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Heraldická zvířata
Každý obyvatel Vrbna a okolí moc dobře ví, jaké zvíře má ve znaku naše město. V heraldice, vexilologii
a sfragistice, pomocných vědách historických, které se zaměřují na studium znaků a symbolů v nich
obsažených, se setkáváme s celou řadou nejrůznějších vyobrazení bájných i skutečně existujících tvorů.
Zvířata reprezentovala nejen rodovou příslušnost (např. v případě šlechtických erbů a pečetí), ale
symbolizovala např. i různé kladné vlastnosti. Zvířecí figury dnes najdeme také ve znacích měst a obcí,
dokonce i států. Jak dobře se ve zvířecí symbolice vyznáte, to si můžete vyzkoušet na naší tajence! Pokud
ji správně doplníte, získáte jméno zakladatele města Vrbna pod Pradědem, který na počátku
17. století povýšil Vrbno na svobodné horní město.
LEGENDA:
1. Ve znaku obce Tvrdkov na Rýmařovsku najdeme černého zástupce řádu hrabavých ptáků. O jakého
doma běžně chovaného ptáka se jedná?
2. Ve znaku obce Rýžoviště se skví šikmo položený vodní živočich stříbrné barvy. Který?
3. Kterého zástupce ptačí říše má na svém znaku a vlajce obec Horní Město u Rýmařova?
4. Ve znaku Slezska najdeme samici ptáka z řádu dravců. O jaké zvíře se jedná?
5. Které zvíře skáče v městském znaku Ostravy?
6. Ve znaku i na vlajce obce Dlouhá Stráň na Bruntálsku je jedno hospodářské zvíře. Které?
7. Bájné zvíře, které mělo ve zvyku požírat královské dcery, má ve svém znaku obec Brantice
na Krnovsku. Uhádnete, které to je?
8. Který vodní pták si protahuje křídla na znaku i vlajce obce Staré Heřminovy na Bruntálsku?
9. Které bájné zvíře reprezentuje ve státním znaku Spojeného království Skotsko? Poradíme,
že stejného tvora má ve svém znaku obec Slezské Pavlovice.
10. Speciálního tvora z řecké mytologie, který je napůl člověk a napůl kůň, měli ve svém znaku Nekšové
z Landeka. Uhádnete kterého?
11. Ve znaku Rudné pod Pradědem si vykračuje brodivý pták černé barvy. O kterého jde?
12. Kterou psovitou šelmu obávanou zvláště středověkými kronikáři a pastevci dobytka má ve svém
znaku město Rýmařov?
13. Ve znaku obce Petrovice drží stříbrnou radlici skákající žlutý … (doplňte)!
14. Jaké zvíře má v městském znaku Vrbno pod Pradědem?
15. Ve znaku obce Slezské Rudoltice na Osoblažsku stojí … kůň (doplňte).
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TAJENKA: Jméno zakladatele města Vrbna pod Pradědem z rodu pánů z Vrbna, který nechal povýšit
osadu na horní město r. 1611.
Více o historii našeho města najdete na stránkách Městského úřadu Vrbno pod Pradědem:
https://www.vrbnopp.cz/. Správné odpovědi na otázky můžete hledat třeba v článcích Zbyška Svobody
publikovaných na stránkách časopisu ŽIVA: https://ziva.avcr.cz/autori/zbysek-svoboda.html. Pomoci
vám může také Registr komunálních symbolů na webu Poslanecké sněmovny ČR: https://rekos.psp.cz/.

Kovový typář města Vrbna pod Pradědem z roku 1626 a jeho otisk (pečeť)
Zdroj obrázku: Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově, fond: Archiv města Vrbno pod Pradědem, číslo pomůcky: 21, inventární číslo: 81, signatura: 200/2. Zveřejněno se souhlasem
ZAO.

