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Důkladné studium dějepisu a místopisu domácího zmáhá se & zkvélá co den ve vlasti naši,

hojných a spůsobilých nalézajíc pěstitelů a dělníků; a třeba že není to vždy náležitého uznání
a vydatné pomoci materiální, může se historická muza naše honositi díly, kteráž s nejzdaři
lejsími zahraničnými pracemi toho spůsobu nejen mohou býti porovnána, alebrž i nezřídka nad
ně vynikají.A však k tak zvanýmpomocným vědomostem historickým, jakož jsou:
diplomatika, numismatika, genealogie, heraldika, sfragistika a !. p. — vyjímajíc snad jedinou
numismatiku — neprohlíželo se až posavad u nás v té míře, jak by toho sobě k úplnému
zdaru domácí historie a etnografle přáli a žádali bylo. Zvláště pak nedostalo se domácím parna
tkám bersldickým a sfragislickým: erbům, znakům a pečetem, takoveho povšimnutí, jak by
toho snad zasluhovaly. I nedá se ovšem tajiti, že slkvělá doba, kdež umění heraldická
pokládáno bylo mezi nejpřednější a ncjplatnější vědomostí, a ti, kdož byli umění toho znali, totiž:

herallová, držení bývalí u veliké poctivosti, za příčinou změněných spůsobů & okolnosti již již

pominula. Avšak přes to přese všechno mají vědomosti heraldická a sfragislické i nyní ještě ne—
mnlou podstatu do sebe a bylo by přáli, aby se za příkladem Angličanů, Francouzů a Němců i

u nás Čecholevanů památky erbovní a sfragistické a vztahující se k nim dala sbíraly, pořádaly,
oceňuvaly s u veřejnost podávaly. Nebel nelze upírati, že jsou nezřídka velmi ptalným průvodem
při rozeznávání rozepři právních, lu kde se týče nápadů a práv ke zbožím a dědictvím rodinným;
že jsou důležitou pomůckou při posuzování a oceňováni pravosti listin a památek podobných,
jakož i zhusta jediným vodidlem při zkoušení a vyhledávání paměti historických, poněvadž často
jenom jimi zachovala se alespoňjakás takás stopaa památka zakladatelů nebo dobrodinců našich měst,
hradů, staveb monumentálních, klášterů a podobných jim nadání milosrdných a nábožnych a !. p.

Pročež nezdálo se nám býti věcí marnou aneb nějakou jenom hříčkou, když obracíme zřetel
svůj k řečeným památkám. a vyhledáváním, sestavováním a occňevánim jich příčinime se poněkud
k vzdělávání domácí heraldiky a síragisliky, dvou to věd, jenž u nás — jakož již naš F. Palacký
toužil — dosavad ladem leží a sotva dle jmena zmlmy jsou.

Pročež sdělujeme tuto s krajany svými především nekterá dáta o erbích a pečelěeh, jichž
dle práva nebo obyčeje užívá stav kněžský v Čechách, přidadouce k nim ležjskés takes jich vy
obrazeni a tu, kde nám to možná bylo, i vztahující se k nim listovní doklady, tak jak jsme je
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z desk zemských1 archivů veřejných a soukromých, z historických SpiSůtištěných a zápisek i sbí
rek přdtel nasich vyhledali mohli.

Znajíce pak nedokonalost této své první zkoušky a práce heraldické. jížto jsme poněkud

pi'ičiniti chtěli k domácí topografii církevní, připomínáme , že nám bude vysoce milé a vítané,
jest-li muži nás u věci této spůsobilejší a zkušenější to, co tuto podáváme, z pramenů nam dosa
va'de neznámých neho nepřístupných opravili a doplniti sobě nestíží.

K osobám akorporacím duchovním, jenž v Čechách užívají erbů a pečetí zvláštních, počí

táme tyto: _ „ '
l. Arcíblskupstn Prazske.

Erb arcibiskupský skládá se ze štítu barvy černé, v němž na příč leží břevno zlaté; za

štítem vyniká u prostřed dvojitý kříž arcibiskupský, na levém rohu berla pastýřské, na pra
vém pak rohu spočívá iul'ule zlatá; nad tím nadevším vznáší se zelený klobouk arcibiskupský
s desíti třapci, a jest-li arcibiskup zaroveň kardinálem. červený klobouk kardinálský ! pal
nácti třapci po každé straně. — Erbu toko užíval již první arcibiskup Arnošt z Pardubic vedlé

přirozeného erbu svého (A, 1), a právo, užívati znaku toho, potvrdili arcibiskupství Pražskému
s jinými výsadami a nadáními již císař Karel IV. r. 1352 a císař Rudolf ll. r. 1603. — Arci
biskupové, jenž jsou rodu šlechtického, připojují k erbu výše vypsanému přirozený erb svůj na
spůsob štítu středního (A, 2). Pokud bývali arcibiskupové Pražští zároveň i velmistry rytířského
řádu křižovníků s červenou hvězdou (za arcibiskupu Antonína, Martina, Zbyňka ll. a. t. d.), při
dáván k erbu arcibiskupskému též znak řádu jmenovaného, jenž bude níže vypsán.

Titulc knížecího užívají arcibiskupové Pražští od časů arcibiskupa Zbyňka Il.. jemuž císař
Rudolf II. majestátem na hradě Pražském dne 15. června r. 1603 daným (I), títule a hodnosti
té znovu propůjčil neb obnovil, ježto prý již předchůdcové jeho od králů Vúcslava 11. (r. 1302),
a Jana (r. 1315) i císaře Karla IV. (r. 1350) titulem tím nadáni byli, a jeho při všelikých pří
ležitostech užívali.

ll. Kapitola na hradě Pražském.

V ncjstarěí době, počínajíc od 13. až do 16. století, užívala kapitola na hradě Pražském
i chrám katedrální čili biskupství a arcibiskupství tamtéž erbu téhož ," jakož i též pečeti
k potvrzování a spečefování lislův a potřeb z kanceláře biskupské i kapitulní vycházejících, s tím
toliko rozdílem, že k spcčctování listů důležitějších užíváno vetší, při méně podstatných listinách
a potřebách pak bráno k tomu pečeti menší. — Na větší pečeti (B) vyobrazeni jsou sv. Vojtěch
a sv. Vúcslav v celé postavě, stojice mezi třemi sloupy, oblouky spojenými, nad nimiž jakás
věže vyniká, a držíce, onen berlu v levé a nějaké písmo v pravé, tento pak pra'
porec v pravé a štít orlicí ozdobený v levé ruce. V obloucích nad jich hlavami jsou nápisy:
„Sanctus Ada lbertus“ a „Sanctus Vcnceslaus.“ Kolempečeti běží mezi dvěmavroub



kovanými okraji nápis tento v minuskula: „Sígillum + maius + capítoli + sacre „gn pragensis
i occlesie " V obrubě tě a to pod sloupem prostředním mezi slovy „capitoli“ a „aacre'íjcstšlít po
louokrouhlý s erhcm biskupským a katedrálním, totiž: v černém poli zlatě břevno na příč položená

.Na menší pečeti (C) spatřuje se poprsí sv. Vácslava v brnění s korunou na hlavě, a s ná
pisem okolo hlavy běžícím: S. WENC-ESLAVS. Kolem pak poprsí celého čte se nápis: SECRE
TVM -|-CAP1T\'LI %ECCLESIFE-|-PllAGENSlS, a okolo toho běží okraj vroubkovaný. Menší této

pečetí užíváno ještě v XVII. ina začátku XVIII. století. a teprv když císař Karel Vl. maje
státem dne 5. dubna r. 1715 vydaným propůjčil kapitole táto titul: „semper |idolis“, přivzat

titul ten i do pečeti menší. Na obnovená takto pečeti (l)) viděti jest poprsí sv. Vácslava jako
v starší pečeti s nápisem: S. WEN-CESLM'S ti však s tímto opisem: SECllli'l'VM SEMPER Fl

DELIS CAPITVLI S. METROPO. ECCL. PRAG. a)., okolo něhož vine se věnec z listí čtyřmi rů
žemi spojený.

Když po odstoupení čtvrtého arcibiskupa Konráda z Vechty (r. 1421) Pražská slolice
arcibiskupská po 140 let byla prázdna, užívala kapitola katedrálního chrámu Pražského, spra
vujíe po celý ten čas církevní záležitostí konsistoře pod jednou čilí konsistoře horní, při tom
i zvláštních pečetí, : nichž jsou nám dvě známy.

Obě tyto pečeti jsou podlouhlá na spůsob vejce, a na obou jest obraz sv. Viicsiava v celá
postavě v brnění. drže praporce v pravé ruce, ti však na jedné z nich (B).“anad starší, jest bez
koruny a drží v levé ruce štít | orlicí, po pravé straně má erb katedrální (štít ěcrný se
zlatým štryehem na příě). po levé pak erb pánů Zajíců z Hazmburku (jak se podobá erb arcibi
skupa Zbyňka I. i- 1411) s timto opisem v minuskula: „S. vícaríatus * archiepiscopatus cr pra

gensis“ na druhé, pozdější pečeti (F) z doby té, když byl Jan biskup Olomúcký (+ 1430)
administrátorem arcibiskupství Pražského, má sv. Vácslav klobouk knížecí na hlavě a po pravé

straně erb kapitolní výše právě vypsaný, v levé ruce pak drží erb biskupství Olomúckěho, totiž
štít červený na příč rozdělený, z jehož horního pole čtyry, z dolního pak dvě špice bílá vyni
kají. Okolo obrazu čte se nápis tolikéž v minuskulc: „Sigillum, vicariatus, eeclesiae et archi
epíscopatus pragensis a."

Později užívala kapitola v nebytí arcibiskupa k spečelováni potí-ebsvýchjiněještě pečetí (G). totiž
modalionu, na němž tolikéž vyobrazen jest sv. Vácslav v brnění s korunou na hlavě, držev pravé
ruce praporce, v levá pak štít s orlicí, a maje u nohou na pravé straně štít s erbem katedrálním;
okolo obrazu čte se nápis: SlGlLLVM OFFICIALATVS ARCHIEPISCOPATVS PRAG.

Podobná pečeti a však spůsobu ozdobnějšího (H) užívá nyní ješte kapitola Pražská , když
stolice areibiskupská jest prázdna, s tímto opisem: SIGILLVMRM! SEMPEROVE FlDELIS CAPI
TVLI METROPOLIT. SED. \'ACANTE.

Kromě případností výše připomenutýeh užívá nyní kapitola Pražská erbu tohoto, totiž: štítu

černého na spůsob srdce poněkud vykrojcněho, v němž napříčleží břevno zlatá ; nadálíten: polo
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žena jest u prostřed infule zlati s feílíký, za štítem pak vyniká na pravé straně berla zlatá. a na
levé stříbrný kříž arcibiskupský.

lí spečetování potřeb ekonomických a kasovních z kapitolní kanceláře vycházejících héřo

se od té doby, co tu “vešel jazyk německý v užívání úřední, zvláštní pečeti menší (lí), na níž vý
obrazen jest sv. Vit v celé postavě, e opisem: „Prager Metropolitan-Kirchenkasse Siegel!

Proboštství na hradě Pražském nemělo až do ěasu probošta JiříhoBertoldaFontana
: Breitenberku zvláštního erbu ani pečeti; probošt nebo naměstek jeho užíval k potřebám svým
pečeti kapitulní. Teprv k žádosti právě jmenovaného Jiřího Bertolda, kterýž o vyzdvižení
a zvelebení proboštství toho horlivě a platně se zasazoval, propůjčil císař Rudolf ll. majestátem.
jehož dátum na hradě Pražském dne 2. února r. í596 (ll), proboštství Pražskému zvláštní erb,
jehož potom proboštově i na pečetěch svých užívali a užívají (L), totiž: štít modrý, v němž
ne stolci knížecím sedí sv. Vácslnv, brněním stkvostným a pláštěm oděný : kloboukem vévod

ským na hlavě, držeunohou svých štít černý, přes nějž u prostřed na přídjde štrých zlatý, nad
nímž viděti zlatá písmeno R s korunou královskou. & pod Strýchem na třech pahrbcích žlu

tých věži bílou (jakouž ]. B. Pontanus v erbu svém nosil); ze stolcem knížecím stojí pak na
pravé straně rozprostřený praporce stříbrný, na němž viděti jest orlici cernou s hvězdou čer
venou na křídle levém; menší štít tento podepřen jest o dvě ostrve křížem přeložené, na pa

mátku, že tehdáž seděl na stolici arcibiskupské Zbyněk ll. Berka z Dubé. jehož rod takových
dvou ostrví v erbu užíval.

Děkanová kapitoly Pražské hrávali k spečetování listů a potřeb svých v starší době
tolikéž pečeti kapltolní n teprv později nacházíme zvláštní pečet na listech z kanceláře děkan

ské vyšlých; na starších pečetěch těchto (M, 1) spatřuje se výše vypsaný erb kapitolní infulí
a berlou ozdobený, s opisem: SECRE. DECANI. E'l'. CAP. ECCL. PRAG; na nynější pečeti dě

kanské (M, 2) ozdoben jest erb len iníuli, berloua křížem, ačte se na ni tento nápis: SECllETVM
DECANl ET CAPlTVLl ECCL. METROP. PHAG.

Údová kapitoly metropolitánského kostela Pražského mají — dle buly papežem Benediktem
XIII. dne 22. pros. r. 1728 vydané - též právo nositi na krku na červené Iiedbávné tkanici,

jakžlo znak své hodnosti duchovni, kříž zlacený a modře smaltovaný s korunou, u prostřed něhož
viděti jest obraz sv. Juna Nep.

m. Kollegiatní kapitola u Všech Svatých na hradě Pražském

užívá od starodávna tohoto erbu, totižzštílu okrouhlého, v němž se spatřuje chrám golickýs dvěma
věžmi postranními. polonobloukem spojenými; v oblouku tomi v galeriích, z nichž se skládají věže

tyto, viděti jest anděly klečící; v prostřední větší galerii sedí Bůh otec a Syn na trůnu; v postran
ních dolcjších galeriích spatřují se obrazy rozličných Svatých a Světic; na základních zdech

chrámových jsou dva štítky znvešeny, v pravém zlatém jest orel černý, v levém červeném pak
lev bílý s dvojitým ocasem; u prostřed dveří chrámových klečí osoba mužská v oděvu boha—
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tyrském (císaře Karla IV. vyznačující), jenz drží kostelík v rukou. Kolem obrazu celeho čte se
napis: SlG. CAPI. CAPELLE. REG. ONW. SANC. [. GASTRO. PRAG. Okrají obrazu celého ozdo

beno jest širokým věncem : listí dubového, dole pruhem zlatým spojeného.

Nejstarší nam známé vyobrazení erbu tohoto (N) spatřuje se na stříbrné kapitulní pečeti.
jež pochází z roku 1589 a na kteréž na vrchní llranč krome tohoto letopočtu vyryta jsou
i jmena probolta, děkana a dvou kanovníků, : nichz tehdáž se skládala celi kapitola tam, totiž
na pravé vrchní straně čte se:

BALT. OVEíSCH
PRAP. BBNED. ASS

?sz BERKV.DEC
a na levé straně:

\OAN. AB. ALTN.

DORF. CANO. lO

AN. CVCVLV

S. CANO.

(t. j. Balt. Oueisch praepositus, Bened. a SSpitzberku decanus, Joan. ab Altendorf cano., Joan.
Cuculus cano)

Erb kapitoly této bývá těž'ozdoben iníulí a berlou, poněvadž proboštovi jejímu — k žádosti
probošta Jana : Talmberku — papez Klement X. r. 1672 propůjčil právo, užívati pontiíikalii.
blimo to nosí ůdové kapitulní na krku na červené hedbávné tkanici zvleltní dekorací, t. j. hvě
zdu zlacenou s korunou, u prostřed hvězdy te viděti tolikéz korunu, z níž vyniknjí žezlo apalma
krizem přeložené, a mezi tím čtou se na čtyřech polích tato slova: „Gloria' — „baec“ — ,est“
„omnibus sanctis;“ na spodní straně hvězdy této vyryta jsou slova: „Vincenti' a pod tím: „Carolue
V. 1366“.

IV. Kolleglamí kapitola Vyšehradská

užívala od pradlvnd doby dvojí pečeti, větší a menší:

Větší pečet (O). jenž se spatřuje již při jednom listu z r. 1278 pocházejícím, obsahuje
v sobě vyobrazení sv. apoštolů Petra a Pavla v celé velikosti, jenz sedí mezi třemi vížkami pod
oblouky, na kterýcbž. jsou nápisy: 8. PETRVS. a s. PAVLVS.; u spodku sedi pod obloukem
lomeným osoba v rouie knížecím, majíc korunu na hlavě, berlu v pravé a jablko v levé ruce;
na. její pravé straně jest pismeno W, v oblouku lomeném čtou se pak tato slova: WRATIZLAVS.

PRIMVS. REX. FVN. Kolem celé pečeti jde tento napis: SíGíLLVbí. CAPí'l'VLí. ECCLESlB.

WISSEGRADENSIS. _

Na menší pečeti kapitoly Vyšehradské (P) videli jost knížete v posteli ležícího, kteréhoz
svatý Petr bičíkem mrská. Kolem obrazu toho čte se v minuskula tento nápis:



lgilam: ;: [tmíamz r. repiteli: :: nín'tgubtunn: : x :.
Nejstarší list pečetí touto spečotčný jest z r. 1387 a chová se v archivu Vyšehradském.

K obrazu na pečeti této vyrytemu vztahují se slova. obsažená v listu knížete Bedřicha r. “87
kapitola této propůjčeném: „Ego Fridericus gratias ago Tibi behtisaime Petro, qui, vigilentíus ut
intenderem ad hujus me honorem Ecclesie per soperem vísitando sensibilíter etíatn commo
uere dignatus es.“")

Kapitola této propůjčil papež Klement XIII.—bulou dne 17. srpna r. 1737 danou -—prdvo,
aby údove její mohli nosili na krku zvláštní numisma čili peníz zlatý s obrazem sv. apoštolu
Petra a Pavla, a obrubou ze čtyř zlatých proutků řemeslně Spletenou a osmi červenými a toli
kero modrými kameny ozdobenou.

Krom pečetí a příznaků těchto užívá kapitola Vyšehradská od dávných let i zvlišlního erbu,
totiž: dvou zlatých klíčů přes sebe na pokus a zubami vzhůru přeložených v poli červeném, nad
nimiž leží tyara papežská. Obrazem tím ukazovalo se k tomu. že kapitola Vyšehradská nekdy

vyjmuta byla z jurisdikce díecesní, podřízena jsouc toliko samé kurii římské; jakož to i na peče
techjíných někdy výsadních čilí exemptních kapitol německých, francouzských, vlašských a ]. viděti jest.

Erbu toho užívá í město Hora Vyšehrad, a pokud kapitole Vyšehradské příslušela tam
správa soudní a politická., spatřoval se znak ten i na úředních pečetech.") Proboštové kapitoly
Vyšehradské, kteří byli stavu šlechtického, užívali vedlé erbu Vyšehndskeho (dvou klíčů křížem
přeložených) za příkladem jiných prelátů šlechtických také svého crbu přirozeného (O).

V. Kapitola kolícglataiho chrámu 7 Staré Boleslavi

užívá veliké pečeti okrouhle, na níž vyobrazeno jest zavraždění sv. Vdcslava bratrem jeho Bo
leslavem u dveří chrámu Boleslavského (R), a to tak, že na pravé straně stojí a meč nepřahuje
Boleslav, na 1ch pak klečí sv. Vácslav, kruhu u dveří chrámových ac chytaje; podlé osoby Bo
Ieslavovy čte se nápis: „Bolesíaus,' a vcdíé osoby Vůcslavovy: „S. Wenceslaus“. Kolem pečeti
jest nepis majuskulou psaný: SlGlLLVM. CAPITVLI. ECCLESlE. BOLESLAVIENSIS.“')

[ kanovníci Boleslavští nosí na krku na halové hedbívné tkanicí zvláštní numisma, jenž
jest dvojího spůsobn: jedno skládá se ze stříbrného. červeně smaltovaného kříže na koncích vykro—
jeaóho, u prostřed něhož viděti jest obruz SS. Kosmy a Damiana; druhé mi též spůsob kříže

") Viz. Hammerachmid: Gloria Wiaaehrad. p. 152. Berghauer: Protomartyr. 1. p. 76. Schallcra Beschreibung
Praga IV, 471 ; — avšak výše přivedena olova latina“ nečtou se v listu původním , nebrš toliko
v poadbjlítn :. r. 1251. (Boček Cod. dipl. Mor. I. 324. Erben Regata p. 179)

'") Kdy se kapitole Vylehradlke' doatalo erbu toho, není známo; spatřuje navlak v Miva tamnímjiž r. 1890.

'“)Viz: Balbiní Epitomc seu hiatoríae Bolcal. libri duo 1813.
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stříbrného červeně vykladaněho, jenž u prostřed ozdoben jest obrazy SS. Kosmy a Damiana,
ll sv. Vácslava, kterýž drží u prsou obraz P. liarie Boleslavská; na spodní straně kříže toho

čte se nápis: „Joannes Hauritius Archiepiscopus Pragensis 1745“ (kterýžto arcibiskup povolil ka
novníkům Boleslavským, aby druhý kříž tento mohli nosili).

Téhož erbu. jimž nadána jest metropolitánskú kapitola Pražská, užívá také

i'i. Arciděkanství Pizenskó,

a to na památku, že někdy v bouřích náboženských — k. p. za krále Jiřího — kapitola tato
hledala útočiště svého v pravověrné Plzni a tam delší čas sídlela , jakož i proto. že areikněžl
Plzenštt bývali druhdy volení z kanovníků Pražských a pokládáni za údy kapitoly té , a to po
čínajíc od roku 1546, kteréhož král Ferdinand [. propůjčit obci Plzenské právo podací při
kostele sv. Bartoloměje. které před tím příslušelo řádu rytířů německých (ili); načež obec ta
zvolila sobě za areikněze Jana Přešticeho. kanovníka na hradě Pražském. Nad vchodem do

arciděkanství Plzenského vytesán jest až podnes erb kapituly Pražské, avšak není náležitě bar
vami vysvětlen, ježto tu viděti jest u prostřed štryeh červený a nad ním pole modré, pod
ním pak bílé. na místě štrychu žlutého v poli černém. Práva, užívati ínfule & berly (pontiíikalii),
dostalo se arciknězi Pizenskému listem Petra Vergeria (nuntia papežského při dvoře císaře Ferdi
nanda [. neřízeného), jehož datum v Praze dne 14. dubna r. 1534. (IV)

tiii. Biskupské stolice v Čechách

nemají zvláštních erbů ani pečetí; biskupové, dosednouce na stolec biskupský, nemají-li již svého
erbu rodinného, zvolí sobě erb : počet dle libosti, jež kancelář dvorská a nyní ministeríum shitni
schválí a upraví; ti pak, jen! jsou stavu šlechtického, užívají i napotom svého erbu přiroze
ného, přidadouce k němu příznaky hodnosti biskupské, totiž: kříž, iníuli a berlu, a nad tim ze

lený biskupský klobouk se šesti třapci po každé straně.

Katedrální chrám Budějovický užívá v erbu na pečetí obražusv.Mikuláše,jakožto
patrona chrámu toho, kteréžto vyobrazení viděti jest i na pečeti kapitoly Budějovické s opisem:
„Sigillum eapituii cathedralís ecclesiae B. Budvicensis“

Kap itoi a Krá lovébrade cká užívá této pečeti(S): když stolec biskupský jest ob
sazen, viděti jest v štítu okrouhlám kotvící černou a nad ní iní'uli; pak-li jest biskupská stolice
prázdna, vznáší se nad kotvící na místo infule holubice, !. j. obraz Ducha Sv.. jemuž katedrální
chrám Hradecký jest zasvěcen. Kanovnici kapitoly této nosí také na krku kříž stříbrný, červeně
obložený, se zlatými paprslky, u prostřed něhož viděti jest v poli modrém bílou holubici, a to
dle bůly, papežem Klementem Xlll. dne 14. pros. r. 1786 na to vydaná.
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Co se týče kapitoly Litoměřické. hledíc k erbu a počali, tut má průchod vše to,
co jsme“ výše 0 stolieích biskupských vůbec připomenulí.

Taktéžnemajivšichniostatní arcíiahnove, děkanove e faráři světští
v Č eehá ch zvláštních erbů ani pečetí, a užívají obyčejně k spečetováni úředních listů a potřeb

pečetí, v nichž se spatřuje obraz svateho neb světice, jimž kostel děkanský neb farní jest
zasvěcen; arcikněží a proboštová, jenž mail právo užívati pontiůkalii. ozdobuji pečetí své též
beríou a intulí. kněží pak, kteří jsou notáři biskupskými, mívají nad pečetí svou též klobouk

netúřský s třemi třapcí po každé straně. Tak ku př. viděti jest v pečeti probošta Jindřicho
hradeckého obraz nanebevzetí P. Marie a nad pečetí berlu a iníuli, nad nimiž se vznáší klobouk

nolářský. Toliko probošt Krumlovský má v pečeti svo pětilistou růži, na památku, že probošt
ství to založeno bylo od slavného někdy rodu Rožmberského; arcikněz Polický v Litoměřicku
však užívá zvláštní pečeti, od í'undatorkyně chrámu toho, Anny Marie, vévodkyně Toskanske

a Saské, jemu nadané (T), totiž štítu okrouhlého shůry dolů rozděleného, v jehož pravém poli
leží beránek na stolci červeném, v levém pak modrém vzhůru postavena jest kotvíce železná;
nad štítem viděti jest korunu a vedle ní po pravé straně infulí, po levé pnk berlu, na znamení

práva pontitikulního, r. 1736 od papeže Klementa Xll. areiknězi Polickemu propůjčenáho.
Z kněží řeholních v Čechách mají toliko tí zvláštní erby :: pečeti. jenž jsouce

prcláty příslušeli k stavům zemským.

\'lll. Převor řádu mallezske'ho v Praze

užívá erbu, jenž přísluší celému řádu tomuto (U), totiž: štítu barvy červené, v němž uprostřed

jest stříbrný kříž s osmi špicemi; nad štítem leží koruna zlatá na znamenisouverenity řadu toho,
a vedlé ní po pravé straně iníuloa po levé berla, a to od r. 1753, kteréhož papež Benedikt Xlll.
obnovenómu tehdáž převorství českému propůjčil práva pontiíikalního. Výše vypsaný kříž stří

brný s korunou nosí na tkaniei černé též převor maltezský na krku, co znnk své hodností řádové.

lX. Rytířský řúd křižovníků s červenou hvězdou

v Praze má v erbu svám osmihraný kříž červený a pod ním červenou hvězdu šestihranou

v poli černém. Starší pečet řádu tohoto, jakož se ještě vyskytuje na listinách XVI. věku (W),
ukazuje nad řekou most o třech obloucích, na mostě chrám spůsobu romanského :: dvojím prů

čelím, na chrámě věž se znakem křižovniekým (křížem a hvězdou), kterýžto znak i po obojí
straně věže se spatřuje; pod věží jest v oblouku klečící postava mužská. na spůsob osoby se
modlící, obrácená v pravo, a vůkol po kraji nápis: SIGILLUM; CRVCIGI/E. CVM. RVBRA.

STELLA. CONVENTVS. PRAGENS: Nyníužívá řád len erbu tohoto (Z), totiž : stítu černého, uprostřed
něhož jest znak křižovnický; nad štítem leží galerus čilí klobouk velmistrovský(pileo|us generalis,
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magistri) a podle něho po pravé straně infule. po levé pak meč. Vedle štítu spatřuje se na
pravé straně obraz sv. Heleny, na levé pak obraz sv. Konstantina. -— Znaku toho užívá řád

křížovuický na základě listu, od biskupa Pražského Mikuláše dne 17. června r. 1252 jemu nada
ného a dne 20. června r. 1258 od papeže Alexandra lV. stvrzeného; práva, užívati poritiíikalií,
dostalo se řiidu tomuto bulami papeže Innocence Xll. dne 25. května r. 1696 a Klementa Xl.

dne 17. srpna r. 1701 vydanými (V).

X. Klášter premonstrátů Slrahovskýeb

užívá od pradávných let erbu tohoto (ku): štítu okrouhlého na čtyry části rozděleného, v jehož
horní levé a dolní pravé čtvrti barvy modré spatřuje se dvě zlatých, křížem přeložených a zuby
nahoru obrácených klíčů '); ostatní dvě části jsou zase ve tři díly na příč rozděleny, z nichž
horní a dolní černé, prostřední pak zlaté barvy, v horní pravé videli tré lilíí zlatých, v dolní
levé pak tří pětilisté růže stříbrné ; uprostřed štítu toho jest štítek, na němž se spali-uje
královský erb český, na památku založení kláštera toho skrze krále Vladislav; I.; nad štítem
leží koruna královská a jí po pravé straně inl'ule a po levé berla, : koruny pak vyniká obraz
sv. Norberta, patrona řádu toho, jehož těla v chrámu kláštera Strahovského odpočívá.

Xl. Klášter Břevnovský a Broumovský

iestlolike'ž již od starodávna v užívání zvláštního erbu (Bb), a to: dvou štítů vejčitých k sobě na
kloněnýeh; v pravém modrém spatřuje se pařez o třech sacích šikmo ku pravé stranč nakloně
ný, v levém modrém běží tří šlryehy na příč, z nichž prostřední ozdoben jest 3 zlatými růžemi;

nad obema štíty položena jest iníule s íel'líky a vedlo' ni vyniká berla šikmo ku pravé straně
položená. — Co se týče významu erbu toho, tu! prý pařez, jenž vyobrazen jest v pravém
štítu, nalezen byl u pramene, při kterémž kníže Boleslav se sv. Vojtěchem počali stavěli klášter
Břevnovský; tří růže v štítu levem pak byly prý přijalyz erbu sv. Vojtěcha, jenž daroval klášteru
tomu část statků svých. — Celého tuto vypsaneho erbu užívá však toliko opat; převor užívá

jenom štítu levého (s třemi štrychy a růžemi), knížecím kloboukem ozdobenáho; úřad hospo
dářský klášterů těchto užíval pak toliko štítu pravého (s pařezem). Štít levý spatřuje se též vcrbu
a pečeti kláštera Rejhradského, kterýž byl druhdy proboštstvim klášterů výše jmenovaných.

*) Klíče zlaté a lilie, jež spali-ujeme na větším ltítu kláštera Strahovského, vzaty jsou z abu prvního
kláštera premonetntekáho ve Prancouulru, růže ati-íbrné pak z erbu kláštera Ěteiní'eldaké'ho, odkud

povoláni byli na Strahov první řeholníci premonatratltí. 2.:



Xll. Benedtkttnské opatství v Emauzíeh

na Novém městě Pražském béřo k spcčetování potřeb & listů svych dvojí pečet se znaky, jenž

se vztahují ku klášteru Montserratskémn, odkudž roku 1635 řeholníci sem do Emauz byli

povoláni.

Na jedné z pečetí těchto (Ce, 1) vyobrazena jest hors s pěti špicemi , z nichž nejhořejší

ozdobena jest korunou královskou, podle níž se vznášejí dva andělé, horu tu pilou rozřezáve—
iící; z každé dolejší špice vyníka kříž jednoduchý; u spodku hory té sedi Panna Maria v plášti
s korunou na hlavě, držte v pravé ruce trojnásobný květ, levou puk rukou na klínu svém
korunovaného Ježíška, jenž má v pravé ruce žezlo a v levé jablko. Pod tím čte se nápis:

„St. Maria de Monte Senate“

Na druhé pečeti (Go, 2) spatřuje se skála o 13 špícech, v nejhořejší zařezána jest pila,

pod níž se čte po pravé straně písmeno M, po levé pok písmeno 5 (Hens Seratus) ; nad me
dalionem leží korunu královské. — Pečetí techto užíval již první z Monteserratu sem přišly' opat
Benedikt dc Penalosa.

XIII. Premenstrátské opatství v Teplé

užívá od starodávna erbu, rodině pánů z Gutensteinu přirozeného (Dd), totiž: štítu žlutého,

v němž se apatřují troje parohy své barvy přirozené a třech koncích, a to dvoje nahoře a třetí
u spodku štítu; nad štítem leží iníule zlatá a vedlé ní po pravé straně berla opatská.

Erbu tuto vypsaného užíval i líroznnta,zakladatel kláštera Teplske'ho, dle pečeti, přivéšené k líetu
na založení opatství tohoto svédčícímu; a jak B. Balbín (Synt. hist. Com. de Guttnstein) vy

svědčuje, visela ještě za jeho času v kostele Teplskem nad hrobem Hroznatovym veliké korou
hcv s erbem výše přivedeny'm; týž erb byl také vytesán na náhrobku Vojslavy, sestry Hrozna
tovy, v kostele Chotěšovskem.

XIV. Klášter premonstrátský v Zellvč

nadán byl majestátem cís. Leopolda I.. jehož dátum ve Vídni dne 15. ledna r. 1669, tímto erbem

(Ee), totiž: štítem na čtvero čéstírozdeleným, v nichž & to v hornípravé a dolní levé modré viděti
jest dva zlaté klíče křížem přes sebe na pokus : zubamí vzhůru položené. v horním pak levem
& dolním pravem červeném dvě dřevěné , špíccmi vzhůru obráceně a tolikéž křížem přes sebe

položené vidlice; u prostřed štítu toho jest štítek stříbrný, kloboukem knížecím ozdobený, V němž

vyobrazen jest jednohlavý černý orel s křídly roztaženými a ústy rouevenými kn pravé straně
obrácený, okolojehož hlovyviděti jest dvě písmena, &tona pravé straně |). 5, na levé pak p.A;nad
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štítem vyniků v oblaku obraz P. Marie prostovlasé v plášti modrém, Ježíška na rukou držící; po
pravé puk strane obrazu toho leží iníule, & na levé berla opatská.

Erb tento skládá se z prvotního erbu klášterního a z erbu pánů z Leskovce, poněvadž pan
Jaroslav Krištof : Leskovec, jsa bezdetck a již poslední rodu svého, na důkaz své vděčnosti
a pro památkurodu svého přijalkláštcr Želivský ku přirozenému erbu svému, jenž se skládalz dvou
dvoužubých vidlic dřevěných, křížem přeložených v poli červeném.kteréhožto přijeli k orbu potvrdil
cís.Le0pold I. majestátem výše připomenutým (VI). — Vypsanýcb nahoře dvou klíčů zlatých užíval
klášter Želivský v pečeti své na základě výsady, Bohuslavovi I., člrnácte'mu opatovi téhož kláštera,

od papeže Řehoře Xl. r. 1367 na to nadané. *) — Dvou klíčů takových užívali v erbu svém jiní
ještě klášterové, jakož ku př. prvotní klášter premonstrátský ve Francouzsko, klášter Strahovský
v Praze, klášter benediktinský ve Vyzovicích na Moravě atd. [ páni Leskovcové nosili od tú

doby, co byli v druhé polovici XVI. století přijati do stavu panského, vedlé již výše připomenu
tých dvou vidlic také dvé klíčů zlatých v erbu svém. — Štítek střední nahoře vypsaný & Zna

menitě písmena s a A v něm přicházející vztahují se k tomu, že klášter Želivský založen byl
knížetem Soběslavem a Adletou, manželkou jeho.

XV. Clstercíácské opatství v Oseku

užívá od starodávno erbu tohoto (Ft), totiž: štítu na čtyry pote křížemrozděleného; v pravém bo
řejším zlatém jest u spodku zed se stinkami, z níž vynikají hrábě o devíti špicech s podkovou
(erb to pana Slavka z Ricsenburku, druhého zakladatele kláštera toho); v levém horním poli stří
brném spatřuje se jezdec obrněný s mečem vyloženým, ku pravé straně obrácený (erb Milhosta
z Mašrova, prvního zakladatele kláštera Oseckého); v pravém dolínm poli červeném viděti jest
bílého ha českého, jenž vzhůru drží stříbrnou ruku až po rameno (na památku, že král Přemysl
Otakar ll povítězstvínadkrálemBelour. 1260 “bdr'enéM' " "* v níž
uložen byl prst sv.Jana Kia), levé pak dolní pole, stříbrnou krokví od Spodku až nahoru pro
tažené, jest po obou stranách krokve této barvy zlaté, a pod ní barvy modré, v kteréžto modré
části vidéti jest lilii stříbrnou (erb prvniho kláštera cislerciúcského v Burgundsku). U prostřed
štítu toho jest štítek modrý, v němž viděti rakev černou na přič položenou. Štít větší leží na
kříži s konci na spůsob jetelových listů zaok rouhlenými, na nichž videli písmena M. S. B. 0.
(jakožto erb burgundského kláštera ktoriundo, z něhož první knéži do kláštera Oseckébo byli
uvedení.) Nad tím vším jest infule s feíliky a po každé straně berla opatská. : nichž jedna vzta

huje so k opatství Oseckému, druhá pak k bývalému proboštství v Pemč, jež až do časů rel'or
mace náleželo ke klášteru Oseckému.

') Viz opia: „Annales status Silene“ r. 1729 v Jindř. Hradci vydaný.



Jm. Clslerclňcskú opatství ve Vyšším Brodě

má tolíkéž svou zvláštní pcčet(Gg), jež obsahuje v sobě znaky dílem stálá, dílem od každého opata
sobě zvolená. Pečeť kláštera tohoto jest pokaždé křížem na koncích zaokrouhleným na čtyry

pole rozdělena; v jednom z těchto polí jest vzdy viděti litery gotické ,; a ;; (Hohenfurth) do
hromady Spojené, taktéž obsahuje v sobě druhé pole vždy pětilistou růži na památku založení
kláštera toho skrze Voka Rožmberského; dvě ostatní pole vyplňuje každý opat znaky dle líbezné
své vůle vybranými, ku př. prstenem, růží, lilií, obrazem svateho některého a t. p.; nad štítem
leží íní'ule a jí po levé straně berla opatská.

xm. Elášterové jlných řeholí

v Čechách pozůstávajícíchnemají ani zvláštních erbů anipečetí, anobrž berou k spečelování potřeb
svých pečeti tě řehole, k níž příslušejí ; ku př. klášterové euguslinští užívají na pečetech svých
srdce hořícího, šípem prostřeleného, jož leží na knize zavřené; klášterová dominikánšti obrazu
sv. Dominika, nebo toliko psa pochodeň v hubě držícího; kolleje piaristské písmen lat. M.
a t. p.; nebobořoudo pečetísvých obraz patrona chrámu klášterního, přidadouco k nemu příznak
řehole svě; ku př. klášter dominikánský v Litoměřicích při chrámu sv. Jakuba užívá v pečetí
své obrazu tábož Svateho, u jehožlo nohou viděti jest psa, pochodeň v ústech nesoucího. — Na

některých klášteřícli vyobrazeni jsou sice znakově zvláštní, avšak jsou to erbove zakladatelů
nebo dobrodinců klášterů těchto, ku př. v augustinském klášteře Ročovském videli jest crhy

pánů z Kolovrat, v klášteře téhož řádu v České Lípě erh pánů z Kounic, v klášteře v Bilé
Vodě erh pánů z Valdšleina atd.; pročež neužívají také klášterové líto !: spečeíování svých

potřeb listovních pečetí, znaky jmenovanými ozdobených, anobrž hěřou k tomu konci obyčej
ne početí řeholní, nebo početí, na níž vyobrazen jest patron chrámu klášterního, ku př.
Panna Maria, sv. Jakub a !. p. s příznakem řádu sveho.

XVIII.

Hledíc, co se týče erbů a počet!zvláštních, k ženským klášterům a řehol
ním kon v cn tům v Čechách. má úplný průchod, co jsme výše připemenuli o věci
té strany mužských klášterů a konventů, jichž představení nenáleží k stavu prelátskdmu; ne
bot ani tito klášterově a kongregace ženské_ nemají zvláštních sobě nadaných erbů a pečetí,
e berou k listovnlm svým potřebám pečetí. jlchž užívá celý jich řád, aneb pečeti, na nichž
Vyobrazoajest patron jich chrámu klášteth s příznakemjich řehole duchovní.



XIX.

Zlývá nám tudíž, abychom ještě jenom se zmínili o pečetech a orbíeh dvou ústavů
k vychováníšlechtičenv Praze zřízených, totiž ústav u Ter ezinskébo na hradě Praž
ském & ústavu u sv. Andělů na Starém městě pozůstávajícího, poněvadž, třeba že ústavove

tito jsou spůsobu více světského a šlechtičny v nich chované nejsou vázány sliby řehol
ními, nicméně, hledíc k zevnčjšimu řádu a kázni, dobře porevnány býti mohou s podobnými

ústavy duchovními.
Co se týče ústa vu Terezínského, nebylo ani v základnímlistu ve Vídni dne 28.

srpna r. 1775 daném, ani v řádu a arlikulích pozdeji vyšlých, ústavu tomu propůjčeno zvlášt
ního erbu nebo pečeti; toliko se vyměřuje v článku XIV. pravidel ústavních, že mají šlechtičny
ústavu toho co zvláštní znak a ozdobu přes levá rameno nosili na bílé tkanicí hedbávné medalíon,

na jehož vrchní strane spatřuje se obrnz nepoškvrnčného početí P. Marie, jakožto patronky
ústavu toho , na spodní pak začáteční písmena jmena vysoke zakladatelkynč ()l. T.) s letopo
čtem jeho založení (1755).*)

Všechny dosavadni abatyše ústavu tohoto, poněvadž pocházely z císařského rodu panují
cího, užívaly však všech titulů, znaků a vyznamenání, jež příslušejí arciknížatům a arciknčžnam
Rakouským; na abatyše tyto bylo i přenešeno právo, korunovali společně :; arcibiskupem Praž
ským panující královnu českou, kteréžto právo nekdy příslušelo knížecí abatyší kláštera u sv.

Jiří na hradě Pražském, a protož odevzdány byly též ústavu Terezinskámu berla a čepice kní
žecí, jichž jmenované abatyše při takovýeh_slavnostech užívaly.

Ústav šlechtičen na Staré m městě, „u a v. Andělů“ řečený a r. 1705 prvotně na
Novém městě zřízený, povýšen byl od císaře Josefa I. listem ve Vídni dne 23. září r. 1706

duným, na svobodný ústav šlechtičen s titulem knížecím pro každou abatyši jeho a s erbem zvlášt
ním. a jmenována první takovou knížecí abatyší Maria Josefka Gertruda hraběnka Berlepšov a,
roz. Milendonkova.

Erb ústavu tomuto propůjčoný (th skládal co ze štítu čtverhraného (kostkovitého) barvy
zlaté, od jednoho rohu k druhému na čtyry díly rozděleného, v nichž se spatřoval starožitný erb
Beríepšsky' (totiž v dolním zadním a horním předním polí 5 papoušků, dole a nahoře po dvou,

uprostřed pak po jednom ku pravé straně obrácených, v horním zadním a dolním předním polí
tre černých, jedna nad druhou stojících hrotu-i); uprostřed erbu toho viděti bylo štítek zlatý.
přes nějž na přlč leží tré štrychů černých , ze spodku pak vyniká obraz Anděla strážného, ja—

kožto ochrance ústavu toho; okolo štítu zavěšen růženec černý s křížem zlatým a zlatými pá
teři; nad štítem leží klobouk knížecí, za nímž postavena berla abatyšska; okolo štítu spatřuje se
po každé straně orel černý se zlatými pazoury a zlatým pyskem, jakožto strážcové štítu, vše to pak

l') Viz: Kurze Daratcllung der Grnndnng und dea Beaundes den k. k. thereoíaniacheu adeligan Demen
súftee am Prager Schloue. Von Ferd. Jitachinshý. Prag 1855. G.
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obejmuto jeat pláštěm hranostajovým, červeně vyloženým *). R. 1775 byla však tato hodnost

abatyše knížecí při ústavu tom vyzdvižena, načež vypuštěno z erbu a pečeti ústavní via to,
co se v nich vztahovalo k hodnosti této.

Steehtičny v ústavu tomto chovaná nosí, jakožto zvldltní znak a ozdobu, na krku na
černé stužce hedbávue medatíon , na jehož vrchní straně spatřuje se obraz Anděla Strdiného

:: nápisem: „Solus Deus,“ na spodní pak obraz sv. Jana Nep. : nápisem: .,Arha Salutis.“

Připomenutí.

Výkresy nejstarších pečetí kapitoly metropolitanské. erbu proboštského a majestátu na erb

ten i titul knížecí arcibiskupa Pražského vzdelůny jsou dle otisků, výkresů a přepisů druhdy
ve sbírce Puhičkove a Bienenberkově pozůstávajících, výkresy pak ostatních erbů, pečetí a pře
pisy listin shotovili jsme sami na procházkách svých po Praze i po zemi České za příčinou

badání heraldického & historického konaných, krome čtyř lístův, křížovniků Pražských se tý
kajících, jenž jsou tolíkež přepsány z kopií Bienenberkových.

Že jsme pak při některých kapitolníeh a klášterních erbíeh a pečetech nepřivedli listovních

dokladů na ně se vztahujících, a že se táhneme toliko na siarodnivní jich užívání, děje se proto,
poněvadž jsme o původu erbů a pečeti těchto ani v těch kterých archivech. ani kde jinde na
mohli vyhledali nějakých majestátů nebo jiných listů a pamětí.

Ku konci připomínáme ještě to, že pečeti na přiložených tabulkách nejsou vyryty dle vý
kresů, nimi podlé prvotního jich spůsobn zhotovených, anobrž — za příčinou prý pohodlnejstho
jich sestavení — v spůsobě změněné , a to jednak v míře zrn enše né, jako pečeti pod tit.
B. 0. P. a R., jednak i v míře nad prvotní znamenitě zvětšené, jako pečeti pod lit.
C. D. E. G. H. K M l. M 2. C 1. a C 2. — Změny tyto staly se však naskrze bez našeho
vědomí a přivolení.

A. Rybička.

*) D. Z. Kv. 556. J. 9.



Přílohy.

[.

Titul knížecí arcibiskupa Pražského.

Nos Rudolphus Secundus (iii.)

Ad perpetuum rei memoriam: Praepolens Deus el. summae fons sapienliae, qui cum universa
a se condiln lum porru mnxime hominos, quos reliquis & se crealis pruefecissel, pulcherrimo
quollam discrimine, verioq. graduum et condilíonnm ordino dislinclos esse voluit: hoc inter alia

lmperatoribus ac Regíhus, penes quos summa rerum est. proprii muneris loco assignnvil, ul dum

dilionum ol subdilorum sibi divinilus concreililorum commodo. debila rnliono, omniq. cura invigi
lant; eorum eliam. qui caclcris clarilele generis praeslanl, quiq. de Ecclesia ell'lepnblicn praecla
rius merenlur, dignilale magis mngisq. eugcant el prne uliis illustrent. Nihil n. sive ad subdilorum
animos inflammandos commodius, sive ad Regnorum el lmperiorum amplitudinem conservandnm

el longe Ialeq propagnnllam ulilius unqunm reperiri poluil., quamAsi virluli praemium el egreg-ie
faclis debilus honor deccrnulur. Ouod quidem ul a Majoribus nris Divis Romenornm Imperato

ribns ei Serenis“ Boemic Regibus rcelissime obscrvalum; ita nobis curne el animo semper full,
eos qui singulari studio arduum virlulis iler ingressi. memorabile aliquod specimen edidissont,

ad cmlnenliorisAinslígii cnlmen cvehcrc, sublimioribusq. honorum tilulis condecorare Nem quenlo
largius Me““ nrae gratia el muniňcenlia in tales apparueril; lanlo nois ai Splendor Iulius dif
fundelur et ea remuncrendi rnlio non lanlum decus Gees. Regíumq. celebre reddet apud exteros,
verum el domi subdilos nd praeclara lacinora obeunda beneq merendum veluli quibusdam aculeis
vehemenlius impellet et cxcilabit. Ouo circa Reuel-'“Iin Chrislo Pnlris Sbignci Bercae (lit.) Ar—
chiepiscopi Prngensis Consilínriiq. nri, fidelis nobis sincere dilecli, indel'essis nobis et inclylae
Domui nrae Auslriacae praestitis obsequiis permoli, el anliquissimae Bercarum familiao splen
dorem. quae nobis el praedecessoribus nris ůdelis semper exlilil el quod eliam nunc ex eadem
nonnulli in hoc nru llcgno el addiclis eidem provinciis non poslrcmas funeliones prorsus im
pigne obeunl cl magna cum laude adminíslranl, consideranlcs; idem vero Archiepiscopus pro sua
in Deum fpielale, el insigni Catholicue Religionis zelo non solum Ecclesieslicam disciplinnm re
elaurnre, verum eliam eos, qui in ecclesia suae Archivliecoescos lrrepserunl errores exlirparo, cos
lollere el pristinum fulei nilorem reducere, tanquam vigilans Pastor ei Anlistes sedulo adnitalur;
ac deniq. sibi a hle“ nra qua suis iniunclas legaliones promple ncc minus doxlere semper
obieril: Judicamus nri proreus esse oil'icii, u! diclum Sbigneum Bercnm clemontius ampleclamur
et in his. quae vel ad ipsum splendidiorem reddendum vel ad vivnciorem nominis illius apud

posleros memoriam relinendam facere speclareq. videanlnr, nullo prorsus modo commodo honoriq.
0 erbích, pečcrěcli. znacíčh auru hunského. 3
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eius desimus. Re ilaq. cum Illuslrib., Spectabilib. el Magcu Inelyli Regni nri Boemiae oliicialibus
caeierisq. Consiliariis nris communicala. el nro hoc eonsilio non aolum o'ium ipsorum suiirugijs
comprobato, verum eliam diligeniioro apud Maum nram hoc nomine ab omnibus aecedento in
lercessione: Ouod foelix fauslum et forlunalum sil, in nomine DEI omnipotentis, & quo lauquam

perenni fonte omnis Principalus. honos et potestas promanal: animo deliberato el non improvido,
do na cerna scienlin, el do plenaria Caesaris Romani alq. Regis Boemiae qua praediti sumus
poleslate. praefnlum Sbigneum Bercnm, Arehiepiscopum SL" Melropoiitanae Pragensis Ecclesiae,
quam Aniecessores zní-i, Serml Reges Boemiae. summopere dilexerunt et non lanlum provenlibus
necessarijs lnrgius dnlarunt, verum eliam honoribus amplissimis ornaruni, Juribus, privilegiis e!
sing-alarib. immunilatib. aliisq. oibus amelulerunt, ad Ducum etPrincipum ordinem, gradumJřasli

gium et pileum evehimus et Ducalis sive principis anliquo nominis, dignilale el lilulo, quo (uli
in archinis eiusdem Sl“ Melropolis et velustissimis aniceessorem nrorum Diuae memoriae Romnnor.

lmp.elRegum Boemiae, maxima vero Wonceslui Regis el Ducis (Jracoviae, Anno Milles“ ducenles“
secundo, Jounnís Regis Boemiae 1315 et Caroli 4“ Palris Palriae 1350 anno dalis Diplomnlis
vidcre est) Pruedecessores einsdem Episcopos el. Archiepiscopos Pragenses usos esse conslat,
el qui lempnrum solum iniuria in dcsueludinem abierat, per praesenies, Autorilale utsupra Caes' ,
ulpote Romanorum Imperator, el Regia, tanquam Rex Boemiae, deeoramus et insignimus, nec
non aliorum Principum nrorumnumeroel consonio benigniter aggregamus, Decornentes praesenli
hoc nro Caes" e! Regio edicto firmissimo el irrevoaabili, non modo ipsum Sbigneum modernum
nunc, sed fuluros clium Archiepiscopos Pragenses successorcs eius. qui rile et lcgilime a nobis
o! successoribus nris ilegibus Boemiac nominali, & S“ Sede Aposlolica Romanu confirma

bunlur, perpuluo durainris in fulurum lemporibus (qunlenus aelemum hoc nrne erga eundem

Shigneuni volunlulís apud posleros exstel teslimonium): ah oihus ei singulis, cuiuscunq. cou
dilionis, praeeminonlioe, status, gradus e! dignilnlis, eliam Regalis uul Ducnlis existanl hominihuv

pro \'eris illuslríll. Principibus haberí, leneri, dici el honorari debere: quemadmodum Nos ipsi
eos Principes nros declaramus. dicimus , appellamus , nominamus e! reeog-noseímus, eosq. cum
successoribus nris omni iempore dicluri, appellaiuri, nominaluri el rocogniluri sumus: Volenles
et smluentes eudem Authoriiale noslra et poleslale praefaln, ul modernus el fuluri crebro nomi

naiae Ecclesiae Archiepiscopi omnibus et singulis Privilegijs, Indultis, immunilulibus, liberlalibus,
Juribus, consuetudinibus, honoribus, dignilatibus, prueemincntiis, l'astigijs, prnerogalivis,aucluarijs,
exemplionihus, gralijs el favoribus, quibus celeri nri Principes, lam Ecelesiaslici quam seculares,
in oxbus Regnis, Provincijs, ac dilionibus nris atq. in Imperia Romano consliluli, de iure vel

consuatudinc gaudont el fruunlur, uti, frui, gaudere ot poElEivaleaut el debeani, ulaninr, fruanlur,
gaudeant et polianlur, dummodo nobis et successoribus nris, Ser" Regibus Boemiae, in poslerum
quoq. debitam observanliam praestilerinl. Non obstanlibus quorurncunq. conSueludinibus ot ordi
nationibus, suzulis, Privilegijs. prnescnlib. el l'uluris, quae quoq. modo contra huiusmodi decla
ralionem nram facere possenl, quibus per praesenles expresse derognmus et derogatum esse pro
Nobis el Successoribus nris, Auguslis" Romanorumml' lmpp. el Ser. Begibus Boemiae, volumus.
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Nulli ergo omnino hominum, cuiuscunq. fuori! gradus, ordinis et status, lit-„eat hane nostrae
ereationis, erectionis, renunciaiionis, restitutíonis, concessionis, Decreli , voluntatis et. gratiae
paginam ausu temerario infringere. aut ei in toto sive in aliqua eius parte contravenire. Si
quis vero id altentarc praesumpserit, Noslram, haeredum ei successorum nrurum, lmpp. Romano

rum el Begun Boemiac, noverit so iram ei indignaiionem incursurum. In quorum lidem etleslimo
nium hasce literas lieri ac sigillj nri Caes. appcnsione muniri iussimus. Dates in Regali nra Praga

XV. dia Mensis Junij, Anno dni sopra millesimum sexcentesimo lerlio. Regnor. nror. etc.

(I.. S.) (Ex originali desc. Bienenberg)

ll.

Erb proboštství na hradě Pražském.

Rudolphus Secundus divina favente clementia eleclus Romanorum lmperalor etc. (lit.)

Ad perpetuam rei memoriam reeognoscimus et nolum facimus lenore praesentiurn univer
sis. U: a sole reliqua lnmina lumen et haec inferiora corpora vires alquc incrementum accipiunl;

sie 'ab imperatoria Msjeslato ae dignitato, quam dignitalum esse maximem divina providentia
voluit, non solum reliquae dignitales alquc honores, sed dignitatum clinm atqne honorum Insignia
el arma non tanlum inter seculnres, sed cliam inter Eeclesiaslicos, quorum perpelua ac suprema
proleelio Imperatoris et Regibus ineumbil, promanat. Cum itaquo pleraeque omnes dignitales et
ollicia ecclesiastica primaria propriis Armis el lnsignibus gaudeanl. iisqua in Sigillis rcbusque
omnibus exlerioribus ac ncgotiis uianlur: Praeposilura autom Melropolitanae Ecclesiae Pragensis
Insignia nulla pecnliaria hoc lempore habent, praetermiltere noluimus, quin ad humillimas preces
HonorabilisdevotiEdelis nobis dilecti GeorgiiBartholdi Pontani a Brailenberg, Me
tropolilnnae Ecclesiae Pragensis Pracpositi, Prothonotarii Apostolici. Comitis l'slatini, Archiepi
scopalus Pragensis Oli'tcialis, Olomucensis ac Budiasinensis Canonici, qui Praeposiiuraui illam in
siaurare ac prislino nitori iestiluern conalur, eandem novis Armis decorandam alque cxornandnm
sumeremus, benignc clementerquc in eo considerantes prneclara moderni Pracpositi iam nominali
merita, qui praestsnli doctrina vsriaque erudilione praeditns mullum ornamenti od Metropolitnnam
Ecclesium Pragensem per omnes dignilatum saccrdolalium et functionum gradus ad Proposiluram
cveclus ailulil, concionando, scribendo, orationes habendo, cujus varia seriplorum ac lucubra
tionnm monuments cum soluta oratione tum ligata iypis edita publíce extent, el quem jam ante
variis do ea causa privilegiis ei graiiis, uli Nobilitate, Laurea poělicn elSacri nostri Palatii Comitum
honore deeoravimus,ac deinceps quavis gralilndine supradictae Praeposilurne haee quao
sequunlur Armorum Insignia clemenler dedimus, donavimus, concessimus et elargili sumus, siculi
hisce domus, donamus, conoadimus et elargimur: Seutum cacruleum, quod Principem calapbractum

pileo et cblamydo ducali auro interlexta ornatum , aiio solio considentem et divumglVenceslaum
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referentem prac se ferat, qui clypeum nigrum, zona aurea per transversum decoratum, Archicpi
scopatus insignia avita, duobus baculis quernis nigris Burgundicnc Crucis in modum decussanti
bus et Stemma familiaa Berkanao in nostro regno Bohemiae primariac, unde modernus Archi

episcopus Sbigneus Berka oriundus, designantihus appensa continenlem in gremio tuealur. Sculi
vero ipsíus superiorem campum litera lt. aurea corona regia insignita, auguslum nostrum nomen
significans, illustret atq. coronct; inferiorem autem turris alba cx moderni Praeposili insignibus
desumpta, tribus in summitatc pinnis, totidemque ienestris apertís conspicua, et tribus ru pibus
croceis sive aureis insistens, occupet; retro divi Wenceslai solium vexillum ejus nlbicanr nigra
uquila. alas explieante ac stella rubra in carum sinistra splendente pandalur. Ouemadmtdum
haee omnia in medio hujus nostri Diplomatis coloribus suis reclius elaborata et oculis objecta
videre liceL Volentes ac praesenti edicto nostro nrmitcr statuentcs, quod haec Armorum insig
nia dictae propositurao sint perpetua et nulln alia surrogari debeanl, quodque iisdem pracme
moratus Georgius Bartholulus modernus l'raepositus ac successores ejus legitimi in robus spiri
lualibus et temporalibus, ccclesiasticis et profanis quovis modo uti possint ac valeant. Nulli
ergo omnino hominum, cujuscunque status. gradus, ordinis, conditionis aut praeeminentiae exsli—
lerit, liccat hanc nostrae concessionis, gratiac, \'oluntatis el cdicti paginnm infringere aut violare.
Quisquis vero id ausu temerario facere et attentare pracsumserit, nostram et Imperii sacri in
dignationem gravissimam ac mulctam viginti quinque Marcarum auri perl fisco nostro imperiali et
parti Iaesae ex aequo penuendam, omni spe veniaa sublata, sese noverit ipso facto incursurum.
Harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum et sigilli nostri Caesarci uppensione mu—

nitarum. Datum in arce nostra Pragae die secunda Mensis Februarii Anno Domini Millesimoquin

gentesimo nonagesimo sexto. llcgnorum nostrorurn Romani Vigesimo primo, Hungarici vigosimo
quarto et Bohemici itidam vigesimo primo.

Rudolphus na. p.
Ad mandatum Sac. Caosareae

Majestatis proprium
J “. Ban-itius na. p.

(Ex Originali in archivio Metrop. ecclesiae Prag.
desc. Bienenberg.)

Erb arcijáhenství Plzenskóho.

Anno D. 1546 Ferdinandus ]. nex \'ratislaviae dedit diploma, quo Plsnensibus conccssít jus
collaturae ct Patronatus templi parochialis's. Bartholomaei Plsnae, quod bactenus a primo sui

initio fuil apud ordinem Teutonicum. Ultimus ex 'l'eutonicis l'uit Mathaeus Šwihowsky. ordinis
illius per Boemiam et Moraviam Comendator.' Post hunc ecclesiastica clero ecclesia commissa
t'uit. lšt Archidiaconatus, sive Praolatura a S. Gcorgio ad civitatis ecclesiam primariam, nimi
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rum S. Bartholomaei translate 'est. Supradicto privilegio omnes canonicc illud beneůcium intran—

lcs gaudent et gaudero debent omnes sucocsores praelali.
Horum autem, qui Teutonicis et clero successere, series haec est:

l- Joannes Przcsticky od D. Viti canonicus Prag—ae, a l'lsnensibus anno 1546
praesenlnlus.

ll. Thomas Bavarovinus oriundus ex Bavarow. llunc post annos aliquot canonici Pragen
ses evocarunt ad se, et unum de suo numero fecerunt. Faotus eat capiluli decanus Metropolí—

tani Pragensis et ipse est, qui Plsnam rediviL

(Lib. Memor. Arcliidiuc. Plsnensis. pag. 261)

Reverendum Capitolum Pragense ob tot in se et in ceclesiam catholicam l'lsnensium me
rita, eisdemque Praelatis Plsnensibus non solum concessit eodem (uti) clypco seu iisdcm insignibus,
quibus gloriatur Sancta Metropolitan ecclesia D. Viti, prout hodicq. Praelnti Plsnenses eodem
usurpanl, rerum eliam eosdem omnes in perpetuum voluerint esse suo Capitulo in

eorporatos, tituloq. Canonici Pragensis semper gaudere, sed per injuriamne tilulua ille veni
in desueludinem.

(lbidem p. 271.)

IV.

Právo pontifikální faráře Plzenského.

Petrus Paulus Vcrgerius Justinopolitanus, Juris utriusq. Doctor, Prolonotarius Apostolícus
et SSmi. Domini Nostri Clementis Papae VH. ad Screnissimum Ferdinandum Romanorum, Hungariae
et Boemiae Regem Nuntius ae Orator cum potestate Legali de Latere — dilecto Nobis in Christo

Mathaeo plebano oppidi Plsnensis, ordinis Teutonicorum, Salutem in Domino sempiternam.
Sedes Apostolica, Magislra Fidelium, perseveranles in obedientia lilios omnibus commedia

libus atque ornamentis, quibus poterit, cumulnrc contendit, nee non aulum illos, verurn etiam sub
dilos illorum nomine perbenigne lolo charitatis sinu compleelitur. Cum itnque prius oppidum

l'lsnense, cujus lu Plebanus existis, propter suam in orthodoxa fide constanliam a Summo Pon
tilice felicis recordationis Paulo singularibus armis, ut in lilcris desupor confectis vidimus, or
natum luerit, Nobisq. illorum intuitu humillime supplicare fecisti, ut tibi moderna Plebano et

luis Successoribus, quo mitra, baculo paslorali et aliis Ponlilicalibus uti possint, authorilato Apo
stolica concedere digmtremur. Nos igitur digne agerc credentes, si imilando vestigia Majorum
benemerilos frucluosius honoramus, Tibi dielo plebano et omnibus successoribus canonice et 10
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gilime inuanlibua, ul inlra moenia el muros dicli oppidi Plsnensis in ecclesia diebus
dominicis summiaq. feslivilalibus milra el bacalo paslorali, chirolccis. annulllo, sandalia ac aliis
Ponliůcalibus inaigniis uli. ac in pnrochiali ecclesia inlra moeniu praefali oppidi, cum celcbravg

rinl, benedicliOnes solennes posl miasarum, vesperarum. malulinarum ac aliorum divinorum olli
ciorum solennia super populum ibi praesentem, dummodo ibi Anlisles aliquis, seu sedis aposlo
licae Legatus praesens non fuel-il, vel si praesens sil, ad id ejus expressus accedat assensus,
elargiri, ac imagines, cruces, calices, reales, mnnlilia et alia paramenla o! .ornamenla ecclesia
slšca e! sacerdolalia ad divinum cullum nocessaria in ecclesiis praefali oppidi Plsnenis a novo
bencdicere, consecrare ot rcconciliarc do speciali gralia aulhorilale SSmi. Domini Noslri Papae,

qua in hac parte l'ungimur, lenore pracscmium facullalem damus el concedimus, non obslanlibus
constilulionibus el ordinalionibus Aposlolicis ac in provincialibus el synodalibus ediclis, con—

ciliia gcneralibus vel specialibus, celerisque conlrariis quibuscunquc.

In quorum omnium el singulorum pracmissorum lidem el leslimonium has praesenles lieri
aigilliq. Noslri jussimus et fccimus appensione communiri.

Datum Pragae a Nativitatc Domini 1534, XVI. Calendas Maji. l'onlilicalus SSmi in Christo
Patris el Domini Noslri Clementis divina providenlia Papae \'ll. anno XII.

Pelrus Paulus Vergerius
Nunlius Aposlolicus.

Visa.

Erneslus a Schleynicz, Archiepiscopalus Pragensis Administrator etc. praesens diploma ad
Nos gratia pariůcalionis oblalum, perlcgimus et diligcnler expendimus alque lcgilimum hac sub
scriptione fore approbamns.

C. L. Ouo.

lloc diploma poslea ob quaodam, quao intervencranl, exlnibilum est a Reverendissimo Do
mino Joanne Alcxio Czapek, Archidiacono el Praelalo Plsnensi, Celsissimo ac Reverendíssimo

Domino Principi lllalhaeo Ferdinando a Bilcnberg, Archiepiscopo Pragensi, ejusq. in spiritua
libus vicario Reverendissimo Thomae Joanni Possinae de Czcchorod, Metropolitanae Pragensis
Decano, ac die 30. Nov. anno 1672 receptura hac cum resolutione, quod Ponlilicalibus in solen
nis missarum alioramq. divinorum oITiciorumPraelalus Plsnensis secure uli possil, non lanlum

in ecclesia parochiali, sed cliam in aliis ibidem.

(Lib. Mem. Archidiac. Plsn. p. 265.)



V.

Erb a právo ponlmkálni řádu křižov. v Praze.

Nicolaus, Dei GratiaEcclesiaePragensisEpiscopus,Magistro C. et fratri bus Ho
spitalis S. Francisci Pragensis, cunclisq.I'ralrihustam praesenlibusquam futuris
ojusdem Professionis et Ordinis pci- Boeminm, Moravinm atq. Poloniam vel in qnocunq.
Ioco tcrrarum sint ad pracsens. vel fuerint in postel-um constituti,Magistro, qui nunc est, vel cjus
successoribus canonice intrantibus, et ipsi Hospotalí et subjectis in perpetuum. A no Inno—
centio IV. Romanae sedis Summo Pontilice accepimus in mandatis, quatenus deferendi signum
congruum auloriLate npostolica vobis concederemus liberam facullalem, cujusq. mandati tenorem
praesentibus litteris decrevimus inserendum, qui talis est: [nnocantius Episcopus, Servus
Servorum Dci, Venernbili Fratri IV. Episcopo Pragensi salutem et Apostolicaui benedictionem.
Precibus dclcclac tilínc in Christo Agnetis, Sororis Monasterii S. Francisci Ordinis S. Damiani Pra
gensis, de cujus bonis Hospitale ipsius Monasterii immediate ad Apostolicam sedem pertineus
constructum dignoscitur, benignum imperlientes assensum, Fraternitati tuae per apostolica scripta
mandamus,quatcnusC.uagistro et Fratribus cjusdem hospitalis, si expedirevidet-ia,
deferendi Signum congruum, quod libi videbilur, concedns auloritaic nostra liberum facullaiem.

Datum Lugduni Vl. ldus Octobris, Pontilicatus Nostri Anno octavo. Hujus igitur autoritate man
dati, habito prudentum virorum consilio, slatuimus et autoritate apostolica, qua in hac parte fun

gimur, connrmamus, quod pro signo in mantello el cappa atellam rubram cum signo crucis
rubrao dcsuper, Iibcre et in omni loco ubsquc contradictione cujusq. sine nbslaculo deferalis.
El ne aliquis ausu temerario contra mnndntum Apostolicum el nostrum in deferendo hujusmodi
signo vohis ingerat moleslialn uul gravamcn, sub inlerminationc unuihematis perhibemus, cl nisi
tcmcrarius hujusmodi molestalnr citius rcsipuerit, scnlentiam excommunicationis, quam autoritate
apostolica nunc ferimus, secundo, lcrliove commonitus si non destiterit, appellatione postposita
tunc incurrat. Ad _cujus rci cvidentiam praesentem paginam sigilli nostri munimine roboramus.

Datum Prague in ecclesia S. Petri in vico 'l'eulonicorum, praesents abbulo monlis Sion, praesen
libusq. l'rntribus minorihns, aliisq. plurimis Heligiosis, Anno Domini Millesimo Ducentessimo
Ouínquagcsimo secundo XV. Calendas Julii.

L. S" 'll' _
pnntlenlgilslin (Ex originuli in archivio M. Cructg. Prague.)
lilie tlavis
ct. rubris
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Alexander Episcopus,Servus ScrvorumDei, dilectis iiliisPriori et fratribus
Hospitalis Sancti Francisci Pragens: OrdiniaSanctiAugustiniad RomanemEccle
aiam nullo mcdio pertincnlis, Salutem et Apostolicam benedictionem.

Cum a Nobis pelitdr quod justum est et honeslum, tam Vigor aequitetis, quam Ordo exi

git rationis, ut id per solicitudincm Ollicii Nostri ad (lebitum perducatur ell'ectum. Cum itaque.
sicut exhibita Nobis Vestra petitio continebat, Vencrabilís frater Naster Pragensis Episcupus au
toritate literarum felicis recordationis lnnocenlii Papac Praedccessoris Nostri Vobis Signum
Crucis ct Stellae duxerit concedendum:Nos veatrís supplicationibus inclinati, quod ab
codem Episcopo provide factum est, ratum habentcs et gratum, id autoritate Apostolica conlir
mamus et pracsentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo OII'IIIÍI'IOhominum licoat hanc

paginam Nostrac Conlirmationis infringerc, vel ei ausu temerario contrairo. Si quis autem hoc
attentarc praesumpscrit. indignationem Omnipotentis Dei et beatorum Apostolorum Petri el Pauli
ejus noverit sesc incursurum. Datum Anagaine Xll. Calendas Julii Pontilicutus Nostri
anno aecundo. (+. 1258.)

p„„domisin (Ex originali in archivio Mon. Crucig. Prague.)
Glo acrico.

lnnocentius PP. Xll.

Dilecte lili salutem et Apostolicnm benedictionam. Exposcit tuae devotionis sinceritas, ac
morum promeretur honestas, ut ea quac a Nobis suppliciter postulas, alleclu benevolo tibi con
cedamus. Cum itaque, sicut Nobis nuper exponi i'ecisti, aacer O rdo Cr u cige r oru m cum
rubon stella " uncupatus. sub regula S. Augustini Sedi apostolicae immediate subjeclus at
a nonnullis pontilicibus Romanis, Praedeceasoribus Nostris, videlicet Gregorio lX. Innocentio IV.
Alexandra etiam lV. et Benedicta XII. upprobatus, ab anno Domini ltlillesimo Ducenlesimo trigo

simo octavo in Regia civitate Pragensi in Bohemia institutus repcrintur, semperque non obstan
tibus tot temporum injuriis et revolutionibus, quae ob diversas hacreses in regno Bohemiae sac
vierunl, constanter et continuo in Convento seu Hospitali S. Francisci ad pedem Pontis vetero
nuncnpati ctiam Pragensi, in vera orthodoxa ůde catholica permanserit; cx quo autem Ferdinan
dus secundua Regnum praefatum recupcravit, sub eo et Successoribus ejus per Dei gratiam ct
Benedictioncm ita aasurcxerit, ut non tantum Hospitalitas crga Paupores juxta institutum Ordinis
laudabiliter ct liberaliter exorceatur, sed ctiam cultus divinus a Religiosis Professis ejus
dcm Ordinis cum magno decorc promoveatur novaque ejusdem Conventus scu Huspi—
talis ecclesia :: to pro tunc dicti Conventus sou Hospitalis Prioro tam magnilice erecta
ot a Bonae memoriae Joanne Fridorico, du'n vixit, Archiepiscopo Prugensi solenni ritu
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consecrata existat, ut excepta Ecclesia Metropolitan Pragonet nulli alteri intra Pragam cedat,
in eaq. magnilicentia fabricae ac ornaius interior et olliciatura Divinorum Sacriliciorum cum
solemni Musica spectamur, nec non in praefato Convento seu Hospitali at Ecclesia buiusmodi duo
decim sacerdotes praetor eomplures Clericos tam ad promovendum cultura divinum, quam exorcendam
Hospitalilatem erga Pauperes. quorum insignia semper est numerus, sub obedientia Genoralis Ma—

gistri el Prioris Comenius pcrmaneanl; Generalis vero Mag-istri dicti Ordinis dignitas sit valde
conspicua, utpotc Caput totius Ordinis per Bohemiam, Silcsiam et Moraviam, cui, ut asscritur,
compelit conicrrc binas Praeposiiuras, binas Commcndas, complurcs Docanatus ct alia ecclesia
stica benefit—iacum cura et sim: cura Religiosis suis in dicto Hospitali et Conventu Prol'cssis, in

quos excrcet Jurisdictionem quasi Abbatialem, proptereaq. ut dignitas bujusmodi decentius et
honoriůcenlfusexerccri \'aleut: Noa igitur te rí? um, qui ut etiam asset-is. sexageslmurn
tune uclntis annum agis, ac in Theologia lÍEr ct Modernus "íšl' G'r-alia dicli Ordinis canonico

elcclus uxislis, electioncmq. de tui persona ut praeša't. l'aclam a Nobis connrmari obtinuisii, spe
cialibus i'avoribus et graliis proscqui \'olentes, ncc non a quibusvis Excommunicationis, Suspen
sionis et Inlcrdícli aliisq. ecclesiasticis sententiis,censuris et pocnis a jure vol ab homine quavis
occasiouc rcl causa latis, si quibus quomodolibct innodatus existis, ad cit'cctum praesentinm dun
taxat consequendum barum serie absolvcnlcs ct absolutum pena censentcs , porrcctis Nobis pro
parte lua Super hoc supplicationibus inclinati, cx Volo Congreg-ationis Vcncrabilium Fratrum
Nostrorum sanclao Romanae Ecclesiae Cardinalium super ritibus Ecclesiasticis praepositorum. libi
tantum, et ad tui vitam tantum, ut tu, quumdiu vixcris, et ejuadem Ordinis Magister Grílis exsti
teris, milra. Baculo et annulo, aliisquo lnsigniis Pontificalibus in dicti Convenlus seu Hospitalis
ac tui Ordinis, ac etiam in aliis dc Iiccntia tamen Ordinariorum Ecclesiis, inter missarum alio—

rumque Divínorum Oil'xciorum solemnis uti, ac Missas aliaquc divina oilicia solemnitcr celcbrnre,
dummodo tamen inibi aliquis Aniistes, vel sedis Apostolicao chatus pracsens non sit, vol si
praesens existat, ejus ad id expressus accedat assonsus, ac quascunque ccclasias et coemateria
tui ordinis sanguinis vel scminis humani ell'usione vel emissione, aut aliler quomodlibet poluta
eidem Ordini subjects, aqua prius per uliqucm Antistitem Catholicum, Gratiam et Communionem

Sedis Apostolicac habentem, ut moris cst, benedicta reconciliare, dummodo Ecclesiae et Come:
tcria sint tanlum benedicla et nan consecrata ct tamen ad id expressus Ordinarii et non als

acccdet assensus, nec non omnia et singula indumenta et pnramcnta Ecčlšca, ornamentaque

quaecunq. ac etiam Campanilia, Campunas. Caliccs ct portatilia Altaria aliaíLuc quaecunq. et quo.
modolit—etnuncupata, ad cultum divinura quomodolibet necessaria et oppna, in quibus tamen
sacri Chrysmalis unclio non requiritur, et pro illis tantum rebus, in quíhus sacri Chrysmatis
unclio practerea non adhibetur, etiam cum solitis solomnitatibus et ceremoniis libere ot Iicite
benedicero possis et valeas, plenam et libcram licentiam et l'acullatem Apostolica Autoritate te

noro praesentium conccdimus et impertimur: non obstantibus quibuscunq. Apostolicis etiam in
synodalibua, Provincialibus, Gcneralibusq. Conciliis cdilis vel edendis specialibus vel generalřbns
constitationibus et ordinationibus, nec non Conventus sou Hospitalís et Ordiuis pTurum etiam Ju

0 Erbich, pečelěch | znacích ahvu brněnského. 4
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ramento contirmatione Apostolica vel quai/is tirmitate alia roboratis Statutis et Consuetudinibus,

Privilegiis quoq. Indultis, eliam litteris apostolicis in contrarium praemissoruta quomodolibgz dig
ponentibus, quibns omnibus et singulis, otiamai de itlia eorumq. totia tenoribns specialia speci—
tica expresu ct individua, non autem per clausulas generates idem importantes mentio seu quae»
via alia cxprcssio babenda, aut aliqna alia quuiaita forma ad bacc servanda foret, illis alias in
suo robore permansuris, hac vice dumtaxat barum serie specialiter et expresse ac latissime et
plenissime dcrogamus cxtcriSq. contrariis qoibuscunque.

Datum Romac npud sanctam Mariam llajorcm sub annulo Piscatoris die XV. Maji
MDCXCVI. Pontiticatus Nostri Anno quinto.

Z knihy řa'du křiž.: „Electionea llagislrorum
Gcneralium“ z r. 1700.

Clemens Episcopus Servus Sorvorum Dei. Ad perpetuum rei memoriam. ln apostolicae
dignitatis solio et poteslalis Plenitudinc summa Rcdemptoria Nostri Clementia, meritis licet impa
ribus constituli, od ea libenter intcndimus, per quoe provisionis nostrae nuspiciis Conventus seu

llospitalia insigniri corumq. Magistri Generalea cis pro tcmpore praesidcntes nmjoribus semper
bonoribus ct dignitalum pracrogativis extolli et decorari valeenl. Sone pro parte dilectifilii Joan
nis Francisci Frunchimont, moderni Magistri Generalis, OrdinisCrucigoro
ruin cum rubca Stella nuncupatorum, Ordinis Sancti Augustini Canonicorum Regulorium, Civitatis

Pragensis in Bohemia. Nobis nuper exhibita pelitio continebat, quod supradiclus saccr Ordo
Crucigeromm Sadi Apostolicae immediate subjectus, a nonnullis Romanis l'ontiticibus, Pracdeces
soribus Nostris, videlicct fclicis recordationis Gregorio Nono, Innocentio W.. Alexandre etíam
quarto et Benedicto duodecimo opprobatus. ab anno Domini Millesimo Ducentesimo Trigcsimo
octavo in regia Givitate Pragensi in Bohemia inatitutus. non obstantibus tot temporum injuriis ct
revolutionibus, quae ob diversus haereses in Hogno Bohemiae successcrunt, constenter ot con
tinue in Conventu seu Hospitoli Sancti Francisei ad padem pontia veteris nuucupati, ctiom Pra

gensis, dicti Ordinis in vera orthodoxa fide catholica permunsit; cx quo autem Fcrdinandus se
cundus Regnum pracfalum recuperavit, sub co et successoribus cjus per Dei Gratiam et Bene
diclionem ita assurcxit, ut non tantum bospitalitas erga Paupcres juxto institutum Ordinis lauda
biliter et liberaliter cxerceatnr, ita quod Arcbicpiscopos Pragonses, ab llnercticis bonis omnibus
spoliatos, centum et pluribus onnis in totum vel in parlem aluit; sed etiam Cultus divinus a Re

ligiosis Professis ejusdem Ordinis cum magno decore promoveatur, novaq. ejusdein Comenius
seu Hospitalis ecclesia tam magniňce crrccta, et a bonac mcmoriae Joanne Friderico, dum vixit,
Archiepiscopo Pragensi solemniter consccrate existit, ut excepte Ecclesia Metropolitan Pragensi
nulli alteri intra Pragam cadet, in caq. magniůccntia íabricao ac ornatua interior et ofticialura
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divinorum oHiciorum cum aolemni Musica specuntur, nec non in praefato Convenlu seu Hospi
uli duodccim Sacerdoles praeler eomplures Clarieos tam ad promovendum cullum divinum, quam
exercendam Haspilalilatcm erga Pauperca, quorum insignia semper eat numerus, sub obadieulia

Geueralis Mag-istri e! Prioris Convenlus permaneunt; Generalia vero Hagíslri dieli Ordinis digni—
tas sit \'alde ennspirua, ulpole Caput tolius Ordinis per Bohemiam, Silesiam, Horaviam el Polo
niurn, ae in Religiosos suos Jurisdiclíonem quasi Abbalialem exerceal et in publieis Regni comi
liis aessionem volumq. alque praecedenliam unle omnes Praelalos Regulares el Visitaloras quo
rumcunq. Ordinum in pcrpeluum habeal. pluriuiiaque aliis privilegiis decorala exislat, proplereaq.
u! dignilas hujusmodi dccenlius et honnrilicenlius exerceri valeni, aliqua speciali praerogaliva
a Nobis el Sede Aposlolica condenorari non indignum videalur: Nos igilur, qui Convenlum seu
Hospilalium aliorumque lecorum Ecclesiaslicorum et Magislrorum Gcneralium decorem et venu—
stalemsummopereexoplamus,ipsumJonnnem Frunciscum modernum Magislrum
Generalcm dieli Ordinis Canonice eleclum, quiq. elcclionem de sui persona factam
& piae memoriae lnnocenlio Papa duodecimo c-tiam Praedeccssore Noslro contirmari oblinuit, el

Couvenlum seu Hospilale lzujusmodi specialibus faveribus el graliis proscqui volenles. ipsumq.
Joannem Franciscum a quibusvis Excummunicalionis. Suspensionis el lnlerdicli, aliisque Ecclesia

slicis scnlenliis, censuris el pccnis, &jure \'el nb homine, quavis occasione \'el causa |alis, si
quibus quomodolibcl innodalus exislii, ad ell'cclum praesentšum lanlum consequendum harum se

ria absolvcnles, et absoluluuu fore censenles, eius hac in parte Nobis desuper porrcclis suppli
calionibua inclinali. ex rolo Congrcgnlionis Venerabilium l'ralrum Nosirorum snnclnc Romanne
Ecclesiae Cardinalium super Rilibus Ecclesiaslicis Praeposilorum, eidcm Joanni Francisco Magislro
Generali ct suis successoribus in dignilule Msgislri Generalis d:“cliOrdinis legitime et canonicc

eleclis et inlranlibus pro lempore cxislenlibus, ut ipse el illi, quamdiu vixcrinl, cl ejusdcm of.
diuis llagislri Generales exslilerinl, llilra, Bacula, Annulo, Pusloralibus, aliisq. Ponlilicalibus insi—

gniis in dieli Convenlus scu Hospilalis. ac sui Ordinis, seu eliam in aliis, do licenlia tamen Or.

dinariorum ecclesiis inler Missarum aliorumq. divinorum oiliciorum Solamnia ulí, ae Missas aliaq.
divina oilieia solemniler cclebrare et Benediclionem solemnem pos! Dlissarum, Vesperarum, Ma
lulinorum et aliorum divinorum oll'lciorum Solemnia super Populum inibilanc cxislenlem, dummodo

inibi aliquis Anlislcs seu Sedis Apost.l.cg-nlus praesens non fueril, seu si praescns sil, ejus ad id expres
sus accedatassensus, elarg-iriac quaseunq.ecclesias conseeralas ct Coemcleria sanguínis vel seminis
humani ell'usione vel emissione, aut alius quomodolihct pollulas, eidem Ordini subjectas de licen—

lia proprii Episcopi et cum aqua ab Epiaeopo benedicta reernciliare, nec non omnia et singula
indumenla el paramenta ecclesiaslica, omamenlaq. quaecunq. ac eliam Campanilia, Campanus,
Cruces, Vasa, Tabernacula el porlalilia allaria, aliaq. quomodolibet nuncupala. ad divinum cullum

quomodolibet necesaaria et opporluna, in quibus tamen sacri Chryamalis unclio non requirilur,
el cum aolilis solemnilalibus, caeremoniis juxta decrela Gcncralia reeolendae memoriae Alexandri
PP. seplimi. simililer Praedecessoris Noslri, circa usum portatilium Praclalis Episcopo inferio—
ribus conceasum die Vigesima seplima Mensis Septembris Anni ejusdern Domini llilleaimi scxcen
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lcsimi quinquagesimiNoni edita, libero et licile benedicerevaloal, exceplalamcn facullatc conl'orandi
Ordines llinores, Apostolica aulorilale tenore praesentium concedímus el indulgemus plenamq. ot
liberam omnimodam liccnliam deauper impertimur, non obslautibua quibuscunq., oliam in Syno
dalibus Provincialibus, nniveraalibusque Conciliis, edilia vel edeudia, specialibus vcl Generalibus
wnslilulionibus ct Ordinationibus Apostolicis nec non Convenlua seu HoSpilalis el. Ordinis prao
fawrum. eliam juramcnto, conůrmalionc Apostolica vel quavis lil-mimo alia roboralis Slalulis ct
consueludinibua, privilegia qu0que indullis, er. lillcris Aposlolicis in conlrarium praemissorum
quomodolibet disponenlibus, quibus omnibus cl aingulis, eliamai dc illis illorumq. lolis lcnoribus

specialis, speciůca el expressn ac individua, non aulcm pcr clausulas Goneralos idem importan
tes menlio seu quaevis alia expressio habenda, aut alíqua exquisita forma ad hacc servanda fo
rel, illis aliaa in suo robore pormansuris, latissimo hac vice dumlaxat Specialitcr ol exprosso
derogamus, celcrisq. contrariis quibuscunque. Nullicrgo omnino hominumlicoal hanc Paginam No
slrae Absolulionis, Conccssionis, lndulli el licenliae ac facullatis imperlionis infringcro, vel ei
ausu tcmcrario conu-sire. Si quis autem hoc allenlara praesumpaerit, lndignalionem Omnipolentia
Dei ac Bealorum Peu-i et Pauli Apostolorum ejus se noveril incursurum. Datum Romae apud
S. Mariam Majol-em Anno Incunalionis Dominica MDCCL Sexto decimo Calcndas Sepiombria.
Pontilicatus Noslri Anno ].

+ Aug. Cll'. dc Carolis.
Clemens llfana. H. Majol-is.

PR! V. Melchior m. |). A do Magislris m. |).

(Ex originali in archivio Crucigcrcr. cum R. Slclla.)
(Sigillum plumbeum pendena

in ůlis rubris cl llavis.)

Marlius Palonliua pro llagislris n. p.

JNNS. Pallavicini.
P. B. Mastngum m. |).
LL. Novell. CapelL Coad. m. p.
B. s. Cla. R. Paulinus.

(E collect. Bienenberg.)
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Vl.

Erb kláštera Zellvského.
Wir Leopold elc. (iiL)

Bekhennen óll'entlich mil diesem llriell' vnd thuenKhund Allermenniglich, Wassmassen Vnss

dar (lit.) J oh a n n C hr is tnph Fre y herr v o n L esk owe tz vnterthenigst zu vernehmen
gegeben,Wie dass in dem \'hraltenStifft und Gotteshauss zur Seelaw. dess Prae
monsualenscr Ordens. se ven Vnsserm Lobseligsten Verfahren Kónigen in Bůheimb Sobieslao
dem Erslen vnd seiner Gemahlin Adelheide geslimet, Wie auch von Vnserm in Gott ruhenden

hochgeehrlislen Herrn Anhern Kaiser Ferdinanda dem Anderlcn, Christmildisten angedenckhens,
aus dem Katzerisch Geweldt crobort vnd besaglem Orden restiluirt wurden seye, allda nun der
Gollesdiensl mit sonderbarem Eyfer volll'iihret werde; dahero Er in Consideration seincs obha—

benden Acht vnd Sechzigjahrig hohen Allers vnd dass Er der Lezle dieses Nahmens vnd Slam
mes, vmb sein und seiues Eheweibr Suelcnhcyl besser vorzulehen, bewogan werden nach dem
Exempel seiner Verfahren, dern Wappen-Gedachtniss vher zweyhundert Jahr in dem Cher dor
tigcr Kirchen zu finden, ihre Begrdbnus daselbslen za erwahlen. zur dessen etwelcher Danckh

barhheit: Er selbígen Abbten vnd Conuent quappens Genossen dess Vralten, vnd an ihm gleich
samb abslerbendcn Geschlachts deren von Leskowecz anzunebmen entschlossen, mit vnlerthenig
slen Biu, Wir geruheten lhme die'Kays. vnd Kónigl. Gnade zuelhuen. vnd dessen Leskoweczische
Slamb Wappen mit erwehnlen Abblens vnd Convents Wappenzu coniungiren vnd zu uereinbaren.

Wan Wir nun gnadigst angesehen vnd belrachtet haben die guete lobwiirdige Inclination
vnd dass diss sein Johann Chrislophs Freyherrn von Leskowecz gehorsames Vorhaben zu des

Lcskoweczischen Geschlechts Gedachlnuss gerichtet, Er auch mehrbesagten Stimjberdiess in
andere Weege mehr Guels zu lhuen intentionirl,_Alss haben Wir, Jedoch in dem Versland, dass
Er der Lezle des Leskoweczischen Geschla'chls, vnd auf allen Fall Saluo Jure Tertii in solche

Conjunction gnadigst eingewilligl, welche rotgender gestalt formirt vnd eingeriehtet: Alsa mit
Nahmen ein quartirlcs Schildl, dessen hintere anere, vnd fordere Obere Veldt blaw- oder Lasur—
farb ist, in welchem iedem zwey kreuzweis vbar einauder ligende goldene Sehldssel, deren Lb'
cher auf die Kampe aber abwerls gekehrt zu sehen, auf dem Untern fordern. vnd oberm hinteren
'l'heil, so beede Rolh- oder Rubinfarb, ligen gleicher gestalt Creizweis zwey weiss- oder Silber
farbe etwas gebogene hůlzerne Gabel, deren Zinckhen aber sich gewendel ; in der Mitte diesses

Schildls slehet ein weiases Herlz- oder Brustschildtlcin, auf welchem ein Herzoghuetlein, vnd
darein ein Einfacher gegen der Rechten lland gewender ganz sehwarz oder kehlenl'arber Adler,
mil beeden von sich geslrekhten Krahlen, ausgeschwungenen FlUgel, aull'gelhanen Schnabel, relh
ausgeschlagener Zungen, neben dem Kopll' dieses Adlers seíndt zivey guldene Baehstaben, alss
zur Rechlen ein S vnd zur Linlhen ein A za sehen; ob diesem Schildt slehet auf der fordern

ein Gelb- oder Goldlfarbe lnlul, der hintern soiten vber ein halber, von obenherab vergult- vnd
gezihrler pastoral oder Biscboll'sslaab, dessen Cron sambt seiner Rosen einwerlhs gekehrt, zwi—
schen diesen erscheinel ob cinem Gewólkhlein die Bildnus der Hochgebenedeyten Muller Goltcs
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Marine mii fligenden bnunen Buuren, einem blaw- oder Lasnrfurben Handel, Purpurfarb beklei
dcl, ;auI'l ibrem Rechlen Arm dass Sizendes nakhcndes Jesu Kindilein hallend. Allermussen sel

che! unirt- vnd gezíerles Wappen hierinnen, vnd in der Mille diesess Vnssers Kaniglichs Diplo
maiis mil seinen Farben eigentlich lusgeslrichen, gozihrt vnd abgemahlet isl. Mainen, sezen,
ordnen vnd wolltm, dass dieses obbesnglem semen Seelau, Jezig- vnd Kunmige Abbten vnd
Conuent vorslebendes Wappen in gross vnd kleinen Insigeln, Pellschal'ien, Cleinodien. Gold!

vnd Silber, Begrabnussen, Gemuhlden vnd sonsten an allen orlhen vnd Enden, nach ihren Ehm,
nolhdurmen, Willen vnd Wohlgol'allen in inňnilum l'iihren khónnen, sollen vnd mugen. ven Men
niglich VngehinderL

Gebiethen diesemnaeh allen vnd ieden Vnsern nachgeselzlen Obrigkheilen, Inwohnern vnd
anerlhanen, Wess hohen—oder Niedem Slandls, Ambls oder Wai-den dieselbe seindt. lnsomler

hei! aber Vnsserm Kilnigl. Slnllhallern in Vnsserm Erb Kónigreřch Boheimb hiemil gnůdigai, vnd
wollon. dass Sie oll'ibertlhrten Johann Christoph Freyherrn von Leskowecz, wie auch dass
sum vnd Golleshauss Seelaw bey dieser \'nserer Keys. vnd K(inigl. Begabung, Gnad, Zierdevnd
Wappensvereinbahrung, rubiglich verbleiben lassen, Sie duran nicht hindern. soliches Zuelliuen ge.
slauen, aull' kheinerley Weis noch Weege, bey Vermeydung Vnserer sehweren Slrall vnd Ungnnd
vnd darzu einer nambhallien Poen von 50 Markh Laliges Geldles, die ein cher, so om Er
freventlich hienvider handlele, helb in Vnssero Kanigl. Boheimbsche Gamer. die andere Helme

aber denen Jenigen, ao hier wieder belaidig! wurden, Vnnachlasslieh zu bezahlen, verfallen vnrl
schuldig sein sollo, dass mainen Wir Ernsllich: Zu Vrkhund dieses Briefl's besigell mil Vnsserm
Keys. und Kčnigl. anhangenden grossern lnsigel, der gegeben is! in \'nsserer Stal! Wien, clen
15. Januaris Ao 1669.

Leo old! m. p.

Jo. Harlvigius Comes de Noslilz m. |).

Ad m'and. Sac. CaesumRegise blaj'" pro
Adolf Vratislaw Graf von Sternberg rn. p.

W. Pachta. rn. p.

( Loco ) (Ex originali in archivio Siloěn.)Sig pend



Přílohy.
A. 1. Erb knlžete arcibiskupa Praž.
A. 2. Erb arcib. Praž. A. P. hr. Příchovského z r. 1767.

I. Majestat na titul knížecí arc. Prat. 1603.
B—K. Pečetí kapitoly metropol. na hradě Praž. : rozličných dob.

Il. llajestát na erb proboštství na hradě Prat. z r. 1596.
l.. Erb proboštství toho.
M. 1. a il. 2.. Pečetí děkana na hradě Praž.
N. Pečeť a erb kapitoly u Všech Svatých na hradě Praž.
O. Pečeť veliká kapitoly Vyšehradské.
P. Pečeť menší léze kapitoly.
0. Erb probošta Vyšehradského (hraběte K. : Martinic) z r. 1743.
R. Pečeť kapitoly Slaroboleslavskó.

III. Exlrekt z knihy pam. areijáb. Plzenského strany erbu.
IV. List papež. nuntia Vergcría : r. 1534 faráři Plzenskemu na užívaní práva pontifikát.

S. Pečetí kapitoly Kralehradeeke.
T. Pcčcf arcijáhenství Polického.
U. Erb převorství Maltezského.
W. Pečet křižovníků s červenou hvězdou konventu Prat. z r. 1643.
Z. Erb velmistra křižovníků s červenou hvězdou.

V Čtyry listy na erb u pontiůkalía řádu křižovnick'ému svědčící z roku 1252, 1258.
1696 a 1701.

_Aa. Erb kláštera Strahovského.
Bb. Erb kláštera Břevnovského a Broumovského.
Ce. Pečetí dvě kláštera v Butauzlch.

Dd. Erb kláštora 'l'eplske'ho.
Ee. Erb klištcra Želivského.

Vl. blejcstát : r. 1669 na erb ten svědčící.
Fl. Erb kláštera Oseekého.

Gg. Erb kláštera Vyšehradskěho.
Hb. Erb někdy kněžny abbatyše ústavu šlechtičen u SS. Andělů v Praze.
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