
MONITORING MÉDIÍ  28.8.2020  

1. Zikmund ‚liška ryšavá‘ byl i britským rytířem. Kromě něj má Podvazkový řád ještě dvě české stopy
23.08.2020  lidovky.cz - Eva Presová
Odkaz na originál
Publikace, na jejímž vydání nyní intenzivně pracuje tým autorů, by měla vyjít ve dvoujazyčném, anglicko-českém provedení v říjnu ve
Vydavatelství Univerzity  Palackého  (VUP) a pod záštitou rektora Univerzity  Palackého  Jaroslava Millera. Obsahem knihy o více
než šesti stech stranách bude na tisíc vyobrazení erbů členů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího
britského vyznamenání.
 
2. Britský řád v moravské knize
22.08.2020  Lidové noviny - EVA PRESOVÁ
Odkaz na originál
Publikace, na jejímž vydání nyní intenzivně pracuje tým autorů, by měla vyjít ve dvoujazyčném, anglicko-českém provedení v říjnu ve
Vydavatelství Univerzity  Palackého  (VUP) a pod záštitou rektora Univerzity  Palackého  Jaroslava Millera. Obsahem knihy o více
než šesti stech stranách bude na tisíc vyobrazení erbů členů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího
britského vyznamenání. Hotová je už předmluva, kterou napsal princ z Walesu Charles , syn britské královny Alžběty II.
 
3. Podvazkový řád nosil také císař Zikmund
22.08.2020  Lidové noviny - EVA PRESOVÁ
Odkaz na originál
V čele dnes stojí královna, členem je také princ Charles ," vysvětluje ředitel olomouckého  Vydavatelství Univerzity  Palackého
Aleš Prstek. Struktura Podvazkového řádu není složitá. Má jen jednu třídu a skládá se z panovníka a nejvýše 25 členů – rytířů. Do
tohoto počtu nejsou zahrnuti princové královské krve ani zahraniční monarchové. Těch ovšem nikdy nebylo a ani dnes není mnoho,
jedním ze současných je například španělský král Juan Carlos, dánská královna Markéta II.
 
4. Předmluvu k nové univerzitní knize o erbech napsal princ Charles
12.08.2020  olomoucky.denik.cz - František Berger
Odkaz na originál
Princ Charles , syn královny Alžběty II., spolupracuje s Univerzitou  Palackého  v Olomouci . K právě vznikající publikaci o známém
heraldikovi Jiřím Loudovi napsal předmluvu. Prostřednictvím britského velvyslanectví v Praze ji do hanácké metropole zaslal formou
dopisu. "Vydavatelství Univerzity  Palackého  připravuje šestisetstránkovou knihu s názvem Jiří Louda: Erby rytířů Podvazkového
řádu. Publikace zobrazující na tisíc erbů nejstaršího rytířského řádu v Evropě a třetího nejvýznamnějšího britského vyznamenání
vyjde v česko-anglickém provedení.
 
5. Předmluvu k nové univerzitní knize o erbech napsal princ Charles
12.08.2020  olomoucky.denik.cz - František Berger
Odkaz na originál
Princ Charles , syn královny Alžběty II., spolupracuje s Univerzitou  Palackého  v Olomouci . K právě vznikající publikaci o známém
heraldikovi Jiřím Loudovi napsal předmluvu. Prostřednictvím britského velvyslanectví v Praze ji do hanácké metropole zaslal formou
dopisu. Připravovaná publikace a dopis od prince z Walesu / Foto: Univerzita  Palackého  v  Olomouci  Vydavatelství Univerzity
Palackého  připravuje šestisetstránkovou knihu s názvem Jiří Louda: Erby rytířů Podvazkového řádu.
 
6. Předmluvu ke knize o erbech napsal pro olomouckou univerzitu princ Charles
11.08.2020  olomouc.iDNES.cz - stk
Odkaz na originál
Velmi prestižní jméno se objeví v chystané knize Vydavatelství Univerzity  Palackého . Předmluvu k publikaci o erbech uznávaného
olomouckého  heraldika Jiřího Loudy, která bude vydána na podzim letošního roku jako pocta k jeho nedožitým 100. narozeninám,
napsal britský princ Charles , syn královny Alžběty II. Dvoujazyčná česko-anglická kniha Erby rytířů Podvazkového řádu přinese na
více než šesti stovkách stran tisícovku erbů nositelů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího britského
vyznamenání.
 
7. Princ Charles ocenil českého heraldika
12.08.2020  Právo - (mhr)
Odkaz na originál
Charles , princ z Walesu, napsal předmluvu ke knize heraldika Jiřího Loudy Erby rytířů Podvazkového řádu, kterou připravuje k
vydání Vydavatelství Univerzity  Palackého  (VUP) v Olomouci  k letošním nedožitým 100. autorovým narozeninám. Jiří Louda je mj.
autor českého státního znaku. Dvojjazyčná publikace přinese na tisíc vyobrazení erbů nejstaršího evropského rytířského řádu,
založeného v roce 1348 králem Edwardem III. V jeho čele dnes stojí královna, členem je i princ Charles .
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8. Charlesova předmluva ke knize o Loudovi
11.08.2020  ČT 1 - Události v regionech - Ostrava
Odkaz na nahrávku
K výročí teď v Olomouci  připravují novou knihu a výstavu jeho celoživotního díla. K připravované publikaci získalo vydavatelství
Univerzity  Palackého  předmluvu od prince Charlese . Anna HOVORKOVÁ, redaktorka Stovky ručně kreslených erbů, rytířů,
podvazkové řádu, ale i životní osudy Jiřího Loudy. Na nové knize teď pracuje tým odborníků v Olomouci. Pro publikaci získali
předmluvu z britské královské rodiny. Aleš PRSTEK, ředitel Vydavatelství UP  My jsme měli od začátku sen nějakým způsobem oslovit
královskou rodinu, protože momentálně suverénem ten, kdo uděluje rytířům erby, je královna Alžběta, jen jsme neviděli, jak to
udělat.
 
9. Předmluvu ke knize o erbech napsal pro olomouckou univerzitu princ Charles
11.08.2020  impuls.cz 
Odkaz na originál
Velmi prestižní jméno se objeví v chystané knize Vydavatelství Univerzity  Palackého . Předmluvu k publikaci o erbech uznávaného
olomouckého  heraldika Jiřího Loudy, která bude vydána na podzim letošního roku jako pocta k jeho nedožitým 100. narozeninám,
napsal britský princ Charles , syn královny Alžběty II. Dvoujazyčná česko-anglická kniha Erby rytířů Podvazkového řádu přinese na
více než šesti stovkách stran tisícovku erbů nositelů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího britského
vyznamenání.
 
10. Charles, princ z Walesu, napsal předmluvu k české knize o erbech
10.08.2020  seznam.cz - Jan Stránský
Odkaz na originál
Vydavatelství Univerzity  Palackého  získalo světoznámého spolupracovníka. Charles , princ z Walesu, syn britské královny Alžběty
II., napsal předmluvu ke knize heraldika Jiřího Loudy Erby rytířů Podvazkového řádu. Publikace o více než šesti stech stranách
přinese tisíc vyobrazení erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Na
knižních pultech se objeví na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Jiřího Loudy, uznávaného heraldika, který je i
autorem návrhu českého státního znaku.
 
11. Princ Charles ocenil olomouckého heraldika Jiřího Loudu. Napsal předmluvu k jeho knize
10.08.2020  olomoucky.rej.cz 
Odkaz na originál
Britský princ, olomoucký  heraldik a olomoucká  univerzita . Když se tyto vzdálené veličiny dají dohromady, je to úžasná
spolupráce! Vydavatelství Univerzity  Palackého  získalo světoznámého spolupracovníka a zapojilo jej do přípravy knihy
světoznámého heraldika. Charles , princ z Walesu, syn britské královny Alžběty II., napsal předmluvu ke knize olomouckého
heraldika Jiřího Loudy "Erby rytířů Podvazkového řádu", kterou nyní připravuje univerzita k vydání.
 
12. Princ Charles napsal předmluvu ke knize heraldika Jiřího Loudy
07.08.2020  sumpersko.net - Sýkorová Dvorníková
Odkaz na originál
Vydavatelství Univerzity  Palackého  (VUP) získalo světoznámého spolupracovníka. Charles , princ z Walesu, syn britské královny
Alžběty II., napsal předmluvu ke knize heraldika Jiřího Loudy "Erby rytířů Podvazkového řádu", kterou připravuje VUP k vydání.
Publikace o více než šesti stech stranách přinese na tisíc vyobrazení erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího
nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Kniha vyjde na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Jiřího Loudy,
uznávaného heraldika, který je i autorem návrhu českého státního znaku.
 
13. Princ Charles v šoku: Nečekal, že se tyto informace objeví v Česku!
08.08.2020  stars24.cz - stars24.cz
Odkaz na originál
Prince Charlese  nejspíš překvapilo, jaké informace k němu doputovaly až z České republiky. Právě v těchto dnech vyšlo najevo že se
tu chystá kniha, která pojednává i o královské rodině. Jak následník trůnu zareagoval? Princ Charles  napsal dopis, který bude
předmluvou nové české knihy. V psaní ocenil odborné znalosti autora a jeho úsilí. Publikace o více než 600 stranách se totiž mj. týká i
britské královské rodiny. "Je možná poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že
tak daleko od domova, na Univerzitě  Palackého  v Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak
mistrovsky a elegantně zpracované studii," uvedl následník trůnu.
 
14. Předmluvu ke stěžejnímu dílu Loudy napsal princ Charles
07.08.2020  tyden.cz - ČTK
Odkaz na originál
Předmluva z pera britského prince Charlese  uvádí knihu olomouckého  heraldika Jiřího Loudy nazvanou Erby rytířů Podvazkového
řádu, kterou chystá k vydání Vydavatelství Univerzity  Palackého . Publikace o více než šesti stech stranách přinese tisíc vyobrazení
erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Kniha vyjde ve dvoujazyčném
anglicko-českém provedení na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Loudy, který je mj.
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15. Vyjde stěžejní kniha heraldika Jiřího Loudy, předmluvu napsal princ Charles
07.08.2020  aktualne.cz - ČTK, Kultura
Odkaz na originál
V jeho čele nyní stojí britská královna, členem je také princ Charles . "Uvažovali jsme proto, jak královskou rodinu oslovit. Velmi nám
pomohla prorektorka Univerzity  Palackého  Jitka Ulrichová, která zprostředkovala schůzku s Otakarem Fojtem, jenž působí na
britském velvyslanectví v Praze jako vědecký diplomat a je také místopředsedou Správní rady Univerzity  Palackého .
 
16. Princ Charles napsal předmluvu k stěžejnímu dílu heraldika Loudy
07.08.2020  seznam.cz - ČTK
Odkaz na originál
Předmluva z pera britského prince Charlese  uvádí knihu olomouckého  heraldika Jiřího Loudy nazvanou Erby rytířů Podvazkového
řádu, kterou chystá k vydání Vydavatelství Univerzity  Palackého . Publikace o více než šesti stech stranách přinese tisíc vyobrazení
erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Kniha vyjde ve dvoujazyčném
anglicko-českém provedení na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Loudy, který je mj.
 
17. "Vřelý obdiv k výjimečným znalostem." Princ Charles napsal předmluvu k dílu heraldika Loudy
07.08.2020  CT24.cz - ondrackovat
Odkaz na originál
Předmluva z pera britského prince Charlese  uvádí knihu olomouckého  heraldika Jiřího Loudy nazvanou Erby rytířů Podvazkového
řádu, kterou chystá k vydání Vydavatelství Univerzity  Palackého . Publikace o více než šesti stech stranách přinese tisíc vyobrazení
erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Kniha vyjde ve dvoujazyčném
anglicko-českém provedení na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Loudy, který je autorem návrhu českého státního
znaku a prezidentské vlajky i válečným veteránem.
 
18. Jiří Louda a princ Charles
08.08.2020  Pražský deník - (kul)
Odkaz na originál
Olomouc – K nové knize olomouckého heraldika a autora českého státního znaku Jiřího Loudy překvapivě napsal předmluvu britský
princ Charles . Více než šestisetstránkovou publikaci Erby rytířů Podvazkového řádu vydá Univerzita  Palackého . Kniha vyjde na
podzim česky a anglicky u příležitosti Loudových nedožitých 100. narozenin.
 
19. Předmluvu knihy napsal univerzitě princ Charles
08.08.2020  Mladá fronta Dnes - — Stanislav Kamenský
Odkaz na originál
OLOMOUC  Velmi prestižní jméno se objeví v chystané knize Vydavatelství Univerzity  Palackého . Předmluvu k publikaci
uznávaného olomouckého  heraldika Jiřího Loudy, která bude vydána na podzim jako pocta k jeho nedožitým 100. narozeninám,
napsal britský princ Charles , syn královny Alžběty II. Dvoujazyčná česko-anglická kniha Erby rytířů Podvazkového řádu přinese na
více než šesti stovkách stran tisícovku erbů nositelů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího britského
vyznamenání.
 
20. Princ Charles napsal předmluvu ke knize olomouckého heraldikaay
07.08.2020  novinykraje.cz 
Odkaz na originál
OLOMOUC  – Vydavatelství Univerzity  Palackého  (VUP) získalo světoznámého spolupracovníka. Charles , princ z Walesu, syn
britské královny Alžběty II., napsal předmluvu ke knize heraldika Jiřího Loudy "Erby rytířů Podvazkového řádu", kterou připravuje VUP
k vydání. Publikace o více než šesti stech stranách přinese na tisíc vyobrazení erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího
nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Kniha Jiřího Loudy Erby rytířů Podvazkového řádu vyjde ve dvoujazyčném anglicko-
českém provedení na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Jiřího Loudy, uznávaného heraldika, který je autorem
návrhu českého státního znaku.
 
21. Princ Charles napsal předmluvu ke knize heraldika Jiřího Loudy, kterou připravuje Univerzita Palackého
07.08.2020  olomouc.cz 
Odkaz na originál
Vydavatelství Univerzity  Palackého  (VUP) získalo světoznámého spolupracovníka. Charles , princ z Walesu, syn britské královny
Alžběty II., napsal předmluvu ke knize heraldika Jiřího Loudy "Erby rytířů Podvazkového řádu", kterou připravuje VUP k vydání.
Publikace o více než šesti stech stranách přinese na tisíc vyobrazení erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího
nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Kniha vyjde na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Jiřího Loudy,
uznávaného heraldika, který je i autorem návrhu českého státního znaku.
 
22. Vyjde stěžejní kniha heraldika Jiřího Loudy, předmluvu napsal princ Charles
07.08.2020  czpravy.cz 
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Odkaz na originál
V jeho čele nyní stojí britská královna, členem je také princ Charles . "Uvažovali jsme proto, jak královskou rodinu oslovit. Velmi nám
pomohla prorektorka Univerzity  Palackého  Jitka Ulrichová, která zprostředkovala schůzku s Otakarem Fojtem, jenž působí na
britském velvyslanectví v Praze jako vědecký diplomat a je také místopředsedou Správní rady Univerzity  Palackého . Požádali jsme
ho o radu a on nám předjednal u pana velvyslance Nicka Archera, bývalého sekretáře prince Charlese , že můžeme knihu
prezentovat," popisuje Aleš Prstek z Univerzity  Palackého .
 
23. Princ Charles napsal předmluvu ke knize heraldika Jiřího Loudy
07.08.2020  sumpersko.net - Sýkorová Dvorníková
Odkaz na originál
Vydavatelství Univerzity  Palackého  (VUP) získalo světoznámého spolupracovníka. Charles , princ z Walesu, syn britské královny
Alžběty II., napsal předmluvu ke knize heraldika Jiřího Loudy "Erby rytířů Podvazkového řádu", kterou připravuje VUP k vydání.
Publikace o více než šesti stech stranách přinese na tisíc vyobrazení erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího
nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Kniha vyjde na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Jiřího Loudy,
uznávaného heraldika, který je i autorem návrhu českého státního znaku.
 
24. Pocta pro českého heraldika. Předmluvu k jeho stěžejnímu dílu napsal princ Charles
07.08.2020  eurozpravy.cz - EuroZprávy.cz
Odkaz na originál
Předmluva z pera britského prince Charlese  uvádí knihu olomouckého  heraldika Jiřího Loudy nazvanou Erby rytířů Podvazkového
řádu, kterou chystá k vydání Vydavatelství Univerzity  Palackého . Publikace o více než šesti stech stranách přinese tisíc vyobrazení
erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího britského vyznamenání. doporučujeme Kniha vyjde ve
dvoujazyčném anglicko-českém provedení na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Loudy, který je mj.
 
25. Ke knize heraldika Jiřího Loudy napsal předmluvu britský princ Charles. Připravuje ji Univerzita Palackého
07.08.2020  olomouckadrbna.cz 
Odkaz na originál
Vydavatelství Univerzity  Palackého  (VUP) získalo světoznámého spolupracovníka. Charles , princ z Walesu, syn britské královny
Alžběty II., napsal předmluvu ke knize heraldika Jiřího Loudy "Erby rytířů Podvazkového řádu", kterou připravuje VUP k vydání.
Publikace o více než šesti stech stranách přinese na tisíc vyobrazení erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího
nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Kniha vyjde na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Jiřího Loudy,
uznávaného heraldika, který je i autorem návrhu českého státního znaku.
 
26. Princ Charles napsal předmluvu ke knize heraldika Loudy
07.08.2020  barrandov.tv - TV Barrandov, www.barrandov.tv, e-mail: webmaster@barrandov.tv
Odkaz na originál
ČTK Předmluva z pera britského prince Charlese  uvádí knihu olomouckého  heraldika Jiřího Loudy nazvanou Erby rytířů
Podvazkového řádu , kterou chystá k vydání Vydavatelství Univerzity  Palackého . Publikace o více než šesti stech stranách přinese
tisíc vyobrazení erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Kniha vyjde ve
dvoujazyčném anglicko-českém provedení na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Loudy, který je mj.

 

1. Zikmund ‚liška ryšavá‘ byl i britským rytířem. Kromě něj má Podvazkový řád ještě dvě české stopy  

23.08.2020  lidovky.cz - Eva Presová
Odkaz na originál

Klíčová slova: Palackého (3); Charles (2); Univerzity (2); Charlese; Olomouci; Univerzitě

Autor českého státního znaku Jiří Louda by se letos dožil sta let. K tomuto výročí vychází stěžejní dílo významného heraldika – Erby
rytířů Podvazkového řádu. 

Zikmund Lucemburský, který vládl v českých zemích v letech 1419 až 1437, byl kromě mnoha dalších titulů i rytířem britského
Podvazkového řádu. Této cti se mu dostalo v roce 1416. Na britskou půdu vstoupil v přístavu Dover 1. května a netrvalo ani tři
týdny, než ho anglický král Jindřich V. slavnostně pasoval na rytíře tohoto prominentního řádu a předal mu příslušné insignie. 

Zikmund Lucemburský. 

Stalo se tak v řádovém sídle, jímž je dodnes kaple zámku ve Windsoru, ležícího asi třicet kilometrů na západ od Londýna. K členům
britského Podvazkového řádu s "českou stopou" patřili kromě Zikmunda i další dva císaři: Ferdinand I. a František Josef I. 

Jedna z nejznámějších postav českých dějin se v souvislosti s Podvazkovým řádem dostává do popředí díky připravované knize

http://www.czpravy.cz/vyjde-stezejni-kniha-heraldika-jiriho-loudy-predmluvu-napsal-princ-charles-63409.html
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Princ-Charles-napsal-predmluvu-ke-knize-heraldika-Jiriho-Loudy-15411/clanek
https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/pocta-pro-ceskeho-heraldika-predmluvu-k-jeho-stezejnimu-dilu-napsal-princ-charles.a6770270/
https://olomoucka.drbna.cz/zpravy/kultura/19512-ke-knize-heraldika-jiriho-loudy-napsal-predmluvu-britsky-princ-charles-pripravuje-ji-univerzita-palackeho.html
https://www.barrandov.tv/rubriky/spolecnost/kultura/princ-charles-napsal-predmluvu-ke-knize-heraldika-loudy_10819.html
https://www.lidovky.cz/domov/zikmund-liska-rysava-byl-i-britskym-rytirem-krome-nej-ma-podvazkovy-rad-jeste-dve-ceske-stopy.A200821_194336_ln_domov_rkj


českého heraldika Jiřího Loudy s názvem Erby rytířů Podvazkového řádu (Coats of arms of the Knights of the Order of the Garter).
Publikace, na jejímž vydání nyní intenzivně pracuje tým autorů, by měla vyjít ve dvoujazyčném, anglicko-českém provedení v říjnu ve
Vydavatelství Univerzity  Palackého  (VUP) a pod záštitou rektora Univerzity  Palackého  Jaroslava Millera. 

Obsahem knihy o více než šesti stech stranách bude na tisíc vyobrazení erbů členů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího
nejvýznamnějšího britského vyznamenání. 

Panovník s negativní image. Před 600 lety byl za českého krále korunován Zikmund Lucemburský, liška ryšavá 

Hotová je už předmluva, kterou napsal princ z Walesu Charles , syn britské královny Alžběty II. "Publikace tohoto pozoruhodného
díla Jiřího Loudy k oslavě stého výročí jeho narození, díla, jež je svědectvím jeho odborných znalostí a obětavého úsilí, je výjimečnou
událostí. 

Je možná poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od domova, na
Univerzitě  Palackého  v Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a elegantně
zpracované studii. (…) Tato kniha může jistě dále prohloubit české porozumění britské historii, do níž Jiří Louda a autoři této
publikace o jeho pozoruhodném odkazu heraldických maleb nepochybně byli a jsou mimořádně zasvěceni," uvádí princ Charles . 

Spoluautorem a editorem heraldické části knihy je Karel Müller, Loudův přítel a kolega, který v současné době působí jako ředitel
Zemského archivu v Opavě. "Intenzivně jsme začali spolupracovat po roce 1990, kdy jsme se sešli při řešení podoby naší státní
symboliky a pak nad vytvářením obecních i krajských znaků z titulu členů nejprve heraldické komise ČNR a pak podvýboru pro
heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny," vzpomíná Müller na začátky spolupráce s Jiřím Loudou. 

Zikmundova démonizace působí z historického odstupu zaujatě. Většina Evropy ho vnímala opačně 

A přidává vzpomínku: "Pravidelně jsem ho a jeho paní navštěvoval v jejich bytě v Palackého ulici v Olomouci. Velmi jsem si vážil jeho
výtvarného díla, které do české heraldiky přineslo osobitý a nezaměnitelný styl, silně ovlivněný anglickou tradicí."Loudovo zásadní
dílo 

Jiří Louda považoval Erby rytířů Podvazkového řádu za své zásadní dílo, na němž pracoval téměř až do své smrti v roce 2015. S
heraldikou a především s její britskou tradicí se podrobněji seznámil během druhé světové války, kdy uprchl z okupované vlasti a
dostal se do Velké Británie, kde absolvoval důstojnickou školu. 

Za pobytu v Londýně se mu podařilo získat řadu heraldických knih na ulicích, kde se levně prodávaly různé publikace z
vybombardovaných domů. To mu pomohlo k osvojení si specifického anglického výtvarného stylu. 

Foto: 
Hlava Podvazkového řádu britská královna Alžběta II. už v tomto exkluzivním klubu přivítala nejen svého syna Charlese  (vlevo), ale i
vnuka Williama (vpravo). Ten se mimochodem stal tisícím rytířem řádu od jeho založení. Při slavnostním procesí do kaple sv. Jiří ve
Windsoru mají na sobě členové řádu vždy tmavě modrý sametový plášť, černý sametový klobouk s bílým perem a řádové insignie –
zlatý řetěz kolem krku, závěsný odznak svatého Jiří Drakobijce a šerpu s řádovou hvězdou. 
royal.uk 

URL| https://www.lidovky.cz/domov/zikmund-liska-rysava-byl-i-britskym-rytirem-krome-nej-ma-podvazkovy-rad-jeste-dve-ceske-
stopy.A200821_194336_ln_domov_rkj 
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Autor českého státního znaku Jiří Louda by se letos dožil sta let. K tomuto výročí vychází stěžejní dílo významného heraldika – Erby
rytířů Podvazkového řádu. 

PRAHA Zikmund Lucemburský, který vládl v českých zemích v letech 1419 až 1437, byl kromě mnoha dalších titulů i rytířem britského
Podvazkového řádu. Této cti se mu dostalo v roce 1416. Na britskou půdu vstoupil v přístavu Dover 1. května a netrvalo ani tři
týdny, než ho anglický král Jindřich V. slavnostně pasoval na rytíře tohoto prominentního řádu a předal mu příslušné insignie. Stalo
se tak v řádovém sídle, jímž je dodnes kaple zámku ve Windsoru, ležícího asi třicet kilometrů na západ od Londýna. K členům
britského Podvazkového řádu s "českou stopou" patřili kromě Zikmunda i další dva císaři: Ferdinand I. a František Josef I. 
Jedna z nejznámějších postav českých dějin se v souvislosti s Podvazkovým řádem dostává do popředí díky připravované knize

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=L196A04G&i2=DCLN20200822010014&sl=622&h1=rfrlf2clecc15dmrel5mxwsdu2uut1bc&h2=ZoqJmQMSLD/10rbwhhduLA==&sk=CE&st=4&ti=exporttisk


českého heraldika Jiřího Loudy s názvem Erby rytířů Podvazkového řádu (Coats of arms of the Knights of the Order of the Garter).
Publikace, na jejímž vydání nyní intenzivně pracuje tým autorů, by měla vyjít ve dvoujazyčném, anglicko-českém provedení v říjnu ve
Vydavatelství Univerzity  Palackého  (VUP) a pod záštitou rektora Univerzity  Palackého  Jaroslava Millera. 
Obsahem knihy o více než šesti stech stranách bude na tisíc vyobrazení erbů členů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího
nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Hotová je už předmluva, kterou napsal princ z Walesu Charles , syn britské královny
Alžběty II. "Publikace tohoto pozoruhodného díla Jiřího Loudy k oslavě stého výročí jeho narození, díla, jež je svědectvím jeho
odborných znalostí a obětavého úsilí, je výjimečnou událostí. Je možná poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje
na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od domova, na Univerzitě  Palackého  v Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a
odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a elegantně zpracované studii. (…) Tato kniha může jistě dále prohloubit české
porozumění britské historii, do níž Jiří Louda a autoři této publikace o jeho pozoruhodném odkazu heraldických maleb nepochybně
byli a jsou mimořádně zasvěceni," uvádí princ Charles . 
Spoluautorem a editorem heraldické části knihy je Karel Müller, Loudův přítel a kolega, který v současné době působí jako ředitel
Zemského archivu v Opavě. "Intenzivně jsme začali spolupracovat po roce 1990, kdy jsme se sešli při řešení podoby naší státní
symboliky a pak nad vytvářením obecních i krajských znaků z titulu členů nejprve heraldické komise ČNR a pak podvýboru pro
heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny," vzpomíná Müller na začátky spolupráce s Jiřím Loudou a přidává vzpomínku:
"Pravidelně jsem ho a jeho paní navštěvoval v jejich bytě v Palackého ulici v Olomouci. Velmi jsem si vážil jeho výtvarného díla, které
do české heraldiky přineslo osobitý a nezaměnitelný styl, silně ovlivněný anglickou tradicí." 

Loudovo zásadní dílo Jiří Louda považoval Erby rytířů Podvazkového řádu za své zásadní dílo, na němž pracoval téměř až do své
smrti v roce 2015. S heraldikou a především s její britskou tradicí se podrobněji seznámil během druhé světové války, kdy uprchl z
okupované vlasti a dostal se do Velké Británie, kde absolvoval důstojnickou školu. Za pobytu v Londýně se mu podařilo získat řadu
heraldických knih na ulicích, kde se levně prodávaly různé publikace z vybombardovaných domů. To mu pomohlo k osvojení si
specifického anglického výtvarného stylu. 

Foto: Zikmund Lucemburský, římský císař, král uherský i český a jeho erb 
Foto: Hlava Podvazkového řádu britská královna Alžběta II. už v tomto exkluzivním klubu přivítala nejen svého syna Charlese  (vlevo),
ale i vnuka Williama (vpravo). Ten se mimochodem stal tisícím rytířem řádu od jeho založení. Při slavnostním procesí do kaple sv. Jiří
ve Windsoru mají na sobě členové řádu vždy tmavě modrý sametový plášť, černý sametový klobouk s bílým perem a řádové insignie
– zlatý řetěz kolem krku, závěsný odznak svatého Jiří Drakobijce a šerpu s řádovou hvězdou. 
FOTO ROYAL. UK 
FOTO PROFIMEDIA 
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PRAHA Podvazkový řád (anglicky The Most Noble Order of the Garter) je nejstarší evropský rytířský řád, který v roce 1348 založil
anglický král Eduard III. "V čele dnes stojí královna, členem je také princ Charles ," vysvětluje ředitel olomouckého  Vydavatelství
Univerzity  Palackého  Aleš Prstek. 
Struktura Podvazkového řádu není složitá. Má jen jednu třídu a skládá se z panovníka a nejvýše 25 členů – rytířů. Do tohoto počtu
nejsou zahrnuti princové královské krve ani zahraniční monarchové. Těch ovšem nikdy nebylo a ani dnes není mnoho, jedním ze
současných je například španělský král Juan Carlos, dánská královna Markéta II. nebo japonský císař Akihito. Z vládců českých zemí k
nim patřil Zikmund Lucemburský nebo Ferdinand I. či František Josef I., než bylo v roce 1915 během války jeho členství anulováno.
Kromě členů panovník jmenuje ještě 26 "chudých rytířů windsorských" z řad dvořanů. 
Prelátem řádu je biskup z Winchestru a kancléřem biskup z Oxfordu. 
Členové řádu tvoří kolegium, jež každoročně zasedá na zámku ve Windsoru (sídlo řádu je ve zdejší kapli) na svátek svatého Jiří, který
se ve Velké Británii slaví 23. dubna (u nás je to 24. dubna). Svatý Jiří je tradičně považován za patrona Velké Británie a také celého
rytířstva. Po zasedání kolegia a bohoslužbě následuje slavnostní průvod, jehož se zúčastňují i členové britské královské rodiny. 
A co mají při slavnostních příležitostech členové na sobě? Řádový podvazek se nosí pod kolenem levé nohy, královna pod levým
loktem. Kromě šerpy, odznaku a hvězdy používají rytíři i řádový plášť. 

Foto: 
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Princ Charles , syn královny Alžběty II., spolupracuje s Univerzitou  Palackého  v Olomouci . K právě vznikající publikaci o známém
heraldikovi Jiřím Loudovi napsal předmluvu. Prostřednictvím britského velvyslanectví v Praze ji do hanácké metropole zaslal formou
dopisu. 

"Vydavatelství Univerzity  Palackého  připravuje šestisetstránkovou knihu s názvem Jiří Louda: Erby rytířů Podvazkového řádu.
Publikace zobrazující na tisíc erbů nejstaršího rytířského řádu v Evropě a třetího nejvýznamnějšího britského vyznamenání vyjde v
česko-anglickém provedení. Podvazkový řád založil v roce 1348 král Edward III.; v jeho čele dnes stojí britská královna a mezi členy
patří rovněž jedenasedmdesátiletý princ z Walesu. 
Prin chválí autora 
Charles  dle svých slov považuje vydání knihy za svědectví odborných znalostí a obětavého úsilí Jiřího Loudy, od jehož narození v
říjnu uplyne 100 let. 
"Je možná poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od domova,
na Univerzitě  Palackého  v Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a elegantně
zpracované studii," napsal Charles . 

Podle něj může tato kniha prohloubit české porozumění britské historii, do níž Louda i autoři publikace o jeho pozoruhodném
odkazu heraldických maleb nepochybně byli a jsou mimořádně zasvěceni. 
"Mohu tedy tuto publikaci pouze doporučit a vyjádřit svůj vřelý obdiv k výjimečným znalostem Jiřího Loudy," uvedl v dopise princ. 
Odpověď Britů na zaslanou maketu knihy a průvodní dopis zástupce olomoucké  univerzity  samozřejmě potěšila. Dopis v
nezměněné podobě využijí k předmluvě publikace, která vyjde letos na podzim zásluhou autorského kolektivu ve složení Michal
Šimůnek, Karel Müller, Radim Měsíc a Jiří K. Jurečka. 
Ke stému výročí umělce, který mimo jiné navrhl také český státní znak, připravuje Vlastivědné muzeum v Olomouci výstavu s
originály Loudových ilustrací. Přístupná bude od 25. září. (ber) 
BOX 
Erby Podvazkového řádu považoval Jiří Louda za své zásadní dílo. Pracoval na něm téměř až do své smrti v roce 2015. S heraldikou, a
především s její britskou tradicí se podrobněji seznámil během 2. světové války, kdy uprchl z okupované vlasti do Velké Británie, kde
se po absolvování vojenské školy stal výsadkářem. Po návratu do Československa se stal vojákem z povolání. "Do roku 1947 působil
jako dělostřelecký instruktor na vojenském učilišti v Olomouci, poté však byl propuštěn, později dokonce zatčen a vězněn," shrnul
jeho životní příběh ředitel Vydavatelství UP  Aleš Prstek. 
Univerzita  Palackého  udělila Loudovi v roce 2004 čestný doktorát. Heraldik zemřel 1. září 2015 v Olomouci . 

URL| https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/predmluvu-k-nove-univerzitni-knize-o-erbech-napsal-princ-charles -20200811.html 

« zpět na obsah
 

5. Předmluvu k nové univerzitní knize o erbech napsal princ Charles  

12.08.2020  olomoucky.denik.cz - František Berger
Odkaz na originál

Klíčová slova: Palackého (5); Olomouci (4); Charles (3); Univerzita (2); Univerzity (2); olomoucké; Univerzitě; Univerzitou; UP; v

Princ Charles , syn královny Alžběty II., spolupracuje s Univerzitou  Palackého  v Olomouci . K právě vznikající publikaci o známém
heraldikovi Jiřím Loudovi napsal předmluvu. Prostřednictvím britského velvyslanectví v Praze ji do hanácké metropole zaslal formou
dopisu. 

Připravovaná publikace a dopis od prince z Walesu / Foto: Univerzita  Palackého  v  Olomouci  
Vydavatelství Univerzity  Palackého  připravuje šestisetstránkovou knihu s názvem Jiří Louda: Erby rytířů Podvazkového řádu.
Publikace zobrazující na tisíc erbů nejstaršího rytířského řádu v Evropě a třetího nejvýznamnějšího britského vyznamenání vyjde v
česko-anglickém provedení. Podvazkový řád založil v roce 1348 král Edward III.; v jeho čele dnes stojí britská královna a mezi členy
patří rovněž jedenasedmdesátiletý princ z Walesu. 
Prin chválí autora 
Charles  dle svých slov považuje vydání knihy za svědectví odborných znalostí a obětavého úsilí Jiřího Loudy, od jehož narození v
říjnu uplyne 100 let. 
"Je možná poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od domova,
na Univerzitě  Palackého  v Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a elegantně
zpracované studii," napsal Charles . 
Podle něj může tato kniha prohloubit české porozumění britské historii, do níž Louda i autoři publikace o jeho pozoruhodném
odkazu heraldických maleb nepochybně byli a jsou mimořádně zasvěceni. 
"Mohu tedy tuto publikaci pouze doporučit a vyjádřit svůj vřelý obdiv k výjimečným znalostem Jiřího Loudy," uvedl v dopise princ. 
Odpověď Britů na zaslanou maketu knihy a průvodní dopis zástupce olomoucké  univerzity  samozřejmě potěšila. Dopis v
nezměněné podobě využijí k předmluvě publikace, která vyjde letos na podzim zásluhou autorského kolektivu ve složení Michal
Šimůnek, Karel Müller, Radim Měsíc a Jiří K. Jurečka. 
Ke stému výročí umělce, který mimo jiné navrhl také český státní znak, připravuje Vlastivědné muzeum v Olomouci výstavu s

https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/predmluvu-k-nove-univerzitni-knize-o-erbech-napsal-princ-charles-20200811.html


originály Loudových ilustrací. Přístupná bude od 25. září. (ber) 
BOX 
Erby Podvazkového řádu považoval Jiří Louda za své zásadní dílo. Pracoval na něm téměř až do své smrti v roce 2015. S heraldikou, a
především s její britskou tradicí se podrobněji seznámil během 2. světové války, kdy uprchl z okupované vlasti do Velké Británie, kde
se po absolvování vojenské školy stal výsadkářem. Po návratu do Československa se stal vojákem z povolání. "Do roku 1947 působil
jako dělostřelecký instruktor na vojenském učilišti v Olomouci, poté však byl propuštěn, později dokonce zatčen a vězněn," shrnul
jeho životní příběh ředitel Vydavatelství UP  Aleš Prstek. 
Univerzita  Palackého  udělila Loudovi v roce 2004 čestný doktorát. Heraldik zemřel 1. září 2015 v Olomouci . 

« zpět na obsah
 

6. Předmluvu ke knize o erbech napsal pro olomouckou univerzitu princ Charles  

11.08.2020  olomouc.iDNES.cz - stk
Odkaz na originál

Klíčová slova: Charles (3); Charlese (2); Palackého (2); olomouc; Olomouci; olomouckého; Univerzitě; Univerzity; UP

Velmi prestižní jméno se objeví v chystané knize Vydavatelství Univerzity  Palackého . Předmluvu k publikaci o erbech uznávaného
olomouckého  heraldika Jiřího Loudy, která bude vydána na podzim letošního roku jako pocta k jeho nedožitým 100. narozeninám,
napsal britský princ Charles , syn královny Alžběty II. 

Dvoujazyčná česko-anglická kniha Erby rytířů Podvazkového řádu přinese na více než šesti stovkách stran tisícovku erbů nositelů
nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího britského vyznamenání. 

Řád byl založen v roce 1348 králem Edwardem III. a v jeho čele dnes stojí královna, členem je mimo jiné právě i princ Charles . 

"Uvažovali jsme, jak královskou rodinu oslovit. Velmi pomohla prorektorka Jitka Ulrichová, která zprostředkovala schůzku s
Otakarem Fojtem, jenž působí na britském velvyslanectví v Praze jako vědecký diplomat a je i místopředsedou správní rady
univerzity. Ten předjednal u velvyslance Nicka Archera, bývalého sekretáře prince Charlese , že můžeme knihu prezentovat," uvedl
ředitel VUP Aleš Prstek. 

Podle zveřejněné ukázky princ vyslovil českému heraldikovi, jenž je autorem návrhu českého státního znaku či symbolů zhruba dvou
stovek měst a obcí, nemalé uznání. 

"Je možná poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od domova,
na Univerzitě  Palackého  v Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a elegantně
zpracované studii," napsal mimo jiné v dopise, který jako předmluva poslouží. 

Jiří Louda považoval Erby Podvazkového řádu za své zásadní dílo, na němž pracoval téměř až do své smrti v září 2015. S heraldikou, a
především s její britskou tradicí se podrobně seznámil za druhé světové války, kdy uprchl z okupované vlasti a dostal se do Velké
Británie, kde absolvoval důstojnickou školu a stal se výsadkářem. 

Zranění při výcviku mu ale znemožnilo nasazení v ostré akci, a obsluhoval proto radiostanici. Po konci války se vrátil do
Československa a stal se vojákem z povolání. 

Do roku 1947 působil jako dělostřelecký instruktor na vojenském učilišti v Olomouci, poté byl však propuštěn, později dokonce
zatčen a vězněn. V roce 1968 se dočkal rehabilitace a povýšení na majora, v roce 1991 do hodnosti plukovníka ve výslužbě. 

Louda se jako první Čech stal členem Mezinárodní heraldické akademie, také byl vyznamenán medailí Za zásluhy II. stupně. UP  mu v
roce 2004 udělila čestný doktorát. 

Foto: 
Na snímku je kniha Jiřího Loudy a dopis prince Charlese . 
VUP 

URL| https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/princ-charles -univerzita-palackeho-kniha-predmluva-erby-
louda.A200808_563945_olomouc -zpravy_dik 
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7. Princ Charles ocenil českého heraldika  

12.08.2020  Právo - (mhr) 
strana: 11  rubrika: Severní Morava a Slezsko
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Odkaz na originál

Klíčová slova: Charles (2); Olomouci (2); Palackého (2); Univerzitě; Univerzity

Charles , princ z Walesu, napsal předmluvu ke knize heraldika Jiřího Loudy Erby rytířů Podvazkového řádu, kterou připravuje k
vydání Vydavatelství Univerzity  Palackého  (VUP) v Olomouci  k letošním nedožitým 100. autorovým narozeninám. Jiří Louda je mj.
autor českého státního znaku. 
Dvojjazyčná publikace přinese na tisíc vyobrazení erbů nejstaršího evropského rytířského řádu, založeného v roce 1348 králem
Edwardem III. V jeho čele dnes stojí královna, členem je i princ Charles . Ten po pročtení makety knihy poslal svou předmluvu
britskému velvyslanci v Praze Nicku Archerovi, svému bývalému sekretáři. "Je možná poněkud nečekané, že se taková historická
studie objevuje na Moravě, a je úžasné zjištění, že tak daleko od domova, na Univerzitě  Palackého  v Olomouci , se v tichosti
zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a elegantně zpracované studii," píše v ní mimo jiné. 

« zpět na obsah
 

8. Charlesova předmluva ke knize o Loudovi  

11.08.2020  ČT 1 - Události v regionech - Ostrava 
pořadí: 9
Odkaz na nahrávku

Klíčová slova: Charlese (2); UP (2); Charles; Olomouci; Palackého; Univerzity

Jan PIRKL, moderátor 
Před 100 lety se narodil jeden z nejvýznamnějších českých heraldiků Jiří Louda. K výročí teď v Olomouci  připravují novou knihu a
výstavu jeho celoživotního díla. K připravované publikaci získalo vydavatelství Univerzity  Palackého  předmluvu od prince
Charlese . 

Anna HOVORKOVÁ, redaktorka 
Stovky ručně kreslených erbů, rytířů, podvazkové řádu, ale i životní osudy Jiřího Loudy. Na nové knize teď pracuje tým odborníků v
Olomouci. Pro publikaci získali předmluvu z britské královské rodiny. 

Aleš PRSTEK, ředitel Vydavatelství UP  
My jsme měli od začátku sen nějakým způsobem oslovit královskou rodinu, protože momentálně suverénem ten, kdo uděluje
rytířům erby, je královna Alžběta, jen jsme neviděli, jak to udělat. 

Anna HOVORKOVÁ, redaktorka 
Vydavatelství vytvořilo třetí maketu v řadě a poslalo ji na britské velvyslanectví. Za 3 týdny přišla odpověď přímo od prince
Charlese . 

Aleš PRSTEK, ředitel Vydavatelství UP  
V tom dopise je skvělé, že princ Charles  se vyjadřuje k tomu, jak je fantastické, že v Čechách, na Moravě žil tak erudovaný člověk jako
Jiří Louda. 

Anna HOVORKOVÁ, redaktorka 
Jiří Louda - Život mezi erby. Tak bude pojmenovaná nová výstava ke stoletému výročí jednoho z největších českých heraldiků. Tady v
olomouckém Vlastivědném muzeu si zájemci budou moci prohlédnout výstavu už od 25. září. 

Karel PODOLSKÝ, historik, Vlastivědné muzeum v Olomouci 
Budou tam moci vlastně sledovat jednak jeho životní příběh, protože se nám právě díky těm osobním věcem podařilo sehnat
obrovské množství fotografií, budeme představovat celé to jeho dílo. Toto je velká vzácnost celého souboru pozůstalosti pana
Loudy, protože je to jeho návrh našeho státního znaku těsně po válce v roce 1946. 

Anna HOVORKOVÁ, redaktorka 
Jiří Louda se věnoval britské i církevní heraldice. Vytvořil stovky znaků českých obcí a soustředil se i na státní symboliku. Je autorem
českého velkého i malého státního znaku a prezidentské vlajky. Anna Hovorková, Česká televize, Olomouc. 

Jan PIRKL, moderátor 
Události v regionech právě končí. Teď už je na řadě předpověď počasí. Další zprávy z regionu přineseme zítra. Hezký večer. 

« zpět na obsah
 

9. Předmluvu ke knize o erbech napsal pro olomouckou univerzitu princ Charles  

11.08.2020  impuls.cz 
Odkaz na originál
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Klíčová slova: Charles (2); Palackého (2); Charlese; Olomouci; olomouckého; Univerzitě; Univerzity; UP

Velmi prestižní jméno se objeví v chystané knize Vydavatelství Univerzity  Palackého . Předmluvu k publikaci o erbech uznávaného
olomouckého  heraldika Jiřího Loudy, která bude vydána na podzim letošního roku jako pocta k jeho nedožitým 100. narozeninám,
napsal britský princ Charles , syn královny Alžběty II. 

Dvoujazyčná česko-anglická kniha Erby rytířů Podvazkového řádu přinese na více než šesti stovkách stran tisícovku erbů nositelů
nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího britského vyznamenání. 
Řád byl založen v roce 1348 králem Edwardem III. a v jeho čele dnes stojí královna, členem je mimo jiné právě i princ Charles . 
"Uvažovali jsme, jak královskou rodinu oslovit. Velmi pomohla prorektorka Jitka Ulrichová, která zprostředkovala schůzku s
Otakarem Fojtem, jenž působí na britském velvyslanectví v Praze jako vědecký diplomat a je i místopředsedou správní rady
univerzity. Ten předjednal u velvyslance Nicka Archera, bývalého sekretáře prince Charlese , že můžeme knihu prezentovat," uvedl
ředitel VUP Aleš Prstek. 
Podle zveřejněné ukázky princ vyslovil českému heraldikovi, jenž je autorem návrhu českého státního znaku či symbolů zhruba dvou
stovek měst a obcí, nemalé uznání. 
"Je možná poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od domova,
na Univerzitě  Palackého  v Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a elegantně
zpracované studii," napsal mimo jiné v dopise, který jako předmluva poslouží. 
Jiří Louda považoval Erby Podvazkového řádu za své zásadní dílo, na němž pracoval téměř až do své smrti v září 2015. S heraldikou, a
především s její britskou tradicí se podrobně seznámil za druhé světové války, kdy uprchl z okupované vlasti a dostal se do Velké
Británie, kde absolvoval důstojnickou školu a stal se výsadkářem. 
Zranění při výcviku mu ale znemožnilo nasazení v ostré akci, a obsluhoval proto radiostanici. Po konci války se vrátil do
Československa a stal se vojákem z povolání. 
Do roku 1947 působil jako dělostřelecký instruktor na vojenském učilišti v Olomouci, poté byl však propuštěn, později dokonce
zatčen a vězněn. V roce 1968 se dočkal rehabilitace a povýšení na majora, v roce 1991 do hodnosti plukovníka ve výslužbě. 
Louda se jako první Čech stal členem Mezinárodní heraldické akademie, také byl vyznamenán medailí Za zásluhy II. stupně. UP  mu v
roce 2004 udělila čestný doktorát. 

« zpět na obsah
 

10. Charles, princ z Walesu, napsal předmluvu k české knize o erbech  

10.08.2020  seznam.cz - Jan Stránský
Odkaz na originál

Klíčová slova: Charles (4); Palackého (3); Univerzity (2); Charlese; Charlesem; Olomouci; Univerzitě

Vydavatelství Univerzity  Palackého  získalo světoznámého spolupracovníka. Charles , princ z Walesu, syn britské královny Alžběty
II., napsal předmluvu ke knize heraldika Jiřího Loudy Erby rytířů Podvazkového řádu. 

Publikace o více než šesti stech stranách přinese tisíc vyobrazení erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího
nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Na knižních pultech se objeví na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Jiřího
Loudy, uznávaného heraldika, který je i autorem návrhu českého státního znaku. 
Kniha Jiřího Loudy Erby rytířů Podvazkového řádu / Coats of arms of the Knights of the Order of the Garter vyjde ve dvoujazyčném
anglicko-českém provedení. "Podvazkový řád, který se v angličtině nazývá The Most Noble Order of the Garter, byl založen v roce
1348 králem Edwardem III. V jeho čele dnes stojí královna, členem je také princ Charles ," uvedl ředitel Vydavatelství Univerzity
Palackého  Aleš Prstek. 
Poměrně složitou cestou se nakladatelé nakonec dostali až k velvyslanci Nicku Archerovi, bývalému sekretáři prince Charlese . "Ve
vydavatelství jsme rychle připravili věrnou maketu knihy včetně překladů životopisných částí. V knihařské dílně univerzitního
vydavatelství jsme ji vyrobili a zabalili do pouzdra potaženého plátnem. Osobně jsme knihu předali na velvyslanectví i s průvodním
dopisem. Před pád dny jsme dostali odpověď, která nás nesmírně potěšila. Panu velvyslanci přišel princem Charlesem  podepsaný
dopis, který můžeme v knize zveřejnit v nezměněné podobě jako předmluvu," dodal Prstek. 
Citace z dopisu, který bude předmluvou knihyPrinc Charles : "Publikace tohoto pozoruhodného díla Jiřího Loudy k oslavě stého
výročí jeho narození, díla, jež je svědectvím jeho odborných znalostí a obětavého úsilí, je výjimečnou událostí. Je možná poněkud
nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od domova, na Univerzitě
Palackého  v Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a elegantně zpracované
studii… Tato kniha může jistě dále prohloubit české porozumění britské historii, do níž Jiří Louda a autoři této publikace o jeho
pozoruhodném odkazu heraldických maleb nepochybně byli a jsou mimořádně zasvěceni. Mohu tedy tuto publikaci pouze
doporučit a vyjádřit svůj vřelý obdiv k výjimečným znalostem Jiřího Loudy." 

URL| https://www.seznamzpravy.cz/clanek/charles -princ-z-walesu-napsal-predmluvu-k-ceske-knize-o-erbech-115394 
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11. Princ Charles ocenil olomouckého heraldika Jiřího Loudu. Napsal předmluvu k jeho knize  
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Britský princ, olomoucký  heraldik a olomoucká  univerzita . Když se tyto vzdálené veličiny dají dohromady, je to úžasná
spolupráce! Vydavatelství Univerzity  Palackého  získalo světoznámého spolupracovníka a zapojilo jej do přípravy knihy
světoznámého heraldika. 

Charles , princ z Walesu, syn britské královny Alžběty II., napsal předmluvu ke knize olomouckého heraldika Jiřího Loudy "Erby rytířů
Podvazkového řádu", kterou nyní připravuje univerzita k vydání. 
Publikace o více než šesti stech stranách přinese na tisíc vyobrazení erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího
nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Na knižních pultech se objeví na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Jiřího
Loudy, uznávaného heraldika, který je i autorem návrhu českého státního znaku. 
Kniha Jiří Louda: Erby rytířů Podvazkového řádu / Coats of arms of the Knights of the Order of the Garter vyjde ve dvoujazyčném
anglicko-českém provedení a pod záštitou rektora Univerzity  Palackého  Jaroslava Millera. "Podvazkový řád, který se v angličtině
nazývá The Most Noble Order of the Garter, byl založen v roce 1348 králem Edwardem III. V jeho čele dnes stojí královna, členem je
také princ Charles . Uvažovali jsme proto, jak královskou rodinu oslovit. Velmi nám pomohla prorektorka Univerzity  Palackého
Jitka Ulrichová, která zprostředkovala schůzku s Otakarem Fojtem, jenž působí na britském velvyslanectví v Praze jako vědecký
diplomat a je také místopředsedou Správní rady UP . Požádali jsme ho o radu a on nám předjednal u pana velvyslance Nicka
Archera, bývalého sekretáře prince Charlese , že můžeme knihu prezentovat," uvedl ředitel VUP Aleš Prstek. 
Jak dodal, v okamžiku, kdy získali možnost knihu Britům představit, nastala horečnatá aktivita. "S velkým úsilím jsme ve vydavatelství
rychle připravili věrnou maketu knihy včetně překladů životopisných částí. V knihařské dílně univerzitního vydavatelství jsme ji
vyrobili a zabalili do pouzdra potaženého plátnem. Osobně jsme knihu předali na velvyslanectví i s průvodním dopisem. Před pád
dny jsme dostali odpověď, která nás nesmírně potěšila. Panu velvyslanci přišel princem Charlesem  podepsaný dopis, který
můžeme v knize zveřejnit v nezměněné podobě jako předmluvu," dodal ředitel VUP. 
Jiří Louda považoval Erby podvazkového řádu za své zásadní dílo, na kterém pracoval téměř až do své smrti v roce 2015. S
heraldikou, a především s její britskou tradicí se podrobněji seznámil během druhé světové války, kdy uprchl z okupované vlasti a
dostal se do Velké Británie, kde absolvoval důstojnickou školu a stal se výsadkářem. Zranění při výcviku mu ale zabránilo, aby se stal
členem jednoho z parašutistických výsadků, které byly nasazeny v protektorátu. Namísto toho obsluhoval radiostanici a mimo jiné
komunikoval s povstaleckými radisty při Pražském povstání. Po konci války se vrátil do Československa a stal se vojákem z povolání.
Do roku 1947 působil jako dělostřelecký instruktor na vojenském učilišti Olomouci, poté však byl propuštěn, a později dokonce
zatčen a vězněn. V roce 1968 byl Jiří Louda rehabilitován a povýšen do hodnosti majora, v roce 1991 pak do hodnosti plukovníka ve
výslužbě. Univerzita  Palackého  mu v roce 2004 udělila čestný doktorát. V roce 1998 získal i Cenu města Olomouce , v roce 2000
mu prezident Václav Havel udělil Cenu za zásluhu. 
Knihu, která bude mít reprezentativní podobu a představí i životní osudy Jiřího Loudy, připravuje tým autorů. Je v něm Michal
Šimůnek z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, který se dlouhodobě zabývá osudem otce a syna Zdeňka a
Jiřího Loudových. Autorem a editorem heraldické části je Karel Müller, přítel a kolega Jiřího Loudy. Tento absolvent UP , historik,
archivář a heraldik působí jako ředitel Zemského archivu v Opavě. Design publikace obstará další z absolventů olomoucké
univerzity  – grafik Radim Měsíc. Skenování a barevné korekce originálů Loudových ilustrací a přípravu publikace do tisku má na
starosti dlouholetý technický redaktor ve VUP Jiří K. Jurečka. 
Kniha Erby rytířů Podvazkového řádu vyjde na podzim letošního roku, kdy se ke stému výročí narození Jiřího Loudy připravuje i
výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, v jehož depozitářích jsou uloženy originály Loudových ilustrací. Podrobnosti o knize lze
nalézt také na stránkách louda.upol .cz . 
Princ Charles : "Publikace tohoto pozoruhodného díla Jiřího Loudy k oslavě stého výročí jeho narození, díla, jež je svědectvím jeho
odborných znalostí a obětavého úsilí, je výjimečnou událostí. Je možná poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje
na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od domova, na Univerzitě  Palackého  v Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a
odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a elegantně zpracované studii… Tato kniha může jistě dále prohloubit české
porozumění britské historii, do níž Jiří Louda a autoři této publikace o jeho pozoruhodném odkazu heraldických maleb nepochybně
byli a jsou mimořádně zasvěceni. Mohu tedy tuto publikaci pouze doporučit a vyjádřit svůj vřelý obdiv k výjimečným znalostem Jiřího
Loudy." 
Citace z dopisu, který bude předmluvou knihy. 
Foto: Univerzita  Palackého  Olomouc  a archiv MMOL 
Fotogalerie: 
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Vydavatelství Univerzity  Palackého  (VUP) získalo světoznámého spolupracovníka. Charles , princ z Walesu, syn britské královny
Alžběty II., napsal předmluvu ke knize heraldika Jiřího Loudy "Erby rytířů Podvazkového řádu", kterou připravuje VUP k vydání.
Publikace o více než šesti stech stranách přinese na tisíc vyobrazení erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího
nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Kniha vyjde na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Jiřího Loudy,
uznávaného heraldika, který je i autorem návrhu českého státního znaku. 

Kniha Jiří Louda: Erby rytířů Podvazkového řádu / Coats of arms of the Knights of the Order of the Garter vyjde ve dvoujazyčném
anglicko-českém provedení a pod záštitou rektora Univerzity  Palackého  Jaroslava Millera. "Podvazkový řád, který se v angličtině
nazývá The Most Noble Order of the Garter, byl založen v roce 1348 králem Edwardem III. V jeho čele dnes stojí královna, členem je
také princ Charles . Uvažovali jsme proto, jak královskou rodinu oslovit. Velmi nám pomohla prorektorka Univerzity  Palackého
Jitka Ulrichová, která zprostředkovala schůzku s Otakarem Fojtem, jenž působí na britském velvyslanectví v Praze jako vědecký
diplomat a je také místopředsedou Správní rady UP . Požádali jsme ho o radu a on nám předjednal u pana velvyslance Nicka
Archera, bývalého sekretáře prince Charlese , že můžeme knihu prezentovat," uvedl ředitel VUP Aleš Prstek. 
Jak dodal, v okamžiku, kdy získali možnost knihu Britům představit, nastala horečnatá aktivita. "S velkým úsilím jsme ve vydavatelství
rychle připravili věrnou maketu knihy včetně překladů životopisných částí. V knihařské dílně univerzitního vydavatelství jsme ji
vyrobili a zabalili do pouzdra potaženého plátnem. Osobně jsme knihu předali na velvyslanectví i s průvodním dopisem. Před pád
dny jsme dostali odpověď, která nás nesmírně potěšila. Panu velvyslanci přišel princem Charlesem  podepsaný dopis, který
můžeme v knize zveřejnit v nezměněné podobě jako předmluvu," d odal ředitel VUP. 
Princ Charles  v dopise, který bude předmluvou knihy, mimo jiné píše: "Publikace tohoto pozoruhodného díla Jiřího Loudy k oslavě
stého výročí jeho narození, díla, jež je svědectvím jeho odborných znalostí a obětavého úsilí, je výjimečnou událostí. Je možná
poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od domova, na
Univerzitě  Palackého  v Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a elegantně
zpracované studii… Tato kniha může jistě dále prohloubit české porozumění britské historii, do níž Jiří Louda a autoři této publikace
o jeho pozoruhodném odkazu heraldických maleb nepochybně byli a jsou mimořádně zasvěceni. Mohu tedy tuto publikaci pouze
doporučit a vyjádřit svůj vřelý obdiv k výjimečným znalostem Jiřího Loudy." 
Jiří Louda považoval Erby podvazkového řádu za své zásadní dílo, na kterém pracoval téměř až do své smrti v roce 2015. S
heraldikou, a především s její britskou tradicí se podrobněji seznámil během druhé světové války, kdy uprchl z okupované vlasti a
dostal se do Velké Británie, kde absolvoval důstojnickou školu a stal se výsadkářem. Zranění při výcviku mu ale zabránilo, aby se stal
členem jednoho z parašutistických výsadků, které byly nasazeny v protektorátu. Namísto toho obsluhoval radiostanici a mimo jiné
komunikoval s povstaleckými radisty při Pražském povstání. Po konci války se vrátil do Československa a stal se vojákem z povolání.
Do roku 1947 působil jako dělostřelecký instruktor na vojenském učilišti Olomouci, poté však byl propuštěn, a později dokonce
zatčen a vězněn. V roce 1968 byl Jiří Louda rehabilitován a povýšen do hodnosti majora, v roce 1991 pak do hodnosti plukovníka ve
výslužbě. Univerzita  Palackého  mu v roce 2004 udělila čestný doktorát. 
Knihu, která bude mít reprezentativní podobu a představí i životní osudy Jiřího Loudy, připravuje tým autorů. Je v něm Michal
Šimůnek z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, který se dlouhodobě zabývá osudem otce a syna Zdeňka a
Jiřího Loudových. Autorem a editorem heraldické části je Karel Müller, přítel a kolega Jiřího Loudy. Tento absolvent UP , historik,
archivář a heraldik působí jako ředitel Zemského archivu v Opavě. Design publikace obstará další z absolventů olomoucké
univerzity  – grafik Radim Měsíc. Skenování a barevné korekce originálů Loudových ilustrací a přípravu publikace do tisku má na
starosti dlouholetý technický redaktor ve VUP Jiří K. Jurečka. Kniha Erby rytířů Podvazkového řádu vyjde na podzim letošního roku,
kdy se ke stému výročí narození Jiřího Loudy připravuje i výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, v jehož depozitářích jsou
uloženy originály Loudových ilustrací. 
Autor: red., I. Pustějovská, G. Sýkorová Dvorníková, zdroj foto: upol 
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Prince Charlese  nejspíš překvapilo, jaké informace k němu doputovaly až z České republiky. Právě v těchto dnech vyšlo najevo že se
tu chystá kniha, která pojednává i o královské rodině. Jak následník trůnu zareagoval? 

Princ Charles  napsal dopis, který bude předmluvou nové české knihy. V psaní ocenil odborné znalosti autora a jeho úsilí. Publikace
o více než 600 stranách se totiž mj. týká i britské královské rodiny. 
"Je možná poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od domova,
na Univerzitě  Palackého  v Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a elegantně
zpracované studii," uvedl následník trůnu. 
Konkrétně jde o knihu olomouckého heraldika Jiřího Loudy s názvem Erby rytířů Podvazkového řádu. Ten založil v roce 1348 král
Edward III. Nyní je v jeho čele královna Alžběta , členem je i její syn. 
Kniha vyjde na podzim ve dvojjazyčném anglicko-českém provedení k nedožitým 100. narozeninám autora. Louda mimochodem
navrhl český státní znak. 

« zpět na obsah
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Předmluva z pera britského prince Charlese  uvádí knihu olomouckého  heraldika Jiřího Loudy nazvanou Erby rytířů Podvazkového
řádu, kterou chystá k vydání Vydavatelství Univerzity  Palackého . Publikace o více než šesti stech stranách přinese tisíc vyobrazení
erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího britského vyznamenání. 

Kniha vyjde ve dvoujazyčném anglicko-českém provedení na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Loudy, který je mj.
autorem návrhu českého státního znaku. Sdělil to ředitel Vydavatelství UP  Aleš Prstek. 

Podvazkový řád byl založen v roce 1348 králem Edwardem III. V jeho čele nyní stojí britská královna, členem je také princ Charles .
"Uvažovali jsme proto, jak královskou rodinu oslovit. Velmi nám pomohla prorektorka Univerzity  Palackého  Jitka Ulrichová, která
zprostředkovala schůzku s Otakarem Fojtem, jenž působí na britském velvyslanectví v Praze jako vědecký diplomat a je také
místopředsedou Správní rady UP . Požádali jsme ho o radu a on nám předjednal u pana velvyslance Nicka Archera, bývalého
sekretáře prince Charlese , že můžeme knihu prezentovat," uvedl Prstek. 

Předmluvou knihy je dopis prince Charlese  

Vydavatelství poté rychle připravilo věrnou maketu knihy včetně překladů životopisných částí. "Osobně jsme knihu předali na
velvyslanectví i s průvodním dopisem. Před pár dny jsme dostali odpověď, která nás nesmírně potěšila. Panu velvyslanci přišel
princem Charlesem  podepsaný dopis, který můžeme v knize zveřejnit v nezměněné podobě jako předmluvu," dodal Prstek. 

Princ Charles  v dopise, který bude předmluvou knihy, ocenil odborné znalosti heraldika Loudy i úsilí, s jakým se tohoto tématu
chopil. "Je možná poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od
domova, na Univerzitě  Palackého  v Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a
elegantně zpracované studii," uvedl. 

Louda považoval Erby Podvazkového řádu za své zásadní dílo, na kterém pracoval téměř až do své smrti v roce 2015. Kniha
zachycuje i pozoruhodný život heraldika, který se za druhé světové války dostal přes Polsko a Francii do Velké Británie, stal se
výsadkářem, ale kvůli zranění nakonec obsluhoval radiostanici. Zažil i těžkou dobu totality, v 50. letech byl zatčen Státní bezpečností
a dva roky strávil na Mírově. Řadu let poté pracoval v olomoucké Vědecké knihovně a naplno se věnoval milované heraldice. 

URL| https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/literatura/predmluvu-ke-stezejnimu-dilu-loudy-napsal-princ-charles_546441.html 

« zpět na obsah
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"Je možná poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě," napsal do knihy, kterou označuje za mistrovskou.
Předmluva z pera britského 

Publikace čítající více než 600 stran vyobrazí tisíc erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího britského
vyznamenání. Kniha vyjde na podzim dvojjazyčně, česky a anglicky, coby pocta k Loudovým nedožitým 100. narozeninám. 

Podvazkový řád, což je vlivný anglický klub, byl založen v roce 1348 králem Edwardem III. V jeho čele nyní stojí britská královna,
členem je také princ Charles . 

"Uvažovali jsme proto, jak královskou rodinu oslovit. Velmi nám pomohla prorektorka Univerzity  Palackého  Jitka Ulrichová, která
zprostředkovala schůzku s Otakarem Fojtem, jenž působí na britském velvyslanectví v Praze jako vědecký diplomat a je také
místopředsedou Správní rady Univerzity  Palackého . Požádali jsme ho o radu a on nám předjednal u pana velvyslance Nicka
Archera, bývalého sekretáře prince Charlese , že můžeme knihu prezentovat," popisuje Aleš Prstek z Univerzity  Palackého . 

Její vydavatelství poté rychle připravilo věrnou maketu knihy včetně překladů životopisných částí. "Osobně jsme knihu předali na
velvyslanectví i s průvodním dopisem. Před pár dny jsme dostali odpověď, která nás nesmírně potěšila. Panu velvyslanci přišel

https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/literatura/predmluvu-ke-stezejnimu-dilu-loudy-napsal-princ-charles_546441.html
https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/vyjde-stezejni-kniha-heraldika-jiri-louda-princ-charles/r~150d0af2d88f11ea95caac1f6b220ee8/


princem Charlesem  podepsaný dopis, který můžeme v knize zveřejnit v nezměněné podobě jako předmluvu," dodává Prstek. 

Princ Charles  v dopisu oceňuje Loudovy odborné znalosti i úsilí, s nímž se tématu chopil. "Je možná poněkud nečekané, že se
taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od domova, na Univerzitě  Palackého  v
Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a elegantně zpracované studii," napsal
princ Charles . 

Louda, který se narodil roku 1920 v Kutné Hoře, považoval Erby rytířů Podvazkového řádu za své zásadní dílo. Pracoval na něm
téměř do své smrti v roce 2015. 

Kniha zachycuje i pozoruhodný život heraldika, který se za druhé světové války přes Polsko a Francii dostal do Velké Británie a stal se
výsadkářem, absolvoval podobný výcvik jako Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Kvůli zranění ale nakonec obsluhoval radiostanici, čímž také
unikl osudu své tříčlenné paraskupiny, která byla sestřelena a nikdo nepřežil. 

Právě za války v Londýně se Louda setkal s britskou heraldickou literaturou. "V londýnských ulicích levně kupoval odbornou
literaturu z vybombardovaných domů a prostřednictvím rodiny prezidentova kancléře Smutného získal přístup do bohaté
šlechtické knihovny, kde si pro sebe začal kreslit znaky anglické šlechty. Kreslířsky nadaný Louda definitivně propadl kouzlu
heraldiky," napsal o něm Miloš Doležal v Hospodářských novinách. 

Louda zažil i těžkou dobu totality. Odmítl vstoupit do KSČ, v 50. letech byl zatčen Státní bezpečností a dva roky strávil na Mírově.
Téměř čtvrtstoletí poté pracoval v olomoucké Vědecké knihovně a naplno se věnoval heraldice. Po sametové revoluci jej čerstvě
zvolený prezident Václav Havel vyzval, aby se podílel na tvorbě československých a později českých státních symbolů. 

Byl mimo jiné držitelem medaile Za zásluhy II. stupně, kterou dostal právě od Havla, Československého válečného kříže i
Československé vojenské medaile za zásluhy. Univerzita  Palackého  mu udělila čestný doktorát. 

"Skutečně unikl jen máločemu v naší novodobé historii - byl ovlivněn nadšením a étosem první republiky, prošel západním odbojem
i komunistickým vězením, v normalizačním bezčasí utíkal do vnitřní emigrace, dožil se rehabilitace a stal se autorem státního znaku,"
shrnul Miloš Doležal. 

URL| https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/vyjde-stezejni-kniha-heraldika-jiri-louda-princ-
charles /r~150d0af2d88f11ea95caac1f6b220ee8/ 
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16. Princ Charles napsal předmluvu k stěžejnímu dílu heraldika Loudy  

07.08.2020  seznam.cz - ČTK
Odkaz na originál

Klíčová slova: Charles (3); Palackého (3); Charlese (2); Univerzity (2); UP (2); Charlesem; Olomouci; olomouckého; Univerzitě

Předmluva z pera britského prince Charlese  uvádí knihu olomouckého  heraldika Jiřího Loudy nazvanou Erby rytířů Podvazkového
řádu, kterou chystá k vydání Vydavatelství Univerzity  Palackého . 

Publikace o více než šesti stech stranách přinese tisíc vyobrazení erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího
nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Kniha vyjde ve dvoujazyčném anglicko-českém provedení na podzim jako pocta k
nedožitým stým narozeninám Loudy, který je mj. autorem návrhu českého státního znaku. ČTK to dnes sdělil ředitel Vydavatelství
UP  Aleš Prstek. 
Podvazkový řád byl založen v roce 1348 králem Edwardem III. V jeho čele nyní stojí britská královna, členem je také princ Charles .
"Uvažovali jsme proto, jak královskou rodinu oslovit. Velmi nám pomohla prorektorka Univerzity  Palackého  Jitka Ulrichová, která
zprostředkovala schůzku s Otakarem Fojtem, jenž působí na britském velvyslanectví v Praze jako vědecký diplomat a je také
místopředsedou Správní rady UP . Požádali jsme ho o radu a on nám předjednal u pana velvyslance Nicka Archera, bývalého
sekretáře prince Charlese , že můžeme knihu prezentovat," uvedl Prstek. 
Vydavatelství poté rychle připravilo věrnou maketu knihy včetně překladů životopisných částí. "Osobně jsme knihu předali na
velvyslanectví i s průvodním dopisem. Před pád dny jsme dostali odpověď, která nás nesmírně potěšila. Panu velvyslanci přišel
princem Charlesem  podepsaný dopis, který můžeme v knize zveřejnit v nezměněné podobě jako předmluvu," dodal Prstek.. 
Princ Charles  v dopise, který bude předmluvou knihy, ocenil odborné znalosti heraldika Loudy i úsilí, s jakým se tohoto tématu
chopil. "Je možná poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od
domova, na Univerzitě  Palackého  v Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a
elegantně zpracované studii," uvedl. 
Louda považoval Erby podvazkového řádu za své zásadní dílo, na kterém pracoval téměř až do své smrti v roce 2015. Kniha
zachycuje i pozoruhodný život heraldika, který se za druhé světové války dostal přes Polsko a Francii do Velké Británie, stal se
výsadkářem, ale kvůli zranění nakonec obsluhoval radiostanici. Zažil i těžkou dobu totality, v 50. letech byl zatčen Státní bezpečností
a dva roky strávil na Mírově. Řadu let poté pracoval v olomoucké Vědecké knihovně a naplno se věnoval milované heraldice. 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/princ-charles-napsal-predmluvu-k-stezejnimu-dilu-heraldika-loudy-115244
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17. "Vřelý obdiv k výjimečným znalostem." Princ Charles napsal předmluvu k dílu heraldika Loudy  

07.08.2020  CT24.cz - ondrackovat
Odkaz na originál

Klíčová slova: Palackého (5); Charles (3); Charlese (3); Univerzity (3); Olomouci (2); Charlesem; olomouckého; Univerzita; Univerzitě;
UP; v

Předmluva z pera britského prince Charlese  uvádí knihu olomouckého  heraldika Jiřího Loudy nazvanou Erby rytířů Podvazkového
řádu, kterou chystá k vydání Vydavatelství Univerzity  Palackého . Publikace o více než šesti stech stranách přinese tisíc vyobrazení
erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Kniha vyjde ve dvoujazyčném
anglicko-českém provedení na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Loudy, který je autorem návrhu českého státního
znaku a prezidentské vlajky i válečným veteránem. 

Podvazkový řád byl založen v roce 1348 králem Edwardem III. V jeho čele nyní stojí britská královna, členem je také princ Charles .
"Uvažovali jsme proto, jak královskou rodinu oslovit. Velmi nám pomohla prorektorka Univerzity  Palackého  Jitka Ulrichová, která
zprostředkovala schůzku s Otakarem Fojtem, jenž působí na britském velvyslanectví v Praze jako vědecký diplomat a je také
místopředsedou Správní rady UP . Požádali jsme ho o radu a on nám předjednal u pana velvyslance Nicka Archera, bývalého
sekretáře prince Charlese , že můžeme knihu prezentovat," uvedl ředitel Vydavatelství Univerzity  Palackého  Aleš Prstek. 

Vydavatelství poté rychle připravilo věrnou maketu knihy včetně překladů životopisných částí. "Osobně jsme knihu předali na
velvyslanectví i s průvodním dopisem. Před pár dny jsme dostali odpověď, která nás nesmírně potěšila. Panu velvyslanci přišel
princem Charlesem  podepsaný dopis, který můžeme v knize zveřejnit v nezměněné podobě jako předmluvu," dodal Prstek. 

Zvětšit obrázek 

Zmenšit obrázek 

Zvětšit obrázek na celou obrazovku 

Kniha Erby rytířů Podvazkového řádu s předmluvou prince Charlese  

Zdroj: Univerzita  Palackého  v  Olomouci  

Princ Charles  v dopise, který bude předmluvou knihy, ocenil odborné znalosti heraldika Loudy i úsilí, s jakým se tohoto tématu
chopil. "Je možná poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od
domova, na Univerzitě  Palackého  v Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a
elegantně zpracované studii," uvedl. 

Válečný veterán s láskou k erbům a vlajkám 

Kniha zachycuje i pozoruhodný život heraldika, který se za druhé světové války dostal přes Polsko a Francii do Velké Británie, stal se
výsadkářem, ale kvůli zranění nakonec obsluhoval radiostanici. Během války také vytvořil svá první díla, která spojenci používali pro
oslavy a výzdobu ubikací. 

Zažil i těžkou dobu totality, po převzetí moci komunisty v únoru 1948 byl poslán na dovolenou a posléze z armády propuštěn. Bez
soudu byl až do roku 1950 vězněn na Mírově. Řadu let poté pracoval v olomoucké Vědecké knihovně a naplno se věnoval milované
heraldice. 

Jiří Louda byl jedním z nejuznávanějších evropských znalců erbů a vlajek. Za svůj život vytvořil zhruba dvě stovky symbolů měst a
obcí a vedle českého státního znaku také prezidentskou vlajku, která pro něj byla po vlastenecké stránce vrcholem tvorby. Erby
Podvazkového řádu považoval za své zásadní dílo, na kterém pracoval téměř až do své smrti v roce 2015. 

Odkaz 

Zemřel Jiří Louda, válečný veterán a autor státního znaku 

URL| https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/olomoucky-kraj/3156696-vrely-obdiv-k-vyjimecnym-znalostem-princ-charles -napsal-
predmluvu-k 
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18. Jiří Louda a princ Charles  

08.08.2020  Pražský deník - (kul) 
strana: 10  rubrika: Kultura 
Vyšlo také v: Benešovský deník; Nymburský deník; Boleslavský deník; Mělnický deník; Kutnohorský deník;
Kolínský deník; Rakovnický deník; Berounský deník; Kladenský deník; Příbramský deník; Hradecký deník;
Chrudimský deník; Jičínský deník; Náchodský deník; Orlický deník; Pardubický deník; Rychnovský deník;
Svitavský deník; Krkonošský deník; Brněnský deník; Blanenský deník; Břeclavský deník; Hodonínský deník;
Vyškovský deník; Znojemský deník; Českolipský deník; Děčínský deník; Chomutovský deník; Liberecký deník;
Jablonecký deník; Litoměřický deník; Mostecký deník; Teplický deník; Ústecký deník; Žatecký a lounský deník;
Bruntálský a Krnovský deník; Frýdecko-Místecký a Třinecký deník; Karvinský a havířovský deník; Opavský a
Hlučínský deník; Novojičínský deník; Moravskoslezský deník; Havlíčkobrodský deník; Jihlavský deník;
Pelhřimovský deník; Třebíčský deník; Žďárský deník
Odkaz na originál

Klíčová slova: Charles; Palackého; Univerzita

Olomouc – K nové knize olomouckého heraldika a autora českého státního znaku Jiřího Loudy překvapivě napsal předmluvu britský
princ Charles . Více než šestisetstránkovou publikaci Erby rytířů Podvazkového řádu vydá Univerzita  Palackého . 
Kniha vyjde na podzim česky a anglicky u příležitosti Loudových nedožitých 100. narozenin. 
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19. Předmluvu knihy napsal univerzitě princ Charles  

08.08.2020  Mladá fronta Dnes - — Stanislav Kamenský 
strana: 13  rubrika: Kraj Olomoucký
Odkaz na originál

Klíčová slova: Charles (2); Palackého (2); Charlese; OLOMOUC; Olomouci; olomouckého; Univerzitě; Univerzity; UP

OLOMOUC  Velmi prestižní jméno se objeví v chystané knize Vydavatelství Univerzity  Palackého . Předmluvu k publikaci
uznávaného olomouckého  heraldika Jiřího Loudy, která bude vydána na podzim jako pocta k jeho nedožitým 100. narozeninám,
napsal britský princ Charles , syn královny Alžběty II. 
Dvoujazyčná česko-anglická kniha Erby rytířů Podvazkového řádu přinese na více než šesti stovkách stran tisícovku erbů nositelů
nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Řád byl založen v roce 1348 králem
Edwardem III. a v jeho čele dnes stojí královna, členem je mimo jiné právě i princ Charles . 
"Uvažovali jsme, jak královskou rodinu oslovit. Velmi pomohla prorektorka Jitka Ulrichová, která zprostředkovala schůzku s
Otakarem Fojtem, jenž působí na britském velvyslanectví v Praze jako vědecký diplomat a je i místopředsedou správní rady
univerzity. Ten předjednal u velvyslance Nicka Archera, bývalého sekretáře prince Charlese , že můžeme knihu prezentovat," uvedl
ředitel VUP Aleš Prstek. 
Podle zveřejněné ukázky princ vyslovil českému heraldikovi, jenž je autorem návrhu českého státního znaku či symbolů zhruba dvou
stovek měst a obcí, nemalé uznání. 
"Je možná poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od domova,
na Univerzitě  Palackého  v Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a elegantně
zpracované studii," napsal mimo jiné v dopise, který jako předmluva poslouží. 
Jiří Louda považoval Erby Podvazkového řádu za své zásadní dílo, na němž pracoval téměř až do své smrti v září 2015. S heraldikou, a
především s její britskou tradicí se podrobně seznámil za druhé světové války, kdy uprchl z okupované vlasti a dostal se do Velké
Británie, kde absolvoval důstojnickou školu a stal se výsadkářem. Zranění při výcviku mu ale znemožnilo nasazení v ostré akci, a
obsluhoval proto radiostanici. 
Po konci války se vrátil do Československa a stal se vojákem z povolání. Do roku 1947 působil jako dělostřelecký instruktor na
vojenském učilišti v Olomouci, poté byl však propuštěn, později dokonce zatčen a vězněn. V roce 1968 se dočkal rehabilitace a
povýšení na majora, v roce 1991 do hodnosti plukovníka ve výslužbě. 
Louda se jako první Čech stal členem Mezinárodní heraldické akademie, také byl vyznamenán medailí Za zásluhy II. stupně. UP  mu v
roce 2004 udělila čestný doktorát. 
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20. Princ Charles napsal předmluvu ke knize olomouckého heraldikaay  

07.08.2020  novinykraje.cz 
Odkaz na originál

Klíčová slova: Palackého (4); Charles (3); Charlese (2); Univerzity (2); OLOMOUC; Olomouci; Univerzita; Univerzitě; UP

OLOMOUC  – Vydavatelství Univerzity  Palackého  (VUP) získalo světoznámého spolupracovníka. Charles , princ z Walesu, syn

https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=BQ18410D&i2=VPPA20200808010042&sl=622&h1=rfrlf2clecc15dmrel5mxwsdu2uut1bc&h2=ZoqJmQMSLD/10rbwhhduLA==&sk=RE&st=10&ti=exporttisk
https://monitoring.anopress.cz/orig/Media?dm=M184Q13A&i2=DCMF20200808130000&sl=622&h1=rfrlf2clecc15dmrel5mxwsdu2uut1bc&h2=ZoqJmQMSLD/10rbwhhduLA==&sk=CE&st=13&ti=exporttisk
https://www.novinykraje.cz/blog/2020/08/07/princ-charles-napsal-predmluvu-ke-knize-olomouckeho-heraldikaay/


britské královny Alžběty II., napsal předmluvu ke knize heraldika Jiřího Loudy "Erby rytířů Podvazkového řádu", kterou připravuje VUP
k vydání. Publikace o více než šesti stech stranách přinese na tisíc vyobrazení erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího
nejvýznamnějšího britského vyznamenání. 

Kniha Jiřího Loudy Erby rytířů Podvazkového řádu vyjde ve dvoujazyčném anglicko-českém provedení na podzim jako pocta k
nedožitým stým narozeninám Jiřího Loudy, uznávaného heraldika, který je autorem návrhu českého státního znaku. "Podvazkový
řád, který se v angličtině nazývá The Most Noble Order of the Garter, byl založen v roce 1348 králem Edwardem III. V jeho čele dnes
stojí královna, členem je také princ Charles . Uvažovali jsme proto, jak královskou rodinu oslovit. Velmi nám pomohla prorektorka
Univerzity  Palackého  Jitka Ulrichová, která zprostředkovala schůzku s Otakarem Fojtem, jenž působí na britském velvyslanectví v
Praze jako vědecký diplomat a je také místopředsedou Správní rady UP . Požádali jsme ho o radu a on nám předjednal u pana
velvyslance Nicka Archera, bývalého sekretáře prince Charlese , že můžeme knihu prezentovat," uvedl ředitel VUP Aleš Prstek. 
Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne. Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme
ve speciálu Koronavirus on-line 
Princ Charles  v dopise, který bude předmluvou knihy, mimo jiné píše: " Publikace tohoto pozoruhodného díla Jiřího Loudy k oslavě
stého výročí jeho narození , díla, jež je svědectvím jeho odborných znalostí a obětavého úsilí, je výjimečnou událostí. Je možná
poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od domova, na
Univerzitě  Palackého  v Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a elegantně
zpracované studii… Tato kniha může jistě dále prohloubit české porozumění britské historii, do níž Jiří Louda a autoři této publikace
o jeho pozoruhodném odkazu heraldických maleb nepochybně byli a jsou mimořádně zasvěceni. Mohu tedy tuto publikaci pouze
doporučit a vyjádřit svůj vřelý obdiv k výjimečným znalostem Jiřího Loudy." 
Knihu, která bude mít reprezentativní podobu a představí i životní osudy Jiřího Loudy, připravuje tým autorů. S heraldikou, a
především s její britskou tradicí se Jiří Louda. podrobněji seznámil během druhé světové války, kdy uprchl z okupované vlasti a
dostal se do Velké Británie, kde absolvoval důstojnickou školu a stal se výsadkářem. Zranění při výcviku mu ale zabránilo, aby se stal
členem jednoho z parašutistických výsadků, které byly nasazeny v protektorátu. Namísto toho obsluhoval radiostanici a mimo jiné
komunikoval s povstaleckými radisty při Pražském povstání. Po konci války se vrátil do Československa a stal se vojákem z povolání.
Do roku 1947 působil jako dělostřelecký instruktor na vojenském učilišti v Olomouci, poté však byl propuštěn, a později dokonce
zatčen a vězněn. V roce 1968 byl Jiří Louda rehabilitován a povýšen do hodnosti majora, v roce 1991 pak do hodnosti plukovníka ve
výslužbě. Univerzita  Palackého  mu v roce 2004 udělila čestný doktorát. 

Kniha s předmluvou prince Charlese  
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21. Princ Charles napsal předmluvu ke knize heraldika Jiřího Loudy, kterou připravuje Univerzita Palackého  

07.08.2020  olomouc.cz 
Odkaz na originál

Klíčová slova: Palackého (5); Univerzity (4); Charles (3); UP (2); Charlese; Charlesem; cz; Olomouci; olomoucké; Univerzita; Univerzitě;
upol

Vydavatelství Univerzity  Palackého  (VUP) získalo světoznámého spolupracovníka. Charles , princ z Walesu, syn britské královny
Alžběty II., napsal předmluvu ke knize heraldika Jiřího Loudy "Erby rytířů Podvazkového řádu", kterou připravuje VUP k vydání.
Publikace o více než šesti stech stranách přinese na tisíc vyobrazení erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího
nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Kniha vyjde na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Jiřího Loudy,
uznávaného heraldika, který je i autorem návrhu českého státního znaku. 

Kniha Jiří Louda: Erby rytířů Podvazkového řádu / Coats of arms of the Knights of the Order of the Garter vyjde ve dvoujazyčném
anglicko-českém provedení a pod záštitou rektora Univerzity  Palackého  Jaroslava Millera. "Podvazkový řád, který se v angličtině
nazývá The Most Noble Order of the Garter, byl založen v roce 1348 králem Edwardem III. V jeho čele dnes stojí královna, členem je
také princ Charles . Uvažovali jsme proto, jak královskou rodinu oslovit. Velmi nám pomohla prorektorka Univerzity  Palackého
Jitka Ulrichová, která zprostředkovala schůzku s Otakarem Fojtem, jenž působí na britském velvyslanectví v Praze jako vědecký
diplomat a je také místopředsedou Správní rady UP . Požádali jsme ho o radu a on nám předjednal u pana velvyslance Nicka
Archera, bývalého sekretáře prince Charlese , že můžeme knihu prezentovat," uvedl ředitel VUP Aleš Prstek. Jak dodal, v okamžiku,
kdy získali možnost knihu Britům představit, nastala horečnatá aktivita. "S velkým úsilím jsme ve vydavatelství rychle připravili
věrnou maketu knihy včetně překladů životopisných částí. V knihařské dílně univerzitního vydavatelství jsme ji vyrobili a zabalili do
pouzdra potaženého plátnem. Osobně jsme knihu předali na velvyslanectví i s průvodním dopisem. Před pár dny jsme dostali
odpověď, která nás nesmírně potěšila. Panu velvyslanci přišel princem Charlesem  podepsaný dopis, který můžeme v knize zveřejnit
v nezměněné podobě jako předmluvu," dodal ředitel VUP. 
Princ Charles  v dopise, který bude předmluvou knihy, mimo jiné píše: "Publikace tohoto pozoruhodného díla Jiřího Loudy k oslavě
stého výročí jeho narození, díla, jež je svědectvím jeho odborných znalostí a obětavého úsilí, je výjimečnou událostí. Je možná
poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od domova, na
Univerzitě  Palackého  v Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a elegantně
zpracované studii… Tato kniha může jistě dále prohloubit české porozumění britské historii, do níž Jiří Louda a autoři této publikace
o jeho pozoruhodném odkazu heraldických maleb nepochybně byli a jsou mimořádně zasvěceni. Mohu tedy tuto publikaci pouze

https://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Princ-Charles-napsal-predmluvu-ke-knize-heraldika-Jiriho-Loudy-kterou-pripravuje-Univerzita-Palackeho-31882


doporučit a vyjádřit svůj vřelý obdiv k výjimečným znalostem Jiřího Loudy." 
Jiří Louda považoval Erby podvazkového řádu za své zásadní dílo, na kterém pracoval téměř až do své smrti v roce 2015. S
heraldikou, a především s její britskou tradicí se podrobněji seznámil během druhé světové války, kdy uprchl z okupované vlasti a
dostal se do Velké Británie, kde absolvoval důstojnickou školu a stal se výsadkářem. Zranění při výcviku mu ale zabránilo, aby se stal
členem jednoho z parašutistických výsadků, které byly nasazeny v protektorátu. Namísto toho obsluhoval radiostanici a mimo jiné
komunikoval s povstaleckými radisty při Pražském povstání. Po konci války se vrátil do Československa a stal se vojákem z povolání.
Do roku 1947 působil jako dělostřelecký instruktor na vojenském učilišti Olomouci, poté však byl propuštěn, a později dokonce
zatčen a vězněn. V roce 1968 byl Jiří Louda rehabilitován a povýšen do hodnosti majora, v roce 1991 pak do hodnosti plukovníka ve
výslužbě. Univerzita  Palackého  mu v roce 2004 udělila čestný doktorát. 
Knihu, která bude mít reprezentativní podobu a představí i životní osudy Jiřího Loudy, připravuje tým autorů. Je v něm Michal
Šimůnek z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, který se dlouhodobě zabývá osudem otce a syna Zdeňka a
Jiřího Loudových. Autorem a editorem heraldické části je Karel Müller, přítel a kolega Jiřího Loudy. Tento absolvent UP , historik,
archivář a heraldik působí jako ředitel Zemského archivu v Opavě. Design publikace obstará další z absolventů olomoucké
univerzity  – grafik Radim Měsíc. Skenování a barevné korekce originálů Loudových ilustrací a přípravu publikace do tisku má na
starosti dlouholetý technický redaktor ve VUP Jiří K. Jurečka. 
Kniha Erby rytířů Podvazkového řádu vyjde na podzim letošního roku, kdy se ke stému výročí narození Jiřího Loudy připravuje i
výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, v jehož depozitářích jsou uloženy originály Loudových ilustrací. Podrobnosti o knize lze
nalézt také na stránkách louda.upol .cz . 
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22. Vyjde stěžejní kniha heraldika Jiřího Loudy, předmluvu napsal princ Charles  

07.08.2020  czpravy.cz 
Odkaz na originál
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Publikace čítající více než 600 stran vyobrazí tisíc erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího britského
vyznamenání. 

Kniha vyjde na podzim dvojjazyčně, česky a anglicky, coby pocta k Loudovým 100. nedožitým narozeninám. 
Podvazkový řád, což je vlivný anglický klub, byl založen v roce 1348 králem Edwardem III. V jeho čele nyní stojí britská královna,
členem je také princ Charles . 
"Uvažovali jsme proto, jak královskou rodinu oslovit. Velmi nám pomohla prorektorka Univerzity  Palackého  Jitka Ulrichová, která
zprostředkovala schůzku s Otakarem Fojtem, jenž působí na britském velvyslanectví v Praze jako vědecký diplomat a je také
místopředsedou Správní rady Univerzity  Palackého . Požádali jsme ho o radu a on nám předjednal u pana velvyslance Nicka
Archera, bývalého sekretáře prince Charlese , že můžeme knihu prezentovat," popisuje Aleš Prstek z Univerzity  Palackého . 
Její vydavatelství poté rychle připravilo věrnou maketu knihy včetně překladů životopisných částí. "Osobně jsme knihu předali na
velvyslanectví i s průvodním dopisem. Před pád dny jsme dostali odpověď, která nás nesmírně potěšila. Panu velvyslanci přišel
princem Charlesem  podepsaný dopis, který můžeme v knize zveřejnit v nezměněné podobě jako předmluvu," dodává Prstek. 
Princ Charles  v dopisu oceňuje Loudovy odborné znalosti i úsilí, s nímž se tématu chopil. "Je možná poněkud nečekané, že se
taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od domova, na Univerzitě  Palackého  v
Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a elegantně zpracované studii," napsal
princ Charles . 
Louda, který se narodil roku 1920 v Kutné Hoře, považoval Erby podvazkového řádu za své zásadní dílo. Pracoval na něm téměř do
své smrti v roce 2015. 
Kniha zachycuje i pozoruhodný život heraldika, který se za druhé světové války přes Polsko a Francii dostal do Velké Británie a stal se
výsadkářem, absolvoval podobný výcvik jako Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Kvůli zranění ale nakonec obsluhoval radiostanici, čímž také
unikl osudu své tříčlenné paraskupiny, která byla sestřelena a nikdo nepřežil. 
Právě za války v Londýně se Louda setkal s britskou heraldickou literaturou. "V londýnských ulicích levně kupoval odbornou
literaturu z vybombardovaných domů a prostřednictvím rodiny prezidentova kancléře Smutného získal přístup do bohaté
šlechtické knihovny, kde si pro sebe začal kreslit znaky anglické šlechty. Kreslířsky nadaný Louda definitivně propadl kouzlu
heraldiky," napsal o něm Miloš Doležal v Hospodářských novinách. 
Louda zažil i těžkou dobu totality. Odmítl vstoupit do KSČ, v 50. letech byl zatčen Státní bezpečností a dva roky strávil na Mírově.
Téměř čtvrtstoletí poté pracoval v olomoucké Vědecké knihovně a naplno se věnoval heraldice. Po sametové revoluci jej čerstvě
zvolený prezident Václav Havel vyzval, aby se podílel na tvorbě československých a později českých státních symbolů. 
Byl mimo jiné držitelem Medaile Za zásluhy II. stupně, kterou dostal právě od Havla, Československého válečného kříže i
Československé vojenské medaile za zásluhy. Univerzita  Palackého  mu udělila čestý doktorát. 
"Skutečně unikl jen máločemu v naší novodobé historii - byl ovlivněn nadšením a étosem první republiky, prošel západním odbojem
i komunistickým vězením, v normalizačním bezčasí utíkal do vnitřní emigrace, dožil se rehabilitace a stal se autorem státního znaku,"
shrnul Miloš Doležal. 

« zpět na obsah
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23. Princ Charles napsal předmluvu ke knize heraldika Jiřího Loudy  

07.08.2020  sumpersko.net - Sýkorová Dvorníková
Odkaz na originál

Klíčová slova: Palackého (5); Univerzity (4); Charles (3); UP (2); Charlese; Charlesem; Olomouci; olomoucké; Univerzita; Univerzitě

Vydavatelství Univerzity  Palackého  (VUP) získalo světoznámého spolupracovníka. Charles , princ z Walesu, syn britské královny
Alžběty II., napsal předmluvu ke knize heraldika Jiřího Loudy "Erby rytířů Podvazkového řádu", kterou připravuje VUP k vydání.
Publikace o více než šesti stech stranách přinese na tisíc vyobrazení erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího
nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Kniha vyjde na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Jiřího Loudy,
uznávaného heraldika, který je i autorem návrhu českého státního znaku. 

Kniha Jiří Louda: Erby rytířů Podvazkového řádu / Coats of arms of the Knights of the Order of the Garter vyjde ve dvoujazyčném
anglicko-českém provedení a pod záštitou rektora Univerzity  Palackého  Jaroslava Millera. "Podvazkový řád, který se v angličtině
nazývá The Most Noble Order of the Garter, byl založen v roce 1348 králem Edwardem III. V jeho čele dnes stojí královna, členem je
také princ Charles . Uvažovali jsme proto, jak královskou rodinu oslovit. Velmi nám pomohla prorektorka Univerzity  Palackého
Jitka Ulrichová, která zprostředkovala schůzku s Otakarem Fojtem, jenž působí na britském velvyslanectví v Praze jako vědecký
diplomat a je také místopředsedou Správní rady UP . Požádali jsme ho o radu a on nám předjednal u pana velvyslance Nicka
Archera, bývalého sekretáře prince Charlese , že můžeme knihu prezentovat," uvedl ředitel VUP Aleš Prstek. 
Jak dodal, v okamžiku, kdy získali možnost knihu Britům představit, nastala horečnatá aktivita. "S velkým úsilím jsme ve vydavatelství
rychle připravili věrnou maketu knihy včetně překladů životopisných částí. V knihařské dílně univerzitního vydavatelství jsme ji
vyrobili a zabalili do pouzdra potaženého plátnem. Osobně jsme knihu předali na velvyslanectví i s průvodním dopisem. Před pád
dny jsme dostali odpověď, která nás nesmírně potěšila. Panu velvyslanci přišel princem Charlesem  podepsaný dopis, který
můžeme v knize zveřejnit v nezměněné podobě jako předmluvu," d odal ředitel VUP. 
Princ Charles  v dopise, který bude předmluvou knihy, mimo jiné píše: "Publikace tohoto pozoruhodného díla Jiřího Loudy k oslavě
stého výročí jeho narození, díla, jež je svědectvím jeho odborných znalostí a obětavého úsilí, je výjimečnou událostí. Je možná
poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od domova, na
Univerzitě  Palackého  v Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a elegantně
zpracované studii… Tato kniha může jistě dále prohloubit české porozumění britské historii, do níž Jiří Louda a autoři této publikace
o jeho pozoruhodném odkazu heraldických maleb nepochybně byli a jsou mimořádně zasvěceni. Mohu tedy tuto publikaci pouze
doporučit a vyjádřit svůj vřelý obdiv k výjimečným znalostem Jiřího Loudy." 
Jiří Louda považoval Erby podvazkového řádu za své zásadní dílo, na kterém pracoval téměř až do své smrti v roce 2015. S
heraldikou, a především s její britskou tradicí se podrobněji seznámil během druhé světové války, kdy uprchl z okupované vlasti a
dostal se do Velké Británie, kde absolvoval důstojnickou školu a stal se výsadkářem. Zranění při výcviku mu ale zabránilo, aby se stal
členem jednoho z parašutistických výsadků, které byly nasazeny v protektorátu. Namísto toho obsluhoval radiostanici a mimo jiné
komunikoval s povstaleckými radisty při Pražském povstání. Po konci války se vrátil do Československa a stal se vojákem z povolání.
Do roku 1947 působil jako dělostřelecký instruktor na vojenském učilišti Olomouci, poté však byl propuštěn, a později dokonce
zatčen a vězněn. V roce 1968 byl Jiří Louda rehabilitován a povýšen do hodnosti majora, v roce 1991 pak do hodnosti plukovníka ve
výslužbě. Univerzita  Palackého  mu v roce 2004 udělila čestný doktorát. 
Knihu, která bude mít reprezentativní podobu a představí i životní osudy Jiřího Loudy, připravuje tým autorů. Je v něm Michal
Šimůnek z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, který se dlouhodobě zabývá osudem otce a syna Zdeňka a
Jiřího Loudových. Autorem a editorem heraldické části je Karel Müller, přítel a kolega Jiřího Loudy. Tento absolvent UP , historik,
archivář a heraldik působí jako ředitel Zemského archivu v Opavě. Design publikace obstará další z absolventů olomoucké
univerzity  – grafik Radim Měsíc. Skenování a barevné korekce originálů Loudových ilustrací a přípravu publikace do tisku má na
starosti dlouholetý technický redaktor ve VUP Jiří K. Jurečka. Kniha Erby rytířů Podvazkového řádu vyjde na podzim letošního roku,
kdy se ke stému výročí narození Jiřího Loudy připravuje i výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, v jehož depozitářích jsou
uloženy originály Loudových ilustrací. 
Autor: red., I. Pustějovská, G. Sýkorová Dvorníková, zdroj foto: upol 
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24. Pocta pro českého heraldika. Předmluvu k jeho stěžejnímu dílu napsal princ Charles  
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Předmluva z pera britského prince Charlese  uvádí knihu olomouckého  heraldika Jiřího Loudy nazvanou Erby rytířů Podvazkového
řádu, kterou chystá k vydání Vydavatelství Univerzity  Palackého . Publikace o více než šesti stech stranách přinese tisíc vyobrazení
erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího nejvýznamnějšího britského vyznamenání. 

doporučujeme 
Kniha vyjde ve dvoujazyčném anglicko-českém provedení na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Loudy, který je mj.
autorem návrhu českého státního znaku. ČTK to dnes sdělil ředitel Vydavatelství UP  Aleš Prstek. 

https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Princ-Charles-napsal-predmluvu-ke-knize-heraldika-Jiriho-Loudy-15411/clanek
https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/pocta-pro-ceskeho-heraldika-predmluvu-k-jeho-stezejnimu-dilu-napsal-princ-charles.a6770270/


Podvazkový řád byl založen v roce 1348 králem Edwardem III. V jeho čele nyní stojí britská královna, členem je také princ Charles .
"Uvažovali jsme proto, jak královskou rodinu oslovit. Velmi nám pomohla prorektorka Univerzity  Palackého  Jitka Ulrichová, která
zprostředkovala schůzku s Otakarem Fojtem, jenž působí na britském velvyslanectví v Praze jako vědecký diplomat a je také
místopředsedou Správní rady UP . Požádali jsme ho o radu a on nám předjednal u pana velvyslance Nicka Archera, bývalého
sekretáře prince Charlese , že můžeme knihu prezentovat," uvedl Prstek. 
Vydavatelství poté rychle připravilo věrnou maketu knihy včetně překladů životopisných částí. "Osobně jsme knihu předali na
velvyslanectví i s průvodním dopisem. Před pád dny jsme dostali odpověď, která nás nesmírně potěšila. Panu velvyslanci přišel
princem Charlesem  podepsaný dopis, který můžeme v knize zveřejnit v nezměněné podobě jako předmluvu," dodal Prstek. 
Princ Charles  v dopise , který bude předmluvou knihy, ocenil odborné znalosti heraldika Loudy i úsilí, s jakým se tohoto tématu
chopil. "Je možná poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od
domova, na Univerzitě  Palackého  v Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a
elegantně zpracované studii," uvedl. 
Louda považoval Erby podvazkového řádu za své zásadní dílo, na kterém pracoval téměř až do své smrti v roce 2015. Kniha
zachycuje i pozoruhodný život heraldika, který se za druhé světové války dostal přes Polsko a Francii do Velké Británie, stal se
výsadkářem, ale kvůli zranění nakonec obsluhoval radiostanici. Zažil i těžkou dobu totality, v 50. letech byl zatčen Státní bezpečností
a dva roky strávil na Mírově. Řadu let poté pracoval v olomoucké Vědecké knihovně a naplno se věnoval milované heraldice. 
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25. Ke knize heraldika Jiřího Loudy napsal předmluvu britský princ Charles. Připravuje ji Univerzita Palackého  
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Vydavatelství Univerzity  Palackého  (VUP) získalo světoznámého spolupracovníka. Charles , princ z Walesu, syn britské královny
Alžběty II., napsal předmluvu ke knize heraldika Jiřího Loudy "Erby rytířů Podvazkového řádu", kterou připravuje VUP k vydání.
Publikace o více než šesti stech stranách přinese na tisíc vyobrazení erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího
nejvýznamnějšího britského vyznamenání. Kniha vyjde na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Jiřího Loudy,
uznávaného heraldika, který je i autorem návrhu českého státního znaku. 

Kniha Jiří Louda: Erby rytířů Podvazkového řádu / Coats of arms of the Knights of the Order of the Garter vyjde ve dvoujazyčném
anglicko-českém provedení a pod záštitou rektora Univerzity  Palackého  Jaroslava Millera. " Podvazkový řád, který se v angličtině
nazývá The Most Noble Order of the Garter, byl založen v roce 1348 králem Edwardem III. V jeho čele dnes stojí královna, členem je
také princ Charles . Uvažovali jsme proto, jak královskou rodinu oslovit. Velmi nám pomohla prorektorka Univerzity  Palackého
Jitka Ulrichová, která zprostředkovala schůzku s Otakarem Fojtem, jenž působí na britském velvyslanectví v Praze jako vědecký
diplomat a je také místopředsedou Správní rady UP . Požádali jsme ho o radu a on nám předjednal u pana velvyslance Nicka
Archera, bývalého sekretáře prince Charlese , že můžeme knihu prezentovat, " uvedl ředitel VUP Aleš Prstek. 
Jak dodal, v okamžiku, kdy získali možnost knihu Britům představit, nastala horečnatá aktivita. " S velkým úsilím jsme ve vydavatelství
rychle připravili věrnou maketu knihy včetně překladů životopisných částí. V knihařské dílně univerzitního vydavatelství jsme ji
vyrobili a zabalili do pouzdra potaženého plátnem. Osobně jsme knihu předali na velvyslanectví i s průvodním dopisem. Před pád
dny jsme dostali odpověď, která nás nesmírně potěšila. Panu velvyslanci přišel princem Charlesem  podepsaný dopis, který
můžeme v knize zveřejnit v nezměněné podobě jako předmluvu, " dodal ředitel VUP. 
Princ Charles  v dopise, který bude předmluvou knihy, mimo jiné píše: " Publikace tohoto pozoruhodného díla Jiřího Loudy k oslavě
stého výročí jeho narození, díla, jež je svědectvím jeho odborných znalostí a obětavého úsilí, je výjimečnou událostí. Je možná
poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od domova, na
Univerzitě  Palackého  v Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a elegantně
zpracované studii… Tato kniha může jistě dále prohloubit české porozumění britské historii, do níž Jiří Louda a autoři této publikace
o jeho pozoruhodném odkazu heraldických maleb nepochybně byli a jsou mimořádně zasvěceni. Mohu tedy tuto publikaci pouze
doporučit a vyjádřit svůj vřelý obdiv k výjimečným znalostem Jiřího Loudy. " 
Jiří Louda považoval Erby podvazkového řádu za své zásadní dílo, na kterém pracoval téměř až do své smrti v roce 2015. S
heraldikou, a především s její britskou tradicí se podrobněji seznámil během druhé světové války, kdy uprchl z okupované vlasti a
dostal se do Velké Británie, kde absolvoval důstojnickou školu a stal se výsadkářem. Zranění při výcviku mu ale zabránilo, aby se stal
členem jednoho z parašutistických výsadků, které byly nasazeny v protektorátu. Namísto toho obsluhoval radiostanici a mimo jiné
komunikoval s povstaleckými radisty při Pražském povstání. Po konci války se vrátil do Československa a stal se vojákem z povolání.
Do roku 1947 působil jako dělostřelecký instruktor na vojenském učilišti Olomouci, poté však byl propuštěn, a později dokonce
zatčen a vězněn. V roce 1968 byl Jiří Louda rehabilitován a povýšen do hodnosti majora, v roce 1991 pak do hodnosti plukovníka ve
výslužbě. Univerzita  Palackého  mu v roce 2004 udělila čestný doktorát. 
Knihu, která bude mít reprezentativní podobu a představí i životní osudy Jiřího Loudy, připravuje tým autorů. Je v něm Michal
Šimůnek z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, který se dlouhodobě zabývá osudem otce a syna Zdeňka a
Jiřího Loudových. Autorem a editorem heraldické části je Karel Müller, přítel a kolega Jiřího Loudy. Tento absolvent UP , historik,
archivář a heraldik působí jako ředitel Zemského archivu v Opavě. Design publikace obstará další z absolventů olomoucké
univerzity  – grafik Radim Měsíc. Skenování a barevné korekce originálů Loudových ilustrací a přípravu publikace do tisku má na

https://olomoucka.drbna.cz/zpravy/kultura/19512-ke-knize-heraldika-jiriho-loudy-napsal-predmluvu-britsky-princ-charles-pripravuje-ji-univerzita-palackeho.html


starosti dlouholetý technický redaktor ve VUP Jiří K. Jurečka. 
Kniha Erby rytířů Podvazkového řádu vyjde na podzim letošního roku, kdy se ke stému výročí narození Jiřího Loudy připravuje i
výstava ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, v jehož depozitářích jsou uloženy originály Loudových ilustrací. Podrobnosti o knize lze
nalézt také na stránkách louda.upol .cz . 
Ohodnoť článek 
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ČTK Předmluva z pera britského prince Charlese  uvádí knihu olomouckého  heraldika Jiřího Loudy nazvanou Erby rytířů
Podvazkového řádu , kterou chystá k vydání Vydavatelství Univerzity  Palackého . 

Publikace o více než šesti stech stranách přinese tisíc vyobrazení erbů nejstaršího evropského rytířského řádu a třetího
nejvýznamnějšího britského vyznamenání. 
Kniha vyjde ve dvoujazyčném anglicko-českém provedení na podzim jako pocta k nedožitým stým narozeninám Loudy, který je mj.
autorem návrhu českého státního znaku. Sdělil to ředitel Vydavatelství UP  Aleš Prstek. 
Podvazkový řád byl založen v roce 1348 králem Edwardem III. V jeho čele nyní stojí britská královna, členem je také princ Charles .
"Uvažovali jsme proto, jak královskou rodinu oslovit. Velmi nám pomohla prorektorka Univerzity  Palackého  Jitka Ulrichová, která
zprostředkovala schůzku s Otakarem Fojtem, jenž působí na britském velvyslanectví v Praze jako vědecký diplomat a je také
místopředsedou Správní rady UP . Požádali jsme ho o radu a on nám předjednal u pana velvyslance Nicka Archera, bývalého
sekretáře prince Charlese , že můžeme knihu prezentovat," uvedl Prstek. 
Předmluvou knihy je dopis prince Charlese  
Vydavatelství poté rychle připravilo věrnou maketu knihy včetně překladů životopisných částí. "Osobně jsme knihu předali na
velvyslanectví i s průvodním dopisem. Před pád dny jsme dostali odpověď, která nás nesmírně potěšila. Panu velvyslanci přišel
princem Charlesem  podepsaný dopis, který můžeme v knize zveřejnit v nezměněné podobě jako předmluvu," dodal Prstek. 
Princ Charles  v dopise, který bude předmluvou knihy, ocenil odborné znalosti heraldika Loudy i úsilí, s jakým se tohoto tématu
chopil. "Je možná poněkud nečekané, že se taková historická studie objevuje na Moravě, a je úžasným zjištěním, že tak daleko od
domova, na Univerzitě  Palackého  v Olomouci , se v tichosti zrodily zájem a odborná erudice, jež daly vzniknout tak mistrovsky a
elegantně zpracované studii," uvedl. 
Louda považoval Erby podvazkového řádu za své zásadní dílo, na kterém pracoval téměř až do své smrti v roce 2015. Kniha
zachycuje i pozoruhodný život heraldika, který se za druhé světové války dostal přes Polsko a Francii do Velké Británie, stal se
výsadkářem, ale kvůli zranění nakonec obsluhoval radiostanici. Zažil i těžkou dobu totality, v 50. letech byl zatčen Státní bezpečností
a dva roky strávil na Mírově. Řadu let poté pracoval v olomoucké Vědecké knihovně a naplno se věnoval milované heraldice. 
AUTOR: ČTK 
FOTO: pixabay.com/Pexels 
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