
1 

 

NÁSTIN VÝVOJE PODOBY ZNAKU MĚSTA ZNOJMA 
 

PhDr. Jiří Kacetl 
historik a člen Zastupitelstva města Znojma 

duben 2021 
 

 

 
 
 

Znak města Znojma je odvozen ze znaku moravských markrabat, zeměpánů, kteří byli po celý 
středověk i raný novověk majiteli, vrchními pány města. Znojmo je jedním z nejstarších 
a nejpřednějších markraběcích měst na Moravě.  
 

Jak bude prokázáno níže, znak je tvořen štítem, kde na modrém poli stojí šachovaná, 
vpravo hledící orlice (tj. jednohlavý orel) s roztaženými křídly, se zlatou trojcípou korunkou 
na hlavě a zlatou zbrojí (tj. zobákem a pařáty). Barvy šachování jsou na moravském 
zemském znaku v historickém ohledu přípustné ve dvou variantách: ve stříbrno-červeném, 
které je původní a oficiálně se dodnes objevuje ve státním znaku České republiky, anebo ve 
zlato-červeném, „polepšeném“, slavnostním pojetí, na základě privilegia císaře Fridricha III. 
z roku 1462, potvrzeného Ferdinandem II. roku 1628, dnes oficiálně jako varianta ve znaku 
Jihomoravského kraje. Šachování orlice ve znojemském městském znaku přejalo 
„polepšenou“ zlato-červenou variantu. Zcela správně tyto barvy nese oficiální vlajka města 
Znojma, schválená rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky dne 15. 5. 1994 a zanesená do Registru komunálních symbolů ČR. Od moravského 
zemského znaku odlišuje znojemský městský znak modrý středový štítek se zlatou iniciálou 
„Z“ umístěný na prsou orlice. Fakultativně se po každé straně orlice objevují tři zlaté 
královské lilie. 
 

Jelikož ve 20. století došlo z mylných, nacionálně ideologických důvodů ke změně 
šachování znojemské orlice zpět k stříbrno-červené variantě a jelikož v uvedeném Registru 
komunálních symbolů ČR znojemský městský znak chybí, je přáním města Znojma, aby tyto 
věci byly napraveny a aby bylo pořízeno nové oficiální grafické zpracování městského znaku. 
Jako odborný podklad k tomu může posloužit následující historická rešerše.  



2 

 

K posouzení historického vývoje a proměn výtvarného pojetí městského znaku nám 
pro nejstarší období poslouží městské pečeti na archivních listinách, neboť právě pečeti se 
nám ze všech ostatních užití městského znaku (praporce, štíty na branách města apod.) 
dochovaly již z dob vrcholného středověku.  

Podle údajů ve starší literatuře existovala ještě v 1. polovině 19. století v městském 
archivu listina s městskou pečetí z roku 1272. Listina však dnes v archivu není. Nejspíše se 
jednalo o listinu datovanou 1. 9. 1272, jejíž další exemplář se nám dochoval v archivu 
louckého kláštera a kterou Radoslav z Heraltic, purkrabí znojemský, a Čižkraj, sudí tamtéž, 
rozhodli spor mezi louckým opatem a znojemskými měšťany o plavbu i rybolov na řece Dyji 
a o užívání pastvin u Znojma.1 Pečeť o průměru 55 mm nese opis + SIGILLVM. 
CIVIVM.DE.ZNOYMA („Pečeť měšťanů Znojma“). Tvar orlice naznačuje, že byl zkopírován ze 
markraběcí pečeti, na které byla orlice zobrazena ve štítu, podobně jako u pečeti hlavního 
města země – Olomouce. Orlice se vyznačuje zakloněnou hlavou a velikým zobákem (obr. 1). 

Druhý doklad této nejstarší pečeti města pochází z 15. září 1310 (obr. 2). Listinou 
potvrdili rychtář a konšelé znojemští převod poloviny mlýna a poloviny lánu v Micmanicích 
do rukou abatyše oslavanských cisterciaček.2 Další shodné příklady této městské pečeti se 
dochovaly na listinách z 2. února 13243 a 3. srpna 13284. 

 

 
 

K první proměně pečeti při zachování tvarování orlice došlo za vlády markraběte Karla, 
pozdějšího císaře římského IV. toho jména, v 30. letech 14. století. Orlice byla z každé strany 
doplněna o trojici nad sebou uspořádaných královských lilií, jak dokazuje otisk pečeti z doby 
okolo roku 1340.5 Město takto doplněnou pečeť používalo až do roku 1580 (viz obr. 3 a 4). 
Co mělo přidání lilií symbolizovat, nevíme přesně. Patrně souvisí s Karlovou první chotí, 
Blankou z Valois, sestrou tehdy vládnoucího francouzského krále Filipa VI.: v dynastickém 
erbu dynastie Valois figurují právě tři zlaté lilie na modrém podkladu. Další dějinnou událostí 
může být slavná dvojitá znojemská svatba z února 1335, kterou markrabě Karel ve Znojmě 
organizoval pro mladší sestru Annu a pro vzdálenou sestřenici Anežku Opavskou, nebo dost 
možná založení hlavního farního chrámu sv. Mikuláše (1338). Každopádně přidání lilií odlišilo 
městský znak od znaku markraběcího a znaku zemského. 

 
1 MZA Brno, E57 Premonstráti Louka, sign. H7. 
2 MZA Brno, C9 Cisterciačky Brno, sign. P54.  
3 MZA Brno, E44 Křižovníci Znojmo, č. 36. 
4 NA Praha, Archiv České koruny, č. 132. 
5 Liška K. – Mucha L.: Klíč k našim městům. Praha 1979, s. 227, obr. 40.  

Obr. 2 Obr. 1 
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Znojmo mělo podobně jako hlavní zemská města Olomouc a Brno právo pečetit 
červeným voskem. Nejstarší dochovaný příklad městské pečeti ve fondu Archivu města 
Znojma (SOkA Znojmo) je přivěšen na listině markraběte Prokopa datované 8. září 1401, 
kterou urovnal spor mezi řezníky a Židy.6 

Historickým pramenem nedozírné ceny je pro problematiku znojemského městského 
znaku kniha městských práv z roku 1523.7 Přináší vůbec první zobrazení znaku města 
v krásném barevném provedení. Na dvoulistu „II“ vidíme na modrém kolčím štítu zlato-
červeně šachovanou orlici (bez čestného štítku) se zlatou korunou, zbrojí a třemi a třemi 
po stranách. Na dvoulistu „VIII“ je pak toto zobrazení zopakováno (obr. 5 a 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 SOkA Znojmo, AMZ I. Listiny 1282–1862, inv. č. 50. 
7 SOkA Znojmo, AMZ II. Nejstarší knihy a rukopisy 1363–1790, inv. č. 2, sign. 286.   

Obr. 3 a 4 

Obr. 5 
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Štítek s iniciálou „Z“ na prsou orlice se poprvé objevuje na znojemské městské minci 

z poloviny 15. století, za vlády Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad (obr. 7). Původním 
smyslem tohoto doplňku patrně bylo dát městskému znaku distinktivní, rozlišovací prvek 
tam, kde kvůli malému rozměru nebylo možné orlici fyzicky ztvárnit s liliemi. Přibráním 
poprsního štítku znojemská orlice často ztrácí i své šachování. 

 
 I když pečetě města i vyobrazení v knize městských práv (viz výše) svědčí o oficiální 

podobě znaku s šachovanou orlicí bez štítku a s liliemi po celé 16. století, přesto je rostoucí 
frekvence používání štítku s iniciálou „Z“ nepopiratelná: Zatímco v supraportě ještě pozdně 
gotického zadního portálu staré radnice na Zelenářské ulici 12, datovaného do doby okolo 
roku 1500, je městský znak v podobě kolčího štítu s vlevo hledící orlicí bez šachování, bez 
prsního štítku i bez lilií (obr. 8; vlivem zubu času však mohlo dojít ke ztrátě některých detailů 
artefaktu), raně renesanční přední portál radnice na Obrokové 12, datovaný do roku 1526, 
zobrazuje městskou orlici sice taktéž bez šachování, nicméně vpravo hledící a s prsním 
štítkem s iniciálou „Z“ s proškrtnutým dříkem (obr. 9). Úplné ztvárnění městského znaku 
ovšem přináší původní portál protější staré znojemské mincovny na Obrokové ulici 11, 
nesoucí datum 1537, dnes v lapidáriu muzea, kde je městská orlice v kolčím štítku 
šachovaná, s liliemi po stranách a navíc s prsním štítkem (obr. 10).8 

 
8 Čehovský, Petr: Kamenné skulptury v Podyjí 1480–1550. Olomouc 2012, s. 275, 285-288. 

Obr. 6 

Obr. 7 
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Obr. 10 

Obr. 9 

Obr. 8 
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Unikátním pramenem je torzálně dochovaný hedvábný prapor města Znojma z roku 
1527 (obr. 11).9 Tvořily ho dva vodorovné pruhy, horní žlutý, dolní červený. V popředí 
zobrazená orlice je šedá, nemá šachování, prsní štítek je červený se zlatou proškrtnutou 
iniciálou „Z“. 

 

 
 
 

 

První městská malá pečeť, která zobrazuje orlicí s prsním štítkem „Z“, avšak bez 
šachování a bez lilií, pochází z roku 1580 (obr. 12). Důležité listiny z městské kanceláře byly 
nicméně i nadále pečetěny velkou pečetí staršího typu, bez prsního štítku a s liliemi, a to až 
hluboko do 17. století.  
 

 
9 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, inv.č. T188. 

Obr. 12 

Obr. 11 
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Prsní štítek zobrazuje nicméně městský znak na Willenbergerově dřevorytu s vedutou 

Znojma z Paprockého Zrcadla slavného markrabství moravského z roku 1593. Lilie chybějí, je 
však patrné šachování a dřík iniciály Z je proškrtnutý (obr. 13). 
 

 
 
Podobný, ovšem kolorovaný znak Znojma najdeme na vedutě města v památníku 

znojemského měšťana a obchodníka Johannese Schmuckha z roku 1603.10 Prsní štítek je tu 
zlatý, iniciála Z je černá. Šachování není vzhledem k malému rozměru kresby zřejmé, zdá se 
však žluto-červené. Na horní hraně štítu je položena markraběcí koruna (obr. 14). 

 

 
10 MZA Brno, Cerroniho sbírka II, inv, č. 472, s. 361.  

Obr. 13 

Obr. 14 
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 Od konce 17. až do počátku 19. století se na městských pečetidlech i jinde používala 
převážně orlice nešachovaná, pouze s prsním štítkem a s iniciálou „Z“. Zobrazena je takto 
například v raně klasicistním věnci v supraportě hlavního vchodu Golčova paláce (nové 
radnice) na Obrokové ulici 10 (obr. 15) či na listině z roku 1770 (obr. 16)11.  

 

 

 
Na začátku 19. století se však šachování orlice na městské pečetidlo vrátilo. 

Dokazuje to například otisk úředního razítka z roku 1859 (obr. 17)12 či pečeť použitá na 
listině z roku 1861 (obr. 18)13. Dřík kapitálky „Z“ na prsním štítku orlice zde nemá 
proškrtnutí. 

 

 
11 SOkA Znojmo, AMZ I. Listiny 1282–1862, inv. č. 293. 
12 SOkA Znojmo, AMZ I. Listiny 1282–1862, inv. č. 322. 
13 SOkA Znojmo, AMZ I. Listiny 1282–1862, inv. č. 329. 

Obr. 15 Obr. 16 

Obr. 17 Obr. 18 
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Úplný znak města v kolčím štítu, s orlicí vpravo hledící, šachovanou, s prsním štítkem 
s proškrtnutou iniciálou „Z“ a s šesticí lilií po stranách je věrohodně ztvárněn v úchopu drápu 
velké orlice coby symbolu města na sochařské vrcholové ozdobě bývalé Císařské brány 
z roku 1806, jež stávala v ústí dnešní Kovářské ulice do Komenského náměstí. Dnes je tato 
jedinečná socha umístěna před vchodem do deblínského zámku na znojemském hradě (obr. 
19 a 20). Pěkné barevné ztvárnění úplného městského znaku přináší také pamětní list z roku 
1905 (obr. 21)14, úplně je též zobrazen ve vodoznaku běžně používaného kancelářského 
papíru znojemské samosprávy z doby okolo přelomu 19. a 20. století (obr. 22)15. 

 

 

 
 

 
14 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, inv. č. L 786. 
15 Jihomoravské muzeum ve Znojmě, inv. č. Lk 670/21 

Obr. 20 

Obr. 19 
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Obr. 21 

Obr. 22 
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Po vzniku Československa zůstal městský znak oficiálně nezměněn. Dobře to zachycuje 

úvodní ilustrace dějepisného kompendia Antona Vrbky z roku 1927 (obr. 23).16 Změna 
přichází teprve po roce 1945, definitivně po roce 1948. V mylném domnění, že barvy žlutá a 
červená jsou příliš podobné německé trikoloře, a tudíž symbolem germánství na Moravě, 
začalo se užívat poprvé od konce 16. století šachování bílo-červeného. Návrat k původním 
barvám žluté a červené v šachování orlice přišel po návratu k demokratickým poměrům, kdy 
byla městu předsedou Poslanecké sněmovny PČR oficiálně schválena městská vlajka (obr. 
24). Bylo to ale řešení polovičaté, protože znak města oficiálně zaregistrován nebyl a ze 
setrvačnosti či nevědomosti se až do nynější doby používá znak s bílo-červeným šachováním 
(obr. 25).   
 

 
 
 
 

 
 

16 Vrbka, Anton: Gedenkbuch der Stadt Znaim. Nikolsburg 1927, frontispis.  

Obr. 23 

Obr. 24 
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Obr. 25 
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ZÁVĚR 
 
Pokud máme zběžně učinit srovnání historických podob městského znaku s podobou 
současného oficiálního ztvárnění znaku Znojma, musíme konstatovat následující nedostatky: 

 

• šachování orlice bílo– červené je historicky prokazatelně chybné; je nutné se navrátit 
k žluto-červenému šachování, které odráží moravskou stavovskou hrdost a dějinné 
události z období vlády krále Jiřího z Poděbrad; 

• královské lilie po stranách orlice chybějí, možná kvůli „nadbytečnosti“ či nedostatku 
místa ve štítu znaku, nicméně v zájmu oživení málo známé spojitosti dějin Znojma 
s mladým markraběcím párem Karla Lucemburského a Blanky z Valois je záhodno lilie 
plně rehabilitovat;  

• výhrady lze mít i k detailům k současnému grafickému provedení: zobák orlice dnes 
příliš nepřipomíná dravého orla, měl by být delší a více zahnutý; ani podoba ocasu 
orlice není příliš vydařená: dnes působí velmi horizontálně, peří ocasu by přitom 
mělo směřovat více šikmo a dolů; konečně křídla orlice jsou až příliš blízko k okrajům 
štítu.   
 

      
Pro nové grafické zpracování oficiálního městského znaku v roce 2021 lze jako vhodný 
podklad doporučit historicky a zároveň umělecky zřejmě nejčistšímu pojetí z roku 1806 
(obr. 19). Lze jednoznačně doporučit „polepšené“ zlato-červené šachování, vodorovnou 
příčku na kapitálce Z a tři a tři zlaté heraldické lilie po stranách orlice. Z tohoto 
doporučení se bude odvíjet výsledná, odborným heraldikem formulovaný blason 
městského znaku Znojma. 
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