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The study is dedicated to development of the Olomouc bishop’s seals in period between 1351 
and 1457 with emphasis on their iconography. From the artistic point of view the analysed 
seals from above stated period represent the highest quality. In the same period we can no-
tice significant transformation of typology of used matrixes. The study shows that those 
changes in some cases reflect the period mentality. The authors of the article also mention 
reasons that could motivate the individual bishops to choose the particular iconographic 
type. In that sense the authors further on analyse the basic iconographic motifs. The cata-
logue of the Episcopal seals represents the core of the study as well as the description of the 
official Coat of arms evolution till the end of the 15th century.
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Pečeti chápeme jako nedílnou součást dobové kultury pragmatických písemností.2 Es-
tetická pozornost, která byla věnována písmu a dalším vnějším znakům písemnosti, si 
nemohla nevšimnout i pečetí. Období přelomu 14. a 15. století představuje jeden z kul-
turních vrcholů českého státu a naše sonda ukazuje, že toto umělecké ovzduší ovlivňovalo 
vzhled pečetí a že pečeti byly součástí dobových výtvarných proudů. Naše studie je zamě-
řena na období zhruba jednoho století, tedy léta 1351–1457, v jehož průběhu došlo v typo-
logii sledovaných pečetí k výrazným změnám. V této době biskupské pečeti v celé Evropě 
dosáhly svého výtvarného vrcholu. Právě tehdy došlo k několika proměnám obsahu bis-
kupských pečetí, což podle nás odráží některé dobové jevy obecnějšího charakteru. Proto 
jsme věnovali zvýšenou pozornost typologii pečetního obrazu a základnímu rozboru jed-
notlivých ikonografických částí. Stranou zůstal hlubší rozbor pečetních opisů, zejména 
použitých ligatur a zkratek. Jsme si vědomi, že další hlubší pohled bude vyžadovat i vy-
hodnocení pečetí jako součásti diplomatického vyhotovení. Pravidelné užívání hlavní a se-
kretní pečeti není dosud podrobněji zpracováno. Rovněž výskyt signetu nebo sekretu ve 

1 Tato studie vznikla v rámci projektu GAČR P405/10/1397 Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., 
tomus VIII. Fontes archivorum municipalium Moraviae. Autoři děkují pracovníkům různých archivů, zejména 
PhDr. K. Müllerovi, za pomoc při archivním výzkumu a poskytnutí reprodukčních práv k obrazové příloze.
2 K problematice tohoto typu písemností viz HOJDA, Zdeněk – PÁTKOVÁ, Hana (eds.): Pragmatické pí-
semnosti v kontextu právním a správním. Praha 2008. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae 
Pragensia, 6.
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funkci kontrasigilla nebylo možno provést na základě dnešního poznání listinné produkce 
biskupské kanceláře. Další významnou otázkou je spolupečetění písemností kapitulou, 
zvláště když si uvědomíme, že v sledovaném období došlo k výměně typáře. K úplnému 
poznání je nutno v některých diplomatických otázkách rovněž vzít do úvahy fungování 
kanceláře generálních vikářů olomouckých biskupů a jejich pečeti.

Pečeti olomouckých biskupů a arcibiskupů jsou předmětem zájmu badatelů již dlouhá 
desetiletí. Průkopníkem v jejich zkoumání byl Vácslav František Peřinka, který v prvém díle 
svých dějin Kroměříže přinesl výběr pečetí na několika tabulkách.3 Později se této problema-
tice věnoval Rostislav Nový.4 Typologický vývoj těchto pečetí naznačili Jarmila a Tomáš Krej-
číkovi, kteří je částečně srovnali s jinými pečetěmi.5 Širší komparaci provedl Oldřich Pakosta, 
který porovnal pečeti litomyšlských biskupů s pečetěmi pražských arcibiskupů, olomouc-
kých a vratislavských biskupů.6 Pozdně gotické pečeti publikoval Karel Müller v katalogu 
o pozdní gotice a rané renesanci Olomouce.7 Při sledování erbů na pečetích jsme vycházeli 
především z práce Aleše Zelenky.8 V poslední době se Karel Müller vrátil k postupnému zve-
řejňování pramenných dokladů biskupských erbů, a přispěl tak k upřesnění jejich tinktur.9

Horní hranici svého výzkumu jsme vymezili episkopátem Bohuše ze Zvole, protože pe-
čeť jeho nástupce Tasa Černohorského z Boskovic, který byl biskupem od roku 1457, je již 
pouze erbovní a až na malé výjimky tvořily erby hlavní náplň biskupských pečetí i nadále.10

Východiskem naší studie je katalog, v němž jsme se pokusili shromáždit a popsat všechny 
typy pečetí olomouckých biskupů vytčeného období. Vyšli jsme přitom jak z archivního vý-
zkumu, tak z publikovaných materiálů a elektronických zdrojů.11 Přesto nelze vyloučit, že 

3 PEŘINKA, František Vácslav: Dějiny města Kroměříže, I. Kroměříž 1913, tabulky. Řadu pečetí popsal ŠEBÁ-
NEK, Jindřich: Archivy zrušených klášterů moravských a slezských. Brno 1932. 
4 NOVÝ, Rostislav: Pečeti pražských a olomouckých biskupů (Studie ze sfragistiky přemyslovského období). 
Sborník archivních prací, 10, 1960, s. 181–214; TÝŽ: Heraldika pražských biskupů a arcibiskupů v předhusitské 
době. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 31, 1991, č. 1, s. 55–61. 
5 KREJČÍKOVÁ, Jarmila – KREJČÍK, Tomáš: Typologie pečetí olomouckých biskupů a arcibiskupů 12.–l9. sto-
letí. In: Sborník příspěvků III. setkání genealogů a heraldiků. Ostrava 1986, s. 85–90, KREJČÍK, Tomáš: Vý-
tvarná stránka pečetí olomouckých biskupů lucemburské epochy. Historická Olomouc a její současné problémy, 
2, 1979, s. 68–72; KREJČÍKOVÁ, Jarmila: Das ostmitteleuropäische bischöfliche Siegelwesen bis ca. 1300. In: 
HAIDACHER, Christoph – KÖFLER, Werner (Hg.): Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 1250 : La diplo-
matique épiscopale avant 1250 : Referate zum VIII. Internationalen Kongress für Diplomatik. Innsbruck, 27. Sep-
tember – 3. Oktober 1993. Innsbruck 1995, s. 197–201.
6 PAKOSTA, Oldřich: Pečeti litomyšlských biskupů. Litomyšl 2001, zejm. s. 45–47; TÝŽ: Typologické srovnání 
pečetí arcibiskupů pražských, biskupů olomouckých, litomyšlských a vratislavských z let 1344–1421, s důrazem 
na ikonografii. Východočeský sborník historický, 6, 1997, s. 139–164.
7 MüLLER, Karel: Pečeti a znaky olomouckých biskupů. In: HLOBIL, Ivo – PERŮTKA, Marek (eds.): Od 
gotiky k renesanci : Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1500, III : Olomoucko. Olomouc 1999, s. 36–43.
8 ZELENKA, Aleš: Die Wappen der böhmischen und mährischen Bischöfe. Regensburg 1979. Srov. také 
LOUDA, Jiří: Moravská církevní heraldika. Olomouc 1977; BUBEN, Milan M.: Encyklopedie českých a morav-
ských sídelních biskupů. Praha 2000.
9 MüLLER, Karel: Nová zjištění k podobě znaků olomouckých biskupů Jana Háze a Pavla z Miličína. Genealo-
gické a heraldické informace, 7 (22), 2002, s. 68–72.
10 MüLLER, K.: Pečeti, s. 41.
11 Používali jsme zejména fotografie listin zpřístupněné na www.monasterium.net a katalog pečetí, pečetidel 
a sbírkových odlitků, který je dostupný z http://database.aipberoun.cz/pecete/. Všechny dále citované odkazy na 
internetové zdroje se vztahují k datu 11. listopadu 2012. Při citacích archivních zdrojů používáme tyto zkratky: 
AM – Archiv města, AMB – Archiv města Brna, AMMO – Archiv města Moravské Ostravy, AMO – Archiv města 
Ostravy, AMOL – Archiv města Olomouce, AMOp – Archiv města Opavy, AO – Arcibiskupství Olomouc, AZK – 
Archivy zrušených klášterů, LDK – Lenní dvůr Kroměříž, MCO – Metropolitní kapitula Olomouc, NA – Národní 
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další výzkum přinese nové doklady, které mohou naše závěry pozměnit. V záhlaví jednotli-
vých položek katalogu uvádíme typ, tvar a rozměr pečeti, který slouží pouze jako údaj orien-
tační.12 Následuje popis pečetního obrazu doplněný textem opisu pečeti, včetně typu písma 
a způsobu oddělení opisového pole (linka, perlovec apod.). V opisech neuvádíme ligatury 
a všeobecná zkracovací znaménka, unciální tvary v opisech psaných majuskulou jsou na-
značeny malými písmeny. Přerušení opisu pečetním obrazem naznačujeme lomítkem (/), 
porušený či nečitelný opis hranatými závorkami. Závěr každého záznamu tvoří odkaz na 
archivní uložení, včetně data listiny, na níž je pečeť přivěšena. Literaturu výběrově uvádíme 
závěrem za popisy všech pečetí daného biskupa.13 U pečetí, resp. listin, které jsou veřejně 
dostupné na internetových stránkách, uvádíme odkazy na příslušné stránky v poznámkách.

Katalog

1.  Jan Očko z Vlašimi (1351–1364)

1.1 Hlavní pečeť, špičatě oválná, typ pontifikální; 70 × 48 mm

V pečetním poli stojící biskup pod baldachýnem, zasahujícím v horní i dolní části do opisu. 
Biskup oděný v ornátu, na hrudi má asi rationale, na hlavě mitru. Pravou rukou žehná, 
v levé drží berlu závitem otočenou ven. Biskup stojí na zdobené konzole mezi dvěma 
sloupky držícími baldachýn, po jejich stranách jsou dvě menší věžičky, pod nimiž jsou 
umístěny gotické štíty. Po biskupově pravici je erb olomouckého biskupství – 6 kuželů 
(3, 3), štít po levici nese rodový erb biskupa – dvě supí hlavy v kruhu.

Opis: gotická majuskula s unciálními prvky; z vnější strany perlovec, z vnitřní hladká linka
+ S . IOhAnnIS . DeI . eT APL’Ie / SeDIS . GRA . OLOmVnCeS . ePI

Prameny: AMB, fond A 1/1 – SLML,14 10. 9. 1352.

1.2 Sekretní pečeť, kulatá, typ hagiografický; průměr 36 mm

V pečetním poli stojí sv. Václav se svatozáří, na hlavě má knížecí čepici a přes ramena 
plášť. V pravé ruce drží kopí s praporcem, v levé štít s orlicí. Kolem světce jsou tři gotické 
štíty, po světcově pravici erb olomouckého biskupství – 6 kuželů (4, 2), po levici český lev, 
pod postavou je kosmo položen štít s rodovým erbem biskupa – dvě supí hlavy. Praporec, 
hlava světce a štíty zasahují do opisu.

Opis: gotická majuskula s unciálními prvky; z obou stran perlovec
SeCReTVm / IOhAnnIS / ePI . OLOm/VCen 
Prameny: AMB, fond A 1/1 – SLML, 1. 4. 1359.

archiv, ŘF – Řád františkánů, ŘKřb – Řád Křižovníků Božího hrobu, ŘM – Řád maltézských rytířů, ŘP – Řád 
premonstrátů, SLML – Sbírka listin, mandátů a listů, SOkA – Státní okresní archiv, ZAOpO – zemský archiv 
v Opavě, pobočka Olomouc. 
12 V literatuře a dostupných databázích, s nimiž jsme pracovali, údaje o rozměrech kolísají.
13 Abecední seznam v katalogu citovaných prací: BALETKA, Tomáš: Páni z Kravař : Z Moravy až na konec světa. 
Praha 2004; BUBEN, M. M.: Encyklopedie; KREJČÍKOVÁ, J. – KREJČÍK, T.: Typologie, s. 85-90; MüLLER, 
Karel: Pečeti, s. 36-43; PAKOSTA, Oldřich: Typologické srovnání; PEŘINKA, F. V.: Dějiny, tabulky; ŠEBÁNEK, 
Jindřich: Archivy; ŠIMEK, Tomáš: Pečeti a pečetidla východočeských archivů a některých muzeí 1226–1620 : Ka-
talog. Praha 2008; ZELENKA, Aleš: Die Wappen.
14 U listin uložených v Archivu města Brna uvádíme pouze fond a datum listiny, nikoli inventární číslo, jelikož 
podle sdělení pracovníků archivu bude sbírka listin v rámci probíhající generální inventury přečíslována.
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1.3  Sekretní pečeť, kulatá, typ hagiografický; 
průměr 33 mm

V pečetním poli stojí sv. Václav se svatozáří v go-
tické kružbě, na hlavě má knížecí čepici a přes 
ramena plášť. V pravé ruce drží kopí s praporcem 
a levou se opírá o štít s orlicí. Kolem světce jsou dva 
gotické štíty, po světcově pravici erb olomouckého 
biskupství – 6 kuželů (3, 3?), po levici rodový erb 
biskupa – dvě supí hlavy v kruhu. 

Opis: gotická majuskula s unciálními prvky; z obou 
stran perlovec
+ SeCReTV : IOhIS DEI ET / APLICe SED [--] ePI 
OLOm 

Prameny: NA, fond AZK, ŘKřb Zderaz 111, inv. č. 1706 (27. 3. 
1353).15

1.4  Sekretní pečeť, kulatá, typ hagiografický, 
průměr 29 mm 

V pečetním poli stojí sv. Václav se svatozáří, na 
hlavě má knížecí čepici a přes ramena plášť. V pravé 
ruce drží kopí s praporcem, v levé štít s orlicí. Ko-
lem světce jsou tři gotické štíty, po světcově pravici 
erb olomouckého biskupství – 6 kuželů (4, 2), po le-
vici český lev, pod postavou je štít s rodovým erbem 
biskupa – dvě supí hlavy. Praporec, hlava světce 
a dolní štít zasahují do opisu.

Opis: gotická majuskula s unciálními prvky; z obou 
stran perlovec(?)
[-] SeCReTVm IOhAnnIS / ePI OLOmVCen

Prameny: NA, fond ŘM, inv. č. 1999 (31. 12. 1362);16 SOkA 
Olomouc, AM Libavá, inv. č. 1 (15. 4. 1358).

1.5 signet, oválný, typ ?, rozměry nezjištěny

V pečetním poli nezřetelné znamení.

Opis: bez opisu

Prameny: MZA, fond E 43 Klarisky Znojmo, inv. č. 66, sign. J 1a, (10. 8. 1358).17

15 Dostupné z: www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-NA/AZK%7CZderaz/1706/charter#anchor?q=biskup% 
20olomouck%C3%BD.
16 Dostupné z: www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-NA/RM/1999/charter#anchor?q=biskup%20olomouck 
%C3%BD. 
17 Dostupné z: www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-SOAT/CizyStatky/615/charter#anchor?q=biskup%20olo 
mouck%C3%BD.

1.3 Sekretní pečeť Jana Očka z Vlašimi 
(27. 3. 1353). Foto: NA

1.4 Sekretní pečeť Jana Očka z Vlašimi 
(31.12. 1362). Foto: SOkA Olomouc
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Literatura: ZELENKA, A.: Wappen, s. 198–200; BUBEN, M. M.: Encyklopedie, s. 233–237. 1.1 – PE-
ŘINKA, F. V.: Dějiny, tab. II; ŠEBÁNEK, J.: Archivy, s. 151, č. 755; PAKOSTA, O.: Typologické srovnání, s. 147 
(obr. s. 162). 1.2 – ŠIMEK, T.: Pečeti, s. 262, č. 912; PAKOSTA, O.: Typologické srovnání, s. 148.

2.  Jan ze Středy (1364–1380)

2.1 Hlavní pečeť, špičatě oválná, typ pontifikální, 72 × 44 mm

V pečetním poli stojí biskup v řasnatém rouchu pod baldachýnem, pravicí, na níž má ru-
kavici, žehná a v levici drží berlu závitem otočenou k sobě, na hlavě má zdobnou mitru. 
Po stranách biskupa jsou umístěny dva gotické štíty s erbem olomouckého biskupství – 
6 kuželů (4,2).

Opis: gotická majuskula s unciálními prvky; z obou stran perlovec
DeI eT APL’ICe . SeDIS : GRA : OLOm : ePS : ReGALIS : CAPeLLe : BOemIe : COmeS : 
IoheS

Prameny: SOkA Olomouc, fond AMOL, listiny, inv. č. 32 (10. 7. 1376).

2.2 Sekretní pečeť, kulatá, typ hagiografický, průměr 29 mm

V pečetním poli polopostava svatého Václava se svatozáří, na hlavě má knížecí čepici, 
v pravici drží kopí s praporcem, v levici štít s orlicí.

Opis: gotická majuskula s unciálními prvky; z obou stran hladká linka
+ DEI ET APLICE SEDIS GRA OLOmVCEn EPVS IOhES

Prameny: MZA, fond E 9 Cisterciačky Staré Brno, inv. č. (sign.) A 28 (4. 9. 1365);18 MZA, E 58, inv. č. 7 
(23. 2. 1378).19

Literatura: ZELENKA, A.: Wappen, s. 200–201; BUBEN, M. M: Encyklopedie, s. 333–335. 2.1 – PE-
ŘINKA, F. V.: Dějiny, tab. II; ŠEBÁNEK, J.: Archivy, s. 171–172, č. 850; PAKOSTA, O.: Typologické srovnání, 
s. 148. 2.2 – ŠEBÁNEK, J.: Archivy, s. 163, č. 813.

3.  Petr zv. Jelito (1381–1387)

3.1 Hlavní pečeť, špičatě oválná, typ pontifikální, 85 × 53 mm

V pečetním poli v gotické, bohatě zdobené architektuře sedí biskup na faldistoriu, které je 
zdobeno zvířecími (lvími) hlavičkami. Biskup je oděn v splývavém plášti, na prsou má ra-
tionale, na hlavě zdobnou mitru. Pravicí žehná, v levici drží berlu otočenou závitem dovnitř. 
Nohy biskupa spočívají na zdobené konzole. Po stranách faldistoria jsou dva gotické štíty, 
vpravo erb olomouckého biskupství – šest kuželů (4, 2), vlevo erb osobní – oslí hlava.20

18 Dostupné z: www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-MZA/E09/1365_IX_04/charter#anchor?q=biskup%20
olomouck%C3%BD.
19 Dostupné z: www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-MZA/E58/7/charter#anchor?q=biskup%20olomouck% 
C3%BD.
20 Olomoucká pečeť Petra Jelita je takřka totožná s typářem, který užíval jako litomyšlský biskup (1368–1371). 
Srov. PAKOSTA, O.: Typologické srovnání, s. 26–27. Kromě obsahu štítu s úředním erbem a opisu se změnilo 
rovněž postavení berly, na litomyšlské pečeti stojí vedle těla biskupa a je otočena závitem ven, na olomouckém je 
šikmo před tělem biskupa. Tato šikmá berla je již na jeho typáři jako arcibiskupa magdeburského (1371–1381). 
Osobou tohoto biskupa se podrobně zabýval ELBEL, Petr: Osobnost olomouckého biskupa Petra III. řečeného 
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Opis: gotická majuskula s unciálními prvky; z vnější strany perlovec, z vnitřní hladká linka
PeTRVS * DeI * GRA * e / LIe * OLOmVCen * ePVS 

Prameny: ZAOpO, fond AO, sign. F I a 9 (26. 3. 1383).

3.2 Sekretní pečeť, kulatá, typ hagiografický, průměr 40 mm

V pečetním poli pravděpodobně stojí sv. Václav (střed pečetního pole je poškozen) s pra-
porcem o dvou cípech, po pravici je gotický štít s erbem olomouckého biskupství – šest 
kuželů (4,2), po levici gotický štít s osobním erbem biskupa – oslí hlava, pod níž je nezře-
telné znamení.

Opis: gotická majuskula s unciálními prvky; z obou stran perlovec
x S : SeCReTV : Pe/TRI : ePI : OLOm :

Prameny: SOA Třeboň, fond Cizí rody, inv. č. 41 (20. 12. 381).21

Literatura: ZELENKA, A.: Wappen, s. 201–202; BUBEN, M. M.: Encyklopedie, s. 256–258; PAKOSTA, O.: 
Typologické srovnání, s. 148–149. 3.1 – PEŘINKA, F. V.: Dějiny, tab. III; PAKOSTA, O.: Typologické srovnání, 
s. 148–149.

4.  Mikuláš z Riesenburka (1388–1397)

4.1 Hlavní pečeť, kulatá, typ hagiografický, průměr 35 mm

V pečetním poli v jednoduchém architektonickém rámci je polopostava sv. Václava se sva-
tozáří a knížecí čepicí na hlavě, v pravici drží kopí s praporcem, na němž je orlice, a levicí 
se opírá o štít s orlicí. V horní části architektonický rámec zasahuje do opisu.

Opis: gotická majuskula s unciálními prvky; z obou 
stran hladká linka 
S’ nICOLAI :. ePI . OLOmVCEnSIS 

Prameny: AMO, fond AMMO, inv. č. 5 (7. 12. 1389).

Literatura: ZELENKA, A.: Wappen, s. 202–203; BUBEN, M. M.: 
Encyklopedie, s. 228–229. 4.1 – PEŘINKA, F. V.: Dějiny, tab. III; 
ŠEBÁNEK, J.: Archivy, s. 211, č. 1026; PAKOSTA, O.: Typologické 
srovnání, s. 149.

5.  Jan Mráz (1397–1403)

5.1  Hlavní pečeť, špičatě oválná, typ pontifikální, 
75 × 45 mm

V pečetním poli v bohaté gotické architektuře stojí bis-
kup, na hlavě má mitru, v pravici drží berlu otočenou 
závitem ven, v levici knihu (?). V patě pečeti v nice klečí 
biskup s mitrou a berlou. Napravo od něj gotický štítek 

Jelito (1381–1387). Střední Morava, 7, 2001, č. 13, s. 4–26; TÝŽ: Petr Jelito, dvořan a diplomat Karla IV. Sborník 
prací Filosofické fakulty brněnské univerzity (C), 2001, č. 48, s. 67–87. 
21 Dostupné z: www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-SOAT/CizyRody/41/charter#anchor?q=biskup%20olo 
mouck%C3%BD.

5.1 Hlavní pečeť Jana Mráze  
(23. 2. 1400). Foto: AMB
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s erbem olomouckého biskupství – šest kuželů (4, 2), nalevo štít s osobním erbem – ve 
štítě kůl. 

Opis: gotická minuskula; z obou stran perlovec
+ s * iohannis * dei * graci/a * epi olomucensis

Prameny: AMB, fond A 1/1 – SLML, 23. únor 1400.

5.2 Sekretní pečeť, kulatá, typ erbovní, průměr 39 mm

V pečetním poli v gotické kružbě čtvrcený španělský štít, v 1. a 4. poli erb olomouckého 
biskupství – šest kuželů (4, 2), v 2. a 3. poli osobní erb – kůl. 

Opis: gotická minuskula; z obou stran perlovec
+ * sigillum + * iohannis + * episcopi * olomucensis

Prameny: AMB, fond A 1/1 – SLML, 26. 5. 1402.

Literatura: ZELENKA, A.: Wappen, s. 204–205; BUBEN, M. M.: Encyklopedie, s. 137–138. 5.1 – ŠEBÁ-
NEK, J.: Archivy, s. 215, č. 1046; PAKOSTA, O.: Typologické srovnání, s. 150. 5.2 – PEŘINKA, F. V.: Dějiny, 
tab. III; ŠEBÁNEK, J.: Archivy, s. 221, č. 1068; PAKOSTA, O.: Typologické srovnání, s. 150.

6.  Lacek z Kravař (1403–1408)

6.1 Hlavní pečeť, kulatá, typ hagiografický, průměr 40 mm

V mřežovaném pečetním poli stojí sv. Václav v brnění a s knížecí čepicí na hlavě, v ohnuté 
pravici drží kopí, levicí přidržuje před sebou štít s orlicí. Po stranách tohoto štítu jsou dva 
menší štíty stejného tvaru, pravý nese erb olomouckého biskupství – šest kuželů (4, 2), 
levý rodový erb biskupa – zavinutá střela. Hlava světce zasahuje do opisu.

Opis: gotická minuskula; z obou stran perlovec
s ♦ laczconis ♦ dei ♦ gracia ♦ episcopi ♦ olomucen

Prameny: AMB, fond A 1/1 – SLML, 2. 2. 1405.

Literatura: ZELENKA, A.: Wappen,, s. 205–206; BUBEN, M. M.: Encyklopedie, s. 191–192. 6.1 – PE-
ŘINKA, F. V.: Dějiny, tab. III; ŠEBÁNEK, J.: Archivy, s. 223, č. 1081; PAKOSTA, O.: Typologické srovnání, 
s. 150; MüLLER, K.: Pečeti, s. 39, č. 4; BALETKA, T.: Páni z Kravař, s. 329.

7.  Konrád z Vechty (1408 – 1413)

7.1 Hlavní pečeť, kulatá, typ hagiografický, průměr 40 mm

V pečetním poli stojí sv. Václav v brnění se svatozáří a knížecí čepicí na hlavě pod malým 
gotickým baldachýnem, v ohnuté pravici drží kopí s praporcem a levicí přidržuje u levé 
nohy štít s orlicí, nad štítem je patrný jílec meče. Po stranách jsou dva gotické štíty, v pra-
vém je erb olomouckého biskupství – šest kuželů (4, 2), v levém rodový (osobní) erb – ko-
zel ve skoku. Baldachýn zasahuje do opisového pole.

Opis: gotická minuskula; z vnější strany perlovec, z vnitřní hladká linka
s. . dini’ . Conradi . dei . gracia .. episcopi . eccie . olmucens

Prameny: ZAOpO, fond AO, sign. F I a 15 (28. 9. 1412).

Literatura: ZELENKA, A.: Wappen, s. 206–207; BUBEN, M., Encyklopedie, s. 363–368. 7.1 – PEŘINKA, F. V.: 
Dějiny Kroměříže, tab. IV; PAKOSTA, O.: Typologické srovnání, s. 150–151; MüLLER, K.: Pečeti, s. 39, č. 5.
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8.  Václav Králík z Buřenic

8.1  Hlavní pečeť, kulatá, typ hagiografický,  
průměr 82 mm

V pečetním poli ve složité gotické architektuře z ote-
vřené tumby vstává Kristus se svatozáří, pravicí žehná, 
v levici drží žerď zakončenou křížkem s trojcípým pra-
porcem s křížem. Po stranách je provázen anděly; po 
jeho pravici je odklopená krycí deska tumby. V bočních 
nikách dva světci, po pravici sv. Petr, po levici sv. Jan. 
Po stranách světců dva gotické štíty, vedle sv. Petra 
osobní erb (?) – dva zkřížené klíče podložené patri-
arším křížem, vedle sv. Jana úřední erb olomouckého 
biskupství – šest kuželů (4,2). Pod obrazem Zmrtvých-
vstání jsou dvě niky, v levé biskup se sepjatýma rukama 
na prsou, po jeho levici patriarší kříž, v pravé nice na trůně korunovaná Panna Marie s dí-
tětem, v levici drží liliovitě zakončené žezlo. V dolní i horní části obraz zasahuje do opisu.

Opis: gotická majuskula s unciálními prvky; z obou stran hladká linka
WenCZeSLAUS : DeI GRA : SAnCTe / eCCe AnThIOCen PatriarChA :

Prameny: SOkA Olomouc, fond AMOL, listiny, inv. č. 91 (23. 6. 1416).

8.2 Sekretní pečeť, kulatá, typ hagiografický, průměr 43 mm

V pečetním poli v gotické architektuře na konzole stojí sv. Václav v brnění, s knížecí čepicí 
na hlavě, v ohnuté pravici drží kopí s praporcem a levicí přidržuje u levé nohy štít s orlicí. 
Po stranách jsou dva gotické štíty, vpravo je erb olomouckého biskupství – šest kuželů 
(4, 2), v levém osobní erb – zkřížené klíče podložené patriarším křížem. Baldachýn i kon-
zola zasahují do opisu.

Opis: gotická minuskula; z obou stran perlovec
s . wenceslai . patri/arche . anthiocen

Prameny: SOkA Opava, fond AMOp, inv. č. 124 (1414, bez denního data).

Literatura: ZELENKA, A.: Wappen, s. 207; BUBEN, M., Encyklopedie, s. 47–49. 8.2 – MüLLER, K., Pečeti, 
s. 39, č. 6.

9.  Jan Železný (1416–1430)

9.1 Hlavní pečeť, kulatá, typ hagiografický, průměr 46 mm 

V pečetním poli pod baldachýnem na zdobené konzole stojí sv. Václav s knížecí čepicí 
a svatozáří. V pravici drží kopí s rozevlátým praporcem, levicí přidržuje štít s orlicí, u pasu 
má připnut meč. Po stranách světce jsou španělské štíty, napravo je štít s erbem olomouc-
kého biskupství – šest kuželů (4,2), nad nímž je položena zdobená mitra, z níž pod štítem 
splývají dvě vitae, vlevo je rodový erb – v polceném štítu břevno podložené berlou otoče-
nou závitem dovnitř. Konzola i baldachýn zasahují do opisu. 

Opis: gotická minuskula; z vnější strany perlovec, z vnitřní hladká linka
s • Iohannis • dei • gracia / • episcopi • olomucen • ec •

8.1 Hlavní pečeť Václava Králíka  
z Buřenic (23. 6 1416). Foto: SOkA 

Olomouc
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Prameny: ZAOpO, fond MCO, inv. č. 390, sign. A III c 20, (3. 4. 1425)

Literatura: ZELENKA, A.: Wappen, s. 208; BUBEN, M., Encyklopedie, s. 141–144. 9.1 – ŠEBÁNEK, J.: Ar-
chivy, s. 254–255, č. 1221; MüLLER, K., Pečeti, s. 39–40, č. 7; PAKOSTA, O.: Typologické srovnání, s. 151.

10.  Kuneš (Konrád) ze Zvole (1430 – 1434)

10.1 Hlavní pečeť, špičatě oválná, typ hagiografický, 70 × 49 mm 

V pečetním poli, které je mřežováno a jehož každé pole zdobí hvězda, stojí v gotické archi-
tektuře rozkročený sv. Václav s knížecí čepicí a svatozáří, v ohnuté pravici drží kopí s pra-
porcem, na němž je k žerdi hledící orlice, levicí se opírá o meč, před nímž je štít s orlicí. 

V patě pečetního pole v nice klečí (stojí) biskup, na hlavě má mitru a drží berlu, jejíž 
závit směřuje k okraji niky. Po jeho stranách dva gotické štíty, vpravo erb olomouckého 
biskupství – šest kuželů (4,2), vlevo rodový erb – ve štítě břevno pokryté a nahoře prová-
zené poloviční lilií.

Opis: gotická minuskula; z vnější strany provazec, z vnitřní perlovec
+ s • cunczonis • de • cwola • epi • olomucensis • [--] • palaci • aplii • causar • auditoris

Prameny: SOkA Olomouc, fond AMOL, listiny, inv. č. 124 (9.  6. 1432).

10.2  Sekretní pečeť, kulatá, typ hagiografický, průměr 32 mm 

V pečetním poli z malé tumby, zdobené gotickými 
kružbami, roste polopostava Krista s rukama zkříže-
nýma před tělem. Kolem hlavy má svatozář s křížem, 
v levici drží důtky, v pravici metlu. Po pravé straně 
Krista nezřetelné znamení, po levici kleště (?). Hlava 
Krista i tumba zasahují do opisu.

Opis: gotická minuskula; z obou stran provazec
s • cunczonis • epi / • olomucensis

Prameny: ZAOpO, fond MCO, inv. č. 399, sign. A III c 27 (24. 3. 
1432).

Literatura: ZELENKA, A.: Wappen, s. 209–210; BUBEN, M., 
Encyklopedie, s. 397–398. 10.1 – ŠEBÁNEK, J.: Archivy, s. 267–
268, č. 1276; MüLLER, K.: Pečeti, s. 40, č. 8; KREJČÍKOVÁ, J. – 
KREJČÍK, T.: Typologie, s. 88.

11.  Pavel z Miličína (1434–1450)

11.1 Hlavní pečeť, kulatá, typ hagiografický, průměr 52 mm

V pečetním poli, které je kosmo mřežováno s křížky uprostřed každého políčka, pod balda-
chýnem na zdobené konzole stojí sv. Václav v brnění, s knížecí čepicí na hlavě a svatozáří. 
U pasu má na ozdobném opasku připnut meč, v pravici drží kopí s rozevlátým praporcem, 
levicí přidržuje u levé nohy štít s vpravo hledící orlicí. Po stranách světce španělské štíty, 
napravo je štít s erbem olomouckého biskupství – 6 kuželů (4,2), nad nímž je položena 
zdobná mitra, z níž pod štítem splývají dvě vitae, vlevo je rodový erb – kosmo dělený štít 
podložený berlou otočenou závitem dovnitř. Konzole i baldachýn zasahují do opisu. 

10.2 Sekretní pečeť Konráda ze Zvole 
(24. 3. 1432). Foto: ZAOpO
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Opis: gotická minuskula; z obou stran provazec
+ s ; pauli ; dei ; gracia • / + episcopi ; olomucensis

Prameny: SOkA Olomouc, fond AMOL, listiny, inv. č. 156 (14.  1.  1439).

11.2 Sekretní pečeť, kulatá, typ erbovní, průměr 30 mm

V pečetním poli čtvrcený španělský štít v kvadri-
lobu, v l. a 4. poli erb olomouckého biskupství – šest 
kuželů (4, 2), v 2. a 3. poli erb rodový – pokosem 
dělený štít.22 Nad štítem je umístěna jednoduchá 
mitra. Kvadrilob v horní i dolní části zasahuje do 
opisu.

Opis: gotická minuskula; z vnější strany hladká 
linka
paulus • dei • gracia • / episcopus • olomucens[--]

Prameny: SOkA Olomouc, fond Archiv obce Dolany, inv. č. 1 
(6. 12. 1447); ZAOpO, fond LDK, Q IX b 1, inv. č. 92, (30. 4.  
1441).

Literatura: ZELENKA, A.: Wappen, s. 210–211; BUBEN, M. M.: 
Encyklopedie, s. 231–232; 11.1 – PEŘINKA, F. V.: Dějiny Kro-

měříže, tab. IV; MüLLER, K.: Pečeti, s. 40–41 č. 9–10.

12.  Jan Ház (1450–1454)

12.1 Hlavní pečeť, kulatá, typ erbovní, průměr 38 mm

V pečetním poli v gotické kružbě gotický štít s er-
bem olomouckého biskupství – šest kuželů (4,2), 
nad štítem zdobná mitra, z níž podél štítu splývají 
dvě vitae. 

Opis: gotická minuskula; z vnější strany hladká 
linka

• • S • iohannis • dei gra • epi• olomucen • XX[---]

Prameny: NA, fond ŘF, inv. č. 24 (30. 1. 1452).23

12.2 Signet, oválný, ?, rozměry nezjištěny

V pečetním poli nezřetelné znamení.

Opis: bez opisu.

Prameny: NA, fond ŘF, inv. č. 24 (30. 1. 1452).24 

Literatura: ZELENKA, A.: Wappen, s. 211; BUBEN, M., En-
cyklopedie, s. 138–139.

22 Jeho tinktury publikoval MüLLER, K.: Pečeti, s. 40–41.
23 Dostupné z: www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-NA/RF/24/charter#anchor?q=biskup olomoucký.
24 Tamtéž.

11.2 Sekretní pečeť Pavla z Miličína 
(30. 4. 1441). Foto: SOkA Olomouc

12.1 Hlavní pečeť Jana Háze  
(30. 1. 1452). Foto: NA
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13.  Bohuš ze Zvole (1454–1457)

13.1 Hlavní pečeť, kulatá, typ hagiografický, průměr 60 mm

V pečetním poli, které je pokryto křížky, pod složitým gotickým baldachýnem stojí sv. Vác-
lav, v pravici drží kopí s praporcem, levicí přidržuje španělský štít s orlicí. Po stranách 
v bočních výklencích klečí andělé obrácení k postavě světce. Ve spodní části pod posta-
vou světce v nice klečí biskup s mitrou na hlavě, před sebou drží berlu, jejíž závit směřuje 
k okraji niky, a za jeho zády vyrůstá stvol s třemi trojlisty. Po stranách biskupa dva špa-
nělské štíty, vpravo úřední erb olomouckého biskupství – šest kuželů (4, 2), vlevo rodový 
erb – ve štítě břevno pokryté a nahoře provázené poloviční lilií. 

Opis: gotická minuskula; z vnější strany provazec, z vnitřní perlovec
S . bohussii de zwola dei et aplice / [---]

Prameny: NA, fond AČK, inv. č. 1612 (1. 12. 1456).25

13.2  Sekretní pečeť, kulatá, typ hagiografický, 
průměr 36 mm

V pečetním poli v gotické kružbě z malé tumby 
roste polopostava Krista s rukama zkříženýma před 
tělem. Kolem hlavy má svatozář, pod pravou rukou 
má zasunuty důtky, pod levou metlu. Vpravo od 
Krista se nad tumbou vznáší mitra, vlevo je o hranu 
tumby opřena berla otočená závitem dovnitř. Na 
přední straně tumby je anděl držící rozpaženýma 
rukama dva štíty, v pravém je úřední erb olomouc-
kého biskupství – šest kuželů (4,2), v levém rodový 
erb – ve štítě břevno pokryté a nahoře provázené 
poloviční lilií.

Opis: gotická minuskula, z vnější strany perlovec
• • s bohussii • dei et • aplice sedis • gracia • episcopi 
• olomucensis : XXXVI 

Prameny: NA, fond ŘP Strahov, inv. č. 130 (23. 2. 1457).26

13.3 Signet, typ portrétní, průměr 36 mm

V pečetním poli mužská hlava s plnovousem zleva.

Opis: bez opisu

Prameny: ZAOpO, fond AO, inv. č. 1329, sign. O I a 8 (7. 4. 
1456).

Literatura: ZELENKA, A.: Wappen, s. 212; BUBEN, M. M.: 
Encyklopedie, s. 396–397. 13.1 – MüLLER, K.: Pečeti, s. 41 
č. 11.

25 Dostupné z: www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-NA/ACK/1612/charter#anchor?q=biskup olomoucký.
26 Dostupné z: www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-NA/RP/130/charter#anchor?q=biskup olomoucký.

13.2 Sekretní pečeť Bohuše ze Zvole 
(23. 2. 1457). Foto: NA

13.3 Signet Bohuše ze Zvole  
(7. 4. 1456). Foto: ZAOpO
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Dílčí analýza katalogizovaných pečetí

V další části můžeme přistoupit k dílčí analýze sledovaných pečetí. Úvodem lze konsta-
tovat, že všichni biskupové sledovaného období vystačili s jedním typářem hlavní pečeti. 
Většina biskupů také vlastnila sekret a u některých máme doloženo více typářů, např. Jan 
Očko z Vlašimi. U tří biskupů jsme objevili i tzv. signety, které byly ve všech případech 
použity jako rubní pečeť. V některých případech je obtížné určit, která pečeť byla vnímána 
jako hlavní a která jako sekret, pokud to přímo nevyplývá z opisu nebo tvaru pečeti. Se-
kretní pečeť, kterou měla k dispozici většina biskupů daného období, byla totiž používána 
nejen jako kontrasigillum, ale také samostatně. Důvody rozšíření sekretů u olomouckých 
biskupů v této době nelze vzhledem k dosud omezenému poznání jejich diplomatické čin-
nosti přesně určit – snad to byla snaha napodobit zvyklosti panovnických kanceláří. Lze 
však konstatovat, že sekretní pečeti dávaly biskupům větší možnost projevit se individu-
álně, zatímco hlavní pečeti byly více svázány tradicí. V dalším textu jsme se snažili sledo-
vat pečeti hlavní (velké) a sekretní odděleně.

Tvar 
Hlavní pečeti byly zpočátku špičatě oválné, jak odpovídalo zvyklostem předchozího ob-
dobí. Kulatý tvar pečeti zavedl biskup Mikuláš z Riesenburka, ale jeho nástupci Jan Mráz 
a později Konrád ze Zvole se ke špičatě oválnému tvaru vrátili. Sekrety jsou vždy kulaté.

Barva 
Hlavní pečeti sledovaného období jsou z červeného vosku a bývají uloženy do misky z při-
rozeného vosku. Rubní pečeť mohla být otištěna do této misky přímo (např. Jan Očko 
z Vlašimi), nebo je v této misce vytvořena rovněž z červeného vosku (např. Jan Ház). Po-
kud byla sekretní pečeť užita samostatně, byla otištěna do červeného vosku a uložena do 
misky z přirozeného vosku.

Písmo 
Na prvních velkých i sekretních pečetích má písmo poněkud konservativní podobu go-
tické majuskuly s unciálními prvky. V některých opisech se vyskytují i ligatury. Jednotlivá 
slova bývají obvykle oddělována tečkami, křížky, dvoj- či trojtečkami. Gotická minuskula 
byla poprvé užita na hlavní i sekretní pečeti Jana Mráze.27

Připevnění
Většina hlavních i sekretních pečetí byla přivěšena na pergamenovém proužku. Máme 
však doloženy i pečeti přivěšené na hedvábných nitích, např. na listinách Jana Očka z Vla-
šimi či Pavla z Miličína. Tento způsob přivěšení se nezřídka objevuje rovněž v době Václava 
Králíka z Buřenic. Ojediněle jsme zachytili přitištěné sekretní pečeti a dá se předpokládat, 
že podrobnější výzkum by takových případů přinesl více. Užívání přitištěných pečetí sou-
viselo s pronikáním papíru do kanceláře, pak mohl sekret sloužit k uzavření písemností.

Části pečetního pole 
Přestože ryze erbovní pečeti máme v našem materiálu dochovány pouze u dvou sekretních 
pečetí, erby, a to jak úřední, tak osobní, jsou součástí pečetního obrazu velmi často, pro-
čež se dále krátce o těchto erbech zmíníme. 

27 Až biskup Stanislav Thurzo (1496–1540) užil na své hlavní pečeti humanistickou majuskulu. MüLLER, K.: 
Pečeti, s. 38.
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V sledovaném období byl sice úřední erb olomouckého biskupství již zcela ustálen, ale 
nálezy z nedávné doby nám dovolují vrátit se k jeho počátkům. Zmínku zasluhuje nedávno 
publikovaná výzdoba sálu v Gozzoburgu v Kremži v Rakousku. Mezi erby, které zachycují 
mocenskou strukturu v Rakousích v době Přemysla Otakara II., je i červený štít s šesti 
stříbrnými (bílými) kužely (4,2).28 Soubor musel vzniknout před rokem 1276, kdy se Pře-
mysl Otakar II. musel vzdát svých alpských držav. Díky tomuto nálezu můžeme výskyt 
úředního erbu biskupství posunout hlouběji do minulosti; dosud byl za nejstarší barevný 
doklad považován praporec olomouckého biskupa, který je namalován v curyšské erbovní 
roli. Pokorného úvahy o postupném vzniku biskupského erbu bude nutno v souladu s no-
vým nálezem upravit, ale jeho teze, že za základ úředního erbu mohl být vzat erb hrabat ze 
Schauenburka, tím není zcela vyloučena.29

Rodové či osobní znaky jednotlivých biskupů jsou v literatuře dostatečně popsány a sle-
dované pečeti v této oblasti nepřinášejí žádné nové informace.

Výtvarné zpracování
Ve výtvarném zpracování najdeme velké rozdíly. Pečeti Jana Očka z Vlašimi, Jana ze 
Středy a Petra Jelita snesou svou úrovní srovnání s pečetěmi jejich současníků na bis-
kupských stolcích. Pečeť Mikuláše z Riesenburka představuje hluboký výtvarný úpadek. 
V této souvislosti lze připomenout, že podobně neobratným dojmem působí také pečeť 
olomoucké kapituly, která se v tomto období objevuje. Lze snad vyslovit domněnku, že 
obě pečetidla vznikla v jedné dílně.30 Pak se kvalita opět zvýšila v době Konráda z Vechty, 
což nepřekvapuje, pokud si připomeneme jeho umělecké zájmy.31 Za Lacka z Kravař vý-
tvarné zpracování pečeti opět upadá. Tyto výkyvy jsou zvláště nápadné, uvědomíme-li 
si, že typáře Mikuláše a Lacka byly zhotoveny v době, kdy chod biskupství nebyl ničím 
narušován. Mimořádné jsou svým zpracováním i námětem pečeti Václava Králíka z Buře-
nic. Typáře jeho nástupců svou kvalitou vykazují práci velmi zručných řemeslníků, a patří 
proto k vrcholům středověkých pečetí olomouckých biskupů. 

Ikonografie
Po ikonografické stránce najdeme několik motivů hlavních pečetí. První typáře sledova-
ného období nesou obraz biskupa, stojícího nebo sedícího v architektonickém rámci. Za 
Mikuláše z Riesenburka se objevuje motiv, který se sice na sekretech vyskytuje již u jeho 
předchůdců, avšak na hlavních pečetích převládne teprve za jeho nástupců. Pečetní pole je 
vyplněno postavou sv. Václava se všemi hlavními atributy (svatozář, knížecí čepice, prapo-
rec s orlicí a štít s orlicí). Mikulášův bezprostřední nástupce Jan Mráz sice svatováclavský 
motiv ještě nepoužil, zato přinesl jinou novinku, když centrální postavu světce-biskupa (?) 
doplnil adorujícím biskupem v patě pečeti. Lacek z Kravař, jenž užíval pouze jeden typář, 
se vrátil k postavě sv. Václava. Již výše jsme zmínili, že pečeti Václava Králíka z Buřenic 
představují v sledovaném materiálu jistou výjimku. Během svého života vystřídal několik 

28 KREJČÍK, Tomáš – PÍCHA, František: Český a moravský znak ve znakové galerii v Gozzoburgu v Kremsu. 
Genealogické a heraldické informace, 13 (28), 2008, s. 49–57.
29 POKORNÝ, Pavel R.: Elekční pečeť olomouckého biskupa Bruna. Heraldická ročenka 1977, s. 62–65.
30 ORÁLKOVÁ, Iva: Pečeť olomoucké kapituly. Památkový ústav v Olomouci 2000, s. 108–111. K pozdějšímu 
vývoji viz MüLLER, Karel: Pečeť a znak olomoucké kapituly z dvacátých let 17. století. Olomoucký archivní sbor-
ník, 5, 2007, s. 186–188.
31 Srov. např. ŠMAHEL, František: Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku. Praha 2012, obr. 61 a s. 143 + 
literatura v pozn. 28.
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typářů, jako biskup olomoucký či přesněji komendátor olomouckého biskupství si nechal 
nejdříve přerýt svůj starší typář, který se zcela vymyká běžné typologii. Motivem je zde 
zmrtvýchvstání Krista a změna oproti staršímu přerytému typáři spočívá v obměně erbů, 
které jsou umístěny po stranách centrálního výjevu. Později si nechal pořídit obvyklý typář 
se sv. Václavem.32 Jeho nástupci s výjimkou Jana Háze, od něhož jsme však nalezli pouze 
jedinou pečeť, užívali svatováclavský motiv, přičemž pouze Kuneš a Bohuš ze Zvole se 
nechali zvěčnit v nice pod centrální postavou světce. Tuto éru svatováclavského motivu na 
hlavních pečetích ukončil Tas Černohorský z Boskovic, který po celou dobu svého episko-
pátu užíval kulatou erbovní pečeť: tento typ pak definitivně zvítězil.33

Sekretní pečeti nemáme ve sledovaném období doloženy u všech olomouckých biskupů. 
Ze zjištěného materiálu vyplývá, že volba jejich obrazu odrážela individuální zájmy jed-
notlivých pečetitelů. Pomineme-li výše zmíněný problém s jednoznačným právním zařa-
zením některých pečetí (hlavní x sekret), můžeme říci, že na sekretních pečetích máme 
z ikonografického hlediska doloženy tři základní motivy. Zpočátku převažuje a nejhojněji 
je zastoupen opět motiv svatováclavský, např. Jan Očko z Vlašimi, Jan ze Středy, Petr Je-
lito. Dále jsou to sekrety erbovní, Jan Mráz, Pavel z Miličína. Oba biskupové rodem ze 
Zvole upřednostňovali na svých sekretních pečetích motiv Bolestného Krista.

Rozbor ikonografie pečetí sledovaného období prokazuje určité tendence. Hlavní pečeť 
i po roce 1350 dodržovala staletou tradici ustáleného obrazu, který zvýrazňoval pečetitele. 
Jeho nahrazení obrazem patrona státu i diecéze chápeme jako snahu zachytit zvýšenou 
religiozitu té doby. Na pečetích Kuneše a Bohuše ze Zvole byl motiv světce doplněn klečí-
cím biskupem umístěným do paty pečeti. Podobné zobrazení nalezneme i na pečeti Jana 
Mráze, kde však centrální postavou není sv. Václav, ale biskup. Vznikla tak kompozice 
známá z tehdejších votivních obrazů, které jsou posuzovány jako doklad dobové zbož-
nosti. Tato religiozita se odráží i v podobě sekretů. Obraz Bolestného Krista je motivem, 
který byl na přelomu 14. a 15 století aktuální. Jak jsme již uvedli, tento motiv používali 
oba biskupové rodem ze Zvole, což naznačuje i jejich příbuznost duchovní. 

Jednotlivé ikonografické prvky

Arcitektonický rámec
Centrální výjev byl postupně umisťován do stále složitější architektury. Architektonický 
rámec můžeme připodobnit k několika „reálným“ předlohám. Jeho rané projevy v podobě 
malého baldachýnu najdeme na biskupských pečetích v řadě středoevropských diecézí již 
v poslední třetině 13. století. Byl obvykle umisťován do vrcholu špičatě oválné pečeti, za-
tímco v patě pečeti byl položen sokl, na kterém pečetitel stál, případně seděl. Kompozice 
má blízko ke gotickým sochám, které jsou podobně „rámovány“. Baldachýn byl postupně 
propracováván, takže v dalším vývoji byl podepřen sloupky, které rámují postavu pečeti-
tele. Užívání kulatých pečetí poskytlo rytcům dostatek prostoru k rozvinutí architekto-
nického rámce. Někdy se kompozice podobá trůnu s baldachýnem, jindy dostává podobu 
středověké monstrance, která bývá v dobových popisech označována jako ciborium. 

Faldistorium
V antickém Římě se tímto termínem označovalo přenosné křeslo, původně bez opěradla 
a područek, které bylo díky snadné přenosnosti docela rozšířené. Toto kurulské křeslo 

32 O pečetích Václava Králíka z Buřenic v kontextu patriarších pečetí připravujeme samostatnou studii.
33 Příslovečnou výjimkou je jeden z typářů Stanislava z Pavlovic, který oživil typ sv. Václava mezi anděly.
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(sella curullis) začalo být chápáno jako odznak úřadu a postupně se stávalo symbolem 
moci. V našem prostředí je známé zobrazení z Vyšehradského kodexu, kde na faldistoriu, 
zdobeném zvířecími hlavičkami, sedí sv. Václav. Na faldistoriu sedí rovněž římští králové 
a císařové v dedikačních listech 11. a 12. století. Světští vládci postupně dali přednost sta-
bilnímu trůnu a faldistorium bylo užíváno v církvi různými hodnostáři, zejména biskupy. 
V našem souboru je zobrazeno pouze na pečeti Petra zv. Jelito.

Berla
Berla vychází z tradice pastýřské hole a poutnické opory. Její zakřivení je vyjádřením sym-
bolického podřízení biskupa papeži. V bibli se objevuje hůl jako symbol vládce, a to jak 
spravedlivého, tak ničemného. Berlu na pečetích drží biskup nebo jí bývá podložen štít 
s osobním biskupovým znakem. Závit je tvořen rostlinným ornamentem, což je na pe-
četích dané doby obvyklé. Skutečné i pečetní berly byly zdobeny rostlinnými motivy, což 
má připomínat Aronovu hůl, která rozkvetla.34 Závit bývá někdy zakončen křížkem nebo 
lilií. Tzv. sudarium, tedy liturgický pás textilu, který slouží k uchopení berly, na pečetích 
obvykle nelze rozeznat. Ve středověku se berla stala symbolem vlády a její předání se stalo 
součástí biskupského ceremoniálu.

Mitra
Tato pokrývka hlavy je sice starobylým odznakem biskupského úřadu, ale někdy byla pa-
pežem udělována i světským vládcům.35 V západní církvi se její podoba ustálila v XI. sto-
letí. Typické jsou pro ni dva rohy. Podle stupně výzdoby byla rozlišována mitra preciosa, 
mitra aurifigata a mitra simplex. Z mitry obvykle splývá dvojice vitae, které symbolizují 
Starý a Nový zákon. Zdobné mitry najdeme nad úředním erbem např. na pečetích Jana 
Železného, Pavla z Miličína a Bohuše ze Zvole, u nichž jsou patrné i splývavé vitae.

Rationale
Rationale36 se v písemných pramenech objevuje již na přelomu 10. a 11. století; na peče-
tích je máme doloženo poněkud později. Byl to úzký textilní pás, který se nosil na rame-
nou, a jeho konce volně splývaly dolů. Chápeme je jako určitý protiklad k palliu, které smí 
nosit pouze arcibiskup, a to teprve poté, co mu je zašle papež. Užívání rationale se roz-
šířilo v Německu, snad poprvé je s ním vypodobněn biskup Sigebert, biskup v Mindenu 
(1022–1030). Po určitou dobu je biskupové s oblibou zobrazovali i na svých pečetích.

Sv. Václav
Rozbor obrazu sv. Václava na českých pečetích nebyl dosud souvisleji zpracován, ačkoliv 
se jedná o motiv velmi častý. Zemský patron se objevuje na pečetích stejně jako v jiných 
artefaktech v ustáleném pojetí: jako kníže s praporcem a štítem, které nesou obraz orlice. 
Jen přechodně se mohl jako erbovní znamení objevit i český lev. U sledovaných pečetí 
je zřejmá inspirace sochařskými díly doby Parléřovy, případně dobovou knižní malbou. 
Patrná je tato souvislost na zobrazení postoje světce, kdy pravá noha je mírně vytočena 
a pokrčena. Strnule působící postoj na pečeti Konráda z Vechty prozrazuje méně zruč-
ného mistra, nemluvě o ztvárnění světce na pečeti Lacka z Kravař a na pečeti biskupa 
Mikuláše z Riesenburku. Sv. Václav je na pečetích zachycen celý nebo do půl pasu, vždy 
však s kopím s praporcem a štítem s orlicí. Někdy je patrné, že orlice byla na praporci 
otočena hlavou k žerdi, což odpovídá i jiným vyobrazením. Určitou pozornost věnovali 

34 Srov. Nu 17, 16–26.
35 Příkladem může být český kníže Spytihněv, který dostal od papeže právo nosit mitru v roce 1059 nebo 1060.
36 Podrobněji viz KREJČÍK, Tomáš: Pečeť v kultuře středověku. Ostrava 1998, s. 234–235.
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rytci honosnému pásu, na kterém byl zavěšen meč. Vypodobnění oděvu dává tušit, že se 
rytci snažili ztvárnit brnění, včetně onoho, které našlo svou podobu na pečeti Karlovy uni-
verzity. Praporec je zakončen obvykle jedním cípem a zkušený rytec s ním dovedl vyplnit 
volné pečetní pozadí. Někdy má světec přes ramena přehozen plášť sepnutý na prsou.

Pečeť posledního biskupa našeho souboru, Bohuše ze Zvole, přinesla zajímavý iko-
nografický motiv, a to klečící postavy andělů po stranách sv. Václava. Tato kompozice 
vycházející ze svatováclavských legend měla ve výtvarném umění dlouhou tradici.37 Na 
pečetích olomouckých biskupů ji najdeme v renesanční podobě také na pečeti Stanislava 
Pavlovského.38

Bolestný Kristus
Tento motiv se v našem souboru objevil pouze ve dvou případech, a to na sekretních pe-
četích obou biskupů rodem ze Zvole, kterým dosud nebyla věnována hlubší pozornost. 
Nejblíže k oběma pečetím mají vyobrazení Krista v tumbě, která jsou součástí kanono-
vých listů v misálech. Jako příklad můžeme uvést alespoň dva olomoucké misály z doby 
kolem roku 1400, na nichž je Kristus s rukama zkříženýma před tělem vystupující z tumby. 
Postavu Krista po stranách doplňují metla a důtky.39

Tento motiv v českém prostředí zdomácněl v průběhu 14. století. Jeho použití bylo ak-
tuální v době husitského rozkolu, jak ukázala D. Rywiková.40 Konrád i Bohuš ze Zvole 
byli nepochybně natolik vzděláni, aby si uvědomovali dobový význam své volby. Nepřímo 
to dokládá i skutečnost, že Bohuš podporoval sv. Jana Kapistrána.41 Tento světec je na 
kresbě Bitva u Bělehradu, která se nachází v kostele Neposkvrněného početí v Olomouci, 
zachycen, jak drží obraz Bolestného Krista.42

Pozadí pečetního pole
Architektonické kompozice v řadě případů v podstatě znemožnily jakkoli vyzdobit pečetní 
pole. Pokud výjimečně zůstalo prázdné, pak je rytec vyzdobit mohl. V našem materiálu 
se objevuje kosmé mřežování, přičemž do kosočtverců byly umístěny křížky nebo hvězdy. 
Tento způsob výzdoby je velmi blízký vyplňování plochy, které se užívalo nejen v desko-
vém malířství, ale i v knižních iluminacích. Na pečetích však mohlo mít také bezpečnostní 
funkci, jemné mřežování totiž komplikovalo práci případného falzátora.

37 Viz HLOBIL, Ivo: Nejstarší olomoucké knižní dřevořezby : Knižní dřevořezby olomoucké diecéze mezi léty 
1499–1505 a jejich protireformační význam. Umění, 24, 1976, č. 4, s. 327–358, příloha: Zobrazení sv. Václava 
s (mezi) anděly v české tradici, s. 353–358. K ikonografii sv. Václava existuje rozsáhlá literatura, např. MUDRA, 
Aleš: Královské atributy ve středověké ikonografii svatého Václava. In: Svatý Václav : Na památku 1100. výročí 
narození knížete Václava Svatého / Saint Wenceslas : On the 1100th Anniversary of the Birth of Duke Wenceslas 
the Saint. Praha 2010, s. 329–344. 
38 JAKUBEC, Ondřej (ed.): Stanislav Pavlovský z Pavlovic (1579–1598) : Biskup a mecenáš umírajícího věku. 
Olomouc 2009, s. 126–127. V této publikaci také ŠTĚPÁN, Jan: Ve svitu hvězdy a půlměsíce. Heraldika biskupa 
Stanislava Pavlovského z Pavlovic, s. 67–75.
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Shrnutí

Předchozí řádky nastínily význam olomouckých biskupských pečetí a jejich místo ve vý-
tvarném umění. Podařilo se doplnit dosavadní přehledy pečetí o několik dalších exem-
plářů. Ve sledovaném období, které jsme nazvali přechodným, vzájemně soupeřilo něko-
lik typologických variant pečetí. Nápadný je odklon od pontifikálního k hagiografickému 
typu a užití votivního motivu. Ukazuje se, že pečeti měly v reprezentaci svých nositelů 
pevné místo a odrážely myšlenkové postoje svých majitelů. Zvýraznění svatého Václava 
v centru pečetí chápeme jako dobový zvýšený ohlas kultu světců nebo jejich ostatků, ve 
svém souhrnu jsou tudíž pečeti ohlasem dobových myšlenkových proudů. Výpovědní 
hodnotu mají i „rustikální“ pečeti biskupů Mikuláše nebo Lacka, i když je můžeme chápat 
odlišně. Mikulášovu pečeť i pečeť kapituly lze považovat za snahu radikálně zjednodušit 
pečeť ve znamení prostoty a pokory. Lackova pečeť spíš prozrazuje nezájem pečetitele 
o vzhled pečeti. Toto přechodné období vyústilo v užívání jednoduché erbovní pečeti, což 
naznačuje, že subtilní duchovní postoje ztratily na své působnosti a pečetní obrazy po-
klesly na úroveň pouhých úředních pomůcek.

Příloha: Přehled typů pečetí olomouckých biskupů v letech 1351–1457

Pečetitel Obr. Typ pečeti Písmo Ikonografie

Jan Očko z Vlašimi 1351–1364

1.1 hlavní gotická majuskula pontifikální

1.2 sekret gotická majuskula hagiografický

1.3 sekret gotická majuskula hagiografický

1.4 sekret gotická majuskula hagiografický

1.5 signet ?

Jan ze Středy 1364–1380
2.1 hlavní gotická majuskula pontifikální

2.2 sekret gotická majuskula hagiografický

Petr Jelito 1381–1387
3.1 hlavní gotická majuskula pontifikální

3.2 sekret gotická majuskula hagiografický 

mikuláš z Riesenburka 1388–1397 4.1 hlavní gotická majuskula hagiografický 

Jan mráz 1397–1403
5.1 hlavní gotická minuskula pontifikální

5.2 sekret gotická minuskula erbovní

Lacek z Kravař 1403–1408 6.1 hlavní gotická minuskula hagiografický 

Konrád z Vechty 1408–1413 7.1 hlavní gotická minuskula hagiografický 

Václav Králík z buřenic 1412–1416
8.1 hlavní gotická majuskula hagiografický 

8.2 sekret gotická minuskula hagiografický 

Jan Železný 1416–1430 9.1 hlavní gotická minuskula hagiografický 

Konrád ze zvole 1430–1434
10.1 hlavní gotická minuskula hagiografický 

10.2 sekret gotická minuskula hagiografický 

Pavel z miličína 1434–1450
11.1 hlavní gotická minuskula hagiografický 

11.2 sekret gotická minuskula erbovní

Jan zv. Ház 1450–1454
12.1 hlavní gotická minuskula erbovní

12.2 signet ?

bohuš ze zvole 1454–1457

13.1 hlavní gotická minuskula hagiografický 

13.2 hlavní gotická minuskula hagiografický 

13.3 signet portrétní


