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Úvod

V polovině 90. let se rozběhla pod metodickým dohledem Archivní sprá-
vy Ministerstva vnitra ČR akce na zpracování soupisu přivěšených pečetí
na listinách a pečetidel uložených v archivech České republiky. Pro vypra-
cování počítačové databáze sloužil program nazvaný „Pečetě“ (verze 1.0a)
autorů Josefa Hory a Vladimíra Růžka. Předkládaný soupis pečetí1 ulože-
ných ve Státním okresním archivu v Přerově (dále jen SOkA Přerov) je
výsledkem přepisu této počítačové databáze do písemné (tištěné) podoby. 

Ve fondech SOkA Přerov se nachází celkem 238 přivěšených pečetí,
z toho největší část tvoří pečetě šlechtické (143) a panovnické (48), v men-
ším množství jsou pak zastoupeny pečetě městské (18), církevní (15),
cechovní (10), nešlechtické (1), univerzitní (1), patrimoniální správy (1)
a stavovské správy (1). Z toho dvě pečetě se dochovaly odtržené, aniž
bychom znali listiny, k níž byly pečetě původně připojeny.

Co se týče četnosti pečetí v jednotlivých fondech, nejvíce pečetí obsahu-
jí přirozeně fondy měst – Archiv města Přerov (63), Archiv města Tovačov
(39), Archiv města Potštát (33), Archiv města Kojetín (25), Archiv města
Lipník nad Bečvou (19), Archiv města Hranice (9) a Archiv města Draho-
tuše (7). Dále se nachází 24 pečetí ve fondech cechů, 14 pečetí v archivech
obcí (Bohuslávky 1, Dřevohostice 3, Křenovice 3, Prusy 3, Říkovice 2,
Soběchleby 1, Týn nad Bečvou 1), 3 pečetě ve fondu Archiv fary Lipník nad
Bečvou, jednu pečeť (Jagellonské univerzity) nalezneme v osobním fondu
JUDr. Františka Brzobohatého a jedna pečeť se nachází na listině ulože-
né ve Sbírce listin.

Z tohoto počtu celkem 238 pečetí bylo do soupisu přímo zařazeno 147.
Při jejich výběru bylo postupováno takto: pokud pocházelo od některého
původce vícero pečetí, byly roztříděny podle odlišných typů a z těchto typo-
vých podskupin byla vybrána pečeť v pokud možno nejlepším stavu; odka-
zy na další případný výskyt pečetě totožného majitele a typu jsou uvede-
ny na konci záznamu, a to v abecedním pořadí (nikoli chronologickém).
Z toho vyplývá, že zbylých 91 konkrétně nepopsaných pečetí představuje
totožné exempláře některé z pečetí popsaných. 

Pro ilustraci uveďme příklad – ve fondech SOkA Přerov se nachází cel-
kem 16 pečetí Viléma z Pernštejna a na Helfštýně (1438–1521), z nichž byly
zařazeny 3 typově odlišné, naopak všech 8 pečetí císaře Josefa II. (1780 až
1790) je totožných, a zařazena tak byla jediná.

Pečetě, přesněji řečeno pečetní obrazy, se popisují zásadně podle heral-
dických pravidel, to jest z pohledu nositele a nikoliv pozorovatele, a to
i v případě, že se nejedná přímo o heraldické znamení (těchto pečetí je mini-
mum), a to z důvodu zachování jednotnosti popisu.

Celý záznam k pečeti se skládá z několika částí. Na úvodním řádku se
nachází jméno majitele pečetě, datum, resp. pouze letopočet, a místo vydá-
ní listiny. Pokud je k listině přivěšeno více pečetí než jedna, následuje
řádek, ve kterém je uvedeno pořadí pečetě a postavení pečetitele (vydava-
tel, spoluvydavatel, svědek, příjemce). Pokud je na listině přivěšena pou-
ze jediná pečeť, jde automaticky o pečeť vydavatele a tato skutečnost se již
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neuvádí.2 Následuje koroborační formule, popis pečetě (typ, tvar, velikost
– průměr, resp. výška a šířka, pečetní látka a její barva, forma – ve vos-
kové misce, v dřevěném pouzdře, v kovovém pouzdře, a způsob přivěšení –
na pergamenovém proužku, na hedvábných nitích, na stuze). Záznam
o pečeti pokračuje uvedením opisu, popř. nápisu – drtivá většina pečetí
obsahuje opis, naopak minimum pečetí obsahuje nápis (a to většinou pou-
ze ve formě iniciál či letopočtu). Za opisem je v závorce uveden styl písma.
Základní pravidlo pro popis pečetního obrazu je uvedeno výše. Nutno podo-
tknout, že v případě špatně rozeznatelných znamení a figur v pečetním poli
bylo přihlíženo k literatuře (viz dále). Konec záznamu o pečeti tvoří řádek
s uvedením názvu fondu, ve kterém se pečeť (listina) nachází, a inventár-
ního čísla „mateřské“ listiny, dále řádek s případným dalším výskytem
totožné pečeti ve fondech SOkA Přerov, odkaz na literaturu (edici), vzta-
hující se ke konkrétní pečeti, a úplně na konci záznamu případná poznám-
ka doplňující celý záznam o výše neuvedené, nicméně podstatné, skuteč-
nosti.

K nejcennějším a nejzajímavějším exemplářům přirozeně patří pečetě
nejstarší, nejzachovalejší a rovněž pečetě méně známých a nevýznamných
rodů, po kterých příliš sfragistických (resp. heraldických) památek nezů-
stalo. 

Nejstarší pečetí v přerovských fondech je pečeť Václava z Prusinovic hlá-
sící se k roku 1388, k listině z tohoto roku je však zřejmě přivěšena doda-
tečně. Václav z Prusinovic je pak doložen pečetí i na listině z 26. května
1426 (viz soupis), obě pečeti se však typově liší.3 Následuje pečeť markra-
běte moravského Prokopa z roku 1394 a Bočka z Labuť (1406). K vůbec nej-
starším a nejcennějším exemplářům patří pečetě církevní – arcibiskupa
pražského Zbyňka z Hazmburka (1406), rektora farního kostela v Lipníku
nad Bečvou Vavřince ze Zdounek (1406), kaplana mariánské kaple při far-
ním kostele v Lipníku nad Bečvou Mikuláše z Hulína (1406), pražské (1406)
a olomoucké kapituly (1520) a úřadu oficialátu olomouckého biskupství
(1435); pečetě konkrétních majitelů zachycují nikoliv rodové znamení dotyč-
ných, ale znamení s tematikou hagiografickou (žehnající světec s berlou,
Panna Marie s dítětem). Za pozornost stojí rovněž pečetě oboustranné – již
výše zmíněného pražského arcibiskupa Zbyňka z Hazmburka a pečeť císa-
ře římského Zikmunda z roku 1436.

K pozoruhodným pečetím lze zařadit i pečetě málo známých, a tedy
heraldicky nedostatečně podchycených rodů. Pečeť Mikuláše Štrause
z Račína z roku 1426 (byť je podoba pečeti víceméně setřena) je zřejmě nej-
starším dokladem k výskytu tohoto rodu na Moravě4. Některé pečetě pat-
ří nejstarším příslušníkům rodu po příchodu na Moravu – poměrně v dob-
rém stavu zůstala zachována pečeť Pavla Kataryna z Kataru z roku 15965,
nepoškozena se dochovala pečeť Matyáše z Topolčan z roku 15966. Pečeť
Václava Mola z Modřelic je jistě jednou z prvních dochovaných památek
s vyobrazením erbu po jeho polepšení a povýšení Václava Mola z Modřelic
do panského stavu7.

Cenným exemplářem je pečeť doktora práv Jiřího Sabatýna z roku 1686
(zajímavá i tím, že dotyčný byl do šlechtického stavu s přídomkem „ze Sabo-
ny“ povýšen až roku 17058). Jistě zajímavým exemplářem v našich kraji-
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nách je novověká pečeť Jagellonské univerzity v Krakově z roku 1822
(dochovaná na absolventském diplomu JUDr. Františka Brzobohatého).

Nejstarší městskou pečetí je pečeť města Přerova z roku 1489. Cenné
jsou rovněž pečetě cechovní (nejstarší je pečeť cechu tkalců v Hranicích hlá-
sící se k roku 1577, avšak spadající do 90. let 16. století, a pečeť cechu šev-
ců v Lipníku nad Bečvou z 80. let 16. století).

Při přepisu jmen se používá většinou českých tvarů jmen, a to rovněž
v případech, kdy se jedná o příslušníky šlechty v Čechách a na Moravě zdo-
mácnělé (Ditrichštejnové, Lichtenštejnové ad.). Německy jsou pak psána
jména příslušníků rodů u nás usazených až v pobělohorském období (von
Schrattenbach, von Schertz, von Walderode ad.). Výjimkou je Adam Karel
Josef, pocházející z novoštítného moravského rodu „z Grünersberka“9.

Sfragistika má velmi blízko k dalším pomocným vědám historickým,
zejm. diplomatice a heraldice, a literatura k těmto oborům se přirozeně
prolíná. Ve stručném přehledu je dále uvedena literatura týkající se zvláš-
tě zemí Koruny české. K soupisu byl vypracován rejstřík jmenný a místní
a rejstřík symbolů užívaných v pečetním poli.

Poznámky:

1 Soupis pečetidel uložených v SOkA Přerov bude publikován později.
2 Se dvěma výjimkami – 1. na listině vydané Ferdinandem z Ditrichštejna dne 20. 7.

1656 v Mikulově je jako jediná přivěšená pečeť cechu kožešníků v Lipníku nad Beč-
vou; 2. na listině vydané cechem ševců v Lipníku nad Bečvou dne 3. 10. 1667 v Lip-
níku nad Bečvou je jako jediná přivěšená pečeť cechu ševců v Drahotuších; v obou
případech se jedná o pečetě příjemců těchto listin.

3 Pilnáček, J.: Genealogie Podstatských z Prusinovic, Brno 1929, rozrod I., žádného
Václava z P. žijícího na přelomu 14. a 15. století i přes zcela jistě pravou pečeť
z r. 1426 neuvádí, naopak Ottův slovník naučný, sv. XIX, s. 1 032, se o Václavovi
k roku 1426 zmiňuje.

4 Pilnáček, J.: Staromoravští rodové, Vídeň 1930, s. 445, datuje nejstaršího člena
rodu – N. Štrause (což by mohl být i Mikuláš) – do r. 1437.

5 Pilnáček, J.: Staromoravští rodové, Vídeň 1930, s. 138: Kadich, H. – Blažek, C.: Der
mährische Adel, Nürnberg 1899, s. 56, tab. 41.

6 Pilnáček, J.: Staromoravští rodové, Vídeň 1930, s. 352–353.
7 Pilnáček, J.: Staromoravští rodové, Vídeň 1930, s. 238–239, datuje polepšení zna-

ku do r. 1604, povýšení pak do r. 1614.
8 Kadich, H.–Blažek, C.: Der mährische Adel, Nürnberg 1899, s. 238, tab. 167.
9 Pilnáček, J.: Staromoravští rodové, Vídeň 1930, s. 211.

Seznam použité literatury:
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Soupis pečetí

I. Pečeti panovnické

1
Prokop, markrabě moravský 30. 11. 1394, Potštát

Koroborace: de certa
nostra scientia praesenti-
um virtute ratificamus et
confirmamus nostro sigil-
lo praesentibus subap-
penso.

Pečeť jednostranná,
okrouhlá o průměru 32
mm, ze včelího vosku čer-
vené barvy, ve voskové
misce, přivěšená na per-
gamenovém proužku. 

Opis nečitelný.
V pečetním poli šacho-

vaná orlice hledící doleva.
Archiv města Potštát,

inv. č. 2.
Pozn.: Šebánek (1960)

neuvádí.

2
Zikmund, císař římský 1. 10. 1436, Praha

Koroborace: Toho na
svědomie náš císařský
majestát kázali jsme při-
věsiti k tomuto listu.

Pečeť oboustranná,
mincovní, okrouhlá o prů-
měru 130 mm, ze včelího
vosku přírodní barvy, při-
věšená na pergamenovém
proužku.

Avers pečeti – opis:
[]IMPERATOR SEMPER
AVGVSTVS AC hVN-
GAR[] BOhEMIE DAL-
MACI[] // [] LODOME-
RIE COMA_NIE
BVLGA_RIEQ REX ET
LVC[E]MBVRGENSIS
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hERES (kapitála s unciá-
lou).

V pečetním poli posta-
va panovníka s korunou
na hlavě, s žezlem v pra-
vici a s říšským jablkem
v levici, sedící na gotic-
kém trůnu, po obou stra-
nách orel, jenž má kolem
hlav svatozář. Orel na
pravé straně drží štít,
v něm dvouocasý lev hle-
dící vlevo, v zobáku levé
hlavy drží štít s orlem,
jenž má kolem hlav sva-
tozář. Orel na levé straně
drží štít, ten je 7krát děle-
ný, v zobáku pravé hlavy
drží štít s patriarším kří-
žem, stojícím na trojvrší. Pod trůnem štít, v něm lev hledící vpravo v 7krát
děleném poli.

Revers pečeti – opis: []ILA EZEChIELIS S[] MISSA EST DE CELIS
VOLAT IPSA SIN[] A QVO NEC [] (kapitála s unciálou).

V pečetním poli orel se svatozáří kolem hlav.
Archiv města Přerov, inv. č. 1.
Lit.: Posse II (1910), tab. 17, č. 1 a 2.

3
Albrecht, markrabě moravský 3. 10. 1436, Brno

Koroborace: Toho vše-
ho pro lepší jistotu a na
svědomí naši pečeť větší
moravskou kázali jsme
přivěsiti k tomuto listu.

Pečeť jednostranná,
velká, okrouhlá o průmě-
ru 103 mm, ze včelího
vosku přírodní barvy, při-
věšená na pergamenovém
proužku.

Opis: [] gratia [] + aus-
trie et + marchionis
morauie (gotická minus-
kula).
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V pečetním poli rytíř cválající na koni, v levici drží štít s orlicí, v pravi-
ci korouhev, u hlavy koně štít, v něm břevno.

Archiv města Přerov, inv. č. 2.
Pozn.: Pečet přivěšená opačně, tj. hlavou jezdce dolů.
Lit.: Posse II (1910), tab. 19, č. 3; Šebánek (1910), č. 28.

4
Albrecht, král římský 21. 3. 1439, Brno

Koroborace: Praesentio
sub nostre maiestatis
sigillo testimonio littera-
rum.

Pečeť jednostranná,
velká, okrouhlá o průmě-
ru 120 mm, ze včelího
vosku přírodní barvy, při-
věšená na pergamenovém
proužku.

Opis: (14,00) ALBERT
: DEI : GRA : ROMA-
NO_R : REX : SEMP :
AVGTS : [] CROATIE :
RAME : SERVIE : GALI-
CIE : LODOMERIE : //
COMANIE : BVLGARIE
: REX AVSTRIE : ET
LVCEMBGEN . DVX
(gotická majuskula, s unciálou).

V pečetním poli postava panovníka sedícího na gotickém trůnu, v pra-
vici žezlo, v levici říšské jablko, kolem postavy v kruhu 7 znaků: nad pra-
vým ramenem ve štítě orlice, po pravé ruce ve štítě dvouocasý lev, vedle
pravé nohy ve štítě 5 (2, 2, 1) orlic, pod nohama panovníka ve štítě břevno,
vedle levé nohy ve štítě lev, vedle levé ruky ve štítě 3 (2, 1) korunované lev-
hartí hlavy, nad levým ramenem štít 7krát dělený, všechny znaky kromě
znaku pod nohama panovníka drží lev jako štítonoš.

Archiv města Přerov, inv. č. 3.
Lit.: Posse II (1910), tab. 19, č. 7.

5
Jiří z Poděbrad, král český 18. 7. 1458, Uničov

Koroborace: Presentium sub nri regalis sigille appensione testimonio lit-
terarum.

Pečeť jednostranná, velká, okrouhlá o průměru 61 mm, ze včelího vos-
ku červené barvy, ve voskové misce, přivěšená na hedvábných nitích.

Opis: (13,00) georgius / * dei * gra / cia * rex * / bohemie etc (gotická
minuskula).
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Ve středu pečetního
pole větší štít, v něm
korunovaný dvouocasý
lev, na štítě koruna, oko-
lo něj 4 menší štítky:
nahoře ve štítě korunova-
ná šachovaná orlice,
vpravo ve štítě orlice
s perisoniem, vlevo ve ští-
tě korunovaný lev v 7krát
děleném poli, dole ve ští-
tě vůl. Po stranách střed-
ního štítu dva ptáci drží-
cí konce stuhy s opisem.

Archiv města Přerov,
inv. č. 5.

Další výskyt pečeti:
Archiv města Kojetín,
inv. č. 3 (1. 8. 1459, Brno).

6
Vladislav II. Jagellonský, král český 18. 1. 1473, Praha

Koroborace: In quorum
fidem has nostras literas
fieri et sigilli nostri rega-
lis appensione iussimus
communiri.

Pečeť jednostranná,
velká, okrouhlá o průmě-
ru 68 mm, ze včelího vos-
ku červené barvy, ve vos-
kové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: Wladislaus d[]
bohemie : marchio : mora-
vie : du[] : lucenburge[] :
slesie : lusacie : [] mar-
chio [] (gotická minusku-
la).

Ve středu pečetního
pole větší korunovaný
štít, v něm korunovaný
dvouocasý lev, kolem tohoto štítu okolo 4 znaky – nahoře ve štítu koruno-
vaná šachovaná orlice, vlevo ve štítu lev v 7krát děleném poli, vpravo ve
štítu orlice s perisoniem, dole ve štítu vůl, vše v pravidelném čtyřlistu.

Archiv města Tovačov, inv. č. 2.
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7
Vladislav II. Jagellonský, král uherský a český 18. 2. 1492, Budín

Koroborace: Tomu na
svědomí pečeť naši krá-
lovskou přivěsiti jsme
kázali k tomuto listu.

Pečeť jednostranná,
velká, okrouhlá o průmě-
ru 68 mm, ze včelího vos-
ku červené barvy, ve vos-
kové misce, přivěšená na
hedvábných nitích.

Opis: Wladislaus . dei .
gra . hungarie . boemie .
etc . rex . marchio . mora-
vie . lucemburgensis . et .
slesie . dux . ac . lusacie .
marchio (gotická minu-
skula).

Ve středu pečetního
pole štít se středním štít-
kem, ve štítku korunovaná orlice, štít je čtvrcený, 1. a 4. pole 7krát děle-
né, ve 2. a 3. poli korunovaný dvouocasý lev, na štítě koruna, kolem toho-
to štítu 4 znaky – nahoře ve štítu korunovaná šachovaná orlice, vpravo ve
štítu lev v 7krát děleném poli, vlevo ve štítě orlice s perisoniem, dole ve ští-
tu vůl, vše v pravidelném čtyřlistu, kolem štítů i kolem čtyřlistu rozviliny.

Archiv města Tovačov, inv. č. 4.
Další výskyt pečeti: Archiv města Kojetín, inv. č. 4 (8. 11. 1490, Preš-

purk); Archiv města Lipník, inv. č. 1 (31. 1. 1499, Budín); Archiv města Lip-
ník, inv. č. 2 (31. 1. 1499, Budín); Archiv města Přerov, inv. č. 11 (31. 1.
1499, Budín).

8
Ludvík Jagellonský,
král uherský a český
26. 8. 1523, Praha

Koroborace: Tomu na
svědomí pečeť naši krá-
lovskou k listu tomuto
rozkázali jsme přivěsiti.

Pečeť jednostranná,
velká, okrouhlá o průmě-
ru 72 mm, ze včelího vos-
ku červené barvy, ve vos-
kové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: LODOVICVS ) (
HVNGARIE BOEMIE
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ETC REX MARCHIO MORAVIE LVCEMBVRGENSIS SCLECIE DVX AC
LVSAC[] [M]ARCHIO (humanistická majuskula).

Ve středu pečetního pole štít se středním štítkem, ve štítku korunova-
ná orlice, štít je čtvrcený, 1. a 4. pole 7krát dělené, ve 2. a 3. poli koruno-
vaný dvouocasý lev, na štítě koruna, kolem štítu 6 menších štítků (1 zni-
čen), zleva doprava: 1. korunovaná šachovaná orlice, 2. v 7krát děleném
poli korunovaný lev, 3. zeď o třech stínkách, pole nad zdí damaskováno, 4.
štít dělený, v horní části korunovaný panter (?), dolní pole damaskováno,
5. štít zničen, 6. korunovaná orlice s perisoniem. Zbytek celého pečetního
pole vyplněn bohatými rozvilinami.

Archiv města Kojetín, inv. č. 10.

9
Ferdinand I., císař římský 11. 3. 1561, Vídeň

Koroborace: Tomu na
svědomí pečeť naši císař-
skou k listu tomuto při-
věsiti jsme rozkázati ráči-
li.

Pečeť jednostranná,
velká, okrouhlá původně
o průměru 102 mm, ze
včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce,
přivěšená na hedvábných
nitích.

Opis: []NAN[] []RA-
TOR . S[] AVG : GERM :
HV[] []OH_EM . EC :
REX . INFANS . HISP : []
DVX . MAR : LVS (huma-
nistická majuskula).

V pečetním poli znak
složený ze štítu zadního a hlavního, hlavní renesanční štít má srdeční ští-
tek, ten je polcený, vpravo orlice, vlevo lev, hlavní štít je dělený, horní část
polcena, dolní dělena štenýřem; horní pravé pole je dále polceno, vpravo
břevno, vlevo kosmé břevno, kolem pole lem, horní levé pole je čtvrcené,
v 1. a 4. poli věž s otevřenou bránou, se dvěmi okny a cimbuřím se třemi
stínkami, ve 2. a 3. poli lev, dolní pravé pole je polcené, vpravo čtyři kůly,
vlevo lev, dolní levé pole je dělené, v horním poli 5 (2, 3) lilií, kolem pole
lem, v dolním poli lev, v dolním prostředním poli zadního štítu granátové
jablko; zadní štít je čtvrcený, 1. pole 7krát dělené, ve 2. a 3. poli koruno-
vaný dvouocasý lev, část pečetě se 4. polem chybí, na zadním štítě koruna,
kolem zadního štítu obtočena kolana řádu Zlatého rouna, zadní štít leží na
prsou orla, jenž má kolem hlav svatozář, nad hlavami císařská koruna,
mezi hlavami a křídly vpravo písmeno „S“, vlevo „B“, kolem orla (na kříd-
lech a u nohou) původně 6 štítků se znaky zemí (dochovány pouze 3) – zpra-
va doleva: 1. a 2. štítek se nedochoval, 3. zeď o 3 stínkách, pole nad zdí zdo-
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beno damaskováním, 4. dělený štít, v horní polovině kráčející korunovaný
lev, dolní pole zdobeno damaskováním, 5. ve štítě vůl, 6. štítek se nedo-
choval, mezi 4. a 5. štítkem andílek jako štítonoš.

Archiv města Přerov, inv. č. 32.
Pozn.: Posse III (1912) neuvádí.

10
Ferdinand II., císař římský 24. 7. 1629, Vídeň

Koroborace: Tomu na
svědomí pečeť naši císař-
skou k listu tomuto při-
věsiti jsme rozkázati ráči-
li.

Pečeť jednostranná,
velká, okrouhlá o průmě-
ru 100 mm, ze včelího
vosku červené barvy,
v dřevěném pouzdře, při-
věšená na hedvábných
nitích.

Opis: FERDINANDVS
II . D . G . E . L . RO .
IM_P . AVG . GER .
HVNG . BOHEMIA_E .
Z . C . REX . ARCHIDVX
. AVST . DVX . BVRG .
MARH . MORA . LVCEM
. AC . []YLES . DVX . MARCHIO . LVS . Z . C (humanistická majuskula).

V pečetním poli znak složený ze štítu zadního a hlavního, hlavní rol-
verkový štít má srdeční štítek, ten je polcený, vpravo orlice, vlevo lev, hlav-
ní štít je dělen, horní část polcena, dolní část dělena štenýřem, horní pra-
vé pole je polceno, vpravo břevno, vlevo kosmé břevno, kolem pole lem,
horní levé pole je čtvrceno, v 1. a 4. poli věž s otevřenou bránou, nad ní jed-
no okno a cimbuří se třemi stínkami, ve 2. a 3. poli lev, dolní pravé pole je
polceno, vpravo čtyři kůly, vlevo lev, dolní levé pole je dělené, v horním poli
nečitelné znamení, kolem pole pruhovaný lem, v dolním prostředním poli
granátové jablko; zadní štít s rolverky je čtvrcen, 1. a 4. pole 7krát dělené,
ve 2. a 3. poli korunovaný dvouocasý lev, na zadním štítě koruna, kolem
zadního štítu obtočena kolana řádu Zlatého rouna, zadní štít leží na prsou
orla, jenž má kolem hlav svatozář, nad hlavami císařská koruna, mezi kříd-
ly a zadním štítem s řádem vpravo písmeno „S“, vlevo „B“, kolem orla 6
štítků se znaky zemí Koruny české, zprava doleva 1. korunovaná orlice, 2.
korunovaný lev v 7krát děleném poli, 3. zeď o 3 stínkách, 4. dělený štít,
v horním poli korunovaný lev, 5. vůl, 6. orlice s perisoniem, mezi 1. a 2., 2.
a 3., 4. a 5. a 5. a 6. štítkem celkem 4 andílci jako štítonoši.

Archiv města Lipník nad Bečvou, inv. č. 4.
Lit.: Posse III (1912), tab. 51, č. 5.
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11
Leopold I., císař římský 20. 6. 1701, Vídeň

Koroborace: Zu Ur-
kund dieses Brieffs besie-
gelt mit Unserm kayser:
und königlichen anhan-
genden grösseren Insie-
gel.

Pečeť jednostranná,
velká, okrouhlá o průmě-
ru 105 mm, ze včelího
vosku červené barvy,
v dřevěném pouzdře, při-
věšená na hedvábných
nitích.

Opis: + LEOPOLDVS .
D : G . EL . RO . IMP .
SEM_P . AVG . GER .
HVNG . BOHEMIA_E .
ZC . REX . ARCHIDVX .
AVST . DVX . BVRG .
MARH . MORA . LVCEM . AC . SYLES . DVX . MARCHIO . LVS . Z C .
(humanistická majuskula).

V pečetním poli znak složený ze štítu zadního a hlavního, hlavní má
srdeční štítek, ten je polcený, vpravo orlice, vlevo lev, hlavní štít s rolver-
ky je dělen polcením a štenýřem na celkem 5 polí – 1. pole vpravo nahoře
polcené, vpravo břevno, vlevo kosmé břevno, kolem pole lem, 2. pole vlevo
nahoře čtvrceno, v 1. a 4. poli věž s otevřenou branou a cimbuřím se 3 stín-
kami, ve 2. a 3. poli lev, 3. pole vpravo dole polceno, vpravo 4 kůly, vlevo
lev, 4. pole vlevo dole děleno, nahoře 5 (2, 3) lilií, kolem pole lem, dole lev,
v 5. poli uprostřed dole granátové jablko; zadní štít ve tvaru kartuše s rol-
verky je čtvrcený, 1. a 4. pole 7krát dělené, ve 2. a 3. poli korunovaný dvou-
ocasý lev, na zadním štítě koruna, kolem zadního štítu obtočena kolana
řádu Zlatého rouna, zadní štít leží na prsou orla, jenž má kolem hlav sva-
tozář, nad hlavami císařská koruna, mezi křídly a zadním štítem s řádem
vpravo písmeno „S“, vlevo „B“, kolem orla (na křídlech a u nohou) 6 štítků
se znaky dalších zemí: 1. korunovaná šachovaná orlice, 2. korunovaný lev
v 7krát děleném štítě, 3. zeď o 3 stínkách, pole nad zdí damaskováno, 4.
dělený štít, v horní polovině korunovaný lev, dolní pole damaskováno, 5.
vůl, 6. orlice s perisoniem; mezi 1. a 2., 2. a 3., 4. a 5. a 5. a 6. štítkem 4
andílci jako štítonoši.

Archiv města Potštát, inv. č. 10.
Další výskyt pečeti: Archiv města Přerov, inv. č. 48 (17. 11. 1668, Vídeň).
Lit.: Posse III (1912), tab. 65, č. 1.
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12
Karel VI., císař římský 30. 4. 1717, Laxenburg

Koroborace: Zu Ur-
kund dieses Brieffs besie-
gelt mit Unserem Kay-
serlichen- und königli-
chen anhangenden grös-
seren Insiegel.

Pečeť jednostranná,
okrouhlá o průměru 64
mm, ze včelího vosku čer-
vené barvy, v dřevěném
pouzdře, přivěšená na
hedvábných nitích.

Opis: (13,00)
CAROLVS . VI . D : G :
EL : ROM : IM : SEM_P :
AVG . GERM : HISP :
H_VNG : & BOH : zc
REX A[RC]HID : A_VST :
DVX . BVRG : zc (huma-
nistická majuskula).

V pečetním poli štít ve tvaru kartuše se srdečním štítkem, v něm koru-
novaný dvouocasý lev, štít je čtvrcený, v 1. červeném poli věž na skále,
s bránou, dvěmi okny a 3 stínkami na cimbuří, 2. pole 7krát červeno-stříbr-
ně dělené, 3. pole polcené, vpravo 4 kůly, vlevo pole kosmo čtvrcené, v pra-
vém a levém poli orlice, v horním a dolním poli 4 kůly, 4. pole rovněž pol-
cené, vpravo v červeném poli stříbrné břevno, vlevo tři kosmá břevna, na
štítě koruna, kolem celého štítu obtočena kolana řádu Zlatého rouna, štít
leží na prsou orla, jenž má kolem hlav svatozář, nad hlavami orla císařská
koruna, štít a korunu přidržují malí andílci.

Cech soukeníků Hranice, inv. č. 2.
Další výskyt pečeti: Cech punčochářů Potštát, inv. č. 1 (16. 1. 1721,

Vídeň); Cech tkalců Dřevohostice, inv. č. 2 (8. 10. 1716, Vídeň).
Pozn.: Barvy a kovy ve znaku jsou vyznačeny šrafováním.
Lit.: Posse IV (1913), tab. 9, č. 4.

13
Karel VI., císař římský 5. 9. 1737, Vídeň

Koroborace: Zu Urkund dies Brieffs besigelt mit Unserm Kayser= und
königlich= anhangenden grösseren Insigl.

Pečeť jednostranná, velká, okrouhlá o průměru 105 mm, ze včelího vos-
ku červené barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená na hedvábných nitích.

Opis: CAROLVS VI . D . G . EL . ROM . IMP . SEMP . AVG : GERM .
HISP . HVNG . BOH Z C REX ARCHID . AVST DVX BVRG : MARCH .
MORA . LVCEM AC SILE[S DV]X MARCHIO LVS Z C (humanistická
majuskula).
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V pečetním poli čtvrce-
ný štít s rolverky, se
srdečním štítkem, v něm
korunovaný dvouocasý
lev, v 1. červeném poli věž
na skále, s branou, jed-
ním oknem a 4 stínkami,
2. pole 7krát červeno-
stříbrně děleno, 3. pole
polcené, vpravo 4 kůly,
vlevo pole kosmo čtvrce-
né, vpravo a vlevo orlice,
nahoře a dole 4 kůly,
4.pole polcené, vpravo
v červeném poli stříbrné
břevno, vlevo tři kosmá
břevna, na štítě koruna,
kolem celého štítu obto-
čen řád Zlatého rouna,
štít leží na prsou dvouhlavého orla, jenž má kolem hlav svatozář, nad hla-
vami visí císařská koruna, mezi křídly a štítem s řádem vpravo písmeno
„S“, vlevo písmeno „B“, kolem orla v půlkruhu 6 štítků se znaky zemí Koru-
ny české, zprava doleva: 1. korunovaná orlice, 2. korunovaný lev v 7krát
děleném poli, 3. zeď o 3 stínkách, horní pole zdobeno damaskováním, 4.
dělený štít, v horním poli korunovaný lev, dolní pole zdobeno damasková-
ním, 5. vůl, 6. orlice s perisoniem; mezi 1. a 2., 2. a 3., 4. a 5. a 5. a 6. štít-
kem celkem 4 andílci jako štítonoši.

Archiv města Potštát, inv. č. 11.
Další výskyt pečeti: Archiv města Drahotuše, inv. č. 5 (10. 5. 1735,

Laxenburg); Archiv města Lipník nad Bečvou, inv. č. 8 (11. 5. 1733, Laxen-
burg); Cech tkalců Potštát, inv. č. 4 (7. 1. 1717, Vídeň).

Pozn.: Barvy a kovy ve znaku jsou vyznačeny šrafováním.
Lit.: Posse IV (1913), tab. 9, č. 1.

14
Marie Terezie, královna uherská a česká 21. 11. 1750, Vídeň

Koroborace: Zu Urkund dies Briefs besiegelt mit Unserm Kayserl:
Königl: anhangenden grösseren Insiegl.

Pečeť jednostranná, velká, okrouhlá o průměru 110 mm, ze včelího vos-
ku červené barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená na hedvábných nitích.

Opis: MARIA : THERESIA : D : G : HUNG : BOH : Z C : REGINA :
ARCHIDUX : AUST : DUX : BURGUND : MARCHIO : MORAV : LUXEMB
: AC : SILES : DUX : MARCHIO : LUSAT : Z C (humanistická majuskula).

V pečetním poli štít ve formě kartuše s bohatými rolverky, čtvrcený, se
srdečním štítkem, v něm korunovaný dvouocasý lev, 1. pole 7krát červeno-
stříbrně dělené, 2. pole polcené, vpravo stříbrné břevno v červeném poli,
vlevo tři kosmá červená břevna, kolem lem, ve 3. modrém poli šachovaná
orlice, ve 4. poli orlice s perisoniem, na štítě císařská koruna, štít drží tři
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štítonoši – andílci, po
stranách středního štítu
dva a dva štíty ve tvaru
kartuše, zprava doleva: 1.
korunovaný lev v 7krát
děleném poli, 2. zeď
o třech stínkách, 3. pole
dělené, nahoře kráčející
lev, 4. kráčející vůl.

Archiv města Kojetín,
inv. č. 23.

Další výskyt pečeti:
Archiv města Kojetín,
inv. č. 22 (25. 10. 1747,
Vídeň).

Pozn.: Barvy a kovy
jsou ve znaku vyznačeny
šrafováním.

Lit.: Posse IV (1913),
tab. 20, č. 5.

15
Marie Terezie, císařovna římská 9. 1. 1762, Vídeň

Koroborace: Tomu na
svědomí pečeť naši císař-
skou a královskou větší
k tomu listu a Majestátu
našemu jsme přivěsiti
dali a v něm rukou vlast-
ní se podepsati ráčili.

Pečeť jednostranná,
velká, okrouhlá o průmě-
ru 130 mm, ze včelího
vosku (světle) červené
barvy, v dřevěném pouzd-
ře, přivěšena na hedváb-
ných nitích.

Opis: MARIA THERE-
SIA D : G ROM . IMP .
GER . HUNG . BOH .
DAL . CROA . SLAV . &
REG . ARCHID . AUST .
DUX . BURG . S & I . SIL . BRAB . MED . STYR . CARIN . CAR . MAN .
PARM . & PLAC . LIMB . LUC . CELD . WIRT . MARCH || S . R . I . MOR
. BUR . S & I . LUS . PR . SUEV . & TRANS . COM . HAB . FLAN . TYR .
FER . KYB . GOR . GRAD . & ART . LAND . [CR]ALS . COM . NAM . DOM
. MAR . SLAV . POR . NAON . SAL . & MECH . &c &c (humanistická
majuskula)
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V pečetním poli štít třikrát dělený, první až třetí pole dvakrát polceno,
čtvrté dolní pole třikrát polceno, ve středu celého štítu srdeční štítek, v něm
břevno v červeném poli, na štítku knížecí koruna, na celém štítu královská
koruna, štít leží na prsou orla, jenž má kolem hlav svatozář, nad hlavami
orla císařská koruna, po obou stranách orla do oblouku 6 a 6 korunovaných
štítků se znaky dalších zemí monarchie.

Archiv města Přerov, inv. č. 54.
Další výskyt pečeti: Archiv města Lipník nad Bečvou, inv. č. 10 (22. 12.

1759, Vídeň); Archiv města Potštát, bez inv. č. (6. 10. 1757, Vídeň); Archiv
města Přerov, inv. č. 53 (13. 1. 1757, Vídeň).

Pozn.: Barvy a kovy jsou ve znaku vyznačeny šrafováním.
Lit.: Posse IV (1913), tab. 22, č. 2.

16
Marie Terezie, císařovna římská 15. 4. 1780, Vídeň

Koroborace: Das mei-
nen Wir ernstlich mit
Urkund dieses Briefs
besiegelt mit Usnerm
Kaiserlich= Königlich=
und Erzherzoglichen an-
hangenden grösseren In-
siegel.

Pečeť jednostranná,
velká, okrouhlá o průmě-
ru 129 mm, ze včelího
vosku (světle) červené
barvy, v dřevěném pouzd-
ře, přivěšena na hedváb-
ných nitích.

Opis: MARIA THERE-
SIA . D . G . ROM . IMP .
VID . HVN . BOH . DAL .
CRO . SLAV . REGINA .
ARCH . AVST . DVX . BVRG . STYR . CAR . CARN . M . PR . TRANS . ||
MARCH . MOR . DVX . BRAB . LIM . LVC . GEL . WVR . SIL . MED . MAN
. PAR . ETC . PR . SVEV . COM . HAB . FLAND . TYR . HA[] . ETC (huma-
nistická majuskula).

V pečetním poli znak složený ze štítu zadního a hlavního, hlavní je dva-
krát dělen a dvakrát polcen na celkem 9 polí, z nichž 5. pole má podobu
srdečního štítku, v něm stříbrné břevno v červeném poli, na štítku kníže-
cí koruna; zadní štít je rovněž dvakrát dělen i polcen na celkem 9 polí
(některá se srdečními štítky), která se dále dělí a poltí na menší pole; na
zadním štítě dvě koruny, vpravo uherská královská, vlevo česká králov-
ská, zadní štít leží na prsou orla, jenž má kolem hlav svatozář, nad hlava-
mi orla císařská koruna.

Archiv města Lipník nad Bečvou, inv. č. 17.
Pozn.: Barvy a kovy jsou ve znaku vyznačeny šrafováním.
Lit.: Posse IV (1913), tab. 26, č. 1
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17
Josef II., císař římský 6. 4. 1782, Vídeň

Koroborace: Das mei-
nen Wir ernstlich zu Ur-
kund dieses Briefs besie-
gelt mit Unserem kaiser-
lichen, königlichen und
Erzherzoglich-anhangen-
den grösseren Insigel.

Pečeť jednostranná,
velká, okrouhlá o průmě-
ru 128 mm, ze včelího
vosku červené barvy,
v dřevěném pouzdře, při-
věšená na hedvábných
nitích.

Opis: IOSEPHVS II .
D . G . E . ROM . IMP . S .
A . GERM . HIER .
HVNG . BOH . DAL .
CRO . SLAV . GAL .
[L]OD . REX . ARCH . AVS . DVX . BVRG . LOTH . S[TY]R . CAR . CARN
. M . D . [H]ET . M . P . [T]RANS . MARCH . MOR . DVX . BRAB . LIM . []
. SIL . MED . MA[N . P]AR . ETC . [PR . SVEV] . COM . HAB . FLAN . TYR
. HAN & (humanistická majuskula).

V pečetním poli znak složený ze štítu hlavního a zadního, hlavní štít je
dvakrát dělen, horní a prostřední pole dvakrát polceno, ve spodním poli
uprostřed hrot, celkem 9 polí, 5. pole má podobu srdečního štítku, ten je
polcený a korunovaný, zadní štít je dvakrát polcen i dělen na 9 polí, která
se dále dělí a poltí na jednotlivá menší pole, na zadním štítě dvě koruny,
vpravo uherská královská, vlevo česká královská, kolem zadního štítu obto-
čena kolana řádu Zlatého rouna, zpoza dolních rohů zadního štítu visí
vojenský řád Marie Terezie (bílá stuha s červeným lemem, na stuze visí
dělový kříž), nad tímto řádem visí řád sv. Štěpána (články řetězu jsou slo-
ženy z počátečních písmen jmen Štěpán (SS) a Marie Terezie (MT) a z uher-
ských korun mezi písmena vložených, na řetězu visí dělový kříž), zadní štít
leží na prsou říšského orla, jenž má kolem hlav svatozář, v pravém spáru
drží meč a říšské žezlo, v levém říšské jablko, celý orel je položen na kar-
tuši, na ní císařská koruna, kartuš drží dva gryfové.

Archiv města Potštát, inv. č. 12.
Další výskyt pečeti: Archiv města Drahotuše, inv. č. 8 (10. 5. 1782,

Vídeň); Archiv města Hranice, inv. č. 7 (6. 2. 1783, Vídeň); Archiv města
Hranice, inv. č. 8 (17. 2. 1786, Vídeň); Archiv města Kojetín, inv. č. 24 (9. 12.
1781, Vídeň); Archiv města Lipník nad Bečvou, inv. č. 11 (6. 4. 1782, Vídeň);
Archiv města Přerov, inv. č. 55 (28. 4. 1783, Vídeň); Archiv města Tovačov,
inv. č. 38 (17. 2. 1783, Vídeň).

Pozn.: Barvy a kovy jsou ve znaku vyznačeny šrafováním.
Lit.: Posse IV (1913), tab. 39, č. 4.
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18
Leopold II., císař římský 19. 8. 1791, Vídeň

Koroborace: Das mei-
nen Wir ernstlich zu Ur-
kund dieses Briefs besie-
gelt mit Unserm kaiser-
lich. königlich. und erz-
herzoglich anhangenden
grösseren Insiegel.

Pečeť jednostranná,
velká, okrouhlá o průmě-
ru 135 mm, ze včelího
vosku (světle) červené
barvy, v kovovém pouzd-
ře, přivěšená na hedváb-
ných nitích.

Opis: LEOPOLDVS II
. D . G . ELECT . ROM .
IMP . S . A . GERM .
HVNG . BOH . DAL .
CRO . SLAV . GAL . LOD
. HIER . REX . ARCH . AVS . DVX . BVRG . LOTH . STYR . CAR . CARN
. M . D . HET . M . P . TRANS . MARCH . MOR . DVX . BRAB . LIM . LVC
. GEL . WVR . SIL . MED . MAN . PAR . ETC . P . SVEV . COM . HAB .
FLAN . TYR . HAN . ETC (humanistická majuskula).

V pečetním poli znak složený ze štítu hlavnho a zadního, hlavní štít je
polcením a dělením rozdělen na 9 polí, 5. pole má podobu srdečního štítku,
je polcený kůlem, korunovaný, zadní štít je dvakrát polcen a dělen na 9
polí, která se dále poltí a dělí na jednotlivá menší pole, na zadním štítě dvě
koruny, vpravo uherská královská, vlevo česká královská, kolem zadního
štítu obtočena kolana řádu Zlatého rouna, zpoza dolních rohů zadního ští-
tu visí vojenský řád Marie Terezie (bílá stuha s červeným lemem, na stu-
ze visí dělový kříž), zpoza pravé poloviny zadního štítu visí řád sv. Štěpá-
na (články řetězu jsou složeny z počátečních písmen jmen Štěpán (SS)
a Marie Terezie (MT) a z uherských korun mezi písmena vložených, na řetě-
zu visí dělový kříž), zpoza levé poloviny visí osmihrotý kříž zavěšený na
purpurové stuze, zadní štít leží na prsou říšského orla, jenž má kolem hlav
svatozář, v pravém spáru drží meč a říšské žezlo, v levém říšské jablko,
celý orel je položen na kartuši, na ní císařská koruna, kartuš drží dva gry-
fové.

Sbírka listin, inv. č. 1.
Další výskyt pečeti: Archiv města Tovačov, inv. č. 39 (7. 12. 1791, Vídeň).
Lit.: Posse IV (1913), tab. 44, č. 2.

22



19
František II., císař římský 31. 10. 1793, Vídeň

Koroborace: Zu Ur-
kund dieses Briefs besie-
gelt mit Unserm kaiser-
lich- königlich- und erz-
herzoglich-anhangenden
grösseren Insiegel.

Pečeť jednostranná,
velká, okrouhlá o průmě-
ru 132 mm, ze včelího
vosku červené barvy,
v dřevěném pouzdře, při-
věšená na hedvábných
nitích.

Opis: FRANCISCVS II
. D . G . [E]LECT . ROM .
[]RO . SLAV . GAL . LOD
. HI[ER . R]EX . ARCH .
AVS []OTH . STYR . CAR
. CARN . M . D . [H]ET .
[]RANS . []RCH . M[]VEV . COM . HAB . FLAN . TYR . HA[] (humanistic-
ká majuskula).

V pečetním poli znak složený ze štítu hlavního a zadního, štít hlavní je
polcením a dělením rozdělen na 9 polí, přičemž 5. pole má podobu koruno-
vaného srdečního štítku a je polceno kůlem, zadní štít je polcením a děle-
ním rovněž rozdělen na 9 polí (některá se srdečními štítky), která se dále
poltí a dělí; na zadním štítě vpravo uherská královská koruna, vlevo čes-
ká královská koruna, kolem zadního štítu obtočena kolana řádu Zlatého
rouna, zpoza dolních rohů zadního štítu visí řád Marie Terezie (bílá stuha
s červeným lemem, na stuze visí dělový kříž), zpoza pravé poloviny zadní-
ho štítu visí řád sv. Štěpána (články řetězu jsou složeny z počátečních pís-
men jmen Štěpán (SS) a Marie Terezie (MT) a z uherských korun mezi pís-
mena vložených, na řetěze visí dělový kříž), zpoza levé poloviny visí
purpurová stuha a na ní zavěšený osmihrotý kříž, zadní štít leží na prsou
orla, jenž má kolem hlav svatozář, v pravém spáru drží meč a říšské žez-
lo, v levém říšské jablko, celý orel je položen na kartuši, na ní císařská koru-
na, kartuš drží dva gryfové.

Archiv města Potštát, inv. č. 13.
Další výskyt pečeti: Archiv města Drahotuše, inv. č. 9 (22. 11. 1794,

Vídeň); Archiv městečka Dřevohostice, inv. č. 8 (23. 3. 1793, Vídeň); Archiv
města Hranice, inv. č. 9 (11. 7. 1795, Vídeň); Archiv města Kojetín, inv. č.
25 (10. 3. 1794, Vídeň); Archiv města Lipník nad Bečvou, inv. č. 12 (3. 12.
1792, Vídeň); Archiv města Přerov, inv. č. 56 (27. 7. 1793, Vídeň).

Pozn.: Barvy a kovy jsou ve znaku vyznačeny šrafováním.
Lit.: Posse IV (1913), tab. 49, č. 2.

23



II. Pečeti šlechtické

20
Václav z Prusinovic 19. 11. 1388 (?), Potštát

Koroborace: In cuius nostre donaci-
onis robur firmius sigillum nostrum de
certa nostra scientia cum sigillis fideli-
um nostrorum Ulrici de Duban, pro
tunc purgravii nostri in Pottenstat et
Stiborii de Marqurtycz, qui sunt testes
et interfuerunt dicte nostre donacioni,
presentibus in testimonium sunt
appensa.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 25 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: s . wa [] prusynow (gotická
minuskula).

V pečetním poli gotický štít, v něm paroh, na štítě korunovaný helm
s přikryvadly, klenotem je znamení jako ve štítě, celý znak umístěn do čtyř-
listu.

Archiv města Potštát, inv. č. 1.
Pozn.: Pečeť nepatří k listině, byla připojena dodatečně; k listině je při-

věšená opačně, tj. štítem nahoru.

21
Boček z Labuť  8. 12. 1406, Helfštýn

1. ze 3, spoluvydavatel.
Koroborace: In quorum omnium evi-

dentiam premissorum sigilla nostra de
certa nostra scientia praesentibus sunt
appensa.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 26 mm, ze včelího vosku přírodní
barvy, volná, přivěšená na pergameno-
vém proužku.

Opis: nečitelný.
V pečetním poli kalich (?).
Archiv fary Lipník nad Bečvou, inv.

č. 1.
Pozn.: Pečeť ve zlomkovitém stavu.
Lit.: Pilnáček (1930), s. 455.

22
Albrecht z Cimburka 20. 1. 1411, Tovačov

Koroborace: A na potvrzení a lepší svědomí svou pečeť k tomuto listu
s našim dobrým vědomím přivěsili jsem.
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Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 28 mm, ze včelího vosku přírodní
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) s albert [] / de cimbr[]
(gotická minuskula).

V pečetním poli gotický štít, v něm
troje oboustranné cimbuří, na štítě kol-
čí helm, klenotem jsou zavřená křídla
s cimbuřím jako ve štítě, celý znak leží
v protáhlém čtyřlistu.

Archiv města Tovačov, inv. č. 1.

23
Václav z Prusinovic 26. 5. 1426, místo neuvedeno

1. ze 7, spoluvydavatel.
Koroborace: Vnd czu eyner ordnung

dys bryfs vnd czu eyner bestetykayt
hab wyr vorge-nanten hern, her Wacz-
law vnd zeyne bruder vnd yr vormun-
der Waczlaw Reus vnd dy andern ver-
genanten, von vnsern gewyssen
derkentnus vnd guten wyllen, an dyzen
bryf czu eyner sterke ewyger bewerung
vnd keczeuknus aller vor gesschryben
dynger ongenangen vnser inzygl.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 27 mm, ze včelího vosku přírodní
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: + waczlaw [] prusinovic (gotická minuskula).
V pečetním poli kolčí helm s přikryvadly, klenotem jsou parohy.
Archiv města Potštát, inv. č. 3.

24
Mladota z Prusinovic 26. 5. 1426, místo neuvedeno

2. ze 7, spoluvydavatel.
Koroborace: Vnd czu eyner ordnung

dys bryfs vnd czu eyner bestetykayt
hab wyr vorge-nanten hern, her Wacz-
law vnd zeyne bruder vnd yr vormun-
der Waczlaw Reus vnd dy andern ver-
genanten, von vnsern gewyssen
derkentnus vnd guten wyllen, an dyzen
bryf czu eyner sterke ewyger bewerung
vnd keczeuknus aller vor gesschryben
dynger ongenangen vnser inzygl.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 27 mm, ze včelího vosku přírodní
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barvy, ve voskové misce, přivěšená na pergamenovém proužku.
Opis: + mladota z prusinovic (gotická minuskula).
V pečetním poli kolčí helm s přikryvadly, klenotem jsou parohy.
Archiv města Potštát, inv. č. 3.

25
Jan z Prusinovic 26. 5. 1426, místo neuvedeno

3. ze 7, spoluvydavatel.
Koroborace: Vnd czu eyner ordnung

dys bryfs vnd czu eyner bestetykayt
hab wyr vorge-nanten hern, her Wacz-
law vnd zeyne bruder vnd yr vormun-
der Waczlaw Reus vnd dy andern ver-
genanten, von vnsern gewyssen
derkentnus vnd guten wyllen, an dyzen
bryf czu eyner sterke ewyger bewerung
vnd keczeuknus aller vor gesschryben
dynger ongenangen vnser inzygl.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 27 mm, ze včelího vosku přírodní
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: ian [] (gotická minuskula).
V pečetním poli kolčí helm s přikryvadly, klenotem jsou parohy.
Archiv města Potštát, inv. č. 3.

26
Václav Růš z Doloplaz  26.5.1426, místo neuvedeno

4. ze 7, svědek.
Koroborace: Vnd czu eyner ordnung

dys bryfs vnd czu eyner bestetykayt
hab wyr vorge-nanten hern, her Wacz-
law vnd zeyne bruder vnd yr vormun-
der Waczlaw Reus vnd dy andern ver-
genanten, von vnsern gewyssen
derkentnus vnd guten wyllen, an dyzen
bryf czu eyner sterke ewyger bewerung
vnd keczeuknus aller vor gesschryben
dynger ongenangen vnser inzygl.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 28 mm, ze včelího vosku přírodní
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: nečitelný.
V pečetním poli nakloněný gotický štít, v něm dvě šikmá břevna, na ští-

tě kolčí helm, klenotem jsou dvě supí hlavy za sebou, vše v protáhlém dvou-
listu a natočeno doleva.

Archiv města Potštát, inv. č. 3.
Pozn.: Pečeť od listiny oddělena, uložena s listinou v jedné obálce.
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27
Mikuláš Štraus z Račína  26. 5. 1426, místo neuvedeno

5. ze 7, svědek.
Koroborace: Vnd czu eyner ordnung

dys bryfs vnd czu eyner bestetykayt
hab wyr vorge-nanten hern, her Wacz-
law vnd zeyne bruder vnd yr vormun-
der Waczlaw Reus vnd dy andern ver-
genanten, von vnsern gewyssen
derkentnus vnd guten wyllen, an dyzen
bryf czu eyner sterke ewyger bewerung
vnd keczeuknus aller vor gesschryben
dynger ongenangen vnser inzygl.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 25 mm, ze včelího vosku přírodní
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: nečitelný.
V pečetním poli ve štítě špatně čitelné znamení (podle literatury zřejmě

pštros s podkovou v zobáku).
Archiv města Potštát, inv. č. 3.

28
Mikuláš z Prusinovic  26. 5. 1426, místo neuvedeno

7. ze 7, svědek.
Koroborace: Vnd czu eyner ordnung

dys bryfs vnd czu eyner bestetykayt
hab wyr vorge-nanten hern, her Wacz-
law vnd zeyne bruder vnd yr vormun-
der Waczlaw Reus vnd dy andern ver-
genanten, von vnsern gewyssen
derkentnus vnd guten wyllen, an dyzen
bryf czu eyner sterke ewyger bewerung
vnd keczeuknus aller vor gesschryben
dynger ongenangen vnser inzygl.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 25 mm, ze včelího vosku přírodní
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: + s mykul[] z prusinow (gotická minuskula).
V pečetním poli kolčí helm s přikryvadly, klenotem jsou parohy.
Archiv města Potštát, inv. č. 3.

29
Jan z Šelmberka a Kosti 13. 2. 1503, Tovačov.

1. ze 2, spoluvydavatel.
Koroborace: Tomu na svědomí pečeti naše vlastní k listu tomuto k [...]

upevněny dobrovolně s naším jistým svědomím přivěsiti jsme rozkázali.
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Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 27 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Nápis: nečitelný.
V pečetním poli kolčí štít, v něm svi-

ní hlava, na štítě korunovaný turnaj-
ský helm s přikryvadly, klenotem je
znamení jako ve štítě, kolem helmu
páska s nápisem na způsob přikryva-
del.

Archiv města Tovačov, inv. č. 5.

30
Johanka z Krajku 13. 2. 1503, Tovačov.

2. ze 2, spoluvydavatel.
Koroborace: Tomu na svědomí peče-

ti naše vlastní k listu tomuto k [...]
upevněny dobrovolně s naším jistým
svědomím přivěsiti jsme rozkázali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 23 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) s * iohanka [] (gotická
minuskula).

V pečetním poli polský štít kosmo
dělený. Opis na pásce.

Archiv města Tovačov, inv. č. 5.

31
Vilém z Pernštejna 22. 2. 1508, Prostějov

Koroborace: Tomu na svědomí a pev-
nost pečeť svou k tomuto listu přivěsi-
ti jsme rozkázali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 27 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) wilem de pernssten
(gotická minuskula).

V pečetním poli kolčí štít, v něm hla-
va zubra s houžví v nozdrách. Opis na
pásce.

Archiv města Přerov, inv. č. 14.
Další výskyt pečeti: Archiv města

Přerov, inv. č. 8 (22. 2. 1482, Hranice); Archiv města Kojetín, inv. č. 5 (1.
7. 1506, Tovačov); Archiv obce Prusy, inv. č. 1 (15. 6. 1510, Hranice); Archiv
města Tovačov, inv. č. 8 (1. 7. 1510, Tovačov); Archiv města Přerov, inv. č.
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16 (5. 12. 1511, Pardubice); Archiv města Přerov, inv. č. 18 (21. 12. 1512,
Pardubice); Archiv města Přerov, inv. č. 17 (6. 12. 1512, Pardubice); Archiv
města Přerov, inv. č. 19 (21. 12. 1512, Pardubice); Archiv města Přerov,
inv. č. 20 (6. 2. 1573, Pardubice); Archiv města Kojetín, inv. č. 8 (20. 12.
1515, Pardubice).

Pozn.: Pečeť má novodobé pouzdro.
Lit.: Müller (1995), s. 318.

32
Vilém z Pernštejna 20. 6. 1509, Tovačov 

Koroborace: Tomu na svědomí a bu-
doucí [] pečeť svou vlastní k tomuto lis-
tu dal jsem přivěsiti.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 25 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (19,00) : S : WILIM * z *
PERNSTEINA (kapitála s unciálou).

V pečetním poli kolčí štít, v něm hla-
va zubra s houžví v nozdrách. 

Archiv města Tovačov, inv. č. 7.
Lit.: Müller (1995), s. 319.

33
Vilém z Pernštejna 25. 5. 1519, Tovačov

Koroborace: Tomu na potvrzení a lep-
ší jistotu my svrchupsaný Vilém z Pern-
štejna etc svou vlastní pečeť dali jsme
přivěsiti k tomuto listu.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 26 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) s * wil * z / pernssteina
(gotická minuskula).

V pečetním poli kolčí štít, v něm hla-
va zubra s houžví v nozdrách, na štítě
kolčí helm s přikryvadly, klenotem je
znamení jako ve štítě. Opis na pásce.

Archiv města Přerov, inv. č. 22.
Další výskyt pečeti: Archiv města Tovačov, inv. č. 6 (3. 12. 1504, Tova-

čov); Archiv města Přerov, inv. č. 21 (9. 10. 1513, Přerov); Archiv města
Kojetín, inv. č. 7 (16. 10. 1513, Tovačov).

Pozn.: Pečeť má novodobé pouzdro.
Lit.: Müller (1995), s. 319.

29



34
Jan Kobík z Opatova na Majetíně 7. 5. 1520, Holešov

3. ze 4, spoluvydavatel.
Koroborace: Tomu na svědomí své

vlastní pečeti k tomuto listu přivěsiti
jsme dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 26 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (20,00) YAN KOBIK STA /
RSSI Z OPA[] (kapitála).

V pečetním poli kolčí (?) štít, polce-
ný, na štítě kolčí helm s přikryvadly,
klenotem jsou složená křídla.

Archiv města Kojetín, inv. č. 9.
Lit.: Pilnáček (1930), s. 24.

35
Vilém z Víckova na Čelechovicích 7. 5. 1520, Holešov

4. ze 4, spoluvydavatel.
Koroborace: Tomu na svědomí své

vlastní pečeti k tomuto listu přivěsiti
jsme dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 22 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: nečitelný.
V pečetním poli kolčí štít, polcený,

vpravo 3krát dělený.
Archiv města Kojetín, inv. č. 9.

36
Jan Kuna z Kunštátu na Rožnově  7. 5. 1520, Holešov

2. ze 4, spoluvydavatel.
Koroborace: Tomu na svědomí své

vlastní pečeti k tomuto listu přivěsiti
jsme dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 28 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: nečitelný. Nachází se na pás-
ce, jež se vine kolem štítu na způsob
přikryvadel.
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V pečetním poli polský štít, dělený, v horní polovině tři břevna, na štítě
helm s přikryvadly, klenotem jsou otevřená křídla, na každém tři břevna.

Archiv města Kojetín, inv. č. 9.

37
Jan z Pernštejna na Helfštýně 30.12.1526, Přerov

Koroborace: Tomu na potvrzení
a zdržení věcí v tomto listu položených
já nahoře psaný Jan z Pernštejna pečeť
svou vlastní k tomuto listu rozkázal
jsem přivěsiti.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 27 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) s * ian * z * / pernsste-
ina (gotická minuskula).

V pečetním poli kolčí štít, v něm hla-
va zubra s houžví v nozdrách, na štítě
kolčí helm s přikryvadly, klenotem je
znamení jako ve štítě.

Archiv města Přerov, inv. č. 24.
Další výskyt pečeti: Archiv města Přerov, inv. č. 23 (20. 9. 1520, Brno);

Archiv města Tovačov, inv. č. 10 (24. 1. 1518, Tovačov); Archiv města Tova-
čov, inv. č. 11 (23. 4. 1533, Tovačov).

Lit.: Müller (1995), s. 320.

38
Jan (?) z Pernštejna na Helfštýně 24. 6. 1541, Tovačov

Koroborace: Tomu všemu na svědo-
mí a pro lepší jistotu toho My svrchu-
psaný Jan z Pernštejna a na Helfštýně
pečeť naši vlastní s jistým našim vědo-
mím k tomuto listu jsme dobrovolně
přivěsiti rozkázali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 28 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, původně při-
věšena na pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) [] / pernsstein[] (gotic-
ká minuskula).

V pečetním poli gotický štít, v něm
hlava zubra s houžví v nozdrách. 

Archiv města Přerov, inv. č. 26.

39
Jan z Pernštejna na Helfštýně 20. 1. 1548, Tovačov

Koroborace: Tento list náš pečetí naší vlastní s našim jistým vědomím
a vůlí jsme stvrditi a jim jej vydati rozkázali.
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Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 35 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšena na
pergamenovém proužku.

Opis: (20,00) * IAN * Z * / PERNSS-
TEINA + (humanistická majuskula).

V pečetním poli polský štít, v něm
hlava zubra s houžví v nozdrách, na ští-
tě korunovaný turnajský helm s při-
kryvadly, klenotem je znamení jako ve
štítě.

Archiv města Přerov, inv. č. 29.
Další výskyt pečeti: Archiv města

Kojetín, inv. č. 12 (25. 1. 1540, Prostě-
jov); Archiv města Kojetín, inv. č. 13 (24. 8. 1541, Prostějov); Archiv města
Kojetín, inv. č. 14 (7. 11. 1542, Velké Meziříčí); Archiv města Přerov, inv.
č. 25 (5. 10. 1539, Prostějov); Archiv města Přerov, inv. č. 28 (7. 1. 1545,
Tovačov). Archiv města Tovačov, inv. č. 13 (24. 8. 1544, Prostějov).

Lit.: Masák (1911), tab. IV, č. 7.

40
Mladota Podstatský z Prusinovic na Spálově 28. 9. 1551, Spálov

1. ze 3, vydavatel.
Koroborace: Tomu na svědomí pečet

svou vlastní k tomuto listu jsme přivě-
siti dali.

Pečeť jednostranná, osmihranná
o výšce 31 mm a šířce 26 mm, ze včelí-
ho vosku černé barvy, ve voskové mis-
ce, přivěšená na pergamenovém prouž-
ku.

Opis: [] PODS[T]ATSKY []OWIC .
NA . [] (humanistická majuskula).

V pečetním poli štít, v něm dva paro-
hy, na štítě (turnajský) helm s přikry-
vadly, klenotem je znamení jako ve ští-
tě.

Archiv města Potštát, inv. č. 4.

41
Jiří Pogrel (Pogarell) z Gegelné 28. 9. 1551, Spálov

2. ze 3, svědek.
Koroborace: Tomu na svědomí pečet svou vlastní k tomuto listu jsme při-

věsiti dali.
Pečeť jednostranná, okrouhlá o průměru 25 mm, ze včelího vosku černé

barvy, ve voskové misce, přivěšená na pergamenovém proužku.
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Opis: (13,00) GEORGE POG / REL
V GIEGEL (humanistická majuskula).

V pečetním poli štít, v něm otevřená
brána se třemi věžemi, na štítě koru-
novaný (turnajský) helm s přikryvadly,
klenotem jsou tři věže.

Archiv města Potštát, inv. č. 4.
Pozn.: První písmeno „G“ ve slově

„GIEGEL“ je vyryto a vytisknuto stra-
nově obráceně.

42
Albrecht Podstatský z Prusinovic 28. 9. 1551, Spálov

3. ze 3, svědek.
Koroborace: Tomu na svědomí pečet

svou vlastní k tomuto listu jsme přivě-
siti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 27 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (19,00) ALBRECHT . / Z PRV-
SINOVIC[Z] (humanistická majusku-
la).

V pečetním poli polský štít, v něm
dva (dančí) parohy, na štítě (kolčí) helm
s přikryvadly, klenotem je znamení
jako ve štítě.

Archiv města Potštát, inv. č. 4. 

43
Vratislav z Pernštejna na Židlochovicích 31. 5. 1555, Vídeň

Koroborace: Tomu na potvrzení
a lepší jistotu pečeť naši vlastní
s našim jistým vědomím a vůlí rozká-
zali jsme k tomuto listu přivěsiti.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 37 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) . S WRATISLAW : / :
Z PERNSSTEINA : (humanistická
majuskula).

V pečetním poli polský štít, v něm
hlava zubra s houžví v nozdrách, na ští-
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tě korunovaný turnajský helm s přikryvadly, klenotem je znamení jako ve
štítě. Opis na pásce.

Archiv města Přerov, inv. č. 30.

44
Půta z Ludanic na Helfštýně 5. 12. 1555, Helfštýn

Koroborace: K tomuto listu a potvr-
zení svému pečeť svou vlastní s jistým
svým vědomím a vůlí dal jsem přivěsi-
ti.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 26 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená
na pergamenovém proužku.

Opis: PV[]TA Z L[V]DANICZ NA
ROKI[]CZI 1534 (humanistická maju-
skula).

V pečetním poli kolčí štít, v něm
husa, na štítě helm s přikryvadly, kle-
notem rozkřídlená husa.

Cech pekařů Lipník nad Bečvou, inv. č. 1.

45
Vojtěch z Pernštejna na Tovačově 24. 4. 1556, Tovačov

Koroborace: I chtíce tomu já svrchu
psaný Vojtěch z Pernštejna aby se oni
nahoře psaní měšťané tovačovští nyněj-
ší i budoucí tak podle těch artikulů
v tomto listu napsaných v živnostech
svých řídili a spravovali tento list sem
jim pečetí svou s dobrým rozmyslem
a jistým vědomím svým stvrditi a v moc
jejich vydati rozkázal.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 26 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (19,00) WOI[T]IECH Z /
PERNSSTAI[N]A (humanistická majuskula).

V pečetním poli štít, v něm hlava zubra s houžví v nozdrách, na štítě
korunovaný turnajský helm s přikryvadly, klenotem je znamení jako ve
štítě. Opis na pásce.

Archiv města Tovačov, inv. č. 14.

46
Václav starší Podstatský z Prusinovic na Potštátě 11. 11. 1556,
Potštát

1. ze 3, vydavatel.
Koroborace: Toho na jistotu já svrchu psaný Václav pečeť svou vlastní
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k tomuto listu s mým jistým vědomím
a vůlí přitisknouti jsem dal.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 26 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) WA[C]ZLAW STAR /
Z PRV[S]IN[O]WIC[Z] (humanistická
majuskula).

V pečetním poli polský štít, v něm
dva (dančí) parohy, na štítě (kolčí?)
helm s přikryvadly, klenotem je zna-
mení jako ve štítě. Opis na pásce.

Archiv města Potštát, inv. č. 5.

47
Bernard Štern z Štatenburka na Domaželicích 11. 11. 1556,
Potštát

2. ze 3, svědek.
Koroborace: A pro širší toho vědo-

most připrosil jsem urozených vladyk
pana Bernarda Šterna ze Štatenburka
na Domaželicích, pana Václava Krsov-
ského z Krsovic na Přílepech, že jsou
pečeti své podle mé k tomuto listu při-
tisknouti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 25 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: nečitelný.
V pečetním poli polský štít, v něm hvězda, na štítě (kolčí?) helm s při-

kryvadly, klenotem je nečitelné znamení.
Archiv města Potštát, inv. č. 5.

48
Václav Krsovský z Krsovic na
Přílepech 11. 11. 1556, Potštát

3. ze 3, svědek.
Koroborace: A pro širší toho vědo-

most připrosil jsem urozených vladyk
pana Bernarda Šterna ze Štatenburka
na Domaželicích, pana Václava Krsov-
ského z Krsovic na Přílepech, že jsou
pečeti své podle mé k tomuto listu při-
tisknouti dali.
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Pečeť jednostranná, okrouhlá o průměru 23 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšená na pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) WACZLAW * Z * KRSOW[ICZ]  (humanistická majusku-
la).

V pečetním poli štít, v něm kosmé břevno, na štítě kolčí helm s přikry-
vadly, klenotem jsou dvě vztyčené ruce. Opis na pásce.

Archiv města Potštát, inv. č. 5.

49
Vratislav z Pernštejna na Tovačově 5. 2. 1562, Prostějov

Koroborace: Tomu na svědomí a jisté
zdržení pečeť naši vlastní k tomuto lis-
tu, který jsme s rukou naší podepsali,
rozkázali jsme jistým našim vědomím
přivěsiti, a jim Tovačovským jej vydati.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 42 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) : WRATISLAW
Z PERNSSTAIN / A NA THOWACZIO-
WIE (humanistická majuskula).

V pečetním poli štít s rolverky,
v něm hlava zubra s houžví v nozdrách,
na štítě korunovaný (turnajský) helm s přikryvadly, klenotem je znamení
jako ve štítě, kolem štítu obtočena kolana řádu Zlatého rouna. Opis na pás-
ce.

Archiv města Tovačov, inv. č. 17.
Další výskyt pečeti: Archiv města Přerov, inv. č. 31 (31. 5. 1555, Vídeň);

Archiv města Tovačov, inv. č.15 (15. 4. 1559, Tovačov); Archiv města Tova-
čov, inv. č. 16 (31. 12. 1560, Tovačov).

50
Vratislav z Pernštejna na Tovačově 23. 4. 1564, Tovačov

Koroborace: Nato jsem jim tento list
náš stvrdíce jej pečetí naší vlastní,
u kteréž jsme se i naší vlastní rukou
podepsali, vydati rozkázali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 45 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) : . WRATISLAW . Z . / .
PERNS[S]TEINA . (humanistická
majuskula).

V pečetním poli štít s rolverky,
v něm hlava zubra s houžví v nozdrách,
na štítě korunovaný turnajský helm
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s přikryvadly, klenotem je znamení jako ve štítě, kolem štítu obtočena kola-
na řádu Zlatého rouna.

Archiv města Tovačov, inv. č. 18.
Další výskyt pečeti: Archiv města Kojetín, inv. č. 17 (24. 6. 1566, Pro-

stějov); Archiv města Kojetín, inv. č. 19 (25. 2. 1568, Litomyšl); Archiv měs-
ta Přerov, inv. č. 34 (21. 9. 1564, Prostějov); Archiv města Přerov, inv. č. 35
(5. 7. 1566, Prostějov).

51
Jetřich Podstatský z Prusinovic na Potštátě 23. 4. 1582, Potštát

1. ze 4, vydavatel.
Koroborace: Tomu na svědomí pro

pevnost a nepohnutelné z toho všeho
zdržení, což v tomto listu a obdarování
zapsáno jest, já Jetřich Podstatský
napřed jmenovaný pečeť svou vlastní
s jistým vědomím mým a vůlí dobro-
volně k tomuto listu a obdarování při-
věsiti jsem dal.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 32 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (19,00) S + GETRZICH +
PODSTATSKY + Z PRVSYNOWICZ +  (humanistická majuskula).

V pečetním poli polský štít s rolverky, v něm dva parohy, na štítě kolčí
helm s přikryvadly, klenotem je znamení jako ve štítě.

Archiv města Potštát, inv. č. 6.
Další výskyt pečeti: Archiv města Přerov, inv. č. 43 (28. 9. 1597, Židlo-

chovice).
Pozn.: Písmeno „R“ ve jméně „GETRZICH“ vyryto stranově obráceně.

52
Jan mladší z Žerotína na Hranicích 23. 4. 1582, Potštát

2. ze 4, svědek.
Koroborace: A pro lepší toho vědo-

most připrosil jsem urozeného pána
pana Jana mladšího z Žerotína a na
Hranicích a urozených vladyk pana
Jana Horeckého z Horky a na Stříl-
ném, místodržícího nejvyššího písařství
Markrabství Moravského, a pana Jet-
řicha Žernovského z Žernové a na Ska-
ličce, že jsou pečeti své podle mé na svě-
domí k tomuto listu přivěsiti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 32 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.
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Opis: (21,00) IAN ML / ADSS / Y Z ZEROTINA (humanistická maju-
skula).

V pečetním poli polský štít, v něm korunovaný lev vyrůstající z trojvrší,
na štítě korunovaný helm s přikryvadly, bez klenotu. Opis na pásce.

Archiv města Potštát, inv. č. 6.

53
Jan Horecký z Horky na Střílném 23. 4. 1582, Potštát

3. ze 4, svědek.
Koroborace: A pro lepší toho vědo-

most připrosil jsem urozeného pána
pana Jana mladšího z Žerotína a na
Hranicích a urozených vladyk pana
Jana Horeckého z Horky a na Stříl-
ném, místodržícího nejvyššího písařství
Markrabství Moravského, a pana Jet-
řicha Žernovského z Žernové a na Ska-
ličce, že jsou pečeti své podle mé na
svědomí k tomuto listu přivěsiti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 30 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) : S : IAN HOR / ETZKY Z HORKY (humanistická majus-
kula).

V pečetním poli štít, v něm kosmá zeď o 3 stínkách, na štítě kolčí helm
s přikryvadly, klenotem je vyrůstající jednorožec. Opis na pásce.

Archiv města Potštát, inv. č. 6.

54
Jetřich Žernovský z Žernové na Skaličce 23. 4. 1582, Potštát

4. ze 4, svědek.
Koroborace: A pro lepší toho vědo-

most připrosil jsem urozeného pána
pana Jana mladšího z Žerotína a na
Hranicích a urozených vladyk pana
Jana Horeckého z Horky a na Stříl-
ném, místodržícího nejvyššího písařství
Markrabství Moravského, a pana Jet-
řicha Žernovského z Žernové a na Ska-
ličce, že jsou pečeti své podle mé na svě-
domí k tomuto listu přivěsiti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 28 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (19,00) []ET[]H / Z ZIERNOW[] (humanistická majuskula).
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V pečetním poli štít, v něm zbrojné rámě s mečem prostřelené šípem,
vlevo natočené, na štítě korunovaný (kolčí) helm s přikryvadly, klenotem
jsou otevřená křídla a mezi nimi znamení jako ve štítě. Opis na pásce.

Archiv města Potštát, inv. č. 6.
Pozn.: Předložka „Z“ je vyryta stranově obráceně.

55
Jan z Boskovic na Třebové 8. 9. 1583, Tovačov

2. z 3, svědek.
Koroborace: A připrosil jsem uroze-

ného pána pana Jana z Boskovic a na
Třebové, nejvyššího sudího Markrab-
ství Moravského a ... že jsou pečeti své
podle mé k tomuto listu a obdarování
mému sobě a erbům svým beze škody
přitisknouti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 33 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (20,00) IAN Z BOZKOWIC / Z /
A NA TRZEBOWIE (humanistická
majuskula).

V pečetním poli oválný štít ve tvaru kartuše s rolverky, v něm hřeben
se sedmi špicemi, na štítě helm s přikryvadly, klenotem je poduška a na ní
dva zkřížené svazky dubového listí.

Archiv města Přerov, inv. č. 37.

56
Jan z Pernštejna na Tovačově 25. 1. 1584, Prostějov

Koroborace: Na potvrzení a z držení
toho pečeť naši vlastní s jistým naším
vědomím a vůlí k tomuto listu, kterýž
jsme i podpisem vlastní ruky své stvr-
dili, přivěsiti jsme rozkázali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 40 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšena na
pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) IAN * Z * PERNSSTE-
IN / A* ANA* TOWACZ[IOWI]E (huma-
nistická majuskula).

V pečetním poli polský štít, v něm
hlava zubra s houžví v nozdrách, na ští-
tě korunovaný (turnajský) helm s přikryvadly, klenotem je znamení jako
ve štítě, pečetní pole zdobeno damaskováním.

Archiv města Tovačov, inv. č. 19.
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57
Jan Sak z Bohuňovic na Čechách 13. 10. 1596, Židlochovice

2. ze 4, svědek.
Koroborace: A pro lepší a stálejší

toho jistotu a paměť My přátelé
napředpsaní, k těmto smlouvám, jenž
jsou dvě v jednostejné slova psány,
pečeti naše vlastní jsme přivěsiti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 29 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: IAN SAK Z BOHV / NO-
WIC[Z] 97 (humanistická majuskula).

V pečetním poli španělský štít,
v něm dvě zkřížené ostrve, na štítě tur-
najský helm s přikryvadly, klenotem jsou tři pštrosí pera.

Archiv města Přerov, inv. č. 39.

58
Pavel Kataryn z Kataru na Dalečíně 13. 10. 1596, Židlochovice

3. ze 4, svědek.
Koroborace: A pro lepší a stálejší

toho jistotu a paměť My přátelé
napředpsaní, k těmto smlouvám, jenž
jsou dvě v jednostejné slova psány,
pečeti naše vlastní jsme přivěsiti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 29 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (14,00) PAWEL . KAT /
HAR[]N . Z . KATHAR[] (humanistická
majuskula).

V pečetním poli polský štít dvakrát
dělený, přes celý štít strom (smrk?), na štítě korunovaný kolčí helm s při-
kryvadly, klenotem jsou tři paví pera. Opis na pásce.

Archiv města Přerov, inv. č. 39.

59
Matyáš z Topolčan 13. 10. 1596, Židlochovice

4. ze 4, svědek.
Koroborace: A pro lepší a stálejší toho jistotu a paměť My přátelé

napředpsaní, k těmto smlouvám, jenž jsou dvě v jednostejné slova psány,
pečeti naše vlastní jsme přivěsiti dali.
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Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 31 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) MATYASS Z / TO-
POLCZIAN (humanistická majuskula).

V pečetním poli štít ve tvaru kartu-
še, ve štítě obrněný rytíř s vytaseným
mečem, na štítě turnajský helm s toče-
nicí a přikryvadly, klenotem jsou tři
pštrosí pera. 

Archiv města Přerov, inv. č. 39.

60
Václav Morkovský ze Zástřizl na Boskovicích 3. 10. 1596, Brno

2. ze 4, svědek.
Koroborace: Čehož my na jistotu,

budoucí paměť a stálost k těmto smlou-
vám, jenž jsou dvě v jednostejná slova
na pergameně psané, z nichž jedné kaž-
dé straně jedna pro pravou odvedena
jest, pečeti naše vlastní s jistým našim
vědomím a vůlí přivěsíc přidati jsme
dali. 

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 30 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) WACLAW []KOWSS[]
Z ZA[] (humanistická majuskula).

V pečetním poli gotický štít, v něm nečitelné znamení lilie, na štítě koru-
novaný helm s přikryvadly, klenotem jsou tři pštrosí pera.

Archiv města Přerov, inv. č. 40.

61
Adam Věžník z Věžník na Trnávce 3. 10. 1596, Brno

3. ze 4, svědek.
Koroborace: Čehož my na jistotu,

budoucí paměť a stálost k těmto smlou-
vám, jenž jsou dvě v jednostejná slova
na pergameně psané, z nichž jedné kaž-
dé straně jedna pro pravou odvedena
jest, pečeti naše vlastní s jistým našim
vědomím a vůlí přivěsíc přidati jsme
dali. 

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 30 mm, ze včelího vosku černé
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená
na pergamenovém proužku.
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Opis: W[AC]ZLAW / []Z[] (humanistická majuskula).
V pečetním poli štít, v něm hlava psa, na štítě korunovaný helm s při-

kryvadly, klenotem je znamení jako ve štítě.
Archiv města Přerov, inv. č. 40.
Pozn. Majitel pečeti je uveden v listině, opis však svědčí o tom, že pečeť

původně náležela Václavu Věžníkovi z Věžník.

62
Jindřich Blekta z Outěchovic na Kyselovicích 3. 10. 1596, Brno

4. ze 4, svědek.
Koroborace: Čehož my na jistotu,

budoucí paměť a stálost k těmto smlou-
vám, jenž jsou dvě v jednostejná slova
na pergameně psané, z nichž jedné kaž-
dé straně jedna pro pravou odvedena
jest, pečeti naše vlastní s jistým našim
vědomím a vůlí přivěsíc přidati jsme
dali. 

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 30 mm, ze včelího vosku černé
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená
na pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) GINDR[]H BLEK /
[T]A Z AVTECHOW[I]Z (humanistická majuskula).

V pečetním poli štít, polcený, vpravo 3krát kosmo dělený, vlevo 3krát šik-
mo dělený, na štítě korunovaný helm s přikryvadly, klenotem jsou buvolí
rohy.

Archiv města Přerov, inv. č. 40.

63
Jan z Pernštejna na Prostějově
11. 11. 1596, Olomouc

Koroborace: Tomu na svědomí pečeť
svou vlastní k této kvitanci jsem při-
tisknouti dal.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 40 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšena na
pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) IOHANNES . BARO /
A PERNESTAIN (humanistická maju-
skula)

V pečetním poli oválný štít ve tvaru
kartuše s rolverky, v něm hlava zubra
s houžví v nozdrách, na štítě korunovaný turnajský helm s přikryvadly,
klenotem je znamení jako ve štítě. Opis na pásce.

Archiv města Přerov, inv. č. 41.
Další výskyt pečeti: Archiv města Tovačov, inv. č. 21 (8. 6. 1596, Tova-

čov).

42



64
Karel mladší z Žerotína na Rosicích 28. 9. 1597, Židlochovice

2. ze 7, svědek.
Koroborace: Tomu všemu na svědo-

mí a pro lepší jistotu toho já svrchu
psaný Frydrych Starší z Žerotína svou
vlastní rukou v tomto listu jsem se
podepsal a pečeť svou vlastní s mým
jistým vědomím a vůlí k tomuto listu
dobrovolně přivěsiti jsem rozkázal.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 30 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) . KAREL . MLADS / SI
. Z ZEROTINA . (humanistická majus-
kula).

V pečetním poli štít, v něm z trojvrší vyrůstající korunovaný dvouocasý
lev, na štítě korunovaný turnajský helm s přikryvadly, bez klenotu. Opis
na pásce. 

Archiv města Přerov, inv. č. 42.
Další výskyt pečeti: Archiv města Přerov, inv. č. 39 (3. 2. 1596, Vídeň);

Archiv města Přerov, inv. č. 40 (13. 10. 1596, Židlochovice); Archiv města
Přerov, inv. č. 43 (28. 9. 1597, Židlochovice).

65
Bedřich starší z Žerotína na Židlochovicích 28. 9. 1597,
Židlochovice

1. ze 7, vydavatel.
Koroborace: Tento list můj pečetí

svou vlastní s mým jistým vědomím
a vůlí rukou mou vlastní podepsaný
jsem stvrditi a jim jej vydati rozkázal.

Pečeť jednostranná, osmihranná
o výšce 38 mm a šířce 35 mm, ze včelí-
ho vosku červené barvy, ve voskové
misce, přivěšená na pergamenovém
proužku.

Opis: FRIDERICVS . SENI / OR .
BARO . A . ZEROTIN . (humanistická
majuskula).

V pečetním poli španělský štít, v něm korunovaný lev vyrůstající z trojvr-
ší, na štítě korunovaný turnajský helm s plášťovými přikryvadly, bez kle-
notu. 

Archiv města Přerov, inv. č. 43.
Další výskyt pečeti: Archiv města Přerov, inv. č. 42 (11. 11. 1596, Olo-

mouc).
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66
Jan Dětřich mladší z Žerotína na Strážnici 28. 9. 1597,
Židlochovice

3. ze 7, svědek.
Koroborace: A pro lepší toho všeho

zdržení a pevnost dožádal jsem se uro-
zených pánů ..., pánů strýců mých
milých, a urozených vladyk pana ..., že
jsou pečeti své podle pečeti mé na svě-
domí k tomuto listu, však sobě a erbům
svým beze škody, přitisknouti a přivě-
siti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 28 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) [IA]N [] / ADSI . Z ZIEROTINA (humanistická majusku-
la).

V pečetním poli štít, v něm lev vyrůstající z trojvrší, na štítě korunova-
ný turnajský helm s přikryvadly, bez klenotu. 

Archiv města Přerov, inv. č. 43.

67
Viktorín z Žerotína na Starém Jičíně 28. 9. 1597, Židlochovice

4. ze 7, svědek.
Koroborace: A pro lepší toho všeho

zdržení a pevnost dožádal jsem se uro-
zených pánů ..., pánů strýců mých
milých, a urozených vladyk pana ..., že
jsou pečeti své podle pečeti mé na svě-
domí k tomuto listu, však sobě a erbům
svým beze škody, přitisknouti a přivě-
siti dali.

Pečeť jednostranná, oválná o výšce
34 mm a šířce 31 mm, ze včelího vosku
červené barvy, ve voskové misce, při-
věšená na pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) VICTORIN Z / ZIERO-
TINA (humanistická majuskula).

V pečetním poli oválný štít ve tvaru kartuše s rolverky, v něm koruno-
vaný dvouocasý lev vyrůstající z trojvrší, na štítě korunovaný turnajský
helm s plášťovými přikryvadly, bez klenotu. Opis na pásce.

Archiv města Přerov, inv. č. 43.
Další výskyt pečeti: Archiv města Přerov, inv. č. 42 (11. 11. 1696, Olo-

mouc).
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68
Arkleb z Víckova na Prusinovicích 28. 9. 1597, Židlochovice

6. ze 7, svědek.
Koroborace: A pro lepší toho všeho

zdržení a pevnost dožádal jsem se uro-
zených pánů ..., pánů strýců mých
milých, a urozených vladyk pana ..., že
jsou pečeti své podle pečeti mé na svě-
domí k tomuto listu, však sobě a erbům
svým beze škody, přitisknouti a přivě-
siti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 23 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: IAN / PRZ[]K / Z WICZKOWA
(humanistická majuskula).

V pečetním poli polský štít, polcený, pravé pole 3krát dělené, na štítě
turnajský helm s přikryvadly, klenotem jsou rohy. 

Archiv města Přerov, inv. č. 43.
Pozn.: Majitel pečeti zmíněn v koroboraci, podle opisu je původním maji-

telem bratr Arkleba Jan Přemek (1557–1590) (Pilnáček J. (1930), s.151)

69
Bernard Podstatský z Prusinovic na Veselíčku 28. 9. 1597,
Židlochovice

7. ze 7, svědek.
Koroborace: A pro lepší toho všeho

zdržení a pevnost dožádal jsem se uro-
zených pánů ..., pánů strýců mých
milých, a urozených vladyk pana ..., že
jsou pečeti své podle pečeti mé na svě-
domí k tomuto listu, však sobě a erbům
svým beze škody, přitisknouti a přivě-
siti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 30 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) BER[]ART POTZT / AZK[] Z [PR]VSNO (humanistická
majuskula).

V pečetním poli polský štít, v něm dva parohy, na štítě helm s přikry-
vadly, klenotem jsou (dančí) parohy. 

Archiv města Přerov, inv. č. 43.
Další výskyt pečeti: Archiv města Přerov, inv. č. 42 (28. 9. 1597, Židlo-

chovice).
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70
Karel starší z Žerotína na Dřevohosticích 29. 8. 1600, Dřevohostice

Koroborace: A proto já svrchu psaný
Karel starší z Žerotína chtíce, aby oni
přerovští nynější i budoucí při tom při
všem, což se v tomto listu píše, bez vše-
lijakého přemýšlení zachováni byli,
jsem jej svou vlastní rukou podepsal
a s jistou vůlí a vědomím svým pečeť
svou k němu pro větší stvrzení a bez-
pečnější zdržení přivěsiti dal.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 30 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) KAREL . STAR / SSI .
Z . ZEROTI[NA] (humanistická majuskula).

V pečetním poli štít, v něm korunovaný dvouocasý lev vyrůstající
z trojvrší, na štítě korunovaný turnajský helm s přikryvadly, bez klenotu.
Opis na pásce. 

Archiv města Přerov, inv. č. 44.

71
Weykhard von Salm und Neuburg 12. 11. 1601, Tovačov

Koroborace: I chtíce tomu, aby tova-
čovští poddaní naši při tom při všem,
což se v tomto listě píše, od nás erbů
našich i budoucích potomků pánů
a držitelů panství tovačovského a měs-
ta Tovačova neb kterékoli dědiny
v tomto listě psané, tak a nijakž pohnu-
té uchovány a chráněny byli, nato jsme
jim tento list s podpisem naší vlastní
ruky, pečetí naší spečetěný, s jistým
našim vědomím a vůlí vydati rozkáza-
li.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 51 cm, ze včelího vosku červené
barvy, původně ve voskové misce, přivěšená na pergamenovém proužku.

Opis: (14,00) WEIKHARD . GRAF . ZV . SALM . / VND . NEVBVRG AM
. YN . HE[]RAVT . G / E / DI / NG (humanistická majuskula).

V pečetním poli španělský štít ve tvaru kartuše, čtvrcený, v 1. a 4. poli
dva odvrácení lososi a kolem nich 9 (3, 3, 3) křížků, ve 2. a 3. poli gryf drží-
cí v předních tlapách zajíce, na štítě dva turnajské helmy, vlevo koruno-
vaný, s přikryvadly, klenoty jsou vpravo dva lososi hlavami dolů na pohan-
ské čepici, vlevo vyrůstající gryf v předních tlapách držící zajíce.

Archiv města Tovačov, inv. č. 22.
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72
Weykhard von Salm und Neuburg 1. 11. 1604, Tovačov

Koroborace: Na potvrzení a lepší jis-
totu toho všeho pečeť naši vlastní
k tomuto listu jsme přivěsiti rozkázali
a v něm se vlastní rukou podepsali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 33 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšena na
pergamenovém proužku.

Opis: (14,00) WEICKHARDVS
COMES A / SALM [] []VR[]O [] (huma-
nistická majuskula).

V pečetním poli štít, čtvrcený, v 1.
a 4. poli 2 lososi od sebe odvrácení
a kolem nich 9 (3, 3, 3) křížků, ve 2. a 3.
poli vpravo hledící gryf v předních tlapách držící zajíce, na štítě dva tur-
najské helmy (vlevo korunovaný) s přikryvadly, klenoty jsou vpravo na
pohanské čepici dva lososi hlavou dolů, vlevo vyrůstající gryf v předních
tlapách držící zajíce. 

Archiv města Kojetín, inv. č. 20.

73
Jindřich Žalkovský z Žalkovic na Skaličce 8. 9. 1608, Skalička

1. ze 3, vydavatel.
Koroborace: Pro lepší jistotu

a z držení toho všeho dožádal jsem se
urozených vladyk pana Jana Žialkov-
ského z Žialkovic na Dobromělicích
a Brodku, místodržícího nejvyššího
písařství Markrabství moravského
a urozeného vladyku pana Hynka Žial-
kovského z Žialkovic a na Uhercích, že
jsou vedle mne pečeti své, na svědomí
k tomuto listu přitiskli.

Pečeť jednostranná, osmihranná
o rozměrech 31 x 28 mm, ze včelího vos-
ku černé barvy, ve voskové misce, při-
věšená na pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) GIN[D]RZI[C]H [Z]IAL[K]O / W[] Z ZIALKOWICZ (huma-
nistická majuskula).

V pečetním poli štít, v patě štítu oblaka, z nich vyniká ruka držící větev
střídavě se 3 žaludy a 3 lístky, na větvi sedí pták doprava hledící, na štítě
helm s přikryvadly, klenotem jsou dvě paví pera a mezi nimi znamení jako
ve štítě. 

Archiv města Tovačov, inv. č. 24.
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74
Jan Žalkovský z Žalkovic na Dobromilicích 8. 9. 1608, Skalička

2. ze 3, svědek.
Koroborace: Pro lepší jistotu

a z držení toho všeho dožádal jsem se
urozených vladyk pana Jana Žalkov-
ského z Žalkovic na Dobromilicích
a Brodku, místodržícího nejvyššího
písařství Markrabství moravského
a urozeného vladyku pana Hynka Žial-
kovského z Žialkovic a na Uhercích, že
jsou vedle mne pečeti své, na svědomí
k tomuto listu přitiskli.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 29 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (14,00) IAN : [ZI]ALKOWS / [] Z []WICZ (humanistická majusku-
la).

V pečetním poli štít, v patě štítu oblaka, z nich vyniká ruka držící větev
se 3 žaludy a 3 lístky (střídavě), na větvi sedí pták doprava hledící, na ští-
tě helm s přikryvadly, klenotem jsou dvě paví pera a mezi nimi znamení
jako ve štítě. 

Archiv města Tovačov, inv. č. 24.
Další výskyt pečeti: Archiv města Tovačov, inv. č. 23 (19. 4. 1607, Tova-

čov).

75
Jiří starší Bruntálský z Vrbna na Helfštýně 1609, Lipník nad
Bečvou

Koroborace: Na potvrzení toho vše-
ho já nadepsaný Jiří starší Bruntálský
z Vrbna pán helfenštejnský pečeť mou
k tomuto listu jsem přivěsiti poručil
a v něm se vlastní rukou podepsal. 

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 37 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: [] BRUNTAL[] (humanistická
majuskula).

V pečetním poli oválný štít ve tvaru
kartuše, v něm břevno, nad ním tři
lilie, znamení pod břevnem setřeno, na štítě korunovaný turnajský helm
s přikryvadly, klenotem je sloup prostřelený šípem. 

Archiv obce Týn nad Bečvou, inv. č. 1.
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76
Karel starší z Žerotína na Rosicích 6. 1. 1610, Přerov

Koroborace: Kdež pro lepší jistotu
a zdržení všeho toho, což se v reversu
tomto píše, já Karel starší z Žerotína
svrchu psaný, pečeť svou vlastní
k němu přitisknouti a přivěsiti jsem
dal, a v něm vlastní rukou se podepsal.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 40 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) . [] . STARS / SI . Z .
ZEROTINA . (humanistická majusku-
la).

V pečetním poli španělský štít,
v něm korunovaný lev vyrůstající z trojvrší, na štítě korunovaný turnajský
helm s plášťovými přikryvadly, bez klenotu. Opis na pásce. 

Archiv města Přerov, inv. č. 45.

77
Bernard Podstatský z Prusinovic na Potštátě 24. 6. 1613, Potštát

Koroborace: Tomu na svědomí a pro
lepší toho všeho, což v tomto listu psá-
no jest, jistotu a na zdržení, já Bernard
Podstatský z Prusinovic napřed jme-
novaný pečeť svou vlastní k tomuto lis-
tu a obdarování ode mně danému jsem
přitiskl a v něm se svou vlastní rukou
podepsal.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 32 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) BERNARD [] / []INO-
WICZ A NA PODSTA[] (humanistická
majuskula).

V pečetním poli štít, v něm dva (dančí) parohy, na štítě turnajský helm
s přikryvadly, klenotem je znamení jako ve štítě. 

Archiv města Potštát, inv. č. 7.

78
Adam Vlčnovský z Vlčnova 24. 4. 1615, Tovačov

2. ze 7, svědek.
Koroborace: A pro širší toho vědomost dožádali jsme se urozených vla-

dyk...že jsou k této mé dobré vůli pečeti své vedle mé sobě a erbům svým
beze škody na svědomí přitisknouti dali.
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Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 25 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (19,00) ADA[M] [Z] / WLCZ-
NOWA (humanistická majuskula).

V pečetním poli polský štít, v něm
strom se 2 větvemi, po jedné na každé
straně, na každé visí jablko (?), na ští-
tě helm, klenotem jsou křídla. 

Archiv města Tovačov, inv. č. 26.

79
Mikuláš Čeple (Hošek) z Belku 24. 4. 1615, Tovačov

3. ze 7, svědek.
Koroborace: A pro širší toho vědo-

most dožádali jsme se urozených vla-
dyk... že jsou k této mé dobré vůli peče-
ti své vedle mé sobě a erbům svým beze
škody na svědomí přitisknouti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 30 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: MI[KULASS C]EPLE / HOS-
SE[] (humanistická majuskula).

Znak i klenot setřeny.
Archiv města Tovačov, inv. č. 26.

80
Kryštof Vinarský z Kříšova 24. 4. 1615, Tovačov

4. ze 7, svědek.
Koroborace: A pro širší toho vědo-

most dožádali jsme se urozených vla-
dyk...že jsou k této mé dobré vůli peče-
ti své vedle mé sobě a erbům svým beze
škody na svědomí přitisknouti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 29 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) CHRISTO[] WINAR-
SK[I] / [Z KR]ZISOWA (humanistická
majuskula).

Znak setřen, zachován pouze klenot,
jímž jsou buvolí rohy.

Archiv města Tovačov, inv. č. 26.
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81
Jan Polkovský z Polkovic 24. 4. 1615, Tovačov

6. ze 7, svědek.
Koroborace: A pro širší toho vědo-

most dožádali jsme se urozených vla-
dyk...že jsou k této mé dobré vůli peče-
ti své vedle mé sobě a erbům svým beze
škody na svědomí přitisknouti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 26 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (14,00) GI[RZ]I[] / []OWICZ
(humanistická majuskula).

V pečetním poli štít, v hlavě štítu 6
stébel, na štítě helm, klenotem jsou dvě
pštrosí pera, mezi nimi 6 stébel. 

Archiv města Tovačov, inv. č. 26.
Pozn.: Pečeť je shodná s pečetí Janova bratra Viléma Polkovského z Pol-

kovic (7. pečeť na téže listině), podle opisu se však nejspíše jedná o pečeť
jejich otce Jiřího P. z P. (+ před 1583).

82
Vilém Polkovský z Polkovic 24. 4. 1615, Tovačov

7. ze 7, svědek.
Koroborace: A pro širší toho vědo-

most dožádali jsme se urozených vla-
dyk... že jsou k této mé dobré vůli peče-
ti své vedle mé sobě a erbům svým beze
škody na svědomí přitisknouti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 26 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: (14,00) GI[]I[]OL[] /
Z POL[]OWICZ (humanistická maju-
skula).

V pečetním poli štít, v něm nečitel-
né znamení, na štítě helm, klenotem jsou dvě pštrosí pera, mezi nimi 6 sté-
bel. 

Archiv města Tovačov, inv. č. 26.
Pozn.: Pečeť je shodná s pečetí Vilémova bratra Jana Polkovského z Pol-

kovic (6. pečeť na téže listině), podle opisu se však nejspíše jedná o pečeť
jejich otce Jiřího P. z P. (+ před 1583).
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83
Jan Šťastný (?) Podstatský z Prusinovic 3. 11. 1615, Potštát

1. ze 6, vydavatel.
Koroborace: Pro další pak a širší

toho vědomost dožádal jsem se uroze-
ného pána pana Adama Šťastného
Žampacha z Potenštejna na [Německé]
Vesnici a Hrázném a urozených a sta-
tečných rytířů Kryštofa Karla Podstat-
ského z Prusinovic a na Veselíčku, Zbo-
rovicích a Velkých Lesníkách, komor-
níka [] menšího zemského Markrabství
Moravského v kraji Olomouckém, pana
Viktorína staršího Žernovského z Žer-
nové a na domě v městě Hranicích,
pana Václava Molle z Modřelic a na
Hranicích a pana Tasa Václava Podstatského z Prusinovic a na Čekyni, že
jsou také pečeti své podle pečeti mojí k tomuto listu na svědomí přitisk-
nouti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o průměru 29 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce i dřevěném pouzdře, původně přivěšená na per-
gamenovém proužku.

Opis: (19,00) [IA][] / Z PRVS[] (humanistická majuskula).
V pečetním poli štít, v něm dva parohy, na štítě helm s přikryvadly, kle-

notem je znamení jako ve štítě. 
Archiv města Potštát, inv. č. 8.
Pozn.: Pečeť je utržena a přiložena k obálce s listinou ze dne 3. 11. 1615,

která má 2 ze 6 pečetí utržené (1. pečeť vydavatele Jana Šťastného P. z P.
a 6. pečeť svědka Tasa Václava Podstatského z Prusinovic); s velkou prav-
děpodobností tak jde o pečeť vydavatele listiny Jana Šťastného P. z P.

84
Adam Šťastný Žampach z Potštejna 3. 11. 1615, Potštát

2. ze 6, svědek.
Koroborace: Pro další pak a širší

toho vědomost dožádal jsem se uroze-
ného pána pana Adama Šťastného
Žampacha z Potenštejna na [Německé]
Vesnici a Hrázném a urozených a sta-
tečných rytířů Kryštofa Karla Podstat-
ského z Prusinovic a na Veselíčku, Zbo-
rovicích a Velkých Lesníkách, komor-
níka [] menšího zemského Markrabství
Moravského v kraji Olomouckém, pana
Viktorína staršího Žernovského z Žer-
nové a na domě v městě Hranicích,
pana Václava Molle z Modřelic a na
Hranicích a pana Tasa Václava Podstatského z Prusinovic a na Čekyni, že
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jsou také pečeti své podle pečeti mojí k tomuto listu na svědomí přitisk-
nouti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o průměru 31 mm, ze včelího vosku čer-
vené barvy, ve voskové misce i dřevěném pouzdře, přivěšená na pergame-
novém proužku.

Opis: (13,00) ADAM SSTIASTN / Y Z [] POTTNSTE[I]NA : (humanis-
tická majuskula).

V pečetním poli čtvrcený štít, v 1. a 4. poli 3 šikmá břevna, ve 2. a 3. poli
5 (2, 1, 2) růží, na štítě korunovaný turnajský helm s plášťovými přikry-
vadly, klenotem jsou jelení parohy. 

Archiv města Potštát, inv. č. 8.

85
Kryštof Karel Podstatský z Prusinovic na Veselíčku 3. 11. 1615,
Potštát

3. ze 6, svědek.
Koroborace: Pro další pak a širší

toho vědomost dožádal jsem se uroze-
ného pána pana Adama Šťastného
Žampacha z Potenštejna na [Německé]
Vesnici a Hrázném a urozených a sta-
tečných rytířů Kryštofa Karla Podstat-
ského z Prusinovic a na Veselíčku, Zbo-
rovicích a Velkých Lesníkách, komor-
níka [] menšího zemského Markrabství
Moravského v kraji Olomouckém, pana
Viktorína staršího Žernovského z Žer-
nové a na domě v městě Hranicích,
pana Václava Molle z Modřelic a na Hranicích a pana Tasa Václava Pod-
statského z Prusinovic a na Čekyni, že jsou také pečeti své podle pečeti
mojí k tomuto listu na svědomí přitisknouti dali.

Pečeť jednostranná, osmihranná o výšce 27 mm a šířce 25 mm, ze vče-
lího vosku červené barvy, ve voskové misce i dřevěném pouzdře, přivěše-
ná na pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) CH[R]ISTO[F] . KAREL / PODSTA . Z PRVSIN (humanis-
tická majuskula).

V pečetním poli španělský štít, v něm dva parohy, na štítě helm s pláš-
ťovými přikryvadly, klenotem je znamení jako ve štítě. 

Archiv města Potštát, inv. č. 8.
Lit.: Pilnáček (1929), tab. pečetí, č. 9.

86
Viktorín starší Žernovský z Žernové na domě v městě Hranicích
3.11.1615, Potštát

4. ze 6, svědek.
Koroborace: Pro další pak a širší toho vědomost dožádal jsem se uroze-

ného pána pana Adama Šťastného Žampacha z Potenštejna na [Německé]
Vesnici a Hrázném a urozených a statečných rytířů Kryštofa Karla Pod-
statského z Prusinovic a na Veselíčku, Zborovicích a Velkých Lesníkách,
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komorníka [] menšího zemského Mark-
rabství Moravského v kraji Olomouc-
kém, pana Viktorína staršího Žernov-
ského z Žernové a na domě v městě
Hranicích, pana Václava Molle z Modře-
lic a na Hranicích a pana Tasa Václava
Podstatského z Prusinovic a na Čeky-
ni, že jsou také pečeti své podle pečeti
mojí k tomuto listu na svědomí přitisk-
nouti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 30 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce i dřevěném
pouzdře, přivěšená na pergamenovém
proužku.

Opis: (13,00) WIKTORYN Z / ZIERNOW[] (humanistická majuskula).
V pečetním poli štít ve tvaru kartuše s rolverky, v něm zbrojné rámě

s mečem prostřelené šípem, vlevo natočené, na štítě turnajský helm s při-
kryvadly, klenotem jsou otevřená křídla a mezi nimi znamení jako ve ští-
tě. 

Archiv města Potštát, inv. č. 8.

87
Václav Mol z Modřelic na Hranicích 3. 11. 1615, Potštát

5. ze 6, svědek.
Koroborace: Pro další pak a širší

toho vědomost dožádal jsem se uroze-
ného pána pana Adama Šťastného
Žampacha z Potenštejna na [Německé]
Vesnici a Hrázném a urozených a sta-
tečných rytířů Kryštofa Karla Podstat-
ského z Prusinovic a na Veselíčku, Zbo-
rovicích a Velkých Lesníkách, komor-
níka [] menšího zemského Markrabství
Moravského v kraji Olomouckém, pana
Viktorína staršího Žernovského z Žer-
nové a na domě v městě Hranicích,
pana Václava Molle z Modřelic a na
Hranicích a pana Tasa Václava Podstatského z Prusinovic a na Čekyni, že
jsou také pečeti své podle pečeti mojí k tomuto listu na svědomí přitisk-
nouti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o průměru 34 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce i dřevěném pouzdře, přivěšená na pergamenovém
proužku.

Opis: (13,00) WACZLA[] Z MOD[] / ZIELICZ A NA HRANICZ / YCH
(humanistická majuskula).

V pečetním poli štít s rolverky, čtvrcený, v 1. a 4. poli dvouocasý lev ke
středu hledící, 2. a 3. pole dělené, v horním poli 3 růže, dolní pole šacho-

54



vané, na štítě korunovaný turnajský helm s přikryvadly, klenotem jsou
otevřená křídla, mezi nimi španělský štít se znameními jako ve 2. a 3. poli. 

Archiv města Potštát, inv. č. 8

88
Maxmilián z Ditrichštejna na Mikulově 12. 11. 1654, Vídeň

Koroborace: Zu Urkund dessen
haben Wir diese Bestättigung mit eig-
ner hand unterschrieben und unser
fürstl: Insiegel hierauf zuhängen anbe-
fohlen.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 54 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená
na pergamenovém proužku.

Opis: + MAX[] []ATIA / S . R . I .
PNPS . A DIETRI[]N (humanistická
majuskula).

V pečetním poli oválný štít ve tvaru
kartuše, kosmo dělený, v něm dva
vinařské nože špicemi nahoru a od sebe obrácené, na štítě knížecí koruna,
kolem štítu obtočena kolana řádu Zlatého rouna.

Archiv obce Prusy, inv. č. 3. 
Další výskyt pečeti: Archiv města Hranice, inv. č. 3 (1. 11. 1637, Miku-

lov); Archiv města Lipník nad Bečvou, inv. č. 5 (15. 2. 1638, Mikulov).

89
Ferdinand z Ditrichštejna na Mikulově 13. 4. 1660

Koroborace: Zur dessen Urkund
haben Wir diese con[] unterschrieben,
und unser fürsten: Insiegel darauf
zuh[].

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 55 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená
na hedvábných nitích.

Opis: + FERDINANDVS . DEI .
[GRA]TIA . SAC . ROM . IMP . PRIN-
CEPS . A . DIETRICHSTAIN (huma-
nistická majuskula)

V pečetním poli oválný štít ve tvaru
kartuše, kosmo dělený, v něm dva
vinařské nože špicemi nahoru a od sebe obrácené, na štítě knížecí koruna,
korunu a štít v horní části přidržují dva andílci jako štítonoši. 

Archiv města Hranice, inv. č. 4.
Další výskyt pečeti: Archiv města Lipník nad Bečvou, inv. č. 6 (20. 7.

1656, Mikulov); Cech kovářů Lipník nad Bečvou, inv. č. 1 (20. 7. 1656,
Mikulov).
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90
Ferdinand z Ditrichštejna na Mikulově 18. 3. 1680 Praha

Koroborace: Zur Urkund dessen
haben Wir gegenwartigen Brieff eigen-
händigen unterschrieben und Unser
fürstl: Insigel daran handchen lassen.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 40 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšena
na hedvábných nitích.

Opis: + FERDINANDVS DEI GRA-
TIA : [S]AC : R / O[M] I[M]P . PRIN-
CEPS . A DIETRICHSTEIN (humanis-
tická majuskula).

V pečetním poli oválný štít ve tvaru
kartuše, kosmo dělený, v něm dva
vinařské nože špicemi nahoru a od sebe obrácené, na štítě knížecí koruna,
kolem štítu obtočena kolana řádu Zlatého rouna.

Spojený cech kovářů, kolářů, kosařů, pekařů a hrnčířů Drahotuše, inv.
č. 2.

Další výskyt pečeti: Archiv města Drahotuše, inv. č. 3 (16. 10. 1668,
Vídeň).

91
Ferdinand Julius von Salm und Neuburg 24. 4. 1680, Tovačov

Koroborace: Tomu všemu na svědo-
mí a pro lepší jich jistotu my svrchu
psaný Ferdinand Julius svaté říše řím-
ské hrabě z Salmu a Neuburku nad
Innem jsme se v tomto listu vlastní
rukou naší podepsali a s dobrou naší
vědomostí naši přirozenou pečeť k ně-
mu pověsiti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 50 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená
na hedvábných nitích.

Opis: (14,00) FERDI . IVLI . COM .
A SALM / ET NEBVRGO . AD OENVM
(humanistická majuskula).

V pečetním poli španělský štít ve tvaru kartuše, čtvrcený, v 1. a 4. poli
2 od sebe odvrácení lososi a mezi nimi 9 (3, 3, 3) křížků, ve 2. a 3. poli vpra-
vo hledící gryf v předních tlapách držící zajíce, na štítě dva turnajské hel-
my (vlevo korunovaný) s přikryvadly, klenoty jsou vpravo na pohanském
klobouku dva lososi hlavou dolů, vlevo vyrůstající gryf v předních tlapách
držící zajíce, mezi helmy malá hlava andílka s křídly. Opis na pásce. 

Archiv města Tovačov, inv. č. 32.
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Další výskyt pečeti: Archiv města Tovačov, inv. č. 31 (24. 4. 1678, Tova-
čov); Cech krejčích Kojetín, inv. č. 1 (23. 4. 1673, Tovačov); Cech tkalců
Tovačov, inv. č. 3 (1684, Tovačov).

92
Ferdinand Julius von Salm und Neuburg 1. 1. 1684, Tovačov

1. ze 4, spoluvydavatel.
Koroborace: Pro lepší toho všeho jis-

totu a pevnější zdržení, jest toto dobro-
volné narovnání netoliko ve dva jedno-
stejné exempláře na pergamen uvede-
no, od obouch stran vyhotoveno, jedné
i druhé straně v jednom exempláři ode-
vzdáno, ale také i od níže podepsaných
pánů svědků (: však jim a erbům jejim
beze škody :) vlastními podpisy ruk
jejich a přirozenými pečetmi stvrzeno.

Pečeť jednostranná, oválná o výšce
40 mm a šířce 34 mm, ze včelího vosku
červené barvy, v dřevěném pouzdře,
přivěšena na hedvábných nitích.

Opis: (13,00) FERDI[] A SALM []BVRGO [] (humanistická majuskula).
V pečetním poli oválný štít, čtvrcený, v 1. a 4. poli obraz setřen, ve 2.

poli gryf držící v předních tlapách zajíce, ve 3. poli znamení setřeno, na ští-
tě hraběcí koruna. 

Archiv města Kojetín, inv. č. 21.

93
Adam Karel Josef z Grünersberka 1. 1. 1684, Tovačov

4. ze 4, svědek.
Koroborace: Pro lepší toho všeho jis-

totu a pevnější zdržení, jest toto dob-
rovolné narovnání netoliko ve dva jed-
nostejné exempláře na pergamen uve-
deno, od obouch stran vyhotoveno, jed-
né i druhé straně v jednom exempláři
odevzdáno, ale také i od níže podepsa-
ných pánů svědků (: však jim a erbům
jejim beze škody :) vlastními podpisy
ruk jejich a přirozenými pečetmi stvr-
zeno.

Pečeť jednostranná, signet, oválná
o výšce 14 mm a šířce 12 mm, ze včelí-
ho vosku červené barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená na hedvábných
nitích.

Bez opisu.
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V pečetním poli čtvrcený štít, v 1. a 4. poli orlice, ve 2. a 3. poli lev od
středu odvrácený, na štítě dva korunované turnajské helmy s přikryvadly
a klenoty vpravo orlice, vlevo vyrůstající lev.

Archiv města Kojetín, inv. č. 21.

94
Zikmund Leopold Sak z Bohuňovic na Biskupicích 20. 7. 1686,
Přerov

1. z 5, svědek.
Koroborace: Pro lepší všeho toho jis-

totu a pevnější zdržení jest toto dobro-
volné narovnání ve tři jednostejné
exempláře na pergamen vyvedeno,
a jak od Jejich Milostí nade[] pánů
komisařů, tak také od Jeho Milosti
pana Karla Jindřicha pána z Žerotína,
též purkmistrů, rady i na místě celé
obce města Přerova Respectim přiroze-
nými pečetmi a větším městským
sekretem, však Jejich Milostem pánům
komisařům beze škody stvrzeno.

Pečeť jednostranná, sekret, oválná o výšce 17 mm a šířce 16 mm, ze vče-
lího vosku červené barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená na pergameno-
vém proužku.

Bez opisu. 
V pečetním poli oválný štít ve tvaru kartuše, v něm dvě zkřížené ostr-

ve, na štítě koruna, pod štítem dvě na koncích zkřížené ratolesti.
Archiv města Přerov, inv. č. 50.

95
Maxmilián František z Deblína 20. 7. 1686, Přerov

2. z 5, svědek.
Koroborace: Pro lepší všeho toho jis-

totu a pevnější zdržení jest toto dobro-
volné narovnání ve tři jednostejné
exempláře na pergamen vyvedeno,
a jak od Jejich Milostí nade[] pánů
komisařů, tak také od Jeho Milosti
pana Karla Jindřicha pána z Žerotína,
též purkmistrů, rady i na místě celé
obce města Přerova Respectim přiroze-
nými pečetmi a větším městským
sekretem, však Jejich Milostem pánům
komisařům beze škody stvrzeno.

Pečeť jednostranná, sekret, oválná
o výšce 21 mm a šířce 17 mm, ze včelího vosku červené barvy, v dřevěném
pouzdře, přivěšená na pergamenovém proužku.

Opis: (14,00) MAX : FRANTZ . / V : DEBLEIN . (humanistická maju-
skula).
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V pečetním poli španělský štít dělený hrotem, horní levé i pravé pole
dělené a v něm kotva, v prostředním dolním poli divý muž v pravé ruce
s kyjem přehozeným přes rameno, na štítě korunovaný turnajský helm
s přikryvadly, klenotem jsou otevřená křídla a mezi nimi vyrůstající divý
muž s kyjem v pravé ruce.

Archiv města Přerov, inv. č. 50.

96
Karel Jindřich z Žerotína na Přerově 20. 7. 1686, Přerov

3. z 5, spoluvydavatel.
Koroborace: Pro lepší všeho toho jis-

totu a pevnější zdržení jest toto dobro-
volné narovnání ve tři jednostejné
exempláře na pergamen vyvedeno,
a jak od Jejich Milostí nade[] pánů
komisařů, tak také od Jeho Milosti
pana Karla Jindřicha pána z Žerotína,
též purkmistrů, rady i na místě celé
obce města Přerova Respectim přiroze-
nými pečetmi a větším městským
sekretem, však Jejich Milostem pánům
komisařům beze škody stvrzeno.

Pečeť jednostranná, sekret, oválná
o výšce 19 mm a šířce 16 mm, ze včelího vosku červené barvy, v dřevěném
pouzdře, přivěšená na pergamenovém proužku.

Bez opisu. 
V pečetním poli oválný štít ve tvaru kartuše, v něm korunovaný dvouo-

casý lev vyskakující z trojvrší, na štítě koruna. 
Archiv města Přerov, inv. č. 50.

97
Jan Ignác Kaltschmidt z Eisenberku 29. 4. 1692, Dřevohostice

Koroborace:
Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-

měru 60 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdru, přivěšená
na hedvábných nitích modré a žluté
barvy.

Opis: (14,00) IOANNAS : KALT-
SCHMID : FREIHERR : VON :
EISENBERG : (humanistická maju-
skula).

V pečetním poli oválný štít ve tvaru
kartuše se středním štítkem, v něm
břevno, štít je čtvrcený, v 1. a 4. poli
korunovaný lev v předních tlapách
držící hůl, ke středu hledící, ve 2. a 3. poli tři skály, na štítě dva koruno-
vané turnajské helmy s přikryvadly, klenoty jsou vpravo otevřená dělená
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křídla, vlevo vyrůstající korunovaný lev držící v předních tlapách hůl. Opis
na pásce.

Archiv městečka Dřevohostice, bez inv. č. 
Další výskyt pečeti: Archiv městečka Dřevohostice, bez inv. č., dochová-

na odtržená.

98
Maxmilián z Žerotína 29. 9. 1693, Potštát

1. z 3, svědek.
Koroborace: Und halben zu mehre-

rer Confirmirung habe Ich den hoch-
wohlgebohrenen Herr Maxmilian
Anton Herrn von Zierotin Erbherrn der
Herrschaften Wiesenberg, Mesirzitz
und Drahanowitz, als auch den wohl-
gebohrenen Herrn Carl Ferdinand von
Schertz, Herrn auf Sponau und Dorff []
aufs beissiglte und hofflichste erbetten,
damit Sie diese Bestettigung, oder Con-
firmation auf meinen und ihren ange-
bohren Adeliher Be[]hafften beige-
denkten, als auch eigenhändig unter-
schriebenen mit mir auf das []ligste an fertigen möchten, doch ihnen und
Ihren Erben ohne Schaden und nachtgeil.

Pečeť jednostranná, sekret, osmihranná o výšce 11 mm a šířce 10 mm,
ze včelího vosku černé barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená na pergame-
novém proužku.

Opis: není.
V pečetním poli oválný štít ve tvaru kartuše, v něm lev vyrůstající

z trojvrší, na štítě koruna.
Archiv města Potštát, inv. č. 9.

99
Johann von Walderode 29. 9. 1693, Potštát

2. z 3, vydavatel.
Koroborace: Und halben zu mehre-

rer Confirmirung habe Ich den hoch-
wohlgebohrenen Herr Maxmilian An-
ton Herrn von Zierotin Erbherrn der
Herrschaften Wiesenberg, Mesirzitz
und Drahanowitz, als auch den wohl-
gebohrenen Herrn Carl Ferdinand von
Schertz, Herrn auf Sponau und Dorff []
aufs beissiglte und hofflichste erbetten,
damit Sie diese Bestettigung, oder Con-
firmation auf meinen und ihren ange-
bohren Adeliher Be[]hafften beige-
denkten, als auch eigenhändig unter-
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schriebenen mit mir auf das []ligste an fertigen möchten, doch ihnen und
Ihren Erben ohne Schaden und nachtgeil.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o průměru 33 mm, ze včelího vosku černé
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená na pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) * IOH : GEORG : FREYHERRN . VON . WALDERODE *
(humanistická majuskula).

V pečetním poli španělský štít, čtvrcený, se srdečním štítkem, ten je děle-
ný, v horním poli patriarší kříž, znamení v dolním poli nečitelné, v 1. a 4.
poli korunovaný orel, ve 2. a 3. čtyřikrát děleném poli korunovaný dvouo-
casý lev ke středu hledící, na štítě koruna, kolem štítu dvě ratolesti.

Archiv města Potštát, inv. č. 9.

100
Carl Ferdinand von Schertz 29. 9. 1693, Potštát

3. z 3, svědek.
Koroborace: Und halben zu mehre-

rer Confirmirung habe Ich den hoch-
wohlgebohrenen Herr Maxmilian An-
ton Herrn von Zierotin Erbherrn der
Herrschaften Wiesenberg, Mesirzitz
und Drahanowitz, als auch den wohl-
gebohrenen Herrn Carl Ferdinand von
Schertz, Herrn auf Sponau und Dorff []
aufs beissiglte und hofflichste erbetten,
damit Sie diese Bestettigung, oder Con-
firmation auf meinen und ihren ange-
bohren Adeliher Be[]hafften beige-
denkten, als auch eigenhändig unter-
schriebenen mit mir auf das []ligste an fertigen möchten, doch ihnen und
Ihren Erben ohne Schaden und nachtgeil.

Pečeť jednostranná, sekret, oválná o výšce 15 mm a šířce 13 mm, ze vče-
lího vosku černé barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená na pergamenovém
proužku.

Opis: není.
Nápis: [] / V S
V pečetním poli oválný štít ve tvaru kartuše, v něm na trojvrší (?) rost-

lina se 3 lístky (1 vpravo, 2 vlevo), na štítě korunovaný helm s přikryva-
dly, klenotem je rostlina se 3 lístky jako ve štítě. Nápis se nachází v horní
části pečetního pole nad štítem a přikryvadly.

Archiv města Potštát, inv. č. 9.

101
Ferdinand z Ditrichštejna na Mikulově 20. 9. 1696, Vídeň

1. ze 4, spoluvydavatel.
Koroborace: Zu Urkund und Vesthaltung alles dessen seint drei gleich

lautende Exemplaria Verfass mit []especti[]e fürsts: undt gemeiner Stadt
Insigl...

Pečeť jednostranná, okrouhlá o průměru 42 mm, ze včelího vosku čer-
vené barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšena na hedvábných nitích.
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Opis: (13,00) FERDINANDVS . DEI
GRAT : S : R : / : I : PRINC : A : DIE-
TRICHSTEIN . (humanistická maju-
skula).

V pečetním poli oválný štít ve tvaru
kartuše, se srdeční štítkem, ten je kos-
mo dělený, v něm dva vinařské nože
špicemi nahoru a od sebe obrácené, štít
je čtvrcený, v 1. poli supí noha, ve 2.
poli kříž, ve 3. poli krokev s vydutými
rameny, ve 4. poli sedmkrát zahnutý
had (2. a 3. pole zdobeno damasková-
ním), na štítě knížecí koruna, kolem
štítu obtočen kolana řádu Zlatého rou-
na.

Archiv města Lipník nad Bečvou, inv. č. 13.

102
Carl Maxmilian von Thurn und Valsassina 20. 9. 1696, Vídeň

2. ze 4, svědek.
Koroborace: Zu Urkund und Vest-

haltung alles dessen seint drei gleich
lautende Exemplaria Verfass mit
[]especti[]e fürsts: undt gemeiner Stadt
Insigl...

Pečeť jednostranná, oválná o výšce
28 mm a šířce 23 mm, ze včelího vosku
červené barvy, v dřevěném pouzdře,
přivěšená na hedvábných nitích.

Opis: + CAROLVS : MAXI : S : R : I :
DE : TVRRI : ET : VALLISSAXINA_E :
COMES (humanistická majuskula).

V pečetním poli španělský štít ve
tvaru kartuše, dělený, horní polovina polcená, vpravo dvě zkřížené liliové
hůlky, vlevo věž o 4 stínkách na cimbuří, v dolní polovině dvouocasý lev,
na štítě koruna, kolem štítu damaskování.

Archiv města Lipník nad Bečvou, inv. č. 13.

103
František Antonín Berka z Dubé 20. 9. 1696, Vídeň

3. ze 4, svědek.
Koroborace: Zu Urkund und Vesthaltung alles dessen seint drei gleich

lautende Exemplaria Verfass mit []especti[]e fürsts: undt gemeiner Stadt
Insigl...
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Pečeť jednostranná, oválná o výšce
22 mm a šířce 20 mm, ze včelího vosku
červené barvy, v dřevěném pouzdře,
přivěšená na hedvábných nitích.

Opis: není
V pečetním poli oválný štít ve tvaru

kartuše (na bocích stylizované orlí hla-
vy), ve štítě dvě zkřížené ostrve, celý
štít zdoben damaskováním, na štítě
koruna. 

Archiv města Lipník nad Bečvou,
inv. č. 13.

104
Leopold z Ditrichštejna 3. 6. 1704, Vídeň

Koroborace: zničena
Pečeť jednostanná, okrouhlá o prů-

měru 42 mm, ze včelího vosku (tmavě)
červené barvy, v dřevěném pouzdře,
přivěšená na hedvábných nitích.

Opis: LEOPOLDVS . DEI GRAT : S :
R : / I : PRINC A DIETRICHSTEIN
(humanistická majuskula).

V pečetním poli oválný štít ve tvaru
kartuše, s polským srdečním štítkem,
ten je kosmo dělený a v něm dva vinař-
ské nože špicemi nahoru a od sebe
obrácené, v 1. poli supí noha, ve 2. poli
kříž, ve 3. poli krokev s vydutými rame-
ny, ve 4. poli sedmkrát zahnutý had (2. a 3. pole zdobeno damaskováním),
na štítě knížecí koruna, kolem štítu obtočena kolana řádu Zlatého rouna. 

Archiv města Hranice, inv. č. 5.
Další výskyt pečeti: Archiv města Drahotuše, inv. č. 4 (3. 6. 1704, Vídeň);

Archiv obce Prusy, inv. č. 7 (28. 5. 1706, Vídeň); Archiv obce Soběchleby,
bez inv. č. (1703, Vídeň).

105
Valter z Ditrichštejna na
Mikulově 1. 2. 1709, Brno

Koroborace: Zu Urkund dessen
haben wir diesen bestättigungs Briefs
mit eigener Hand unterschrieben, und
unser fürstl: Insigl darauf zuhangen
anbefohlen.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 42 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená
na hedvábných nitích.
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Opis: WALTER [] C RAT . S R I P[R][]PS : A : DIETRICHS[TEIN] (huma-
nistická majuskula).

V pečetním poli oválný štít ve tvaru kartuše s rokaji, se srdečním štít-
kem, ten je kosmo dělený a v něm dva vinařské nože špicemi nahoru a od
sebe obrácené, štít je čtvrcený, v 1. poli supí noha, ve 2. poli kříž, ve 3. poli
krokev s vydutými rameny, ve 4. poli pětkrát zatočený had, na štítě kní-
žecí koruna.

Archiv města Lipník nad Bečvou, inv. č. 7.

106
Ernest Leopold von Salm und Neuburg 1. 5. 1712, Tovačov

Koroborace: ...tomu všemu na svě-
domí a pro lepší jich jistotu, já svrchu
psaný Ernest Leopold svaté římské říše
hrabě z Salmu a Neuburku nad Ihnem,
jsem se v tomto listu vlastní rukou
podepsal, a s dobrou mojí vědomostí
mou přirozenou pečeť k němu pověsiti
dal.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 54 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšena
na hedvábných nitích.

Opis: (14,00) ERNESTVS LEOP :
COM : A S / ALM ET NEOBVRGO AD
OENVM (humanistická majuskula).

V pečetním poli španělský štít, čtvrcený, v 1. a 4. poli 2 od sebe odvrá-
cení lososi a mezi nimi 9 (3, 3, 3) křížků, ve 2. a 3. poli vpravo hledící gryf
v předních tlapách držící zajíce, na štítě dva turnajské helmy (levý koru-
novaný) s přikryvadly, klenoty jsou vpravo na pohanském klobouku dva
lososi hlavou dolů, vlevo vyrůstající gryf v předních tlapách držící zajíce,
mezi helmy malá hlava andílka s křídly. Opis na pásce.

Archiv města Tovačov, inv. č. 34.

107
Karel z Ditrichštejna na Mikulově 6. 6. 1747, Vídeň

Koroborace: Zu Urkund desen haben
Wir Uns aügenhändig unterschrieben
und Unser fürstliches Insigl hieran
hangen lassen.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 50 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená
na hedvábných nitích.

Opis: (13,00) CAROLV[S] DEI :
GRAT : S : R : I : PRINCEPS : A DIE-
TRICHSTEIN : + :

V pečetním poli oválný štít ve tvaru
kartuše, se srdečním štítkem, ten je
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kosmo dělený a v něm dva vinařské nože špicemi nahoru a od sebe obrá-
cené, štít je čtvrcený, v 1. poli supí noha, ve 2. poli kříž, ve 3. poli krokev
s vydutými rameny, ve 4. poli pětkrát zatočený had, štít je položen na kní-
žecím plášti vycházejícím z knížecí koruny. 

Archiv města Lipník nad Bečvou, inv. č. 9.

108
Karel z Ditrichštejna na Mikulově 28. 2. 1768, Vídeň

Koroborace: Urkundlich haben Wir
uns mit eigener Hand unterschrieben,
und Unser fürstliches Insigl anzuhän-
gen anbefohlen.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o pů-
vodním průměru 60 mm, ze včelího
vosku červené barvy, v dřevěném
pouzdře, přivěšená na hedvábných
nitích.

Opis: (13,00) CAROLVS DEI : G[] :
S : R : I : PRINCEPS : A : DIETRICH-
STEIN : + : (humanistická majuskula).

V pečetním poli oválný štít se srdeč-
ním štítkem, ten je kosmo dělený
a v něm dva vinařské nože špicemi nahoru a od sebe obrácené, štít je čtvr-
cený, v 1. poli supí noha, ve 2. poli kříž, ve 3. poli krokev s vydutými rame-
ny, ve 4. poli pětkrát zatočený korunovaný had, kolem štítu obtočena kola-
na řádu Zlatého rouna, štít je položen na knížecím plášti vycházejícím
z knížecí koruny. Opis na pásce.

Archiv obce Bohuslávky, inv. č. 1.
Pozn.: Pečeť je podlepena papírem, celková síla pečetě asi 2 mm, pečeť

je vyjmutelná z dřevěného pouzdra.

109
Karel z Ditrichštejna na Mikulově 19. 10. 1781, Mikulov

Koroborace: Zu mehrerer Bekräfti-
gung dessen haben Wir Uns eigenhän-
dig unterschrieben, und Unser grosses
fürstliches Insigl anhangen lassen.

Pečeť jednostranná, velká, okrouhlá
o průměru 103 mm, ze včelího vosku
červené barvy, v dřevěném pouzdře,
přivěšená na hedvábných nitích.

Opis: (13,00) IOANNES CA[R]OLVS
D : G : S : R : I : PRINCEPS A DIETR[]
IN [] || P T FO[]T : TRAS[] : HA[]D :
FING : []ERT[] SU[] V []STA_E C[]
CONSIL[]US (humanistická majusku-
la).

V pečetním poli španělský štít se srdečním štítkem, ten je kosmo červe-
no-zlatě dělený, v něm dva vinařské nože špicemi nahoru a od sebe obrá-
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cené, štít jednou polcen a třikrát dělen na 8 polí: v 1. poli supí noha, ve 2.
červeném poli stříbrný kříž, 3. pole zlato-černě děleno a v něm jelen, 4. a 5.
pole červeno-stříbrně polcené a v něm 2 podkovy obloukem k sobě a k pol-
tící čáře obrácené, 6. pole zlato-černě dělené a v něm jelen, v 7. černém poli
stříbrná krokev, v 8. zlatém poli čtyřikrát zatočený had, kolem štítu obto-
čena kolana řádu Zlatého rouna, štít s řádem je položen na zlato-červeném
knížecím plášti vycházejícím z knížecí koruny. 

Archiv města Drahotuše, inv. č. 6.
Další výskyt pečeti: Archiv města Hranice, inv. č. 6 (20. 7. 1777, Miku-

lov).
Pozn.: Pečeť při restaurování složena z 5 kusů, malá část se nedochova-

la vůbec. Barvy a kovy ve znaku jsou vyznačeny šrafováním.

110
Ernest Joseph von Künburg 30. 6. 1822, Tovačov.

3. ze 3, spoluvydavatel.
Koroborace: bez koroborace.
Pečeť jednostranná, sekret, o výšce

29 mm a šířce 25 mm, ze včelího vosku
červené barvy, v dřevěném pouzdře,
přivěšená na hedvábných nitích.

Opis: bez opisu.
V pečetním poli anglický štít, čtvr-

cený, v 1. a 4. (polceném) poli koule, ve
2. a 3. (děleném) poli dveřní závěs
(pant), na štítě hraběcí koruna. 

Archiv města Tovačov, inv. č. 42.

111
Václav starší Podstatský z Prusinovic

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 28 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, zřejmě původ-
ně přivěšená na pergamenovém prouž-
ku

Opis: S / []CZLAW STAR / Z PRV-
SIN[O]W[I]CZ (humanistická maju-
skula).

V pečetním poli polský štít, v něm
parohy, na štítě kolčí helm s přikryva-
dly, klenotem je znamení jako ve štítě.

Archiv města Potštát, bez inv. č.
Pozn.: Dochována jako odtržená.
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III. Pečeti církevní

112
Zbyněk z Hazmburka, arcibiskup pražský 2. 10. 1406, Praha

1. ze 2, vydavatel.
Koroborace: In cuius rei testimoni-

um praesentes litteras fieri et sigillo-
rum nostrorum appensione iussimus
communiri.

Pečeť oboustranná, dvoustranná,
zašpičatěle oválná, výška 85 mm, šířka
52 mm, ze včelího vosku přírodní bar-
vy, přivěšená na pergamenovém prouž-
ku.

Avers pečeti – opis nečitelný.
V pečetním poli v architektuře sedí-

cí biskup, pravicí žehná, v levici drží
kříž, po stranách štíty se znaky, vpra-
vo ve štítě břevno, vlevo štít čtvrcený,
v 1. a 4. poli zajíc, ve 2. a 3. poli sviní
hlava (rodový erb). 

Na reversu pečeti vtištěn menší
sekret, okrouhlý o průměru 21 mm, ze
včelího vosku červené barvy.

Opis: secretum / [] (gotická minu-
skula).

V pečetním poli sedící postava sv.
Jana Evangelisty s orličí hlavou se sva-
tozáří.

Archiv města Kojetín, inv. č. 1.
Lit.: Dobiáš (1927), tab. IX, č. 3.
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113
Pražská kapitula 2. 10. 1406, Praha

2. ze 2, svědek. 
Koroborace: In cuius rei testimoni-

um praesentes litteras fieri et sigillo-
rum nostrorum appensione iussimus
communiri.

Pečeť jednostranná, velká, okrouhlá
o průměru 75 mm, ze včelího vosku pří-
rodní barvy, přivěšená na pergameno-
vém proužku.

Opis: (13,00) SANCT A PRAGENSIS
ECCLES[] (kapitála s unciálou).

V pečetním poli v architektuře stojí
dvě postavy, vpravo držící berlu – bis-
kup sv.Vojtěch, vlevo držící štít –
sv.Václav. 

Archiv města Kojetín, inv. č. 1.

114
Vavřinec ze Zdounek, rektor farního kostela v Lipníku nad
Bečvou 8. 12. 1406, Helfštýn

2. ze 3, spoluvydavatel.
Koroborace: In quorum omnium evi-

dentiam premissorum sigilla nostra de
certa nostra scientia praesentibus sunt
appensa.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 23 mm, ze včelího vosku přírodní
barvy, volná, přivěšená na pergameno-
vém proužku.

Opis: + s laurent []. (gotická minu-
skula).

V pečetním poli postava světce, kte-
rý pravou rukou žehná, v levé ruce drží
berlu. 

Archiv fary Lipník nad Bečvou, inv. č. 1.

68



115
Mikuláš z Hulína, kaplan mariánské kaple při farním kostele
v Lipníku nad Bečvou 8. 12. 1406, Helfštýn

3. ze 3, spoluvydavatel.
Koroborace: In quorum omnium evi-

dentiam premissorum sigilla nostra de
certa nostra scientia praesentibus sunt
appensa.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 26 mm, ze včelího vosku přírodní
barvy, volná, přivěšená na pergameno-
vém proužku.

Opis: + s nicolau[] ec[]te[]m. (gotic-
ká minuskula).

V pečetním poli postava Panny
Marie s dítětem. 

Archiv fary Lipník nad Bečvou, inv.
č. 1.

116
Oficialát olomouckého biskupství 23. 11. 1435, Olomouc

Koroborace: In cuius rei testimoni-
um punctis publitum et transumptum
per predictau notarium nostrum per-
scribam fieri sigillosque officiolatus
curie epalis olomucensis iussimus
appensione comuniri.

Pečeť jednostranná, velká, okrouhlá
o průměru 50 mm, ze včelího vosku pří-
rodní barvy, ve voskové misce, přivěše-
ná na pergamenovém proužku.

Opis: [] OLOMVCENSIS [] (gotická
majuskula).

V pečetním poli polopostava Krista-
-soudce s mečem u úst. 

Archiv města Kojetín, inv. č. 2.

117
Olomoucká kapitula 20. 9. 1520, Brno

2. ze 2, spoluvydavatel.
Koroborace: Tomu na potvrzení, pevnost a stálost zdržení obapolné peče-

ti naše vlastní k tomuto listu přivěsiti rozkázali jsme s našim jistým vědo-
mím.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o průměru 40 mm, ze včelího vosku čer-
vené barvy, ve voskové misce, přivěšená na pergamenovém proužku.
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Opis: (13,00) + S. SECRETV
x CAPITVL . OLOMV / C (unciála
s kapitálou).

V pečetním poli v architektuře polo-
postava sv. Václava držící před sebou
štít s orlicí.

Archiv města Přerov, inv. č. 23.
Další výskyt pečeti: Archiv obce

Křenovice, bez inv. č. (15. 6. 1592, Olo-
mouc).

Lit.: Orálková (2000), s. 109, obr. 65.

118
František kardinál z Ditrichštejna, biskup olomoucký 10. 5. 1628,
Mikulov

Koroborace: Pro lepší toho jistotu, že
jak od nás, tak i budoucích našich dědi-
ců a držitelů statku našeho helfštýn-
ského beze vší překážky přitom všem,
co se v tomto listu našem píše, zacho-
váni budou, pečeť naši větší s jistým
naším vědomím, k témuž listu jsme při-
věsiti dali a v něm se rukou svou vlast-
ní podepsali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 56 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v kovovém pouzdře, přivěšena
na hedvábných nitích.

Opis: FRANCISCVS : MI[] : DIV : S : R : E : PRS : CARD : A : DIE-
TRICHSTAIN : EPS : OLOM || PRINCEPS : REG : CAP : BOHEMIAE :
COMES : (humanistická majuskula).

V pečetním poli štít ve tvaru kartuše s rolverky, se srdečním štítkem,
v hlavě štítku kosmé cimburové břevno provázené hvězdami (znak papeže
Klementa VIII.), dolní pole kosmo dělené a v něm dva vinařské nože špi-
cemi nahoru a od sebe obrácené, štít je čtvrcený, v 1. a 4. poli 6 (4, 2) kuže-
lů, ve 2. a 3. poli orlice (znak olomouckého biskupství), nad štítem kříž, nad
křížem klobouk se 6 střapci na každé straně.

Archiv města Lipník nad Bečvou, inv. č. 3.
Další výskyt pečeti: Archiv města Drahotuše, inv. č. 2 (v dřevěném

pouzdře) (19. 3. 1629, Brno).

119
František kardinál z Ditrichštejna, biskup olomoucký 7. 9. 1628,
Brno

Koroborace: Pro lepší toho jistotu pečeť naši knížecí vlastní s jistým
našim vědomím k tomuto listu přivěsiti jsme poručili a v něm vlastní rukou
svou se podepsali.
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Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 43 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšena
na pergamenovém proužku.

Opis: + FRAN * C CARD *
A D[IE]TRICH[S]TAIN * E[P]VS *
OLOM * [PR]INCEPS (humanistická
majuskula).

V pečetním poli štít ve tvaru kartu-
še se srdečním štítkem, v něm v hlavě
štítku kosmé cimburové břevno prová-
zené hvězdami (znak papeže Klementa
VIII.), dolní část štítku kosmo dělená
a v ní dva vinařské nože špicemi naho-
ru a od sebe obrácené, štít je čtvrcený, v 1. a 4. poli 6 (4, 2) kuželů, ve 2.
a 3. poli orlice s hvězdou na hrudi (znak olomouckého biskupství), nad ští-
tem kříž, nad křížem klobouk se 6 střapci na každé straně.

Cech pekařů Lipník nad Bečvou, inv. č. 2.
Další výskyt pečeti: Cech krejčích Lipník nad Bečvou, inv. č. 4 (18. 11.

1628, Mikulov); Cech ševců Lipník nad Bečvou, inv. č. 2 (16. 9. 1628, Brno).

120
Karel z Lichtenštejna-Kastelkornu, biskup olomoucký 18. 6. 1677,
Kroměříž

Koroborace: Zu Urkund haben Wir
[neben] Unserer eigener hand unter-
schrifft zu diesen Bestettigung Unser
kanzelay Insigl anhangen lassen.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 48 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená
na hedvábných nitích.

Opis: (13,00) CAROL D G [E]PVS
OLOMVCENSIS S R I PCEPS RE[]
A BOE[H]E[] []NST[A][] (humanistic-
ká majuskula).

V pečetním poli dochována jen část
štítu ve tvaru kartuše a mitra na štítě.

Archiv obce Říkovice, inv. č. 2.

121
Wolfgang von Schrattenbach, biskup olomoucký 22. 2. 1738, Brno

Koroborace: Zu dessen Urkund und völligen Glauben haben Wir uns
eigenhän: unterschrieben und unse: Cantzley Secret-Insigll anhengen las-
sen.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o průměru 86 mm, ze včelího vosku čer-
vené barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená na hedvábných nitích.

Opis: + WOLFFG D . G S RE P . CARD . D . SCHRATTENBACH PRO-
TECTOR GER . EPVS . OLOM DVX S R I PS R C . R . COM . S . C .
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R M CON IN ET AC (humanistická
majuskula).

V pečetním poli znak složený ze ští-
tu zadního a hlavního; hlavní štít má
oválný srdeční štítek, ten je kosmo
dělený vlnitým břevnem, nad ním
hvězda, pod ním osekaný kmen (špat-
ně viditelný), hlavní štít je jednou dělen
a dvakrát polcen na 6 polí: 1. pole pol-
cené, vpravo orlice ze středu vyrůstají-
cí, vlevo pole sedmkrát šikmo dělené,
ve 2. poli dvě ruce, 3. pole pětkrát děle-
no, přes celé pole kosmé břevno, ve 4.
poli znamení nečitelné, v 5. poli berlič-
kový kříž, v 6. poli lev, na štítě koruna; zadní štít ve tvaru kartuše je čtvr-
cený, v 1. a 4. červeném poli 6 (4, 2) kuželů, ve 2. a 3. poli orlice (zadní štít
je znakem olomouckého biskupství), na zadním štítě heraldicky zprava
doleva berla závitem otočená ven, mitra, kříž, knížecí koruna a meč, nad
vším se vznáší klobouk s 10 střapci na každé straně. 

Archiv obce Říkovice, inv. č. 3.
Pozn.: Barva v 1. a 4. poli zadního štítu je vyznačena šrafováním. 

122
Olomoucká kapitula

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 60 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdru, přivěšená
na hedvábných nitích.

Opis: (14,00) SIGILLVMMA FIDE-
LIS CA [ ] ENSIS 1621 (humanistická
majuskula).

V pečetním poli poloviční postava sv.
Václava v architektuře drží v pravé
ruce žezlo, před ní je štít s orlicí, po pra-
vé straně štít s orlem, po levé straně
štít s břevnem.

Archiv obce Říkovice, bez inv. č.
Pozn.: Přivěšeno k listině, kterou

vydal Ludvík Jagellonský, král uherský a český, v roce 1515 pro obec Kře-
novice.
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IV. Pečeť nešlechtická

123
Jiří Sabatýn, doktor práv 20. 7. 1686, Přerov

4. z 5, svědek.
Koroborace: Pro lepší všeho toho jis-

totu a pevnější zdržení jest toto dobro-
volné narovnání ve tři jednostejné
exempláře na pergamen vyvedeno,
a jak od Jejich Milostí nade[] pánů
komisařů, tak také od Jeho Milosti
pana Karla Jindřicha pána z Žerotína,
též purkmistrů, rady i na místě celé
obce města Přerova Respectim přiroze-
nými pečetmi a větším městským
sekretem, však Jejich Milostem pánům
komisařům beze škody stvrzeno.

Pečeť jednostranná, sekret, oválná
o výšce 16 mm a šířce 14 mm, ze včelího vosku červené barvy, v dřevěném
pouzdře, přivěšená na pergamenovém proužku.

Nápis: G [T] / S (humanistická majuskula).
Nápis (iniciály) se nachází v horní třetině pečetního pole, po stranách

klenotu.
V pečetním poli španělský štít, čtvrcený, v 1. a 4. poli kosmé břevno

a v něm ryba, ve 2. a 3. poli chlapec držící v pravé ruce kolo, na štítě koru-
novaný (?) helm s přikryvadly, klenotem je vyrůstající postava držící v pra-
vé ruce kolo a v levé rybu (?). 

Archiv města Přerov, inv. č. 50.

V. Pečeti městské

124
Přerov 22. 4. 1489, Přerov

Koroborace: Tomu všemu na svědo-
mí a na potvrzení my [...] purkmistr,
rada a všecka obec města Přerova naši
pečeť městskou dobrovolně k tomuto
listu jsme přivěsili.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 30 mm, ze včelího vosku černé
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku.

Opis: + s [] + preroviensis (gotická
minuskula).

V pečetním poli dvě věže zakončené
kříži.
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Archiv města Přerov, inv. č. 9.
Lit.: Müller (1993), s. 65–66.

125
Olomouc 26. 10. 1578, Olomouc

Koroborace: Und zu mehrer und
gewiesser siecherheit und beileudigung
selben mit der Stadt gewohnlichen
Insiegell beibesiegelt.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 37 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
hedvábných nitích.

Opis: SECRETV CIVITATIS
OLOMVCENSIS (gotická majuskula
s unciálou).

V pečetním poli korunovaná šacho-
vaná orlice.

Cech kovářů Potštát, inv. č. 1.

126
Hranice 19. 4. 1602, Hranice

1. ze 2, spoluvydavatel.
Koroborace: Pro lepší pak toho jisto-

tu cele a neporuš[] a budoucí [] dvě
smlouvy v jednostejná slova jsme
sepsati dali, z nichž jedna purkmistrem
a radou města Hranic a druhá purk-
mistrem a radou města Drahotuš
zůstávati má a na potvrzení toho peče-
tě naše městské s naším jistým vědo-
mím a vůlí města Hranic a města Dra-
hotuš k těmto smlouvám dobrovolně
přitisknouti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 46 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená na pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) SIGILLVM CIVITATIS / ALBAE [E]CCLLENSI[] (huma-
nistická majuskula).

Pečetní pole se sníženou vydutou špicí, na ní knížecí koruna, po stra-
nách dva vinařské nože špicemi nahoru a ven obrácené, v dolním poli posta-
va světce (sv. Štěpána), jenž drží v pravé ruce tři kameny, v levé palmovou
ratolest, po jeho pravé straně se nachází štítek, v něm orlice, po jeho levé
straně je štítek, v něm lev, v patě štítu pod světcem štítek, v něm šestero
cimbuří (částečně kryje nohy světce).

Archiv města Hranice, inv. č. 1.
Další výskyt pečeti: Archiv města Lipník nad Bečvou, inv. č. 15 (1629,

Hranice).
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Pozn.: Pečeť nemůže být starší roku 1629, ve kterém kardinál Franti-
šek z Ditrichštejna, biskup olomoucký, udělil městu Hranice nový znak,
jenž odpovídá znaku na této pečeti. Pečeť tak musela být buď přivěšena
dodatečně, anebo je listina mladší, i když se datováním hlásí k roku 1602.

127
Drahotuše 19. 4. 1602, Hranice

2. ze 2, spoluvydavatel.
Koroborace: Pro lepší pak toho jisto-

tu cele a neporuš[] a budoucí [] dvě
smlouvy v jednostejná slova jsme
sepsati dali, z nichž jedna purkmistrem
a radou města Hranic a druhá purk-
mistrem a radou města Drahotuš
zůstávati má a na potvrzení toho peče-
tě naše městské s naším jistým vědo-
mím a vůlí města Hranic a města Dra-
hotuš k těmto smlouvám dobrovolně
přitisknouti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 36 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená na pergamenovém proužku.

Opis: (13,00) SIGILLVM * CIVITATI[S] * / DRA[H]OTV[] (humanistic-
ká majuskula).

V pečetním poli uprostřed dvoupatrová věž s branou a dvěmi okny v kaž-
dém patře, s cimbuřím o třech stínkách, v pravé polovině pečetního pole
korunovaná orlice ze středu vyrůstající, levá polovina kosmo dělená a v ní
dva vinařské nože špičkou nahoru a ven obrácené, nad nimi knížecí koru-
na.

Archiv města Hranice, inv. č. 1.
Pozn.: Pečeť nemůže být starší roku 1629, ve kterém kardinál Franti-

šek z Ditrichštejna, biskup olomoucký, udělil městu Drahotuše nový znak,
jenž odpovídá znaku na této pečeti. Pečeť tak musela být buď přivěšena
dodatečně, anebo je listina mladší, i když se datováním hlásí k roku 1602.

128
Přerov  21. 3. 1618, Přerov

Koroborace: Tomu na svědomí a vět-
ší jistotu všeho toho pečeť naši měst-
skou k tomuto listu s jistým našim
vědomím a vůlí přivěsiti jsme dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 28 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená
na hedvábné stuze.

Opis: *SIGILLVM * CIVITATIS *
PREROVIENSIS * 1579 (humanistic-
ká majuskula).
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V pečetním poli štít ve tvaru kartuše s rolverky, v něm dvě věže, s bra-
nou a 3 stínkami na cimbuří, mezi věžemi hlava zubra s houžví v nozdrách. 

Archiv města Přerov, inv. č. 46.

129
Přerov  26. 1. 1652, Přerov

Koroborace: Tomu na svědomí a pro
lepší jistotu my purkmistr a rada svr-
chu psaného města Přerova pečeť naši
větší městskou k tomuto listu přivěsiti
a přitisknouti jsme rozkázali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 40 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
hedvábných nitích.

Opis: * SEC[] * CIVITATIS * PRE-
ROVIENSIS (humanistická majusku-
la).

V pečetním poli španělský štít ve
tvaru kartuše s rolverky, v něm dvě
věže, s otevřenými branami, mezi věžemi hlava zubra s houžví v nozdrách. 

Archiv města Přerov, inv. č. 47.
Další výskyt pečeti: Archiv města Přerov, inv. č. 50 (12. 7. 1686, Přerov).

130
Olomouc 17. 8. 1675, Olomouc

Koroborace: Tomu na svědomí pečeť
naši městskou k tomuto listu jsme při-
věsiti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 42 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená
na pergamenovém proužku.

Opis: * SIGILLVM * SENATVS *
POPVLIQVE * CIVITATIS * OLOMV-
CENSIS (humanistická majuskula).

V pečetním poli korunovaná šacho-
vaná orlice. 

Archiv města Přerov, inv. č. 49
Další výskyt pečeti: Cech tkalců Pot-

štát, inv. č. 1 (11. 7. 1589, Olomouc).
Pozn.: Pečeť přivěšená na nepůvodním koženém pásku a na části per-

gamenového proužku vyrůstajícího z pečeti, pásek a proužek jsou spolu
sešity hrubou nití. Pečeť je pootočena o 120 stupňů doleva.
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131
Tovačov  27. 5. 1683, Tovačov

1. ze 3, spoluvydavatel.
Koroborace: Zu dessen allen Vollzie-

hung und Vesthaltung seindt zwei
gleichlauttende Exemplaria nicht
allein verfertiget, sondern eines zur
Beederseitigen richtschnur in des
Stadt Prothocol sambt osstgenante
Christian Melchior Windts original
Memorial beigelegt, undt eines ihme
Scharfrichter vor ihm, und seiner Erbe
not[] eingehändiget, auf mit aller drei
Berihte Stadt: und Marckt Insigil be-
kräftiget.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o průměru 35 mm, ze včelího vosku čer-
vené barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená na hedvábných nitích.

Opis: (18,00) SIGILLVM . CIVITATIS . TOVAC[] (humanistická majus-
kula).

V pečetním poli polský štít, v patě štítu trávník, na něm dvě okrouhlé
věže, každá s jedním oknem v dolním a se dvěmi okny v horním patře,
s cimbuřím o třech stínkách a střechou, mezi věžemi na trávníku stojí erb
pánů z Cimburka, totiž polský štít se šesterým cimbuřím, na tomto štítu
kolčí helm s přikryvadly a klenotem – třemi pavími pery.

Archiv města Tovačov, inv. č. 33.
Další výskyt pečeti: Archiv města Tovačov, inv. č. 31 (24. 4. 1678, Tova-

čov); Archiv města Tovačov, inv. č. 42 (30. 6. 1822, Tovačov).

132
Kojetín 27. 5. 1683, Tovačov

2. ze 3, spoluvydavatel.
Koroborace: Zu dessen allen Vollzie-

hung und Vesthaltung seindt zwei
gleichlauttende Exemplaria nicht
allein verfertiget, sondern eines zur
Beederseitigen richtschnur in des
Stadt Prothocol sambt osstgenante
Christian Melchior Windts original
Memorial beigelegt, undt eines ihme
Scharfrichter vor ihm, und seiner Erbe
not[] eingehändiget, auf mit aller drei
Berihte Stadt: und Marckt Insigil be-
kräftiget.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o průměru 26 mm, ze včelího vosku čer-
vené barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená na hedvábných nitích.

Opis: SIGILVM . MINNVS . CIWITATIS . COGE (humanistická majus-
kula).

V pečetním poli polský štít, v něm mřežované břevno.
Archiv města Tovačov, inv. č. 33.
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133
Kralice na Hané 27. 5. 1683, Tovačov

3. ze 3, spoluvydavatel.
Koroborace: Zu dessen allen Vollzie-

hung und Vesthaltung seindt zwei
gleichlauttende Exemplaria nicht allein
verfertiget, sondern eines zur Beeder-
seitigen richtschnur in des Stadt Pro-
thocol sambt osstgenante Christian
Melchior Windts original Memorial bei-
gelegt, undt eines ihme Scharfrichter
vor ihm, und seiner Erbe not[] einge-
händiget, auf mit aller drei Berihte
Stadt: und Marckt Insigil bekräftiget.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 21 mm, ze včelího vosku černé
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená na hedvábných nitích.

Opis: S[E]CR[E]TVM KRALICZ (humanistická majuskula).
V pečetním poli polský štít, v něm orlice. 
Archiv města Tovačov, inv. č. 33.
Lit.: Dřímal – Štarha (1979), s. 263, tab. 40.

134
Kojetín 1. 1. 1684, Tovačov

2. ze 4, spoluvydavatel.
Koroborace: Pro lepší toho všeho jis-

totu a pevnější zdržení, jest toto dobro-
volné narovnání netoliko ve dva jedno-
stejné exempláře na pergamen uvede-
no, od obouch stran vyhotoveno, jedné
i druhé straně v jednom exempláři ode-
vzdáno, ale také i od níže podepsaných
pánů svědků (: však jim a erbům jejim
beze škody :) vlastními podpisy ruk
jejich a přirozenými pečetmi stvrzeno.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 32 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená
na hedvábných nitích.

Opis: * SIGILLVM * CIVITATIS * COGETINENSIS * (humanistická
majuskula).

V pečetním poli oválný štít ve formě kartuše, v něm mřežované břevno,
kartuš zdobena boltcovým a zavíjeným ornamentem. 

Archiv města Kojetín, inv. č. 21.
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135
Lipník nad Bečvou 20. 9. 1696, Vídeň

4. ze 4, spoluvydavatel.
Koroborace: Zu Urkund und Vest-

haltung alles dessen seint drei gleich
lautende Exemplaria Verfass mit
[]especti[]e fürsts: undt gemeiner Stadt
Insigl...

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 35 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená
na hedvábných nitích.

Opis: (13,00) SIGILLVM * MINVS *
CIWITATIS * LIPNICENSIS (huma-
nistická majuskula).

V pečetním poli španělský štít ve
tvaru kartuše se zavíjeným ornamentem, štít dělen hrotem, v něm vyrůstá
z trojvrší korunovaný lev, pravé horní pole kosmo dělené a v něm vinařský
nůž špicí nahoru a ven obrácený, levé horní pole šikmo dělené, v něm vinař-
ský nůž špicí nahoru a ven obrácený, na štítě knížecí koruna. 

Archiv města Lipník nad Bečvou, inv. č. 13.
Další výskyt pečeti: Archiv města Lipník nad Bečvou, inv. č. 16 (12. 1.

1665, Lipník).

VI. Pečeti cechovní

136
Cech tkalců v Hranicích 6. 6. 1577, Hranice

Koroborace: Tomu na svědomí a na
potvrzení i pro lepší jistotu pečeť cechu
tkadlcovského k tomuto listu přivěsiti
jsou rozkázali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 28 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená
na hedvábné stuze.

Opis: * M[]DO * []EIN[] * B[] *
CAT[]OE[] * (humanistická majusku-
la).

Nápis: 1555
V pečetním poli tkalcovský člunek.

Nápis se nachází v dolní části pečetní-
ho pole.

Cech tkalců Hranice, inv. č. 2.
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137
Cech ševců v Lipníku nad Bečvou 19. 8. 1582, Lipník nad Bečvou

Koroborace: Na potvrzení těchto
pořádků my cechmistři a všichni mist-
ři pečeť naši cechovní k tomuto listu
jsme přitisknouti dali.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 24 mm, ze včelího vosku červené
barvy, ve voskové misce, přivěšená na
pergamenovém proužku

Opis: (14,00) SVTOR[] []SI
L[]NIC[]S[] (humanistická majuskula).

Nápis: 15[.]5
V pečetním poli štít, v něm dvě

zbrojné nohy do středu natočené, mezi
nimi hlava zubra s houžví v nozdrách.
Nápis se nachází v horní části nad štítem. 

Cech ševců Lipník nad Bečvou, inv. č. 1.

138
Cech kožešníků v Potštátě 30. 1. 1615, Potštát

Koroborace: ...haben Wir Unser der
Zechinsigel hierauf anhenden lassen.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 28 mm, ze včelího vosku černé
barvy, v dřevěném pouzdře, původně
přivěšená na pergamenovém proužku.

Opis: * DER * [] * ISNER * SIGEL *
ZV * DER * PON S D A D (humanistic-
ká majuskula).

Nápis: 15 / 68
V pečetním poli polský štít, v něm

orlice, jenž má na prsou menší štítek
pokrytý kožešinou. Nápis se nachází ve
vykrojených částech polského štítu.

Cech kožešníků Potštát, inv. č. 1.
Pozn.: Pečeť je utržená a přiložená k listině.

139
Cech kožešníků v Lipníku nad Bečvou 20. 7. 1656, Mikulov

1. z 1, příjemce.
Koroborace: Zur Urkund dessen haben Wir diesen Bestättigungs Brief

mit eigner hand unterschrieben. (Koroborace se týká vydavatele této listi-
ny Ferdinanda z Ditrichštejna).

Pečeť jednostranná, okrouhlá o průměru 33 mm, ze včelího vosku čer-
vené barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená na hedvábných nitích.

80



Opis: (13,00) PECE[T] * CECHV .
KOZESNICKEHO . M LIPNIKA
(humanistická majuskula).

V pečetním poli polský štít, kosmo
dělený, pravé dolní pole pokryto kože-
šinou, v levém horním poli holubice
s olivovou snítkou v zobáku, na štítě
helm, klenotem je nerozlišitelné zna-
mení a nad ním holubice jako ve štítě,
kolem znaku rozviliny na způsob při-
kryvadel. 

Cech kožešníků Lipník nad Bečvou,
inv. č. 1.

140
Cech ševců v Drahotuších 3. 10. 1667, Lipník nad Bečvou

1. z 1, příjemce.
Koroborace: A pro lepší pak toho jis-

totu pečeť cechovní s jistým vědomím
a vůlí naší k tomuto listu přivěsiti jsme
dali

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 36 mm, ze včelího vosku tmavě
červené barvy, v dřevěném pouzdře,
přivěšená na hedvábných nitích.

Opis: [ + S]VTORV[M] + CIVITATIS
+ DR[A]HOTVSENSIS 1663 (huma-
nistická majuskula).

V pečetním poli štít, v něm dvě usek-
nuté nohy do středu natočené, mezi
nimi hlava zubra s houžví v nozdrách.

Cech ševců Drahotuše, inv. č. 1.
Další výskyt pečeti: Cech ševců Drahotuše, inv. č. 2 (3. 10. 1667, Lip-

ník).
Pozn.: Pečeť přivěšená k této listině je pečetí příjemce, listina samotná

byla vydána cechem ševců v Lipníku nad Bečvou cechu ševců v Drahotu-
ších a obsahuje artikule cechu ševců v Lipníku.

141
Cech ševců v Hranicích 1666, Hranice

Koroborace: Kdež pro lepší jistotu []zení toho všeho peč[] naši cechovní
s jistým vědomím [] jsme přivěsiti dali.
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Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 37 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená
na hedvábné stuze.

Opis: PE[]ET : CECHV :
SSEW[C]OFSXEHO M HRAN (huma-
nistická majuskula).

Nápis: 15 / 80
V pečetním poli polský štít, v něm 3

zbrojné nohy ze středu vyrůstající (tzv.
trojnožka). Nápis se nachází v horní
části pečetního pole nad štítem.

Cech ševců Hranice, inv. č. 2.

142
Cech ševců v Přerově 12. 5. 1668, Přerov

Koroborace: A pro lepší jistotu a po-
tvrzení toho všeho, což se svrchu píše,
pečeť našeho rozkázali jsme k tomuto
listu přivěsiti.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 35 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená
na hedvábné stuze.

Opis: P / R / EROWIENS / I / S / + /
S / VTORVM * (humanistická majus-
kula).

V pečetním poli polský štít, v něm 3
zbrojné nohy ze středu vyrůstající (tzv.
trojnožka), štít drží dva obrnění muži,
mezi nimi nad štítem se nachází hlava zubra s houžví v nozdrách, přičemž
houžev muži přidržují levou, resp. pravou rukou. 

Cech ševců Přerov, inv. č. 1.

143
Cech krejčích v Dřevohosticích 28. 6. 1691, Dřevohostice

Koroborace: Pro jistotu toho všeho,
že tomu tak a nejináče jest a[], na mno-
há léta po nás, což se tuto nachází, my
cechmistři a mistři svrchu []ména
postavení, pečetí naší obyčejnou pocti-
vého cechu našeho, to vše stvrzujeme
a přivěšujeme, a pánům bratrům
našim zvlaště milým všeho paterého
řemesla k dobrému opatrování dává-
me.
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Pečeť jednostranná, okrouhlá o průměru 24 mm, ze včelího vosku černé
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená na hedvábné stuze.

Opis: . PECZET . MESTECZKA . DREWOTIC . CECHV . KREC (huma-
nistická majuskula).

Nápis: 16 / 28
V pečetním poli nahoru rozevřené nůžky. Nápis se nachází asi v polovi-

ně pečetního pole.
Cech krejčích Dřevohostice, inv. č. 2.
Pozn. Listina vyhotovena ve dvou exemplářích, druhý exemplář je zařa-

zen ve fondu „Spojený cech kovářů, kolářů, zámečníků, stolařů a bednářů
Dřevohostice“, inv. č. 1, u každé listiny visí pečeť příslušného cechu jako
spoluvydavatele.

144
Spojený cech kovářů, kolářů, zámečníků, stolařů a bednářů
v Dřevohosticích 28. 6. 1691, Dřevohostice

Koroborace: ...pro jistotu toho všeho,
že tomu tak a nejináče jest, ano a býti
má, na mnohá léta po nás, což se tuto
[n]ac[ház]í, my cechmistři a mistři svr-
chu psaní, pečetí naší obyč[]u poctivé[]
[]u a paterého řemesla našeho, to vše
stvrzujeme a přivěšujeme, a pánům
bratrům našim zvlaště milým poctivé-
ho řemesla krejčovského do pokladnice
cechovní k dobrému opatrování dává-
me a offerizujeme.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 35 mm, ze včelího vosku černé
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená
na hedvábné stuze.

Opis: * PECET . CEHOW[] * TIEH[] RZEMESL W * DRZEVOSTI
(humanistická majuskula).

V pečetním poli štít, v něm 5 (2, 1, 2) znaků jednotlivých cechů – naho-
ře podkova a zámek, uprostřed kolo s loukotěmi, dole kladivo a hoblík, na
štítě koruna. 

Spojený cech kovářů, kolářů, zámečníků, stolařů a bednářů Dřevohos-
tice, inv. č. 1.

Pozn.: Listina vyhotovena ve dvou exemplářích, druhý exemplář je zařa-
zen ve fondu „Cech krejčích Dřevohostice“, inv. č. 2, u každé listiny visí
pečeť příslušného cechu jako spoluvydavatele.
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VII. Pečeť univerzitní

145
Jagellonská univerzita v Krakově 4. 8. 1868, Krakov

Koroborace: In quorum omnium
fidem Diploma hoc publicum majori
Universitatis sigillo munitum nec non
manu Nostra subscriptum Ei dari cura-
vimus.

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 67 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v kovovém pouzdře, přivěšená
na hedvábných nitích.

Opis: (14,00) * SIGILLUM UNI-
VERSITATIS CRACOVIENSIS *
(humanistická majuskula).

V pečetním poli polský štít, v něm
zkřížená žezla v červeném poli, na ští-
tě koruna.

František Brzobohatý, JUDr., inv. č. 1.
Pozn.: Barva pole vyznačena šrafováním.
Chmiel (1996) neuvádí.

VIII. Pečeť patrimoniální správy

146
Vrchnostenský úřad panství Tovačov 30. 6. 1822, Tovačov

1. ze 3, spoluvydavatel.
Koroborace: bez koroborace.
Pečeť jednostranná, oválná o výšce

29 mm a šířce 26 mm, ze včelího vosku
červené barvy, v dřevěném pouzdře,
přivěšená na hedvábných nitích.

Opis: (13,00) HERRSCHAFT TO-
BITSCHAU AMTS SIGIL (humanistic-
ká majuskula).

V pečetním poli oválný štít ve formě
kartuše, čtvrcený, v 1. a 4. červeno-
stříbrně polceném poli koule, ve 2. a 3.
děleném poli dveřní závěs (pant), na
štítě koruna (erb Künburgů). 

Archiv města Tovačov, inv. č. 42.
Pozn.: Barvy a kovy 1. a 4. pole vyznačeny šrafováním.
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IX. Pečeť stavovské správy

147
Moravský zemský tribunál 6. 7. 1782, Brno

Pečeť jednostranná, okrouhlá o prů-
měru 40 mm, ze včelího vosku červené
barvy, v dřevěném pouzdře, přivěšená
na pergamenovém proužku.

Pečetní pole vyplňuje korunovaný
císařský orel, nesoucí na hrudi fran-
couzský štít se šachovanou orlicí. Na
štítku je markraběcí čepice. Koruna
orla zasahuje do opisu.

Opis: nečitelný.
Archiv obce Křenovice, bez inv. č.
Pozn.: Ověřený opis listiny vydané

olomouckou kapitulou v roce 1592.
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Jmenný a místní rejstřík

Albrecht, markrabě moravský a král římský 3, 4
Berka z Dubé, František Antonín 103
z Bohuňovic na Čechách, Jan Sak 57
z Boskovic na Třebové, Jan 55
Brno 3, 4, 5, 37, 60, 61, 62, 105, 117, 118, 119, 121, 147
Bruntálský z Vrbna na Helfštýně, Jiří starší 75, 76
Budín 7
z Cimburka 131
z Cimburka, Albrecht 22
Čeple (Hošek) z Belku, Mikuláš 79
z Deblína, Maxmilián František 95
z Ditrichštejna, František kardinál, biskup olomoucký 118, 119
z Ditrichštejna, Leopold 104
z Ditrichštejna na Mikulově, Ferdinand 89, 90, 101
z Ditrichštejna na Mikulově, Karel 107, 108, 109
z Ditrichštejna na Mikulově, Maxmilián 88
z Ditrichštejna na Mikulově, Valter 105
Drahotuše 127, 140
Dřevohostice 70, 97, 143, 144, 
Ferdinand I., císař římský 9, 10
František II., císař římský 19
z Grünersberka, Adam Karel Josef 93
z Hazmburka, Zbyněk, arcibiskup pražský 112
Helfštýn 21, 44, 114, 115
Holešov 34, 35, 36
Horecký z Horky na Střílném, Jan 53
Hranice 31, 126, 127, 136, 141
z Hulína, Mikuláš 115
Jiří z Poděbrad, král český 5
Josef II., císař římský 17
Kaltschmidt z Eisenberku, Jan Ignác 97
Karel VI., císař římský 12, 13
Kataryn z Kataru na Dalečíně, Pavel 58
Kobík z Opatova na Majetíně, Jan 34
Kojetín 132, 134, 
z Krajku, Johanka 30
Krakov 145
Kralice na Hané 133
Kroměříž 120
Krsovský z Krsovic na Přílepech, Václav 48
von Künburg, Ernest Joseph 110, 146
z Kunštátu na Rožnově, Jan Kuna 36
z Labuť, Boček 21
Laxenburg 12, 13
Leopold II., císař římský 18,
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Leopold I., císař římský 11
z Lichtenštejna-Kastelkornu, Karel, biskup olomoucký 120
Lipník 75, 135, 137, 139, 141
Litomyšl 50
z Ludanic na Helfštýně, Půta 44
Marie Terezie, císařovna římská a královna uherská a česká 14, 15, 16
Mikulov 88, 89, 109, 118, 139
Mol z Modřelic na Hranicích, Václav 87
Morkovský ze Zástřizl na Boskovicích, Václav 60
Olomouc 63, 65, 67, 116, 117, 125, 130, 
z Outěchovic na Kyselovicích, Jindřich Blekta 62
Pardubice 31,
z Pernštejna na Helfštýně, Jan 37, 38, 39
z Pernštejna na Tovačově, Jan 56, 63 
z Pernštejna na Tovačově, Vojtěch 45
z Pernštejna na Tovačově, Vratislav 49, 50
z Pernštejna na Židlochovicích, Vratislav 43
z Pernštejna, Vilém 31, 32, 33, 
Podstatský z Prusinovic, Albrecht 42
Podstatský z Prusinovic, Jan Šťastný (?) 83
Podstatský z Prusinovic na Potštátě, Bernard 77
Podstatský z Prusinovic na Potštátě, Jetřich 51
Podstatský z Prusinovic na Potštátě, Václav starší 46, 111
Podstatský z Prusinovic na Spálově, Mladota 40
Podstatský z Prusinovic na Veselíčku, Bernard 69
Podstatský z Prusinovic na Veselíčku, Kryštof Karel 85
Pogrel (Pogarell) z Gegelné, Jiří 41
Polkovský z Polkovic Jan 81
Polkovský z Polkovic, Vilém 82
Potštát 1, 20, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 98, 99, 100,

138
Praha 2, 6, 8, 90, 112, 113, 
Prešpurk 7
Prokop, markrabě moravský 1
Prostějov 31, 39, 49, 50, 56
z Prusinovic, Jan 25
z Prusinovic, Mikuláš 28
z Prusinovic, Mladota 24, 
z Prusinovic, Václav 20, 23
Přerov 33, 37, 76, 94, 95, 96, 123, 124, 128, 129, 142
Růš z Doloplaz, Václav 26
Sabatýn, Jiří 123
Sak z Bohuňovic na Biskupicích, Zikmund Leopold 94
von Salm und Neuburg, Ernest Leopold 106
von Salm und Neuburg, Ferdinand Julius 91, 92
von Salm und Neuburg, Weykhard 71, 72
von Schertz, Carl Ferdinand 100
von Schrattenbach, Wolfgang, biskup olomoucký 121
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Skalička 73, 74
Spálov 40, 41, 42
z Šelmberka a Kosti, Jan 29
Štern z Štatenburka na Domaželicích, Bernard 47
Štraus z Račína, Mikuláš 27
von Thurn und Valsassina, Carl Maxmilian 102
z Topolčan, Matyáš 59
Tovačov 22, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 45, 49, 50, 55, 63, 71, 72, 74, 78,

79, 80, 81, 82, 91, 92, 93, 106, 110, 131, 132, 133, 134, 146
Uničov 5
Velké Meziříčí 39
Věžník z Věžník na Trnávce, Adam 61
z Víckova na Čelechovicích, Vilém 35
z Víckova na Prusinovicích, Arkleb 68
Vídeň 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 43, 49, 64, 88, 90, 101, 102,

103, 104, 107, 108, 135
Vinarský z Kříšova, Kryštof 80
Vladislav II. Jagellonský, král uherský a český 6, 7, 8
Vlčnovský z Vlčnova, Adam 78
von Walderode, Johann 99
ze Zdounek, Vavřinec 114
Zikmund, císař římský 2
Žalkovský z Žalkovic na Dobromilicích, Jan 74
Žalkovský z Žalkovic na Skaličce, Jindřich 73, 
Žampach z Potštejna, Adam Šťastný 84
Žernovský z Žernové na Skaličce, Jetřich 54
Žernovský z Žernové, Viktorín starší 86
z Žerotína, Maxmilián 98
z Žerotína na Dřevohosticích, Karel starší 70
z Žerotína na Hranicích, Jan mladší 52
z Žerotína na Přerově, Karel Jindřich 96
z Žerotína na Rosicích, Karel mladší 64
z Žerotína na Starém Jičíně, Viktorín 67
z Žerotína na Strážnici, Jan Dětřich mladší 66
z Žerotína na Židlochovicích, Bedřich starší 65
Židlochovice 51, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69
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Rejstřík symbolů

Architektura 111, 122
Berla 121
Brána s věžemi 41
Břevno 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26, 36, 48, 75, 84, 121, 122, 123,

132, 134, 145
Cimbuří 22, 126, 131
Divý muž 95
Gryf držící zajíce 71, 72, 91, 92, 106
Had 101, 104, 105, 107, 108, 109
Helm 23, 24, 25, 28, 34
Hoblík 144
Hřeben 55
Husa 44
Hvězda 47, 121
Chlapec držící v pravé ruce kolo 123
Jablko granátové 9, 10, 11
Jednorožec 53
Jelen 109
Kalich 21
Kladivo 144
Kmen 121
Kolo s loukotěmi 144
Koruna 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Koruna knížecí 88, 89, 90, 101, 104, 105, 107, 108, 109, 121
Kotva 95
Koule 110, 146
Kristus-soudce 116
Krokev 101, 104, 105, 107, 108, 109
Křídla 22, 34, 36, 78, 86, 87, 95, 97
Kříž 101, 104, 105, 107, 108, 109, 121
Kříž berličkový 121
Kříž patriarší 99
Křížek 71, 72, 91, 106
Kůl 9, 10, 12, 13, 18, 19
Kužely 118, 119, 121
Lev 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 93, 97, 118, 119, 121, 126, 145
Lev dvouocasý 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 87, 99, 102
Lev vyrůstající z trojvrší 52, 64, 65, 66, 67, 70, 76, 96, 98, 135
Levhartí hlavy 4
Lilie 9, 11, 60, 75, 102
Losos 71, 72, 91, 106
Meč 121
Mitra 120, 121
Nohy 140
Nůžky 143
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Oblaka 73, 74
Orel 122, 147
Orel korunovaný 99
Orel se svatozáří 2, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18
Orlice 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 93, 117, 118, 119, 121, 122, 126, 127, 133,

138
Orlice s perisoniem 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14
Orlice šachovaná 1, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 125, 130, 147
Ostrve 57, 94, 103
Panna Marie 115
Panovník 4
Pant 110, 146
Panter korunovaný 8
Paroh 20
Parohy 23, 24, 25, 28, 40, 42, 46, 51, 69, 77, 83, 84, 85, 111
Paví pera 73, 74, 131
Podkovy 109, 144, 
Psí hlava 61
Pštros s podkovou 27
Pštrosí pera 60, 81, 82
Ptáci 5
Pták 73, 74, 139
Rohy 62, 68, 80
Rostlina 100
Ruce 48, 121
Ruka držící větev 73, 74
Ruka zbrojná prostřelená šípem 54, 86
Růže 84, 87
Ryba 123
Rytíř na koni 3
Rytíř s vytaseným mečem 59
Skály 97 
Sloup prostřelený šípem 75
Stébla 81, 82
Strom 58
Strom se dvěma větvemi a jablky 78
Supí hlava 26
Supí noha 101, 104, 105, 107, 108, 109
Sv. Jan Evangelista 112
Sv. Štěpán 126
Sv. Václav 113, 117, 122
Sv. Vojtěch 113
Světec 114
Sviní hlava 29
Štenýř 9
Štít 30, 35
Tkalcovský člunek 136
Trávník 128
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Trojvrší 100
Věž 41, 102
Věž dvoupatrová 127
Věž na skále 12, 13
Věž s otevřenou bránou 9, 10, 11
Věže 124, 128, 129, 131
Vinařské nože 88, 89, 90, 101, 104, 105, 107, 108, 109, 118, 119, 126, 127,

135
Vůl 6, 7, 9, 10, 11, 14
Zámek 144
Zeď 8, 9, 10, 11, 13, 14, 53
Zbrojná noha 137, 141, 142
Žezla 145
Zubří hlava 31, 32, 33, 37, 38, 39, 43, 45, 49, 50, 56, 63, 128, 129, 137, 140,

142
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