Dobroèovice budou mít
svùj znak
Rozhovor s jeho tvùrcem
ing. Arnotem Drozdem

Olga a Filip ebkovi bydlí v Dobroèovicích od roku (pøedevím znaèku Lobkowicz), e je vánivým pojídaèem
2004, ale toto místo jim pøirostlo k srdci moná víc, ne masa, knedlíkù, omáèek a tradièní èeské kuchynì, a e
mnohým starousedlíkùm. Patøí k tìm, kteøí se nejrùznìj- ve ví poèestnosti obdivuje nìné pohlaví. Rád hraje stolími zpùsoby snaí, aby nae vesnice byla skuteènì pøí- ní tenis a ète historickou literaturu. Vìnuje se i publicistické
jemným a inspirativním místem k ivotu pro malé i velké. èinnosti a tvorbì internetových stránek. V únoru si Arnot
Tak jako se nebojí ádné veøejné práce a klidnì tøeba mezi obìdem a pracovními schùzkami ochotnì udìlal
sbírají odpadky podél cesty do Slutic, nezkazí ani ádnou èas na tento rozhovor.
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Kdy dostane zakázku zhotovit znak obce,
snad po zemi ani nechodil (viz fotogalerie Dobrák, pojak postupuje a co ve k tomu potøebuje?
znávací znamení: ten s culíkem na hlavì). A právì oni
Vìtinou má u obec, která mì osloví, trochu pøedstastojí i za nápadem vytvoøit pro nai obec znak a vlajku.
Filip má kamaráda ´na ivot a na smrt´, spoluáka z prù- vu, co by ve znaku chtìla. Ale nìkdy taky vùbec ne. Take
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její historii, zjistím
zabývá zhotovoZleva Filip ebek, Petr Èerný, Arnot Drozd
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jsem do nìj zaArnot Drozd
komponoval prse narodil roku
vek buku, to je
1976, ve znamení
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obec. Pro devabyl promován stavebním inenýrem a nyní se iví jako samostatný pro- desát devìt procent obcí je charakteristické zemìdìlství,
jektant pozemních staveb. Se enou Markétou má dva tak radìji, pokud to jde, vyuiji tøeba významné øemeslo
syny. Pochází ze starého lechtického rodu von Drost (nì- v obci nebo kulturní památku. Vechny tyto indicie beru
kdy psáno von Droste) z Vestfálska (jméno nikterak nesou- v úvahu a nechám si to v hlavì nìjakou chvíli rotovat.
visí s ptákem, jak se nabízí, ale drost je nìmecky fojt,
Potøebuje obec navtívit osobnì abys nasál
správce). Jsou o nìm první písemné zmínky ji ve 12. stoatmosféru èi vidìl?
letí. Pøiblinì pøed 200 lety se tento rod usadil v Èechách,
Ne, dost èasto jsem v nìkterých obcích vùbec nebyl,
v Praze a okolí, zejména z dùvodù profesních a politicbohuel, tøeba na Moravì.
kých. Od ètrnácti let se Arnot intenzivnì zabývá historií
Jaké poadavky na Tebe mìla nae obec?
svého rodu a lechty veobecnì, naukou o znacích a erbech (heraldikou), vìdou o rodokmenech (genealogií), vìKdy jsme nad tím sedìli s Filipem a vaím starostou
dou o praporech a vlajkách (vexilologií), vìdou o peèetích tak v podstatì nechtìli, aby to bylo kýèovité, co jsem
(sfragistikou). Je èlenem nìkolika spoleèností a klubù, byl rád, a potom si pøáli, abych tam zakomponoval kaplièzabývajících se tìmito obory. Zvítìzil v mnoha soutìích ku. Jsem stavaø, rád si nakreslím siluetu kaplièky, ale
a navrhl znaky a vlajky pro obce a mìstské èásti Prahy, v souvislosti se znakem se to nedìlá. Nerad kreslím vyloznaky klubù, rodové a osobní znaky (vyhrál soutì o obec- enì budovu, protoe v heraldice to není povaováno
ní znak v Ústí nad Labem - Netìmicích, v estajovicích jako úplnì èisté. Je dobré pouít tøeba atribut toho, komu
u Náchoda, Mokrovratech u Dobøíe, v Bukovanech, z ob- je kaple zasvìcena, co je ve vaem pøípadì svatý Isidor,
cí v okolí Prahy pak v Lysolajích, Praze 4 Újezdì, Beni- patron vech rolníkù. Jen nikdo nevìdìl jaký, jestli svatý
cích, Zvoli, Zelenèi, Zvánovicích). Na svých webových Isidor Madridský nebo Sevillský. Jedním z atributù svatéstránkách www.drozd.info mimo jiné uvádí, e miluje pivo ho Isidora je radlice, take jsem pouil symbol radlice,

také z toho dùvodu, e si vá starosta pøece jen pøál, aby
byla ve znaku zohlednìna zemìdìlská oblast. Jinak
Dobroèovice mají ten dar, e je vlastnily významné lechtické rodiny, co je pro tvorbu znaku vdycky dobré.
Zohlední tam víc lechtických rodù
Horòatecké, Smiøické, Lichtentejny nebo jen nìkoho, tøeba Lichtentejny, kteøí postavili nai kaplièku a byli posledními lechtici, kteøí vlastnili
Dobroèovice?
Ne, vybral jsem Horòatecké. Jednak vycházím radìji
z tìch nejstarích, ale pøedevím, rod Horòateckých skuteènì pocházel z Dobroèovic, i se tak psali. ili v tvrzi èi
na hrádku, který stál nìkde u vás v obci. Ví se, e to byl
pomìrnì mocný rod. A mìli svùj
erb. Take jsem èerpal z jejich erbu, který je pozdnì gotický, jednoduchý. Jeho ústøedním motivem
jsou plameny zlaté barvy. Ty jsem
také zakomponoval do návrhu.
Jistì mìli k místu mnohem hlubí
vztah ne páni, kteøí tu neili, jen
místo vlastnili. Jinak rod Smiøických má pìkný znak, ale oni byli
pouze vlastníci. Stejnì jako Lichtentejnové, kteøí vlastnili obrovské území, napøíklad pùlku Moravy, ale nìkterá místa ani za celou
tu dobu nenavtívili. Navíc Lichtentejnové nejsou teï u lidí moc
oblíbení kvùli nárokùm na vrácení
obrovských majetkù.
Jak se Ti daøily návrhy na
znak Dobroèovic?
Hladce. Nìkdy je atribut svìtce
nepouitelný. Tady u svatého Isidora je atribut pìkný  radlice.
Znak Dobroèovic bude vypadat
jednodue, ale z heraldického
hlediska je to naprosto ideální a èisté, tak jak to má být.
Co nejvìtí barevné plochy, co nejménì èlenìný. Znak
má být co nejjednoduí. Aby byl tøeba i na malém razítku
zøetelný. Døíve byly znaky velice jednoduché, protoe se
tøeba vytesávaly do kamene.
Jaký je vlastnì rozdíl mezi pojmem znak a erb?
Lze øíci, e Dobroèovice mají erb?
Ne. Dobroèovice mají znak. Erb mùe mít jen lechtic
nebo erbovní mìan, co je pøedstupeò lechtictví. Erb
se dìdí (výjimkou je tøeba Anglie), je to rodová záleitost.
V podstatì kadý erb je znak. Ale jen lechtici mají erby.
Znaky zase mìsta, kluby apod.
Co vechno má znak nebo erb vystihnout?
Symbolicky zachytit èi prezentovat urèité místo,
urèitý rod
nebo tøeba má i ochraòovat?
Ne, ochraòovat ne. Døív to bylo pøedevím identifikovat. Proto vznikaly znaky a erby. Vznik heraldiky se spojuje
s dobou rytíøství, nìkdy ve 12. století. Aby se rytíøi na
turnajích a v bojích dokázali rozliit.
Nejstarí dochované znaky a erby jsou tedy
z 12. století?
V Èechách se za první erb povauje plamenná orlice
dochovaná na peèeti Pøemysla Otakara I. z r. 1192.

Prvním doloeným a dodnes zachovaným znakem mìsta
v Èeských zemích je znak Brna.
A co starí doba a znaky?
Heraldika u nás v Evropì se spojuje hlavnì s rytíøstvím
a prvotním úèelem bylo rozliit se navzájem. Znaky ale
samozøejmì existovaly i døív, tøeba ve starém Egyptì,
Persii, Èínì, Indii. Mìly èasto dekorativní význam, rozliovací jen nìkdy, ale v podstatì to nebyly symboly v heraldickém slova smyslu.
Vrátím se ke znaku Dobroèovic. V jaké je tedy
teï fázi? A co bude následovat?
Obec si mùe vybrat z esti návrhù. Na ten, který si vybere, udìlám jakýsi elaborát, a aby se to stihlo letos, tak
se asi tak do poloviny bøezna
musí podat ádost na Podvýbor
pro heraldiku a vexilologii pøi
Poslanecké snìmovnì Parlamentu Èeské republiky, polou se popisy, barevná i èernobílá vyobrazení, odùvodnìní návrhù a kopie
pøísluného zápisu zasedání zastupitelstva. Na podvýboru návrhy projednají poslanci, kteøí je
schvalují a doporuèí hromadnì
znaky asi pro tøicet obcí najednou.
Posléze návrhy schvaluje Výbor pro vìdu, vzdìlání, kulturu,
mláde a tìlovýchovu, který je
nakonec pøedloí Poslanecké
snìmovnì Parlamentu Èeské republiky, co u je více ménì formalita. Jakmile návrh schválí, tak
do 14 dnù a do mìsíce vaeho
pana starostu osloví pøedseda Poslanecké snìmovny a pozve ho,
spolu s pøedstaviteli obcí dalích
schválených znakù, na slavnostní
pøedání dekretù komunálních
symbolù do Poslanecké snìmovny. Po tomto slavnostním
ceremoniálu u obce mohou své znaky a vlajky pouívat.
Stalo se, e Ti nìkdy znak neschválili?
Mùe se stát, e podvýbor znak nedoporuèí. Stalo se
mi to dvakrát. Jednou mi øekli, e je tam heraldická kumulace.
Domnívali se, e to bylo pøeplácané?
No, ono to ale pøeplácané nebylo. Za tím byly jiné vìci.
Jednalo se o znak pro obec Malá Úpa, nebudu zde radìji
specifikovat konkurenèní dùvody. Druhý znak, který mi
neschválili, byl pro obec Svébohov u umperka. Obec
jsem na to upozoròoval, ale oni si to chtìli zkusit. Prostì
se jim líbila stylizace písmene S, jako Svébohov, co ve
znaku být nesmí, oni ji tam ale chtìli. No, tak se to zkusilo,
ale neprolo to. Nìkdy se zkrátka pøání a pøedstavy obcí
nevejdou do pravidel heraldiky, která se ale ze zákona
musejí dodrovat.
Je nìjaký znak, který má nejradìji nebo si na
nìj hrdý?
No asi nejvíc pyný jsem na svùj první znak pro Prahu 4 Újezd, kde bydlím. Bylo mi 22 let, kdy jsem v té
soutìi zvítìzil. Taky jsem pyný na Dobroèovice J
a tøeba na Vysoký Chlumec.

Mìl jsi nìjakého uèitele heraldiky, nebo jsi absolvoval nìjaké kurzy?
To ne, jsem samouk. koly na to ani neexistují. Kdy
potøebuji, konzultuji s kolegy.
Kolik je u nás lidí, kteøí se návrhy takových
znakù zabývají?
Tìch, kteøí jsou organizovaní v rùzných spoleènostech
a zabývají se heraldikou, je zhruba pøes tisíc. Pak je asi
35 lidí, kteøí si heraldikou pøivydìlávají, sem patøím i já.
A asi deset lidí v republice se iví jenom tím. Jetì je
u nás pøiblinì dva tisíce obcí, které znak nemají.
Stalo se Ti nìkdy, e nápad nepøiel?
To ne. Do týdne mám vechno vymylené. Vìtinou
do tøí dnù. Pøichází to rùznì, tøeba v metru, doma veèer
nebo na nepøíjemném jednání s investorem, kdy u ho
pøestanu vnímat a najednou mì napadne znak, na kterém
dìlám. Tak si ho na tom jednání naèrtnu. Taky mám tu
zkuenost, e první nápad je nejlepí. e to je prostì
ono.
Kdy vymýlí znak, má i pocit zodpovìdnosti? e tøeba na základì své intuice vytvoøí nìco, co bude pak nìkolik generací nebo staletí
ít a nìco reprezentovat?
Pro mì je to hlavnì pøíjemný pocit radosti, navrhovat
znak. Nic hanlivého nebo patného do znaku nedávám.

Navíc mì reguluje zadavatel. e by mì svazovala zodpovìdnost, to ne. Pro mì je to pøedevím radostná práce.
Kdy obec obdrí právo uívat znak a vlajku,
bývá s tím spojená nìjaká slavnost èi rituál?
Vìtinou to probíhá tak, e vlajku vysvìtí na posvátné
pùdì knìz, faráø, ale mùe být pozván i tøeba biskup. No
a potom u následuje lidová zábava. Svìtí se vlajka nebo
prapor. Znak se nesvìtí. Dobroèovice budou mít i vlajku.
Døíve se pouíval termín prapor, dnes se to rozliuje.
Rozdíl je v uchycení na tyèi. Prapor drí pevnì, vlajka je
na ocelovém lanku. Prapor nese èlovìk, vlajka vlaje na
stoáru.
Jak se z navreného znaku vyrobí vlajka?
Jsou firmy, které natisknou znak na látku. To je nejlevnìjí varianta. Dalí monost je strojové ití. A tøetí
moností je ruèní ití, vyívání i s tøásnìmi, co u je
draí. Mám zkuenost, e asi v polovinì obcí si vlajku
místní obèané uijí sami.
Chystá se nìkdy zase do Dobroèovic?
Jezdím tam tak dvakrát tøikrát do roka, teï kdy jsem
pro vás dìlal znak, se tam budu o to víc tìit ...
Tìíme se na setkání a moc dìkujeme za rozhovor.
-hp-

