Dne 1. září 2015 zemřel
v Olomouci plk. v. v. Jiří
Louda, PhDr. h. c., čestný
předseda Moravské
genealogické a heraldické
společnosti a člen dalších
heraldických společností Za
svého pobytu ve Velké Britanii
v době 2. světové války jako
příslušní získal lásku
k heraldice a navázal
celoživotní kontakty
s anglickými heraldiky. V jeho heraldickém díle se spojovala hluboká akribie s velkým
výtvarným nadáním. Jeho kresby zdobily řadu jeho prací, z nichž si zmínku zasluhuje Lines
of Succession (spolu s Michaelem Maclaganem), London, Orbis Publishing, 1981, které bylo
oceněno udělením ceny The Julian Bickersteth Memorial Medal, 1983.Čeští čtenáři se mohou
těšit jeho prácí Království české: erby a rodokmeny vládnoucích rodů, Havířov, 1996, v níž
doplnil stovkami erbů podrobné genealogie panovnických rodů, které vládly českému státu.
Byl dlouholetým členem komise, která
v Československu a později v České
republice posuzovala nové městské a
obecní erby a zhruba 200 těchto erbů
s velkým citem vytvořil. Prezident
Václav Havel jej vyzval k vytvoření
znaku České a Slovenské Federativní
republiky (1990-1992) i znaku České
heraldiky (1993). Jeho hlavní knihy:
Blasons des villes d’Europe, Guidé
illustré, Paris, Gründ, 1972, Česká
města, Praha, Albatros, 1974, České
erby (spolu s Josefem Janáčkem),
Praha, Albatros, 1988. Je autorem
publikace Moravská církevní heraldika,
Olomouc 1977, v níž mimo jiné navrhl znaky několika církevních institucí. Bohužel soubor

jeho erbů členů Podvazkového řádu zůstal nevydán. Po roce 1990 bylo jeho dílo vystavováno
na samostatných i kolektivních výstavách.
V roce 1946 byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939–1945, v dalších
letech byl perzekuován jako jiní účastníci bojů na západní frontě. V roce 1991 byl
rehabilitován a povýšen na plukovníka ve výslužbě. Obdržel Českou vojenskou medaili za
zásluhy. V roce 2000 převzal z rukou prezidenta Václava Havla státní vyznamenání Medaile
Za zásluhy II. stupně. O čtyři roky později mu Univerzita Palackého udělila čestný doktorát
za celoživotní heraldické dílo. Dne 10. října 2006 jej zastupitelé města Kutné Hory jmenovali
čestným občanem. Byl členem Mezinárodní heraldické akademie (Académie Internationale d
´Heraldique) se sídlem v Ženevě, člen Britské heraldické společnosti (Heraldry Society) v
Londýně, člen Society of Heraldic Arts, a člen Francouzské heraldické společnosti (Société
Francaise d Héraldique et sigillographie).
Na návrh výboru MGHS byl dne 7. dubna 2009 pan plukovník v. v. Jiří Louda, Dr. h. c.
oceněn čestným titulem "Rytíř dělostřelectva", který mu udělila profesní Česká a Slovenská
obec dělostřelecká s právem nosit kříž Rytíř dělostřelectva.
Naše společnost bude na svého čestného předsedu vzpomínat vždy s uznáním. Bylo nám
velkou ctí hlásit se k jeho jménu a dílu, které bylo uznáváno naší i zahraniční odbornou
veřejností. Jeho kresba znaku naší společnosti na titulní stránce našich Informací nám jej
bude trvale připomínat.
K jeho dílu se vrátíme v příštím čísle Genealogických heraldických informací.
Výbor MGHS

