stříbrný lev“), závazná není ani  

konkrétní kresba. 

Celý proces je velmi demokratický – požadovanou podobu symbolů schvaluje 

zastupitelstvo obce (tedy obec si je vlastně volí sama), parlamentní expertní komise „jen“ 

posuzuje, zda návrhy nejsou v rozporu s heraldickými a vexilologickými pravidly či zda nejsou 

totožné se symboly jiné obce či země a vytvoří závazný slovní popis symbolů (neposuzuje tedy 

vhodnost užitých symbolů ani estetický vzhled, neuděluje se konkrétní kresebná podoba), 

předseda Poslanecké sněmovny „jen“ oficiálně obci symboly udělí (v podobě onoho závazného 

slovního popisu). 

 

6. Obecná doporučení pro návrh obecního znaku 

a) Motiv z obecní pečeti. Toto doporučení je přednostní, v jeho rámci je doporučováno 

vyjít z nejstarší známé obecní pečeti. Ta vilémovická je na obr. 2. 

b) Atribut světce, jemuž je zasvěcen místní kostel (kaple). V případě Vilémovic jde o sv. 

Petra z Alcantary – ten bývá zobrazován s lebkou, knihou, kalamářem, důtkami, 

hvězdou či holubem. 

c) Mluvící znamení (typu Býkovice – býk, Jabloňany - jabloň). U Vilémovic těžko 

použitelné. 

d) Symbol významného řemesla či zaměstnání obyvatel. Viz zemědělské symboly na 

vilémovické pečeti. 

e) Symbol významné události či známé pověsti, vážící se k obci. Nabízí se pověst o 

maceše. 

f) Znamení ze znaku rodu, který je významný pro dějiny obce. U Vilémovic je problém 

v tom, že ves byla vlastně celou historii rozdělena mezi tři panství, takže významných 

vrchností byla celá řada, ale nevystihují celou obec. 

 

U nových obecních znaků se používají tzv. znaky neúplné (tedy jen štíty). Doporučuje se 

užití tzv. španělského štítu (typ dole oblý). 

Heraldika je vědou stále živou, o čemž svědčí i neshody mezi heraldiky „jak by to mělo 

být“. Jedni tvrdí, že všechny tinktury jsou rovnocenné, podle druhých jsou zlatá a červená 

„lepší“ a neměly by se na znacích „pouhých“ vsí užívat. Jedni se domnívají, že nové znaky by 

měly být tvořeny výhradně prostým převzetím nejstarší pečeti, podle druhých lze pečeť i zcela 

pominout ve prospěch vyjádření  něčeho výstižnějšího. Jedni lpí na zásadě „barva na kov, kov na 
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obr. 2: Nejstarší 
známá pečeť 
Vilémovic 

obr. 3: Pečeť Žďáru 
(stylizace) 

obr. 4: Společná 
pečeť Sloupu 

a Šošůvky z r. 1682 
(stylizace) 

barvu“, druzí ji považují za pouhé doporučení; jedni odmítají přejímání symbolů vrchnosti 

(„vrchnost lidi jen obírala“), druzí to považují za přirozené i vzhledem k praxi minulosti, jedni 

odmítají ve znaku písmena a číslice, druzí (opět s poukazem na praxi minulosti) v tom nevidí 

problém, jedni zavrhují realistické kresby jako zlořád realismu 19. a 20. století, jiní je užívají, 

jedni vyžadují znaky jednoduché, druzí bez uzardění tvoří komplikované… 

 

7. Východiska návrhu obecního znaku Vilémovic 

Podle výše uvedeného se kromě využití motivu z nejstarší obecní pečetě (hvězdy, rádlo a 

krojidlo) zdá být neopominutelnou symbolika Macochy, popřípadě i Punkevních jeskyní. 

Lákavým nápadem bylo zkusit vystihnout pověst o zlé maceše, která se váže přímo 

k Vilémovicím (protože cílem není znak Macochy, ale Vilémovic) – ovšem při využití 

symbolických prostředků, ne realistického obrázku. Jako jedna z možných kombinací tinktur se 

nabízela „tradiční“ zelená a bílá. 

 

8. Nejstarší obecní pečetě Vilémovic 

Nejstarší pečeti nalezené v josefínského katastru z roku 1787, 

který je uložen v Moravském zemském archivu v Brně ve fondu D6 

(kniha 1176 – Krasová a 1177 – Vilémovice) byl věnován samostatný 

příspěvek v červnovém zpravodaji. Oba exempláře byly poškozené, 

problémem bylo dopočítat se počtu cípů hvězd – vpravo se rýsovala 

osmihrotá, vlevo snad šestihrotá. Znamením je zkřížené vztyčené 

krojidlo a rádlo (součásti tzv. záhonového pluhu) doprovázené dvěma 

hvězdami, opis zní PECET DEDINI WELIMOWI. Působí archaicky či neuměle. 

Po otištění příspěvku jsem ještě našel třetí exemplář v tzv. 

Rektifikačních aktech tereziánského katastru z r. 1749, ve svazku 

rájeckého panství (MZA Brno, fond D2, 

kniha 162) – pečeť byla pod papírovou 

chráničkou, přesto nejzachovalejší a 

umožnila zpřesnění kresby (viz obr. 2). 

Podstatné ale bylo, že v této knize jsou i 

pečeti dalších obcí, které působí stejně neuměle a archaicky – Němčic 

(znamením vztyčená radlice a krojidlo), Žďáru (znamením vztyčená 

zkřížená krojidla doprovázená třemi osmihrotými hvězdami – viz obr. 

3), společná pečeť Petrovic a Vavřince (šestihrotá hvězda a půlměsíc – 
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obr. 6: Mladší pečeť 
Vilémovic 

obr. 5: Erb hrabat 
z Rogendorfu 

pokud ovšem nejde o silně stylizované krojidlo) a společná pečeť Šošůvky a Sloupu (viz obr. 4). 

Cenná je ta poslední – v barokním štítu, doprovázeném dvěma osmihrotými hvězdami, vidíme 

krojidlo, nad štítem je letopočet 1682, tedy rok pořízení pečetidla. 

Domnívám se, že právě pečetidlo Šošůvky/Sloupu je klíčem k určení stáří vilémovické 

pečeti. Archaický vzhled pečetidel Vilémovic, Kulířova, Petrovic/Vavřince, Němčic a Lažánek 

dle mého soudu není dán stářím, ale málo zdatným rytcem (či rytci), který navíc mohl vycházet 

ze starších předloh. Společným znakem je užití zemědělské symboliky a hvězd, neuspořádané 

písmo opisů, které jsou obkrouženy perlovci. Předpokládám, že pečetidla všech uvedených obcí 

pocházejí se stejné doby, zhruba z 80. let 17. století. Ze stejného období pochází i druhá skupina 

typářů „moderního“ vzhledu (Kotvrdovice, Senetářov, Rudice, Ostrov) – mají vyspělé písmo 

opisů, složitější znamení, uvedený letopočet vzniku a perlovce jsou nahrazeny rostlinným 

motivem („stonkem přesličky“).  

Hvězdy (šesti i osmihroté) na pečetích by pak byly jednoduše 

vysvětlitelné jako motiv převzatý z erbu vrchnosti. Majitelem 

rájeckého panství byl tehdy Jan Kristián z Rogendorfu, povýšený r. 

1686 do hraběcího stavu. Tento hospodářsky zaměřený šlechtic patrně 

nařídil všem obcím svého panství pořízení typářů. Jeho erb je na obr. 5, 

znamení zlaté hvězdy nad zlatou hradbou v modrém poli převzali 

Rogendorfové po vymřelém spřízněném rodu Wildhausů. Právě 

koncem 17. století dochází ke změně původních šestihrotých erbovních 

hvězd na osmihroté – to by vysvětlovalo, proč se na pečetích vsí vyskytují obě varianty. 

Tuto nejstarší pečeť prokazatelně užívala největší část vsi, náležející k rájeckému panství, 

není jasné, zda (či od kdy) reprezentovala i zbylé dvě části Vilémovic – blanenskou a 

pozořickou. Vrchnostenská správa byla zrušena r. 1850, od té doby tedy jsou Vilémovice 

jednotné. 

Dodatečně jsem v MZA našel i neostrý odlitek druhé vilémovické 

pečeti (fond G125, č. 680), o jejíž existenci jsem v minulém příspěvku 

pochyboval – její zobrazení je známé z Vlastivědy moravské vydané r. 

1902. Tento mladší typář není datován, nese opis OBEC 

WILIMOWITZ obkroužený zvnějšku „stonkem přesličky“, znamením 

je opět zkřížené krojidlo a radlice, krojidlo ovšem rytec zpotvořil 

k nepoznání. Znamení je na odlitku doprovázeno třemi kolečky 

s nepatrnými náznaky cípů – zdá se, že na typáři tedy byly tři hvězdy – 

viz obr. 6. 
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obr. 7: Vývoj erbu vladyků z Lulče – 
v mladší podobě doplněny kapky krve 
 

obr. 8: Varianty návrhu znaku Vilémovic 

9. Návrh a zdůvodnění znaku Vilémovic 

Hlavními tinkturami jsou zelená a stříbrná, s ohledem na návrh vlajky je na půlených 

štítech zelená na (heraldicky) pravé straně. Jde o barvy považované v obci za tradiční, navíc 

dobře vystihují okolní krajinu, tvořenou travnatými či zalesněnými stráněmi s bílými 

vápencovými skalami. 

Vždy je převzat motiv 

z obecní pečeti – buď celé znamení 

(varianta B), nebo jen hvězdy 

(protože přeci jen radlici či krojidlo 

mají už ve znaku desítky obcí). 

Hvězdy jsou zlaté a osmihroté – 

tinktura i tvar odpovídají 

rogendorfskému erbu, z něhož byly patrně převzaty. Rogendorfové mimochodem zanechali ve 

Vilémovicích na sebe i další památku – když Vilémovičtí r. 1725 budovali kapli, doporučil jim 

majitel rájeckého panství Karel Ludvík z Rogendorfu (syn Jana Kristiána), aby ji zasvětili sv. 

Petru z Alcantary – jako ochránce před horečnatými chorobami měl ves chránit i před obávanou 

cholerou. 

Neopomenutelnou se od počátku zdála propast Macocha, jež se nachází na katastru obce. 

Ve všech variantách je svislým stříbrným polem vyjádřena propast Macocha, modrá vlnitá pata 

štítu symbolizuje řeku Punkvu, uspořádání znaku vždy vyjadřuje, že Punkva protéká jak 

podzemím, tak dnem Macochy. Ve variantě A jsou symbolicky vyjádřeny navíc Punkevní 

jeskyně. 

Výzvou a oříškem byl nápad zachytit ve znaku pověst o Macoše, přičemž bylo žádoucí se 

vyhnout polopatické realistické kresbě. Výsledek zachycení této pověsti je ve variantách B a C –  

ruka přirozené barvy nad hladinou, svírající smrk vyrůstající ze stěny propasti. Jde o znamení 

snad velmi výstižné a bezpochyby jedinečné – tedy nezaměnitelné. 

Pro zajímavost uvádím některé šlechtické erby 

s užitým znamením ruky – původně se kreslila ruka (či 

noha) opravdu osamoceně, později se přešlo 

k realističtější podobě – buď ruka zůstala osamocená, 

ale kreslila se jako uťatá (viz vývoj erbu vladyků 

z Lulče na obr. 7) nebo jako z něčeho vyrůstající – viz 

např. ruka s dubovou ratolestí a hrdličkou, vyrůstající 

z oblaku (na obr. 1). Jde o erb Žalkovských ze 

Žalkovic, kteří jako zástavní majitelé blanenského 
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obr. 8: Varianty návrhu vlajky Vilémovic 

panství byli i držiteli části Vilémovic. Mimoděk se tak vlastně v návrhu znaku objevuje i motiv 

z erbu držitelů druhé velké části Vilémovic. 

Jeden z heraldiků, s nímž jsem návrh konzultoval, doporučil s ohledem na popsaný trend 

nechat ruku vyrůstat z vlnité paty – potíž je v tom, že by se zcela změnil smysl, znak by spíše 

vyjadřoval rčení „tonoucí se  stébla chytá“… 

Mimochodem – zábrdovický řeholník Martin Alexander Vigsius v knize vydané r. 1663 

zaznamenal, že místní nazývají propast jménem Matka (spíše asi Macocha, ale to se mu zřejmě 

nehodilo do koncepce, v níž spojil propast s Pannou Marií), protože tam v návalu zuřivosti svrhl 

muž svou ženu, jež ho připravila o děti i majetek. Jde tedy téměř jistě o historickou událost 

z doby před r. 1663, byť je zachycena v jiné podobě, než ji známe dnes. Ani Vigsius, ani autor 

dnešní podoby pověsti - sloupský farář z 19. století J.N. Soukop - nezmiňují, že by aktéři 

tragédie pocházeli z Vilémovic, ale místní tradice je silná a jednoznačná. 

Pro představu uvádím, jak by pravděpodobně vypadala závazná slovní podoba v případě 

udělení znaku podle varianty A: „Zeleno-stříbrně sníženě dělený štít s modrou vlnitou patou. 

V zeleném poli stříbrný kůl doprovázený 2 zlatými osmihrotými hvězdami.“ 

 

10. Návrh a zdůvodnění vlajky Vilémovic 

Úvodem je třeba říct, že základním vexilologickým požadavkem na vlajky je, aby byly 

využitelné ke svému účelu – aby byly zřetelné i za vlání ve větru. Reálně je třeba počítat s tím, 

že budou nejen vlát na stožáru, ale mohou být vyvěšeny i šikmo či svisle. 

Vlajky tedy mají být jednoduché, tvořené ideálně jen ze dvou či tří barev, nejlepší jsou 

vodorovné pruhy (protože ty jsou i za vlání zřetelné), pokud se použijí drobnější figury, mají být 

umístěny blízko žerdi, protože zde je list vlajky i za vlání stabilní. Splnění těchto požadavků má 

výrazný dopad na zřetelnost, zapamatovatelnost – ale i na pořizovací cenu vlajky. Vlajky 

s vyšívanými figurami převzatými ze znaků jsou nákladné a za vlání nezřetelné. 

Jedním z ideálů je, když je vlajka tzv. symetrická – tedy když při svislém vyvěšení není 

třeba vědět, která strana patří vlevo a která vpravo (což je běžný problém s naší státní vlajkou). 

Obecní vlajka má být symbolickým vyjádřením znaku. Musí obsahovat všechny hlavní 

barvy znaku a nesmí obsahovat žádnou, jež ve 

znaku není.  Je možno převzít i některé figury 

ze znaku. Pořadí barevných pruhů by mělo 

vycházet z umístění polí ve znaku – přednost 

má horní část před spodní, (heraldicky) pravá 

strana před levou, figura před štítem. 
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Přes mnoho pokusů vychází jako ideální jen jediný (a prvotní) návrh – jde o variantu 1. 

Vlajku tvoří tři svislé pruhy – žerďový zelený, střední bílý a vlající modrý (protože modrá pata je 

ve znaku na nejméně čestném místě). Bílý svislý pruh symbolizuje propast. Ze znaku jsou 

převzaty žluté hvězdy, které jsou dostatečně velké a umístěné ve stabilní žerďové části. Vlajka je 

i symetrická. 

Varianta 2 s propastí symbolizovanou bílým klínem je vlastně jen ukázkou, jak by to také 

šlo – ale oproti variantě 1 má mnoho nedostatků – hvězdy jsou menší a posunuté k vlající 

nestabilní části, úzký modrý pruh nebude na vlajícím okraji zřetelný – i proto, že navazuje na 

zelený pruh.  

Ostatní možné návrhy vlajek buď dobře splňují vexilologické požadavky, ale nevystihují 

dostatečně znak – nebo znak vystihují, ale z hlediska ostatních požadavků jsou nevhodné. 

 

11. Závěrem 

Nakonec bych chtěl poděkovat zastupitelům, kteří se podíleli na výběru konečných variant 

a svými připomínkami je pochopitelně také ovlivnili, své manželce, která je prvotním 

konzultantem mých nápadů, a PhDr. Zbyšku Svobodovi z České vexilologické společnosti, se 

kterým jsem probíral návrhy vlajek.  

Osobně bych z předkládaných variant volil znak C a vlajku 1. 

 

        autor návrhu Josef Plch 


