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LOMNICE

Znak cechu malí

štít

O TVORB OBECNÍCH ZNAK
Z poznání historického vývoje m stských a obecních znak lze ze skladby užitých znakových
figur a dalších souvislostí odvodit pohnutky, stanovit p í iny a inspirace jejich volby. M žeme je
rozd lit do n kolika skupin. Vyjmenujeme jen n které.
Mnoho obecních znak je odvozeno od znak vrchností. A od znaku krále u m st královských,
i od znaku šlechtického majitele, biskupa nebo církevní instituce u m st poddanských. P i jejich
tvorb bylo snahou navrhovatel odlišit n jakým zp sobem znak obce od znaku vlastníka.
Stávalo se tak r znými zp soby, jakými bylo p ijetí pouhé ásti znaku, umenšení znakových
figur, zm na tinktur znakového pole i znamení, nebo dopln ní další figurou nebo znamením atp.
Jinou skupinu tvo í znaky odvozené od p írodních podmínek. Nap íklad použitím figury kopce je
charakterizováno prost edí, ve kterém obec leží. Vlnité b evno má obvykle souvislost s existencí
vodního toku. Stejným zp sobem vypovídá vyobrazení skály. Stromy mohou symbolizovat
okolní lesy. N která znamení ukazovala na p evažující zam stnání obyvatel. Proto se objevují ve
znacích motivy zem d lské, vina ské, chmela ské, rybá ské, hornické atd. Ve znacích se
p ipomínaly i r zné události.
Jednu z nejcenn jších skupin jsou znaky ukazující užitými symboly na jméno obce. Tak jak je
nap íklad jablo ve znaku Jablonce nad Nisou, rak ve znaku Rakovníka, sova ve znaku Sovínek,
i m síc - luna ve znaku Loun. Takovým znak m se íká „znaky mluvící“.
Sou asné tendence ve tvorb obecních znak se p idržují již osv d ených metod a postup .
P esto jsou n které figury pro obce bez statutu m sta nepoužitelné. Nap íklad hradby, jejichž
fyzická existence byla vysoce cen nou výsadou a pýchou každého m sta a zárove jejich
nejp ípadn jším symbolem.
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sn movny Parlamentu eské republiky
preferuje u obcí znaky jednodušší, které více odpovídají p vodním praktickým funkcím znak a
také významu uživatele. Podoba navrženého znaku musí bezpodmíne n být v souladu s
pravidly, zásadami a uzancemi heraldiky. Nemá kolidovat se znaky již v eské republice
užívanými. Má být jednozna ným a nezam nitelným symbolem konkrétní obce.
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Z HISTORIE OBCE
Následující ádky nemají ambici být vy erpávajícím pojednáním o historii obce. Budou zmín ny
p edevším ty skute nosti, které mohou být pro výb r heraldických figur do znaku obce
inspirující.
První zmínka o Lomnici je v písemných historických pramenech u in na v roce 1339. Tehdy od
krále Jana Lucemburského p ijal Mikuláš Winkler, bratr Trosta z Kynšperka, jako manství
m ste ko Falknov (Sokolov) se statkem Lomnice. Mikuláši Winklerovi postoupil uvedený
majetek Jan Nothaft (+ 1354). Po Mikulášovi Winklerovi d dil jeho syn Tomáš. Ten však nem l
d dice a tak se do držení Sokolova dostal jeho strýc Trost z Kynšperka, který v roce 1363
postoupil získaný majetek králi a císa i Karlovi IV. Tím se Sokolov s p íslušenstvím stal
komorním statkem a byl p ipojen ke královskému hradu Loket. Sokolov byl králi pak
zastavován. N kdy v polovin 15. století se dostal do d di ného držení Šlik m.
P ed rokem 1480 byl vlastníkem Sokolova Mikuláš Šlik, který zde vystav l zámek. Zem el
v roce 1522 a d dicem se stal syn Volf. P íští století zde hospoda ili jeho d dicové. Jan Albin
Šlik se aktivn ú astnil stavovského povstání v letech 1618 – 1620. Po bitv na Bílé ho e byl
jako volený stavovský zemský direktor souzen, shledán vinným a 5. dubna 1621 hrdelní komisí
odsouzen ke ztrát hrdla, cti a statk . Protože utekl ze zem a nebyl zat en, tak byl dán do klatby
a jeho jméno p ibito na šibenici. Císa skou rezolucí z 27. zá í 1627 byl bývalý majetek Jana
Albina Šlika postoupen Otovi z Nostic. A to statek Doupov a panství Sokolov, jehož sou ástí
byla i ást vsi Lomnice. V držení Nostic z stal Sokolov a s ním i Lomnice až do konce
patrimoniální správy v roce 1850, kdy správa vrchnostenská byla nahrazena správou státní
z ízením okresních ú ad . Nosticové byli i nadále držiteli velkostatku.
Lomnice nebyla celá v držení Šlik , protože se jako držitelé dvora a rytí ského statku
p ipomínají p íslušníci rodu Vorreiter (Sebald - 1523, Merten – 1525, Christof – 1568). V roce
1568 Kryštof Vorreiter z Lipnice prodal sv j statek v Lomnici Šlik m.
V Lomnici stojí p vodem gotický a pozd ji mnohokrát p estavovaný kostel sv. Jiljí. P ipomíná
se již v roce 1361 jako farní. Právo podací (tj. jmenovat (podávat) fará e) uplat ovali dílem
eský král a dílem Nothaftové sezením na Falknov a Kynžvart . V letech 1371 – 1412 podával
fará e do Lomnice pouze eský král. Ten právo podací postoupil jako léno držitel m hradu
Boršengrýn (resp. Kynžvart), jak sv d í zápis z roku 1392 (tehdy Zikmund Huller), V roce 1400
podával fará e do Lomnice Hyn ík Pluh z Rabštejna na Kynžvart . Kynžvart se pak dostal do
majetku pán z Plavna, kte í drželi také hrad Be ov a jako jeho vlastníci podávali fará e i do
Lomnice (pak i Šlikové). Fara v pr b hu t icetileté války zanikla a byla v roce 1661 obnovena,
ale od roku 1672 pod ízena sokolovskému arcid kanství. Fara byla znovu z ízena až v roce 1852.
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O JMÉNU
V pr b hu historie bylo možné zaznamenat následující podoby názvu obce: Lompcz (1339), in
Lompez (1361), in Lompnicz (1364), in Lonycz (1365), Lomnicz (1369 – ok. 1405), zu Lobnycz
(1392), Lamptz (1397), in Lompcz (1412), zu Kirchenlampcz (1429), Lamptz, Nothaftisches
Lehen (1454), Lamtz (1464), zu Lamnicz (1522), Lamptz (1523), Lambcz (1525), Lompcz (1525),
ve vsi Lobs, ve vsi Lomniczy (1553), zu Lamptz (1568), Lambnitz (1587), Landtz (1654), Lanz,
ehedem Lambs am Bache gleiches Namens (1758), Lanz, Dorf an dem Lanzer Bache (1847),
Lomnice, Lanz (1854 ú edn esky a n mecky). Jazykov dci vykládají význam názvu obce takto:
Tato ves dostala jméno Lomnice podle potoka, nad nímž byla založena, jak sv d í i jeho jméno
Lanzbach. Místní jméno Lomnice je odvozeno zpodstat ující p íponou –ice ze staro eského
p ídavného jména lomná, tj. „voda lomozná, hlu ná, pop ípad vytékající z lom nebo s tokem
lomeným“. Lomnici u Sokolova bude nejlépe vyhovovat výklad o „lomeném“ potoku.

Svatý Jiljí
(kresba Zdirad ech)
O SVATÉM JILJÍ
Sv. Jiljí, kterému je zasv cen lomnický gotický kostel, žil na p elomu 7. a 8. století jako
poustevník ve francouzské Provenci. Podle legendy se živil mlékem lan . Pozd ji založil
nedaleko m sta Arles klášter, na jehož míst bylo nad jeho hrobem z ízeno opatství Saint-Gilles.
Ke sv tcovým p edním atribut m pat í la , jelení paroží a šíp. Vše se váže k legend , která
vypráví jak král p i lovu v míst kde žil poustevník Jiljí, vyst elil z kuše i luku do houští na la ,
i jelena a pak na mýtin zastihl sv tce, jak vlastním t lem chrání la (jelena) a má oním
vyst eleným šípem probodenou dla a lovecké psy n jakou zázra nou silou drží mimo dosah
zví ete.
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O ERBECH
ESKÉHO KRÁLE,
NOTHAFT , ŠLIK A NOSTIC

Erb eského krále
(kresba Stanislav Kasík)
Za vlády P emysla Otakara II. došlo ke konstituování znaku eského království, kterým byl
st íbrný, dvouocasý, zlat korunovaný a ozbrojený lev v erveném štítu. Barvami eského krále,
království, ech a nakonec i barvami národními se staly ervená a bílá.

Vlevo pe e Albrechta Nothafta z r. 1298 (kresba August Sedlá ek)
Vpravo erb Nothaft (kresba Johann Siebmacher)
Nothaftové pat ili k nejstarším a nejmocn jším ministeriálním rod m, které ve 13. století
podílely na kolonizaci Chebska. Nothaftové drželi hrad Wildstein (Skalná). Jejich rodovým
erbem byl zlatý štít s modrým b evnem (tak Johann Siebmacher, New Wapenbuch, Nürnberg
1605, tab. 78). Ve znaku obce Skalná (okr. Cheb) je erb Nothaft uvád n jako st íbrný štít
s erným b evnem. Tuto kombinaci heraldických tinktur lze mít za chybnou. Znak Skalné vznikl
n kdy ve 30. letech 20. století. Nebyl nikdy oficiáln schválen k užívání (tehdy v kompetenci
ministerstva vnitra). Protože pro barevnost nothaftovského erbu nebyla žádná opora v eské
heraldické literatu e, tak barevnost skalského znaku byla ur ena na základ chybné interpretace
pe etí Albrechta Nothafta z roku 1298 a 1317, kde je hladký štít s b evnem pokrytým kosmým a
šikmým šrafováním (m ežováním). Hladký štít byl zcela nep esn a chybn posouzen jako
st íbrný a m ežování jako erná barva a to na základ zp sob grafického vyjád ení heraldických
tinktur, které však bylo ustáleno až v 18. století, ale to neexistovalo na p elomu 13. a 14. století,
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z kterého pochází pe e Albrechta Nothafta.

Vlevo erb Šlik , vpravo Nostic
(kresba Ji í Louda)
Šlikové (Schlick) p vodem ze Saska pat ili k chebskému m stskému patriciátu. Díky Kašparovi
Šlikovi (+ 1449), který získal universitní právní vzd lání v Bologni a stal se významným
královským a císa ským ú edníkem Zikmunda Lucemburského, se rod významn povznesl a
za adil se mezi p ední rody království. S povýšením do hrab cího stavu (1437 íšský hrab cí stav
„zu Bossano“) a po obdarování panství Holí (1438) získal Kašpar Šlik pro sv j rod i polepšení
rodového erbu. Ve složitém tvrceném štít se st edním štítkem se p vodní rodový erb uplatnil
ve 2. a 3. poli, které bylo ervené se st íbrným hrotem a v každém poli kruh opa ných barev.
Nosticové (Nostitz) pocházeli z Horní Lužice, kde se p ipomínají již ve 13. století. V první
polovin 16. století se dostávají do ech, kde jsou p ijati do eského panského stavu (1631 linie
Rieneck, 1651 íšský hrab cí stav Nostitz-Rieneck). Jejich základním rodovým erbem byl
v modrém štít zlatý stoupající p lm síc a k n mu naho e p iléhající vzty ené odklon né
st íbrno- erven šachované kan í zuby. Uvedená znamení se uplatnila v 1. poli složitého
hrab cího erbu.
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Znak
V erveno-zlat polceném štít vpravo st íbrný vzty ený šíp, vlevo modré b evno.
Šíp je atributem sv. Jiljí, kterému je zasv cen lomnický kostel. Levá polovina štítu je vlastn
erbem Nothaft , s kterými jsou spojeny nejstarší zmínky o Lomnici v historických pramenech.
Modré b evno lze vyložit jako symbol vody, potoka, í ky – tedy Lomnického potoka, podle
kterého se ves jmenuje. ervená a st íbrná užitá v pravém poli jsou také tinkturami eských
král , kte í byli vlastníky vsi ve 14. století, stejn jako jsou tinkturami Šlik , vlastník ve století
16.. Modrou a zlatou lze nalézat v erbu Nostic , vlastník s nejdelší tradicí, trvající více jak tvrt
století.

Vlajka
List tvo í ervený žer ový pruh široký jednu t etinu délky listu a t i vodorovné pruhy, žlutý,
modrý a žlutý. V žer ovém pruhu bílý šíp s hrotem k hornímu okraji listu.
Vlajka opakuje podobu znaku.
Velikost vlajky je dána pom rem ší ky listu k jeho délce 2 : 3.

