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Krút Cl' před svou smrtí odevzdal lili pau vicepresident v.
Houdek rukopis svého pojcduáui o Mor,lvsl,ých vývodech

erbovních se žádost], abych jej vydal tiskem. Když pak muscjní
spolek v Brně slíbil, že spisek vydá svým nákladem, zdá lo se,
Žl' za několik mčsíců alcspoú bude práce hotova: UCl Il\.'j vý:;
ucpřizuivý čas, nedostatek sil v lisk.urn'. uával nutných a 11111

učjších prncí, JIe hlavué smrt pil 11,1 vicepresidenta jcštč Z,I tiskli

IHVl'ho archu zavinily, že vydání Sl' pouckud opozdilo,

lrnce P;'II1Č Houdkova má býti doplúkcin Sedláčkova spisu

"Pýcha Ilrozcnosti a vývody 1I starých (e('!Jllv ;1 MC)J;l\'allll\",

a Z;'lI'OVC(l ukúzkou, na jakých clukíadných ;;'lkladl'('!J bude spo

čívali dílo, jehož část loužil zemřelý sprccovati. l'v1íllim lotiž

.Náhrobky moravské od IH'jsl;n::'ích dob dl) ;,Il';'lIkll XIX, stoi."

Když jsem si byl umínil asi ph'd 7 Idy pop";lti 11,'l1l1'obky uk
Moravy a radil jsem se proto s p, V, Hnudkcm, slíbil mi týž

nejprv napomáhati svými zkušenostmi. radon ,I pI111l;'lll1k,IIUi,

pak ale na IlIOU žildost převzal sepsán: n'k č;hli olomoucké
arcidiccésc. Avšak nebylo I11U dopř.ino dočk.ui Sl' dokončení

Ilaší spo!c'ČI1Č prncc: mnoho v jeho rukopisu Sl' mus! dokončit i

a l1e'co upraviti. Ncž památka v díle Z IIS1;'1\';'1 1iIZI1;IIl](,'I1;íl1il

zl,ltýln písmem.

V, l loudok narodil se '27, (('rVl'I1Cl' IK',1í v NiJll1čšti 11 010'

1l1011Cl', Po studiích 11<1 českém gYl1lllasiu v Olomnuci a plažsk!"

uuivcrsilč \'L'110Val Sl' politick« službč, v Ilíí postoupil ;lŽ Z;I

náméstkn moravského místodržitck-. PIO Ill'IIlOC, jl'i. se objevil»
u něho, hyl c1"111 od 1, prosince 1~11:C) nn tl\';llý odpočinek. Avsak
již I, Čel\'ll;1 1~J1(i skonal v ;;'1tiši \'l' SVl'll1 1'()(lišli; poilí'\'I) konal
se za ľlČ;ISli c('kilo okolí,

Vl' všech 11l\'11Šicil ~;iľ\" ale čl'iIlY'ťil likr{lrlliclt pl arřch
zvmřclóho jl'vi Sl' sVl:domi[;'1 poctivost, prilv{l snaha po pravdě.

\'('lk<'1 SI\rOIl1110St, pi'íld;ldll;'! objektivnost, jl'IIlIlV cit; Vl' svých
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kritikách povzbuzoval, upozorúoval, nesnižoval a nczašlapoval,
uznával a ohhajoval, odpouštčl, ale též, bylo-li třeba, přátelsky

naponuua] ;1 radil.
Posmrtnýiu tímto vydáním poslední práce pánč Houd-

kovy nechť OŽijl' památka na něho, a ukáže Sl' ZÚroVc(1
úcta ;1 vdččnost moravské lH1Ší vlasti, kterou zemřelý tak vřele

111il(l\';11.

\' Budi:;()\'l' dm' '27, červenec III i 'i,

,\/I,L!, I(m/(I(liť.'i!,

UVOD.

Vsouboru pomocných nauk historických jsou z uojznjimnvějštch

kapitol t. zv: vývody. Pro odborníky g:encalogické a he
raldické jest zajisté lákavým úkolem řešiti záhady psané pís
mem heraldickým, které vybízí k prozkumn bezmála jako ne
známá písma vyhynulých nárorlův. Vývodyjsol1 přcdchůdcové

matrik. Počínají se u nás vyskytovati ke konci století XV. a
přestávají kolem polovice XVII. věku. Dávají ovšem potomkům

zprávu jenom o vyvolené, privilegované Hídl' společnosti, o ro
dech, jejichž zakladatelé se před věky vyšinuli 11,HI úroveň

obecného poddaného klidy lidu; o reprl'seIJl;1I1IeclJ tehdejší ve
řejné společnosti, o šlechtě, která mčla výsudu užívati rodových
znaků, pro něž ZMOVCII se socialním řádem od soused nich ná
rodů převzatým přijat byl u nás i cizí název .crby'. Když se
pak cizí tato instituce v národé vžila a d;íle vyvijc!a, vytvořilo

se pro ni do jisté míry i domácí uázvosloví, jak o tOI11 svědčí

zejména též slovo .vývod' (vejvod').
První u nás psalo vývodech M;ntin Kolář ve své Česko

moravské Heraldice (str. 111 n.), jejíž prvý díl (část všeobecná)
vyšel péčí Aug. Sedláčka r. 1902. Přední tento genealog český

vvrlal nyní o téže otázce zajímavou monografii .Pýcha uroze
nosti i! vývody u starých Čechí1v ;1 Morav;II111V', I v níž po po
všcchn ých úvahách jsou vypočteny a ni! z{l1dadě obsá hlých
getlcillogických vědomostí autorových dle možnosti take vylo
ženy vývody jC11lU z Čech, Moravy a Slezska známé.

Toto pole leželo však lla Moravč dosud bezmála úplně

úhorem. Za svých potulek po Moravě, shírajc látku pro sou
borný spis o starýcl: moravských náhrobrfch, seznruucnal jsem

, V Prnzc I~)j,l Vi"stník I<:r;'I1, Č. Spol, Nauk tř. fil"",·1Jj,tllr j:l7.\'kllzpytné,
Pojcdn,íní :L Str. III. K".
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značné množství moravských vývodův erbovních: ukázalo se,
že počet jejich 11:1 Moravč jest mnohem včtší než ve spise
Sedláčkově vypočteno. Ač mně dosud nebylo možno, jak jsem
si toužebně přál, rozšířili své výzkumy i 11a Opavsko, jež druhdy
bylo částí Moravy a jehož šlechta nesčctnými svazky příbuzcu

skýrni byla spojena s rody na dnešní Moravě kdysi usedlými,
mám přece za to, že nasbírané dosud vývody třebas jen z dneš
ního území moravského o sobě a prozatim, než mně poměry

umožní, provcsti studium to i na Slezsku, přijdou vhod pra
covníkům v oboru českomoravské genealogie a heraldiky.

Slovo ,vývod' vyskytuje se, pokud mně známo, na dvou
náhrobních kamenech moravských, Jest to předně náhrobek
paní Aliny Podstaískc z Prusinovic, zemřelé 1572 v Křižanově, i

na němž není jinóho relicfu kromě erbu Podstatských z Prusi
novic Ip,lľollY) s napiscm na stuze: ,Weywod Vrozcnich Panuow
Podstatských Zprus] inowjicz'. Druhý jest náhrobník Petra z 13u
kúvky (',' 15711 v Moravičanech, na jehož horní obrubě jest
vytesáno: WEYWOD PETRA Z BVKVWKY a kolem postavy
nebožtíkovy ve čtyřech rozích čtyry erby. Mimo to čte se slovo
.vejvod' šestkrát na římsách arkádového dvora zámku v Ivano
vicích na Hané nad množstvím erbů, pokrývajících zdi nádvoří."

.Vvvodcm' znázorúujc se pomocí erbů, z kterých rodů -
po meči a po přeslici určitá osoba šlechtická se .vyvozujc'.
Vývody jsou buď psané nebo malované nebo - a to nejčastěji

-- na kamenech vytesané. Budeme se zabývati nejprve těmito,

Nejčastčji vyskytují se na náhrobních kamenech vývody
čtyrerbovuí tím způsobem, že čtyry erby umístěny jsou ve čty

rech rozích čili koutech kamene, odkudž se jim také říká .čtyr

koutní'." Avšak jsou vývody i pěti-, šcsti-, osmi-, ano i šest
náctierbovni, a zase naopak též jen se třemi nebo dokonce jen
se dvěma erby. Na Moravě jsou na náhrobcích pravidlem vý
vody čtyrcrbovni, výjimkou pak dvou-, třÍ-, pěti- a šestierbovní ;
kdežto v)7\'odú s větším počtem erbů na Moravě, pokud mně

I Vyobrazen 11 A. Kratochvíla, Vel komcziřičský okres (Brno 19(7) 2,10.
(Vlnstívčda moravsk.i. Místopis.)

'~ Mnohokráte lze je čí,ti v Paprockého Zrcadle markrabství Moravského.
1 Mluviti \';;11, o pC-ti-, šesti- atd. .kontních' vývodech nezdá se mí pří

padným, protože a<;polí n.ihrobu: ",II11l'I1Y mají vesměs přece jen čtyry kou ty
(rohy).

známo, na náhrohnlcích vůbec není. Kromě náhrobků pak jen
po skrovnu.

Na čtyrerbovních náhrobních kamenech bývají erby zpra
vidin uspořádány tím způsobem. že na prvním místě, 1. j. na
hoře vpravo (heraldicky, tedy se stanoviska štítonoše, nikoli
poznrovníclc] jest erb otel' nchožtikova. tedy zároveň vlastní
crl: urhožtikův : 11:1 druhem t. j. nahnřc v lcvo, erb matčin, na
lidilll mixló, t. j. dok vpravo, erb háhy nl'božlíkovy po otci
;1 11;1 (-1\ Itl'lll Illí~tC" L j. dole vlevo, erb b;'dlY lll'boi.tíkovy po
Illatvii.' Tu a Iam n;ljde se takový vývod s některými štítky
prázdnými: tam paírué kameník neznal erbu přislušných picdků.

Sedláček v uvedeném spise vysvětluje prúzdnl' štítky na kamc
nech tím, že byly připraveny k pomalováni: jest to dosti pravdě

podobno, ačkoli mne není ZI1úm z Moravy ani jediný náhrobek,
na němž by byl vedle erbů tesaných nóklcrý erb na zevním
štítkll malovaný.

Ncbožtici mužští, je-Ji podoba jejich na kameni vytesána,
obyčejně drží za horní okraj podlouhlý, na zerni postaveny štít
Sl' svým vlastním erbem, který se velmi často opakuje na štítku
v horním pravém rohu kamene. V takových přtpadcch, ač je tu
celkCIlJ pět štítí't, nclzc mluviti o vývodu pčticrbovuím Vl' vlast
nim slova smyslu, ježto jsou tu jen čtyfi růztu' erby leč

bychom (což jest ostatně dosti pravdčpodobuo] erb na velkém štítu
uch uprostřed náhrobku přisoudili výhradnč nebožtíkovi, kdežto
l.ýž erb v pravém horním koutě se opakující nebožtíkovu otci.

N;] uahrobníctch nedospělých dětí bývají vytesány toliko
elby rodičů samých, napřed (vpravo) otec, vlevo matky. O dvojer
hll\:llilll vývodu však nclzc mluviti, když na náhrobku dospělé
(ISllby jest kromě jejího erbu jenom ještě erb manželčin, po
pííp:ldC' tunužclův. Takové dvojice erbů manželských jsou:

I, na uáhrobku Vladislava Meziříčského z Lomnice ;] Elen)'
J<.r-illl'ck(: I. lčouova, nyní "V mor. zem, museu v Brně: Křídlo

p;'lllíí z Lomnice ;1 dvě ostrvc Křineckých z I~onova;

2, v Drahanovicích na náhrobku Jana Druhanovského ze
Stvolové erb jeho vlastní (kamzík) a erb jeho manželky N, ze
lilSHizl (lilie);

I ~l'dl,íče", 1'~'ľ!>a t1rol.el1ostÍ, 23 roz.czuav.i I1CI11('l1l' l1ež I:; drillili V}'
vudů ; na Mor,l\'l' \'š,;" \'v,l(yltlji sc jcu některé z nich. jal,o; hurlr uvedeno dále.

l'
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3. v Mor. Třebové na společném náhrobku Jiřího Muňky

v Evančic a jeho manželky Evy Čižvicovny erb jeho (příčné
břevno šachované) a její (pták provázený hvčzdou) ;

4. v Ježově (u Kyjova) na společném náhrobku Jana ze
Zástřizl a na Moštěnici a jeho manželky Anny Ryšánky z Modřic

erb manžela (Zásfřizlovská lilie) a manželky (dva příčné pásy
provázené třemi růžemi);

5. v Cholině (u Litovle) na společném náhrobníku Bernarta
Zoubka ze Zdětína <1 manželky Elišky Drnhauovské ze Stvolové
erb jeho (dvě ruce obrněné) a její (kamzík);

6. na náhrobku Buriana Osovského z Doubravice v Třebíči

erb jeho (odřivous) a manželky jeho Elišky Bítovské z Lichtcn
burka (dvě ostrvcl:

7. tytd dva erby jsou na náhrobku právě jmenované
Elišky Bítovské tarnžc :

8. na náhrobku Bohunky z Žerotína, rovněž v Třebíči, erb
její (lev) a jejího manžela Smila Osovského z Doubravice
(odřivous};'

9. v Námčšti tl Olomouce na náhrobníku Marie Majdaleny
z Deblína roz. z Horu, erby její a jejího manžela Maxe Frarít.
z Deblína;

10. tamžc na společném núhrobniku .lana Kaltsclunidta
bar. z Eisenberka a jeho manželky Anny roz. z Deblína, erby
obou manželů ;

11. v Křižanově v kostele na společném epitafu Jiřího

Volfa Křineckého z Ronova a jeho manželky, z jejíhož jména
známe toliko začateční písmena K. Z. Z. G., erb jeho (dvě ostrve
skřížené, klenot: tři pštrosí péra) a její (dvě trubky křížem,

klenot totéž);
12. v Buchlovicích na společném kameni Jiřího Zikmunda

ze Zástfizl a manželky jeho Alžběty z Volešničky erb jeho (lilie)
a její (rohy], a snad ještě jiné.

I Na b}'\'aklll mansolcu PÚIlÚI/ Osovských z Doubravice v Třebíčí bylo
v jedllé řadě na zdí pod řunsou R erbů v tomto pořadí: odřiVOUS, Vartember
sll}' erb (~tít rnzpoltt'II}' bez jiného obrazu), opčt odřívous a dvě ostrve, zase
tl/to dva erby a konečně odřivous a Žerotínský lev. Jsou to erby čtyř pán CIv
Osovských ;1 jejich manželek, jak z hořcjšiho textil vysvítá, tedy rovněž žádný
vývod. (Obr. v A, Kratochvilovýrl: .Dčjinách a archivu městečka Kameníce
n1 ;\1ora\'t·",)

Ale také na zdech kostelů, hrudů, zámků a panských domll
městských bývají často zasazeny nápisové kameny s dvěma

erby obou manželů, jako na př.:

na zámku Račicíclt: Hanuše Petřvaldského z Petřvé~ldu

(p;'IV) a manželky jeho Libuše z Valdštcjnn (L~ lvi); pak Jetř~cha

Petf'valdského z Petf'valdlI (páv) a Illanl.l'lky jeho Johanky Zab
kovuv z l.imbcrka (štít čtvrcený: 1 a ,1 ž;'lha, 2 a :3 střela

c; Jl(>1 fl 1< rulu: ln) ;
Ila Nových /;"IIlCíclt u Bučovic: /;'lvi.:.c z Víckova a na

(>o1clna<licich (štíl rozpoltěný, pravá polovice tfil,rM nnpřtč dě

lena) a man Žl'lI<y jeho Johanky z Háje (šraůkl ; I

na Krnkovcckóm zámku: Jana Zl' Zástfizl (lilie) a manželky
jeho Majdaleny Lichnovské z Voštic (dva vinné hrozny}:"

nad dvěma hranami pcrnštýuskými : J\dam? Lva Licka
z r~yznhttrka a jeho manželky Estery Zcjdlickc z SenIcI.clu; pak
Viléma Milrovského z Mitrovic a jeho maužclky .losciiny bar.
Schóilovó z Mansberka ;:1

na zámku blanenském a v kostele dohromčlickérn : Jana
Žalkovského z Žalkovic a jeho první manželky Anysky Bítovské
z Slavikovic, erb jeho (ruka držící větvičku s ptáčkem! a její
(tři pušfadla}; v Otaslavicích jest vedle těchto dvou I~alnenu

ješll' Iřcti, totiž J\liny Slejnicovny, druhé manželky .lnna Zalkov
ského, s erbem jejím;

na zámku staroveském u Pííbora: erb Jeronýma Syrakov
ského z Pčrkova (střela s půlprstcncm] a jeho manželky Kateřiny

z Petřvaldu (páv);
v kostele Konickém: Zikmunda Hcldta z Kementu (pa

dací mříž) a jeho manželky Aleny Konické z Švábenic (4vstřely);
na kostele ve Valašském Meziříčí: Bernarda z Zcrotína

(lev) a jeho manželky Anny Estery z Kunovic (dva rostoucí

jeleni) ;
na kostele v Ježově: Jiřtho Bedřicha bar. Forgáče a jeho

manželky Kateřiny Barbory z Horky (ozubená zeď, klenot:
rostoucí jednorožec);

I Nikolí scdmtramcnný WíCl'II, [nk mini Alois Procházkn, Starobylé náhr.

kameny atd. na Vy~l(()vsl\ll 49, kdež vyobrazení.
.' Cas. VI;lSt. mus, sp. v Ol.. XVIII. (19011, 127,
:; .I. Ev. Ncčas. Pernšt}'1I a poříčí Svratky, '17,I~J,



na kostele v Bojkovicích: Gabriela Serényiho (had s ko
runkou a rostoucí kůň) a jeho manželky Alžběty ze Zahrádky
(štít s příčným darnaskovaným pásem);

na bývalém kostele sv. Alžběty v Buchlovicích: Jana Zik
munda z Petřvaldu (páv) a jeho manželky Anny Marie Serényiové
(had s korunkou a rostoucí kŮIJ);

na hrobce v Postřelmové: Zikmunda Bukůvky z Bukůvky

(dva rohy spletené v osm ičku) a jeho manželky Barbory Okrou h
lické z Knéhuic (beraní rohy) atd. To všechno nejsou vývody
a proto k nim nepřihlížím.

Nyní tedy uvedu jednotlivé vývody a to především v ka
meni tesané, jak na moravských náhrobnfcích, tak na klenbách
a zdech kostelních a hradních, seskupené jednak dle rodů, jed
nak dle míst a konečně též podle počtu erbů. Jsou to násle
dující skupiny: J. Bukůvkové z Bukůvky. II. Sedlničtí z Choltic.
III. Prusinovští z Víckova. IV. Bítovští ze Slavikovic. V. Zoubkové
ze Zdětína. VI. Oujezdečtí z Morašic. VII. Porůzné vývody
čtyrerbovní. VIlI. Porůzné vývody dvojerbovní. IX. Pěti- a více
erbovní vývody. 1\ nim pak řaditi se budou vývody ztracené,
pochybné a nepravé, potom vývody malované na pergameně

a konečně vývody psané. Na konec přidáno bude roztřídění

vývodů, jejich rozmístění po Moravě a abecední soupis jejich.

Výčet tento, jenž jest výsledkem přemnohých mých stu
dijních cest po Moravě, jest asi bezmála úplný a mnoho těchto

vývodů uvádí se zde po prvé. Co se však týče genealogických
výkladů jich, nebylo mně arci možno uvarovati se mezer a ne
jistot. Bylo mně tu zajisté zápasiti s týmiž překážkami a ob
tížemi, jimiž Sedláček I vysvětluje mezery a neurčitosti ve vý
kladu vývodů jím zpracovaných. V této příčině zbývá i na Mo
ravč ještě mnoho práce budoucím genealogům; podkladem i po
můckou pro tu další práci bude, doufám, tento výčet moravských
vývodův a jejich výklad aspoň částečný, pokud to právě za
daných okolností na ten čas bylo možno.

Nápisy vývodů v kameni vytesaných otisknuty jsou v tomto
pojednání do písmeny jenom u vývodů dosud zachovaných a
to na základě autopsic, neboť jsem je až na nepatrné výjimky
vesměs sám na mísič ohledal. Poněvadž však tato práce jest

I I. c, 1;',
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"I .x I eraldická a genealogická, kdežto strill1ka cpi~r~fi~kú
:~~~I\ e~~:ll:~n;m účelem jejím, [sou v nápisech .~uto otl:tcn'y~I~
s iřcžky písmen, které se na kamenech vyskylU,j: a typ~gr,~flc,I~~
I o', , lc r písmeny z kterých se skládají.

ncsll:lze působ: rozvL(CIlY v' " 1''''1

N
:' ,',' '. di'J' ztr.rccuých. ktcrv zllillllC toliko z pOZC cjsrc I
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I. Bukúvkové z Bukúvky.

. Z~haj~J~ výčet moravsk~ch vývodů největší skupinou jich,
ne!rO~S~I~I.~Jslm vývodem na Jeden rod se vztahujícím a zároveň
nejpečlivěji provedeným; ve vývodech žádného jiného rodu na
Moravě neselkámo se s takovou zevrubností a přesností jež vy-
lučuje všelikou nejistotu. '

Vývody Bukůvkú jsou zachovány na několika místech na
Moravě. Nejvčtší ' skupina jich jest na nádvorních zdech zámku
:' Iv~novicích na J-Iva~lé, kromě toho jsou však vývody některých
clenu t~JJO rodu ještě v kostele moravičanskérn, pak ve Studen
kách u Sumberka a na portále blízkého zámku Třernešku. Téměř

o všech těchto vývodech bylo sice již psáno, ale více nebo méně
povrchnč i ncpf'csnč a nikoli ze stanoviska heraldicko-uenca
logického. Pokud jsou čtyrerbovuř, označují pokaždé oba ~odiče
a obě báby té osoby, jejíž vývod se podává.
v ~a ívanovském zámku je vývodů šest: jeden dvojerbovní,
ctyry ctyrerbovní a jeden šestierbovni. Dal je poříditi Jan Bukůvka

z Bukůvky, když v letech 1608 až 1611 přistavěl a znamenitě

rozšířil tvrz ivanovskou. Dobu stavby, stavebníka a mistra sta
vitelského i kamenického oznamují vytesané tam současné leto
počty a nápisy. totiž:

9

Pak: ANTONI - PAI~IZ - MAISTER - VND - M
AVRER - PEl' - DlSEM - OEPEY - VN
T - PUROER - ZV - PRIN - ANO 1608 -

Vedle toho štítek rozpůlený, vpravo sloupek, levá polovice
napříč rozdělená, v horním i dolním poli po polokouli.

Potom: lAN - FONCVN - i\\YSTl~ - RZEME
SLA - KAMI':NYCZI<EIIO - Plm - s
TAWI:NY - lOMTO - LElIIA - HlO"'·:

Pod tím ve štítku řepa s dvěma kořeny a :3 listy.

Konečně: ZDYNA Z WESELlC
ANNO Hi- II -

Zbudované tehdy Hi strany zámeckého nádvoří (východní,
JIZl11 a západní) jsou opatřeny v přízem! i obou patrech arká
darni," na nichž nad každým sloupem mezi oblouky zasazen je
kámen s vytesaným erbem a po obou stranách každého erbu
je nápis obsahující netoliko jméno příslušnc osoby, nýbrž i pří

buzenský poměr její k osobě, jejíž vývod Sl' podává. Jsou to
tedy vývody t. zv. .výrnluvné' v plném toho slova smyslu.
Celkem jsou tu 24 erby, z nichž ovšem některé se opakují: ni
jsou tu dvakrát, jeden čtyřikrát a jeden (Bukůvský) pětkrát,

tedy celkem 14 různých erbů. A to:
1. Bukůvků z Bukůvky : dva rohy spletené ve smyčku;

klenot týž.
2. pánů z Miletínka: štít napříč dělený, horní polovice

rozpůlená, v pravém poli dva kolmé žebře, levé třikrát napříč

dělené na 4 pásy střídavě černé a bílé; spodní polovice šach0

vaná ; nad štítem přílba bez klenotu.
3, pánů z Přeboz : půl vola, klenot týž."

1. j. Jan Bukůvka z Bukůvky ' a Johanka Morkovská ze Zástřizl.

1 Není tedy ,pr:í\'lJ0 tvrzen: D'Elvcrlovo, Die Graícn Bukuwka von BlI
kuwkv (;'\o!izcnblo1tl d. hist.-stat. Scktíon 18G8, 91): .Bcruard is! der Erbaucr
de~ Schlosscs !n EIl':lnO\I·itz, wic es dic in Stein gehauenen Wappcn anzelgcn:
aru údaj Volného L\lark. Mii!Jr. 11 1, :3·14), že Jan Bukůvka koupil lvanovlce
teprve r. Jf; I'1: l'kl;](1I do clcsk I'ykoniíny byly často až za nčkolík let po prodeji.

I - II - Z - B 
1(; - O, I)

1-1\1-Z-Z
lG - O- 8 1 Je zajisté zajímavo, že stavitelský mistr Pariz, 1', I(jOS I' Brně usedl)',

na zámku českého šlechtice na Hané se zvěčnil německým nápisem, kdežto
kameník Foncun, Vlach z Fcrrnry, usedlý v Mor. Třebové, vytesal si svůj

nápis česky,

"Vyohrazíl A, Franz, Kunstarchaeologíschc Auínaluucu aus MiilJren,
pak Prokop, Marie Miihr. 7·19 s detaily na str. 74G, 1IZ',í:II/i s /iTu.!.()('IIII.I'lIli
něnieckymi nápisy, jakych llll iuanouskcm zátnkn neni.

, Podle Kolářovy l lcrnlrlilky I 18,) měli Přehožšti v erbu hnluhici, podle
Kr:'lle z Dobré Vody, I Icrnldika :l:l~) pak sokola. To hyla a"i jin.i rodina.
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4. Valdštejnský: štít čtvrcený, v každém poli vzpřímený

lev; klenot rovněž lev.
5. Štablovských z Kovalovic: kohoutí hlava; klenot týž.
6. pánů z Sumvaldu: lev vzpřímený, klenot týž.
7. pánů z Myslečovic: krokev nad ozubenou zdí; klenot:

krokev.
8. Okrouhlických z Kněhnic: beraní rohy; klenot týž.
9. páne! z Borovnice: vrše s pérem; klenot týž se 2 péry.
10. pánů z Veselic: lev vzpřímený, klenot týž.
11. Syrakovských z Pěrkova : střela s půlkruhern ; klenot:

dvě zbrojné ruce s prstenem.
12. Petřvaldských z Petřvaldu: páv; klenot týž.
13. Zástřizlovská lilie; klenot tři péra.
14. pánů z Hrádku: štít dvakrát napříč dělený, horní pás

bílý, prostřední damaskovaný, spodní černý; klenot: chochol per.
Na římsách nad prvním a druhým patrem jest velikými

latinskými písmenami napsáno, čí jest ten který vývod. Správný
postup při čtení vývodů těch jest takový, že napřed uvésti
nutno erby nad prvním patrem všech tří stran nádvorních, a to
napřed strany východní, pak jižní a konečně západní a pak
opět všechny erby nad druhým patrem všech tří stran v témže
pořadí.'

L. Nad prvním patrem na východní straně jest:

WEYWOD - VROZENEliO - PANA- ALBI~ECHTA - BVKVWKY -Z BVKVWKY
A :'\A LliOTIE - WLASTNIHO - SYNA - PANA - SEZYMY - Z BVKVWKY.

Pod tímto římsovýrn nápisem jsou tyto erby a nápisy:

1. [rb Bukůvků. ALBRECHT - BVKVWKA
Z BVKVWKY A NA LlIOTlf~

\VLASTNI SIN PANA
SEZnlY Z BVKVWKY.

N. Bukůvka z Bukůvky N. z Přcbnz

l1lž. Klúra z Miletínka ~. Kateřilla z Valdštejlla
/'

Sczlma z Bukúvky Barbora z Přehoz

Albrecht Bukůvka z Bukůvky.

TNI MATERZ - PANA
SESYMY - Z BV
KVWKY -

I~Z - PANl - BARBO
RY - Z PREBOZ -

MATERZ - I'ANA
PETRA I.BVI(V
WKY -

BLOWKI': - ZI\OW/\
LOWIC;:

EDITA Z BVI\VWKY
OTCE PANA PET
RA- ZBVKVWKY -

Erb
panů z
Přcboz,

Erb
pánů z

Šumvaldu.

Erb panu
z Miletínka.

I:rb
Štablovských
v Kovalovic.

Erb
Valdštejnský.

2. ELlSSKA - SSTAB
LOWSKA- lKOWA
LOWIC- WLASTNY

3. BARBORA ZPREB
OZ - WLASTNY - MA
TEI~l - PANA- ALBR

.1. ANNA Z SSVMWALDV
WL/\STNY MATERZ
PANY ELYSSKY SSTA

3. KLARA - Z MILETINKA 
KTERAZ - BYLA - Z RODV
PANY - MRZAKV - WLAS

4. KATERZINA Z W
ALDSSTEYNA - WL
ASTNI MATE

Pořadí jest tedy pravidelné: 1. otec, 2. matka, 3. bába po
otci a 4. bába po matce. Vývod je tento:

2. Na jižní straně čteme rovněž nad 1. patrem:

WEYWOD - VROZENEHO - PANA - PETRA - RVKVWKY - Z BVKVWKY 
NA CZERWENE LHOTYE - NIEKDY - KOMORNYK - PRAWA - i\IENSSYHO 
lEMSKI:HO-MARKRABSTWY-MORAWSKEflO -W I\I~AOI -IIOLOMAVlKEM
WLASTNIHO - SYNA - PANA - ALBRECHTA - Z BVKVWKY-

Pod tím jsou tyto erby a nápisy:

1. PETR BVKVWKA Z BVKVWKY Erb SEMSKEl 10 i\\ARKRABSTWY
A NA CZERWENE I.IIOTIE - KO Bll- MO!~AWSKI:! 10 - WI.ASTNI SYN
MORNYK - PRAWAMENSSIHO kůvků, PANA ALBI~ECl!TA Z BVKVWKY -

ALBRECHTA
Z BVKVWKY-

Erb pánů

z Přehoz.

2. BI\l~B()I<I\ ! PI<E
BOL \VLASTNI
J\L·\Tr~RZ PANA

Pořadí totéž jako předešle. Vývod:

~recht z Bukl1vky Eliška Štablovskú z Kovalovic

Petr Bukůvka z Bukůvky.

1 Tohoto pořadí nezachoval 1\1. Procházka I. c. 39 43, čímž ovšem vznikl
1111i1tek. Čte totiž napřed všechny nápisy obou pater strany východní, pak
všechny na straně jižllí a konečně všechny na straně zúpadní - tedy každou
stranu o sobě. 0.'úslcd I;CIII toho prohlašuje nápis nad druhým patrem západní
-trany za kusý; zalin: je to konec nápisu, jenž začina nad druhým patrem
strany jižní.

Sczima z Bukůvky

mž. Barbora z Přeboz

N. Štahlovský z Kovalovíc
rnž. Anna ze Šumvaldu
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3. Na západní straně nádvoří, jcjížto novější část z r. 1608
jest kratší než protilchlá východní, protože tam zůstalo státi
věžovité křtdlo staré tvrze, jest nad prvním patrcm na římse

nápis:

WEYWOD - VIWZENEIIO - A STATECZNEflO - RYTYHZE
PANA - lANA - BVI\VWKY - Z BVI,VWKY - NA TRZEMESSl\V.

Pod tím jsou tyto dva erby a nápisy:

Nad druhým patrem jsou celkem toliko dva vývody, a to:

5. na jižní straně, na řimsc :

WEIWOD· VROZENEHO· PANA . AI.B1~EcrnA . BVI<VWI<Y . Z BVKVWKY·
A NA CHVDOBINIE . WI.ASTNIHO . SYNA . PRworWZENEHO . PANA .
lANA· ZBVKVWKY . NA TIUEMf:SSKV J\ EYWANOWyr:ZYGI .

Pod tím:

1. lAN - BVKVWK,\ - ZB
VKVWKY - NA TREM
ESSKV -A EYWANOW

Erh
Bukůvků.

YCZYCll WLASTNY
SIN PANA PETl{A ZBV
KVWI<Y -

I. Erh Bukůvků. ALHI{ECllT . BVKVWKA NA
CIIV[)OBINlE . WLASTNY . SYN
lANA ZIWKVWKY .

Jan z Bukůvky na Třcmcšku.

Jolranka z Myslečovic.

Zde je pouze otec a matka. Vývod:

Petr Bukůvka z I3111d'IVky Johana Zl1bovna z Myslečovic---------::..---v-- -'

ASTNY MATERZ PA
NA ALBREClITA ZR
Vl\,VWKY·

TlI: . WLASTNY
J\'\ATERZ . PANA
IANl\ ZBVI<VWKY

WL,\STNY MATERZ
PANl . fSTf]~Y . SYr~A
f<.mVSI' f': . IPlI-:l(f\OWA

(Jeroným Syrakovský z Pěrkova)

ml.. Kateřina z Petřvald II

I. mž. l.stcr» Syraknvsk;í z Pi'r1<ova

I .rh
pánů z

Petřvaldu.

l:rb
p;Ínl\ z

Myslcčovic.

Petr z Bukůvky

ml.. .Jolwnk<l z Myslcšovic
~---

;3. lOHANKA ZVBOWNA
ZMrSSLr':ClOWICZ
ANA CZERWENE . LIlO

1. KJ\TERZINA . PETIUW
ALSKA Z PETRZWAL
DV . ANA STAm WSy

Por-adí totéž. Vývod:

Jiln z Hukůvky na Třcmcšku,----

2. ESTERA . SYRAKOWS Erb
KA . Z PYRJ<OWA . ANA Syrakovských
TRZEMESSKV . WI. z Pčrkova.

Albrecht 7. Bnkůvky.

6. Poslední a největší vývod na ZÚll1!<U ivanovském (šesti
erbovní) táhne se nad druhým patrem jižní a západní strany
nádvoruí. Na římse čte se, a to na jižní strané :

1\ na západní straně:

NA TRZEMESSl\,V . A EYWANOWYCi:YCI I . WLASTNIlIO .
SYN;\ . PANA· PETRA . BVI\VWKY .

Slova: ,ktcrl'hož splodil Sl' paní Johankou Morkovskotl
z Zástřizl' jsou VS\I\I\lt:1 do ostatního spolu souvislého textu:
, ... syna pa\l:l Jana z lšukůvky na Třcmcšku :1 Fjvanovicich,

WU'WOO . VROZENEIIO . BERNArrrA . BVI<VWKY . ZBVKVWl\,Y .
1'1\1([ . WLASTNIHO . SYNA· PANA· lANA· ZRVI\VWl\,Y . l\,TEREHOZ·
SPLODYL . SE PANY . 101lANKAV . MORKOWSKAV . Z ZASTl\ZYlL .

UIOTlE - \VLASTNI
],\'\ATERZ PANA lANA
Z BVKVWKY-

N. Okrouhlický z Kněhníc

m1.. Zdyna z Veselic

Markéta Ol\rollhlická z Kněhníc

Erh
pánů z

Myslcčovíc.

N. z M.I's!cčo"ic

mž. Barbor;1 7. Borovnice

N. Z Myslečovic---

2. /OHM~A Z\'BOWNA
Z MYSSLECZIOWICZ
A Nl\ C1El<WE:\J:

4. Na zmíněném věžovitém, do dvora vystupujícím krátkém
křídle staré tvrzc jest nade dveřmi kamenná deska, na níž jest

WEYWOO - VI\Oi:I':' - Pl\Nr - lal/ANKY ZMYSSLEClIOWICZ - A NA
CZERWENE - L1-/0TlI': - WLASTNI - MATERZE - PANA -lANA - ZBVl\VWl\Y -

Pod tím jsou vedle sebe čtyry erby s těmito jmény nad
nimi vytesanými:

J. lOl-lANKA Z MYSSU':CZOWIC -

2. i\l/\HI\YT/\ OKHA VIILYCKA Z KNIE1INrc

a. B.\lm()l~l\ z BO I\OWNICI:

4. ZDYNA Z \VESELIC Ai';NO lG - 11 .

Pořadí opět pravidelnc: 1. otec (resp. erb vlastní), 2. matka,
3. bába po otci, 4. bába po matce.

Vývod:
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vlastního syna pana Petra z Bukůvky'. Pod tím jsou na jižní
straně tyto erby ;1 nápisy:

Zde jest pořadí: 1. otec, 2. 11181ka, ~~. bába po otci, 4. bába
po matce, 5. a G. obě prabáby po otci. Vývod pak jest:

Bcrnart z Bukůvky.

Petr z Bukůvky a jeho manželka Johanka z Myslečovic

pochoyáni byli v hrobce pod kostelem moravičanským, k němuž

byla Cervená Lhota přiíařcua. V tomto kostele nachází se
7. druh}' vývod Petra z Išukůvky (t 1571) na jeho náhrob

ním kameni. Kroinč nápisu na horní obrubě tohoto kamene:
WE'r'WOD PETJ\A Z BVJ\VWJ\Y, o němž se stala již v úvodě

zmínka, jsou na tOI11 náhrohniku, na němž je nebožtíkův obraz
vytesán, ve všccl, čtyrech rozích jeho tytéž erby jako ve vý
vodu Č. 2 v lvanovicích. Náhrobní nápis příslušný byl asi na

N. z MysJečovic

rnž. Markéta
OkľOnlilick:í z Kn čhnic

I Chronologie zde ncsoulilast, totiž 4. březen a den sv. .lustina.
" Vývod byl podán v i: 2.
:: Výrok d'El vcrtův I. c. \JO: .Dlc Klrchc in Mornvirzan bcwahrt dCII

Lcichcnstclu ... der Johanna Znbowna von Misleczowitz' ncsrovnáva se se
skutečností.

I V .Sclském archívu' I!lO», l l'i, a v ,Mit!eihlllgl'1I der l\tihr. (je\\'erbe
museum' 190», 5:3, jsou tyto nápisy pod;íl1Y ncpřcsně.

zvláštní kamenné desce, která je ztracena, jen opis jeho zucho
val se v rukopise J. J. Středovského chovaném v zemském ar
divě moravském (Cerroniho sbírka 11., č, 370). Zní takto:

Léta Páně 1571 umřel jest urozený vladyka pan Petr
Bukuvka z Bukuvky a na Červené Lhotě 4. dne měsíce března

den svatého Justina ' v lctccf věku G4, jehož duši Pán Bůh rač

milostiv býti."

K. Tnl«: náhrohní kámen Petrovy nl;lIlždky Johanky z My
slccovic (t l:iS!»), dnes bohužel ztracený," naléznl Sl' v mor avi
causkcm kostele a byl podle zprávy zachované v tcuižc ruko
pise Středovského rovněž čtyrcrbovním vývodem, ježto na něm

byly tytéž erby jako na vývodě č. 4 v Ivanovicích.

Nápis na tom kameni pak byl podle Středovského:

Ut8 Páně 1585 ve středu před sv. Jakubem Apoštolem
umřela jest a dokonala běl! života svého časnóho urozená paní
.lohaua z Myslečovic, pozůstalá vdova po nebožtíkovi urozeném
vladyku panu Petrovi Bukůvkovi z Bukúvky, kterýchžto těla

v tomto kostele moravičanskérn podle řádu láesť8nskl'ho po
chována jsou, jejicližto dušeni Pán Bůh rač milostiv býti a do
nebeského království přijíti. Amen.

Opět jinde pohřbena byla první manželka Jana z Bukůvky,

Eslcra Syrakovská z Perkova iI její z:'lhy zemřelé děti, totiž ve
Studenkách u Šurnberka, karnž přifařcn byl jejich statek Tře

mešek. Na krásném portále tohoto zámku vytesán je čtyrerbovní

~). vývod Jana z BllJdLVky z r. 1587. Na architravu pocl
hlavní římsou portálu jsou v jedné řadě vedle sebe tato jména
a pod nimi příslušné erby:

1. lAN· BVKVWKA . Z . BVKVWKY ,

2. IOHANKA . ZVBOWNA Z MYSSLECI.OWICZ

a. ELlSSKA . SSTABLOWSI<A ' Z I<OWI\LOWICI.
I. MAI(KYTA . OKIU\vllLlCZKA . I. KNII:NICI. . I

WI<Y WLASTNY SYN
PANA lANA Z BVKVWI<Y.

CZYCH WLASTNI MA
TERZ BERNARTA ZBV
KVWKY

WLASTNI MATERZ
PANA lANA ZBVKV

WKY

PANY IOllANKY .
1\'\()I~KOWSKI~ UI\

STRZIZL

MATERZ . PANA
PETRA Z BVKV

WKY

EI(Z . PANY, IOI-lAN
Kl' ZVBOWNY 1M Y
SSLECZIOWICZ

Erb
Bukůvků.

Erb pánů

z Hrádku.

Erb pánů

z Zástřizl.

Erb
Štablovských
z Kovalovíc,

Erb Okrouh
lických

z Knělmíc.

Erb pánů

z Mvslcčovic.

Pell' z Bukůvky

Albrecht z Bukůvky

rnž. Eliška Štablovská

z Kovalovic

Ná západui straně:

t; EI.ISSI\A . SSTAB
LOWSI\A . Z I\OWA
LOWJCZ . WLASTNY

G. MARGHA . OI,RAV
HLYCZI,,\ ZI\NIENI
CZ . WLI\STNY . 1\1AT

J. BERNí\ln BV
I<VWKI\ Z BVKV

2. lOHANKA "'1()I~KOWSKA

Z ZASTlalZL NA rraE
MESSKV A EYWi\NOWI

a. IOIIANKA zvnOWNA
Z MISSLECZOWICZ NA
CZERWENE . L1iOTIE

l. I<LI\RA Z lIl\!\ UKv A
i'\l\ J\10RI,()WIC/YCf I
WL1\STi-':1 "I,\lIJU



(Albrecht z Bukůvky)

111;:. Eliška Št;lbJcn'skil z I\ovalovic

lG

Pořadí jest tll: 2. matka, 3. bába po otci, 4. bába po
matce. Na prvním místě ovšem není otec, nýbrž osoba, jejíž
vývod se podává. Vývod je takový:

N. z Myslcčovic

l11ž. Markéta Okroll!Jlickil z Knčhníc
~

Petr z Bllkůvky Ci' 1571) !TIž. Jo1Janl<a z Ivlyslcčovic

Jan z Bukůvky.

10. Zlnínčll;1 již první Ill;l\lždka Jana z Bukůvky, Estcra
Syrakovská z Pčrkova U 1589), mú čtyrcrbovní vývod na pěkném

náhrobku svém ve Studenkách u Sumhcrka. Ve čtyřech rozích
toho náhrobníku (bezpochyby díla téhož .Iana Foncnna, jehož
dláto vytesalo vývody na ivanovskcm zámku) jsou erby s pÍ'Í
slušnými jmény, totiž: 1. Syrakovských (střela s půlprstenem)

s nadpisem: ESTERA SYf<AKOWSKA Z PIERKOWA;
2. Pctřvaldských (páv) s nadpisem: KATE -

RZINA Z PETRZWALDV (matka); 3. štítek dole vpravo (bába
po otci) je prázdný; 4. dole vlevo jest erb Pražrnů z Bílkova
(parohy) s nadpisem: ALlNA PRAZMINI\A Z BILKOWA.

Pořadí totéž jako předešle. Vývod neúplný:

(Jan Petřvaldský)

mž. Alina Pražuunkn z Bílkova

Estcra Syrakovská z Pěrkova.

Pěknou hrobku rodinnou vystavěl Zikmund Bukůvka z Bu
kúvky na hřbitově postřelmovskérn (seděl na blízké tvrzi Chromči);
na ní jsou sic" erby jeho a jeho manželky Barbory Okroulické
z Knčhnic, vývodu tam však dnes ncní žádného. .

Z těchto vývodů (šesti ivanovských a čtyř posledně uve
dených I vycházej! tato genealogická data o rodu Bukůvků z Bu
kúvky:

Z otce Bukúvky neznámého jména a matky Kláry z Mi
letínka narodil se Sczima z Bukůvky, jenž měl za manželku
Barboru z Přehoz, dceru paní Kateřiny z Valdštejna. Z toho
manželství zrodil se Albrecht I Bukůvky na Červené Lhotě, jehož
manželkou byla Eliška Štablovská z Kovalovic, dcera paní Anny
ze Šumvaldu. Synem Albrechtovým byl Petr z Bukůvky, ko
morník menšího práva olomouckého, zemřelý 1571 a pochovaný
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v j\!ioravičanech; ten měl manželku Johanku z Myslečovic, ze
mřelou 1585 a také v Moravičanech pohřbenou, dceru Markéty
Okrouhlické z Knčhnic, jejíž matkou byla Zdina z Veselic :1
tchyní P,arbor,l z Borovnice. Synem Petrovým byl Jan z Bll
kuvky na Třcmcšku a, Ivanovicích, jenž byl dvakráte ženat
7. prvního manželství s Esterou Syrakovskou z Perkova U 151)l))
zůstal na živu Albrecht, kdežto syn Petr 3 dcera Alina zemřeli

kriitce po narození; dva jiní synové narodili se mrtvi; tyto dC-fl
i s matkou Esícrou pochovány jsou ve Studenkách II Šurnberka.
(Rodiče Esteřiny byli Jeroným Syrakovský z Pěrkova a Kateřina

z Petřvaldu, jež byla dcerou .lana Pclřvaldskóho a Alina Praž
mínky z Bílkova.) Z druhého manželství Jana Bukůvky s J()
hankou Morkovskoll ze Zástřizl narodil se Bernart z Bukůvkv.

Matkou .lohnnky byla Klára z Hrádku, .

000000

11. Sedlničtí z Choltic.

.Jedna větev tohoto rodu měla svou hrobku v kostele
v Bartošovicích II Příbora. Tam je pět umělecky cenných epitafů

členu toho rodu, mezi nimi jeden dvojitý, celkem tedy šest
čtyrerbovních vývodů navzájem se doplňujících.' Zvláštností
bartošovských vývodů jest, že erby nejsou, jako bývá pravidlem,
rozmístěny ve čtyřech rozích obrazového pole, nýbrž v jedné
řa<k nad římsami vlastního epitafu a následují zpravidla za
sebou v obyčejném pořadí: I. nebožtíkův otec, 2. nebožtíkova
matka, ;l. nebožtíkova bába po otci, 4. nebožtíková bába po
matce.

i 1. a j 2. Především je tu společný dvojitý epitaf Václava
Sedl nich-ho 7. Choltic ('j' 1588) a jeho manželky Kateřiny Brun
tilbké z Vrbna ('i' 1586).

Nápis n;1(1 rytířem:

LET\ I'I\NIL J.C)~~ WE STlWV PO S WITV O 5 . HODlNE NA CELEM
('lPl OClI nOl'();'\I:\1. .. CIT ZIWOT SWVO - WKRV - P - VROZEY PAN / PA -

, ;'o;(-ktcré z náhrobků těch vyobrazeny jsou v publikaci Moravské Kra
varsl:o (J898) .1-31 :32: text nápisův uveden tam ncpřesně. Nápisy čtyř z těchto

n;ihr"h!;l\\' ntišli':lIY jsou chybně v Notízcnblatt der hislor.-slatis. Scktlon 187091-\,

lY

w:\u ,1\W SEDLNICZKY Z CHOLTIC A NA . BARTOSSOWH.:ZYI.II
NI:YWYSSY _SV I DI - KNIŽETSI - OPPAWSKE - Cil~f-IO_ZTO . DV.SSI P!N 
IWI I _HAC _ MILOS, 'T1W - BYTI - A K SWE - WIEGNf:. SLAWIl: pmc,ITl -

Nápis nad ženou:
LETA PANII': isss í W STI~EDV PRED PAMATKV . S - FIUP/\ ,IAKUBA -.
() _ 21 _ 11()[)INlE N/\ - C:I'LEM Ol!l,()()l - DOKONALA I (,T ZIW01
SWVY _WKI~\' - P - VROl IN\· I'ANI . I'ANI - K1\TI'J~INA Bl~VNTALSKA
! í WIWN/\ 1\ - NA BARTOSSOWICYCII - GE(IIZTO [)V.S~I. - PA~ - BUl! 
WSSI'MOIIVCY I~AC MILOSTIV· IIHI - 1\ I, SWI \VIU.NI. SLAWIE I

l'r~lCtlTY -
Erby jsou na epitafu Václava Sedlnického tylo: 1. vlastní

'-rh jl'1I0 (odřivous) je na erbovním štítu, jejž .ryt?' drží pr~vicí
II noh, a pak na prvním místě nad římsou epitatu ; pak n~sle

dují v řadě: 2. erb p~11111 z Fulštcjua (tři meče z'lb.odnut~. do
koule či jablka) a :3. Zerotínský lev, kdežto poslední (4.1 štítek
je prázdný. Rodiče Václava Sedlnického byli Zil<lll~l1ld Sedln~~ký
a Anna Hcrburta z Fulštejna : bába tpo matce, jak z dalšího

vysvitne) pak Žerotínka.. . '
Nad Kateřinou Bruntálskou JSou erby: I. Bruntálskvch

z Vrbna (příčné břevno provázené šesti liliemi; kleuot : sloup pro
střelený šípem); 2. palečnc kolo, klenot lýžYJderšti. I. Lide,řoval.;

3. osmirohá hvězda páni! ze Stcmberka : 4. štítek opci Jl' prazdny .
Podle Paprockého (Zrcadlo l lti) byla tato Kateřina z Vrbna

vlastní sestrou Jana z Vrbna a na Heralticích; jak Paprocký 11<1

listě 65 Zrcadla zaznamenal, umřel Jan st. z Vrbna a na He
ralticích, hejtman knížectví opavského, roku 1572. Otcem Jana
a Kateřiny byl patrně Albrecht z Vrbna a na Heralticích, ,ienž
měl manželku Manda1éI1lu Oderskou z l.idcřova, jejíž erb Je ml
tomto epitafu na druhém místě. Pak následuje asi erb báby po
otci, nějaké paní ze Šternberka, matky Albrechta z Vrbna a na

Heralticích.
Dva synové Václava Sedlnického pochováni byli rovněž

I' Bartošovicích, totiž Zikmund starší a Jan mladší.
tn. Náhrobek Zikmunda staršího Sedlnického z Choltic

Ci' J6(2) má tento nápis :
1.l':TA PANIE - 1602 - W PATEK PO PAMATeE N/\NElIEWSTAV PENl
PANA _ KRYSTA - O PETI . IIOD1NAClI NA PVf.OI~1.0nl DOKONAL,
(lEST _ ZIWOT - SWV() - W Kr~ISTV PAN V VROZENY P/\N PAN ZYOlv1VND
STM{SSI SEDNrCZKI Z KOLCZICZ ANA NENIIVBU - CiEHOZTO DVSSI í
j'.\N BVJ-l WSSEMOl-IVCZI RACZ MILOSTIW BYTI A DO WIECZNE SLAWY

I'llY OYTI AMEN -
'):1:
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Na erbovním štítě, na jehož horním okraji leží pravice
nebožtíkova, jest erb Sedlnických (odřivous), který jest tah'
prvním ze čtyř erbů nad římsou epitafu; vedle tohoto jest erb
matky, totiž Kateřiny Bruntálské z Vrbna, pak pánů z Fulštejn3
a konečně palečné kolo báby po matce, Mandalény Oderské
z Lideřova.

14. Náhrobek Jana mladšího Sedlnického z Choltic ("1 ISe) I)
s tímto nápisem:

LETA PANIE 15!-l1 S STWRTKV NA PATEK PO STI<EDOPOSTY / ME%r
!i A 6 HODlNV NA Cf:LEM ORLOGI DOKONAL GEST ZIWOT í SWVO
W KRISnr PANY VROZENI PAN PAN (JAN MLADSSI SE / DLNICKr
Z HOLTIC ANA NONHVBLl OEHOZTO DVSSI PAN: BVI-j RAC iV\lLOSTIW
HlTI A DO WECNE SLAWI SWE PRIOITI _

Nad římsou tytéž erby jako na předcházejícím epitafu, _
důkaz to, že tento Jan mladší byl bratrem Zikmunda staršího.

15. Náhrobník Kateřiny Supovny z Fulštejna ('1- 158:\)
s nápisem: -

LETHA - PANIE - 1- 5 - I) -.3 - WPATEK - PRZED - PA / MATKV _SWATI:::HO
OIRZI - DOKONALA - OE ST - ZIWOT - SWVO - WKRYSTV - PANY _VROl: i

ENA - PANl - PANl - KATERZINA - SVPOWN / A - Z FVLSSTEYNA _
MANZIELKA - VROZEN / EHO - PANA - PANA - ALBRECtiTA - SEDLNI !
CZKEHO - 7. CHOLTICZ - GEOIŽTO - DVS I SI - PAN - BVH - RACZ _
MILOSTIW - BYTI -

S tímto nápisem neshoduje se zpráva Paprockého v Zrcadle
CXVI, podle níž manžel Kateřiny Supovny jmenoval se Zikmund.'

U nohou nebožky jest erb pánů z Fulštejna (tři meče za
bodnuté do koule či jablka), nad římsou pak jsou: 1. týž erb
Fulštejnský, 2. Žerotínský lev, 3. lekna pánů z Kounic a 4. erb
pánů z Ryznberka a z Osek a (štít čtvrcený, 1 a 4 lev, 2 a :3
hrábě; klenot: dva lvi držící hrábě).

Kateřina Supovna z Fulštejna byla dle Paprockého (Zrcadlo
CXVJ) dcerou pana Jiříka Supa z Fulštejna a Markéty z Žero
tína; tato pr~' byla .Jana staršího z Žerotína a na Losiné sestra,
od paní Elišky Štosovny z Kounic porozena'. Prabába její {totiž
patrně Katdiny Supovny z Fulštejna) byla prý Kateřina hra
binka z Oscka ;1 z Ryznherka, jejíž erb je zde na čtvrtém místě.

1 Paprocký pndáva ten nápis takto: .Létha Páně 1583, w Pátek před

Památkou So Oiřij - dokonala žíwot SWi'lg w Krystu Pánu / Vrozená Paní]
Panij Kateřina Supowna z Fulssteyna 'Dcera Pana Glřljka Supa' Manželka
Vrozeného Pána Pana {v,!!,lI/l/lldrr Sedlnického z Choltic etc:
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Nez tu jest zmatek. Markétin bratr Jan st. z Žerotína na Losřuě

hyl synem Přernka z Žerotína, jehož manželkou byla Kateřina

7. Ryznberka a z Oseka, neboť podle D. Z. Ol. XXV. 58 tento
Přernek vložil r. 1549 ,manželce své Kateřině z Ryznberka a
z Oseka právo vónnc na Bludově'. Podle toho tato Kateřina

z Oseka nebyla prabubo» f\ateřiny Supovuy, nýbrž její bábou
po matce (M;Hkétl~ z Žcrotínn], s čímž se takt; shoduje umístění

erbu Kateřiny z Ryznberka na tom núhrohku, totiž JUI čtvrtém

nust«. Poněvadž na třetím místě jest erb pánů z Kounic, jest
důvodnou domněnka, že Eliška Štosovna z Kounic byla bábou
Kateřiny Supovny po otci, tedy matkou Jiříka Supa z Fulštejna.
Skutečně byla Elška Štosovna z Kounic podle Paprockého
(Zrc. CCCCVIII.) manželkou Jana z Fulštejna : oba zemřeli 1548
a pochování ve Fulštejně. Dle toho byl by vývod Kateřiny

Supovny takový:

.lan Sup z I'ulštcjna mž, Eliška Štosovna Přcmck l Žerotína mž. Kateřina lRY'lIl-
'j' 1.5-11' z Konnic -j' 1.548 , herka a l Osek"

.Iiřík Sup z l'ulštejna 'j' po 1571' mž. Markéta z Žerotína

Kateřina Supovna z Fulštejna 'j- 1583.

Supové z Fulštejna byli větví pánů z Fulštejna ; druhou
větvi byli Hcrburtové z Fulštcjna, Obě větve měly vlastní erb
stejný, 'jenom klenoty různé : Herburtové měli nad helmem páví
ocas, Supové pak osm per pštrosích ve dvou řadách nad sebou.
Na tomto náhrobníku jest však nad přilbou erbu íulštejnského
toliko 5 pštrosích per. Touto Kateřinou vymřela větev Supův

z Fulštejna.

16. Poslední bartošovský epitaf, náhrobek to Alžběty Bo
boluské z Bobolusk rl' 1591), má tento nápis:

l.ETA PANl: 1591 W NEDELI PRED SWATV KATERINV " DOKONALA
OEST 7.IWOT SWVO WKRlSTV PANV VROZENA / PANl ALZBETA
BOBLVSKA Z HOHOLVLI: PANl MATE VROZENI; I PANl PANl ANNI
PODSTACKI Z PRVSINOWIC ANA BARTOSSO " WICICfl OEGIZTO DVSSI
PAN BVH WSSEMOHVCI RAC ' MIl.OSTlW BITI ADOWECNE SLAWI
SWI PRI<JITI -

U nohou jejích erb pánů z Bobolusk: štít kosočtvercovaný

(zlatě a modře). Nad římsou pak zase čtyry štítky; na prvním z nich
opakuje se erb pánů z Bobolusk, kdežto tři ostatní jsou prázdné.



Vývod Václavův jest takový:

Václav .;. 15HK
IIIŽ. Kaleřina Brunl;ílsk{, z Vrhu.:

Synové: .Ian .;. 1.591
I.ikmllnd .;, I(i02
Ikru;ml .; 1(iOK
;\Ibrechl; I(jOK

I. niž. Kateřina z Fulštcjn.:
:2. I11Ž, 1\lIn:l Podstntská.
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, Alžběta z B~l)Ol~lSk byla manželkou Jetřicha st. Podstat
sk~ho z. Pr~ls11loVIC, jC11Ž, ji 1'. IS75 vložil do desk zcmskvch
pravo vcnnc na Rokytnici (D Z Ol XXIX I q'l I" d A

Y
P d _' ) .', .~.' . L.,., ej I cera hna

o st~tska 7. I rusmovic pak byla druhou manželkou Albrechta
S~dlt:lChho, ~enž. ji 1'. 1.599 vložil do dcsk zemských p " c

vennc na. tvrzi v Bartošovicích (D Z Ol XXXIII) ,'\ I ~avo" .' . .. . a)y synem
Václava Sedlnického z Choltic a sudím knížectvl op 1"1Prvni , "avs({' ll).

rvrn manzelkon Albrechtovou hvla Kateřina S'Ll\)OVI' • j' 'Ištei " " v, '. 1<1 Z \1-

s .ejna (''- vl.S8:~). :ož .se .srovnflvá s uvedeným náhrobním ná~isern
teto l~~terlny, nlk?lt vS<ll: .se zprávou 11 Paprockého (I. c. CXVl.l.
~lIe 111 z..b\la l11al~~c1kollvZlkmlll:~lovou. Tato zpráva Paprockého
jest zajisté mylná : manželkou Zikmunda, otce Václavova b' la
Anna Herburta z Fulštejna. ' y

. ~llTZb;.lľh, l~iographisches Lexikon des Kaiscrthurns Oester-
rel(~lll, It,~2. <lil, lila II strany 288 tento rodokmen Scdlnickvvh
z _10 lC: .

Zikmund .;. kol 1522
I11Ž. Voršila Oderská .;. IS2;)

Zikmund 'j' 1.5·17
rnž. Anna Herburta z Fulštcjnn

~--------
Jan .; 157:1

ml. .loh:lII!<a l:ahl<O\'ll'1 7. l.írnborku
j 1.')7:1

.liřik Snp 7. Fnl~tejna lvlarkda 7. Í-crllllll:'

I.lkll1l11111 Scdlnick~' z Choltic mi. Allna Hcrbmta 7. Fnl~!l'jna' ,",:

Václav Sedlllický z Choltic 'l I.SHH

Vývod svnn Václavových pak:

!i!<mnnd Scdlnickv .vnna l Icrburta \11~ , )recld 1. Vrbna i\\:lIIdalt:II:1 Ot!>:r-k,

7. Choltic z l'lIl~lcjna na Heralticích 1. l.idcřo\",]

V;íclav Sedlrtick)' 7. Choltic .;. \,')811 ml. Kateřina Hf1lnt;Úsl{;'1 7. Vrbna j' 1$86

Zikmund st. +1602, Jan ml. +1591

Také v nedaleké Sedlnici, podle níž se tito páni jmcno
vali, měli někteří své pohřby. Ze čtyř náhrobků, které tam podle
rukopisu Cenoniho (v mor. zem. archivu Cen. l. 97) bývaly,
zachovaly se dva, jež oba jsou čtyrerbovními vývody, totiž:

17. Vývod .lau.i S('(lllIick{'lJo z Choltic (l- 157::n s nápisem:

~cta _ ~anic - I i)7:~ - Itl ,obohl - ~r()eb - ť()tlut'Ut - / neuieli 
.., ~o,tie _ Vmr~d - tlC,t - Vro()cni - .van - van - ~an - 6eutniťi)f\) 

~ (S:tJottiq - a ua - \l3otanť~e - Snbi - ~fui~ict,tluj - / o~)llluifctJo 
Cl tuto _Hdo - tlc"o - ~od)o_uaufl .. tlclt / ~Cln - bu" - mal'() - uu;;U 
Rd,o _ mUo,thu - b'Jti '00 - ~ll'ldo_ult_ui - ,'ud,o - lltlCltct,(o) -

~riQiti s, amen •

Na tomto kameni jest vlastni erb nebožtíkúv (odřivousl

vytesán jcnom na erbovním štítu, jejž nebožtík drží u své pravé
nohy; kromč toho jsou na tOI11 náhrobníkll jenom ještě tři štítky,
a to: 1. nahoře vpravo Fulštejnský (tři meče zabodnuté do
jablka), 2. nahoře vlevo erb vladyků ze Zvole (štít rozdělený
příčným břevnem, v tomto a v horní polovici po lilii) a 0. dole
vlevo erb Žabkll z Lunberka (štít čtvrcený: 1 a ·l střela s půl

prstenem, 2 a 3 žába) .
Zde je tedy dole vpravo erb nebožtíkův a naproti netnu

erb jeho manželky Johanky z Limberka, nahoře nad nimi pak
vpravo erb nebožtíkovy .matky Anny Herburty z Fulštejna, neboť
Jan byl bratr Václava Sedlnického (č, 11). Erb Zvolský je snad
báby po matce; bába po otci byla Voršila Oderská erbu pa-

lečné kolo.
l S. Náhrobník Johanky (starší) z Limberka (',' 1S73) v témže

kostele má na obrubě nápis:

2da _ \l3altie - 1;)73 - \U ~ouuidi - ~l'~eb / eí..,atimi - ttalui 
SttClti _Vml'i\da - $c,t - lttoi\ena - l'alti - ~alti - ~ol)antCl - i\ ťhn=
&crfa _mau~eUa / Vroi\endJo - l'aua - l'altCl - ~ana - eícbhtiq •
fef)o . ~ (í(,oUiq - a 1ta - ~o(auť~e - l'alt - bol) - taci) - uuHU 
RCtli - mUofthu - biti - a Uo ~l'rCltow,hui - ,'ucho - ~r,\iRiti -

Erby ve čtyřech rozích jsou tyto: l , nahoře vpravo (odři
vous) Sedlnických z Choltic, 2. vlevo Žabkí'l z Limberka, ~3. dole
vpravo Fulštcjnský a vlevo pánů z Ncjdcka (11<l šikmém híe\11l'

tři granMov{\ [ablka l.



III. Prusinovšn Z Víckova.

z Víckov~) mž. l(;lteřill~ z Žerotín~

Arkleb z Víckova IIIŽ; Kateřina ze Zástřizl

Jan .;" 1.501 Oneš 'j' 1.526

24

Je~t tedy na ~rvllírn místě erb manžela Jana Sedl . k '/
z C~oltIc, na d~uhem ne?ožčin, resp. jejího otce Jiříhonta~~O
z Lrmberka, mrstokanclére království Česk:/ v, y

tk . I . e 10, na třetím erb
ma Y, manzve..ovy Ann.y Herburty z FUlšteJ'rla

tk bož . a na čtvrtém erb
ma y ne OZCII1Y, totiž Doroty Nejdekarovny z Nejdeku (D. Z.
Ol. XXIII. 2 a Paprocký I. c. CLXI!.).

000000

Měli hrob~l~, svou v Prusinovicích u Holešova
zachovaly tyto jejich náhrobky s vývody ;' ' kdež se

, J' .19. SP?lečný n.áhrobek Jana z Víckova CI" 1501) a O ;(.
z \ íckova Cf ]526), jenž má tento napis: nse

~~to {celi Wlln: ! ,aan a ~an Dn= / c'e t8ratrelij Q{aft" / ntj
etno~c ~Ilna ! Urffe6a 3 QiC3foh.' ! a ~anij ftatet ini
3artr3lel{: ~tln ~an. / nmr;je( let!}a 1M ve ! *-,twneo 'f ~atliJDne:i /1
letlJa • 1M. ve XXVIO. etc, '

vs : Na ka!n~l1i jsou v rozích tyto čtyry erby: I. víckovsky'.
stll rozpoIÍl'IlY' praví I' . . v •

... '.: '" : ( ~o ~.vl~e prazdna (červená) levá třikrát
:Japr~c ~elena, CIllIZ vznikají ctyry pole (střídavě černá bT)'
2
S"

dZI~~trkl:lovská lilie; :.3. Žerotínský lev; 4. liška (vlk >a) AI ta19.'
• e ace"' pr . . t t .. . . .
· • v. aVI, ze o o zvire se podobá znamení erbovnímu
Jakl' meh 14:i9--1442 Zich a ]480 Zd ěk W lf •Ot 4 ene z o perku,
A kl b ec ~ matka Jana a Onše jmenováni jsou již v nápise'
· r . e ? Víckova a Kateřina ze Zástřizl (erb I a 2)' báb .
;~~e~~ 1. J. matka jej,ieh otce Arkleba byla" Kateřina ~ žero~í:a~

: po I.natee: t. J. matka Kateřiny ze Zástřizl není na ten čas
znarna. Vyvod Jest tedy neúplný: "

(Arklcb

IIlole~~vZ~';;~~)rl~j: ,~o!edn;ívaj.í o nich moje Náhrobky Prusinovských z Víckova
pon .....ud rJl'e' v',. kl cz JSOU take vyobrazcny. Od vydání toho spisku pokročily

~" }Z urny tak že některé . . .
, P' h ' . e crc mezery Jeho bylo l1Iožno zde \'Yf)lníUyc ~ II roz. 70. . t '

20, Tytéž čtyry erby uvádí Paprocký (Zrc. CCe.) na ná
hrobku Přernka z Víckova Cl" 1561), jehož nápis je takový:

fdfJa ~anie 1. 5 . 6 . 1.. n- II / terc\) ~o S, SIUut3inc39.
~o / fonal ge,t 5i1uot ,_uuoj Vt03e=/ ni} a I$tatcc3n\) t\)tit3 ~an /
.t;lemd 3 midohll' ana / ~,'u,iJlton-icidJ ~oMo= / mOt3i} ~Iltg=

trabl} ~o= ! rluuifeo ttet'i',\ Do6t'u f / ~Ilnlt 6ol}u naDicgi mi / t'
Mbo.;to DUn-, ~Iln t\uoh / t'llťil mUo,thu 6i,ti. Rmě.

Dnes je na tom náhrobku viděti jen jediný erb víckovský ;
nt-ni však nemožno, že i ostatní tři erby byly vytesány na pod
__ tavcích pobočních pilířků při tomto náhrobku, soudíc podle
zbylých tam stop. Že Paprocký uvádí na tomto náhrobku tytéž
erby jaké jsou na náhrobníku Jana a Onše, vysvětluje se tím,
Žt' tito byli vlastní bratři Přemkovi.

21. Náhrobek Doroty ze Lhoty (t 1524) s tímto nápisem
na obrubč :

teto: ~anit / 152~ / u. ~onDicUi n-dUonociJni DotonalR OC / ft
w ~allu 60"'u ~iluot ln-Ut" / [bo]rotta / ~e t~ott" ~an3dfa

~""a ~r3tnlt" 3 n-í / Celtoiua taciJiel *-,i bnofJ Duní geg" "i)ti
nt(Ho,tiu', .

Obruba jest ve všech čtyrech rozích přerušena štítky s tě

mito erby: I. mlýnské (palečné) kolo, 2. půl vola, 3. kozel,
4. lev. Palečné kolo měli ve štítě vladykové z Bílé Lhoty;
Dorotiným otcem hyl ncpochybně Jiřík ze Lhoty, jenž r. 1498
přijal na spolek manželku SVOll Barboru z Přcboz na hrad pustý
Vraní Horu, na tvrz Lhotu se vsí, na ves Vranovou atd.' Vla
dykové z Přehoz měli na štítu půl vola, jak svědčí ivanovský
vývod Albrechta z Bukůvky (č. 1.). Jest tedy na druhém místě
erb mateřin. Kozla (či kamzíka) měli ve štítě vladykové Dra
hanovští ze Stvolové, lva pak rozmanité rody. ~ aha poslední
erby patří patrně oběma babám Dorotiným.

I D. Z. Ol. XVI. 4.

" Kolář, Českomoravská Heraldika I. 119 pravi, že tento lev náleží vln
dyj.;;illl z I~ataj nebo z Rabštejn~; AlIg. Sedláček, Pýcha uroz. 70. připisuje jej
vlarlylcun z r~ataj, Kolilř sám však na str. IIH svého díla praví, 1.(' vladykové
"I 1~;ltaj 1111:'1 i verbu pľll orlice; podle Krále z Dohrl' Vody (l'l\'raldika ~H7) pak
lIJl'li H' zl. šlit(· č('rJIt' břevno s lilií l1~d a pod Ilílll.
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22. Náhrobek Arkleba z Víckova Ci" 1538) s nápisem:
tdljll nt . V . XXX VIII . w lluterl} . / ..,r~eD . ;Iulltint . wllql",.
wem . "'llU • ~lrftcb . 3 wic~foWll . ;iu / "'llUll • "'t~emfll . 3 wtrii::
tOroll / DohlUllt . Iuiet . ~iWOt(ll) . ,weljo . gelJO~ . Duni . "'llUtJuf}
. rM;; . utHoftiw . (6I}ti) .

Na tomto kameni jsou erby: 1. pánů z Víckova, 2. ozll

bené (palečné) kolo, 3. lilie, 4. půl vola. Tento Arkleb byl tedy
synem Přcmka z Víckova a Doroty ze Lhoty (ozubené kolo):
matkou Přernkovou byla Kateřina ze Zástřizl (lilie); hába po
matce (erb půl vola) byla Barbora z Přehoz. .

Vývod tedy jest takový:
(Arklcb z Víckova) Kateřina ze Zástříz! (.liřík ze Lhoty) Barbora z Přehoz I f~IK

Přemek z Vicko\,;1 .;. 1.16] Dorota ze "hoty 'j' 1524

Arklcb z Víckova 'j' 153R

2B. TytU čtyři erby jsou na náhrobníku jakési paní, kterv
stoji nyní u jižní zevnější zdi prusinovského kostela. Náhrobek
ten je napříč přetažen a nápisová obruba tak porušena. že
z nápisu lze přečísti pouze tolik: .
(~etljll ~lluie 1) i 5 . 35 we ij:3t1urtd nen I$lu. lmotffgllulll "'llu'i í
.' . . . / bofoUlllll gt luid [~buot] II ;Iuiljo gegl}i\ Dufll} ....~Rn
t\ttotl mi[Coftilu bl}ti rClC;j] .

Podll' erbií byla tato paní vlastni sestrou Arkleba z Víckova
(-1' 1538) a tedy dcerou Přcrnka z Víckova a Doroty ze Lhoty.

24. Také na náhrobku Záviše z Víckova a na Polehradicich
("I" 1569), rovněž v kostele prusinovském, JSOll čtyry štítky, avšak
pouze na prvním jest erb (víckovský), ostatní tři jsou prázdné.

Nápis Je takový: LE.TI-IA. PANIE . I .5. G .9. W SOBOT / V .
PRZED . S . HRZEHORZEM· VMRZEL . GEST. VROZI:NY. A STATECZNY
. RY/TlFV:. PAN. ZAWISSE. ZWYCll< /OW/I.. ANA. POLl:HRADICZYOI.
A TVTO . GEST. POCliOWAN . PAN. BVOI-I . ! r\ACZ, 01':1-10 . DVSSY .
MIUJSTIW . BYT.

Tento Záviš z Víckova byl synem Filipa z Víckova a Zu
zany z Bruzovic. Filip pak byl bratrem Přernka podkomořího

(shora pod č. 20.) a tedy synem Arkleba z Víckova a Kateřiny

ze Zástrizl. Na třetí štítek (báby po otci) patří tedy Zástřizlov

ská lilie. Erb pálili z Bruzovic a matka Zuzany z Bruzovic
(bába Závišova po matce) nejsou mně známy.'

1 Viz ostatně genealogické tabulky v citovaném spisku mém .Náhrobk v

Prusinovských z Víckova' :30 a 31, a doklady k nim na příslušných mislcr h
v textu.
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IV. Bítovští ze Slavikovic.

V Moravičanech v kostele jsou čtyry vývody Bítovských

ze Slavikovic, ;1 10:
25. Núhrolll'k .!/ll'.tky Bitooské Zl' Slavi/wvic (t 15(7)

s nápisem:
tET/I. P/l.NW . 1;)(;·7 NA DEN I SWATEIIO Bl~YClI7.Y~IO ~i\\.I<>~I]'A.~~\O
fEN/I. PANl I\NEI-KA BITOWSKA I- S1./1. WIK I (lWI( J (liJ "II () III'.!-O

TVTO Ol)I'OCZI WA '

V rozích jsou lyto erby: 1. lev vztýčeuý. dr~ící v, př'ed
nich tlapách šavli hrotem dolů obrácenou; 2. ~,r1; Blt(::~k.ych ze
Slavikovic (tři pušfadla koňská); 3. pták vyletující, stojtcí !~dnou
nohou na prostředním Zl' tří pahorků ; 4. Zástřizlo.v~k?, 1I1Ie. .

Zde jest tedy erb otce ncbožčina (a tedy .1 JejI Vl:ls.t,nll
teprve na druhém místč, kdežto na ~);vém ~Sl ,jest erb jej~h~
manžela. Wolný, Kirchl. Top. OJ. IV. 32, tvrdl, ze Íé~to ~ne~kd
Bítovská byla manželkou Erazima z Včžntk. Včžnikovc .vsa!,
mají jiný erb, totiž hlavu psa ,věžníka.'. E:l: ~. 1. (lev ~e SilVii)
vyskytuje se na Moravě ještě ve Zvoll II Zabrcl~}l na. nahrol~k11
bezejmenného rytíře, považovaného za Petra z Z,ť!ollna. AV:~II.<
žerotínský lev nedrží ž",dné šavle. Erbu 3. rovncz nclze lIrC~tL

2(). Také 11(1 vedlejším náhrobku Ui.~/(y ze 7.áslfiz/l·'· 15(8)

jest její vlastní erb na druhém . míst~,~ kdežt(~ na prvém místč
jest erb jejího manžela. Nápis jl' totiž takovy:
I FTA P/\NIf: lStiRTV SOBOTV pr~ I7.ED S 1/1. KVBEM VMIUI:LA VHOZEN r'

rÁNI ELlSSKA Z 7.ASTIU\ZL A NA DAVBRAWICZY P~)~V; !'.ALt" ~.,!.)
OWA PO NEBOSSTIKOWI PANY WACZLA WV / ,I-:X,WISSI"I,II OWS~I': ~
StA WII\OWICI- t\ NA DVBA WIClI PAN IWfI (,1'.(" DVSSI .\~IL()S 11\\

BYTIRACZ .

Erby pak JSOll zde lyto : I. Bít~vskýC~1 ze Slavi~o::ic (tři
1)lI~ťadlal, 2. Zústřizlovsk"l lil~c" ;). ~ve (~Iatt.'),tr()ub?: panu z ~o
čenic [sou nyní otlučeny, 4. štitek !e praZ(~~lY· P~t~1 te~y}. ([,I~
nebožčinu manželovi, 2. jejímll otci, resp. Jl sanic, ,~. manželově

matce Markétě z Počenic. , ,
Tato Markéta byla podle nápisu na jednom ztraceném na-

hrobníku moravičanském, jejž znnarnenal Stř'edo~s~ý.. (v r~lk()
pisc mor. zem. arch. Cen. II. č. :)70), manželkou Zavlse Blt~v
ského, který umřel 1[)2[) a také v Moravičanech hyl pochován,

;) jehož n;'dHohnik jl' rovněž ztracen-



I Tři posledně uvedené náhrobky v b
J 131 a v <'::, VI. M. Sp. Ol. x~n. 1900 I~~/;~~eny byly v MCC 1900 str. I:JO

Václav starší Bítovský ze SI 'k . •, ,aVI OVIl' 0,. 158'2

, 28: Náhrobník Jana, syna tohoto Váci ,., x: o, ,
ze Slavikovic (t 1578) 't' to' ava staršího Bítovského

_. s lm o naplsem:
LEl A PANIT: 1.')78 WE STRZEDV í ' '"
GE/ ST . VROZENEMV PANY WA~,~N SWA1F:1i? WINCZENCI VMRZI~L °

MV . SLAWlKIOjWICZ ;\ NA. "LAWOW(lI, S:ARSSJMV BlTOWSKI-
WSSEMOJiVCZY . PAN B DAVB!{A:VICZI. SIN I GMENEM . lAN,

. I VOH· DVSSJ· (JEHO· NllLOSTfV BEIT[l RACZI .

Nad relieíern ležícího hošíka d
Bít~vských ze Slavikovic (tři pušťad~a~)cr? vedle sebe~ vpravo
ze Sťávnice (dvě kladiva a d k ř:" ~,:vo matky Ederovny

Podl ' d o va opace křížem přes sebe).
e uve eného rukopisu sr d k Oh

v moravičanském kostele . x ' re ov~ e o bývalo druhdy
tohoto rodu, ncni vša'k 'z :Jeste dsedm nahrobků jiných členů

narno, z a to byly vývody.

27. Náhrobek Václava staršího Bít o

(.,. 1582); vlastní náhrobní nápis '( 1 vlovskeh? ze Slavikovic
malován, ač ještě znatelný ~. kila iore nad náhrobkem) je za-
h . ' avsa pro genealog" t I t

ezvýznarnný ; nápis na obrubě nál . JI o 10 o rodu
toliko, že náhrobek ten dal 158 lrobl1lk~. samého pak praví
Vilém Bítovský ze Slavikovic~' 5 postaviti nebožtíkův bratr

Na tom náhrobku jsou erb . 1 .
ryt!ř drží, a nahoře vpravo erb YBíto~'n~ erbovnlm .štítč.' jejž
pusfadla), 2. Zástřizlovská lilie (I' SkYC~l ZE' Slavikovic (tři
Eliška ze Zástřizl) 3 erb o' ' lI~tkoll Vaclava staršího byla
čenic. j Protože M~rk~ta z nez:et~Jny, 4. dvě trouby pánů z Po
otci, měj by podle pra(vi<1I:~~~;~I~cčl:~la. nebož,ti.kovou bábou po
Vývod je neúplný: rty erb bytJ na místě třetím.

Z;íviš Bitovskj' 1.(' Slavikovic ,;. 15'2{,)
1117. Markcf;! I. Počenic °l' 1521

Václav Záviš Bitovský ze Slav ,'o 1553' v '.. I ml, Ellška ze Zástřizl 'I' ISOll

I S tím se nesrovnává loto místo ve spisu ..pýcha uroz ." str,:JI: .,\';'IU

.lárhyrua ZOllhka 1.(' ZdNín;t j(,ltcřín<l I. Lisnice byla lI1anždkOll Jnnovou. její
m;lli Sl' [rncnulc .Johanka I. \(onecchlulllí a bába /111//(/ : flobo/lisk. ;11c tato

20. vývod Jana Jiřího Zoubka ze Zdětína (t 1584) v ta
lJ1čjším kostele. Na štítu, jejž rytíř drží v pravici, je v 1. čtvrtce
vlastní erb Zoubků ze Zdětína (dvě ruce obrněné), v 2. čtvrtce
erb Štolbaských z Ooloplaz (pět kosrných pásů), v 3. erb pánů
z Lísníce (tři říšsk;"l jablka) a ve 4. pánů z Kounic (dvě lekna}.

Jan Jiři Zoubek byl synem .tachyrna Zoubka, podkomořího
mnrkr. mor. Ci" lfi71j, řl první llJ<lllžell<y jeho Lidmila štolbaské
z Dolopl;lz, která hyla dccroll Snl01l1cny z Kounic. OtC('1Il J<Í
chymo výlJ1 hyl .lan Zoubek, matkou .HlCllymovoU pak a kdy
bábou .lana Jiřího po otci byla Kateřina z Lisnice (paprocký

1. r. CCCXIX./XX.)
Jsou tedy na tom štítu tyto erby: I. vlastní erb nebožti-

kův, resp. otcův: 2. erb nebožtíkovy matky Lidmily Štolbaské
z Doloplaz; 3. erb jeho báby po otci Kateřiny z Lisnice; 4. erb

jeho báby po matce Salomcny z Kounic.
Paprocký na cit. místě podává dvojitý vývod rodičů tohoto

.lana Jiřlho Zoubka, totiž .Joachyma Zoubka ze Zdětína čl jeho
manželky Lidmily Štolbaské z Ooloplaz, každý o pNi erbech,

těmito slovy:
"Pan Joachym Zoubek ze Zdětína, podkomoří markrabství

Moravského, syn Jana Zoubka ze Zdětína, měl tři manželky:
první Lidmilu Štolhaskou z Doloplaz, kteráž užívala za erb pěti
štrychů, totižto dvou černých a dvou bílých a v prostředku zla
tého. Té paní Lidmily hyla mátef paní Salomena z Kounic. A tu
paní Salomenu z Kounic porodila byla paní Barbora hrabinka
z Walštromu, kteráž užívala za erb orla černého o dvou hlavách.
Bába po otci té paní Lidmily Štolhaské z Ooloplaz byla paní
Anežka z Mírova. A té paní Anežky z Mírova byla matka paní

Anna z Miličína.
Tohoto pana Joachyma Zoubl<a ze Zdětína byla vlastní

matka paní Kateřina z Lisnice, kteráž užívala za erb tří jablek
královských zlatých 1];] červeném štítu. Matka její byla paní
Johanka Vlkovna z Konecchlumí. Téhož pana Joachyma Zoubka
byla bába paní Anna z Bobolusk. Prabába pana ,1oachYll1a
Zoubka byla paní Dorota z Žerotína. A to jest vlastní vývod

tohoto pana JoachY1l1a Zoubka." J
měla SVOl1

totiž čtyr-

000000

V. Zoubkové ze Zdětína.

hrobkVe .ZdoUJ:kách, kdež jedna větev tohoto rodu
u: Je,st vyvod na Moravě svého druhu iedinů

erbovní vyvod na jediném štl'tu čt ' J y,. c vrcenern. Jest to
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30

Lidmila Štolb~ská z Doloplaz
rnž. Jáchym Zoubek ze Zdětína.

0000110

V ob Oll spodních rozích tohoto kamene JSOll erby: Zoub
kúv ZL' Zdclina (víz náhr. č. 29) a pánů ze Sternberka (hvčzda
osrnirohál. ByH tento .Joachym synem z prvního manželství Jana

.liřiho 5 Kateřinou ze Šternberka.
nl. Na proiějšim malém kamcni je vyobrazeno děvčátko,

i\.'huž jllléllO Sl' IlI'Zacllo,,;l!ll v ";,,pise: podll' opisu svého času
'p()iizl'lll'110 CnronilIl jurcnovalo Sl' .lohnuka. Nápis doplněný

podlL' (:l'll oniho zučl :
1.11 \ I .-,. í\ .,r, . W AVTI'.I<Y PO NElW.L1 ; IXTAHI ' J)OKONAI.A
II\,'() I ISWV( i . IOIIANKA . DCZEHA . PANA nllUlI \() I.AVI\I'/\ Cd:

(ill I (ll lJ"SSI PAN IWH I~ACZ MILO:;TIW BYTI .

Tato Johanka byla dcerou Jana .liřího z jeho druhého
Illallželství se Zuzanou ze Zástřizl Pod relielcm jsou vedle sebe
erby Zoubkuv ze Zdětína a páriů ze Zástřizl (lilie I·

Tento i předch{lzející n~t11Tohek jsou ledy vývody dvoj-

orbovn í. 1

LisniccKateřina z

N. z ,Vl Irova
mž. Anna z Miličín"

Vývod Lidmily Štolbaské z Doloplaz.

.Lichyrn Zoubek Zl' Zdl~(jna ,;. 1571
1. mž, l.Idruila Š(olbasl':'1 z Doloplaz.

Z toho jde:

Vývod Jáchyma Zoubka ze Zdětína.

N. z lšobolusk
I11Ž. Dorota z Žerotína-----v- N. z l.isnícc

7-ouhck Zl' Zdl'lína Anna z Robolusk 1490 Johanka Vlkovua z Konccchluuu

Jan Zoubek ze Zdětína

___ N. I, Kounic

Václav Štolb;\sk~' z Dolol)laz Ancžk,'1 z' Mírova 11IZ',. JJ b ]_ J' _ J;H ora Jrah. z ValšlTO!llll

A<I;lIn Št()lha~ky' z Dolol)laz S·alorncna z Kounic

.lan

Nápis na řečeném náhrobku je takový:

ILUA_ .. PANiE . ISR).] . WNEDiELi . 'pRED . PO,' WYSSENiM . SWATEHO
. KRZ':II: .. OOKO ~AL . GEST : Z~WOT . SWVOO . Vf~OZENY -jPAN .
~0N . ()lf~i::I . ZI\VRtK . z~ . ZDII':TINA· A Nf\ ZDA VNKACfi· A W
IO~V1TO (,1 JH 1\ : i\\IJ: . BOi::IM . rOCIIOWAN . OHl i ozro . nvssi . PAN
. hVI-I ' WSSI-, I MOHVCZY . IV\CZ . J\1ILOSTiw i BYTi . A W poeZIET .
SWYCH . \Vy WOLENYCH pf~ziGiTi . ' J J' •

Po obou stranách náhrobníku jsou dva malé hrobové ka
meny dítek téhož Jana Jiřího, totiž

HO. náhrobek Jáchyma. syna Jana Jiřího Zoubka ze Zdě

tina. s nápisem jen částečně zachovaným:

',',' ... S\~t\TI::- I,VCZY(~I.: ! DOl\ONA -- L ZiWOT SWVCl -- iOAClliM i

SI N, PM\!\ lIi\NAI G[[WHO lAVBl(f\ / OEHOZTO nvssi ' IPAN IWfI
l~ r\(.I ,,1ILOSTI\V IWTlj . . I

Podll' Ccrroniho (rkp. l. 79) začínal ten nápis taklo: l.éta
1580 den 51';lt0 Lucie atd.

se 'příl'~"nin;'1 J~ I EHl; jest tll tedy zmatek. j\\útj Lidmilin:1 byla Salorncn.t
7. .. '\OUnlc,. mall7.cll,;l Adamova, jenž hyl jíž I. 152g mrtev, Tento zase hyl synem
~ áclavovým (1·lř:) ] ;)I)Il), jehož. manžrlkou by byla Barbora limb. z· Val
stromu, JeJÍž matkou byla podle L~íl,.'odll Anežka : Aliroua. " Tol' ovšem znmlck.

VI. Oujezdečtí Z Morašic.

Této rodině patř! U'i vývody v kostele na Plumlově, a to

dva šcstierbovní a jeden dvouerbovní, Iotiz :
H2. Náhrobník Alžběty lšořkcvny Z Dolialic U 16(2):'

s tímto nápisem:
LETli!\ HiOL W sTRZEDV 1'0NEDl:Ll CANTATI:
VMHZI':LA CJT PANl ALZBlETA BORZKOWNA Z DVIII\lI(:i::
MANZELKA WLASTNI VfWZENEHO PANA lANA
AVOP,ZDf:C!:I(I] 10 !: MOI~ASSICZ . OEOI1TO DVSSI
PAN BVII WPOCi::I:T WOLENICI I SWICII PlUH ilTI I~I\CZIL
TAOISTA NADECiE ur A TJ]J) GI:OI POCIIOW,\NO

PO TIMTO \(;\fV\I:NI'M .

Na tomto náhrobnikn jsou po každé stranl' lři štítky nad
sebou: I. nahoře vpravo Hořkl"'" z Dohalic (~tít rozpoltéuý,
pr:\I';] polovice zlaUl, (!<lIllaskOVan;l, levá čL'mč a zlatě šacho-

1 VŠ('C!tIlY tři ZdoIlIlCcl\('· náhrohkv v)'o!lr:l!cnl' jsoll I'l' 'I'isl\ll .1,,,.

1""llí!,;! 1':lllJt-!i Zdollllck (llll:lI.
, V\0I>r:11.('1I I' ;\\. C. C. IWlř, lilI): lI'il'is OI'S('1I1 j" LIlii "lisl('11 d!lkl.ldll(·

íkl II tl( dl'Il":.



vaná), 2. vlevo Oujezdeckých z Morašic (hrot šípu bez nasadištč),
3. uprostřed vpravo pánů ze Sloupna (plechová rukavice), 4, vlevo
třmen, 5. dole vpravo obrácené meče skřížené. l

Vývod ten je zajisté nernálo záhadný; k vyjasnění záhady
jen částečnč přispívá .

33. druhý šestierbovní vývod plumlovský na náhrobku .Iaua
Heřmana Oujezdeckého z Morašic Cl' 1596). Má tento nápis,
v němž úmrtní datum uvádím napřed, kdežto na kameni
patrně nedopatřením kameníkovým --- vytesáno jest až na konci:

LETl'. 1596 WAVTERI Dr:N SWATI ALZBlETI VMRZEL
m: lAN HERZMAN WLASTNI SIN VIWZENEHO PANA
AVOEZDECZKEHO Z MOI~ASSICZ . BlL STARI W [ROCE
fi NEDELlCH S DNI A TVTO 01' POCHOWAN GEHOl
DVSSI PAN BVH MILOSTIW BErn RACI.

Též na tomto kameni jsou po každé straně tři štítky, a to
1. nahoře vpravo erb Oujezdeckých z Morašic (hrot šípu, na
helmě 5 pštrosích per), 2. vlevo Bořků z Dohalic (viz předešlý
náhrobek; klenot: panna rostoucí), 3. uprostřed vpravo havran
s prstenem v zobáku, 4. vlevo ruka zbrojná se sekerou, 5. dole
vpravo dva meče skřížené, 6. vlevo třmen.

Trochu světla vrhá na tuto záhadu zpráva v Paprockého
Zrcadle CCCLXXI., která vypravuje o Václavu Oujezdcckém
z Morašic, že měl manželku Majdalenu z Rokytníka, dceru
Alžběty Janovské. Otcem tohoto Václava byl Zikmund Oujez
decký z Morašic, jehož manželkou byla Kateřina ze Sendražic,

Zde jsou tedy vyjmenovány rody, jichž erby jsou na obou
náhrobcích plumlovských: Janovští měli verbu dva meče skří
žené, páni ze Sendražic havrana s prstenem v zobáku a páni
z Rokytníka ruku zbrojnou se sekerou.

Byl-li snad Jan Oujezdecký synem Václavovým, pak hy
matkou jeho byla Majdaléna z Rokytníka. Jeho vývod, resp,
vývod jeho syna Jana Heřmana byl by takový:

I Podle domněnky Aug. Sedláčka (Pýcha uraz. 80) umístěny jsou ty
erby takto: vpravo I. nebožka, 2. jeji matka, 3. její bába; vlevo 4. nebožčřn
manžel, 5. jeho matka, (j, jeho bába. Erb třmen prý patří pánům z Ryzn
burka, protože [iného rodu toho erbu na Moravě nebylo; matka mužova byla
prý tedy z Rywbllfka a bába (dva meče) snad Bradlccká z Mcčkova, Podle
Krále z Dobré Vody, Heraldika 1,,]9. měl na Moravě erb třmen Licck
z Visemburka,

33

Zikmund Oujezdecký z Morašic N. z Rokytnlka
lllŽ. Kateřina ze Sendražic ~ Alžhět~ .Janovsk~

-- v k' M y. Majdalena z RokytníkaVáclav Oujezdec y z oraS1C _

Jan Oujczdccký z Morašic
ml. Alžhěta Bořkovna z Dohalic

.la II I Jcřrnan 'j' ],')96

Pořadí erbů na náhrobku Jana Heřmana pak bylo
y

~~:

I " I otec lan Oujezdccký z Morašíc a 2. matka Alžběta
1Ii11011'. • . t Y'

Išořkovna z Dohalíc: uprostřed 3. první prabába po otc~ Ka crma
Zl' Sendražic a 4. bába po otci Majdaléna z Rokytl11~a; dole
;). druhá prabába po otci Alžběta Janovská; poslední l6.) erb
třmen zůstává záhadným. . . y •

Jan Oujezdecký z Morašic byl podle Paprockého ur:dl1l
kern na Chropyni 11 pana Jindřicha Slavaty z Chlumu a Košum
berka a byl dvakráte ženat: s první manželkou Annou Ostro
mírskou z Rokytníka (t 1579) měl syna Jana (,\, 1579); s druhou,
Alžbětou Bořkovnou z Dohalic C'!' 1602) pak děti Jana Heřmana

U 1596) a Johanku (t 1604). y. •

;34. Také tato Johanka Oujczdccká z Morašic ma v Plum
lově náhrobek s vývodem dvojerbovním, totiž s erbem vlastním
(resp. otce Jana Oujezdeckého z Morašic-- hrot šípu) a erbem
matky Alžběty Bořkovny z Dohalic (popsaným pod č. ~)2,).

000000

VII. Porůzné vývody čtyrerbovní.

35. Nejstarší čtyrerbovní vývod na Moravě zachovaný ~

zároveň jediný z XV. věku jest náhrobek JOh~~lkyy z Kra~ar

(t 1497), vdovy po Heraltovi z Kunštátu, ': ProstcJov: ve, f~rl11m
chrámě. Reliefový, gotickými minuskulemi prové:deny na?lS na
obrubě kolem polovypouklého obrazu nebožky, Je takovy:

(~cncro,a bOUlia / nounm ~o~tlttntl be <S:mltJtlri) er b~ $htUlh))~

~e(icta / GScnco,i bui bOUli / ~ot)Cl1ti~ ~crtl(t be <S:llftClt ~tltuc
lomit bchitu TlCl qutCl / tlU boieil ~ltl)ietl / 1~97 1

I Rozvedeno; Gcncrosa domina, domina Johanna de Crawarz et de
Plumlow, relicta generosi dominl, domini Joha ~n.is rler;i1I. de í.~l~slal:: naIurac
soluít dchitum ícría quarta (quinta P) antc dorninicam .ludica ]·1.)/. N:i1lrob.nlk
tento je vyobrazen ve Fr. Faktorově Popisu okr. hcjtmanstvi prostějovského

(V l'r;lze 11)98.) str. 22,
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Nápis ten přerušen na všech čtyřech rozích těmito erby:
1. (nahoře vpravo) pánů z Kravař (zavinutá střela, odřivous),

2. (nahoře vlevo) pánů z Valdštejna (lev), 3. (dole vpravo)
hvězda šestirohá a 4. (dole vlevo) - jak se zdá - zajíc.

Johanka z Kravař byla dcerou Jiříka z Kravař a ze Stráž
nice a Doroty z Valdštejna. Patří tedy oba hořejší erby otci a
mateři. Bába po matce byla Kateřina z Valdeku, jíž asi patří

erb 4., bába po otci však byla Majdalena z Pernštejna.

i$(). Náhrobek Herberta z Fulštejna (-;- 1558) ve Velké By
střici (u Olomouce) má 4 štítky, ale jenom na 1. a 3. jsou
erby, totiž na 1. f~tlštejnský (tři meče zabodnuté do koule) a na
3. ozubené kolo. Stítck 2. a 4. jsou prázdné.

Herbort byl synem Elišky z Hradčan z jejího prvního
manželství s Fridušcrn Herbertem z Fulštejna, po jehož smrti
(před 1519) se provdala po druhé za Filipa ze Stvolové, čímž

získala V. Bystřici.' Ještě r. 1519 přijala syna Herborta na spolek
na tvrz Bystřici (D. Z. Ol. XVIII. 12). Pivcové z Hradčan měli

ve štítě dva rohy, kterýžto erb by tedy měl býti na 2. štítku.
Ozubené kolo na 3. štítku poukazovalo by k tomu, že bábou
nebožtíkovou po otci byla některá paní Oderská z Lideřova.

Nápis je takový:

~ctll . panie . 1· 5· 58 . tu ,tr&e1Ht . / ~r&CD . flll. hud,cm
llmr&d . fit . UrO&Cnl, . ~Iln . / ~Iln . / l,erbort .'& woH,tcinll' "nll
~\"tr&i / ťtll) ~cut (mol, . mať,) . bnili . gd,o . mHo,thtJ . beitl} .

37. Ve špitálním kostele ve Velk. Meziříči jest rozebraný
sarkofág Zikmunda Helta z Kernentu U 1564). Ze sarkofágu
toho zachovala se kromě bývalého víka (krycí desky) deska
zasazena do zdi na epištolní straně presbytáře. Obě desky mají
stejný čtyrerbovní vývod: 1. vlastní erb nebožtíkův (padací mříž
hradníl, 2. Drnovských z Drnovic (tři příčná černá břevna v horní
polovici v bílém štítu), 3. je nezřetelný, 4. calta pokosem (pe
čivo podlouhlé, na obou koncích zašpičatělé). Tuto měli verbu
Caltové z Kamenné Hory.

Na desce ležící v dlažbě je nápis:

t Srov. L. M. Swoboda, Die Hcrrcn von Fullstein. Notizcnblatt d. hístor.
statist. Scktion 1868. Č. ·1 a 5.
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~Cd)4 ~o~iel,o / MDLXIlII / ItJ ,třeDu Vb 6. DnDřcRc Vmřd /
Vro&cu\J \l!llU ~an 3ifmuuD ~cU / &Slcmcntu " nu rolc,)eř"č\} .
~o{'o / Čll'U Slrlllc gd,o ti maDDll a rol\J,to / fancl\Jř IU Slra:
(Oíu,tíUl) ti3c'ťč . 6$c / l)o~ Duiii ~Iln \Sttl, rač mHo,thu b\Jti .

Na druhé, do zdi zasazené postranní desce I bývalého sar
kofágu jest kromě oněch čtyř crbův uprostřed ještě erb nebožtí

kův ve vétších rozrnčrcch.

38. Do nového městského musea litovelského byl nedávno
z Olomouce převezen náhrobník Jana Borejčky z Bříšfan ('j' 1566),
jenž druhdy stával u dominikánského (dříve bernardinského)
'kostela v Olomouci. Také tento náhrobník je čtyrerbovním vý
vodem, maje v rozích tyto erby: 1. vlastní erb vladyk Borejčků

z Bříšťan (štít rozpoltěný, pravá polovice šachovaná, levá prázdná,
klenot: pul kamzíka šachovaného); 2. plechovice (plechová ru
kavice) pánů ze Sloupna; 3. štít rozpoltěný, v pravé polovici
půl orlice; 4. hvězda (?) šestirohá.

Obrubu vyplúuje tento nápis:

LETVA . PANIE . 1566 . W SOBOT V· PRZED . S . l\ATERZINV .
VMRZEL . GEST· VROZENY· WLADYl\A PAN / lAN· STARSSI . 130
[mCZKA . Z BRZIS I STIAN . ANA . PRZESTAWLKACfi . KTERYZ .
·GEST. TVTO . POCliOWAN . I GEliOZ . DVSSI . PAN· BVOH . RACZ .
MILOTIW . BEITI .

39. a 4:0. Dvojitý náhrobek Jana Haugvice z Biskupic U 1568)
a jeho matky Anny Marie Cetrysové z Kynšperku zemřelé rovněž

T. 1568, v kostele sv. Jakuba v Brně, sestává ze dvou kamenů

nad sebou zasazených, z nichž na každém kromě nápisu jest
po pěti erbech; čtyři z nich umístčny .jsou ve všech čtyřech

rozích, kdežto uprostřed jest ve větších rozměrech vlastní erb
obou nebožtíků; poněvadž se však tento erb opakuje nahoře

vpravo, tedy i tyto vývody jsou vlastně čtyrcrbovní a nikoli
pčfierbovní, za něž je vydává Kolář."

Nápisy jsou na těchto náhrobcích takové:

t Vyobrazena u A. Kratochvíla, okres Velkollleziříčský, (iO.
" Česko-mor. Heraldika I. 122, kdcž ostatní: jest myln» uvedeno, že

jr,t tn uáhrobck Hanuše t laugvice.
3*
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LETA . P . ]568 . _WESSTW~~EK . ~~ZED SWA, I TtM . HAWLEM .
VM~ZELA . V~OZI:NA . PA~Y , PANY· ANNA· MARiE· CETRÍSOWA .
Z KINSS, I P~-RKY . MANZ!ELKA.: VROZENEliO . PANA / PANA . HA
N~SSE . HA\i G~ICZE . ZBlSKVPICZ . I EC . UEGISSTO . DVSSI .
B\'H . RAC7. . MlLOSTIW . BErTY. PAN

Na spadni desce:

I:ETA : P . 1568 "~ESSTWRTEK . PRZED . SWA, ;rIM . WACZLA WEM .
\ j\~~ZE,L . V~~!ENI . PAN! PAN· lAN· HAVGwiCZ . ZBÍSKVPÍCZ . EC .
. S.IN., Y~OZLNEIIO' PA~A:. PANA· IIANVSSE ·ř1AVO, / wiczl'·
ZBISI\VPlCZ . A N:"- . RACZICZYCH . i EC . UEliOSSTO . DVSSI· ...
BVOH . RACZ . MILOSTiw . BE'ťTj . PAN·

~a kameni paní Anny. ~arie Cctrysové jsou tyto erby :
u~)rostr~d a nahoře vpravo JeJI vlastni erb (volská hlava] a nad
111m pisrncna W· CZ· K (Voldřich Ccírys . Ir v I. ~ ~ ,z ,Yllslwr č l l

otec panl Anny]; nahoře vlevo křiž s pisnicnami 13. Z . H . A . T . '
což :~olář \'y~dádá na vladyky ze Ptišovíc a Tavikovic, kdcžt~
Sedlacel~ to ~~e: Barbora z Kotole svob. paní ze Stolberka; dole
vpravo Je odřivous pod písmenami A . T . Z . K; bába po otci
t~~y byla Anna Tvorkovská z Kravař; konečně dole vlevo erb
křídlo pod pismenat~~ A.. M . Z . L, což znamená, že bába po
matce byla A. Mezifická z Lomnice.

Vývod částečný:

v N. C~·!r.\'s 7. Kynšperku N. z R. a T.
111Z. A. Ivorkovská z Kravař mž. A. Meziřická z Lomnice

VnldřiclJ Cetrys z Kyn~perku B. z Ř. a T.

Anna Marie Cetrysovna z Kynšperku 'i' ].')68.

. Na k.al~leni Jal:a Haugvice jest uprostřed a nahoře vpravo
e:b Haugvl~uv pod písmenami H . H . Z . B " což značí Janova
otce Hanuse Hal~gvice z Biskupic; nahoře vlevo jest erb Janovy
~l1éltkY Anny Mane z Kynšperku, volská hlava pod písmenami
A . ~ . Z . K,; dole. ~pravo jest erb Kunštátský (tři příčné

pruh) ,v, hOrtll, polOVICI) ~)od písmenami P . Z . K " t. j. P.
z Kunštátu (baby po otci): a dole vlevo konečně opět 1 <';o-

j ..v. e \lIZ
s !Jlll1Z písmcnami jako na kameni hořejším, totiž B . Z . K . A . T .
(baba po matce).

Vývod rovněž neúplný:
(Václav Haugvic z Biskupic) Voldřich Cetrys z Kynšperku

mž. P. z Kunštátu '- mž. B. Z. R. A. T.

Hanuš Haugvic"7Bi~ Anna Mnrie Cctrysovna z KYl1šp~rku
Jan Haugvic z Biskupic '1' 1568.

37

41. V Moletíně jest čtyrerbovní vývod Žofie, dcerky Kaš
para Štysle z Alšic' (t 1589), s tímto nápisem:

LETA PANr~ 1589 .. MESYCE ..... / VMRELA VROZENYCH WLADIK
PANA I KASSPÁ SSTlSLE ZZALSSYC A PANY I MANDl BORINSKE Z ROl
TROPICZ NAT I EMPLV: DZERKA ZOFIGE: STARZI IZ NIELV/ PAN BVH

RACS: DUSSY GEGY MIL: BYTI .

Na stříšce tohoto kapličkovitého náhrobku jsou dva erby,
z nichž prvý (ŠtYSli'l z Alšic] je pod nátěrem <I vápnem ne
zřetelný, na druhém pak jsou dvě hradní včže BorYllských
Z Roztropic. Oba dolní erby jsou nezřetelné.

42. V Bořitově v kostele jest náhrobní kámen vladyky
Kateřiny Čatrvanky z Gosvic, .paní Boziny z Lipého na Černé
Hoře věrné za 27 let služebnice" C'l" 1576), na nl'llIŽ je pět štítků
se čtyřmi různými erby: uprostřed a nahoře vpravo znak Oos
vický (půl ženské bez ruk), 2. erb dvakrát napříč dělený, pro
střední břevno šachované, 3. střela a klič křížem přes sebe,
4. erb Haugvicll (beraní hlava). Výkladu tohoto vývodu uclze

mi na ten čas podati.
43. V Drahanovicích u kostela je náhrobek dětí Vladislava

Bcrnarta Drahanovského ze Stvolové a Anny Pavlovské z Pav
lovic, totiž .Iana tl' 1593) a Anny (t 1594). V horní části tohoto

kamene je nápis:

. . . tUUcijcti(?) W%.JRltlt ~Of}lt ~itfl) - ,i}U a ~cM~rta Vro~e
(nc)ť}o ~RnR mlRoiJl(RluR ~ceuRrtR ~l;Rd)noWlfco ~e 3tluoťolue
a UR ~raťJanoW~c5iJclJ: ~ %.JRUt) ~(un~ ~awťolulfc ij ~RlulolUl)c5
'»)1II lt,jcťťi} gco gcgidMto oniliJ1lt ~Iut ~ltoÍJ cac,) mHo;UJ bi)i\).

Po stranách tohoto nápisu jsou erby: vpravo Drahanov
skýcl: ze Stvolové (kozel či kamzík), vlevo Pavlovských z Pav

lovic: šestirohá hvězda s pi't1měsícem.

Kolem relieíů obou dítek pak jsou jcště porouchané

nápisy:

~cta 1503 umetle( gc;t ~lluiJc&cť ,1}1t . . ~llltR ~tUtR

~ť1'llllľtR II ~ll

I Wolný, Kirchl. Top. Ol. IV :30. prnvi mylnč. Žl' je jo l1úllro!Jl'l; !.nfie

dcery I\orYllsl\0Iio z Hozlropic.
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fCtll 1;)9-1: Ymr3dll ge,t ~"' C tll •
nllrtll II ~l"n', mlln3ieUkj geo • '3 bc3etll .... Vllnll ~er::

Pod reIiefy pak jest vpravo Zastři I " .
Drahanovských ze Stvolové M tk ~z o~ska hlte, vlevo erb
byl synem Jana Drahanovského a ~t l~dlS!ava Bernarta, jenž
střizlů. První tři erby ted t:~ V? o~e, byla totiž ze Zá
3. bábě po otci; na 4. mís~ ~a :~u~~ravne: 1. ot~i, 2. matce,
byl tímto druhým erbem Dral p 'IJ" se e,rbv otcuv; ale snad.

v
, d' , ianovských nnncn děd J,II1
yvo Je takový : C '.

Jan Drahanovský ze Stvolové
mž. N. ze Z~střizl

Vladisla;' Bcrnart Druhanovský ze Stvolové
mz. Anna Pavlovská z Pavlovic

Jan ·i· 1593 / Anna '1' 1594

44. Ve znamenitém lapidariu měst MV'
tovní kapli Dušiček jsou d čt b a. ?r. Trebove ve hřbi-
Alžběty Glauvicové it 1618v)a c ~re.r OVili vyvody, totiž předně

\ s napisern :

~m 1618 nen -1:. ~uniu~ um ".J. ~n n .
Gott ,dig UCl',dJitcten bie (ible i~ ~ cr 6)tln(?en nOr mt in
(f(ifllhct~ mehorne gllllUuit3in llU~ l'~a;;u~ougcn"t ~eidJe~l'llIU
~cgc i!Jr ~iuc ~l'ofJlitf,c 'ha,cr,tcl}ung 31;~~~~:i:C~:t (::et~. Uot·

Při tom jsou erby: 1. Glauvickv (k ..uprostřed stužkou klenot v v y apr plo~oucl ovázaný
2 S ll" ' rovnez kapr, za nim tři . .

. Cl ichtingský (parohy, a to iede . v. • pera),
nad ním třetí paroh vodorovně' J klen f~:. v ~nrozene poloze,
z Heydy (rostoucí lev, klenot. 'če ..no fl ?:ra); 3. erb pánů
pánů Litviců (tři křídla toti .: d ?Icke'l za 111 ~est per) a 4. erb

d
. . ,z ve o mo a Jedno vod v

na I1Inl1 položené' klenot dvě pal. v : k I .. . orovne_ ' ecna o a a rnezr I1Iml tři . )
40. Druhý mor-třebovský vvvod třt v' pera.

Litvicovi i-l. 1618)' ~ pa fl Hanuši Kryštofovi
\ I a ma tento nápis:

~f)1It 1. 6 . 1 . 8 ben 20 3' .'
glln(?cu "Ol' mt iu otť. . .tlUUtll'lJ umf) Otlnic / i:~
t'.cltcn .venn 5trt,t:, fi:;11;f(? U:~l~tf~le~~~tc:e~ ~b(elt (fl)rel~ /
ltdJ etJltlein ~Illt~ fil rt' ~t ; .... tflllubClt ~lJclct6"._ .H, o, "CUl gott glltlnt.

Při tom tyto erby v ro 'lIL' .
náhrobek), 2. Peichenbašsk ~1~ll:t . v Itvlck~ (v~z předcházející.

y \ (Q ouc, do nehoz zabodnuty tři
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mečíky; klenot: rostoucí kůři] , 3. Glauvický (viz předcházející
náhrobek); 4. tři růžice na šikmém břevně; klenot: totéž na

křídle.
1

000000

VIII. Porúzné vývody dvojerbovní.

4l). V Křižanově v kostele je náhrobek Kačenky Lhotské

ze ptení ("f- J564) s tímto nápisem na obrubě:

~etl)tl 113llltie 1564: "' vr\uui ,tr5cOu \u Vo;tie llUtr~etll 5tllc~cllfll
Oť3e'rll urOaeltel)o IU(tlOkjt\j 113lllltl 30cllfll ~tJotlfcl)o 3c ~tCllg.

U nohou nebožky jsou dva štítky: vpravo s erbem Lhot
ských ze Ptení (rostoucí jednorožec z koruny), vlevo podstat·
ských z prusinovic (parohy), Matkou této Kačenky byla Alina
podstatská z Prusinovic, která byla pochována vedle manžela
svého Zdel1ka Lhotského ze Ptení v témže kostele křižanovském
pod náhrobníkem, uvedeným v úvodě k tomuto pojednání.

47. Jiný dvojerbovní vývod jest ve Vyšehoří (u Mohelnice),
totiž náhrobník Aničky, dcery Václava Kobylky z Kobylího

(t 1581), s nápisem:

[LETl-IA PAjNIEMDLXXXI W NEDIE(IPOSIWATE .. ' ! ' . ,ME\ZYXVlI·
A . XVlIl . HODiNV RACZYL (JEST PAN 13 I VOH PROSTRZEDKEM SMIn'1
S TOHO / SWiETA POWOLATi ANicZKV ' DCEI~V VIWZI~NEHO WL
ADYKY PANA WACZLAWA KOBYLKY; rZ KOBYLiHO] ANA NÍEMECZKiM
1'0noIJ . W ' STARZi xnn.NED'IELi (JEoi nvssv PAN BVoH TA NMW.GE
~ J " ET RACZYL K SOBiE PI~á(Ji'r - A Y PO ZDI:<JSSY BID!: StA\VNl':

I\ORVN [ovati]

Pod figurou jsou vedle sebe dva erby: Kobylkll z Koby
lího (trup s pozdviženýma rukama, na helmě 5 per) a zástřiz-
lovská lilie (matčin).

.Ht V Cholinč (u Litovle) v kostele jest dvojerb wní vývod
dětí I'" 1589 a 1590) Jana Starovl'ského Zl' Staré Ysi a Barbory

Zoubkovny ze Zdětína, s núpisl'll1:

I Náhrobky Č. -1! ;1 4S vyobrazeny [sou v článku 1\1. Czcrny. Das l.api
.l.uin m mu Friedliofc Zll M;ihr. TriH);IIl, i\litt. des Fr zh. Hainer-i\111s, 191:1,

1'21. r21;.
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LETA PANIE . I ·5 ·89 W POND
BOHV VSNVLI . PETR. 'A lAN IELI PO NEDlELI KWIETNEJ W PANY
STAROWESKEHO Z STARE WSI SINOWE VROZENICH . PANA· lANA·
TINA A NA WELKE RAKOWEI~ ;:ZNI B_~RBORI ZAVBI~OWNE ZE ZDIE
GEGICH TEN PATEK PRZED SW - LEIA 90.'. CZENKA DCZERKA
PAN BVIi l\IlLOST!W BEITI RA~Z~IKVLASSEM GEGICHZTO DVSSIZKAM

Staro:~~ý~~li~~e~t:ě~h~ .U(í
k
dětí jsou erby.jejich rodičů: vpravo

ze Zdětína (d:c' zbrr~ ,SI o) tlové ucho a meč), vlevo Zoubků
~ c ,0Jne ruce.

4H. N,ílnobník Ludmily M' K
('" 15'2 r:: • a anany okorských z Kokor
. I o 3 J505) v DrahanovIcích s nápisem:

t ~et~ll_ . 1 . 5 . 52. tu ttebieli . Vl'ijieb . Stn . rollll'gitn
\ tnt'jelll . gt . nro3e . Vllttttll . ~lJbnti(1l . Sl'ofol';fll il S~· f .
bqet'1l . vanll . ~oljn"e . il Slotor . II Ull . ~lljjfoltJie·. o Ol' .

~Ctll . I . i) . i)5 . ItJ pobieU prilieb S ~'r\t'
gt roi . . • u·~ tl'Ve . tUUt'i)elll
: '. nrrcnnn . j . .fiofot' • bqcl'll . VilU ~nol) . mae" otm

ttttfofttitJ . bel}ti . . .

. PO? reliefem obou sester jsou v obou spodních rozích
nah:oblllka, jehož spodní okraj je dnes pod úrovní půdy za
sypan: erby rodičů: vpravo Kokorských z Kokor (rostoucí lev

(
I1
D
a ZZdl), vJe~o. ~rb matčin, porouch3ný, snad Markéty z Polánky
.. ~. Ol. XXv II, 9).1

000000

IX. Pěti- a víceerbovní vývody.

.', :'0..Jedin~ .mně z Moravy známý skutečně pětierbovní
\ ~~ od nal~ro.b.I:1 Jest ve farním kostele uh.-bradském na náhrob
níku MaXIIl1J113na bar. Kounice (". 1632) Upr ty d . tK '. . y I. lOS rl' Jes I. erb

ounický (dvé lekna), 2. nahoře vpravo bozkovský (hřebe 7
hrotech), 3. vlevo pánů z f<ollpova (zlatá orlice) 4 dole n o
Z bl -: I . y .,. vpravo

a {ll z .imberk» (čtvrcený I a 4 nole sr I 0] t
2 3 - . b ) . ~ '" t re a s pu prs enem

. a . za 3 ;] :J. dole vlevo šikmé břevno. '
Nápis na nčm je takový:

I Vyobrazeno v M. C. C 1892 232
takže erbů neviděli. . . . ,avšak bez spodního okraje kamene,
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!·PERILLVSTRIS . ET . ! MAGNIFIC . DNS· 0/ MAXIMILlAN'I
BARO . DE . KAVNIZ . I IiVNO . BRODAE . DNS HVLDARICOR / FILll) .
ET . NEPOS . PETRI . PRONEPOS . I HVLDARICI· SENIORlS· ABNE
POS . EX! L1DMILLA . BARONISSA . DE . RAVPA . / WILliELMI . flLIA .
AO . MOCI· DIE· XIV í SEPT . HORA· Xl. ANTEMEr~lDIANA NATVS .
A'J . MDCXXXlI . DIE . VI. IVLII / EADEM HORA OBliT· ET . HOC·
TVMVLO . CONJ)ITVS . RESVRRECTI ! ONEM . MORTVORVM . EXPECTAT .

V devíti slovech tohoto nápisu (od ,Huldaricor[umj' do
.abncpos') obsažena jest tato posloupnost:

Oldřich starší 7. Kounic
'-~"Kounic .
~

Oldřich 7. Kounic Vilém 7. Roupova------ ----~řich i Kounic IlIŽ. Ludlllifa z Roupova

Maximilián z Kounic" 14. IX. 1601, -I' G-iVI!. 1632.

Děd Maximiliánův Oldřich měl manželku Anežku z Boz
kovic (z linie trnavsko-bučovické), nár. 1571; jest tedy nahoře

vpravo erb nebožtíkovy báby po otci, nahoře vlevo erb matčin.

51. Sem snad zařaditi dlužno též erby na portále domu
Onše z Břesovic, sekretáře Vratislava z Pernštejna, v Prostéjově.

Na tom portále jest nápis:

GVBERNACVLlS DOMINl HVIVS VRBlS PRAESIDENTE ILLVSTRI I-:T
MACiNIFIc.O DOMINO DOMINO WRATISLAO A rmNSTEIN DNO IN
TOWACZOW ET LlTOMYSSL, SVMMI Oj{DINIS DOMY BVr~GVNDli\1':

AVREI VELLERlS AI:QVITE AVRATO I::T SVAE MAIESTATIS IMPERATORIS
ROMANOR I::T VNGARIAE ATQVE BOHEMIAI-: I'::TC. REOIS SECRETO
CONSlLIARIO CAMERAj{IO ET SVPREMO CAMERARIO SACr~I BOHEMIAE
I~EGNI, HOC AED]FICIVM EXPOSITVM PERFECTVM E'F CONSVMATV,\1
EST. IMPENSIS NOBlLlS Vml DOMINl NICOLAI ONESS A BRZESOL!ICZ
pr~EFATI MAGNIFICI SECRETARII. ANNO Isn

Na portále je celkem 7 erbů takto rozdělených: Nejvýše
je dvojice erbů Vratislava z Pernštejna (zubři hlava) 3 manželky
jeho Marie Manriquezovy de Lara. Pod nimi na architrávu por
tálu jsou 4 erby vedle sebe: 1. Pernštejnský; 2. štít rozpoltěný,

v pravé polovici šikmé břevno, levá opět rozpoltěná; 3. křídlo

pánů z Lomnice; 4. štít dělený, ve spodní polovici tři hvězdy.

-- Konečně pak uprostřed oblouku brány jest erb gryf (noI11.
Tento jest asi erbem Onše z Břesovic 3 ncpatřř k hořejšímu

vývodu Pernštejnskému.
Erb č. :3. patří Bohunce z Lomnice, která byla manželkou

.l.ma z Pernštejna ('1' 147,5), Vratislavova pradčdn : erb na čtvrtém.



~ístě uve~ený ~e~t erb Kdulincú z Ostroměře; manželka Vra
~,Iavov~.deda YIIema z Pern~tejna ,(1.435--1521) Johanka z Liblie

yla tOhz, neteří Petra Kdulince, její matka byla tedy tol t

Vses tt~olu ; jest to tudíž erb matky oné Johanky z Liblic t~odYo
ra IS avovy druhé prabáby. '

a Erb č: ? ~ení v. žádném heraldickém díle o šlechtě české.
:n~ravsk~. Mam vsak za to, že to má býti erb jmenované

prave Vratislavovy báby Johanky z Libli " . .
t kto : I 'v," • c, jenz se popisuje
ďl \ o . .'p~ oVI~n~ stI~ s šikmým pruhem z kraje pro ní čtvrtin
za

o kra~:. ~tvr,te ~tvrtl!lY stítu se nesoucím', 2 Poněvadž portál b0
v nepřfliš davne doby natřen různými barvami, domnívám se
ze onen erb byl za té vol' it ' ,

, v - e pn eZI OStI natěračern věci neznalým
zmenen. . '

Vývod jest takový:

Jan z Pernštejna 'ř 1475 N, z Liblic
rnž. Bohunka z Lomnice N K-- _ .....:.... dulincová z Ostroměře

Vilém z P 'f' """'v-'----.:. erns eJna _ Johanka z Liblic

Jan (Bohat)') z Pernštejna
(2, mž, Hedvi~a z Šelmberka)

Vratislav z· Pernštejna
I11Ž. Marie Manriquezova de Lara.

:ovažuj,eme-li tento vývod za šestierbovní, byl b tu-
kromě vlast~1lho erbu Vratislavova a jeho manželky _ ~b 'eho,

~:~~'ába(~ ~abYk po otci (:Johanky z Liblic) a obou oteovs~ých'
~ . o,mn, y z Lomnice a N. Kdulincové z Ostroměře).

B ~2. .!ehoz druhu, ale jinak ~spořádán jest vývod Albrechta
z, ?S 0\ IC nad branou zámku Cerné Hory, která nese tento
naprs :

I Aug, Prokop, Mark. Miihr 723 1r . , ,
(Pflugscll.1r); Herheršteinové v' k' ř' I aVI, ze Jest to Herberšteinská radlice

. sa rnaj: verbu krokev Tal" ..
portale erb lubcrštcjnsk)' a Mansfeldsk' "... ,,\e pr! ~e na tomto
skýrn a MansfcldsJ,é1Jo hm " V y, ZubrsteJnsky Je totožný Pernštejn-
'I .. ' nCI1I, rodokmenu na str 725 I "
,13m J\lanríquezo\'l1 dl' I ar" ' , j' ,pac uvadl Annu

»c " I Jo1 \0 matku Vrntislavrr, "I '
byl hy to tedy j;Jk)"'si moravskc Oidí ' : ,u I ja co Jeho manželku
kdežto Anna i\hrie' I 'd' '.\ 1 'pus, ť.'1anzelko1 Vrařislavovn byla Marie

r ' , (cera ona Juana Manniqueza dLl '
\ ratislavovn syna Jana (+ 1597), '., e ara, 1yla nwnželkon

" M. Kolář, (:eskomor. Heraldik'l I" ., 118_

LETA PANIE MOLXI TENTO PRZIHRAOEK GEST Z OR
VNTV WYSTAWEN NAKLAOM VROZENEHO PANA
PANA ALBRECHTA CZERNOHORSKEHO z BOSKOWICZ
A NA CZERNE HORlE (-: GEHOl PANE BOZE SAM

OCHRA N ClE BYTI RACl.

Po jedné straně nápisové tabule jest erb Bozkovský, po
druhé straně erb Albrechtovy manželky Boziny z Lipého (dvě

ostrve skřižcnc). Nad nápisem pak postaven renesanční ná
stavek, na němž mezi dvěma sloupy jest uprostřed včtší erb
Bozkovský s klenotem a v koutech tyto čtyři menší erby bez
klenotů: 1. Bozkovský, 2. erb s pěti kosmýrni pásy -- pánů

z Ojnic, 3. orlice rozpoltěná - pánů z Janovic, 4. Šternberská
hvězda. Erb na druhém místě patří Albrechtově matce Anně

z Ojnic, onen na třetím místě jeho bábě po otci Elišce z .Ja
novic a Šternberský erb bezpochyby Albrechtově bábě po matce.
Lze tedy sestaviti jenom neúplný vývod:

(Oldřich) z Bozkovíc Eliška z Janovic N, l Ojnic N, ze Šternherka-- ~

(Václav) z Bozkovic , Anna z Ojnic

Albrecht z Hozkovic
mž. Bozina z Lipého

53. Veliký vývod pánů z Vlašimě je na klenbě t. zv. mo
ravské (české) kaple sv. Jiří v Litovli, asi z konce XV. stol.
Na jednom svorníku této klenby blíž oltáře jest erb Vlašimský
(dvě supí hlavy), na zadním svorníku (blíže kruchty) znak města

Litovle (dvě ryby). Na žebrách klenbových, tam kde se každé
rozvětvuje, připevněno jest 17 štítků ve dvou řadách, které se
sbíhají polokruhem nad oltářem. Erby na nich jsou malovány;
do nedávna byly však zalíčeny, kolem r. 1900 byly znova ma
lovány, avšak - podle všeho - dosti libovolně. Podle zprávy
p. medic. rady Dra, J. Smyčky v Litovli jsou - kromě štítku
nad oltářem vždy dva protilehlé pomalovány stejnými erby,
takže je tu celkem -- i s Vlašimským erbem na svorníku 
devět různých erbů, totiž: na štítku nad oltářem červená orlice
v bílém polí a pak po páru směrem od oltáře ke kruchtě:

černé břevno na žlutém štítu, černá orlice na žlutém štítu, čer

vené kosme břevno na bílém štítu, červený kříž na žlutém štítu,
modré břevno na bílém štítu, bílý hřeben na červeném štítu
(páni z Bozkovic), černá orlice na žlutém štítu, červené břevno

na bílén: štítu.



Adam z Cimburka 'j 1502

Volfgang Elška
Krnjíř z Hozkovic

z Krajku
IIGO- 1489

Johanka z Krajku

Elška z Kravař

Ctibor Kazka Markéta Vok III. Anna
z Cimburka ze Šternberka z Kravař ze Šternberka

; 1:l98 , 1:l96-----.---- '--------'
Přcdbor z Cimburka

]398-1420
~---,-'-------:--

.lan z Cimburka, zem. hejtm. 'I' 1164 Žofie z KunštiÍtll --------
Jan z Cimburka 'j' ]483

Tento byl synem Jana z Cimburka ('t 1483), bratra Ctibo
rova, a Johanky Krajířky z Krajku; Jan pak byl ~ynem zem
ského hejtmana mor. Jana z Cimburka ('\" 1464) a Zoíie z Kun
štátu. Otcem Janovým byl Předbor z Cimburka (1~96-1420),

syn Ctibora Kazky z Cimburka (i' 1308) a Markéty ze Sternberka :
matkou pak Elška z Kravař, dccr~ Voka II. z. Kravař (podle
Dvorského: Voka III. a Anny ze Stcrnbcrkal. Adamova matka
.lohank a Krajiřka z Krajku byla dcerou Volfgnngn Krajířc z Krajku
(I·HiO- B8D) a Elišky z Bozkovic,

Tím je zjištěno aspoň několik rodů, jejichž erby jsou na
buchlovských vývodech a lze tedy prozatím sestaviti tento čas

tečný rodokmen:

Šcsticrbovní vývod v menším sále obsahuje tedy tyto erby:
na čtvrceném štítu jest na 1. místě erb Johanky Krajířky z Krajku,
matky Adamovy, na 2. bezpochyby erb manželky Adamovy N.
z Pernštejna (?), na 3. erb Žofie z Kunštátu, báby Adamovy po
otci; erb 4. není určen, Rovněž neurčitý jest erb pták na druhém
svorníku.

Také třináctierbovní vývod ve větší síni lze vyložiti jen
z části. Jest tu v uvedeném shora pořadí kromě erbu cirnburského
uprostřed umístěného: 1. erb Elšky z Kravař, prnbáby Adamovy
po otci, 3. erb Žofie z Kunštátu, báby Adamovy po otci, 4. erb
Mnrkéty ze Šternberka, praprabáby Adamovy po otci, 6. erb
Johanky Krajířky z Krajku, Adamovy matky, 7. erb Elšky z Boz
kovic, báby Adamovy po matce, 9. bezpochyby erb Adamovy
manželky N. z Pernštejna (?) Ostatních šest není dosud určeno.

56. Ještě obsáhlejší jest tuším dvaceticrbovnř vývod hrab .
.larolíma (Jeronýma) Václava z Turnu na k.uncnné balustrádě

kúru v kostele vlasatickérn (okr. pohořclský) r. 1610 vytesaný.
I tyto erby byly dlouho maltou omítnuty a zalíčeny, tak že se

I VYllhraZl'11lJ ve spise I.cop. hr. Berchtold:J Vergangellheit und C1l'gen
art der J-/l'rrl'lIhurg Buchlau (Iim:J) 29(;.

Litovel dostala se Karlovi z Vlašimě, podkomořímu mo
:avskému, kolem r. 1460. Po jeho smrti zdědili Litovel synové
jeho bratra Václava, jenž seděl na hradě Úsově, Karel mladší
a v J~ří, j~.iichž matkou byla Barbora z Bozkovic. R 1513 pak
přešla LItovel do držení Ladislava z Bozkovic a na Mor. Tře

bon:'. Vývod onen byl tedy patrně pořízen kolem r. 1500.

54. a 55. Na klenbách obou rytířských sálů hradu Buchlova
jest ,dvojí vývo~i pánů z Cimburka.' kteří drželi Buchlov jako
zťmepanskou zástavu v posledních letech XV. věku.

, KI.enba velké síně sbíhá se do 7 svorníků; na prostředním
7. nich jest pouze erb pánu z Cimburka, kdežto na ostatních
šesti jest po dvou erbech, takže jest v této síni celkem 13 erbů
totiž: '

I. a 2. zavinutá střela Kravařův a Vlašimské dvě supí
hlavy: :3, a 4. tři břevna Kunštátův a Šternberská osrnirohá
hvózda : 5. J 6. tři kosrná břevna v levé polovici rozpoltěného
~títll (z Holštejna, Sovince?) a kosmo dělený štít Krajířů z Krajku;
I. a 8. Bozkovský hřeben a Lomnické křídlo; 9. J 10. Pern
~t}"nsl~á zul~ří . hlava a ostrve pánů z Lipého ; 11. a 12. dělený
stll Lichtenštejnskv a Valdštejnský lev.

Na klenbě menší síně JSOll tři svorníky v jedné řadě; na
prostředním jest opět cimbuří pánů z Cimburka; na druhém
svorníku jsou erby dva; opět cimbuří a potom pták (holubice ?).
Třetí svorník však je čtvrcený: v 1. poli jest erb Krajířů z Krajku,
v 2. zubři hlava, v 3. Kunštátský, ve 4. štít rozpoltěný, jinak
prázdný.

, ~onečně pak jsou na klenbě vedlejší komory, v níž je
zbrojnice, dva svorníky, jeden s cimbuřím, druhý se zubří hlavou.
Tato dvojice erbů patří patrně zbudovateli těchto hradních síní
a jeho manželce. Buchlov drželi pouze dva Cimburkové, totiž
SI8\'n}" Ctibor Tovačovský z Cimburka a po něm jeho synovcc
Adam. Poněvadž Ctiborovou manželkou byla Eliška z Melic,
nCillu!e erb. ZL:bří hlava náležeti manželce Ctiborově, nýbrž
p~llrne. (nezname) manželce Adamově. Pravděpodobně tedy dal
oba vývody sobě poříditi Adam z Cimburka.
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o.!lich až do poslední opravy kostela nevědělo' __ .. •
OClstěny C lk ' b ' nyru JSou opět

• ,.' e OV! O raz balustrády přinesla Moravská Vlastivěda!

O
ersbmU. \ sI a,k) kromě z~aku Turnovského (věž) Šternberského (hvězd~

iro ta rozeznati nelze.
V. Paprockého Zrcadle CXL a násl.

J V čte se vývod děti
.ieronyrna áclava hrab, z Tumu, jenž se dá takto sestaviti:

N, Šlik hr. z Holejče
Kateřin;1 z Glcychu

l;rallt. II. Nápus hr. 2 --=- S""k-----
• IIlZ. , I ovna z Holejčc llcurvch hr. z. Hardckn

z Turnn ; ].'j86 I J
---_____ Ir. z PaS<ll1nll a z Kladska

.Icrouým Václav lir. z Turnu --.-~---
J\nna hr. z Hardeka

Vít, l lcnrvch a dcery.

~··ral:!. ll. N{qHlS hr. z Tumu zemřel 77lctý r. 1586 a b I
dva~r~t ženat. První manželka jeho byla Lidmila T '1 Y
z Lipého (-' 1~r:::8) ',. rc covna
, ,r oo , s IllZ mel 13 synů a 6 dcer S d h
zelkou Sliko·1 . ru ou man-
Ja J k b vnou rne tyto syny: Martina, Jeronýma Václava

na a u a a Henrycha Matyáše. '

" 57. Ti1~é na gotické balustrádě kůru kostela v Loděnicích
(tyz okres) jest vytesáno pět erbovních štítků na . I. '
znaky He 'I ť R ' • , nIC rz JSOU

ClU Z OSIC (stika), dvojhlavý orel lev a příčné bř
Jest pochybno, zdali tu jde o vývod.' revno.

000000

X. Vývody ztracené.

58. Sběratel nápisů náhrobních Váci. M Volák je • ·'1
v drtil' I " . ,nz Zl

. ll' ,po ovicr XVII1. vě~u, zachoval ve svém rukopise, cho-
vanern .v mor. zem. archivu, zprávu o náhrobku Jaroslava
z ,Lom~lIc; .a . ~a Ná,mě~ti (o/' 1432) ve Vel. Byteši. Bylo pr' na
nern pe.t stIt,ku, z 111Chz prostřední byl již tehdy vYŠlapa;' 1
a ~. prázdno, na 2. ,e~? pánů z Lomnice (křídlo) a na 4.

y'b i
~altch. Dl.e toho, netli jisto, byl-li to vývod čtyř- Či pětierbovnr

nes nern po nern památky. I

~ět čtyrerbovních vývodů na dnes již neexistujících rno
ravských náhrobcích zaznamenal Paprocký, totiž:

1 A. Kratochvíl, Okres Pohořelský (Brno 1913) 244, 245.

-17

59. Vývod Bernarta Vlka z Konecchlumí (t 1548) v kostele
Mořickém v Olomouci:" na jeho náhrobku byly erby: L svěrčck

'(podoba písmeny N), 2. Kostků z Postupic (hrábě), 3. Žerotínský
lev a 4. Vlkův z Konecchlumí (tři kosrné pásy; klenot: tři péra).
Svěrček měli verbu Kunčičtí z Kunčic. Matkou Bernartovou
byla totiž Barbora Kunčická, jejíž kámen hrobový viděl Pa
procký! v .kostclc slavkovském'; míněn tam však Slavkov
11 Opavy, nikoli Slavkov na Moravě, jak Sl' omylem všude píše,

Aug. Sedláček" vyslovuje o tomto vývodu domněnku, že
tu byla ,bába po mateři vynechána a toliko' vybrána nějaká

bába nebo prabába erbu hrábě (vladyk z Nové Ccrckvc Pj a Že
-rotínského'.

60. Paprocký zaznamenal" též čtyrerbovní vývod Anny
Pavlovské z Widpachu (,,1558), manželky p. Kašpara Posadov
ského, Na jejím náhrobním kamenu v Hranicich. byly .čtyří

erbové vymalovaní" totiž 1. orel a nad helmem tři péra pštrosí,
2. tři péra pštrosové, 3. pánů z Ludanic (husa vyletující) a
4. pánův Oderských (palečné kolo). Erb prvý byl Pavlovských.
,Vývod nesnadno sepsati. Jen tolik je známo, že Ofka zLu·
danic byla manželkou Jindřicha Mojka z Widpachu U 1466) a
matkou Václava odtudž, jehož l. 1490 z přijetí věna svého
kvitovala (arch. mus. v Praze). Byla patrné Aninou bábou.'!

• 61. Paprocký zaznamenal" také čtyrerbovní vývod Elišky
z Zerotína ("I" 1558), druhé manželky Jetřicha z Kunovic: na
jejím náhrobníku, jenž býval v Brodě Uherském, ,kde prvé
klášter byl', položeny byly tyto erby: pánů z Kunovic (v kos
mém pásu dva rostoucí jeleni), pánů z Žerotína (korunovaný
černý lev vzpřímený na skalách), pánů z Bozkovic (hřeben

() sedmi špicích) a pánů z Ludanic (husa vyletující), Sedláček

sestavil z toho tento rodokmen:"

.lan z Kunovic ml. Mnjdalúna
1490-1S\;j z Boz\wvic .;. 1\51

.Jetřich z Kunovic a na Uh. Brodě

.; c. I,SSO.

I Zrcadlo CCCCXXXlll, " Pýcha urozeností 73,: Zrcadlo, CCCLlll.
4 Sedláček I. c. 73. " I. c. CXX, II I. c. 8;j,
, .I.1n ll. z Žerotína na Strážnici, jenž měl manželku Helenu z Ludanic,

; 1!í:jO: zde mylně zaměněn St' synem svým Janem lll. z Žerotína. komorníkem
1l1Or., jehož mnnžctky hyly .Johall!;;! z Pernštejna a .loh.tnk.: z l.ípého.

Dr. Dvorský,
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Byl by tu tedy erb nebožčin, jejího manžela a pak erby
jejich matek.

62. Paprocký dále uvádí! vývod Jana ml. ze Šternberka
(-r ]5441, jenž byl v někdejším kostele holešovském a na němž

byly tyto erby: 1. pánů z Dubé a z Lipého (dvě ostrve křížem),

2. z Lomnice (křídlo), 3. z Žerotína (lev) a 4. vlastní erb ne
božtikův (osmirohá hvězda).

6a. Konečně zaznamenal Paprocký, ~ že v klášteře štern
berském na náhsobnim kameni Johanky z Žerotína vedle ná
pisu: .Léta Páně ]553 ten pondělí před hromnicemi umřela

panna, panna Johanka z Žerotína a na Štcrnbercc, mezi 13. a
1·1. hodinou, dcera urozeného pána, pana Přcrnka z Žerotína
etc.' byly tyto erby: I. její vlastní (Žerotínský lev), 2. lev a
hrábě (páni z r~yzmburka a Oseka), 3. pánů z Lipého (dvě

ostrve křížem I a 4. pánů z Pernštejna. Vývod jest (podle dal
ších zpráv Paprockého tamže a A. Sedláčka" tento:

~tr z Žerotína) Markéta z Pernštejna Jall Boreš z Oseka N. z Lipého

Přcmck z lerotina na Šumbercc Kateřina z Oseka
------------,.---------'

Johanka 'j' 15,53.

Byly tam tedy erby: 1. nebožčin, 2. její matky, 3. báby
po matce, 4. báby po otci.

64. Šestierbovní vývod býval podle různých zpráv na
klenbě pusté kaple nad bývalou hrobkou v zámku mor.-třebov

ském ; byl tam totiž erb Bozkovský, pánů z Dubé, z Kravař;

z Lomnice, ze Šternberka a z Vlaširně. Kapli vystavěl Ladislav
z Bozkovic (145.5--1520); erb pánů z Dubé patří jeho manželce
Majdaleně z Dubé a z Lipého. Ladislavův otec Václav (1465,
-,- 1482) byl ženat s Kunkou z Kravař; tohoto otec Vaněk

(1430-14651 měl manželku Johanku z Vlaširně ; a otec tohoto,
rovněž Vaněk, byl ženat s Martou z Meziříčí (odj. z Lomnice).
Vývod jest tedy takový:

1 I. c. XXIll.
, Zrcadlo LXXXXII.
" Pýcha urozenosti 7I.

·19

Vaněk z Bozkovíc 1388-1423
rnž. Markéta z Meziříčí----r----'-'
V~něk 1432--1465

rnž. Johanka z Vlnšhně 1441\.- ~

Václav 14(i.')-H82
lIIž. KIIJlk;] z Kravař

l.adlslnv ; 1;)'20
I11ž. Majrlnléna z I>lIhé,

Byly tu tedy erby obou manžel fl, yak manželovy matky,
báby po otci a prabáby po otci. Erbu Slcrnbcrskch» nclze pro
zatím určiti.

Šembera ohledal tuto kapli ještě r. 1837. .Po velkém však
ohni třebovském r. 181·0, kdcž starý zámek (Ladislavůvl ...
popelem lehl, všeliké památky z dob Ladislavových, jichž oheň

ušetřil, nemotorností úředníků Lichtenšteinských na zmar přišly'. I

65. Jak M. Kolář" vypravuje, byl prý v zámku zábřežském

r, 1875 vykopán svorník, na němž byly erby: ryba, zavinutá
střela, lev a erb pánů z Holštejna. Sedláček" určil tento vývod
takto: .Ryba byla erbem Jindřicha Tunkla z Brníčka (I 491 l,
jehož otec byl Jiří starší a matkou byla N. z Valdštejna, erbu
IV(l. Otce Jiříkův Jan (]419-14,52) měl I. 14:37 manželku Anežku
z Holštejna. Zavinutá střela Tvorkovských z Kravař byla bez
pochyby manželky Jindřichovy, kteráž nám není známa.'

Já jsem v Zábřehu po takovém kameni marně pátral, proto
ho uvádím mezi vývody ztracenými.

66. Z polovice ztracen jest vývod N. mladšího Kokorského
z Kokor. R. 1898 byla totiž ve Vyškově nalezena na tři kusy
rozbitá spodní polovice náhrobku s obrazem rytíře, )enž d.rží
Wt erbovní se znakem Kokorských z Kokor (lev na Zdl); v obou
spodních rozích kamene jsou štítky; vpravo s orlicí, vlevo
s hrabčmi. Z nápisu zachoval se jenom spodní okraj se slovy:
Mladssy - Kokorsky . z Kokor . Bratr .. ."

I A. V. Šembera, Páni z Boskovic, Vídeň lH70, 41.
1 (esIWlIlor,lvski'1 lH'r:J1dilw I 120.
" I. c. 77.
, Prokop I. c. ,'j:lG mluví (\ tomto svorníku jako dosud cxistujicim ; mylné

tam ovšem uvádí lva Žerotínskl·ho. Vůbec je to místo v Prokopovi:' díle pode
zřelé, ježto se tam mluví o .zřiccninách' zúiJřcžskél10 zámku.

" Vyobrazil AI. Proch:ízka, Staroh, nil!Jr. 1<al1leny atd:_naY,yškovsku, 17.
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XI. Vývody pochybné a nepravé.

Hrad Pcrnštýn má dvě velike skupiny erbů, totiž :
Nad vchodem do paláce hradního vyčnívá arkýř, na jehož

krakorcích jest 19 štítků s 2 tesanými a 17 malovanými crhy.
Z těchto jest 9 štítků na spodní římse arkýřové v jedné řadě

a pak ještě po čtyřech na každém z obou krajních krakorců;

dva v kameni tesané erby jsou na spodním konci trojhranného
krakorce mezi oběma krajními krakorci a na S<1l11(111 hrotu kra
korce jest vytesán letopočet 160!l. Tuto skupinu erbů určil a
vyložil - z větší části - M. Trapp takto: I 1. Ucele z Ryzn
burka; 2. Zejdlic z Šenfeldu; 3. Lichtenštejn-Kastelkorn; 4. z Kle
nova a Janovic: 5. Arco řeč. Bogcn; 6. Wolkcnstein-Trostbu rg;
7. ze Šternberka; 8. Šlik z Pozouna ; 9. Oettingen-Spielbcrg;
10. Auerspcrg; ll. Lichtcnštejn-Kastelkorn ; 12. ze Stcttucrů Ul;
13. Beinberg a Hochenburg; 14. z Dienhelrnu nebo Schon
bergu (?); 15. z Waldeku ; 16. Schwarzenberg; 17. Salm z Neucn
burgu na lnu; 18. Collalto; 19. Slavata z Chlumu a Košumberka.

Kromě toho jsou dnes na předprsni arkýřového okna ještě

4 štítky erbovní, které tam patrně dány byly teprve po r. 1863;
neboť Trapp se o nich nezmiňuje a v prvních letech šedesátých
XIX. věku byl hrad přestavován.

První dva z oněch 19 erbů (l.icck z Ryzuburka a Zcjdlic
z Šenfeldu) jsou datovány CJ(i091; jsou tytéž jako dvojice erbů

nad první hradní branou, u nichž je tento nápis:

~eta 160± nco;jcltIJ -"au -"alt ~oam ~CllJ .í!1)Ccť ;j lJU)'ltm~

budu a ua {)caMe !l3ernrtehlie.
~cta 1604- uro()cna -"aui ~.llllti ~ftera ~1)cfollJa ;j HeuycHHl

a ua {)moie ~eruftcinie.

Na nejvčtši část ostatních 17 erbů vztahují se tyto nápisy
u nich namalované:

CHRISTOPHORVS PAVLVS CO'V1ES DE LlECHTENSTAIN CAESARI REOI a. 4:)
MAl: CAPIT1\i"\EVS MORAV!/\E CONSlLIAI~IVS INTIMVS.
CONIVNX PR!.\1A: BERNSTANIVM ACCIPIT1625 DE ESTIiER NATASEIDLlZIN
DE SCIiENFELD AH ANI\O H)22 VIDVAM VNA VT DOM.lNA IN RICHNBVI\(J
ET BLAVDA IN PEl\PETVV,\\ FIDEICOMi'vllSSVlVl .

I Die Wappcnmalcrclcn samrnt lnschríítcn nrn grossen Erkcruntcrsatz
der Burg Pcrnstcin. Notizcnblatt der histor-statíst. Seklíon 1863 3538.
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"SECVNDA CONIVNX MAXIMILlANA COMIT ·SALM. A NEVEM . FACVNDA,
MIN VS MRIA FIDEI COMISSO SECVNDA .
MAXIMIUAVS EX TESTAMENTO HAERES EX FRATRE NEPOS, ET PRIMVS
I'IDEICOMMISSARIVS INSPESSVS FVIT.

CONIVNX SECVNDA FACVNDAIVCVNDA CAECIL!ARADIGVNDlS CLAVDIA
BARON: DE BEMMB[]~(J ET IIOCIJENnVI~G.

CHRISTOPIICWVS I'IIILlI'VS SECVNDVS I'IDEICOMMISSAHIVS .
CONIVNXMARIA ni\IWl\r~i\ COM: SI.!\ VI\TIN DE CI.UM ET COSCHENBERO.

Esteru z Šculcldu vdala se po smrti svého prvního man
že!,1 Lva Licka z lčyzrnburka \{j~:~ za hrab. Krištofa Pavla
z Lichtenštejna-KastelkortJu (erb č. ll) a vzala ho r. J(j25 na
spolek na Pernštýn. Po její smrti oženil se tento Krištof Pavel
s Maximi1iánou hrab. Salmovou z Neuenburgu na lnu (č. _17).
Její sestra Anna Marie byla provdána za Jindřicha hr. S1ika
z Pozouna (č. 8). Po Krištofu Pavlovi zdědil Pernštýn r. 1656
jeho synovec Maximilián hr. Líchtenštejn-Kastclkorn, jenž měl

manželku Cecilii roz. bar. Bcmmbergovou a Hochenburgovou
(č. 1:3). Po Maximiliánovi byl pánem na Pernštýně jeho nej
starší syn Krištof Filip, jehož bratr Max Adam provdal svou
dceru Dominiku za Jindřicha Josefa kníž. Auersperga (č. 10).
Manželkou Krištofa Filipa byla Marie Barbora hrab. Slavatova
z Chlumu a Košumberka (č. 19), její sestra Anna Lucie byla
provdána za hrab. Šternberka (č. 7), j~hož syn František se
r. 1708 oženil s Marií Johanou kněžnou Svarccubcrkovou (č. 16).

Po Krištofu Filipovi dědil jeho syn Frant. Ant. hr. Uch
tenštejn-Kastelkoru (č, 3), jenž prodal Pernštýn r. 1710 Fra ntiškovi
šl. Stockhammerovi. Vnuk hraběte Frani. Antonína, Jan měl

manželku Marii hrab. z Oettingen n 1749, č. 9). Starší bratr
tohoto .laua, hr. Frant. Antonín, poslední mužský potomek toho
rodu, ustanoví! r. 1754 dědičkou svých statků (Telče atd., Pcrnštýn
však mezi nimi již dávno nebyl) svou manželku roz. hrab. Thůr

mcimovou a substituoval jí Aloisa bar. Podstatského z Prusinovic,
jehož manželkou byla Josefa hr. Arco řeč. Bogen (č. 5).

Erby Č. 4, (i, 12, 14, 15 a 18 zůstávají nevysvětleny. Ne
přihlížejíc k témlo šesti erbům, bylo by možno míti za to, že
řečená skupina erbů dána byla na onen pcrnštýuský arkýř nej
později r. 1710, ve kterém lolo panství přešlo do majetku jiného
rodu, kdyby tu nebylo erbů č. !l (Oeltingen) a 5 (Arco), kteréžto
rodiny nebyly před r. 1710 pokud známo - s rodem Lich-

4*
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tenštejn-Kastelkornským spřlzněny. Vůbec jde z řečeného, že
toto ncní pravý vývod určité osoby, nýbrž sbírka erbů rodin
spolu příbuzných,

Rovnl'ž nvni zajisté vývodem ono množství erbů v bývalé
soudníci starého zemského dotnu na Dominikánském námčstí

v Bruč. Za velkým sálem bývalé sněmovny v této budově,

z konce XVI. sto!. pocházející, jest poměrně úzký dlouhý sál,
nl'kclC'j~í to soudnice, v níž na dlouhé straně nad okny pod
samým ft'1lll'l' stropem znsazcuo jest do zdi v jcdinó řadě L'l
kamenných erbů asi 1 rn vysokých a kromě toho na úzké prů

čelní straně té síně ještě 7 takových erbii Jsou však umístěny

příliš vysoko a vc stínu nad okny, také jsou tmavě natřeny

a dlouholetým prachem pokryty, takže jich zdola ro zpoznaf
.ielzc, až na ncpntrnc výjimky, jako Kravařský ocIřivous na už~ii

str811Č siné. Tnkc na horním konci otevřeného schodiště ve dvoře

isou erby z áhrdovského opata Kašpara Schónauera, který stavbu
;:el11sk,:I1O domu řídil, pak kláštera zábrdovského a ještě dva
jiné, Aug. Prokopl tvrdí, že ku 24 starým erbům r. 1G52 přibylo

'16 nových, které prý byly naproti nim upevněny. Jil jsem jich
'. šnk na protější zdi nenašel. Prokop, ncurlávaje pramene, tvrdí
též, že starší erby jsou těch pánů moravských, jejichž nákladem
hyl zemský dúrn vYSt8VČIl. Tolik zdú se býti jisto, že tu nclzc
mluviti o vývodu.

Také oněch 21 štítkův erbovních na zábradlí ložie ve dvoře

brněnské radnice není jistě vývodem. Čí erby by to byly, nelze
rozeznati; byly malované a jsou deštěm úplně smyty."

Dokonce žádným vývodem pak není oněch 24 erbů, na
malovaných na stropě t. zv. síně spiklenců na Pernštýně. Dle
pověsti JSOll to erby těch protestantských pánů českých a mo
ravských, kteří prý se v této síni tajně scházeli, kujíce pikle
proti císaři Ferdinandovi II. Narnalovány tam byly teprv v XIX.
století za hrab. Vladimíra Mitrovského.

Nad vnitřní branou zříceného hradu bozkovského viděti tři

erby v jedné řadě, totiž uprostřed Bozkovský hřeben, vpravo
Zástřizlovskou lilií. vlevo Žerotínského lva. Lilie patří patrně

Bohušovi ze Zástřizl, jenž byl pánem na Bozkovicích v letech

r Markgrafschaft Mahren in kunstgescli. Bczíclumg 827.
" Vyobrazil Prokop J. c. 688,
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1607--1612, lev pak jeho manželce Apolonii z Žerotíua. Erb
Bozkovský uprostřed, ač-li je s nimi současný, byl tam asi vy
tesán na pamět původních pánův a zakladatelů hradu toho:
z jejichž majetku vyšel r. 1.547; příbuzenstv~ nčjakého ,meZl
těmito rody - pokud známo --- nebylo. Není to tedy vývod.

Rovněž nejsou vývodem tři erby 118 [1l'kn('1:1 arkýři domll
Rcnncrova n;l Ilállll'Stí v Mor. Třebové, (o!il. erb 7\.'rolÍnský, pak
Pcuncrů z Putzingu a Klotzmanuů z l<ycllll()\';1 s nl'mcckýl11i
nápisy:

LADISLAVS WE HANS RI~NNI:I~ ,\\!\IUI L\ I,UHl
LEN VON VON PYTlINI\ J\\AI\i\IN V():,\
ZIEROTIN 1598 HFICllE1'JAv

Marta Klotzmannová byla tchyní Hanuše I\ennera, ale že
by Ladislav Velen z Žerotína byl s nimi v nČ!é1k~m ~)I-íbuzen.

skérn poměru býval, ncní známo. Jeho erb a jnlCnO JSou tam
bezpochyby jen proto, že ten dům dříve byl panský, a že La
dislav Velen r. 1593, kdy ten arkýř' hyl zbudován, byl panem
na Třebové.

Že oněch osm erbů na bývalém trcbickétu niausolcu Osov
ských z Doubravice nebylo žádným vývodem, bylo jíl- z po
čátku řečeno.

Kolář uvádf mezi čtyrcrbovními vývody t;]k(' ,dyři erby
zakladatelů kláštera pustimčřskcho : Švabcnský, Bozkovský, Kra
vařský a Vejtmilovský na zrušeném nyní klášteře pozůstalé, ;l erby
Zástřizelský, Víckovský, Kokorský a Hukovský IW památku za
kladaíclů v přerovskérn předměstském kostele umístéuc. Podnes'-
tak praví Kolář doslovně-- ,ješt0 skvějí Sl' čtyr-i erby iuudatorů

kl;'I~~tcr;1 rnjhradského v témž klášteře: erb Hcrků z Duhé, z Boz
kovic, z Víckova a z Loděnic, jichžto výklad pánůn: boucdiktinům

tohoto klastcra znjistc 1];1 s11;1(lě bude.'
Kdyhy hyl l(oIM' Z;1 účely moravské Ilcr;J1diky Mor;lvlI pro

cestoval. nebyl hy pS;11 o všech těch erbech jako dosud zucho
vaných. Byl VŠ;lk jcnmu v zemském archivu v HrI1č. jak svčdc:

Sedláček v př\'dllllul'l' kl' l\oLHoVl' Heraldice. Dnes jil. dúvl1',
neuí žádného z ončch erbu.

Co se zcjméua r;ljhr;Hísk)'\'h clotýčc, kdy hyly na sta tem
kostele rajhradském, J;fcr)' ()\'Š('lll stál Z;I dnh Paprockého, jcn:

I Českomoravská hcraldil:.: I 'II.
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zprávu o nich zachoval; ale ten kostel byl začátkem XVIII. stol.
úplně zbořen, aby učinil místo zcela novému, od základů zbu
dovanému kostelu nynějšímu, 'při čemž ony erby -- tak jako
množství náhrobních kamenů starého kostela - bylo zničeno

a bezpochyby za stavivo upotřebeno.

Zprávu o erbech rajhradských zaznamenal z Paprockého
také Beda Dudík] mluvě o proboštu Dominikovi (1549-15.58)
těmito slovy: .Bartholoinaus Paprocký, cin Zcitgcnossc unscres
Propstes, gibt diesern das Zeugnis, dass er das ganz herunter
gekommene Kloster hcrstellte und in der Kirche die Wappen
der Lippa, der Boskovice, Wičkov (sic I] um! Ottersdorf cmeucrn
liess.' Pod čarou cituje tam Paprockého Zrcadlo I. 251.

Ono místo v Paprockém zní však doslova takto: ,V kte
rémžto kostele (rejhradském) erbové těch pánův, jenž při fun
dování téhož kláštera byli, vymalováni se spatřují, kteréž mi se
tuto vidělo za slušné položiti. Ty erby obnoviti dal výš jme
novaný Kryštof Soběkurský z Soběkurska a z Li pice, probošt
téhož kláštera.'

Pominu mlčením, že Dudík čerpaje z Paprockého zaměnil

jmenovaného tam (a to opětovně) probošta Kryštola Soběkur

ského, jenž byl rajhradským proboštem v letech 1575--1607
a tedy skutečným současníkem Paprockého (tento nar. 1540,
zemř. 1614) s proboštem Dominikem, jenž byl již r. 1558 zemřel.

Co se však týče rodův, jimž ony rajhradské erby patřily, ne
shoduje se Dudík s Kolářem v tom, že připisuje jeden z těch

erbů Ottersdorfovi, kdežto dle Koláře byl prý to erb pánů. z Lo
děnic. Paprocký, jak z hořejšího citátu vidno, nejmenuje těch

pánů, nýbrž připojil toliko nákres, z něhož však nelze té otázky
rozhodnouti. Na výkresu sporného erbu viděti dvě křídla ; barva
neni naznačena a klenotu tam není. Podle Krále z Dobré Vody"
měl Sixt z Ottersdorlu na zlatém štítě dvě černá křídla a nad
helmou čeruou orlici; páni z Loděnic pak měli na modrém štítě

stříbrná křídla, uprostřed pak rožeň a klenot stejný jako Sixt
z Ottersdorfu.

Co se pak týče erbů v předměstském kostele Přcrovském,

jímž může býti mínčn jenom filiální kostel sv. Michala na Ší-

I Gcschlch!c des Hcucdiktlucr-Sflftcs Raigem II. (Videi] 18(8) (}fJ_
. Heraldika 3il5,
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řavč, sdílely patrně osud rajhradských. Jak Wolný, Kirrhl. Top.
Ol. V HJfl, zaznamonal, stala se r. 1761 přestavba toho kostela
nutnou, a k ní llpn;íc\)f'!JO bylo množství starých náhrobků

(,l'iIlC jVknge alt.r ~ '1;,j):-;ki:Jc'); teto pfeSI;JViJl' bezpochyby padly
za občt bk0 ony 4 erbovní kameny II Koláic uvedené, neboť

dnes ji.:ll 1.1111 uvuí.
'1';11,(' i'{lslinlf'ísld' erby jsou d<'IVIlO ztraccuy. Jest však

otázkou, Zd;i pilUily zaklndaíclilm toho kl;-Iškril, jak Kolář tvrdí.
Opatství toto založil olomucký biskup Jan Vl. příjmun Volek,
levoboček krále Václava 11., r. l:340. Snad to byly erby abatyší
tarnčjšfch. R. 1520 byla abatyší Apolena z Bozkovic, r. 1552
převořišl Ludmila ze Švabenic. Jest velmi pochybno, zdali tyto
erby na klášterech byly pravé vývody.

000000

XII. Vývody malované na pergameně.

Kromě vývodů v kameni tesaných, po případě na kameni
malovaných, jsou též vývody malované na pergamcně. Mezi
tčrniío na Moravě l1ejdí'dežitčjší jsou vývody malované na ze
vnějších listech několika kvaternů moravských zemských desko
Jejich popis podaný napřed A. V. Šemberou! a pak K. Demuthern"
jest jednak neúplný (některé erby pominuty jsou tam úplně,

jil1é uvedeny sumárně pouze počtem), jednak i částečně ne
spr;'lvll_Ý, kterážto věc i Aug. Sedláčkovi" při sestrojování pří

o;l{l:~n\('h vývodů ncmalé nesnáze působila.

,hlll 11;1nJ;Jlov~l1lY na předních a někde i na zadních stra
nách ob.ilovvcl: listů kvalcmů 21. až 30. desk brněnských a
s nimi o;O{lC;;SIJ'í'lh kvaíernů 24. až 33. desk olomuckých. Upro
slřcd jcsf n;lln;j-lov;i1J vždy erb tehdejšího Ilejvyššího komorníka
markrahslvi nIOI;l\s!,I-'IIO, poclle něhož kvatcrn jest pojmenován,
a ve čtyřech rozrch listn nebo v jeho rámování jsou čtyři menší
erby, z nichž jcrlcn hý'v;J zpravidla opakováním erbu prostřcd-

.C),l! ll.

" Oe',ciJiciJlc rlrr lalldLli"i dl'" .\\;lrkgraftlllIIIlS i\\;iiJrcn_

~:.()77()
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Jan z Lipého 'ř 1541.

Jest tam tedy erb 1. otce, 2. matky, 3. báby po otci,
4. báby po matce. Podle - patrně mylné - zprávy Paprockého'

n~h.o, tak ž,e :ětšinou jsou to vývody čtyrerbovní; jenom tři jsou
~eherbovm, Jeden pak je trojerbovní. Na kvaternech Albrechta
Cernohorského z Bozkovic, Hynka Brtnického z Valdštejna a
Ladislava z Lobkovic jsou uprostřed místo většího erbu vyma
lováni tito páni v rytířském brnění na koni (Lobkovic dokonce
jako sv. Jiří, an zabíjí draka), a jejich erby namalovány IHl

jejich štítech a na pokrývkách koní. Po stránce urněleckohisto

rlcké jsem o těchto drobnomalbách pojednal v loňském ročníku

Cas, Mat. Mor..' kdož jsem také stručně promluvil o vývodech tam
namal?vaných. Pro úplnost přttornného článku uvádím ony vý
vody 1 zde, a to s potřebnými doplňky.

67. Knihy Jana z Lipého a na Krumlově (bm. kvat. 21,
olom. 24): Uprostřed erb pánů z Lipého (dvě ostrve); v rámo
vání pak: 1. týž erb, 2. Pernštejnský (zubří hlava s houžví).
3. Kravařský (odřivous) a 4. štít rozpoltěný, pravá polovice
černá, levá zlatá s kosmýrn černým polobřevnem. Určení tohoto
erbu působilo oběma popisovačům zemských desk Šemberovi
i Demuthovi nepřekonatelné nesnáze, neboť oba jej prostě za
mlčeli. Dle mého soudu je to nepochybně erb Johanky z Liblic,
manželky Viléma z Pernštejna, jejíž dcera Bohunka z Pernštejna
byla manželkou Jindřicha z Lipého a matkou Jana z Lipého.
Johanka z Liblic byla tedy bábou tohoto Jana po matce, O erbu
jejím byla řeč při prostčjovskcm vývodu Vratislnva z Pernštejna
lč..51). Tam ovšem jest šikmé břevno v pravé polovici, zde
pak kosrné v levé polovici. Proto však přece tvrdím, že jest to
týž erb, poněkud pozměněný. Na zúkladě kusé zprávy Demu
thovy sestavil A. Sedláček" jen částečný vývod Jana z Lipého ;
doplňuji jej tedy takto:

Jan z ŽeroUI];] T kolem 1:)(;0.

Vitek z Žerotína 1:~.~R--13~1l Markl'ta (z l\ravaP)-Bernart 14151460 D«rota z I~cehcnherka. ChllMchro111

Jan 1457-14~)8' Machna z Nové: Cerel,ve \,\7:)

.lan z Žerotína 1198 'I' c. 15GO.

AIC'na z l.udaui«

N. z Lud.mic
Markl'la z Nm'l' Ccrckvc
-------'

N. z Žerotínn
(Mnrkét:l) Tvorkovská z Kravař

, -'

.1:111 z /.('I'otín:1

1\ to lze dobře srovuali s vývodem malov[lným v zemských
deskách. Je.;! t.un totiž: 1. erb .laua z Žerotína, 2. erb jeho
matky Aleny z l.udauic, :1. erb jeho báby po matce (Markéty
z N. Ccrckvc) a ,I. erb jeho báby po otci {Markéty Tvorkovské

z Kravař].

Sedláček" naproti tornu vyvodil z hořejšího citátu Paproc-

kého a .Z paničtí' tuto poslonpllOsl:

Tu ovšem není zastoupen erb Ludanický. Aniž se to sho
duje s psaným vývodem' tohoto .lana z Žerotína na Strážnici,
nejv. komorníkem mark. mor., jak jej podal Pnprorký :" .Téhož
pana Jana z Žerotína byla mátě pani Aléna z l.ndanic, porozena
od paní Markéty z Nové Cerckve, ktcráž za erb užfvala Itrabí
a na konci stl-clu aneb šíp od kuše přclomcuý im červelll'm

štitu. Bába téhož Jana z Žerotína byla z I'Ol\U p{l\lÚ Tvorkov
ských z I(r'1V<l1'.' Dll' toho byl by vývod takový:

'byla Bohunka z Pernštejna tchyní a nikoli vlastní matkou Jana
z Lipého, o čemž bude zcvrubnčji promluveno při vývodu Jo-
hanky z Lipého (č, 76).

68. Knihy Jana z Žerotína 11:1 Strážnici (bm. kvat. 22.
olom. 25): Uprostřed ícrolíllSl<ý lev, v rozicl: pak: I. týž,
2. Ludanický (bílá husa vyletujte: v modrém poli), 3. červené

hrábě v čemém poli a 4. l\rav;lřsl,)".

Na z{ddadč neúplného POpiSll Dcumíhova. v nčmž erb
l.ndauický není nvcdcn, podává 1\. Sed1;'léd I tento vývod:

Vilém z Pernštejna
Johanka z Liblic
'---..~--'

Boltuuka z Pernštejna od ].500Jindřich z Lipého " 1517

Pcrtolt z Lípého 1466-1180
Eliška z Kravař

1 Drobnomalbv moravslo' cll (lesk zemských. Str. 77--97. S :3 barevnými
a 10 černými tabulkami.

-: I. ľ. (Ji,

l 1. c 1.\\\\\'1.

I L c. (l8.
,: I. c. LXX\:\VI.
:\ I. Co ;30,
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Vojtěch z Pernštejna

Tvorkovsk.i z Kravař.

Jan ze Žerolínn J.1GB--1198
t' 1\1;!chn;1 (Mnr:;':'I;}) z Nové Ccrckvc 1175
~-'''~----------'----~-,.---...

.lan ze Žerolílln Wl8-' 155,5, 'i' 1556-15511
c', (:.',?) Anna (sic I) z l.udnnic
--------" --

.1,111 ze Žerotína1

v zemských

(Zdeněk Lev 7. Rožmiláln)

KateřinaŠvihovská z Ryzemberka 'j' 15\0

Anna z Rožl11il;íla

Anna z Hožl11i!<íla 'I' 15()~

(Jindřich z Hradec)
Anna kněžna z Minsterberka

Adam 7. Hradce

Jan 113,5---1452 Katcřína ze Šternberka 14S~
'-.--:.--------_._----~
.lindřlch 'j' lS07 Anna knčžna 7. Mlnstcrbcrka'-,-:---------------'

Adam 'I' 1S31''-.:------_._----:---
Zachariáš 'I' 1589 Kateřina z Valdštejna

Vývod obmezený (vztažrno rozšířený) na erby
deskách namalované jest takový:

čtvrcený: 1 a 4 orlice napřed červená, vzadu černá, 2 a 3 dva
zlaté a dva červené šikmé pásy; v prostředním stříbrném štítku
tři příčná černá břevna ; 3. šlít rozpoltěný, pravá polovice čcr

vcná, levá rovněž červená s třemi bílými polobřcvny ; 4. štít
čtvrcený: 1 a 4 červený lev v bílém poli, 2 a :j čcrn;í kančí hlava.

Dcmuthův údaj, že jsou lam erby Rožmberský, Valdštejnský
,I Vrntislavův, j(' ucsprávuý. Sedlúček mini, i.(' 10 ,In;'f býli bez
pochyby ROŽIlJilúbký a Vartcmbcrský'. Vskutku patř: erb na 4.
místč pánúin z Ičožmitůlu, a1c Vartcmbcrského tam ncuí. Erb
č. 2. jest Minsterberský s erbem Kunštátským na středním štítku :
erb Č. 3. pak jest Ryzcmbcrský.

Sedláček sestavil tento vývod:

~an z Hradce 1391,;' 1420 Eliška z Vartcmbcrka 'j' 142~

Zachariáš 7. Hradec

Patří tedy erb č. 2. Zachariášově bábě po otci, erb č. 3.
jeho b;íbě po mateři a erb č. 4. jeho matce.

71. Knihy Albrechta Černohorského z Bozkovic (kvat. bm.
2.5, olom. 281. Olomoucký kvatern má na všech čtyrech stranách
nádherného obaluého archu, brněnský kvatern pak na 1.. a 4.
straně obalu týž vývod, jako nad nápisem brány zámku v Cerné
Hoře (č. 52), totiž erb Bozkovský (hřeben o 7 špicích); v rozích:
1. týž' erb, 2. štít pětkrát kosmo dělený, barva břeven černá,
stříbrná, zlatá, černá, stl'ílnll{1 (páni z Ojnic); :3. orel rozpůlený,

napřed bílý, vzadu červený s pcriz oniem, t. j. obloukovitou
páskou přes prsa (Jnuovici) : ·L Stcrnbcrská hvězda.

Ježto ani Dcmuth ani Scinbcra lčch erbů ncpopsali, se
stavil Sedláček vývod Albrechta Čcrnohorsk0ho z Bozkovic pouze

___-07 t.1..CLll.UlLí~bJd:.oI-=· _

Jaroslav z Šelrnberka
Kateřina z Gcry (z Plavna)
----~---'

2. mž. Hedvika z Šelmberka

Vilém z Pernštejna
Johanka z Liblic
-..---

Jan (Bohatý) z Pernštejna

Pořadí erbů je pravidelné: 1. otec, 2. matka, 3. bába po
otci, 3. bába po matce.

70. Knihy Zachariáše z Hradce (kvat. bm. 24 a 26, olorn.
27 a 29). Na všech těchto kvatcrnech jest tento vývod: Upro
střed erb p{l11Ú z Hradec (štít rozpo](ěn.ý, vpravo nahoře zlatá
růže, dole koruna nad lilii; 1c<1 polovice dvakrát dělená, v dolním
poli kolva) : v rozích listů jsou tyto crby : 1. zlatá růže, 2. erb

69. Knihy Vojtčcha z Pernštejna (kvat. bm. 23, 010111.26).
Tento vývod působil ZIl,1l:n0 nesnáze. Uprostřed je znak Pern
štejnský, v roztch pak: 1. týž, 2. kančí hlava (páni z Šelrnberka),
3. štít rozpůleny, pravá polovice černá, levá zlatá s kosmýrn
černým břevnem, tedy týž erb, jako na vývodu Jana z Lipého
(č, (7), t. j, erb Johanky z Liblic, manželky Viléma z Pernštejna
a báby Vojtěcha z Pernštejna po otci, 4. zlatý lev v černém
poli (tedy nikoli Žerotínský, jak mylně tvrdí Dernuth).

Matkou Vojtěcha z Pernštejna byla Hedvika ze Šelmberka,
Sedláček poznamenal tu, že .Žerotínky mezi bábami jeho není.
ale že snad je na štítku malován lev Kateřiny z Gery, manželky
Jaroslava ze Šelmbcrkn',

Domněnka ta je zajisté důvodná. Ježto Demuth i při

tomto vývodu erb 3. zamlčel a ostatní nesprávně popsal, ne
mohl Sedláček vývodu toho sestaviti. Jest pak takový:

1 Vývod .l.inn (Ill.) 7. ;.Icrntí 11.1 , komorník» mor., pndnv;í spr;ívně dr. Fr.
Dvorsk-, v ,ol,rc;;c :';lr;il.lIick':'llJ VJns!i"l'dy 1I\(11' : IkdclJI jeho byl ,lall (1.) t. r»,
Bn1Jat~' 7. Ilrolíll;1 (; ;:;('(1), j"JH"!" '.', lJ!i1I';"ii,o'l l:vl:! í\biflln I. Nové Ccrckvc ;
svn j cjirh .Ian ll, é ;i"lOtill:' :; !:'-\{') Il'i'l 1.1 IP;!II,' i"~l ! HeliU z Lnd.míc a
těcht" -vurin It, I i"'IWIli ,.Ii;I" f,,, i [:o"n, !'r:l(ll'fklil kOlJl!,íi1Jo
J,1!1.1 .Iii I z lll,dl



60 61

Eliška z I, unovirPavel z Žerotína

~dřieh B~z Dubé 'j' 15,11 /\fra z Chýnova I~

Zdenčkj ].')72 Kateřina 7. Bisl<llpie

Dle toho patří erb č. 2. Bedřichově bábě po otci, erb Č. 3.
jeho bábě po mateři, erb č. 4. jeho matce; kdežto erb č. J.
(Šternberský) jest některé prabáby.'

74. Na knihách Ladislava Berky z Dubé (kvat. brn. 29,
010111. 32) jest erb jeho (dvě ostrvc) uprostřed a pak ještě ve
dvou rozích; v ostatních dvou rozích jest erb Haugvicovský
(beraní hlava) a Malovecký (půl koně zlatého v modrem poli).
Jsou zde tedy jen tři různé erby. Vývod je tento:

Fridrich (Bedřich) z Zerotína

Ladislav 'j' 1613

Václav z Žerofina I\nna ze Zahr;ídek Jan z I\unovic M;ljdal('na I. 1~/Jzl<r)vic

2. černá orlice v letu (páni ze Zahrádek), 3, Bozkovský hřeben,

4. dva roztoucí jeleni v červeném kosmérn pásu na modrém štítu
(páni z Kunovic). 1 tento vývod jest tedy pětierbovní.

Bedřich byl syn Pavla z Žerotína a Elišky z Kunovic;
Pavlovi rodiče byli Václav z Žerotína a Anna ze Zahrádek.
Eliška z Kunovic byla bezpochyby dcerou Jana z Kunovic a
Majdaleny z Bozkovic. Vývod --- částečný byl by takový:

Eliška z .Ianovlc

Johank,l z Vlašimě 14'JG-1466

Kunka z I<ravař 1465. 'j' 1.510
Oldřich I 'l?S.; 1500

-----~...::.:.:.:.:.:

Vticlav Ilfi:i,,' 1482

Vaněk z Bozkovír 1432-1465----,

Václav 150:2, '1 155'1 Anna z Ojnic 'j' 15;39-r----_=----.:.._
Albrecht 'j' 1572

, Dle tol~o byl by v deskách na 2. místě erb matky a na 3. erb
baby };O ~t~l; na 4. místě j~st ,bezpochyby erb báby po matce,

'7' Knihy ~-Iynka Brtnickóho z Valdštejna (kvat. brn. 27,
?l,om. 30): Zde jest opět rytíř na obrněném koni; na rytířově
stJÍ:l a pO?irývkéÍch koně erb Valdštejnský (štít čtvrcený, v každém
polí .zlaty le~l .. V :oz~~!Iv jSO~t ~ brněnském kvaternu 27. tyto
erby, ,1. Kvu~lstatsky (tři cerna břevna na bílém štítu), 2. Krajířů

z J<:aJJ~u (ští! kosme dělený, nahoře bílý, dole červený); 3, Lu
dal1l~ky (hu~a vyletující); 4. Trčkovský (štít dvakrát dělený,
honl! J?olc C~rI.lC\ prostřední stříbrné, dolní červené). Jest to
tedy vyvod pétierbovní.

'v V olomouckém kvaternu 30 jsou na přední straně sice
tytez erb:", ,ale v tO~l,~t? pořadí: 1. Kunštátský, 2. Trčkovský,
~. Ludanickv, 4, Krajířú z Krajku. Na zadní straně posledního
1J~tu toho~o k~aternu však je kolem erbu Valdštejnského jiný
vývod, avšak JIŽ tak otřený, že možno rozpoznati jen t'r!) 2.
BOí,:kovsliY a ·L PÚl!lI z Lipého (dvě ostrve). Vy'vod je dl
S 'I' VI c~ eu ac ca :

~něk z Vald;tejna 1'c133-H.50 Žofka z Kunšbítl1 1137

Hynek 145+-1'181 Dorota Trčkovnn---o
Burjan 1.5U5--1.5'c10 Kateřina z Ludanie 15H
---~.~

Zdeněk 1550-1560 Anna z Krajku

Hynek nar. 1545, 'j' 1591

. POI'acJí jest tudíž v brnčnskcrn kvaícrnu : 1. prabába po
otci, 2. matka, J. prabába po otci, 4. bába po otci; v olomouckém
kvalcrnu (na přední straně) pak: 1. praprabába po otci, 2. pra
bába po otci, :J, baba po otci, 4. matka.

N,a ';;Idlli síranč olomouckého kvaternu budou asi báby
a prabáby po matce. .

,. ?ll., I\nihy Bedřicha star. z Žerotína (kvat. hm. 28; na
P:1SJU~~H'11l .5))01l10uckél11 kvaternu 31 není žádného vývodu):
L prostřcd Zerotínský lev; v rozích: 1. Šternberská hvězda,

Páni z Chýnova byli větví rodu Maloveckého. Oba Ber
kovské erby v rozích naznačují snad otce a děda Ladislavova?

1 Sedláček I. c. 69. mini, že .nclzc upraviti štítek Bozkovský, leč by se
za to mčlo, že Bernard, otec Václavův, byl dvakráte ženat'. Zdfl se, že je tu
omylem zaml-lIl'lI štítek Bozkovský se Šternberským J Ncboť Bozkovský štítek
vysvětluje pal, Sedlilčel, sám tirn, že .rnatkou Eliščinou snad byla Majdalena
Kuuovská z B1l7.lwvic', Ale k výkladu Šternberského štífl\l1 také ncní třeba

pomýšleti nn dvojl m.mžclstv! Bernartovo. Sedláček vycházi při tom totiž
z předpokladu, že v desk;ích zemských, po většině. pokud bylo možno uhod
nouti, jsou matky a h;"lhy ze strany otcovy' (I. c. (7) a proto praví (691, že
skupcní erbů v kvatcrnu Fridricha z Žerotina .ncliodi se do vývodu bab jen
po otci'. Avšak jak hylo ukáz.ino, nejsou v deskách zemských toliko malkv a
báby po otci, a možno tedy mysliti při tomto erbu Šternberském 1I<l některou

prabábu po matce. (Poznámka redakce: Erb Šternberský p<ltři Bedřichově pr.i;
!J;íbč po otci, neboť Bcrnart z Žerotína. olel' Václavův. měl za druhou manželku
Kateřinu ze Šternberka; první byla .lohankn z Pnsutlc.)
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Ladislav 1572-1621

XII. Vývody psané.

Bohunky z Pernštejna byla vlastní mátě paní Lidmila Mič:lnka

z 1\lillšľejna a z Roztok.' Z 10110 tedy následoval tento vývod:

Sedláček však sestavuje takovýto vývod: 1

"
N, z Pcrnštc] na

l.idmil» Mii'iJJ1k;) z Klill'lejlla
----*-----"..,-- ,..--.-----

N. ze ŠlC'rII!lcr!;a 1;"llllnl.iJ z PCIII,:('jna
._------~---._----------~---~-

J;III z LiIH"Ii" !\1:IIÍIII:1 Zl' Š!('rIIiJelk:l

.Iohallka z 1.i1'1:'11O

Lidmila z I\linqejna
Jindřich z Lipého na Krumlově J Hodoníně I I~ I, 'j' 1517

cl' BOhunka z Pernštejna vd. 1500
...- "'- -

Jan z Lipého 1512, 'j' 1541
c/' Marjana ze Šternberka 1529- -'-----
Johanka z Lipého VII. 1530 1

Tvrzení Paprockého, že Marianu ze Šternberka zplodila
Bohunka z Pernštejna, nedá se srovnati s vkladem v D. Z. Br.
XIII 25, dle něhož Jindřich z Lipého vkládá r. ];jOO .manželce
své Bohunce z Pernštejna' 10.000 zl. práva věnného na Kur
dějové atd. Synem těchto manžel,ll byl Jan z Lipého, jehož man
želkou byla právě Mariana ze Stcrnherka, která ledy ncmohla
býti jeho vlastní sestrou.

77. a 78. Paprocký popisuje také vývod) obou manželek
Prokopa Lhotského ze Plení, totiž:

Boženy Přcpyské z Rychmberka (1579), jejíž erb byl štít
kosmo dělený, horní pole červené, dolní zlaté; její matkou byla
Majdalcn;] Petrovská z Petrovic (erb zl. krokev), manželka Jana
Přcpyského , a

I P.í'ClJa :31),
',' Při lom jl' tah l"ll,ll:ílll:;;I; .Olcc .lindfirhův z Lip0110 hyl Pcrtolt

l'HiG·--IIH~I, 1'0 1l011lí. úl';!:II:1 v;J,)\,", /\1,~h,:'i;1 z Kr.ivnř. llvt.r-l í (cdv Lidmila
z Klinš!cjna jeh" 1I1:111í.,'lk'lll, 111,,:11'1 h\'li jcdil1'~ 1'1'1111 ;1 /\Ií.hl~(a ti"I1JOIl.' -
Avša« l.idmlla Z 1":1i11'("jll:1 hl'l:I p"dl,' 11"("j~illl) <ii:Ji', I. 1':lPIIlI'L':'ill) \'Ia'ijllí
matkou Bohuukv Z pCrII:kjll:1 a 1'1<,1" I. "1!!:,,·í:I" '!i 1II'I',;"i\;"1I ni':!dnéh"
p{1I1;] z Pernštejna. VSI;II!I<II hl'i;, Ilni,,,'!!" ,k"I'''11 Vik-,lJ:1 1, l'ullšl',in:1, Tr-nto
byl však ženat s .luh.mk.u: 7 I.d>ií,., /.;11"'1':1 !'al'ruckého jest tcdy ;hi llll:Ill'Čllá.

" Zrcadlo CCCXXXil XXX.III.

Kateřlna Haugvícovnn z Biskupic
(mž. Zdeněk Berka z Dubé 'j' 1572).:-.._----'----.:..-

JohankJ Berkovna vcl. 15G:3

Anna I\r:ljiřka z Krajku
(rnž. Ladlslav z l.ohkovlc)

. ""
~di5Jav z Lohkovic 'j' 15R4

75. Knihy Ladislava z Lobkovic íkvat. brn. 30, olom . .33):
Na obou těch kvaterncch jest sice uprostřed rytíř na koni, an
zabíjí draka a nese na štítu erb Lobkovický (štít čtvrcený:
1 a 4 dčlcné na dvě pole : červené a modré, 2 a 3 černý orel);
také šlÍtky \ rozích mají v obou kvaternech stejné erby, ale
v různém pořadí. Kromě toho doprovázeny jsou v olomouckém
kvatcrnu tylo erby v rozích vysvětlivkami, komu který patrí,
čehož v brněnském kvaternu .30. není.

V kvaternu olomouckém 33. jsou tedy v rozích crbv
s textem: I. Krajiřů z Krajku (štít pokosem dělený, nahoře
bílý, dole červený) se slovy: ~1l{Jij ....0 t)tqij; 2. Haugvicovský
(beran! hlava) se slovy: 18R6ij .... 0 ~atC\'3i; .3. Lobkovický se
slovem: Ctc3c a 4. Berků z Dubé (dvě ostrve) se slovem:
matet'3í.

N3 hrnčnskérn kvatcrnu 30. je pořadí takové: 1. Lobko
vický, 2. Berků z Dubé, 3. Krajířů z Krajku, 4. však je nejasný:
snad je to Hau;.!vicovský, ale možná také, že je to černá hlava
volská (Cctrysů z Kynšperka ?).

Sedláček sestavil tento vývod:

V této skupině budou uvedeny z Paprockého Zrcadla ty
vyvody, které nebyly v kameně vytesány, ani, pokud známo,
na pcrgarneně malovány. Jsou to:

76 \\\'n(] Johanky z Lipého .' .Pan Jan z Žerotína a na
Strúžuici, nei\',' ':í k01l101'11ík mark. mor.. měl manželku paní
Johanku / II;í'ÍiO, dceru pana Jana z Lipého, dědičného mar
šálka 1\!~'Jio,[' i '..('sl,éI1O, kterou byla porodila paní Mariana
z Steruberka. .\ (u zplodila paní Bohunka z Pernštejna. Té paní
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druhé manželky Prokopa Lhotského (od r. 1589) Anny
Hodějovské z Hodčjova, která byla dcerou Jana Hodějovského

(na Markvarci) a r~oziny z Vartcmbcrka.
Oba tyto vývody jsou tedy pouze dvojerbovní. Sedlaček!

poklúdá tyto dva vývody za jediný vývod o šesti .koutcch'.

79. Osmierbovní vývod Kateřiny Zajímačky z Kunštátu,
manželky Hynka Brtnického z Valdštejna, nalézá se nakreslen
v Paprockého Zrcadle XXXIV. Byla dcerou Sezimy Zajirnačc

z Kunštátu a Anny z Bozkovic. Jiných údajů k tomu Paprocký
nečiní. Jest tam však podobizna této Kateřiny a při ní nahoře

a dole po 4 erbech. Erby v horní řadě jsou z otcovské strany,
v dolní řadě z mateřské. Nahořc jsou erby Kunštátský, Mili
čínský, prázdný, a Vartemberský; dole pak Bozkovský, Kunovský,
Pruskovský a Sternberský. Výklad však působí nesnáze. Podle
Sedláčka" byla prabábou Kateřininy matky, Anny z Bozkovic,
Machna ze Šternberka, 1. 1447 manželka Beneše Černohorského

z Bozkovic (1420-1473), děd její byl Beneš II., otec pak Jaro
slav Černohorský z Bozkovic: manželky těchto dvou jsou ne
známy, avšak zdá se, že Jaroslavova manželka byla z Kunovic
a Benešova Pruskovská. Kateřinin otec Sezima z Kunštátu byl
bezpochyby synem Prokopa z Kunštátu, jenž rnčl manželku
z Valdštejna, ač snad by! dvakráte ženat. Otcem jeho byl bez
pochyby Jindřich (1460) a dědem Jan (1422-1460), jehož man
želkou byla Markéta z Nejdeka, ale i ten mohl býti dvakráte
ženat.

80. Na listě CLVIII Paprockého Zrcadla čte se osmierbovní
.vývod rodu pana Jana Kropáče, kterýž náleží urozenému pánu
panu Janovi Jetřichovi z Kunovic a na Hranicích, po paní ma
teři jeho, paní Anně Kropáčovně z Nevědomí na Hranicích
a Zlíně' takto:

.Erb pana Václava Pople z Vesce, otce paní Anny z Vesce,'
manželky pana Kryštofa Leskovce a mateře paní Veroniky, man
želky pana Jana Kropáče, tolikéž báby pana Jana Jetřicha z Ku
novic a panny Anny Marie. (Štít čtvrcený, 1. a 4. pole bílé,
2. a 3. černé.)

I Pýcha uroz., 28.
~ Tamtéž 7--1 se praví, že tento vývod byl na náhrobku Kateřiny z Kun

štátu. Paprocký však o nějakém náhrobku jejím nernluvi.
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,Erb paní Alžběty ze Strpí, manželky pana Václava Pople,
mateře paní Anny z Vesce, manželky pana Kryštofa z Leskovce
a báby paní Veroniky. (páska stočená v osmičku dole otevřenou.)

,Erb paní Doroty z Patndorfu, manželky pana Mikuláše
Kropáče, rohy kamzíkové černé' na červeném štítku.

,Erb pana Beneše Pražrny z Bilkova, otce paní Bohunky,
manželky pana Kryštofa Kropáče, mateře téhož pana Jana Kro
páče, (Daučí parohy.)

,Erb paní Elišky z Žerotína, manželky pana Beneše Pražrny,
mateře paní Johanky z Bilkova, druhé báby téhož pana Jana
Kropáče.' (Žerotínský lev)

Vývod lze z toho sestaviti takovýto:

Mikuláš Kropáč Beneš Pražma z Bílkova Václav Popel z Vescc
Dorota z Patndorfu Eliška z Žerotína Alžběta ze Strpi

v ". '"---~-

. Kryštof Kropáč Bohunka Pražrninka Kryštof Leskovec Anna z Vesce

Jan Krop;íč z Nevědomí Veronika z Leskovce

(N. z Kunovic) Anna KropiÍčovn;l z Nevědomí
-v

Jan Jetřich z Kunovic

Na listě CCLXXI Zrcadla čtou se vývody Jeronýma Syra
kovského z Pěrkova a jeho manželky Kateřiny Pctřvaldské, totiž:

81. Jeroným Syrakovský, jenž přišel na Moravu z Polska
kolem r. 1530, měl verbu střelu s půlprstenern. Ostatní tři

(polské) erby jeho vývodu byly podle Paprockého: erb Dolenga
(podkova s křížkem a šípem), Pravdic (lev na zdi) a Junošic
(beránek).

82. Jeronýmova manželka Kateřina Petřvaldská byla dcera
Hanuše Petřvaldského a Alény Pražrnovny z Bílkova, která byla
dcerou Alžběty z Žerotína. Tato Alžběta pak byla dcerou Jo
hanky z Kounic.

Vývod Kateřiny Petřvaldské jest tedy:

N. z Žerotina -- .Joh;lnka z Kounic

N. Pražma z Bílkova --- Alžhčta z Žerotína

f faJ1uš l'etřvaldsl,ý Alena l'ražll1ínka

Jeroným Syrakovxký ---- Kateřina Pctřvaldská

000000
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XIV. Roztřídění vývodů.

Již v úvodě stala se o tom zmínka, že z oněch 15 tříd, na
něž Aug. Sedláček 1 všechny vývody dle toho, kteří předkové jsou
na nich jmenováni, roztřídil, na Moravě jen některé jsou zastou .
peny; vůbec pak vývody moravské třeba roztříditi poněkud jinak.
Roztřídění působí arci dosti obtíží. Chceme-Ji v té příčině postu
povati bezpečně a ne na základě pochybných domněnek, nutno
vyloučiti z roztřídění vývody neúplné (s prázdnými štítky) a pak
částečně neurčitelné. Ostatní moravské vývody roztříditi lze takto:

1. Všechny dvojerbovní vývody obsahují toliko oba rodiče

(otce a matku). Jsou to vývody Č. 3, 28, 30, 31, 34, 46, 47, 48,
49, 77, 78.

2. Vývody čtyrerbovní jmenují zpravidla: otce, matku a obě

báby; takové jsou: Č. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 22, 23, 29. 39, 40,
63, 67, 68, 69, 70, 75. Na vývodech Č. 7, 13, 14, 15, 39,40, 67,68,
69 a 75 jest po pěti štitkách, avšak jen se čtyrmi různými erby,
ježto erb vlastní (resp. otcův) jest kromě uprostřed (resp. na velkém
štítě) ještě v pravém horním koutě. S jistou pravděpodobností

možno do této třídy zařaditi ještě čtyrerbovní vývody Č. 19, 20,
21 a 71 ; pak vývody se čtyrmi štítky, z nichž jeden prázdný: Č. 10,
ll, 12 a 17. Výjimku z tohoto pravidla činí čtyrerbovní vývody
Č. 18 a 61, na nichž kromě erbu nebožky (resp. jejího otce) jest
manžel a matky obou manželů; pak č. 76 a 82, na nichž jest
otec, matka, bába po matce a jedna prabába po matce.

Na vývodě č. 26, jenž má jeden ze 4 štítků prázdný, jsou:
vlastní erb nebožky, pak její manžel a jeho matka.

Mezi čtyrerbovní vývody bylo by snad možno vřaditi i Č. 43
ač jsou na něm jen tři různé erby na 4 štítkách, takže by tu
byl: otec a děd, pak matka a bába po otci. Jinak by se tento
vývod musil počítati mezi trojerbovní (otec, matka, bába po otci).

3. Z pětierbovních možno bezpečně zařaditi toliko č. 72,
na němž jest: otec, matka, pak bába, jedna prabába a jedna
praprabába, vesměs z otcovy strany. Pochybno jest, má-Ji vývod
č. 74 býti zařazen mezi troj- či pětierbovní vývody, ježto má
5 štítků se 3 různými erby. Kromě erbu vlastního jest tu matka
a bába po matce; po případě však ještě také otec a děd.

1 P5Tha uraz. 23.

67

4. Z šestierbovních rovněž lze bezpečně zařaditi jen Č. 6;
jsou na něm: otec, matka, obě báby a pak obě prabáby po
otci. Po případě také č. 51, na němž jsou erby: vlastní, man
želův, pak otce, báby po otci a obou otcovských prabab; ač. 52
s erby: vlastním, manželky, otce, matky, báby po otci a bez
pochyby báby po mateři.

fl. Na osmicrbovním vývodu Č. 80 jmenováni jsou kromě

erbu vlastního: matka, háb a po matce, dvě prabáby a tři pra
prabáby rovněž z matčiny strany.

Z řečeného jde, že na Moravě jsou, -- pokud to bylo možno
zjistiti, - tyto druhy vývodů zastoupeny:

1. otec a matka (rl vývodů dvojerbovních),
2. otec, matka a obě báby (20 vývodů najisto, 7 pravdě

podobně),

3. nebožka (resp. otec), manžel a matky obou manželů

(2 vývody najisto, 1 pravděpodobně),

4. otec, obě báby a jedna prabába po otci (1 vývod),
5. otec, matka, bába po otci a snad i děd (1 vývod),
6. erb vlastní, matka, bába po matce a snad i otec a děd

(1 vývod),
7. otec, matka, pak bába, jedna prabába a jedna praprabába,

vesměs z otcovy strany (1 vývod),
8. otec, matka, obě báby a pak obě prabáby po otci (2 vývody),
,?, otec, matka, jedna bába, dvě prabáby a tři praprabáby,

vesrnes po matce (1 vývod),
10. erb vlastní, manželka, otec, bába po otci a obě otcovské

prabáby (1 vývod).
Z 82 v této práci vypočtených vývodů bylo tedy možno

v příslušné třídy prozatím zařaditi 52. Snad se dalšímu výzkumu
podaří roztříditi i zbývajících 30 vývodů. Zda však bude možno
vysvětliti i ,vývod páni] Podstatských z Prusinovic' v Křižanově:
hned zpočátku dotčený, na němž jest toliko jediný erb >' Zna
menalo snad staročeské ,vejvod' našim předkům původně totéž
co po~ději .slo;o ,erb'? Také jedna z těch záhad, na něž j~
tato tajemna věda tak bohata, a z nichž aspoň některé vyjasniti
bylo účelem tohoto pokusu. .

I P. dv. rada VořilíOvskS' ryl. z Kundratic, jemuž tímto zn mnohé od
horr~é pokyny vzdáváru srdečné dřky, domnívá se, že v tomto případě bylo
njlilstěno od ostatních erbii z (0110 dilvodu, že toho rodu obecně znám.



Č. 43
č. 49

e. 62
Č. (JO

č. 48
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Č. 41
Č. 7
Č. 8
Č. 25
Č. 26
Č. 27
Č. 28
Č. 59
Č. ;"32

Č. 33
Č. 31-
Č. 35
Č. 51
Č. 19
Č. 20
Č. 22
Č. 24
Č. 21
Č. 17
Č. 18
Č. 10
č. (i:)

č. 44
Č. 45
č. 64
Č. 9
Č. 56
Č. 47
Č. 66
Č. 60
Č. 29
č. :30
c. 31
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Moletín: Žofie Štyslova z Alšic
Moravičany: Petr z Bukůvky

Johanka z Myslešovic (ztrac.)
Anežka Bítovská ze Slavikovic
Eliška ze Zástřizl .
Václav starší Bítovský ze Slavikovic
Jan Bítovský ze Slavikovic .

OIOIllOIIC: Bcruart V11< z Konccchlumt Iztrnc.l
PI11111 lov : Alžběta Bnřkovna z Dohalic

.lan Heřman Oujezdecký z Morašic
Johanka Oujezdecká z Morašic •

Prostějov : Johanka z K,ravař

Vratislav z Pernštejna
Prusinovice: Jan a Oneš z Víckova

Přernek z Víckova

Arkleb z Víckova
Záviš z Víckova a na Polehradicích .

Dorota ze Lhoty .
Sedlnice: Jan Sedlnický z Choltic.

Johanka z Lírnberka .
Studénky (u Šurnberka}: Estera Syrakovská z Pěrkova

Šternberk: Johanka z Žerotína (ztrac.) .
Třebová Mor.: Alžběta Glauvicová

Hanuš Kryštof Litvic .
Ladislav z Bozkovic (ztrac.) .

Třernešck : Jan z Bukůvky .
Vlasatice: Jeroným Václav hrabě z Tumu
Vyšchořf : Anička Kobylkovna z Kobylího
Vyškov: N. mladší Kokorský z Kokor
Zábřch : .Jindřich Tunkl z Brnička (ztrac.?)

Zdounky : Jan Jiří Zoubek ze Zdětína

.Ioachim Zoubek ze Zdětína .

.Johanka Zoubkovna ze Zdětína

č. 11
Č. 13
Č. 14
Č. 12
č. 15

Č. 16
č. 42

Č. 39
Č. 40
Č. 50
e. 61

č. 54 a 55
Č. 36
Č. 58

Rozmístění vývodů po Moravě

(kromě psaných a malovaných na pergameně).

Bartošovice: Václav Sedlnický z Choltic
Zikmund starší Sedlnický z Choltic.
Jan mladší Sedlnický z Choltic
Kateřina Bruntálská z Vrbna.
Kateřina Supovna z Fulštejna
Alžběta Boboluská z Bobolusk

Bořitov: Kateřina Čatrvanka z Gosvic .
Brno: Jan Haugvic z Biskupic

Anna Maria Cetrysovna z Kynšperku
Brod Uh.: Maximilián bar. Kaunic

Eliška z Žerotína (ztrac.) .

Buchlov: Adam z Cimburka
Bystříce Vel.: Herbort z Fulštejna •
Byteš Vel.: Jaroslav z Lomnice a na Náměšti (ztrac.)

Drahanovice: Jan a Anna Drahanovští ze Stvolové
Ludmila a Mariana Kokorská z Kokor .

Holešov: Jan mladší ze Šternberka (ztrac.)
Hranice: Anna Pavlovská z Vidpachu (ztrac.) v

Cholina: Staroveský ze Staré Vsi, Petr, Jan a Cenka . .
Ivanovice: Albrecht, Petr, Jan, Albrecht (II.) a Bernart Bukůvka

z Bukůvky . Č. 1, 2, 3, 5, 6

Johanka z Myslečovic Č. 4
Křížanov: Kačenka Lhotská ze Ptení Č. 46
Litovel: Jan Borejčka z Bříšřan Č. 38

(Karel a Jiří) z Vlaširně . ~. 53

Loděnice: (Hecht z Rosic?) c. 57
.Meziříčí Vel.: Zikmunt Helt z Kernentu č. 37



Abecední soupis Moravských vývodů.

z Alšic Žofie Štyslova
Berka z Dubé Ladislav.
z Biskupic Jan Haugvic
Bítovský ze Slavikovic: Anežka

Václav starší

" Jan
Boboluská z Bobolusk Alžběta

Bořkovna z Dohalic Alžběta

z Bozkovic Ladislav
Albrecht Černohorský

z Brníčka Jindřich Tunkl
Bruntálská z Vrbna Kateřina

z Bříšťan Jan Borejčka

Bukůvka z Bukůvky Albrecht

" " Petr
" Jan

" " Albrecht (11.)
" "Bernart

Cetrysovna z Kynšperku Anna Marie
z Cimburka Adam
Čatrvanka z Gosvic Kateřina

Drahanovský ze Stvolové Jan a Anna •
z Dubé Ladislav Berka.
z Fulštejna Herbert .

" Kateřina Supovna
Glauvicova Alžběta

z Gosvic Kateřina Čatrvanka

Č. 41

č. 74
č. 39
č. 25

č. 27
č. 28

č. 16
č. 32
č. 64

Č. 52 a 71
č, 65
č. 12

Č. 38
Č. 1

. č. 2 a 7

. č. 3 a 9
č. 5
Č. 6
Č. 40

č. 54 a 55
Č. 42
Č. 43
Č. 74
Č. 36
Č. 15
Č. 44
Č. 4,2

Haugvic z Biskupic Jan
Hel! z Kernentu Zikmunt
Hodějovská z Hodějova Anna
z Hradce Zachariáš .

z Choltic, viz Sedlnický.
z Kcmentu Ziktnunt Hel!
Kobylka z Kobylího Anička

Kokorský z Kokor : Ludmila a Mariana
N. mladší.

z Konccchlumí Bcrnart Vlk
z Kounic Maximili;ín
z Kravař Johanka

Kropáč'z Ncvědomí Jan a z Kunovic Jan Jetřich

z Kunštátu Kateřina Zajímačka .
z Kynšperku Anna Marie Cetrysovna
Lhotská ze Ptení Kačenka

ze Lhoty Dorota
z l.imbcrka Johanka
z Lipého Jan

Johanka
Litvic Hanuš Kryštof
z Lobkovic Ladislav
z Lomnice Jaroslav .
z Morašíc Oujezdský Jan Heřman .

" " Johan ka
z Myslcčovic Johanka
z Ncvčdomí Jan Kropáč

Oujcz.dccký, viz z Morašic .
Pavlovsk.l z Vidpachu Anna
z Pernštejna Vratislav

Vojtěch

z Petřvaldu Kall'řina

z Pčrkova. viz Syrakovský.

Prusinovský, viz z Víckova.
Přcpyská z Ičychuibcrka Božena
z Ptcn í I(ačl'n ka l.holskr;
z Ičyclnubcrka Božl'na Přcpyskrl

Sedlnický z Chnlti.: Vriclnv .
/ililnlllld

71

č. 39
Č. 37
Č. 78
Č. 70

Č. 37
Č. 47
Č. 49
Č. 66
Č. 59
Č. 50
Č. 35
č. 80
Č. 79
Č. 40
č. 46
Č. 21

Č. 18
Č. 67
Č. 76
č. 4·5
č. 7:)
Č. 58
Č. 33
Č. 34

• Č. 4 a 8
č . 80

Č. (jO

Č. .51
č. (;3

č. 82

č. 77
Č. ,tG

Č. 77
Č. II
Č. ]:3



,.

72

Sedlnický z Choltic Jan mladší

" "Jan
ze Slavikovic viz Bítovský.
Staroveský ze Staré Vsí Petr, Jan a Čenka

ze Stvolové Drahanovský Jan a Anna.
Supovna z Fulštejna Kateřina .
Syrakovský z Pěrkova Jeroným

Estera
ze Šternberka Jan mladší

Štysle z Alšic Žofie
Tunkl z Brnička Jindřich

z Turnu Jeroným Václav hr.
z Valdštejna Jindřich Brtnický
z Víckova Prusinnvský Jan a Oncš

Přernek

Arkleb .

" "Záviš
z Vidpachu Anna Pavlovská
z Vlašimě Karel a Jiří .
Vlk z Konecchlumí Bernart
z Vrbna Kateřina Bruntálská
ze Zástřiz l Eliška .

Zoubek ze Ždětína Jan Jiří

" Joacliirn
Zoubkovna ze idětína Johanka
z Žerotína Eliška

Johanka

Jan
Bedřich starší

000000

Příloha k Č. 1,3,

Č. 14
e. 17

č. 48
c. 1,;)

č. I")

č. 1)1
Č. 10
Č. G2
Č. 41
Č. 65
Č. ,SG
Č. 72
Č. ll)
Č. 20
Č. 22
Č. 24
Č. 60

.• Č . 5:3
č. 5l)

Č. 12
Č. 2()
Č. 2~1

č. :30
č. :31
Č. GI
č . 6;3

č. 68
Č. 73

,\J fl hrobek Zik muu.l.: 'I. Sedlllicl;,'llo /. CII"Ilí.- 11:1 ""',,I,,""i 1(;0')



Přilo!JiI k č. Lei

:"iiI1Jro1>ck 1\;lkiill\ :"1J'<I\I"- / I ,,1'.lt·jll:!. 111;111/, :\lhrcc!Jta Sl"dlnirliého
/ (!i1·IIi<' ; 1:,1;;;'



Přtloha k č, lfi.

:\;,hroh'k :\Iihr'jv IllJ/Hl/llsk,' 1 Ilnhl)IIISk, 1JI;'ili ,'IIIIV Podstatsl«:
__!'_l?LLL:J.ll!.L\j.l.:-~_L'iW_
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