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Znak středověkého cechu malířů štítů 

 

O TVORBĚ OBECNÍCH ZNAKŮ 

 

Z poznání historického vývoje městských a obecních znaků lze ze skladby užitých znakových 

figur a dalších souvislostí odvodit pohnutky, stanovit příčiny a inspirace jejich volby. Můžeme je 

rozdělit do několika skupin. Vyjmenujeme jen některé. 

 

Mnoho obecních znaků je odvozeno od znaků vrchností. Ať od znaku krále u měst královských, 

či od znaku šlechtického majitele, biskupa nebo církevní instituce u měst poddanských. Při jejich 

tvorbě bylo snahou navrhovatelů odlišit nějakým způsobem znak obce od znaku vlastníka. 

Stávalo se tak různými způsoby, jakými bylo přijetí pouhé části znaku, umenšení znakových 

figur, změna tinktur znakového pole či znamení, nebo doplnění další figurou nebo znamením atp. 

 

Jinou skupinu tvoří znaky odvozené od přírodních podmínek. Například použitím figury kopce je 

charakterizováno prostředí, ve kterém obec leží. Vlnité břevno má obvykle souvislost s existencí 

vodního toku. Stejným způsobem vypovídá vyobrazení skály. Stromy mohou symbolizovat 

okolní lesy. Některá znamení ukazovala na převažující zaměstnání obyvatel. Proto se objevují ve 

znacích motivy zemědělské, vinařské, chmelařské, rybářské, hornické atd. Ve znacích se 

připomínaly i různé události.  
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Jednu z nejcennějších skupin jsou znaky ukazující užitými symboly na jméno obce. Tak jak je 

například jabloň ve znaku Jablonce nad Nisou, rak ve znaku Rakovníka, sova ve znaku Sovínek, 

či měsíc - luna ve znaku Loun. Takovým znakům se říká „znaky mluvící“. 

 

Současné tendence ve tvorbě obecních znaků se přidržují již osvědčených metod a postupů. 

Přesto jsou některé figury pro obce bez statutu města nepoužitelné. Například hradby, jejichž 

fyzická existence byla vysoce ceněnou výsadou a pýchou každého města a zároveň jejich 

nejpřípadnějším symbolem. 

 

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

preferuje u obcí znaky jednodušší, které více odpovídají původním praktickým funkcím znaků a 

také významu uživatele. Podoba navrženého znaku musí bezpodmínečně být v souladu s 

pravidly, zásadami a uzancemi heraldiky. Nemá kolidovat se znaky již v České republice 

užívanými. Má být jednoznačným a nezaměnitelným symbolem konkrétní obce. 

 

V heraldice platí, že znak je posuzován nikoliv z pohledu pozorovatele, ale z pohledu nositele. 

Proto je v popisu používáno stranového určení „vlevo“ a „vpravo“ ve zdánlivém rozporu 

s pozorovaným vyobrazením, kde jsou například figury v polohách právě opačných. 

 

 
 

Z HISTORIE OBCE 

 

V úvodu musím zmínit práci paní Lenky Mulačové „Dobšín a Kamenice ve víru historických 

událostí od pravěku na práh třetího tisíciletí“, vydané v roce 2016 (dále jen Mulačová, 2016) a 

dostupné na webových stránkách obce. V mnohých ohledech se uvedený text stal pro mě 

zdrojem podstatných informací, či potvrzením informací již zaznamenaných. Přesto následující 

řádky nemají ambici být vyčerpávajícím pojednáním o historii obce. Budou zmíněny především 

ty skutečnosti, které mohou být pro výběr heraldických figur do znaku obce inspirující. Čtenář 

následujícího pojednání bude nepochybně vnímat, že se bude setkávat se známými skutečnostmi 

uvedenými již v publikaci Lenky Mulačové. 

 

Obec se skládá se dvou místní částí – Dobšína a Kamenice. Historické písemné prameny 

prozrazují, že osudy obou místních částí nebyly shodné a odlišnost způsobovala příslušnost 

k rozdílným panstvím.  

 

I když Dobšín i Kamenice leží v těsném sousedství hradu Kosti, který byl postaven „Benešem 

z Vartenberka, řečeném ze Sobotky“ někdy před rokem 1349 („Benessius de Costy“, 1349, s. d., 

s. l., RBM V., č. 770, s. 395, listina Jana z Dražic o založení kláštera cyriaků v jeho městě Nové 

Benátky [Benátky nad Jizerou], mezi svědky krom několika Vartenberků, také Beneš z Kosti – 

poznamenávám, že „Benessius de Costy“ je napsáno latinsky a českým ekvivalentem téhož je 

„Beneš z Kosti“; to pak nelze hodnotit takto: „…což Češi při čtení zkomolili a přejmenovali 

ho…“, jak to na straně 18. činí Lenka Mulačová). Nemáme zprávu o tom, že by ve výčtu 

příslušenství hradu Kosti byly ve 14. a 15. století zmiňovány vsi Dobšín a Kamenice, i když jiná 

sídla zmiňována jsou – např. polovina města Turnova s příslušenstvím, městečko Sobotka a farní 
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vsi Osek, Libošovice, Nepřívěc, Přepeře, Všeň; Horáková, Ivana: Vartenberkové. Nástin dějin 

panského rodu v době předhusitské. diss. FF UK, Praha 1973, s. 127). Zdá se tedy, že území 

západně od Kosti, kde dnes leží Dobšín a Kamenice, nepatřilo Vartenberkům, ale bylo majetkem 

jiného vlastníka. Lze spekulovat o tom, zda v uvedené době vsi Dobšín a Kamenice existovaly. 

V roce 1497, při prodeji Kosti Zdeňkem Lvem z Rožmitálu, poručníkem nedospělého Jana 

Zajíce z Házmburka, Janovi ze Šelmberka, není mezi příslušnými vesnicemi jménován ani 

Dobšín a ani Kamenice (Sedláček, August: Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl X. 

Boleslavsko. Praha 1895, s. 88-90; dále jen Sedláček, Hrady). 

 

První zmínka o vsi Dobšínu v písemných historických pramenech je učiněna v zápisu do desek 

zemských z 17. 3. 1556 (Profous, Antonín: Místní jména v Čechách. Díl I. 2. vyd. Praha 1954, s. 

414; dále jen Profous). Tehdy Barbora z Bibersteina (+ 1585), manželka Viléma Trčky z Lípy, 

na Opočně a Veliši (+ 1569) učinila vklad o prodeji poloviny kosteckého panství Kryštofovi 

z Lobkovic, který byl ženatý s Annou z Bibersteina, dědičkou druhé poloviny kosteckého 

panství. Anna a Barbora z Bibersteina byly sestry. Ze zápisu v zemských deskách vyplývá, že 

součástí poloviny kosteckého panství byla ves Dobšín (zde „Dobssy“; přepis Karola Bílka 

v publikaci Lenky Mulačové [s. 31] není přesný – zde není nic o poplužním dvoru „řečeném 

Semtínský“, stejně jako zde není nic o poplužním dvoru „řečeném Křenový“; zápis v podobě 

„…dworu po s po…“ lze jako suspenzi číst pouze ve znění „dvoru poplužního s poplužím“). 

  

Kryštof Popel z Lobkovic na Bílině, Beškovicích, Blatné a také na Kosti a Troskách (+ 26. 3. 

1590) byl se svým bratrem Litvínem (+ 6. 2. 1580) zakladatelem bílinské větve rodu. Rodové 

statky bílinské větve dědil nejstarší Kryštofův syn Oldřich Felix (+ 21. 3. 1604). Mezi drženými 

statky byl i hrad Kost s příslušným panstvím. V roce 1571 se Oldřich Felix oženil s Annou 

s Hradce a měl s ní sedm dětí. Nejstarší Oldřichův syn Vilém Popel (zv. mladší; *c. 1575, + 1. 1. 

1647) dědil Bílinu a Solopisky a mladší syn Václav Popel (* 1590, + 25. 3. 1616) obdržel Kost a 

Beškovice. Václav zemřel bez potomků a kostecké panství připadlo jeho staršímu bratrovi 

Vilémovi. Ten Kost obratem prodal své tetě z chlumecké linie Marii Magdaleně z Lobkovic 

(*1569, + 1633), provdané za Jana Rudolfa Trčku na Opočně. Marie Magdalena Trčková 

z Lobkovic, nedokázala zaplatit celou sumu za koupené kostecké panství a tak v roce 1622 

postoupila svůj dluh Polyxeně z Lobkovic, roz. z Pernštejna (*1566, + 24. 5. 1642), manželce 

Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic (* 15. 8. 1568, + 16. 6. 1628) z chlumecké a následně 

knížecí (1623) linie rodu. Polyxena uhradila všechny pohledávky. Přesto v roce 1632 prodala 

Kost s příslušenstvím Albrechtovi z Valdštejna, vévodovi z Frýdlantu. Kupní smlouvou byla 

upravena podmínka vkladu do desek zemských až po zaplacení trhové ceny. Do zavraždění 

Albrechta z Valdštejna 25. 2. 1634 v Chebu, k úplnému zaplacení koupeného kosteckého panství 

nedošlo. Rozsáhlý majetek Albrechta z Valdštejna byl po jeho smrti konfiskován. V rámci 

konfiskačního řízení bylo panství Kost v roce 1635 vráceno Polyxeně kněžně z Lobkovic do 

užívání (Bílek, Tomáš V.: Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Praha 1883, s. 789). Ta 

v roce 1636 předala Kost svému synovi Václavovi Františku Eusebiovi 2. knížeti z Lobkovic 

(*30. 1. 1609, + 22. 4. 1677; Genealogické údaje o lobkovickém rodu viz Kasík, Stanislav – 

Mašek, Petr – Mžyková, Marie: Lobkowiczové. Dějiny a genealogie rodu. České Budějovice 

2002; dále jen Kasík, Lobkowiczové). Kníže z Lobkovic v roce 1638 prodal Kost 

s příslušenstvím Heřmanovi Václavovi Černínovi hraběti z Chudenic (* 1576, + 7. 3. 1651).  

 

Heřman Černín byl třikrát ženatý. Poslední manželkou se mu v roce 1633 stala o třicet let mladší 

Sylvie Kateřina hraběnka z Caretto-Millesima (+ 1664). Ta po smrti svého manžela spravovala 

kostecké panství, které bylo jejím věnem. Heřman Černín zemřel bezdětný a dědicem svých 

četných panství ustavil prasynovce Humprechta Jana Černína (*1628, + 1682). Vdova Sylvie 

Kateřina se v roce 1659 vdala za Leopolda Viléma (*1626, + 1671), mladšího ze synů Viléma 

markraběte z Badenu (*1593, + 1677). Za pět let po sňatku, ve věku 58 let zemřela (+ 29. 2. 
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1664) a byla pochována v chrámu sv. Víta v Praze, v kapli sv. Zikmunda, vedle svého prvního 

manžela. Po její smrti připadlo sobotecké panství a Kost Humprechtovi Janovi hraběti Černínovi 

z Chudenic (+ 3. 2. 1682 na zámku v Kosmonosích, pohřben byl v chrámu sv. Víta na Pražském 

Hradě). Dědicem soboteckého a kosteckého panství se stal starší ze synů Heřman Jakub Gottlieb 

hrabě Černín z Chudenic (*1659, + 28. 8. 1710), který se oženil s dědičkou Jindřichova Hradce 

Marií Josefou hraběnkou Slavatovou z Chlumu a Košumberka (*1667, + 1708). Jejich syn 

František Josef Černín (*1696, + 1733), byl předposledním držitelem kosteckého panství. Jeho 

mladší bratr z otcova druhého manželství a Annou Josefou z Khünburgu, František Antonín (* 

1710, + 1739), byl v roce 1738 nucen zadlužené kostecké panství prodat. V roce 1739 se novým 

vlastníkem stal Václav Kazimír Netolický z Eisenbergu (Sedláček, Hrady X, 1895, s. 90-95; 

Pekař, Josef: Kniha o Kosti, Praha 1998; Mulačová, 2016, s. 18). 

 

Rod Netolických pocházel z měšťanského prostředí jihočeských Netolic. V roce 1595 obdržel 

erb a v roce 1597 potvrzení šlechtictví s přídomkem „z Eisenbergu“, správce lesů města České 

Budějovice, Václav Netolický (+ po 1634). Jeho vnuk Ferdinand František (+ 1684) byl v roce 

1660 povýšen do rytířského stavu. Výše zmíněný Václav Kazimír Netolický (* 1700, + 1760), 

byl od roku 1738 purkrabím královéhradeckého kraje a následně také presidentem české komory. 

V roce 1741 byl povýšen do stavu svobodných pánů a v roce 1759 do stavu hraběcího. Za jeho 

života byl z panství Kost zřízen tzv. majorát („fideikommis“). Fideikomisní panství byla 

zřizována jako vyšší forma vlastnictví, která díky rodové smlouvě zabraňovala drobení majetku 

mezi dědice. Také byl chráněn majetek proti královské odúmrti a bylo umožněno dědění 

příbuznými. Panovník, protože se vzdával odúmrti, musel se zřízením fideikomisního panství 

souhlasit. Souhlas projevený písemnou formou byl podmíněn panovníkovou přízní a možnou 

odměnou za vykonané služby.  

 

Posledním mužským členem rodu byl Václavův jediný syn Jan Adam (* c. 1731, + 1769). 

Kostecké panství dědil syn jeho sestry Marie Terezie (+ 1. 1. 1760), která byla vdaná od roku 

1754 za Františka Václava hraběte Vratislava z Mitrovic (* 1721, + 10. 7. 1779). Ten 

nezletilému synovi Antonínovi Václavovi (* 1756, + 17. 2. 1791) vykonával poručenskou správu 

a v době jeho dospělosti mu předal panství Kost a Rakov. Antonín Václav s císařovým 

povolením připojil k svému rodovému jménu Vratislav z Mitrovic i jméno Netolický. Jeho 

jméno pak znělo hrabě Vratislav-Netolický z Mitrovic. S manželkou Eleonorou z Vrbna měla 

jediného syna Eugena (* 1786, + 14. 2. 1867). Eugen hrabě Vratislav-Netolický z Mitrovic byl 

polním maršálem, nositelem Řádu zlatého rouna, komturem a kancléřem Vojenského řádu Marie 

Terezie, měl velkokříž uherského královského řádu sv. Štěpána, stal se kapitánem císařské 

osobní gardy. Byl také poslední vrchností před zrušením poddanství a ukončením patrimoniální 

správy. Od roku 1850 byla zavedena správa státní, zřízením okresních soudů, okresních úřadů a 

úřadů v obcích, do jejichž zastupitelstev proběhly historicky první volby. 

 

Velkostatek a samotný hrad Kost měly i nadále své vlastníky z řad šlechty. Po úmrtí Eugena 

hraběte Vratislava-Netolického v roce 1867 vznikl soudní spor mezi potenciálními dědici. 

Eugenova sestra Terezie Vratislavová se vdala za Josefa Pozzo di Borgo, původem z Korsiky. 

Jejich syn Josef byl bezdětný a z jeho sester se starší Eleonora (* 1811, + 1849) vdala za Jana 

Saladina Dal Borgo, původem z italské Pisy. Jejich syn Flaminio Dal Borgo soudní spor o Kost 

vyhrál a v letech 1873 – 1874 bylo vyhověno jeho žádosti o spojení rodového jména a erbu Dal 

Borgo se jménem a erbem hrabat Netolických z Eisenbergu. Sňatkem Anny Marie Dal Borgo-

Netolické (* 1925, + 1980) s Václavem Norbertem hrabětem Kinským (* 1924, + 2008) zdědily 

Kost jejich děti, které používají dnes rodové jméno Kinský-Dal Borgo. V roce 1990 byla Kost 

tímto rodem restituována (Ottův slovník naučný. Díl XXVI. Praha 1907, s. 1002; Mašek, Petr: 

Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Díl I. A-M, 

Praha 2008, s. 15 Netolický z Eisenbergu, s. 167 Dal Borgo-Netolický; Díl II. N-Ž, Praha 2010, 
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s. 470 – 472 Wratislav z Mitrowic; Mulačová, 2016, s. 18; Pouzar, Vladimír a kol: Almanach 

českých šlechtických rodů 2011, nakladatelství Martin 2010, s. 213). 

 

Josef Pekař v publikaci „Kniha o Kosti“ zmiňuje některé skutečnosti ze života v Dobšíně 

v minulosti. Okolí zalesněné borovicovým porostem („Kamenický les“) zaměstnávalo část 

obyvatel při těžbě dřeva. V okolí jsou pískovcové skály. Existuje i pomístní název „Bílé skály“. 

Na jedné takové skále stojí i hrad Kost. Na katastru obce, na břehu rybníka Obora v Plakánku, se 

nachází nejstarší pískovcový lom Českého ráje, který je znám od roku 1591 (pamětní nápis 

s letopočtem rytý do skály „Deo ac D Mar. Mag. 1591“). Na Skále u Pilského (Oborského) 

rybníka jsou vidět dva výjevy – legenda o sv. Jiří z r. 1764 a čtveřice lamačských nástrojů – 

palice, klín, lopata a špičák. Krom těžby písku se v lomech především dobývaly stavební kvádry, 

zv. štuky. Z lomů se zmiňuje lom Šenkýřův. Lze spekulovat o tom, že stavební materiál pro hrad 

Kost mohl být těžen v okolí samotné stavby a snad i na katastru dnešní obce Dobšína. V Dobšíně 

byla v historii známa povinnost stříhat ovce a odvádět tzv. „osepní“ oves. Z obilnin se zde 

nejvíce pěstovalo žito. Rozšířené bylo také včelařství a rybníkářství. Velkým rybníkem byl 

rybník zv. Obora. Další dva bezejmenné rybníky se nacházejí na katastru obce. U hráze rybníka 

Obora býval mlýn, později s pilou. 

 

Historická topografická literatura přináší o obci Dobšíně některé informace. V roce 1790 je 

uváděno, že obec Dobšín tvoří 15 domů. V té době ves patřila k fideikomisnímu panství Kost, 

v držení Antonína říšského hraběte Vratislava Netolického z Mitrovic (Schaller, Jaroslaus: 

Topographie des Königreichs Böhmen. Vierter Theil. Bunzlauer Kreis. Prag und Wien 1790, s. 

45n, s. 52; dále jen Schaller). 

 

V roce 1834 patříl Dobšín k fideikomisnímu panství Kost a Rakov v držení Evžena hraběte 

Vratislava Netolického z Mitrovic („Wratislaw Graf Mitrowicz und Netolitzky“), císařského a 

královského komoří, generál-majora, dědičného kuchmistra Království českého. Ves Dobšín 

měla 30 domů s 192 obyvateli, včetně jedné židovské rodiny. Ves se skládá ze tří částí: Velký 

Dobšín, Malý Dobšín a Kamenice, rozkládající se vedle asi 10 minut vzdálena. Přifařena je do 

Libošovic (kostel sv. Prokopa;  Sommer, Johann Gottfried: Das Königreich Böhmen. Zweiter 

Band. Bunzlauer Kreis, Prag 1834, s. 382 a 386).  

 

V roce 1890 byla ves Dobšín součástí hejtmanství Jičín a politického okresu Sobotka. Farně 

příslušela do Libošovic. 216 obyvatel české národnosti žilo ve 41 domě, v obci byla jednotřídní 

škola, pivovar, mlýn s pilou a pískovcové lomy (Ottův slovník naučný. Díl VII. Praha 1893, s. 

742). 

 

První zmínka o vsi Kamenice v písemných historických pramenech je v dlužním úpisu Jana 

staršího z Vartenberka na Rohozci, Skalách a Přepeřích (* 13. 8. 1538, + 1572-1575; syn Adama 

z Vartenberka na Rohozci a Skále, + c. 1564, a Magdaleny Bezdružické z Kolovrat, + 1540). Jan 

z Vartenberka listem datovaným „v auterý po svaté Voršile“ 1571 (23. 10. 1571) potvrzuje dluh 

16 701 kop míšeňských grošů Jindřichovi Brozanskému z Vřesovic, místosudímu Království 

českého a Johance Vřesovcové z Vojnína, oběma sezením na Vraném a Žerotíně. Zavazuje se 

jim, jejich potomkům a také dědicům splatiti dluh na sv. Havla (16. 10.) v roce 1572, nejpozději 

do dvou týdnů po tomto datu. Nezaplatí-li, pak se mohou uvázat v dědiny a dědictví Jana 

z Vartenberka, ve výčtu řady vsí je zmíněna „Kamenice ves celá“ (Profous, díl II., 1949, s. 192; 

Mulačová, 2016, s. 41-12).  

 

Druhá zmínka o vsi Kamenice je z 30. 3. 1615, kdy Otta Jindřich z Vartenberka prodal hrad 

Skály Albrechtovi Janovi Smiřickému ze Smiřic. O prodeji byl učiněn vklad do zemských desek 

(DZ 137 K 12, 188 L 5). Předmětem prodeje bylo: „…zámek Skály s dvorem poplužním, 
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čtvrtina města Turnova, dvory Přepeře a Arnoštovický s řekou Jizerou, vesnice Labe, Vransko, 

Bobov, Suchov, Protivná, Lištný, Mukařov, Huntířov, Skuhrov, Bzí, Plzov, Veselí, Chlistov, 

Těpeře, Dobrohostov, Alšovice, Jablonec, Džbánov, huť sklená na Mšenu, Loučná, Kokonín 

Velký, Vrkoslavice, Maršovice, Šubrtovice, Liskov, Kokonín Malý, Jistebsko, Přepeře, Štveřín, 

Ploukovice, Sychrov, Doubí, Srbsko, Kamenice, Skokovy, Mlýnce, Olešnice, Skalany, Babiny, 

Církovsko, Kačanovy, Pohoří a Kadeřavý (Sedláček, Hrady X., 1895, s. 331 – 332).  

 

Albrecht Jan ze Smiřic patřil k významným exponentům českého stavovského povstání proti 

Habsburkům. Zemřel sice už 19. 1. 1619, ale po bitvě na Bílé hoře v roce 1620, která definitivně 

ukončila vojenský i politický odpor českých stavů, byl 26. 4. 1621 posmrtně souzen hrdelní 

komisí, shledán vinným, odsouzen ke ztrátě veškerého majetku a jeho památka byla prohlášena 

za „proklatou a nepoctivou“. Předmětem konfiskací byly dvě majorátní panství (fideikomisy) a 

dvanáct svobodných statků, mezi nimiž byly například Semily s Návarovem, Jičín s Kumburkem 

a Oulibicemi, Český Dub s Frýdštejnem, Turnov se Skálami a Troskami. 

 

Výčet rozsahu konfiskovaného panství Skály obsahoval následující: „…zámek Skály s dvorem 

poplužním, čtvrt města Turnova, dvory poplužní Přepeře a Arnoštický, vsi Labe (Laab), 

Vransko, Bobov, Stěhov (Sněhov), Protivná (zanikla), Lištné (díl), Mukařov, Huntyřov, 

Skuhrov, Bzí, Plzov (Splzov), Veselí, Chlístov, Těpeře, Dobrohostov (zanikla), Alšovice, 

Jablonec a Džbánov, huť skelná, řečená na Mšenu, vsi Loučno, Kokonín Velký, Vrkoslavice, 

Maršovice, Šubrtovice (zanikla), Liskov (Lestkov), Kokonín Malý, Jistebsko, Přepeře, Štveřín, 

Plankovice, Zichrov, Doubí, Srbsko, Kamenice, Skokovy, Babiny (samota), Čirkovsko (zanikla), 

Kačanovy (Kacanov), Pohoří a Kadeřavej (Kadeřavec), s podacími kostelními a vším 

příslušenstvím, jak to Albrecht Jan Smiřický ze Smiřic l. 1615 za 38 250 kop grošů českých 

koupil od Otty Jindřicha z Wartenberku, který týž statek na díl svůj po otci svém Karlovi vedle 

dílčích cedulí od svého bratra staršího Jana Jiřího obdržel“ (Bílek, Tomáš V.: Dějiny konfiskací 

v Čechách po r. 1618. Praha 1882, s. 534; dále jen Bílek, Konfiskace). 

   

Albrecht Jan Smiřický zemřel mladý a bezdětný. Bez potomků zemřeli i jeho bratři. V roce 1619 

byl jediným mužským reprezentantem rodu Smiřických za Smiřic Jindřich Jiří (+ 1630), který 

však byl nedostatečným na rozumu. Sestry Eliška Kateřina (+ 1620) a Markéta Salomena (+ po r. 

1654) se postarali o dramatické předznamenání konce svého rodu, který ve své době patřil 

k nejbohatším rodům v království (Albrecht Jan měl například u banky ve Frankfurtu nad 

Mohanem depozit tří tun zlata a šperků). Sestry svedly pomyslný „boj“ o obrovské dědictví, 

který ukončil výbuch části jičínského zámku, záměrně způsobený Eliškou Kateřinou Smiřickou, 

tehdy již vdanou za Otu Jindřicha z Vartenberka. Ten ji osvobodil z vězení na hradě Kumburku, 

kam ji nechala zavřít její mladší sestra. K vězení ji však odsoudil již její otec Zikmund, protože 

se v roce 1606 dopustila nepřijatelného milostného vztahu s poddaným kovářem. Výbuch 

jičínského zámku zabil nejen ji, ale i manžela její sestry Jindřicha Slavatu z Chlumu, společně 

s několika členy královské komise, která měla vyšetřit okolnosti sesterských majetkových sporů. 

Blbého Jindřicha Jiřího se ujala jeho sestra Markéta Salomena. Jindřich Jiří byl, i přes svou 

duševní nedostatečnost, stále potenciálním dědicem smiřického majetku. Tato skutečnost 

nemohla ujít pozornosti mnohých zájemců. Celou věc komplikovaly konfiskace statků 

odsouzeného, i když již dva roky zemřelého, Albrechta Jana Smiřického ze Smiřic. Markéta 

Salomena Smiřická chtěla získat kontrolu nad dědictvím svého bratra tím, že usilovala o 

jmenování jeho poručnicí. Na scénu však vstoupil ambiciózní Albrecht z Valdštejna, který již 

učinil řadu podstatných kroků k zahájení své oslnivé kariéry. Na císaři, který byl Valdštejnovi již 

za mnohé vděčný, vymohl pro svou osobu jmenování poručníkem Jindřicha Jiřího Smiřického. 

Svůj požadavek podpořil příbuzenským vztahem k Jindřichovi Jiřímu Smiřickému, kterému mu 

byl po své matce strýcem. Po té došlo k dramatickému hledání poručence, kterého po bitvě na 

Bílé hoře odvezla jeho sestra do Německa. Nakonec byl v roce 1628 přivezen z Hamburku a 
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ubytován na hradě Hrubá Skála, kde v roce 1630 zemřel. 

 

Albrecht z Valdštejna, tehdy už vévoda z Frýdlantu (4. 1. 1627), získal po Smiřických nejen 

Hrubou Skálu, ale také malou Skálu (Vranov), Trosky, Frýdštejn, Semily, Návarov, Kumburk, 

Úlibice, Hořice, město Turnov. Z pobělohorských konfiskací získal celou řadu dalších statků – 

Frýdlant s Libercem, Veliš, Bělou s Kuřívody, Nový Zámek s Českou Lípou, Smrkovice, 

Semily, Český Dub, Mnichovo Hradiště, Doksy s Bezdězem, Housku a Vidím s Kokořínem a 

Stránkou, Kopidlno, Hostinné, Vrchlabí, Vysoké Veselí, Zběř, Tuří, Staré Hrady, Smidary, 

Stvolínky, Kost, Mimoň, Hrubý Rohozec, Lemberk, Grabštejn, Bělohrad, Vlčice, Miletín, Pecku, 

Valečov, Valtinov, Vartenberk, Jičín a celou řadu dalších (Bílek, Konfiskace, 1883, s. 773 n.).  

 

Kamenice byla součástí panství Svijany, které v roce 1622 z konfiskací po Jáchymovi Ondřejovi 

Šlikovi získal Albrecht z Valdštejna. Ten připojil Svijany k panství Mnichovo Hradiště, které 

získal z konfiskací majetku Václava Budovce z Budova (oba popraveni 21. 6. 1621 v Praze). 

Albrecht z Valdštejna jako kníže a vévoda z Frýdlantu postoupil v roce 1624 Mnichovo Hradiště 

nejprve lénem a pak do dědičného držení Maxmiliánovi z Valdštejna. Mnichovo Hradiště zůstalo 

majetkem Maxmiliána z Valdštejna i po té, co byl Albrecht z Valdštejna v roce 1634 v Chebu 

zavražděn. Následné konfiskace valdštejnských statků se Mnichova Hradiště nedotkly a 

Maxmiliánovi potomci jej drželi až do roku 1945. V roce 1820 prodal svijanské panství 

František Adam hrabě z Valdštejn-Vartenberku (* 14. 2. 1759, + 24. 5. 1823). Kupcem byl Karel 

Alain Gabriel kníže z Rohanu, princ z Guémenée, vévoda z Montbazonu a Bouillonu (* 18. 1. 

1764, + 24. 4. 1836). Rohanové, příslušníci nejvyšší francouzské aristokracie a příbuzní několika 

evropských panovnických rodů včetně rakouského císaře, měli hlavní sídlo na zámku Sychrov. 

Svijanský statek byl připojen k hlavnímu rohanskému panství s centrem v Sychrově. Vrchností 

byli Rohanové ve Svijanech a také v Kamenici až do roku 1850, kdy dosavadní patrimoniální 

správa byla nahrazena správou státní zřízením okresních soudů a okresních, městských a 

obecních úřadů. Velkostatek drželi Rohanové až do roku 1945. 

 

Lenka Mulačová se ve své práci zabývá jednotlivými menšími částmi vsi Kamenice a jejich 

příslušností k rozličným statkům s rozdílnými majiteli. Tuto problematiku jsem nesledoval a 

přihlédl jsem k historii hlavní části vsi. 

 

V roce 1790 byla Kamenice součástí panství Svijany, které po smrti Emanuela Filiberta říšského 

hraběte z Valdštejn-Vartenberku, na Třebíči, Duchcově, Svijanech a Loukovci (* 2. 2. 1731, + 

22. 5. 1775), náleželo jeho nezletilým synům, kterým poručenskou správu vykonávala jejich 

matka Marie Anna, roz. princezna z Liechtensteinu (*15. 10. 1738, +29. 5. 1814). V Kamenici 

v té době bylo 40 domů (Schaller, 4. díl, 1790, s. 230). 

 

V roce 1834 byla Kamenice součástí alodiálního panství Svijany se statky Malý Rohozec a 

Jílový, v držení polního podmaršálka Karla Alaina Gabriela knížete z Rohanu. Kamenice, resp. 

Kamenice v kraji („Kamenitz im Lande“, nebo „Land-Kamenitz“ – pro odlišení od „Horské 

Kamenice“ – „Gebirgs-Kamenitz“ u Železného Brodu), měla v uvedeném roce 16 domů se 106 

obyvateli a jedno hospodářství. Přifařena byla do Bosně (kostel sv. Václava; Sommer, Sv. 2, 

1834, s. 219). 

 

V roce 1890 byla Kamenice součástí hejtmanství a okresu Mnichovo Hradiště, přifařena do 

Bosně. Stálo zde 25 domů s 115 obyvateli české národnosti. 6 domů s 25 obyvateli patřilo ke 

katastru obce Malé Bratřice (Malobratřice; Ottův slovník naučný. Díl XIII. Praha 1898, s. 847). 
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O JMÉNU 

 

Dobšín – Jazykovědci je význam jména obce vykládán takto: „Toto místní jméno vzniklo 

přivlastňovací příponou –ín z osobního jména Dobša, jež bylo druhotvarem jména Dobeš. U vsi 

jménem Dobšice je činěn výklad, že jméno znamená „ves lidí Dobšových“ s poznámkou, že 

osobní jméno Dobeš vzniklo ze jména Tobias (Profous, I., 1954, s. 414). 

 

Kamenice – Místní jméno Kamenice má v téměř všech známých případech jméno po potoku 

nebo říčce, která má shodné jméno. Osídlení obvykle je na břehu takto pojmenované vodoteče. 

Jméno potoku či říčce dávalo buď prameništěm ve skalnatém prostředí, protékáním mezi 

skalami, nebo charakteristickým vzhledem kamenitého koryta (Profous, II., 1949, s. 192n). 

 

   
 

Erb pánů z Vartenberka, vlevo základní rodový erb, uprostřed erb Vartenberka jako dědičného 

nejvyššího číšníka Království českého (kresba Stanislav Kasík), vpravo všeobecný rodový erb 

v 16. století, obtočený zeleným drakem uherského Dračího řádu (kresba Jiří Louda) 

 

O ERBU PÁNŮ Z VARTENBERKA 

  

Na začátku 14. století se erb Vartenberků ustálil do podoby zlato-černě polceného štítu. Úplný 

erb doplňovala přilba s černo-zlatými přikrývadly a klenotem dvou křídel. Vnitřní strana křídel 

byla zlatá, vnější černá a posetá zlatými srdíčky (Kasík, Stanislav: Vartenberkové. Heraldika, 

roč. 14, č. 3., Jílové u Prahy 1981). 
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Ideální rekonstrukce podoby ustrojení a zbroje Jana z Michalovic, podle básně Heinricha 

z Freibergu z roku 1281 (kresba Stanislav Kasík) 

 

O ERBU PÁNŮ, HRABAT Z VALDŠTEJNA 

A HRABAT Z WALDSTEIN-WARTENBERGU 

 

Nejstarší podoby erbů Markvarticů, jak František Palacký nazval potomky nejstaršího známého 

předka komorníka Markvarta, připomínaného v roce 1159, se zachovaly na pečetích. Pečetním 

obrazem a později i štítovým znamením byl kráčející lev, či také lvice, jak je někdy zcela 

nepřesně označován lev stojící na všech čtyřech nohách. Nejstarší pečeti pocházejí z roku 1237 a 

patřily synům Markvarta z Března Havlovi z Lemberka a Jaroslavovi z Hruštice. Až do konce 

13. století se setkáváme se lvem na pečetích Beneše purkrabího na Budyšíně (1245), Jaroslava z 

Lemberka (1281-1283), Zdislava z Lemberka (1283-1284), Jana z Michalovic (1281-1284), 

Beneše z Vartenberka (1283), stejně jako jeho otce Markvarta z Vartenberka. O barevnosti 

„markvartického“ erbu existuje zpráva v epické básni Heinricha z Freibergu oslavující Jana 

z Michalovic a jeho cestu do Francie v roce 1281. Pole štítu bylo „potaženo novými červenými 

kuními krčky..., na něm z bílého hermelínu vykrojený lev...“.  

 

K markvartickému rozrodu patřili krom pánů z Michalovic také páni z Vartenberka a páni 

z Valdštejna. Vartenberkové na počátku 14. století opustili znamení kráčejícího lva a začali 

užívat jednoduchého zlato-černě polceného štítu. Klenotem byla složená orlí křídla – spodní 

zlaté, vrchní černé, poseté zlatými srdíčky. Někteří příslušníci rodové větve sídlící na Děčíně a 

později jen senior rodu používali specifického klenotu loďky s veslující pannou. Na konci 15. 

století začal být vartenberský štít obtáčen zeleným drakem. Toto doplnění štítu bylo znamením 

uherského Dračího řádu, který založil na konci 14. století uherský a později český král a císař 

Zikmund Lucemburský. Prvním z Vartenberků, který začal obtáčet svůj štít drakem, byl 

Zikmund Děčínský z Vartenberka (+ 1518). Rodové tradice hovoří o tom, že prvním nositelem 

Dračího řádu byl Čeněk z Vartenberka (+1425), kdysi nejvyšší purkrabí Království českého 
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v době vzplanutí husitské revoluce. Vyprávěcí prameny sdělují, že Čeněk vrátil insignie řádu 

Zikmundovi na sněmu ve Vratislavi, jako osobní protest proti vyhlášení křížové výpravy proti 

Čechům. Držení Dračího řádu Čeňkem z Vartenberka nelze doložit jinými nezvratnými důkazy. 

 

 

 
 

Erb udělený Adamovi z Valdštejna při povýšení do hraběcího stavu v roce 1621 – miniatura 

v privilegiu.  

Střední štítek je ohraničený zelenou do kruhu rozvinutou routovou korunou 
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Erb Albrechta z Valdštejna, vévody z Frýdlantu (kresba Stanislav Kasík) 

 

 
 

Erb hrabat z Valdštejn-Vartenberku (kresba Petr Tybitancl) 
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Základní rodový erb Valdštejnů (kresba Jiří Louda) 

 

Valdštejnové měli společné předky s pány z Vartenberka, z Lemberka a z Michalovic. Jejich 

původním erbem byl lev. U Valdštejnů by modrý lev s červenou zbrojí ve zlatém štítě. Později 

na konci 15. století začali užívat znaku se čtyřmi lvy – ve štítu čtvrceném zlato-modře přivrácení 

lvi opačných tinktur. Čili v prvním a čtvrtém poli byl původní rodový modrý lev a ve druhém a 

třetím modrém poli lev zlatý. Když byl Adam z Valdštejna (+ 1655) povýšen 20. 9. 1621 do 

hraběcího stavu, byl mu polepšen rodový erb o střední stříbrný oválný štítek ohraničený zeleným  

vavřínovým (routovým) věnečkem, ve kterém je černý orel se zlatou iniciálou FII na hrudi a 

držící pařáty kotvu a palmovou ratolest. Střední štítek byl ohraničen zelenou, do kruhu stočenou 

tzv. routovou korunou – ta byla vlastně rozvinutou listovou korunou s obroučkou osazenou 

routami. Císařovna Marie Terezie privilegiem z 16. 8. 1758 povolila Vincenci hr. z Valdštejna na 

Mnichově Hradišti a Františku Josefovi hr. z Valdštejna na Duchcově užívat titul pán 

z Vartenberka a polepšila jim rodový erb přidáním dvou vartenberských oválných zlato-černě 

polcených štítků, obtočených zeleným drakem. Lvi ve štítu byli opatřeni korunami a štít sám byl 

nesen modrým a zlatým korunovaným lvem (Kasík, Stanislav: Valdštejnové. in: Valdštejnská 

obrazárna v Chebském muzeu. Katalog stálé expozice. Cheb 1999, s. 10 – 18).  

 

 
Erb pánů z Bibersteina (kresba Jiří Louda) 

 

O ERBU PÁNŮ Z BIBERSTEINA 

 

Biebersteinové užívali erbu, kterým byl zlatý štít a v něm červený jelení paroh, stočený do kruhu. 

Shodný paroh byl v klenotu na přilbě s přikrývadly červeno-zlatými (Sedláček, August: 

Českomoravská heraldika. Část zvláštní. Praha 1925, s. 93, dále jen ČMH II.). 
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Erb pánů z Lobkowicz po povýšení do stavu říšských svobodných pánů 3. 8. 1459 

(kresba Jiří Louda) 

 

O ERBU PÁNŮ Z LOBKOWICZ 

 

Původním rodovým erbem Lobkowiczů je stříbrný štít s červenou hlavou štítu a klenotem 

červeného obráceného klobouku se stříbrným perem. V takové podobě se lobkovický znak 

objevuje na nejstarších známých pečetích příslušníků rodu. Mikuláš II. Hasištejnský a Jan Popel 

bratři z Lobkowicz byli listinou císaře Friedricha III., vydanou 3. 8. 1459 v Brně, povýšení do 

stavu říšských svobodných pánů a zároveň jim byl polepšen erb. Od té doby užívali 

Lobkowiczové čtvrceného štítu, jehož 1. a 4. pole neslo původní rodový erb a ve 2. a 3. 

stříbrném poli byla kosmo černá orlice se zlatou zbrojí a zlatým perizoniem. Černá orlice ve 

stříbrném štítě patřila rodu pánů ze Žirotína. Manželkou Mikuláše II. Hasištejnského 

z Lobkowicz byla Žofie (Ofka), dcera Jaroslava Plichty ze Žirotína a Zdeňky z Potštejna. 

Nového rodového erbu z roku 1459 užívaly všechny rodové linie a větve. V knížecím znaku, 

který prošel poměrně komplikovaným vývojem a ustálil se v polovině 17. století, se tento erb 

uplatnil na místě středního štítku (Kasík, Lobkowiczové, 2002, s. 11-13). 

 

 
 

Erb Černínů z Chudenic (kresba Jiří Louda – nikoliv zcela přesné) 

 

O ERBU ČERNÍNŮ Z CHUDENIC 

 

Černínové z Chudenic patří k velice starobylé rodové skupině, kterou František Palacký nazval 

Drslavici a jejich erb „poloutrojříčí“. Černínové pocházeli ze západních Čech. Používali jako erb 
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červeno-modře polcený štít s třemi stříbrnými břevny v levém poli. Klenotem bylo polcené 

křídlo, vpravo červené, vlevo modré s třemi stříbrnými břevny. V roce 1623 byl Heřmanovi 

Černínovi při povýšení do stavu starobylých panských rodů v Českém království polepšen 

Ferdinandem II. rodový erb o rakouský korunovaný štítek a písmena F, M, R ve stříbrných 

břevnech. Klenotem byla dvě rozložená křídla, pravé červené, levé modré s třemi stříbrnými 

břevny, mezi křídly stříbrná ozbrojená v lokti ohnutá ruka držící stříbrnou šavli se zlatým jílcem 

a záštitou (ČMH II., s. 29).  

 

 
 

Erb hrabat Netolických z Eisenbergu (kresba Zdirad Čech) 

 

O ERBU NETOLICKÝCH Z EISENBERGU 

 

V roce 1739, kdy kostecké panství získal Václav Kazimír Netolický z Eisenbergu, používal nový 

majitel erb podle privilegia z 10. 4. 1660, kterým byl jeho předek Ferdinand Netolický povýšen 

do rytířského stavu v Království českém. Václav Kazimír Netolický byl 26. 10. 1741 povýšen do 

stavu svobodných pánů a pak 2. 1. 1759 do stavu hraběcího. V obou případech byl zároveň 

potvrzen rodový erb s některými úpravami a polepšeními. Výsledný hraběcí erb měl následující 

podobu: Zlato-červeně polcený štít, v patě skalnaté trojvrší v přirozené barvě. Vpravo půl 

černého korunovaného orel se zlatou zbrojí a červeným jazykem, vlevo zlatý korunovaný lev 

s modrou zbrojí. Na štítě tři korunované přilby. 1. s přikrývadly černo-zlatými a klenotem 

vyrůstající černá korunovaná orlice, 2. s přikrývadly vpravo černo-zlatými, vlevo červeno-

stříbrnými a klenotem ze stříbrného trojvrší vynikající dvě odkloněná pštrosí pera, pravé červené, 

levé stříbrné mezi nimi zlatá osmihrotá hvězda. 3. s přikrývadly červeno-stříbrnými a klenotem 

vyrůstajícího korunovaného lva s modrou zbrojí (ČMH II., s. 542-543; Merawiglia-Crivelli, 

Rudolf Johann: Der böhmische Adel. Nürnberg 1885, s. 290, tab. 140). 
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Nahoře erb Vratislavů z Mitrovic (kresba Jiří Louda) 

Dole erb Evžena hraběte Vratislava-Netolického z Mitrovic (kresba Zdirad Čech) 

 

O ERBU VRATISLAVŮ Z MITROVIC 

 

Erbem tohoto rodu, který se psal podle Mitrovic u Sedlčan a odvozuje svůj bájný původ od 

českého knížete Vratislava, byl červeno-černě polcený štít. Na štítě korunovaná přilba 

s přikrývadly červeno-černými a klenotem dvou buvolích rohů, černého a červeného. Při 

povýšení Viléma Vratislava z Mitrovic do hraběcího stavu 15. 2. 1620, byl mu potvrzen erb 

s černo-červeně polceným štítem (tedy opačně a rozdílně od starší tradice; ČMH II., s. 176). Po 

spojení rodových jmen Vratislav a Netolický došlo i spojení erbů tak, že v polceném štítě bylo 

pole vpravo červeno-černě polceno a pole levé bylo také polcené a ve shodě s podobou 

hraběcího erbu Netolických z Eisenbergu.  
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Erb knížat z Rohanu, podle privilegia z roku 1808 (kresba Stanislav Kasík) 

 

O ERBU KNÍŽAT Z ROHANU 

 

Rohanové pocházeli z Francie a patřili k nejvýše postaveným šlechtickým rodům Francouzského 

království. Jejich historická rodová sídla byla v Bretani a svůj původ odvozují od ze 

středověkých vévodů bretaňských. Do Rakouska emigrovali po vypuknutí Velké francouzské 

revoluce. U císařského dvora ve Vídni se o azyl ucházel Henri Louis Maria de Rohan, princ de 

Guémeneé a vévoda de Montbazon (1745–1809), bývalý nejvyšší komoří francouzského krále a 

manžel vychovatelky královských dětí Victorie Armande Josephine, roz. de Rohan, princezny de 

Soubisé (1743–1807), která Francii neopustila a složila občanskou přísahu Francouzské 

republice (vykládá se to jako mezi manželi domluvené záměrné konání). S knížetem Henrim 

přišli i jeho tři synové Charles Alain Gabriel (1764–1836), Victor Louis Mériadec (1766–1846) a 

Jules Armand Louis (1768–1836). Henri kníže Rohan, jako příbuzný císaře Františka II. 

(Rohanové byli ve velmi blízkých rodinných vztazích k vévodům lotrinským, stejně jako 

potomci Marie Terezie Habsburské a Františka Štěpána Lotrinského, k nimž patřil i jejich vnuk 

císař František II.), obdržel český inkolát a indigenát, který mu umožnil usadit se v Českém 

království a nakupovat zde statky. Zároveň mu byl uznán jeho knížecí titul. Všichni tři synové 

aktivně bojovali proti Francouzské republice a proti Napoleonovi již před příchodem jejich otce 

do Rakouska. Pak vstoupili do rakouské armády a dosáhly v ní vysokých generálských hodností. 

Žádný z uvedených bratrů neměl mužské potomky. Jejich sestra Marie Louise Josephine (1765–

1839) se vdala za bratrance Charlese Louise Gasparda prince de Rohan-Rochefort-Montauban 

(1765–1843) a měla dva syny, Camilla a Benjamina. Oba se svolením císaře adoptoval nejmladší 

z bratrů jejich matky. Dědicem statků a titulů se stal starší Camille (1800–1892), ale ten zůstal 
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bez potomků. Mladší Benjamin (1804–1843) zajistil pokračování rodu pěti syny. Nejstarší 

Arthur Charles (1826–1885) byl otcem knížete Alaina (1853–1914), který po prastrýci Camillovi 

dědil. Čtvrtý z Benjaminových synů Louis Antoin založil větev sídlící na jihočeském 

Choustníku. Zámek Sychrov a příslušný velkostatek, včetně pražského paláce, vlastnili 

Rohanové až do roku 1945. 

 

 
 

Erb Kamila knížete z Rohanu, vévody z Montbazonu a Bouillonu,  

rytíře Řádu zlatého rouna (kresba Stanislav Kasík) 

 

Základním erbem rodu de Rohan byl červený štít, v němž je devět zlatých prázdných a vzájemně 

se dotýkajících rout (fr. "macle"), v postavení 3, 3, 3. Henri de Rohan, kníže de Guéméneé a 

vévoda de Montbazon (1765-1809), obdržel diplomem císaře Františka I., daným ve Vídni 19. 

srpna 1808, inkolát pro země České koruny. Téhož roku 27. listopadu byl dalším diplomem 

přiznán Henrimu de Rohan a jeho dědicům knížecí titul, potvrzen znak a udělen predikát 

"Vysokorodý" („Hochgeboren“).  

 

Text privilegia je psán v jazyce německém. Z diplomu vyplývá, že Rohanům nebyl udělen 

knížecí titul "v Českém království a v naší monarchii" ve smyslu povýšení. Na základě císařovi 

přízně, který uznal Rohany "za pravá a skutečná knížata podle rodu a původu", jim byl knížecí 

stav a titul potvrzen. Udělený znak je popsán (překlad SK): "…dole kulatý a zašpičatělý, na dél 

dělený štít, v jehož pravé červené polovině je devět zlatých, proražených a pod sebou řazených 

rout; v levé stříbrné polovině třináct hermelínových ocásků. Štít drží ve svých tlapách dva 

odvrácení přirození lvi. Nad štítem vznášející se páska, s černými tiskacími písmeny napsaným 

heslem MACLA SINE MACULA, POTIUS MORI QUAM FOEDARI. Celý znak leží na 
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červeném, zlatě lemovaném a hermelínem vyloženém plášti, který je přikryt knížecím 

kloboukem". Shodný znak byl v roce 1830 potvrzen i adoptovaným Camillovi a Benjaminovi 

Rohanům.  Heslo lze přeložit takto: Routa (zde ve smyslu erb) bez poskvrny – Raději zemřít, než 

se podrobit). 

 

 
 

Erb vévody de Bretagne s kolanami Řádu hermelínu (také Řád „A Ma Vie“) a Řádu žitných 

klasů.  

Kolana Řádu hermelínu je složená z hranostajů a ten je i klenotem řádu. Rohanové byli 

v minulosti nositeli tohoto řádu. 

 

V symbolice, kterou Rohanové používali, byla figura hranostaje s obojkem na krku. Hranostaj 

byl erbovním zvířetem vévodů bretaňských a uplatňoval se jako štítonoš vévodského erbu a byl i 

součástí kolany bretaňského Řádu hermelínu, jehož tradice sahají do 14. století. Jako zajímavost 

lze zmínit skutečnost, že nositeli bretaňského Řádu hermelínu byli i čeští rytíři, kteří se v letech 

1465-1466 účastnili mise vyslané králem Jiřím z Poděbrad k evropským panovnickým rodům a 

vedené královým švagrem Lvem z Rožmitálu. Rohanská erbovní pověst vypráví o vzniku 

rodového erbu zlatých prázdných rout v červeném štítě. Údajně při jednom lovu vévody 

bretaňského byl šípem zasažen hranostaj, který krvácející ulehl na hrob sv. Mériadeca a proměnil 

se ve zlatou routu s vysvětlením, že nechtěl svou bílou kožešinu poskvrnit krví. Historiky bylo 

prokázáno, že sv. Mériadec neexistoval a byl „vymyšlen“ pro větší slávu rodu de Rohan. 

 



19 

 

 

 
 

NÁVRHY ZNAKU 

 

 Znak č. 1 – Polcený štít. Vpravo černý se šesti (2, 1, 2, 1) zlatými srdíčky. Vlevo 

červeno-modře polcený, s třemi stříbrnými břevny v modrém poli. 

Polcení rozděluje štít na dvě pole v souladu s počtem místních částí tvořících obec. Černé pole se 

zlatými srdíčky je inspirováno erbem pánů z Vartenberka, z nichž Beneš z Vartenberka a ze 

Sobotky byl před rokem 1349 stavitelem hradu Kost, k jehož panství Dobšín později patřil. Také 

první zmínka v historických písemných pramenech o místní části Kamenice z roku 1571. 

Červené a modré pole s třemi stříbrnými břevny ukazuje na Černín z Chudenic, kteří byli 

vlastníky kosteckého panství v letech 1638-1739. 

 

 Znak č. 1A – Štít třikrát polcený zlato-černo-červeno-černě. V pravém černém poli tři 

zlatá srdíčka pod sebou. 

Zlaté a černé pole se srdíčky jsou odvozeny od erbu pánů z Vartenberka, s nimiž jsou spojeny 

počátky hradu Kosti. Pole červené a černé ukazují na rod hrabat Vratislavů z Mitrovic, z nichž 

Evžen Vratislav-Netolický z Mitrovic byl poslední vrchností do ukončení patrimoniální správy. 

 

 Znak č. 2 – Zvýšeně dělený štít. Nahoře červeno-černě polcené pole, se stříbrným 

trojvrším. Dole ve zlatém poli modrý lev s červenou zbrojí, v kruhu tvořeném zelenou 

routovou korunou. 

Horní polovina štítu se vztahuje k erbu Vratislavů z Mitrovic (červeno-černě polcené pole), jako 

dědiců Netolických z Eisenbergu (stříbrné trojvrší) a vlastníků kosteckého panství. Dolní 

polovina je inspirována erbem hrabat z Valdštejna, jako držitelů panství Svijany, jehož součásti 

byla ves Kamenice, nyní místní část obce Dobšína. 

 

 Znak č. 3 – Modrým vlnitým zúženým břevnem zlato-červeně dělený štít. Nahoře 

červená borovicová větev s pěti větévkami, každá zakončená zeleným svazkem jehlic, 

dole se dvěma svěšenými červenými šiškami. V červeném poli kráčející hranostaj 

v přirozené barvě zimní kožešiny s modrým, zlatě lemovaným, obojkem se zlatým 

kroužkem. 

Modré vlnité břevno odkazuje na místní rybníky. Zlaté pole s větví borovice je inspirováno 

pískovcovými skalami a borovicovými lesy v okolí obce. Červené pole s hranostajem má vztah 

ke knížatům z Rohanu, jako posledním vlastníkům panství Svijany, jehož součástí byla místní 

část obce Kamenice.  
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 Znak č. 4 – Ve zlatém štítě modré kladivo na červeném topůrku, podloženém zkříženými 

modrými kamenickými sekáči, kosmým špičákem a šikmým lemovacím dlátem, 

provázeném dvěma modrými položenými přivrácenými volnými klíny. Vše nad červenou 

borovicovou větví s pěti větévkami, každou zakončenou zeleným svazkem jehlic, dole se 

dvěma svěšenými červenými šiškami. 

Kamenické a lamačské nástroje odkazují na místní lomy, kde se těžil stavební kámen a písek. 

Zlatý štít je odvozen od představy o „žlutém“ pískovci, který lámán a těžen. Borovicová větev 

zastupuje převažující druh lesního porostu. 

 

 Znak č. 5 – Stříbrno-modře polcený štít. Vpravo na zeleném vrchu, ve kterém je zlatý 

hrot se sníženým vrcholem, roste borovice v přirozené barvě. Vlevo mlýnské vodní kolo 

nad kosmým kaprem, obojí zlaté. 

Borovice na zeleném vrchu odkazuje na lesnaté okolí s převažujícím borovicovým porostem. 

Zlatý hrot je inspirován pískovcovými skalami. Modré pole symbolizuje vodní plochy rybníků, 

k nimž se vztahuje také kapr. Mlýnské vodní kolo má vztah k Oborskému mlýnu. 

 

 Znak č. 6 – Zlato-stříbrně sníženě červeným zúženým břevnem dělený štít. Nahoře do 

kruhu doleva stočený červený jelení paroh.  

Zlaté pole s červeným jelením parohem je odvozeno od erbu pánů z Bibersteina. Dolní polovina 

štítu je inspirována základním rodovým erbem pánů z Lobkovic. 

Znak heraldickými prostředky odkazuje na první zmínku o obci Dobšín v historických 

písemných pramenech. V roce 1556 Barbora z Bibersteina (červený jelení paroh ve zlatém poli) 

prodala Kost Kryštofovi z Lobkovic (stříbrné pole s červenou hlavou pole). 

 

 
 

NÁVRHY VLAJKY 

 

Vlajky měst a obcí se podle nepsaného pravidla odvozují od znaku. Barva štítu a hlavní figury je 

obvykle kombinována na list vlajky v podélných pruzích stejné šířky. Problémem návrhu nové 

vlajky je nesnadnost nacházení nepoužitých variant, protože kombinace dvou, tří i čtyř 

podélných pruhů v barvách modré, červené, bílé, žluté a zelené jsou v podstatě vyčerpány. 

 

Úskalím návrhů obecních vlajek je také skutečnost, že dosud není k dispozici všeobecně 

přístupné kompendium vlajek existujících. Stejně tak jako znak, měla by i vlajka mít takovou 

podobu, aby její zaměnitelnost s jinými byla vyloučena.  

 

Ke každému z předkládaných návrhů obecního znaku je přiložen návrh vlajky. Jejich podoba 

vychází z podoby a barevnosti znaku a znakových figur. Snahou bylo přenést i na vlajku 

informace obsažené ve znaku a zachovat do určité míry jeho schopnost ikonografické výpovědi. 

Vexilologická terminologie popisující vlajky je odlišná od heraldické a proto existují rozdíly v 

pojmenování a popisování téže figury, či téhož jevu.  

 

Velikost vlajky je dána poměrem šířky listu k jeho délce 2 : 3. 
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 Vlajka č. 1/1 – Červený list s vlajícím pruhem širokým třetinu délky listu, tvořeným 

sedmi vodorovnými, střídavě modrými a bílými a žerďovým, černo-žlutě děleným, 

klínem s vrcholem v polovině délky listu. 

Klím opakuje barevnost pravého pole štítu. Červený list a vlající svislý pruh jsou odvozeny od 

levého pole štítu znaku. Klín může vyvolávat představu stylizovaného písmene „D“, které je 

počátečním písmenem názvu obce. 

 

 Vlajka č. 1/2 – List tvoři tři svislé pruhy, černý s šesti (2, 1, 2, 1) žlutými srdíčky, 

červený a ze sedmi vodorovných pruhů, střídavě modrých a bílých. 

Vlajka opakuje podobu znaku. 

 

 Vlajka č. 1A/1 – List tvoří čtyři svislé pruhy, žlutý, černý, červený a černý. 

Žlutý a černý žerďový pruh jsou odvozeny od pravé půle štítu, červený a vlající černý pruh od 

levé půle štítu. 

 

 Vlajka č. 1A/2 – List tvoří čtyři svislé pruhy, žlutý, černý, červený a černý, v poměru 1 : 

1 : 2 : 2. V žerďovém černém pruhu tři žlutá srdce pod sebou. 

Vlajka opakuje podobu znaku. 

 

 Vlajka č. 2/1 – List tvoří červeno-černě polcený žerďový pruh, široký třetinu délky listu 

a sedm vodorovných pruhů, střídavě žlutých a zelených, prostřední modrý. 

Červeno-černě polcený pruh je odvozen od horní poloviny štítu. Žluté pruhy mají oporu ve zlaté 

dolní polovině štítu, zelené pruhy jsou odvozeny od routové koruny a modrý od lva. 

 

 Vlajka č. 2/2 – List tvoří dva vodorovné pruhy, červeno-černě polcený a žlutý, v poměru 

1 : 3. Ve žlutém pruhu modrý lev s červenou zbrojí, v kruhu tvořeném zelenou routovou 

korunou. 

Vlajka opakuje podobu znaku, s výjimkou stříbrného trojvrší. 

 

 Vlajka č. 3/1 – List tvoří tři svislé pruhy, žlutý, zelený a červený, v poměru 1 : 1 : 4. 

K zelenému pruhu přiléhá polovina bílého kruhu o průměru shodném s šířkou listu. 

Žlutý pruh je odvozen od horní poloviny štítu, zelený od borovicové větve, červený do dolní 

poloviny štítu. Bílý pruh je inspirován hranostajem. Polovina kruhu může vyvolávat představu 

velkého písmene „D“, které je počátečním písmenem názvu obce. 

 

 Vlajka č. 3/2 – List tvoří tři vodorovné pruhy, žlutý, modrý a červený, v poměru 7 : 2 : 7. 

Ve žlutém pruhu červená borovicová větev s pěti větévkami, každá zakončená zeleným 

svazkem jehlic, dole se dvěma svěšenými červenými šiškami. V červeném pruhu 

kráčející hranostaj v přirozené barvě zimní kožešiny s modrým, zlatě lemovaným, 

obojkem se zlatým kroužkem. 

Vlajka opakuje podobu znaku. Modrý pruh je na rozdíl od znaku rovný a jeho případné „vlnění“ 

nahradí „vlání“. 

 

 Vlajka č. 4/1 – List tvoří tři vodorovné pruhy, žlutý, červený a žlutý, v poměru 3 : 2 : 3, a 

modro-zeleně dělené trojúhelníkové pole s vrcholy v první šestině horního a dolního 

okraje listu a v polovině délky listu. 

Žluté pruhy jsou odvozeny od tinktury štítu, červený od topůrka kladiva a od borovicové větve. 

Trojúhelníkové pole je modré v souladu s barvou nářadí a zelené podle svazků jehlic borovicové 

větve. Trojúhelníkové pole může vyvolávat představu stylizovaného písmene „D“, které je 

počátečním písmenem názvu obce. 
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 Vlajka č. 4/2 – List tvoří tři svislé pruhy, zelený, žlutý a zelený, v poměru 1 : 4 : 1. Ve 

žlutém pruhu modré kladivo na červeném topůrku, podloženém zkříženými modrými 

kamenickými sekáči, kosmým špičákem a šikmým lemovacím dlátem, provázeném 

dvěma modrými položenými přivrácenými volnými klíny. Vše nad červenou borovicovou 

větví s pěti větévkami, každou zakončenou zeleným svazkem jehlic, dole se dvěma 

svěšenými červenými šiškami. 

Prostřední pruh opakuje podobu znaku. Zelené pruhy jsou odvozeny od zelených svazků 

borovicových jehlic. 

 

 Vlajka č. 5/1 – List tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a modrý a zeleno-žlutě dělený 

žerďový klín s vrcholem v polovině délky listu. 

Vodorovné pruhy se shodují se základní barevností polí štítu. Zelené pole klínu je odvozeno o 

vrchu a koruny borovice, žluté od zlatých figur hrotu, mlýnského vodního kola a kapra. Klín 

může vyvolávat představu stylizovaného písmene „D“, které je počátečním písmenem názvu 

obce. 

 

 Vlajka č. 5/2 – List tvoří bílý žerďový klín široký třetinu délky listu a dva vodorovné 

pruhy žlutý a modrý. V žerďovém pruhu na zeleném vrchu roste borovice s červeným 

kmenem a zelenou korunou, k dolnímu okraji pruhu přiléhá žlutý klín s vrcholem ve třetí 

čtvrtině šířky listu. 

Žerďový pruh opakuje pravé pole štítu znaku, modrý pruh je odvozen od modrého pole a žlutý 

pruh od zlatých figur v tomto poli. 

 

 Vlajka č. 6/1 – List tvoří pět vodorovných pruhů, střídavě žlutých a červených, dolní 

pruh bílý. 

Žluté pruhy jsou odvozeny od zlatého pole, horní červený pruh od jeleního parohu, bílý pruh od 

stříbrného pole a dolní červený pruh od červeného dělícího břevna (tj. „hlavy“ dolního pole). 

 

 Vlajka č. 6/2 – List tvoří tři vodorovné pruhy, žlutý, červený a bílý, v poměru 5 : 1 : 2. 

Ve žlutém pruhu do kruhu doleva stočený červený jelení paroh.  

Vlajka opakuje podobu znaku. 

 

Všechny návrhy znaků i vlajek jsou tvořeny na základně příslušných oborových pravidel, zásad a 

usancí. Volba kteréhokoliv z nich je volbou dobrou. 

 

Přeji Vám při Vašem rozhodování šťastné okolnosti. 

 

 

 

 

 

Stanislav Kasík 

 

Roudnice nad Labem, 20. ledna 2017 

 


