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Úvod 
 

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha je pod vnitřním triforiem ve 

vysokém chóru namalováno třicet osm erbů. Za tímto prostým, ale výstižným 

oznámením, vzdáleným jakékoliv poezii, která by měla doprovázet práci i způsob 

interpretace uměleckého díla historikem umění, se skrývají mnohé zajímavé souvislosti, 

vážící se ke vzniku a následným úpravám této znakové galerie. 

Úvodem připomeňme, že katedrála sv. Víta byla od doby svého vzniku chápána 

jako přední chrám významově zastiňující ostatní kostely a stal se místem posledního 

spočinutí českých panovníků. Ohlédneme-li se, tak v tomto směru navázal metropolitní 

chrám na dvě starší místa s obdobným účelem. Staropražský Anežský klášter (klarisek a 

františkánů) a Zbraslavský klášter (cisterciáků). Obě místa byla reprezentativní, ale 

Zbraslav přece jen byla vzdálená centru politického života a Anežský klášter byl 

usazený v chudinské čtvrti a snadno zranitelný při každé větší povodni. Navíc to byly 

panovnické fundace reprezentující především vladaře.  

Pražský Hrad byl historické místo reprezentující stát s knížecí, 

posléze královskou a později císařskou mocí. Volba provedená na tomto Pražském 

Hradě dávala legitimitu vládců zde sídlících a v našich končinách vládnoucích. Dále 

pak toto místo byla reprezentace pražských biskupů a později i arcibiskupů, jejichž sídlo 

bylo hned blízko pod hradem na Malé straně. Tento chrám tedy symbolizoval stát jeho 

panovnickou a církevní moc. Byli zde vládci voleni, korunováni a pohřbíváni. 

Nacházejí se zde ostatky těchto králů: Přemysl Otakar I.  († 1230), Přemysl Otakar II.(† 

1278), Rudolf I. Habsburský († 1307), Karel IV. († 1378), Václav IV.(† 1419), Ladislav 

Pohrobek († 1457), Jiří z Poděbrad († 1471), Ferdinand I. († 1564) - zde jsou uloženy i 

ostatky jeho ženy Anny Jagellonské († 1547), Maxmilián II. († 1576) a Rudolf II. († 

1612).1 Mezi jinými jsou zde pochováváni pražští biskupové a později arcibiskupové až 

do dnešních dnů.  Proto když v tomto chrámě chrámů vzniká v 16. století erbová galerie 

je to již jediné nejposvátnější místo naší země. Zbraslavský klášter byl v rozvalinách a 

katedrála, i když nedostavěná, byla živoucím symbolem království. Všichni - snad 

kromě jednoho panovníka -  se zde chovali s úctou a pokorou. Tou bílou vránou byl 

zimní král Fridrich Falcký (1596-1632)2, který ho nechal takzvaně vyčistit i přes nevoli 

představitelů církve, jakož i obyvatel Prahy. Erby toto řádění přežily. Můžeme je dnes 
                                                 
1 TOMKOVÁ 2005, 60-61 
2 AUGUSTA / BROKL / HONZÁKOVÁ 1999, 108 
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chápat i jako němé svědky měnících se politických podmínek, vzrůstající i upadající 

slávy naší země. 

Je zde však i jiná věc, tato erbovní galerie nemá paralelu s jinými v tak 

významném chrámu v Evropě. Pokud s ním můžeme porovnat například vídeňský 

chrám svatého Štěpána, velkou to dominantu hlavního města tehdejšího císařství. Zde 

není podobná galerie. Pokud se podíváme na zobrazení interiéru san. Deni, zde také 

není podobná galerie. Je otázka, zda v podobných významných chrámech Evropy 

podobná výzdoba byla, či byla odstraněna. Jediné jisté je však to, že naše znaková 

galerie, doposud nepovšimnutá, je svým způsobem rarita. 

Všechny tyto znaky jsou bez výjimky označené nápisovými páskami. Erby se 

nacházejí po obou stranách kněžiště. Nejsou ale ve třech polích jeho samotného závěru 

nad hlavním oltářem. Na dvou polích závěru pak místo erbů jsou nápisová pole. Takže 

jak na severovýchodní, tak na jihovýchodní straně je nápis. Pouze prostřední, 

nejvýchodnější, pole je dnes volné. 

Podle restaurátorské zprávy (uložené v registratuře Oddělení uměleckých sbírek 

Správy Pražského hradu), zde byla doložena výzdoba. Podle zbytků barev se 

předpokládá, že toto pole bylo původně pravděpodobně vyzdobené ornamentální 

výmalbou. Zmíněná restaurátorská zpráva především popisuje provedená zkoumání a z 

nich vyvozené závěry. Potvrzuje pravdivost nepsaných zdrojů, jakými jsou malby, 

kresby a grafiky. [1] Restaurátorská zpráva tedy potvrzuje údaje o tom, že v 19. století 

byla odstraněna dekorativní výmalba. Toto se stalo při opravě středověké části 

katedrály, kdy se odstraňovalo téměř vše z barokní výzdoby.3 Na tom se shoduje většina 

literatury, ačkoliv zůstává pravdou, že zmíněná puristická obnova (resp. očista) nebyla 

naštěstí v interiéru kompletně provedena. Jistou skutečností zůstává, že ostatní výmalba 

tvořená erby a alegorickými postavami byla odstraněna. A tak zůstal zachován jen úzký 

pruh se zemskými znaky, nadčasově dokládajícími velikost a slávu českých panovníků. 

Současně nebylo ideově ani politicky vhodné odstraňovat znaky, které ve své době 

odkazovaly na vládnoucí Habsbursko-Lotrinský rod a, de facto, na monarchii. Již 

z tohoto krátkého úvodu vyplývá, že znaková galerie nebyla chápána jako výzdobný 

prvek, ale jako snadno srozumitelný informační a pramen spojující minulost se 

současností. 

                                                 
3 HLOBIL 2006, 49. 



Přestože byly erby při obnově chrámu ušetřeny, nevyhnuly se přirozeně 

úpravám. Tak byla zamalována bílá vrstva vápenného nátěru mezi jednotlivými erby, 

která původně zdůrazňovala znakovou galerii po způsobu obří uceleně působící 

nápisové pásky. Tato bílá barva byla přemalována tak, aby působila dojmem kamenné 

zdi.4 Jedním z důvodů mohla být potřeba vyhovět módním trendům. Nepřímo to 

dokládá jedno z hodnotných dobových zobrazení interiéru metropolitního chrámu od 

Ludvíka Kohla (1746–1821) s názvem Vnitřek chrámu sv.Víta (datace 1810 ─ 1816, 

olej na dubovém dřevě, 65,8 × 87 cm)5 [2], který erbovou galerii ve svém obraze zcela a 

jistě i záměrně vynechal.  Vzhledem k tomu, že obrazy tohoto umělce překypují 

drobnými detaily, nelze vůbec zjednodušeně napsat, že by to udělal z potřeby usnadnění 

své malířské práce. Co se týče obrazů z interiéru pražské katedrály, tak jejich malíř 

nebyl při jeho zobrazení nijak vyhraněný. Konkrétně erbovní galerie je na jeho 

některých obrazech znázorněna a na jiných chybí. Pokud L. Kohl maluje celý interiér 

chrámu, tak ale erby vynechává. Např. na výše zmíněném obrazu z roku 1816, se 

erbovní galerie nenachází. Naopak na obraze Svatojánský náhrobek v chrámu sv. 

Víta 6[3] z roku 1816 se nachází znaková galerie i v původním stavu i s alegorickými 

postavami, které již dnes neuvidíme. Zde zřejmě malíř potřeboval co nejvíce detailů, 

z nichž skládal barvitý a živě podaný celek. Je zajímavé, že na obrazech ze stejné doby 

jsou takovéto odchylky, a my se díky nim můžeme něco dalšího dozvědět též o povaze 

malířství období raného romantismu. Na obraze zachycujícím vnitřek katedrály, 

přinášejícím pohled od hlavního oltáře, je např. vidět vrcholně renesanční hudební 

kruchta stavitele Bonifáce Wohlmuta (před 1510–1579)7 [4], ale znaky ne (Interier 

sv.Víta, Praha, nedatováno, olej dřevo, 65,6 × 87,5 značeno vlevo dole: Ludvík Kohl. 

MMP, inv. č. 26 396).8 Jinou patrnou odchylkou od skutečnosti je to, že jsou vidět 

půlkruhové oblouky valené klenby místo lomených. Toto je jedním z příkladů, že ani 

dobová vyobrazení pocházejících od současníků vždy nemusí být směrodatným zdrojem 

poznání. 

Obrazy pražského malíře Ludvíka Kohla naznačují, že idea dostavby katedrály v 

historizujícím stylu nebyla nijak novou myšlenkou. Naopak, vždyť můžeme 

připomenout položení základních kamenů pro stavbu severní věže za vlády krále 

                                                 
4 BAREŠ / BRODSKÝ 1987, 6. 
5 PÁNKOVÁ 1984, 48 
6 PÁNKOVÁ 1984, 48 
7 VLČEK 2004, 719 
8 PÁNKOVÁ 1984, 45 



 

11 

Vladislava Jagellonského (1456–1516)9 nebo cihelné zdivo pilířů pro plánované 

barokní křížení za Leopolda I. (1640–1705)10, ale též působivou pověst, že kdo dostaví 

katedrálu, ten vyžene osmanská vojska z říše…). Ve svých obrazech Ludvík Kohl 

(1746–1821) odstranil z katedrály barokní helmici a nahradil ji virtuózní variací na 

gotické téma. Právě v překvapující schopnosti vcítění se do gotického slohu je, spolu 

s vystihnutím intimní atmosféry, největší hodnota tohoto vyhraněného druhu Kohlových 

maleb. 

Je vhodné dodat, že sám L. Kohl se nedočkal ani založení jednoty na dostavbu 

katedrály, která vznikla teprve roku 1859.11 Nezajímavé není ani to, že obraz ideální 

dostavby katedrály sv. Víta od Ludvíka Kohla z roku 1814,12 [5] se nápadně podobá 

tomu, co navrhl po více než čtyřiceti letech novogotický stavitel a kameník Josef Ondřej 

Kraner (1801–1871) 13. Architekt J. O. Kraner ve svém projektu, převedeném roku 1867 

do akvarelu od malíře Petra Maixnera (1831–1884)14, však nepočítal s dostavbou 

severní velké věže [6] tak, jak si to představoval malíř Ludvík Kohl. Je ale příznačné, že 

jak L. Kohl tak architekti J. O. Kraner nebo i Josef Mocker (1835–1899)15 si 

představovali důsledné zbourání všech staveb, bránících ve volném výhledu na celek 

katedrály, která se stávala živoucím symbolem české katolické církve, tehdy 

sjednocujícím, téměř v moderním slova významu, národ. 

 

 

                                                 
9 AUGUSTA / BROKL / HONZÁKOVÁ 1999, 451 
10 AUGUSTA / BROKL / HONZÁKOVÁ 1999, 235  
11 HLOBIL 2006, 64.  
12 PÁNKOVÁ 1984, 47 
13 VLČEK 2004, 336 
14 TOMAN 1950, 61 
15 VLČEK 2004, 431 
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1 Dosavadní poznání tématu v pramenech a literatuře  
 

Stěny chóru jsou členěny na patnáct polí. V deseti z nich jsou ve vodorovných 

pásech pod římsou namalovány titulární znaky držav související s Habsburským rodem. 

Jsou řazeny podle významu a důležitosti titulů směrem od křížení k závěru chóru (od 

západu k východu) a to jak na straně severní, tak jižní.16 

Zde přinášíme stručný seznam znaků podle interního dokumentu v registratuře 

Oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu i se znaky, které v této době 

nebyly ještě určeny. Sám seznam z 30. června 1987 není úplný.17 Chybí zde erb vévody 

korutanského. Proto se osmělujeme, více než po dvaceti letech od jeho vyhotovení, 

tento seznam poopravit. 

 

Na severní straně jsou tyto erby: 

 

DUX WIRDENSERGIAE                          vévoda wirtemberský 

DUX CARNIOLIAE                                   vévoda kraňský  

DUX CARINTHIA                                     vévoda korutanský 
Erb vévody korutanského však v seznamu uvedeném v písemných materiálech 

Pražského hradu uveden nebyl.18 

DUX SSTIRIAE                                          vévoda štýrský 

DUX SILESIAE                                          vévoda slezský  

DUX LUCENBURGIAE                            vévoda lucemburský  

DUX BRABANDIAE                                 vévoda brabantský  

DUX BURGUNDIAE                                 vévoda burgundský 

ARCHI DUX AUSTRIAE                          arcivévoda rakouský 

RE CLAVONIAE                                        král slavonský 

CROATIAE                                                 král chorvatský 

DALMATIAE                                              král dalmatský  

PRINCEPS ET INFANT HISPANIARUM  infant špaňhelský 

                                                                       král granadský  

                                                                       král obojí Sicílie 

                                                                       král leonský 
                                                 
16 BAREŠ / BRODSKÝ 1987, 1 
17 BAREŠ / BRODSKÝ 1987, 6 
18 BAREŠ / BRODSKÝ 1987, 1 
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                                                                      král aragonský 

CASTILIAE                                                  král kastilský 

HUNGARIAE                                               král uherský 

BOHEMIAE                                                  král český 

 

Na jižní straně jsou tyto erby: 

 

SALINARUM                                               není identifikováno (stav roku 1987)19 

PORTUS MONUS                                        není identifikováno (stav roku 1987)20 

Tento znak nemohl být podle názvu skutečně identifikován. Správný název 

 je  PORTUS NAONIS, což je název stejnojmenného města a provincie známých  

pod jménem Pordenone. 

MARCHIO SCLAVOVIE   není identifikováno (stav roku 1987)21 Vendická 

marka22 

D.SUPERIORIS ANASSI                             není identifikováno (stav roku 1987)23 

C.FRISIAE                                                    hrabě fríský  

C.ARTHESTIE                                              hrabě Dártois 24/Artois25 

C.FLANDRIAE                                             hrabě flanderský 

C.CILIAE                                                       hrabě celský 

C.CORITIAE                                                 hrabě gorický 

C.CIBURG                                              není identifikováno (stav roku 1987)26  

hrabě kiburský / Kiburk27 

C.PHYRETARUM                                  není identifikováno (stav roku 1987)28 hrabě 

pfirtský/ pfirtský29 

C.TIROLIS                                                     hrabě tyrolský 

COMES HAPSBURGIS                                hrabě Habsburský 

LADG ALSATIAE                                        landkrabě alsaský 

                                                 
19 BAREŠ / BRODSKÝ 1987, 2 
20 BAREŠ / BRODSKÝ 1987, 2 
21 BAREŠ / BRODSKÝ 1987, 2 
22 KUTHAN / ROYT 2011, 498 
23 BAREŠ / BRODSKÝ 1987, 2 
24 BAREŠ / BRODSKÝ 1987, 2 
25 KUTHAN / ROYT 2011, 498 
26 BAREŠ / BRODSKÝ 1987, 2 
27 KUTHAN / ROYT 2011, 498 
28 BAREŠ / BRODSKÝ 1987, 2 
29 KUTHAN / ROYT 2011, 498 
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MARCHIO BURGOVIAE                            markrabě burgavský 

PRINCEPS SVEVIAE                                   vévoda švábský 

LANGRAVIUS SUPERIORIS                      landkrabě Horní Lužice  

ET INFERIORIS LUSATIAE                       landkrabě Dolní Lužice 

MARCHIO MORAVIAE                              markrabě Moravský 

 

1.1 O době vzniku i jiných okolnostech týkajících se erbů 
 

Vznik galerie, resp. její datace je věc více než spekulativní. V literatuře se 

galerie buď nezmiňuje vůbec, nebo se zmiňují padesátá léta šestnáctého století. Na tento 

názor navazuje jiná úvaha, a to, že znaky vznikly pravděpodobně po roce 1564, kdy 

Ferdinand I. Habsburský (1503–1564)30 zemřel.31 

Toto časové vročení vzniku díla je nejpravděpodobnější. Přesto zůstává 

hypotetickým. Pravdou je, že se ještě nabízejí tři možné letopočty: 1522, 1630 a 175832. 

Ten první vyloučíme z heraldických i stylových důvodů, ostatní roky mohou být brány 

jako čas oživujících přemaleb. Dnes je též nevyřešenou i otázka doby, kdy byla 

odstraněna výmalba klenby a sní spojená otázka vzniku nástěnné výmalby 

v jednotlivých kápích bohaté síťové klenby, její provázanosti se znakovou galerií pod 

triforiem a impulzu jejího vzniku. 

Z literatury není známý přímý pramen, který by jasně dokládal kdo, kdy ale 

třeba i za kolik nástěnné malby objednal, provedl nebo navrhl. Dalším potvrzením 

pravděpodobné datace vzniku díla je domněnka, že malba znakové galerie byla 

provedena nejdříve roku 1564, protože v tuto dobu byla dostavěna tzv. Wohlmutova 

kruchta.33 [7] Je pravděpodobné, že malby vznikaly současně s ní, jelikož její stavba 

skýtala možnost vztyčení lešení. Navíc malby nebyly zjištěny v nejzápadnějších polích 

po jejím rozebrání a přemístění do severního ramene příčné lodi. Jedním z mezníků 

datace je i rok 1548. To byl čas, kdy Habsburkové přidali do své erbovní řady navíc 

významný erb španělského infanta. Důvodem bylo uzavření manželství mezi synem 

Ferdinanda I. budoucím císařem Maxmiliánem (1527–1576)34a dcerou císaře Karla V. 

                                                 
30 AUGUSTA/ BROKL/HONZÁKOVÁ 1999, 96 
31 BAREŠ / BRODSKÝ 1987, 4 
32 KUTHAN / ROYT 2011, 497 
33 BAREŠ / BRODSKÝ 1987 , 4 
34 AUGUSTA/ BROKL/HONZÁKOVÁ 1999, 262 
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(1500–1558)35 Marii, zvanou Španělskou36 (?–1603).37 Tímto je především naznačeno, 

že erbovní řada nemohla vzniknout před rokem 1548. 

Již výše bylo napsáno, že zde umístěné erby se vztahují k zemím a državám, 

které byly spojeny s českými panovníky a nejenom jim. Neboť jsou zde též erby, které 

získal za své vlády císař Ferdinand I. (jako český král v letech 1526–156438 a jako císař 

v letech 1556 až 1564).39 

Jsou zde erby, získané dědictvím i erby získané dříve, s nimiž vstoupil na 

královský trůn. Ale jsou zde též erby, které se k císaři Ferdinandu I. evidentně 

nevztahují. Je to již zmiňovaná čtveřice erbů označená „Infant španělský“. Jedná se o 

erby: král granadský, král obojí Sicílie, král leonský a král aragonský.  

Tyto erby se pravděpodobně vztahují k Ferdinandovu synu Maxmiliánovi (1522 

až 1576)40 a který se v již zmíněném roku 1548 oženil se španělskou princeznou Marií 

zvanou Španělskou, dcerou Karla V.41 Z těchto skutečností vyplývá, že jde především o 

reprezentaci vládnoucího rodu. Mnohem více než o erby spojené s určitým panovníkem. 

A tak ve světle této skutečnosti erbová galerie nemohla vznikat v letech 1522, ale 

dozajista až po roce 1548. 

Přesto vše, některé ze zde zpodobených erbů nejsme ani dnes přes veškeré úsilí 

schopni jednoznačně identifikovat podle jejich současného vzhledu. Dalším přirozeným 

vodítkem k identifikaci byly nápisy u erbů. Ale ani ty neposkytují bezpečné informace. 

Některé nápisy byly provedené chybně nebo byly pozměněny při následných 

přemalbách a jejich význam znejasněn. Identifikace některých erbů je tedy složitá a lze 

ji provádět jen na základě vedlejších pramenů, jakými jsou např. reprodukce starých 

map a různé, vesměs kusé, zprávy. 

Důvodem heraldicky odlišného vzhledu může být i to, že řemeslníci, kteří malbu 

prováděli, neměli potřebné znalosti a dobré předlohy a žádný dostatečně vzdělaný 

dohled. Dalším důvodem odlišností je tzv. nestálobarevnost u některých pigmentů. Je 

otázkou, zda šlo o její neznalost, nebo pouze o to, že se nepočítalo s dlouhou užitnou 

dobou výmalby. To je možná jedním z důvodů, proč malba měnila svůj vzhled. Jiným 

                                                 
35 POHL / VOCELKA 1996, 500 
36 POHL / VOCELKA 1996, 156. 
37 POHL / VOCELKA 1996, 500 
38 AUGUSTA/ BROKL / HONZÁKOVÁ 1999, 96 
39 POHL / VOCELKA 1996, 500  
40 AUGUSTA/ BROKL / HONZÁKOVÁ 1999, 262 
41 POHL / VOCELKA 1996, 156 
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důvodem mohla být snaha o co nejlevnější provedení, což se samozřejmě projevuje na 

kvalitě malby. 

Pokud se již takto hlouběji dotazujeme, přiznejme si, že další otázkou je: jaké 

předlohy a jaký dohled byl při následných opravách či úpravách? Příkladem je 

evidentně chybně provedený erb vévody lucemburského. A aby nedošlo k záměně, byl 

každý jeden erb označen srozumitelným nápisem. Výjimkou je jen skupina erbů 

označená „infant španělský“. Vzhledem k tomu, že tato erbová galerie zažila za dobu 

svého trvání různé úpravy, není dnes možné přesně říci, kdy došlo k některým chybám. 

Tedy zda v době vzniku, nebo až při následujících opravách. Každý znak je originál, 

který má různé odchylky a to jak v tvaru štítu tak odchylky heraldické. Dle mého 

názoru mohly mít v době vzniku stejný tvar. Naše domněnka pramení především z 

estetického i praktického pohledu.  

V dekorativním malířství se mnohdy používaly šablony na urychlení i usnadnění 

práce, zkrátka a na snadnou reprodukci opakujícího se motivu. Zde se jím především 

stal samotný tvar štítu. Ke změnám tvaru muselo docházet při opravách. I 

po přemalbách erbová galerie totiž vykazuje stylovou jednotnost a je nepravděpodobné, 

že by vznikala postupně (v etapách). Kdyby vznikala postupně, nemohla by udržet 

kompoziční rozdělení, které je možné pouze za předpokladu, že je přesně známo, kolik 

erbů bude na dané ploše umístěno. Nikdy totiž není jistota, že se dotyčný panovník 

nedomůže dalších držav. Další argument pro jednotnou dobu vzniku je technický 

(respektive technologický). Restaurátorská zpráva poukazuje, že na ploše malby jsou 

stejné devastace stejné barvy i stejné technologické postupy. Pokud by tedy znaková 

galerie nevznikla, najedou, ale postupně, projevilo by se to na rozdílnosti zachování díla 

i v rozdílných technologických postupech. Z literatury nevyplývá, kolik malířů se 

podílelo na vzniku a ani na následujících opravách. Nejsou známy počty, jména ani 

přesná data oprav. Tvarové odchylky štítů nepůsobí dojmem různé doby vzniku, ale 

spíše uzpůsobováním dobovému vkusu při pozdějších úpravách nebo opravách. 

Nedomníváme se, že by malíři při opravách byli vybaveni novými šablonami, pomocí 

kterých by celou malbu vždy scelili. Dobový vkus se v takovýchto případech projevil 

v různé míře na všech erbech současně. Pokud si uvědomíme technické možnosti doby 

minulé a dnešní, je to jasnější. Neexistovaly žádné vysokozdvižné plošiny a tak se vše 

dělalo z vratkého lešení, které se postavilo ke zdi. Dalším argumentem pro jednotný 

vznik je skutečnost, že tyto erby jsou seřazené podle významu a ne podle pořadí jejich 

nabývání. Tedy, této skutečnosti si povšimli autoři již zmíněné restaurátorské zprávy. 
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Co jediné můžeme s jistotou napsat je, že v době vzniku nad provedením malby musel 

mít jistě dohled některý s církevních hodnostářů. K této domněnce nás vede širší 

veřejnosti neznámá skutečnost, že severní část erbové galerie má znaky stranově 

obrácené, aby nedošlo ke zhanobení hlavního oltáře. Erbovní zvířata jsou totiž většinou 

obrácena k hlavnímu oltáři čelem. K tomuto záměrnému stranovému obrácení jistě 

došlo na základě jasně definované objednávky. 

Ti to provedli, ale na erbu vévody korutanského erb sice stranově převrátili, ale 

kráčející lvi jdou v původním směru, takže se k oltáři otáčí tři lví pozadí. Je tedy otázka 

jaké zadání malíři obdrželi. Pouze novodobé znaky, které v katedrále zastupují 

Československou republiku, jsou heraldicky bezchybné. Tj. , že heraldická zvířata 

kráčejí z levé na pravou stranu. 

V roce 1976 bylo o erbovém kompletu psáno v interních dokumentech 

památkové péče Pražského hradu psáno jako o souboru barokních erbů.42 Pokud člověk 

pozorně pročte zprávu o prvním průzkumu erbové galerie z roku 1976 a následnou 

restaurátorskou zprávu z roku 1987 dojde k názoru, že i na tomto označení je část 

pravdy. Důvodem je to, že většina těchto erbů byla několikráte předělávána. Poslední 

přemalby byly udělány v devatenáctém století a to velmi razantně. Původní tvářnost se 

tedy poněkud pozměnila a erby nesou tedy i znaky každé doby, v které byly 

předělávány. Co se týče tvaru samotných štítů, tyto mají vcelku renesanční obrysy. 

Slovo vcelku je skutečně případné. Spodní část štítu je do špičky, což je znak 

renesančního štítu, ale horní část znaku je mezi barokem a renesancí. To, že nelze podle 

tvaru štítu přímo určit dobu vzniku, dokonale ukazuje porovnávání se znaky na cínové 

rakvi Rudolfa II. z roku 1612.43 [8] Jejich tvar neodkazuje ani k tvaru renesančnímu, ani 

baroknímu, jak by se dalo čekat. Pokud bychom viděli pouze obraz erbu, poznali 

bychom pouze zemi, jíž erb patří. Určitá datace se může opírat o historii určité země, 

tedy kdy a jak se vyvíjel její erb. Další možností určení doby vzniku je způsob 

provedení. Co se týče malířského provedení, je asi pravděpodobné, že se zde 

projevovalo více lidí. Každý znak se snaží být plastický, to ano, ale ne na každém znaku 

je plasticity dosahováno malířsky stejnými prostředky. Na některých erbech se vychází 

z principu iluzívní malby, tedy použijme světlo k modelaci. Je zde tedy vidět, že část 

znaků má být osvětlována z východu. Tedy náběžné hrany plastických tvarů jsou 

skutečně namalovány ve světlejších tónech, jako by skutečně byly osvíceny z východní 

                                                 
42 Denní záznamy stavby: List č. C 143358 , Datum  8. 1. 1976 
43 HLOBIL 2006, 41 
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strany. V porovnání s ostatními se však stává, že na dalších místech toto světelné 

použití mizí a malíř se snaží docílit plasticity poněkud jiným způsobem. Jsou nasvíceny 

ze všech stran měkkým světlem. 

Dá se to přirovnat ke slunečnímu osvětlení přes mraky, kde zmizí ostré stíny. Z toho 

usuzuji na to, že některé znaky musel malovat hlavní mistr a některé pomocníci. Je to 

viditelné i v jednom poli, kde je vidět na znacích rozdílnost přístupu k malbě. Je ovšem 

pravda, že v heraldice se módní vlivy nemohly tolik projevovat, aby nedošlo 

k znečitelnění. Vraťme se tedy znovu k provedení znaků zde v katedrále. 

Malířské provedení nemá linearitu a objevuje se zde plastické provedení figur, což je 

příznačné pro období 15. a 16. století.44 Je to důsledek toho, že znaky už ztratily svůj 

vojenský význam. Zelené orámování odkazuje spíše k zdobnosti počátku 17. a poloviny 

18. století. V této době se projevuje přemíra ozdob, ale je nutno říci, že nic není 

stoprocentní a v dnešní době se těžko pozná, co je z které doby.45 

 I přes to považuji zelené okolí erbů za původní. Důvodem je to, že listoví nemá tak 

velkou rozevlátou podobu, ale spíše spojuje znaky s ostatními výzdobnými prvky.  

Všechny části znaku a jeho výzdoby se vždy řídí podle  právě panujícího slohu. 

Dělí se na: 

sloh rané gotiky pro XIII. století 

sloh střední gotiky pro XIV. století 

sloh pozdní gotiky pro XV. století 

sloh renesanční pro XVI. století 

sloh barokní, rokokový (copový) pro  XVII .- XIX. století46       

  

 K samotným erbům lze říci asi tolik, že se jedná  o erby historicky související 

s českým královstvím a s Habsburky na českém trůně. Jim nejbližší dobou svého vzniku 

jsou erby na královské oratoři v této katedrále.[9] Tyto jsou však provedeny plasticky, 

tedy sochařsky, a to v podobě kolčích štítů.47Je třeba říci, že kolčí štít je štít, jehož tvar 

vychází z turnajového štítu. Tento štít má na heraldicky pravé straně obloukový výřez 

pro dřevec. 

 Nyní pár slov ke královské oratoři: 

                                                 
44 BUBEN 2003, 426 
45 BUBEN 2003, 426 
46 KRÁL 1900, 3 
47 BUBEN 2003, 458 
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Stavbu této oratoře zahájil Hans Spiess z Frankfurtu nad Mohanem a po roce 

1490 na ní pracoval Benedikt Ried, který ji roku 1493 dokončil. Benedikt Ried je 

známý především jako architekt Vladislavského sálu a vůbec mistr velké formy, ať již 

v klenebním obrazci nebo v rozvrhu samotné stavby (Hrad, Kutná Hora, Louny).48 

Riedovým dílem je také Stará sněmovna a třípatrové (původně obytné), tzv. Ludvíkovo 

křídlo.49 Jak vyplývá z restaurátorského průzkumu, znaková galerie byla v prostoru jako 

součást výzdobného celku. Tato výzdoba měla navazovat na výzdobu zdi, která tehdy 

nedostavěnou katedrálu uzavírala a kde byla postavena hudební kruchta Bonifácem 

Wolmutem v pozdně renesančním, téměř již manýristickém stylu. Tuto vzletnou 

architekturu dvojího stylu (zvenčí pilastry a polosloupy, uvnitř gotizující žebra) dnes 

můžeme vidět v severní části transeptu.50 [7] Jak vyplývá z nepsaných i psaných 

archivních dokumentů jako jsou grafiky a obrazy a z restaurátorské zprávy, nebyla 

původní výzdoba omezena jen na výmalbu erbů. Restaurátorský průzkum prokázal, že 

byla malířsky pojednána celá plocha nad klenebními oblouky. Jednalo se s velkou 

pravděpodobností o výmalbu provedenou na vápenný nátěr. 

V současnosti je strop omítnutý. Toto, co prokázal výzkum, jen dává za pravdu 

všem známým historickým vyobrazením korunovačních obřadů. Z dochovaného 

materiálu nepísemné povahy je vidět, že na stropě katedrály byly mnohé erby a 

výzdobné prvky. Pokud si tedy představíme, že katedrála byla na západě uzavřena zdí 

bez oken, uvědomíme si nutnost bílé barvy.51 Byl zde jiný světelný režim a bílé plochy 

poněkud prosvětlovaly prostor, čímž zlepšovaly dle mého názoru horší světelné 

podmínky. 

Co se týče erbů, tyto ve své době měly spíše význam reprezentativní než jako 

ukázka skutečného stavu věcí. Důkazem je i to jakým způsobem jsou znaky 

namalovány. Tedy je zde bohaté zarámování každého erbu do zeleně, která nemá žádný 

heraldický význam. Navíc jsou u všech erbů přidány různé okrasné zlaté voluty, které 

zasahují do samotných erbů a nemají též žádný význam, stejně jako zeleň. Tyto 

dekorativní drobnosti zvyšují výtvarné působení znaků a posunují je z roviny sdělovací 

do pozice výzdobné. Zlaté doplňky, které do znaků zasahují, zase snižují jejich 

heraldickou čitelnost. Dále je zde výzdoba, kterou tvoří v každém z deseti poli znakové 

galerie dvě dekorativní konzolky s puti, kteří tvoří dekorativní rámec každého 

                                                 
48 HLOBIL 2006, 34 
49 ČERNÁ 1996, 66 
50 HLOBIL 2006, 38 
51 VLČEK 2000, 63 
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znakového pole. Dále je pak na vrcholu osmi klenebních obloků, který tvoří spodní část 

pole výmalby jedno puto. V těchto polích jsou vždy čtyři znaky. Dvě zbývající užší 

protilehlá pole v závěru presbytáře jsou s třemi znaky a prostřední puto se zde 

nenachází jelikož je zde není prostředek pole volný. Nad vrcholem klenby umístěn 

znak. Alegorické postavy ve cviklech, které jsou známy z grafiky, byly odstraněny 

pravděpodobně již při první,  

puristickými zásadami vedené, stavební očistě chrámu roku 1862. Je s podivem že se 

nezachovala žádná fotografie, přestože tento vynález je známý již od roku 1826.52  

Rekonstrukce tedy začal tak že roku 1862 byla ostatní výzdoba odstraněna! Toto je 

asi skutečně jediné přesné datum které o této erbové galerii známe. V této době začala 

pod vedením architekta Josefa Ondřeje Kranera restaurátorská činnost na středověkém 

chóru. Dnes je těžké pochopit, co vše se tehdy událo! Kde vzal J. O. Kraner 

neochvějnou tvůrčí jistotu, že to, co nechává odstraňovat, je skutečně barokní nebo bez 

ceny? Restaurování tedy začalo tím, že byla odstraněna převážná část barokní 

výzdoby.53 V této době historici umění o baroku dle mého přímo mlčí. Například Jan 

Erazim Vocel (1802–1871),54 který byl od roku 1850 prvním profesorem české 

archeologie a historie umění na pražské univerzitě, se baroku vyhýbal. České výtvarné 

umění dělil na: 1/ Národní dobu českého umění – až do poloviny 13. století a za 2/ 

Druhou dobu českého umění – časově sahající až k bělohorské bitvě. Baroko bylo 

nazíráno jako styl přišlý po ztrátě samostatnosti. Také proto, neměli lidé pohybující se 

v uměleckých a znaleckých kruzích za časů J. E. Vocela pocit, že barokní výzdoba je 

něčím výjimečným a cenným. Dokladem těchto slov bylo tvrzení, „že bylo seškrabáno 

ze zdí nedůstojné a pestré malování a celý chrám bude jednou vymalován“.55 Dnes na 

tento tvrdý odsudek, vyčtený z knihy od Františka Ekerta z roku 1883, nahlížíme 

s pousmáním. 

Je však třeba říci. že již roku 1873 se ve Vídni konal první mezinárodní 

uměleckohistorický kongres se zajímavým programem. Je ovšem nutno podotknout, že 

elita uměleckohistorických profesorů učících na univerzitách odmítla účast.  

 Na programu byla následující témata: 

a)muzea- jejich uspořádání, katalogizace a správa,  

b)konzervování a restaurování uměleckých děl,  
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c) výuka dějin umění na vysokých a středních školách, 

d) založení edice:Regesten der Kunstgeschichte, Repertorium fur Kunstgeschichte,       

e) fotografie a reprodukce (odlitky) uměleckých děl pro účely dějin umění. 

Pokud se podíváme na některé body, je vidět, že Praha, a tedy české království si jelo 

po svém. Příkladem je bod ( b ) o konzervování a restaurování uměleckých děl, kde se 

došlo k názoru, že památková ochrana má ochraňovat umělecká díla, nemá být 

přenechávána architektům, ale historikům umění, restaurování musí respektovat 

umělecké dílo a jeho originální stav, proto podstatnější musí být konzervování. 

Jak je vidět po deseti letech od konání kongresu, přístup našich restaurátorů a 

historiků umění se nezměnil. O tom, co je či není hodno, rozhodují architekti, a o 

nějakém zkoumání výmalby označené jako barokní není ani slechu. Erbovní galerie je 

přemalována podle dobového vkusu. Konzervátorský přístup zde byl opomenut. V této 

souvislosti si nemohu nevzpomenout na konstatování mého dědečka, které znám 

bohužel pouze ze slov svého otce. Dědeček tvrdil, že Praha je provinční město se všemi 

jeho nešvary pro tato města typickými. Dále tedy k dobovému pohledu na baroko a 

novogotiku devatenáctého století a začátku století dvacátého. Dnes je dlužno 

podotknout že barokní sloh byl v letech začínající rekonstrukce katedrály nazýván 

slohem copovým. Půvabně to dokládá jednoduché oznámení, že v kapli sv. Zikmunda 

neb Černínské je Černíny zřízený hlavní oltář „copový“ z roku 1620.56 Jiné označení 

pro baroko bylo například „moderní styl“57 což je označení, které používá Franz 

Theodor Kugler (1808–1858)58. Je tedy pravdou, že v této době, tj. v devatenáctém 

století, převládal názor, že nejlepší přestavba je puristická přestavba a že než malý 

kostelík se stopami baroka je lepší úplně nový v gotickém stylu. Jsou přestavovány staré 

kostely a stavěny nové v historizujících stylech. Jako ukázka přestavby slouží přestavba 

kapitulního chrámu Petra a Pavla Vyšehradě. V roce 1877 se plány zpracoval tehdy 

známí architekt a propagátor puristických přestaveb Josef Mocker. Josef Mocker tehdy 

strhl barokní klenbu a nahradil jí novogotickou. Vídeňský kongres historiků umění 

z roku 1873 v Čechách nenašel odezvu.  Barokní zařízení nahrazeno novogotickým. Dal 

zbořit barokní zvonici vedle kostela! Nelze tedy nechápat tedy dobové názory dostavby 

přestavby a novostavby. Platí ze známé přísloví, že slova hýbají a příklady táhnou. 

Gotika je chápána jako styl vhodný pro sakrální stavby v rámci navazování na 
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středověké tradice. Příkladem je kostel sv. Ludmily na dnešním  náměstí Míru v Praze 

na Vinohradech. Tehdy se zde střetli dva architekti a dva názory neorenesance 

zastupovaná Antonínem Barviciem (1823–1901)59 proti neogotice Josefa Mockera. 

Zvítězila neogotika! Josef Mocker tento chám postavil v letech 1888 1893. V pozadí 

bylo pravděpodobně i to že Josef Mocker (1835–1899) byl považován za prestižního 

architekta, jelikož v této době vedl dostavbu svatovítské katedrály. 60 Další ukázkou 

historizující sakrální novostavby je kostel sv. Antonína Paduánského na Strossmayerově 

náměstí v Praze Holešovicích. Jehož architektem byl konzervátor František Mikš 

(1852–1924 )61, který byl již dříve asistentem Josefa Mockera.62 Kostel byl tedy 

postaven mezi léty 1908 až 1911. Novogotický sloh byl tedy opravdu populárním.  

I v Ottově slovníku naučném najdeme pod heslem Barokový sloh mnoho 

informací o umělcích, ale také mnohé odsuzující! Ušlechtilý ornament renesanční 

zdivočuje a spojuje se s novými elementy. Baroko je zde nazýváno takřka agitačním 

prostředkem katolické církve. Podobné výtky jsem slyšel v hodinách občanské nauky a 

zmanipulovaného dějepisu před rokem 1989. Píše se zde dokonce o nechutném 

ornamentu, tvořeném nosy, boltci a laloky. Jako příznivý moment je vnímán celkovitý 

ráz památek, jelikož stavitel byl často sochařem i dekoratérem, takže dílo vyšlo z jeho 

ruky jednolité. Jako vzor je zde uveden kostel sv. Salvátora, který je nazván dílem málo 

vynikajícím.63 Baroko nemělo v době dostavby katedrály punc dobrého slohu. Proto je 

F. Ekertem pozitivně vzpomenuto odstranění nedůstojné výmalby stropu katedrály.64 

 

1.2 O technice a stavu nástěnných maleb 
Co se týče techniky užité na zachovalé malbě, malba byla provedena na zdi na 

bílý vápenný podklad temperou. Výjimku tvořila místa, jež měla být pokovena. Zde je 

nutno říci že se jednalo o ryze technologickou věc. Samotné zlacení bylo provedeno 

přímo na kámen. Na tomto místě bych přidal několik všeobecně známých věcí o 

zlacení. Jelikož se zde věnuji malbě nástěnné, poněkud výklad zkrátím. Zlacení na 

kamenné zdi je možné zejména takzvaným olejovým zlacením. Toto se provádí tak, že 

kamenný podklad nejdříve omyjeme či očistíme pomocí kartáče. Nejde jenom o špínu, 
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ale také o odstranění uvolněných částí z povrchu budoucí zlacené plochy. Když je takto 

očištěn podklad nastupuje vyrovnání savosti podkladu. Pokud se ovšem jedná o savý 

podklad! Podkladová plocha se natře či spíše napustí řídkým roztokem šelaku. Toto je 

nutné! Neupravená plocha by při natření lepicí směsí tuto nasála a kov by se nepřichytl. 

Na takto ošetřenou plochu se pak nanese vrstva oleje s přídavkem sikativu tedy 

vysoušedla. Po zavadnutí je na tento povrch naneseno plátkové zlato nebo stříbro, či 

jakýkoliv náhražkový kov. Zlacení tohoto typu nedovoluje leštit pozlacené plochy. 65 

Poslední, co je zde ještě nutno říci, je to, že zlacené plochy se již nijak neupravovaly a 

ani neupravují. Pokud se zlaté plochy upravovaly lakem, tak pouze pokud šlo o 

zmatnění, aby vynikly plochy vyleštěné.66  Pouze nastříbřené plochy bylo nutno 

nalakovat (šelak) z důvodu pozdějšího černání. Toto se samozřejmě vztahuje i na 

tehdejší i dnešní náhražky stříbra. Jako náhražka se dříve používal cín, dnes se používá 

hliník. Zlato se nelakuje! Důvodem je to, že zlato používané na zlacení odolává korozi. 

Z tohoto vyplývá, že veškeré exteriérové zlacení je provedené pravým zlatem.  Zlato na 

zlacení je velmi kvalitní kov s velkou ryzostí. Velká ryzost se musí používat, protože by 

nebylo technicky možné nekvalitní kov zpracovat na tak malou tloušťku a nedal by se 

leštit a podléhal by zkáze při samotné manipulaci. Pro představu dodávám, že zlatá folie 

je průhledná a má proti světlu zelenou barvu. Tímto pozná na první pohled zlato i laik.  

Další věcí je, že hlavně na znacích byly provedeny části temperou olejovou. Jak 

vyplývá z restaurátorského průzkumu, byla na malbě také použita tempera olejová, a to 

hlavně na samotných znacích, což není náhodou. 

Je tedy nutno něco říci o technice tempery a olejové tempery. Každá s těchto 

technik má tedy své přesné užití a i vápenný podklad zde není náhodou. Bílý vápenný 

podklad zde působí jako zjasňovač, či jako reflektor. Samotná tempera po vyschnutí 

ředidla zesvětlá. Na bílém vápenném podkladě temperové barvy po zaschnutí působí 

velmi jasně. Dochází zde k spolupůsobení spodní bílé barvy s barevným tónem svrchní 

barvy. Ani vápno není jako podklad voleno náhodou. Vápenný podklad je po 

důkladném zaschnutí vodou nerozpustný a na zdi dosti stálý. Co se týče použití olejové 

tempery, jedná se ryze praktické použití. Jak již bylo řečeno, hlavně na znacích byla 

použita tempera olejová. Vysvětlení je následující: Znaky se z velké části skládají 

z kovové vrstvy, která je nanesena přímo na kámen. Jako taková se tedy chová jako 

každá kovová plocha, která vodu odpuzuje. Jinými slovy, nepřilne barva, která je pouze 
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vodou ředitelná a neobsahující mastnou složku. Pokud však barvy obsahují určité 

množství  vysychavého oleje je problém vyřešen. Určité množství zmiňujeme z důvodu, 

že velmi záleží na tom, zda malíř jednoduše udělal emulzi buď podle určitého návodu, 

nebo zkoušel, zda se barva přichytává či nikoliv. Olejová tempera však zasychá 

poněkud tmavěji. Při přepojení olejem má sklon k průhlednění.67 

Jak je patrno z fotografií provedených při restaurátorských pracích, ale i při 

focení při ranním světle jsou stále vidět různé přemalby. Dále jsou i patrné rostlinné 

motivy vystupující z vápenného podkladu. V restaurátorské zprávě se píše, že malba 

byla odchlípena ode zdi a barvy se sprašovaly. Na vysvětlení tohoto je vhodné osvětlit, 

proč se barvy sprašují a proč se odlupují.  

 

1.3 Devastace barevné plochy 
Zpráškovatění barev 
 

Zpráškovatění barev je problém který může postihnout i malíře závěsných 

obrazů olejem malovaných. K technice malby a následnému sprašování barev 

z několika důvodů. Ke zpráškovatění a odpadávání barev bohužel dochází v tempeře 

průběhem času vždy. Záleží jen na vnějších podmínkách či použitému pojidlu kdy se 

tak stane, tedy zda dříve či později. Zpráškovatění je způsobeno vymizení pojidla 

z pigmentů či vymizením jeho schopností pojit což způsobí, že se z barevné hmoty 

stává barevný, nepevný prášek. Stačí pak pouhý dotyk, či závan vzduchu a může dojít 

k úplné devastaci barevné vrstvy. Mizení pojiva způsobuje množství mikroorganizmů 

plísní i baktérií které v chladném prostředí s vyšší vlhkostí vzduchu dělají velké škody. 

Co se týče erbů, zde pravděpodobně bude působení plísní minimální, nebo 

žádné, neboť zde není zeď trvale provlhlá. Střídá se zde spíše vlhko se suchem a 

závany vzduchu. Zde je zpráškovatění malby způsobeno pravděpodobně jiným 

faktorem. S velkou pravděpodobností bude příčinou sprašování vzdušná vlhkost. 

Pojidlo se může vyplavit na vysráženou vodu. Ta buď steče i s pojidlem nebo se vypaří. 

Po vypaření se pojivo ze spodních vrstev dostane do vrstvy vrchní. Tímto se dostáváme 

k odchlipování malby. Jelikož tyto projevy jsou spojeny a není často jednoho bez 

druhého. 
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Odchlipování obrazové plochy 
 

I toto je způsobeno opět vodou. Vlivem střídání teplot se jak na zdi, tak i na 

malbě opět se projevuje vzdušná vlhkost. Jelikož vzduch obsahuje asi šedesát procent 

vody, tak není čemu se divit. Tato voda se při snížení teploty usadí na zdech a tedy i na 

malbě do které se nasaje. Malba nabobtnává. Tímto se pojivo opět dostává do vyšších 

vrstev. 

To po odpaření vody může pojivo způsobit pnutí ve vrchních vrstvách barvy, 

které se stávají přepojené. Zde vznikne po zaschnutí pojidla pnutí mezi vrstvami. 

Jelikož se vrchní vrstva stáhne, tak se odtrhává od spodní. Dalším faktorem je i to že 

některé vrstvy obsahující olejovou temperu nasají menší množství vlhkosti a schnutí je 

pak nerovnoměrné. 

Toto není jediné, co způsobuje po delší době odpadávání malby. Praskání barevné 

plochy má tedy mnohé příčiny. 

Dále může být praskání způsobeno jak příliš silně pojenou barvou. Tedy příliš 

silně pojená barva po vyschnutí ředidla a vymizení změkčovadla (med) se smršťuje a 

odtrhává od podkladu. Tato devastace není okamžitá a projeví se až po delší době 

v závislosti na podmínkách. Těmi je teplota i vlhkost. Tyto vlivy působí vždy spojitě. 

Musíme, ale rozlišovat vlhkost vzduchu a vlhkost zdiva, která je spíše stálejší. 

 

Devastace vlhkem 
 

Nyní k samotné devastaci vlhkem. Zde už nemyslíme to, že barva a pojidlo 

skapávají. Vlivem vlhka barevná vrstva nabobtnává a při povrchovém osychání se opět 

smršťuje. Toto se děje od samého začátku. Pokud se toto děje v prostorách kde jsou 

výkyvy teploty a vlhkosti je devastace rychlejší. Jediné co je bohužel pravdou že k 

odpadávání barevné plochy dochází u techniky secco během doby vždy a 

pravděpodobně docházet bude v každé době. Jediné, co tomuto může snad částečně 

zamezit, je stálá teplota nad nulou bez velkých teplotních skoků. Nikdy se totiž 

pravděpodobně nedocílí toho, aby barvy mechanicky, ale i chemicky nepůsobily na 

podklad, nebo podklad na barvu, nebo barvy vzájemně mezi sebou. Postupem času se 

barva odchlípne a postupně ještě zpráškovatí.  

Další nezanedbatelnou věcí je i působení mrazu ve spojení se vzdušnou vlhkostí.             

Na promrzlých zdech se usadí vzdušná vlhkost ve formě jinovatky a při rozmrzání se 

buď zasaje, nebo odpaří, či skape. Tímto se tedy navíc může způsobit zmíněné stékání 
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vrchní vrstvy barev. Slovo „může“ používám cíleně, neboť u barev kde je více 

olejového pojidla se toto nemusí projevit. Nu a při opětném zmrznutí nasáklé vrstvy 

nastává další devastace. 

Je ještě dlužno dodat něco o olejové tempeře a o její schopnosti částečně 

odolávat zubu času. Olejová tempera v sobě spojuje jak vlastnosti vodové, tak olejové 

barvy.  V určitém poměru jí můžeme ředit jak vodou, tak i olejem nebo i terpentýnem. 68 

Jak sem se již zmínil, olejová tempera byla použita hlavně na znacích tedy na jejich 

kovových částech.  V této technice velice záleží na zkušenostech a na zvyku malíře, 

jaké použije množství oleje a vůbec jakého (vysychavého) oleje použije. Základem je 

potřeba, aby malba přilnula na podkladovou plochu. Na kovových částech, v našem 

případě na zlatě či stříbře by tempera bez příměsi oleje nepřilnula. Jednoduše řečeno by 

se utvořily kapky, které by stekly. 

Nu a k vlastnostem olejové barvy a tedy i olejové tempery patří to, že má větší 

krycí mohutnost, hutnější tóny i určitou odolnost. Nevýhodou je že se v průběhu let tedy 

ne několika desítek let projeví tmavnutí oleje a na mastnějších místech částečné nebo 

úplné zprůhledění. Zvyšující se průhlednost se nejdříve projeví na lazurách.69  

Také obrazy od Mistra Theodorika jsou namalovány smíšenou technikou a 

průhlednost se na nich neprojevuje tolik, co na olejových obrazech Karla Škréty, jako je 

např. proslulá podobizna rodiny řezače drahokamů Dionysia Mizeroniho[10], kde není 

již jasné, které kolo na brusičských zařízeních má být vidět a které ne.[11] Jak je 

zřejmé, žádné umělecké dílo nezůstane zachováno nikdy v té podobě, v jaké jej dotyčný        

umělec zachoval, když odložil poslední štětec na svou paletu. 

 
1.4 Slovníček pojmů užívaných v heraldice (vybraných s ohledem  
 k našemu tématu práce)  

 

VPRAVO A VLEVO 

Jedna základní informace na začátek tedy kde je levá a pravá strana na erbu. Je 

to podobné jako u určení lotrů na obrazech ukřižování. Lotr po levici a lotr po pravici. 
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Tedy pravá a levá strana se určuje z pohledu toho kdo má před sebou štít a stojí za ním. 

Tedy pravá strana je před naším levým okem a levá před naším pravím okem.70  

OREL A ORLICE 

Jako další základní informaci bych zde rád uvedl základní rozdíl mezi orlem a 

orlicí. Orel je dvojhlavý a orlice je jednohlavá. Dvojhlavý orel je v první řadě z důvodu, 

že Byzanci představoval dvě poloviny říše. Tedy západní a východní. Středověk pak 

chápal dvě orlí hlavy jako říši a papežství.71  

ZBROJ 

Slovem zbroj jsou myšleny části zvířecích těl které jsou použitelné jako zbraně, 

zobák,pařáty,kopyta, parohy,spáry ,ale také  ploutve či hříva.72 

PRUŽINA 

Další často užívaný výraz, který je nutno vysvětlit, je, co je perisonium, neboli 

pružina. Je to páska přes prsa ptáka (zpravidla orlice nebo orla) dosahující až do křídel. 

Tato je ve tvaru obráceného půlměsíce někdy s křížem uprostřed na horní hraně a na 

koncích je zakončena trojlístky. Tato část výzdoby štítu je pozůstatek skutečných 

pružin, které kdysi přidržovaly znamení orlice či orla na štítě.73 

ZBRAŇ 

Je také třeba vysvětlit slovo zbraně. V heraldice jsou to vyobrazení zbraní, ale 

patří sem i třmeny. Výraz zbraně nesmíme zaměňovat se slovem zbroj.74 

KLOBOUK / ČEPICE  

Toto označení je dle literatury již spíše minulostí. Vévodové a velkovévodové 

začali ve svých erbech neprávem užívat koruny, i když jim původně příslušela čepice 

s hranostajovým lemováním. K této později přibylo 8 (5 viditelných obloků) s jablkem a 

křížkem.75 Přesná znalost změn používání těchto atributů pomáhá znalcům k přesnějším 

datacím. 

KORUNA 

Je atributem královské i knížecí moci. Původně označovala nad štítem 

prvorozence císařů, králů a knížat panujících suverénní mocí na drženém majetku. Přes 

                                                 
70 BUBEN 2003, 16 
71 BUBEN 2003, 324 
72 BUBEN 2003, 492 
73 BUBEN 2003, 317 
74 BUBEN 2003, 492 
75 KRÁL 1900, 207 
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tato pravidla se v novější době stala oblíbena a užívána na štítech nesuverénních knížat 

a šlechty.76 Podle tohoto je možno dělit koruny:77  

1/ na ty, se kterými je spojeno právo suverenity, nebo bylo a které ve skutečnosti 

existovaly nebo doposud existují. 

 

 2/ Na koruny, které označují, jistý stupeň hodnosti, nikdy však ve skutečnosti 

neexistovaly, ani nebyly nošeny.  

 

ČÍSLOVÁNÍ POLÍ 

Je-li štít čtvercem, číslují se jednotlivá pole nejprve nahoře zprava do leva a 

potom i dole. V tomto pořadí se erby popisují. Má-li však štít střední štítek začíná se 

tedy popisovat od tohoto štítku. Tento je považován za čestný. Pak se opět pokračuje od 

shora zprava do leva.78 

 

ZEMSKÝ ZNAK 

Dále je zde nutno říci něco o vzniku znaků zemských. Znaky zemí jsou 

původem znaky osobní a srovnávaly se se znakem panovníků. Po vymření 

panovnického rodu si často země braly svůj znak původní a nový panovník si jej přidal 

do rodového znaku.79 

 

REX 

Král, latinsky rex, je panovnický titul suverénního vládce většího územního 

celku, jehož hodnost je nižší než důstojenství císařské (rozdíl je jen čestný). Označení 

král je téměř shodné ve všech slovanských jazycích. Vzniklo přesmyčkou ze jména Karl 

– Karel Veliký.80 

 

MARKRABÍ 

Markrabě (markrabí) – titul vládce nebo správce  v tzv.marce ,tj. v určitém, 

nejčastěji po pohraničním okrsku země, zejména ve středověku.81Správu panovník 

svěřoval rozhodným a zároveň spolehlivým dvořanům. Časem se titul markrabě stal 
                                                 
76 KRÁL 1900, 204 
77 KRÁL 1900, 205 
78 BUBEN 2003, 26 
79 BUBEN 2003, 32 
80 BUBEN 2003, 249 
81 BUBEN 2003, 256 
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dědičným. V Británii, Franci, Itálii, Portugalsku a ve Španělsku se markrabata stala 

markýzi.82  

 

 

HRABĚ 

Hrabě, latinsky comes, je titul vyššího šlechtice, který je ve svém důstojenství 

nižší než kníže nebo markýz, ale vyšší než baron (svobodný pán) nebo vikomt.83V 

zemích koruny české nebyl hraběcí titul neznámý, ale vzhledem ke stavovskému 

rozdělení šlechty byl vpodstatě nevýznamný. Používaly ho přistěhované rody Schlikové 

nebo hrabata z Thurnu. Teprve v pobělohorské době se mění situace a o hraběcí titul se 

začaly ucházet i nejstarší panské české rody.84  

 

LANDKRABÍ 

Landkrabě tento titul byl původně od 12. století titul správce určených území 

v Německé říši na úrovni knížete. Tomuto příslušela finanční soudní a správní moc. 

Tento titul patřil na začátku jen landkrabatům duryňským a alsaským. Později byl 

přiznán i jiným knížatům, ačkoliv neměli pravomoc lankrabat. Korunu landkrabat tvoří 

zlatá obroučka, na níž se střídají listy s perlami a která je vyložena červeným sametem 

bez jakýchkoliv ozdob na dovnitř prohnutém středu. 85 

 

INFANT / INFANTKA 

Infant či infantka je titul španělských a portugalských královských princů a 

princezen.86 

 

VÉVODA 

Vévoda, latinsky dux, je označením pro nejvyšší šlechtický titul ve Velké 

Británii, Francii, Španělsku, Portugalsku a Itálii. V zemích někdejší Svaté říše římské to 

býval titul panovníků menších států. Tento titul byl výše postavený než kníže a níže 

postavený než velkovévoda.87 

 
                                                 
82 BUBEN 2003, 257 
83 BUBEN 2003, 177 
84 BUBEN 2003, 178 
85 BUBEN 2003, 265 
86 BUBEN 2003, 188 
87 BUBEN 2003, 481 
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ERBOVNÍ PRÁVO 

Privilegium používat erb nebo znak může být i zvykové (doslova od 

nepamětných dob) nebo udělené na základě erbovního listu. Původně bylo užívání erbů 

výsadou vojenské šlechty. Později však začala užívat znaky i nevojenská feudalita 

(církev) po ní města cechy a někteří měšťané.88  

 
 
 

 

                                                 
88 BUBEN 2003, 134  
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2. Katalog jednotlivých malovaných znaků  

 
2.1 DUX WIRDENSERGIAE / vévoda wirtemberský [12] 

 

Jeho erb se skládá ze štítu o čtyřech polích. V prvním poli je zlaté pozadí a na 

něm nad sebou položeny tři jednotlivé černé parohy. V dalším, tedy druhém poli je 

pokosem položeno pole, jež je tvořeno černozlatými routami. Třetí pole tvoří červená 

plocha, na které jsou od sebe odvrácené ryby, což je erb, který se zde v erbové galerii 

objevuje i samostatně a je označen c phyretarum (hrabě phyretarský) což je správně 

hrabě pfirtský. Poslední čtvrté pole je tvořeno stříbrnou plochou, na níž je pokosem 

zlatý prapor na zlaté žerdi a na tomto praporu je černý orel. 

Wirtembersko nebo Virtembersko se nachází v dnešním Německu. 

Wirtembersko     je spojováno s Habsburky mezi lety 1522 až 1534, kdy se ocitlo v 

moci Ferdinanda Rakouského. Ten ho pak vrátil vévodovi Oldřichovi, ale jen jako 

podružné léno habsburské. Později i císař Rudolf II. (1552–1612)89 roku 1599 prohlásil 

Wirtenberk za říšské léno. 

  

2.2 DUX CARNIOLIAE / vévoda kraňský [13] 

Vévoda kraňský má svůj znak tvořen pravděpodobně modrou orlicí (barva je 

dosti nezřetelná) v stříbrném poli s parasoniem (pružinou) ve tvaru půlměsíce které je 

složeno z červených a zlatých obdélníků. Orlice je červenou zbrojí. 

Kraň slovinsky Krajn a německy Krainburg90, Kraňsko, Krajina je historické 

území v dnešním Slovinsku se střediskem v Lublani. Toto území bylo spojeno jak 

s českými zeměmi za vlády českého krále Přemysla Otakara II. tak později i 

s Habsburky. Přemysl Otakar II. zde vládl v letech 1269 až 1276. Později zde vládli do 

roku 1335 tyrolská hrabata a od roku 1336 zde vládnou Habsburkové. Od roku 1364 je 

Kraňsko vévodství a habsburská korunní země. Dnes je většina vévodství součástí 

Slovinské republiky.91 

 

 

 

                                                 
89 AUGUSTA/ BROKL / HONZÁKOVÁ 1999, 351 
90 OTTO 1900a, 67 
91 MAREK/ NOVOSAD / VOSTRADOVSKÁ 1997a, 538 
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2.3 DUX CARINTHIA / vévoda korutanský[14] 

Znak vévody korutanského zde v triforiu je opět jeden s těch erbů, který je 

stranově převrácený. Erb, který zde vidíme, je svisle rozdělen do dvou polí. První pole 

je rozděleno vodorovně břevnem stříbrné barvy na červeném poli. Druhé pole štítu je 

tvořeno zlatou plochou kde jsou nad sebou umístěni tři kráčející lvi. Nad štítem je pak 

umístěna vévodská čepice. Pokud by měl znak vypadat správně, museli bychom si 

představit zlatou část na heraldické pravé straně a lvi kráčející též doprava a vlevo 

břevno v červeném poli. Tento znak je sice stranově převrácen to ano, ale lvi se stejně 

pohybují správným směrem a nejsou proto převráceni a obracejí se k oltáři zády. Z toho 

vyplývá, že ten že nikdo nepovažoval erby za tak důležité, aby dohlížel na jejich vznik.  

Korutany jsou slovinsky zvané Korośko, německy Kärnten a latinsky 

Carantania.92 Dnes jsou Korutany spolková země na jihu Rakouska. Správní středisko je 

Klagenfurt. Od roku 1355 patřily Korutany Habsburkům. Po druhé světové válce 

většina historických Korutan připadla Rakousku a menší část byla odstoupena 

Jugoslávii a Itálii.93 Ke vzniku jména země. Jméno Korutany vzniklo pravděpodobně ze 

slovanského slova goratan – země hor, z čehož latinsky vzniklo Carantanum.94  

 

2.4 DUX SSTIRIAE / vévoda štýrský [15] 

Znak štýrského vévody je tvořen zeleným štítem, na němž je stříbrný panter ve 

skoku se zlatým jazykem (alespoň to tak vypadá) se zlatýma ušima a i z kořene ocasu 

vybíhá zlatý proužek, tedy toto je vidět na zde provedeném erbu. Jelikož je erb na 

severní straně je heraldické zvíře, je stranově obráceně, tedy směrem k hlavnímu oltáři. 

Pokud jde o určení zvířete, zde se opírám o popis pantera, který na zde zpodobené zvíře 

odpovídá. Panter je lev s dlouhým krkem špičatou hlavou, z níž mohou šlehat plameny. 

Dále může mýt panter na hlavě i rohy.95Pokus se však podíváme na jiné vyobrazení 

znaku Štýrska, najdeme zde pantera s červenou zbrojí plameny u pusy a rohy.96 Z toho 

popisu vyplývá jen to že různé úpravy během staletích od doby vzniku erb znečitelnily a 

to, co je zde na první pohled považováno za uši nejsou ve skutečnosti uši ale zlaté rohy. 

Na tomto erbu je vidět, že snaha o efektní estetické působení, narušila heraldické 

                                                 
92 OTTO 1899, 870 
93 MAREK/ NOVOSAD / VOSTRADOVSKÁ 1997a, 519 
94 OTTO 1899, 888 
95 BUBEN 2003, 336 
96 OTTO 1906a, 826 
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hledisko. Do držby připadlo Štýrsko Habsburkům v roce 1282.97 Dnes je Štýrsko 

součást Slovinska.98 

 

2.5 DUX SILESIAE / vévoda slezský [16] 

Znakem vévody slezského je ve zlatém štítu černá orlice s korunkou a stříbrným 

perisoniem na hrudi a červenou zbrojí, tedy zobákem a drápy. Pokud se však máme 

držet přesných popisů znaků tak je tedy orlice na stěně katedrály stranově převrácená. 

Slezské vévodství spadlo Ferdinandovi I. doslova do klína z důvodu dědičných práv 

jako manželu Anny Jagellonské. Zde je vidět vliv sňatkové politiky. 

 

2.6 DUX LUCENBURGIAE / vévoda lucemburský [17] 

Znak vévody lucemburského má zvláštní historii. Tento erb je v této erbovní 

řadě díky dohodě, kterou uzavřel roku 31. ledna 1378 český král Karel IV. (1316–

1378)99 se svým nevlastním bratrem Václavem Lucemburským 100 (1337101–1383102). 

Tento neměl žádné mužské potomky a přenechal tedy nástupnictví českým králům. Zde 

namalovaný znak se skládá z červeného, zlatě korunovaného, lva ve skoku na stříbrném 

poli. Nad erbem je vévodská čepice. Co se týče tohoto znaku nelze dnes říci, jak 

skutečně vypadal. Pokud by měl být správně proveden, muselo by být pozadí rozděleno 

na deset vodorovných, střídavě modrých a stříbrných pásů.103Toto je popis! Takto 

barevně je proveden také erb na královské oratoři zde v katedrále. Na každém zde 

v katedrále provedeném znaku Lucemburků je jiný počet pruhů! 

Je jen otázka, proč znak namalovaný zde v galerii dnes takto vypadá. Důvodů 

může být více. Buď byl špatně namalován, nebo působením času zmizely pruhy modré 

malované na stříbře. Dále je možnost že při různých opravách byly přestříbřeny nebo 

sejmuty. Pokud by však po nich byly vidět stopy, byly by restaurátory určitě obnoveny. 

Další domněnka vychází z historie vzniku erbu a ze záměny s erbem Limburska. Důvod 

je tento: Prvním lucemburským hrabětem, který  měl ve svém erbu červeného lva ve 

skoku  na modře stříbrně pruhovaném poli byl Jindřich V.(1221-1281)104,syn 

                                                 
97 OTTO 1906a, 828 
98 LIŠČÁK / FOJTÍK 1998, 1082 
99 AUGUSTA/ BROKL / HONZÁKOVÁ 1999, 191 
100 ČAPKA1999, 167 
101 ŠMAHEL / BOBKOVÁ 2012, 35 
102 ŠMAHEL / BOBKOVÁ 2012, 164 
103 OTTO 1900b, 410 
104 ŠMAHEL / BOBKOVÁ 2012, 40 
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Ermesindy Lucemburské(1186-1247)105 a Walrama Limburského(?-1226)106.Erb vznikl 

ve čtyřicátých letech 13. století z limburského erbu,červeného lva ve skoku na bílém 

poli. Tento používal Walram i pro Lucembursko. Stříbrno modře pruhovamý erb 

s červeným lvem ve skoku korunovaným zlatou korunou je vyobrazen v Codexu 

Trevirensis z třicátých let 14. století.107 [18] 

 

2.7 DUX BRABANDIAE / vévoda brabantský [19] 

Znak vévody brabantského se skládá z černého jednoocasého lva ve skoku z leva 

doprava, na zlatém podkladě. 

Brabantsko jižní oblast Belgie. Jméno Brabanetum 108 se vyskytuje poprvé 

v polovině sedmého století. Koncem IX.století Brabant tvořil čtyři hrabství, z nichž se 

dvě, Brusel a Levna, spojila v XI.století ve vévodství, které se rychle rozrůstalo. V XIII. 

století se přidalo Limbursko. 

  Roku 1355 připadlo Brabantsko Lucemburkům. Stalo se tak díky sňatku(1352) 

Václava Lucemburského (1337–1383) s Janou Brabantskou (1322–1406).109 Roku 1403 

připadlo rodu Burgundskému.110  

 

2.8 DUX BURGUNDIAE / vévoda burgundský [20] 

Znak vévody burgundského se skládá s pěti polí. První pole je takzvaný středový 

štítek jež je tvořený zlatým štítkem, na němž je lev ve skoku směrovaný zprava do leva. 

V druhém poli se nachází na modrém poli trojice tří zlatých břeven, které jsou na koso, 

třetí břevno zde tvoří levý roh pole. V třetím poli se nachází sedm (stylizovaných) lilií. 

Na modrém podkladě čtvrté pole tvoří stříbrné pole, na němž je červený lev ve skoku 

směrovaný zprava do leva.      Na pátém poli se nachází zlatý lev ve skoku na (asi 

modrém podkladě), směrovaný z prava do leva. Toto vévodství bylo založeno počátkem 

10. století Richardem z Autunu.111 Vévodství burgundské je nyní součást Francie, ke 

které bylo připojeno Ludvíkem XI. jako uprázdněné vévodství.112  

                                                 
105 ŠMAHEL / BOBKOVÁ 2012, 40  
106 ŠMAHEL / BOBKOVÁ 2012, 40 
107 ŠMAHEL / BOBKOVÁ 2012, 42 
108 OTTO 1891, 526 
109 ŠMAHEL / BOBKOVÁ 2012, 151 
110 OTTO 1891, 526 
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112 OTTO 1891, 955 
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Erb arcivévody rakouského se skládá z červeného štítu, jenž je vodorovně půlen 

stříbrným břevnem. Zde je toto břevno spíše podobno pruhu z dvou řad na sebe 

kladených cihel křížové vazby. 

Arcivévoda rakouský a jeho znak. Tento souvisí opět s Ferdinandem I. 

Habsburským jelikož tento byl arciknížetem rakouským od 28. dubna 1521.113 Pokud se 

pozorně podíváme na tento erb, zjistíme, že pod bílým vápenným nátěrem jsou části 

snad rostlinné ornamentiky, která dnes není vidět ve své barevnosti, ale jenom jako šedý 

tvar vybíhající s dnes viditelného rostlinného orámování znaku. Toto je dobře patrné na 

heraldické pravé straně čili s pohledu pozorovatele na straně levé. 

 

Znaky zemí koruny uherské: Slavonsko, Chorvatsko, Dalmácie. 

Označení této skupiny vychází s označení skupiny na velkém znaku rakouské 

monarchie, kde tato skupina tvoří část jednoho pole.114 

 

2.10 RE CLAVONIAE / král slavonský [22]  

Erb slavonského krále se skládá z červeného štítu, na němž je částečný profil 

trupu v tmavočerveném až hnědém provedení, z něhož vybíhá zlaté paže držící stříbrný 

zahnutý meč se střapcem. Tento meč je podán na způsob turecké šavle. (Podobný znak, 

co se týče vyobrazení, ale s jinou barevností, je znak Bosny, který můžeme vidět na 

královské oratoři na jiném místě v katedrále.) 

Co se týče popsaného erbu, nacházejícího se katedrále, tento není erbem 

nejstarším. Roku 1496 král Vladislav II. (1456–1516)115 potvrdil Slavonii starý erb, na 

němž je kuna mezi dvěma stříbrnými řekami v červeném poli na modrém štítu.116 [23] I 

na tomto erbu je vidět že rostlinné orámování doznalo změn, které jsou patrné jen, jako 

šedé tvary, vystupující zpod vápenného nátěru, který tvoří okolí erbů. Znak Slavonie je 

v literatuře však popisován a zpodobován takto:Kuna malovaná v přirozených barvách 

kráčí s pravé strany na levou v červeném poli. Pod kunou i nad ní jsou dva stříbrné 

pruhy (vlnovky), představující řeky Sávu a Drávu v modrém poli. Nad hořejším pruhem 
                                                 
113 ČAPKA1999, 264 
114 KRÁL 1900, 228 
115 AUGUSTA / BROKL / HONZÁKOVÁ 1999, 451 
116 OTTO 1897, 351 



36 

je v modrém poli hvězda Jitřenka. Nad štítem nalézá se koruna sv. Štěpána. Tento znak 

můžeme vidět v katedrále ještě jednou vidět, a to sochařsky provedený na poprsni 

královské oratoře. Proč je tomu tak, že zde spodobený znak Slavonie, který se již v té 

době neužíval je možná vysvětleno v kusé zprávě z roku 1496. V tomto roce Vladislav 

II. udělil Chorvatsku Slavonsku a Dalmácii společný znak, který později užívalo jen 

Chorvatsko.117 Je pravděpodobné, že v době vzniku erbovní galerie si nikdo nebyl 

pravděpodobně jist podobou znaku, tak proto je zde spodoben, tak jak je spodoben. O 

vývoji znaku Chorvatska jsem se nic nedozvěděl. Nemůžeme tedy spekulovat, zda zde 

spodobený znak se původně vztahoval skutečně na celou oblast a, že Chorvatsko si znak 

později změnilo. 

 

2.11 CROATIAE / král chorvatský [24] 

Erb chorvatského krále je tvořený červeným štítem bíle šachovaným. Nad tímto 

je královská koruna. Je vcelku zajímavé, že na královský titul odkazuje koruna, ale 

nikoliv nápis, jelikož zde schází zkratka slova rex (RE). Chorvatsko je podle starých 

kronik zemí, odkud přišli naši předkové pod vedením Praotce Čecha. Tak o tom píše 

Kosmas ve své kronice. Chorvatsko bylo roku 1527 spojeno se zeměmi Habsburské 

dynastie.118 Tento znak tvořený prostou šachovnicí se snažili malíři kontraproduktivně 

provést plasticky, takže šachovnice působí spíše jako dlažba než jako šachovnice. Na 

tomto znaku je vidět, že malíř tápal v způsobu osvětlení a tedy plastické modelace 

světlem a stínem. Pouze na heraldicky levé straně, tedy z hlediska pozorovatele 

napravo, je vidět na okraji štítu pokus o modelaci světlem. Ta se často neprojevuje 

paradoxně na korunách a čepicích nad znaky. 

 

2.12 DALMATIAE / král dalmatský [25] 

Tento erb je tvořen modrým štítem se třemi zlatými levhartími hlavami 

seskupených do trojúhelníka a to tak že v horní části jsou hlavy dvě a ve spodní jedna, 

na hlavách lvů jsou červené čepice. Pokud se však podíváme na královskou oratoř, mají 

levharti na hlavách koruny. [26] Správné zpodobení je na královské oratoři. Levharti 

mají být skutečně korunovaní!119 Důvod této odlišnosti se můžeme jenom domýšlet. Ať 

                                                 
117 OTTO 1897, 343 
118 OTTO 1897, 355  
119 OTTO 1897, 348 
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už byl veden neznalostí či pouhou nechutí zlatit či jenom tím že byl důvod špatná 

čitelnost při pohledu zespoda. 

Dalmácie je chorvatské pobřeží Jadranu a Dinárských Alp. Dalmácie je též 

území, o které se ve středověku vedly spory Uhry s Benátkami. V době 

pravděpodobného vzniku znakové galerie, tedy v 16. století, Dalmácie tedy nebyla 

s Habsburky přímo spojena, ale vztahovala se k Uhrám.120 

 

PRINCEPS ET INFANT HISPANIARUM / infant španělský [27] 

Titul infant španělský do sebe zahrnuje hned několik královských titulů. Jsou to: 

král granadský, král obojí Sicílie, král aragonský a král leonský. Tyto pravděpodobně 

souvisejí s arcivévodou Maxmiliánem synem Ferdinanda I.  

Důvodem je snad to, že roku 1548 si Maxmilián bere za manželku Marii, 

Španělskou dceru Karla V.121 

 

2.13 král granadský [28] 

Tento znak je tvořen stříbrným štítem, na němž je stojící puklé zlaté granátové 

jablko na zlaté větvičce se zlatými listy, vnitřek v prasklině jablka je červený. 

Království granadské je bývalé království maurské a později díl království 

Španělského. Maurské království roku 1492 kapitulovalo pod vedením posledního krále 

Abdulláha Ibn Abdilláhi (údaje nezjištěny) v Santa Fé a ztratilo tak samostatnost. 

Vlivem španělského útlaku zde roku 1568 došlo k povstání, které bylo definitivně 

potlačeno v roce 1571.122 

 

2.14 král obojí Sicílie [29] 

Tento znak je úhlopříčně dělen. Dvě boční protilehlá pole jsou stříbrná, na 

každém z těchto polí je černá orlice jejíž hlava směřuje do středu štítu. Dolní i horní 

pole skládají z červené plochy, na níž jsou tři zlaté kůly. Sicílie, italsky Sicillia, je 

nejúrodnější ostrov Středozemního moře. Od Itálie ho odděluje Mesinská úžina.123 

Sicílie je zemí, o kterou bylo svedeno mnoho bojů, a v historii patřila pod království 

Neapolské, jemuž vládl Alfos V. Aragonský jako neapolský král Alfons I. (1442–1458). 

                                                 
120 MAREK / NOVOSAD 1996, 506 
121 POHL / VOCELKA 1996, 156 
122 OTTO 1896, 414-415 
123 OTTO  1905, 119 
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Zde je tedy jasně vidět spojitost se znakem krále aragonského v tomto poli. Od roku 

1505 je Sicílie částí nové říše Španělské a zůstala jí až do roku 1713.124 V tomto roce 

získalo Sicílii Savojsko a 1718 výměnou za Sardinii Habsburkové. Ti postoupili 1735 

vládu sekundogenituře španělských Bourdonů. Dále pak 1816–1861 je součást 

království obojí Sicílie a od roku 1861 je součástí Itálie.125 

 

2.15 král leonský [30] 

Znak leonského krále je též stranově převrácený. Na tomto erbu je červený lev 

se zlatým jazykem a zlatou zbrojí na stříbrném štítě. Nad štítem je královská koruna. 

Leon je někdejší španělské království v menší západní části severní španělské 

vysočiny. Na západě hraničí a Portugaly a Galicií na severu s Asturií, na východě se 

Sterou Kastilií a na jihu s Estramadurou. Skládá se s tří provincií: Salamanky, Leonu a 

Zamory. 

 

2.16 král aragonský [31] 

Znak krále se aragonského se skládá z červeného štítu, na němž je svisle 

umístěno pět zlatých kůlů, přičemž dva krajní tvoří okraj štítu. Nad štítem je posazena 

zlatá královská koruna. Království aragonské bylo dříve samostatné království, které 

obsahovalo severovýchodní část Pyrenejského poloostrova, Katalánii, Valencii a 

Balearské ostrovy. Nyní je toto území součástí Španělska.126 

 

2.17 CASTILIAE / král kastilský [32] 

Tento erb je tvořen zlatou věží s cimbuřím na červeném štítě. Nad štítem je pak 

umístěna královská koruna. Tento znak vykazuje stopy pozdějších přemaleb. Je zde 

patrné,   že původní tedy prvopočáteční provedení mělo výraznější heraldickou figuru. 

Proč byla většina všech erbů takto pracně předělána je mě dnes nepochopitelné. Je tu i 

technický argument. 

Na kov, zde tedy zde konkrétně na dosti velké zlacené plochy se pastózní 

přemalby temperou dosti těžko nanášejí. Pravda je však ta že takovéto argumenty 

zadavatele většinou nezajímají. Olejovou temperou se sice dají provést, ale je zde ale. 

Tato je přilnavá i ke kovové vrstvě tedy na zlacení, ale zlato vždy začne prosvítat.  

                                                 
124 OTTO  1905, 126 
125 MAREK / NOVOSAD / VOSTRADOVSKÁ 1998, 105 
126 OTTO 1889, 581 
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Na takovýchto přemalbách je vidět nejen změna vkusu, ale i to, že se na tyto 

malby nedívalo v době oprav jako na něco co má určitou historickou cenu, ale jen jako 

na prostou dekoraci která má informativní ráz. 

 

 

2.18 HUNGARIAE / král uherský [33] 

Erb krále uherského tento je svisle půlen (polcen) do dvou polí. Toto je 

vysvětleno jako starý a nový znak, jenž tvoří jeden celek. Starým znakem je míněna část 

s břevny a nová část je polovina opatřená patriaršim křížem.127 V prvním poli najdeme 

červené pole, na němž jsou ve spodní části tři zelené pahorky, přes které je položena 

trojhrotá koruna. S nejvyššího prostředního vrcholku je vztyčen patriarší kříž, který 

známe ze slovenského znaku. V druhé polovině je červené pole, na něž jsou vodorovně 

položena tři břevna. Toto je podle literatury takzvaný malý znak. Znak zde zpodobený 

je stranově převrácený a ochuzený o jedno břevno. Ta mají být na znaku čtyři.128 

Tento znak je zde pravděpodobně též ve vztahu k osobě Ferdinanda I. 

Habsburského (1503–1564)129. Ten byl 3. listopadu roku 1527 korunován na uherského 

krále ve Stoličném Bělehradě. 

 

 

2.19 BOHEMIAE / král český [34] 

Znakem krále českého je stříbrný dvouocasý lev ve skoku s červeným jazykem 

na červeném štítě, nad tímto je umístěna královská koruna. Tedy znak země 

s označením královského atributu, což je koruna. Dne 23.130 nebo 24.131 října 1526 

zemský sněm zvolil ve svatováclavské kapli Svatovítského chrámu českého krále.  Byl 

jím manžel princezny Anny Jagellonské (1503132 – 1547)133, Ferdinand I. Habsburský 

(narozen 10. března 1503  Alcale de Henares  Španělsko, umírá 25. července 1564 ve 

Vídni)134, doba vlády na českém trůně je 1526–1564, korunovace jeho i manželky se 

však odehrála až 24. února 1527. 

                                                 
127 KRÁL 1900, 228 
128 BUBEN 2003, 494 
129 POHL / VOCELKA 1996, 500 
130 ČAPKA 1999, 264 
131 AUGUSTA / BROKL / HONZÁKOVÁ 1999, 96 
132 HORA - HOŘEJŠ 1994, 220 
133 POHL / VOCELKA 1996, 500 
134 AUGUSTA / BROKL / HONZÁKOVÁ 1999, 96 
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Ke znaku Českého království je třeba říci, že to nebyl vždy jen lev. Prvním 

českým znakem byla plamená orlice. Je to nejstarší přemyslovský znak, a tím tedy i 

znak zemský.135 Ve starší literatuře se uvádí, že to byla orlice převzatá ze štítu sv. 

Václava.136 Tedy plamenná orlice (černá) na štítu bílém nebo stříbrném byla znakem 

české země asi do roku 1253.   Od této doby se začíná prosazovat lev. 

O získání českého lva se zasloužil 23. července 1158 kníže Vladislav II. (okolo 

1110 až 1174).137Za vydatnou pomoc při dobytí Milána dostal od císaře Friedricha I. 

Barbarossy (1122–1190)138 nový znak se stříbrným lvem na červeném štítě. Tehdy byl 

tento lev ještě s jedním ocasem. Krom erbu si tehdy Vladislav II. tohoto roku vysloužil 

královskou korunu. Tak se stal Vladislav II. českým králem. 

Druhý ocas prý přidal českému lvu císař Otta IV. roku 1204 za hrdinské pobití 

Sasů Přemyslem Otakarem I. (před 1180–1230). Na pečetích se český lev začal 

používat až za Přemysla Otakara II. Dále jej začal tento panovník používat na 

brakteátech. Toto označení pro peníze  je z latinského slova braktea což označuje tenký 

okrouhlý plíšek do něhož je vyražen  jednostranně obraz. Je tedy z jedné strany dutý a 

z druhé vypuklý. Plíšek je vždy z barevného či drahého kovu. První platidla tohoto tipu 

jsou tedy jednostranné.139 Z logiky věci vyplývá, že tyto mince nemohly být železné ani 

hliníkové. Ze železa by toto nešlo provést a hliník je vynález mnohem pozdější a k jeho 

výrobě je hlavně potřeba elektrické energie. Od poloviny 13. století se tedy erbovním 

znamením českého státu stal stříbrný dvouocasý, zlatě korunovaný, lev ve skoku 

s červeným jazykem v červeném štítu. Jeho nejstarší vyobrazení je v pasionálu abatyše 

Kunhuty, dcery Přemysla Otakara II. Jak je vidno z pasionálu abatyše Kunhuty z roku 

1312 nový i starý znak jsou vyobrazovány společně.140 

Pokud se pozorně podíváme, zjistíme, že český lev namalovaný pod triforiem je 

stranově obrácený oproti dnešnímu státnímu znaku, který je na severní zdi vyveden 

ještě jednou, ale již ve správném směru. Vysvětlení je prosté, jde o to, že v době vzniku 

naší erbové řady nemohla být erbovní figura otočena k oltáři zády. Jedině novodobé 

erby (Čechy, Morava, Slezsko) na severní straně chóru jsou správně směrovány, jelikož 

se již nebral na vědomí argument, že figury otočené zády urážejí boha přebývajícího 

v oltáři. Proto jsou většinou figury na severní straně chóru otočeny směrem k hlavnímu 
                                                 
135 BUBEN 2003, 499 
136 KRÁL 1900, 221 
137 AUGUSTA / BROKL / HONZÁKOVÁ 1999, 450 
138 OTTO (s.d.), 598 
139 OTTO 1891, 551  
140 KRÁL 1900, 223 
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oltáři bez ohledu na to, že jsou tím erby mírně pozměněny. Dále platí i to, že někde se 

malíři vyloženě spletli a to jak s nepozornosti, tak z neznalosti, nebo na pravidlo se 

směrem heraldických figur úplně pozapomněli. Přirozená poloha heraldických figur je 

doprava, pokud tak není, musí být toto v popisech výslovně uvedeno.141 Pokud se tedy 

týká správnosti směru, měly by teoreticky být správně všechny erby provedené na jižní 

straně chóru. 

Je třeba se však zmínit o dvou nápisech a jejich znění. V sedmém poli z leva 

z pozice pozorovatele stojícího proti oltáři je latinský nápis ze 17. století provedený 

zlatými minuskulemi na černém pozadí:,,Anno Jesu Christi Salvatoris DCCCCXXII 

s Wenceslaus Marty ret Patrie Dux postMartirium Aviae suae s. Ludmilae  primus hic 

beato Vito Martiri templum aedificavit quo et Sanktus Wolfgangus Eps 

Ratispon.Consecravit et A.D.DCCCCLXVIII Boleslav Pius Epis. Sedem fecit funus II. 

Epis. S.Adalbert A.D.DCCCXCV apud Prutenos cum S. Benedicto, Matthaeo, Isaac, 

Ioanne et Christiano fratribus martyrio coronati; Gnesna civitate huc translat. Peculiaro 

sacellum adjutum est atque Spitignaeus Dux II. A. MIX post s. Procopii obitum anno 

VIII e templos. Viti a citem s. Adalbert unum idque augustius construxit. [35] („Léta 

Ježíše Krista Spasitele 922 sv.Mučedník a vévoda vlasti Václav po umučení své báby 

Ludmily vystavěl tu první chrám blaženému mučedníku Vítu, který sv. Biskup řezenský 

Wolfgang vysvětil a L. P. 968 Boleslav Zbožný biskupským sídlem učinil, jehož druhý 

biskup sv.Vojtěch byl L.P. 995 u Prusů se sv. bratřími Benediktem, Matoušem, Izákem, 

Janem a Kristiánem korunován mučednictvím. Z města Hnězdna sem přenesenému byla 

přidělena zvláštní kaple a vévoda Spytihněv II. Roku 1009 po smrti sv. Prokopa roku 

z chrámu sv.Víta a zároveň z kaple jeden chrám, a to vznešenější zbudoval.“);142 

Pak následuje pole, na kterém je dle restaurátorské zprávy doložen pouze zbytek 

dekorativního orámování a zbytky barev.Jak bylo toto pole vymalováno, je záhadou.Je 

zde předpokládána pouze dekorativní výmalba.143Z různých dobových vyobrazení nic 

konkrétního nevysvítá.Většina vyobrazení je z korunovací, takže se zde objevují různé 

baldachýny a závěsné obrazy nad vrcholem hlavního oltáře. Pokračování historie 

chrámu líčí další nápis na pravé straně z pozice pozorovatele na opět sedmém poli je 

pokračování. [36] 

                                                 
141 BUBEN 2003, 160  
142 KUTHAN ⁄ ROYT 2011, 498 
143 BAREŠ / BRODSKÝ 1987, 2 
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,,Sed quum haec hostili direptione coruissent Rex Johanes I. Ao MCCCCXLIV huius 

fundammenta  fecit atque in Metropolitane Ecclesiam erexit. Filip autem Carolus IV. 

Roma (norum) Imp(erator) etiam divi Sigismundi Martyris multorumq. Sanctorum 

Reliquiis Ao MCCCLXVI ditavit et muneribus audit quibus Rex  Wenceslaus eiusdem 

Carovi filius Ao MCCCLXXXXII posterioriorem templi hujus partem edifecit. Dein 

rasu publico Ao MDXLI  exustum Ferd. I. Rom. Hungariae, Bohemiae Rex Ao MLDV 

instauravit et odbavit. Ferd. verb II.Ceaser piissimus et glorisissiimus non tantum istam 

sed et alias in hoc Regno Bohemiae Ecclesias sordibus heareticorum defoedatas  

expurgavit Ao MDCXXX pulcherrime hanc Metropolitanam renovacii et exornari 

curavit.“(Ale když se tento chrám(myšleno Spytihněvův) zhroutil nepřátelským 

pleněním, král Jan I. roku 1345 položil základy tohoto chóru a dal povýšiti na 

metropolitní chrám. Syn však Karel IV. roku 1366 též  obohatil ostatky sv.Zikmunda 

mučedníka a mnoha svatých a dary rozmnožil, jimž král Václav, téhož Karla syn, roku 

1392 přidělil pozdější  část toho chrámu.Potom chrám obecným vyhlazením roku 1541 

spálený.Ferdinand I., řimský,uherský.český král, roku 1555 obnovil a ozdobil. Potom 

Ferdinand II.nejzbožnější a nejslavnější císař netoliko tento, nýbrž i jiné chrámy 

v tomto království Českém, od znesvěcení kacířského vyčistil, roku 1630 překrásně dal 

obnoviti tento metropolitní chrám.“);      

 

Popisy a zjištění k jednotlivým erbům / jižní strana chóru 
 

Jižní stěna kněžiště začíná hned čtyřmi záhadnými znaky a to: SALINARUM-                                 

není identifikováno, PORTUS MONUS - není identifikováno, MARCHIO 

SCLAVOVIE - není identifikováno, D.SUPERIORIS ANASSI - není identifikováno. 

Toto je stav věcí úředně zapsaný roku 1987.144 

 

2.20 SALINARUM / není identifikováno145Salinsko146 [37] 

 

Salinarum, tedy Salinsko, je tedy zatím záhadná neurčená země. Její erb se 

skládá z červeného štítu, přes nějž je na pokos zlaté břevno. Co se týče této země je 

neurčitá možnost, že se může jednat o ostrov Salina součást Liparských ostrovů, které 

                                                 
144 BAREŠ / BRODSKÝ 1987, 2 
145 BAREŠ / BRODSKÝ 1987, 2 
146 KUTHAN / ROYT 2011, 498 
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patřily pod správu Sicílii, což by mohlo souviset se znakem krále obojí Sicílie. Svou 

domněnku mohu opřít o informaci z mapy Rakouské monarchie. Mapa je zeměpisná 

kolorovaná mědirytina zhotovená v norimberské dílně Johana Christopha Homanna 

mezi lety 1724 až 1730. [38] Je na ní ostrov Salina pod označením Saline vybarvený 

jako jedna z rakouských držav.147 [39] 

 

2.21 PORTUS MONUS / neidentifikováno,148 Pordenone 149 [40] 

 

Toto byl tedy stav z doby, kdy byly znaky restaurovány, tedy z roku 1987 

neidentifikovaný. Tedy pokud se podíváme na tento znak z pozice toho, co na něm 

vidíme, jedná se tedy o červený štít, jež je vodorovně půlen stříbrným břevnem přes toto 

břevno je vyvedena zlatá otevřená brána s trojúhelníkovým štítem. Před toto bránou 

jsou sestupně čtyři zelené kopečky, jež tvoří dohromady přibližně tvar ležatého 

kosočtverce, jehož jeden vrchol zasahuje do otevřené brány. U tohoto erbu se jedná o 

špatné označení neboť PORTUS MONUS není nic. Správně se jedná o Portus Naonis 

neboli Pordenone, což je provincie v severovýchodní části Itálie.150 K této domněnce 

nás přivádí informace o změně pečeti Přemysla Otakara II. (kolem 1233–1278).151 

Český král Přemysl Otakar II. totiž od 21. srpna 1270 začal používat novou pečeť. 

Důvodem bylo získání nových držav a to Chebska a provincie Pordenone, jež se 

nachází v severovýchodní Itáli.152 Provincie a město téhož jména Pordenone má 

latinský název Portus Naonis.153 

Znak města Pordenone a tedy i celé provincie je však mírně odlišný od znaku 

v pražské katedrále. Kopečky nejsou návrší, ale stylizované mořské vlny.154 Je tedy 

jasné, že se jedná o chybně popsaný erb a též dnes chybně vypadající. Vzhledem 

k nemožnosti získání informací o všech barevných vrstvách nemohu říci, zda 

k chybnému označení došlo již při tvorbě nebo až při následných opravách. Věcná 

chyba na vyobrazení, kde jsou místo modrých vln čtyři kopce, nemusí být chyba z časů 

vzniku erbovní galerie. Může jít o změnu barevného tónu vlivem chemických změn 

                                                 
147 POHL / VOCELKA 1996, 492-493  
148 BAREŠ / BRODSKÝ 1987, 1 
149 KUTHAN 2008, 156, 188 
150 OTTO 1903, 247 
151 AUGUSTA/ BROKL/HONZÁKOVÁ 1999, 328 
152 KUTHAN 2008, 156, 188 
153 OTTO 1903, 247 
154 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?oldid=6641281 Přispěvatelé: Jowe, Klara Jung, Vest, 

vyhledáno 13. 3. 2014 
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v barvě a z tohoto důvodu mohlo později dojít ke špatné přemalbě, která pak způsobila 

nečitelnost znaku. O svém tvrzení se nemohu přesvědčit a je to tedy pouze domněnka. 

 

2.22 MARCHIO SCLAVOVIE /neidentifikováno,155  markrabě 

vendický  neboli vendická marka156 [41] 

 

Tento erb nebyl mnou identifikován na základě popisky. Země Slavovie je jaksi 

záhadou. Tento znak sestává ze zlatého štítu, na němž je černá špičatá čepice 

zvonovitého tvaru s šňůrkou pod bradu. Tento erb se nachází na velkém rakouském 

znaku pod označením vendická marka. Pokud se tedy budeme držet identifikace 

vendická marka je několik možností! Vévodství Vendské v Polsku a též vévodství 

Vendeme ve Francii kde se nachází město stejného jména.157 Třetí možností a to 

nejpravděpodobnější je že se jedná o Wendenland což je německý název pro kraj ve 

východní části Pruska zajímající bývalé hrabství Lüchow (Ljuchov) a Danenberg. 

Obyvatelé jsou zde slovanského původu a mají do dnes mnohé zvláštnosti v mluvě a 

zvycích. O slovanském původu svědčí mnohá místní jména, ale i kruhovitá poloha 

vesnic. Ještě na začátku 18. století bývala v některých kostelích slovanská kázání 

(lužicko-srbská).158 Další snad nejpravděpodobnější možností doloženou jen kusou 

zmínkou v historii Rakous je to, že k nim Přemysl Otakar II. (kolem 1233–

1278)159 160připojil mezi jinými zeměmi i vindickou marku. To že se způsob psaní 

jednoho názvu mění je vždy matoucí. 

Samostatné heslo vindická marka však není k nalezení. Jediná a poslední 

možnost potvrzená kusou informací odkazuje na jiné určení. Pravděpodobně se jedná o 

zem s označením Vindelicie, což je starověký název pro zemi rozkládající se mezi 

Alpami a Dunajem, Innem a Lechem až k Bodamskému jezeru. Jméno má 

pravděpodobně od keltského národa Vindeliků, kteří se dělili do několika kmenů. V 

roce 15 př. Kristem byla země podmaněna Římany. Vznikla zde provincie Rhetie. Na 

strategických místech Římané založili vojenské a obchodní tvrze a tábory, jež daly 

vzniknout pozdějším významným městům. Např. Augusta Vindelicorum (pozdější 
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Augšpurk) nebo Regina Castra (Řezno) a Servidorum (dnes Straubing / Štrubina), Astra 

Batava (Pasov) aj. V 5. století po pádu římského impéria toto území zabrali (na východ 

od Lechu) Bavoři a (na západ od Lechu) Svévové a Alamani. 

 

2.23 D. SUPERIORIS ANASSI / vévoda Hornorakouský [42] 
 

Tento znak se skládá ze dvou částí. Erb je svisle půlen. V prvním poli je červená 

plocha, jež je svisle dělena dvěmi břevny. V druhé půli erbu je zlaté pole, v němž je 

černá orlice.161 Nad erbem není umístěna vévodská čepice či klobouk. Přitom zkratka 

písmeno D odkazuje na titul vévoda nebo vévodství Horní Rakousko. Roku 1904162 je 

Horní Rakousko uváděno jako arciknížectví. Dnes je Horní Rakousko částí nacházející 

se v severní části  Rakouské republiky. Horní Rakousy či Horní Rakousko má správní 

centrem v Linci, který byl dříve hlavním městem této země. Horní Rakousko vzniklo 

roku 955 z bavorské východní marky původně jako léno Babenberků. Rakousko pak 

bylo 1156 povýšeno na vévodství. Rakousko bylo s českými zeměmi spojeno roku 

1246–1247 vládou Přemyslovce Vladislava. Přemysl Otakar II. pak po sňatku 

s dědičkou Markétou Babenberskou byl v letech 1250–1276 další panovníkem, který 

spojil Rakousko s českými zeměmi. K Rakousku však tento panovník připojil další 

země, mj. Korutany, Kraňsko a Vindickou marku. Po smrti vladaře správu nad tímto 

územím převzal vítěz od Moravského pole Rudolf I. Habsburský (1218–1291).163 Od 

této doby vládli Habsburkové až do roku 1918. Na arcivévodství bylo Rakousko 

povýšeno roku 1452.164 Je tedy záhadou, proč je zde znak v katedrále označen jako 

vévodství. 

 

2.24 C. FRISIAE / hrabě fríský [43] 

 

Erb hraběte fríského je tvořen snad modrým štítem s hvězdami, na němž jsou dva 

nad sebou kráčející lvi. Frísko (Friesland, Vriesland). Staré Frísko, neboli středověké, 

bylo území při Severním moři od ústí Rýna až k ústí Vesery.165 Frísko bylo roku 1523, 
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v čase vlády císaře Karla V. (1500–1558),166 připojeno k burgundsko-nizozemské 

državě.167 

 

2.25 C. ARTHESTIE / hrabě Dártois/hrabství Artois [44] 

 

Erb hraběte Dártois se skládá se stříbrného štítu, na němž je deset zlatých lilií ve 

čtyřech řadách pod sebou. První řada obsahuje trojici lilií, druhá dvojici, třetí opět 

trojici a čtvrtá poslední dvojici. Přes spodní část první řady lilií je položen turnajový 

límec červené barvy. Je tedy myšleno od shora dolů. 

Považujeme za vhodné připomenout, co se vlastně skrývá za tímto 

pojmenováním. Artois, historická země a v současnosti francouzský depártmánt Pas-de-

Caleis se starobylým hlavním městem Arrasem. V letech 863–1180 bylo sídlem 

flanderských hrabat. Jako hrabství flanderské připadlo Artois Francii. V roce 1384 

sňatkem Burgundsku a v roce 1493 Habsburkům. Po tzv. Pyrenejském míru 1659 bylo 

definitivně připojeno ke Francii.168 

Po celé 18. a 19. století bylo hrabství Artois označováno za obilnici Francie.169                      

Je pravděpodobné, že jí bylo již ve staletích předchozích a tudíž za hodnotnou zemi pro 

jakéhokoliv majitele. 

 

2.26 C. FLANDRIAE / hrabě flanderský [45] 

 

Tento erb se skládá ze zlatého štítu, na kterém je černý lev ve skoku. Flandry 

jako samostatnou zemi dnes nenajdeme. Toto kdysi samostatné panství je rozděleno 

mezi Belgii, tj. Flandry východní a západní, Nizozemí zde činí část provincie  Seelendu 

a poslední část Flander se nachází ve Francii jako část departementu Nord a Pas de 

Calais.170 

Roku 1384 byly Flandry spojeny s Burgundskem a v roce 1482 připadla tato hrabství 

Habsburkům.171Flandry, které připadly Habsburkům, byly v této dávné době velmi 

bohatá země. Jejich podnebí bylo popisováno jako vlhká, ale zdravá země s tučnými 
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pastvinami a úrodnými poldry. Byla zde rozvinutá výroba látek. Jméno Flandry se 

původně vztahovalo na město Bruggy a jeho okolí (municipium Flandrense) a byly 

spravovány zvláštním hrabětem.172  Po roce 863 byla k Flandrum připojena další 

panství:Gent, Courtrai, Tournai, Arras a hrabství Artois. Odtud pramení erb označený 

názvem hrabě Dártoi v galeri erbů.173 

 

2.27 C. CILIAE / hrabě celský [46] 

 

Erb hraběte celského. Tento skládá se z štítu rozděleného křížem do čtyř polí.                   

V prvním pravém horním vidíme tři zlaté hvězdy na stříbrném poli. Druhé horní pole je 

červené se dvěma vodorovnými bílými břevny. Spodní dvě pole jsou tvořeny týmiž 

motivy jenže v opačném pořadí. Tedy třetí pole je tvořeno bílými břevny v červeném 

poli a čtvrté poslední pole je tvořeno zlatými hvězdami v stříbrném poli. Cele neboli 

Celje je město ve Štýrsku na řece Savině 174 což dnes  severní Slovinsko.175 Nad 

městem je zřícenina hradu Horní Celje. Původně zde byla římská osada zvaná Celeja 

Claudia. V první polovině středověku Celja patřila k marce korutanské. Ve čtrnáctém 

století se stala Celja správním centrem rozsáhlého hrabství. Je nutno připomenout i 

hraběnku Barboru Celskou (1390 až 1395–1451) královnu uherskou, českou a římskou 

císařovnu manželku Zikmunda Lucemburského 176 (1368–1437).177 Celjské hrabství 

připadlo po vymření hrabat Celjských roku 1456 císaři Bedřichu III. Habsburskému a 

bylo spojeno s vévodstvím Štýrským.178  
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2.28 C. CORITIAE / hrabě gorický [47] 

 

Erb hraběte gorického. Gorica, italsky Gorizia, je historické území, nacházející 

se na italsko-slovinském pomezí se střediskem ve městě Goricii 179 Hrabata gorická se 

smluvně zavázala, že jejich panství připadne domu Habsburskému; odtud vzniklo v roce 

1500 tzv. Gorické dědictví.180 Tento znak je tvořen štítem, který je úhlopříčně dělen, a 

to z pravé horní hrany do levého spodního okraje. Tedy, správně řečeno, erb je 

rozdělený na pokos. V levé horní části se nachází zlatý lev ve skoku na stříbrném poli. 

Dolejší část tvoří tři bílá břevna v červeném poli. Toto je znak, který vidíme zde. 

Jinak je ale znak Goricie popisován v Ottově slovníku naučném, kde je erb popsán, jako 

na pokos dělený, kdy je v horním poli korunovaný zlatý lev v modrém poli a dolejší část 

tvoří tři bílá břevna v poli červeném.181 

 

2.29 C. CIBURG / zatím neurčeno 182/Kiburk [48] 

Podle titulu nápis znamená hrabě ciburgký. Pokud se budeme držet toho, že 

nápisy jsou v latině a latinský jazyk neužívá písmeno K, jež je v písmu nahrazováno 

písmenem C, a to je vyslovováno podle určitých pravidel buď jako hláska C nebo K.183 

Z tohoto plyne,  že Ciburg se může změnit na Kiburg. 

Jelikož se jedná o erb z erbové galerie spojené s nástupem Habsburků na český 

trůn, bylo třeba hledat v literatuře o Habsburcích. Zde vyplynulo, že mezi habsburské 

državy patří Kyburg. První, kdo z habsburské rodiny získal Kiburk, byl roku 1267 

Habsburský hrabě Rudolf IV: jako dědictví po matce, když vymřela hrabata z Kiburku. 

Dle informací z roku 1900 je Kyburg (Kiburg) vesnice ve Švýcarsku 

v curyšském kantonu. Nad vesnicí je starý zámek [49], v kterém kdysi sídlila hrabata 

z Kyburgu. Kyburgské panství připadlo roku 1416 Rudolfu Habsburskému, a tím tedy 

Rakousku. Po roce 1452 Rakousko postoupilo hrabství městu Curychu. Znak hrabství si 

však Rakousko ponechalo ve znaku.184 

Erb hraběte kiburkého se skládá z červeného štítu, který je úhlopříčně půlen 

zlatým břevnem z levého vrcholu do pravé spodní části. V těchto takto vzniklých polích 
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jsou umístěna heraldická zvířata. V každém poli je jeden zlatý lev s jedním ocasem ve 

skoku. [50] Tento se nachází i na internetových stránkách dnešních provozovatelů 

zmíněného hradu Kiburg.185 

 

2.30 C. PHYRETARUM / hrabě pfirtský [51] 

 

Skládá se z červeného pole, na němž jsou dvě zlaté ryby. Ty jsou umístěny 

svisle s hlavou nahoru a ocasem dolů. Každá z ryb je prohnutá do tvaru půlměsíce. 

Hřbety jsou natočené k sobě a hlavy a ocasy jsou vyhnuté směrem k okrajům štítu. 

Takto položené ryby se správně označují odvrácené ryby. Pokud jsou ryby opačně, jde o 

přivrácené ryby. Přivrácení i odvrácení se vztahuje nejen na ryby, ale i na jiné 

heraldické obecné figury.186 

Erb Pfirtu můžeme najít i na habsburském rodokmenu v Habsburském sále na 

zámku Tratzberg v údolí řeky Inn nedaleko Innsbrucku v Tyrolsku. Proslulý malovaný 

rodokmen pochází asi z roku 1520.187 [52] Pfirt se tedy dostal do držení Habsburků 

sňatkem Johany z Pfirtu (?–1351) s Habsburkem vévodou Albrechtem II. (1298–1358) 

zvaným Moudrý nebo Chromý. [53] Tento vládl mezi lety 1330 až 1358.188 Pfirt město i 

kraj Pfirtský se nachází v Burgundsku. Pfirt, dnes francouzsky zvaný Ferré, tedy 

významně souvisí s Habsburským rodem. Tento znak můžeme vidět v erbovní galerii 

dvakrát. Jednou na severní straně, kdy je součástí znaku vévody wirtemberského, [12] 

ale není součástí znaku vévody burgundského, kde by ho pozorovatel očekával. Pak ho 

vidíme zde samostatně. 
 

2.31 C.TIROLIS / hrabě tyrolský [54] 

 

Hrabě tyrolský má erb tvořený stříbrným štítem s červenou, zlatě korunovanou, 

orlicí se zlatou zbrojí. Orlice má na křídlech zlaté parasonium, které je na hrudi 

vynecháno. Tedy vybíhá z leva i zprava z hrudníku, aniž by ho překrývalo. Ottův 

slovník naučný však při popisu udává mírně odlišný vzhled. Znak země má tvořit 

jednohlavý stříbrný orel ve stříbrném poli se zlatou korunou, zlatými spáry a zlatými 
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jetelovými lístky na křídlech a nad štítem je knížecí koruna. Tak byl ideální vzhled 

tyrolského erbu popsán roku 1906. V popisu je ale opomenuto, že trojlístky jsou 

součástí zlatého parasonia, které je zde ovšem překvapivě, navíc na téže straně, 

vyobrazeno.189 V tomto popisu je pro jistotu napsáno slovo jednohlavý orel, což je 

z heraldického hlediska chyba! Orel je heraldické ztvárnění ptáka orla s dvěma hlavami! 

Proto často užívané slovní spojení „rakouská orlice“ je chybné! Správné je tedy říci 

rakouský orel.  

Habsburkové Tyrolsko zdědili roku 1363 po Markétě zvané Maultasch.190 

Markéta Maultasch (Markéta Pyskatá; 1318–1369)191 je úzce spojená též s českými 

dějinami, neboť byla manželka českého prince Jana Jindřicha (1322–1375)192 Ten byl 

druhým synem Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny.193 Svatba se konala 16. září 

1330. Tato Markéta Maultasch však byla velká intrikánka a svého chotě vypudila 

z hradu Tyrol. Byl to připravený puč, při kterém byla využita manželova vyjížďka na 

lov. Když si tedy Jan Jindřich 2. listopadu 1341 vyjel na lov se svou družinou, vytlačila 

zbytek věrných z hradu. Po návratu našel princ zavřená vrata.194 Nebylo to snad kvůli 

nechuti k mužům. Markéta uvažovala o jiném výhodnějším sňatku.195 Chtěla si vzít 

syna císaře Ludvíka Braniborského. Svatba s novým manželem se konala 10. února 

1342.196 Svatbě předcházel rozvod a v té době ostuda pro Markétu, která byla o čtyři 

roky starší než její manžel, jenž byl podle zpráv slabé tělesné konstituce, ale jeho žena 

byla nátury velmi vášnivé. Jako důvod pro své jednání a pro rozvod, a tedy i následující 

svatbu udala neschopnost manžela plnit manželské povinnosti. Jelikož se Jan Jindřich 

narodil 12. února 1322, není divu, že v tak nemužném věku se nezmohl na plnění 

manželských povinností! Jednalo se však o spíše zákulisní praktiky, k nimž se Markéta 

propůjčila, aniž možná tušila, že je jen figurkou na politické šachovnici. Císaři šlo jen o 

to zastavit vzestupující moc Lucemburků a rozvod a následující sňatek byl tedy jen 

mocenský akt.197 Jan Jindřich se za svého života jako markrabě moravský ještě třikrát 

oženil, a to s Markétou Opavskou, s níž žil v letech 1349 až 1363. Ta s ním měla šest 

dětí. Tedy nemůžeme věřit tomu, že Markéta Maultash měla pravdu, když tvrdila, že je 

                                                 
189 OTTO 1906b, 986 
190 OTTO 1906b, 978 
191 POHL / VOCELKA 1996, 510 
192 ŠUSTA 1946, 367 
193 AUGUSTA/ BROKL/HONZÁKOVÁ 1999, 156 
194 SPĚVÁČEK 1979, 154 
195 ŠUSTA 1946, 367 
196 SPĚVÁČEK 1979, 156 
197 SPĚVÁČEK 1979, 156 



 

51 

manžel impotentní. Další ženou Jana Jindřicha byla v letech 1364 až 1366 Markéta 

Rakouská. Poslední žena byla Alžběta Oettiengenská.198 

 

2.32 COMES HAPSBURGIS / hrabě hapsburský [55] 

 

Erb habsburského hraběte se skládá ze zlatého štítu, na němž je červený lev ve 

skoku, s jedním ocasem a červeným jazykem. Tento erb je evidentně erbem 

reprezentujícím šlechtický rod a ne erbem zemským. Je třeba dodat základní věc 

k tomuto osobnímu erbu. Ve Švýcarsku na soutoku Rusy a Aary u Bruggu, nechal 

postavit štrasburský arcibiskup Werner hrad Habichtsburg. Dodnes je zde zachovalá 

strážní věž pocházející z 11. století. Ota II. ( ? – 1111 ), který zde zemřel, byl první, kdo 

se podle tohoto hradu nazýval hrabětem z Habsburku. [56] Ale prvním Habsburkem na 

českém trůně byl až rakouský vévoda a římskoněmecký král Albrecht II. Habsburský 

(1397 ─ 1439)199, manžel Alžběty Lucemburské (?–1442)200 dcery českého krále 

Zikmunda Lucemburského (1368–1437). Vládl jako Albrecht I. v letech 1437 až 

1439.201 

Prvním zvoleným Habsburkem vládnoucím na českém trůně byl Ferdinand I. 

Habsburský (1526–1564). Posledním korunovaným českým králem byl Ferdinand I. 

(V.) zvaný Dobrotivý (1793–1875).202 [57] Tento panovník byl korunován 7. září 1836 

a odstoupil 2. prosince 1848. 203 Po něm nastoupil na trůn František Josef I. (1830–

1916),204 [58] který se však nikdy nenechal korunovat na českého krále (ačkoliv pro 

korunovaci byl mj. stavebně upravován Španělský sál i přilehlá Rudolfova galerie na 

Pražském hradě). Po jeho smrti byl posledním panovníkem Karel I.(1887–1922 )205. 

[59] Tento panovník již také, pro změnu ve víru I. světové války, nebyl korunován na 

českého krále. 
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204 AUGUSTA / BROKL / HONZÁKOVÁ 1999, 105 
205 AUGUSTA / BROKL / HONZÁKOVÁ 1999, 191 
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2.33 LADG ALSATIAE / landhrabě alsaský [60] 

 

Tento erb se skládá z červeného štítu, který je rozdělený na koso zlatým 

břevnem, které má stříbrné okraje a je vedené z pravého horního rohu k levému okraji. 

Ve dvou takto vzniklých polích jsou zlaté korunky. V horní části jsou tři tyto koruny 

tvořící trojúhelník. Ve spodním poli jsou tyto stejně rozmístěny, jen s tím rozdílem, že 

podstavy korun jsou otočené směrem k břevnu.  

Alsasko nebo Elsasko se německy nazývá Elsass, francouzsky Alsace. Je známé 

též starodávné pojmenování Aliatia (resp. Eliatia).206 Dnes jsme zvyklí znát spíše 

spojení Alsasko-Lorinsko. Alsasko sousedí s Lotrinskem. Jsou to dvě historická území 

na levém břehu Rýna. Tato území byla předmětem sporu mezi Francií a Německem. 

Vždyť Alsasko od roku 1648 přináleželo k Francii. Než se tak stalo, tak je, coby 

hrabství, měli v držení od roku 1362 Habsburkové.207   Od roku 1945 patří Francii.208 

 

 

2.34 MARCHIO BURGOVIAE / markrabě burgavský [61] 

 

Erb markraběte burgavského je tvořený červeným štítem osazeným třemi 

stříbrnými, nakoso položenými, břevny, loženými zprava od shora doleva dolů. Přes 

stříbrná břevna je navíc svisle položen jeden zlatý kůl. 

Burgavsko má svůj znak zastoupený ve znaku bavorského království. [62] Toto 

je informace pocházející z roku 1895. Alespoň nějaké základní vodítko nám poskytuje 

dvojstrana v německé encyklopedii WAPPEN DER WICHTIGSTEN 

KULTURSTAATEN          (tj. Znaky hlavních kulturních států) z roku 1895.209  Další 

zdroj toto potvrzuje popisem bavorského znaku: Znak jest štít rozdělený na čtyři pole a 

nesoucí ve svém středu bělomodrou šachovnici dlaždičovou, v horních polích nachází 

se vpravo falcký lev s červenou korunou v červeném poli, vlevo tři stříbrné špice na 

červené půdě, ve spodních polích vpravo zlatý kůl na půdě červenobíle pruhované, 

vlevo pak modrý lev se zlatou korunou v poli bílém. Štít drží po každé straně dvouocasý 

                                                 
206 OTTO 1894, 540 
207 OTTO 1894, 551 
208 MAREK / NOVOSAD 1996, 70 
209 Brokhaus'  konverβations ═ Lexikon.,Sechzehnter Band, Leipzig, Berlin und  Wien  1895,500–501 

. 
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lev. Zemské barvy jsou modrá a bílá.210 Z popisu je jasné, že znak burgavska je v třetím 

poli bavorského znaku. Je nutno říci, že i popisy si občas nevědí rady s podáním 

skutečnosti. Bavorská modrobílá šachovnice je ve skutečnosti složena s kosočtverců, 

tedy není to šachovnice, ale erb tvoří routy. Tyto nejsou svisle, ale na koso položeny. 

Pohled do reprodukce staré mapy ukazuje na malý územní celek [63] pozdějšího 

Virtemberska a Švábska.211 Takzvaný Dunajský kraj a zde se nachází i město Burchau 

[64] což dokládá novější mapa Bavorska.212 To nás vede k domněnce, že od tohoto 

města tedy pochází název Burgavsko. 

 

 

2.35 PRINCEPS SVEVIAE / vévoda švábský [65] 

 

Erb arcivévody švábského se skládá ze zlatého štítu, na němž jsou tři červení 

kráčející lvi nad sebou. Nad štítem je ještě posazena arcivévodská čepice. 

Švábsko (německy Schwaben) je historické území v jihozápadním Německu.213              

Do 8. století se toto území nazývalo Alamanie.214 Po roce 1268 se rozpadlo na řadu 

menších území.215 Důvodem bylo to, že toho roku 1268 zahynul v Itálii Konrád V., 

zvaný Konradin, poslední člen mocného rodu Štaufů a tím ve Švábsku zanikla vévodská 

moc. Vévodská práva pak vykonávali takzvaní zemští fojtové. Tito byli ustanovováni 

z čelných domácích knížecích rodů. Mezi nejmocnější byli v jižním Švábsku právě 

Habsburkové. Což je přední důvod, proč je v erbové galerii tento znak. Severní část 

Švábska zas drželi ve správě hrabata Virtemberská.216 Ve 14. a 15. století vznik švábský 

městský svaz a švábský spolek.217 V městském svazu byla zastoupena říšská města 

Ulm, Augšpurk, Basilej, Reutlingen, Štrasburk a jiné. Roku 1488 se na popud krále 

Maxmiliána vytvořil Švábský spolek.218                  O několik let později, v roce 1495 na 

území Švábska vzniklo vévodství württemberské.               V současné době tvoří 

Švábsko součást německých spolkových zemí Bádensko-Württembersko a Bavorsko.219 

                                                 
210 OTTO  s.d., 518 
211 POHL / VOCELKA 1996,492–493 
212 OTTO s.d., 52–53 
213 MAREK / NOVOSAD / VOSTRADOVSKÁ 1998, 341 
214 OTTO 1906a, 847 
215 MAREK / NOVOSAD / VOSTRADOVSKÁ 1998, 341 
216 OTTO 1906a, 847 
217 MAREK / NOVOSAD / VOSTRADOVSKÁ 1998, 341 
218 OTTO 1906a, 847 
219 MAREK / NOVOSAD / VOSTRADOVSKÁ 1998, 341 
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2.36 LANGRAVIUS SUPERIORIS ET INFERIORIS LUSATIAE / 

 lankrabě Horní a Dolní Lužice [66] 

 

Označení dvojice znaků je poněkud zavádějící. Ani ne tak ve smyslu sdělení, ale 

především v tom, že malíři si spletli znaky a nad nápisem SUPERIORIS (tj. horní), se 

nachází znak dolnolužický a nad nápisem INFERIORIS (tj. dolní), se nachází znak 

hornolužický. 

 

2.37 ET INFERIORIS LUSATIAE / markrabě Dolní Lužice [67] 

 

V oficiálním seznamu uvedeném v restaurátorské zprávě je zmíněn titul 

lankrabě. I u tohoto znaku je popis mírně zavádějící. Pouze sděluje to, že jde o Dolní 

Lužici a navíc bez udání titulu; na markrabský titul upozorňuje jen čepice markrabího. 

Znak zde v katedrále spodobený se, skládá s červeného vola s ocasem spuštěným k zemi 

na stříbrném štítě. Oficiální popis znaku je však jiný! Znak Dolnolužického markrabství 

se skládá z červeného vola s pozdviženým ocasem nad hřbet, který je umístěn na 

stříbrném štítě.220 Nad tímto je umístěna čepice markrabího. 

Dolní Lužice byla připojena k českému království roku 1373. I Dolní Lužici 

získal Ferdinand I. (1503–1564)221 z důvodu dědičných práv jako manžel Anny 

Jagellonské (1503222–1547).223 

 

 

2.38 LANGRAVIUS SUPERIORIS / landkrabě Horní Lužice [68] 

Nápis nad znakem sděluje titul landkrabě, ale čepice markrabat upomíná na titul 

markrabě. Dříve bylo zváno marka budyšínská a zhořelecká nebo i Šestiměstí. 

Znakem markrabství Horní Lužice je zlatá zeď na modrém štítě (tento znak 

používá i město Budyšín). Co se týče zde spodobenému znaku, není zde modré pozadí, 

ale spíše šedočerné. Toto území bylo již od roku 1086 pod mocí českého království, 

jemuž bylo dáváno lénem. Od roku 1319 do roku 1635 součástí království Českého. 

                                                 
220 KRÁL 1900, 226 
221 POHL / VOCELKA 1996, 500 
222 HORA - HOŘEJŠ 1994, 220 
223 POHL / VOCELKA 1996, 500 



 

55 

Toto platilo do roku 1635, kdy byly Horní i Dolní Lužice za třicetileté války císařem 

postoupeny Sasku.224 Také toto markrabství získal Ferdinand I. (1503–1564)225 

z důvodu dědičných práv jako manžel Anny Jagellonské (15032261547)227. 

Dále však bylo společně s Dolní Lužicí císařem Ferdinandem II. (1578–1637)228 

roku 1635 postoupeno saskému kurfiřtu s podmínkou podržení titulu markrabství.229 

 

2.39 MARCHIO MORAVIAE / markrabě moravský [69]  

 

Ještě krátce zmiňme všeobecně známý znak markraběte moravského. Tento znak 

tvoří červeno stříbrně šachovaná jednohlavá a zlatě korunovaná orlice se zlatou zbrojí 

na modrém pozadí. Nad štítem je umístěna markraběcí čepice. 

Moravská orlice byla vylepšena císařem Bedřichem (1415–1493)230 roku 1462 

tím, že byla stříbrná barva nahrazena barvou zlatou. Tato změna však nebyla 

moravským zemským sněmem přijata ani potvrzena a vylepšení se neujalo.231 Co se 

týče stranového převrácení, je tento znak v pořádku, protože je na jižní straně. Také titul 

moravského markraběte získal Ferdinand I. (1503–1564)232 z důvodu dědičných práv 

jako manžel Anny Jagellonské (1503233  ─  1547)234. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
224 BUBEN 2003, 501 
225 POHL / VOCELKA 1996, 500 
226 HORA - HOŘEJŠ 1994, 220 
227 POHL / VOCELKA 1996, 500 
228 POHL / VOCELKA 1996, 500 
229 OTTO 1900b, 495  
230 POHL / VOCELKA 1996, 498 
231 BUBEN 2003, 500 
232 POHL / VOCELKA 1996, 500 
233 HORA - HOŘEJŠ 1994, 220 
234 POHL / VOCELKA 1996, 500 
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3 Závěr 
Ve své práci jsem se snažil, shrnout dostupná fakta o znakové galerii. Mnohé, co 

jsem se dozvěděl, v sobě skrývalo další otázky. Hned první otázkou je, zda se jedná o 

galerii zemských znaků, či o osobní či rodovou reprezentaci vládnoucího panovníka. 

V názvu restaurátorské zprávy to bylo 43 zemských znaků.  Ve světle získaných 

informací se toto jeví jako mylné označení, i když heraldicky nerozpoznatelné. Není 

rozdílu mezi znakem panovníka a země, které vládne! Je otázka, jak se na tento komplet 

dívat. 

 Lze se na ně dívat jako na znaky zemí, či jako na znaky osoby určitého panovníka, 

nebo na znaky reprezentující Habsburky? 

 Důvod k tomuto názoru je erb hrabě Habsburský. Tento název v sobě neobsahuje 

název země držené, ale jen název rodového sídelního hradu Habichtsburg235. Infant 

španělský, skupina, která obsahuje erb krále granadského krále, krále obojí Sicílie, krále 

leonského a krále aragonského spíše odkazuje na osobní tituly než na země fakticky 

ovládané.  Ani literatura, která se katedrálních znaků dotkla, se nezmiňuje o tom, jak se 

na znaky dívat. Znaky jsou zde pojmenovány, aniž by byl brán zřetel na titulaturu 

připsanou k jednotlivým znakům.  

Další věc, která vyplynula při práci na povrch, je to, že některé země byly již 

ztraceny, ale zde činí slávu i přes hořkou pravdu.  

Erby se ve své podobě většinou nemění. Každému majiteli jde o to, aby ukázal 

neměnnost, a tedy stálost svého postavení. Co se mění, jsou majitelé a politické poměry. 

Zde v katedrále tedy byla reprezentována jak moc římských císařů na našem trůně, tak i 

moc pozdějších rakouských císařů a z pohledu císaře rakouského tato galerie 

reprezentovala historicky Rakousko. Další věc, která je a bude nikdy neobjasněna, je 

doba vzniku a autorství. Co se týče doby vzniku, jedině rok 1630 je doložen nápisem o 

historii a opravách poničeného chrámu. Píše se o překrásném vyzdobení na rozkaz 

nejzbožnějšího císaře Ferdinanda II.236  

Co se týče autorství, tak tuto otázku nejsme dnes schopni zodpovědět. Ani pokus o 

použití znalecké metody se zde nedá uplatnit. Moreliho znalecká metoda zkoumá 

způsob malování rukou, nosů, uší a podružných detailů. Je tedy nejdříve třeba znát 

mnohá prokazatelná díla jednoho autora, naučit se bezpečně detaily a s tímto 

                                                 
235 POHL / VOCELKA 1996, 18 
236 BAREŠ / BRODSKÝ 1987, 4 
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pracovat.237 To nemůžeme na tomto typu díla využít. Důvod je prostý: není žádný 

materiál na porovnávání rozpoznání práce určitého autora. Navíc heraldika pracuje se 

stylizací. Jediné, o co jsem se tedy pokusil, bylo zjistit skutečné souvislosti mezi znaky 

a naší zemí nebo alespoň zde vládnoucími Habsburky. Dalším úkolem bylo zjistit názvy 

některých neurčených znaků. Stav bádání k roku 1987, kdy byla erbovní galerie 

restaurována, se poněkud změnil. V době, kdy jsem se s touto galerií seznámil, vznikala 

velká monografie o katedrále. 

To, co jsem sám rozluštil, jsem si v ní ověřil! Tedy určení jednotlivých znaků. Jediný 

znak, který nebyl doposud v literatuře určen, byl znak, který byl a je dnes chybně 

vypadající a chybně označený identifikačním nápisem. Jednalo se o znak s přípisem 

portus monus. Z tohoto se stal portus naonis čili Pordenone dříve italská provincie dnes 

již jen město tohoto jména. Zde pomohla zpráva o změně pečeti. Konkrétně to byla 

informace o změně pečeti Přemysla Otakara II. Král Přemysl Otakar II. od 21. srpna 

roku 1270 začal používat novou pečeť. Důvodem bylo získání nových držav, a to 

Chebska a provincie Pordenone, jež se nachází v severovýchodní Itálii.238 Zajímavé 

bylo hledání názvů již neexistujících zemí. Dopátrat se, co se za názvy skrývá je často 

věc náhody, která přinese nečekané výsledky.  

Další otázkou je, jakou mají některé erby souvislost s našimi zeměmi či vládnoucími 

Habsburky. Současná encyklopedická literatura je často skoupá na informace, které 

z dnešního pohledu nemají dějinný či historický význam. Hlavním zdrojem byly knihy 

často staré sto i více let. Vodítky byly náhodné zmínky v literatuře, jako například již 

citovaná zmínka o změně vzhledu pečeti. Věc zhoršující hledání bylo to, že i ve starších 

knihách se mísily názvy doby vzniku a názvy již zapomenuté. Problémem bylo určit 

pravdu, když se některá území jmenují podobně a v literatuře již nebyl ani uveden erb 

zaniklých zemí. Problematické bylo pátrání po přípisu marchio sclavovie. Tento znak se 

nachází v literatuře jako venditský 239.  

Jen na základě názvu nebylo možno zemi přesně identifikovat. V práci je tedy 

uvedeno několik možností. Příkladem problematického určení je erb MARCHIO 

BURGOVIAE  m arkrabě burgavský, k němuž jsem nenašel nic v psané formě. Jediné 

potvrzení skutečné existence této země je zobrazení znaku v znaku království 

bavorského. Ale i tato informace byla získána pouze pokusem najít jakékoliv pokud 

                                                 
237 KROUPA 2010, 163 
238 KUTHAN 2008, 156,188 
239 KUTHAN / ROYT 2011, 489 
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možno heraldicky správné informace v zobrazeních různých zemských znaků. 

Dvojstrana  WAPPEN DER WICHTIGSTEN KULTURSTAATEN (ZNAKY 

HLAVNÍCH KULTURNÍCH STÁTŮ) v německé encyklopedii z roku 1895 (Brokhaus'  

konverβations ═ Lexikon.Leipzig, Sechzehnter Band,Berlin und Wien 1895 ) mně 

poskytla alespoň tuto obrazovou informaci. Cennými zdroji informací byly dále 

reprodukce starých map. Na jedné z těch se objevilo záhadné Burgavsko.  

Tato práce byla jedním velkým dobrodružstvím napříč dějinami a zeměmi již dávno 

zaniklými. Při jejím vzniku se ukázala potřeba vyhledat v literatuře různá životní data. 

Záhy se však ukázalo, že jména všeobecně užívaná jsou často jiná než jména původní. 

Jako ukázka tohoto je například architekt František Mikš (1852–1924)240, při hledání 

jehož jména vyšlo najevo, že se jedná o Mikeše a ne Mikše. Také architekta Josefa 

Ondřeje Kranera najde badatel v literatuře jako někoho trochu jiného. Je zde uveden 

jako Joseph Andreas Kraner s informací, že v matrice je uvedeno Anton.241 Při pátrání 

v historii vždy vyplyne mnoho zajímavých informací zavátých v  proudu času. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
240 VLČEK  2004, 425  
241 VLČEK  2004, 336 
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4 Obrazová příloha 
 

 
1. Korunovace Marie Terezie na královnu českou 12. května 1743 v pražském  

 Svatovítském chrámu 
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2. Ludvík Kohl:Vnitřek chrámu sv. Víta, 1810─1816, olej, dubové dřevo, 

65.8 × 87.0   cm. 
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3. Ludvík Kohl: Svatojánský náhrobek, 1816, olej,dřevo,72 × 51 
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4. Ludvík  Kohl:Interiér sv.Víta (pohled od oltáře k Wolgemutově kruchtě), olej, 
dřevo, 65,6 × 87,5 cm. 242 
 

                                                 
242 PÁNKOVÁ 1984, 45 
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5. Ludvík  Kohl: Chrám sv. Víta, datace 1814, olej, dubové dřevo,  65,5 × 87 cm. 
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6. Návrh dostavby chrámu sv. Víta podle Josefa Krannera, akvarel Petr Maixner, 

  1867  
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7. Wolmutova zpěvácká tribuna/kruchta  
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8. Cínová rakev Rudolfa II., z roku 1612 

 

 
9. Královská oratoř, začal ji Hans Spiess 1490 a Benedikt Ried dokonči 1493. Na 

poprsnici osobní a zemské znaky českého a uherského krále Vladislava  

Jagellonského243  

                                                 
243 Hlobil 2006, 34   
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10. Karel Škréta : Podobizna řezače kamenů Dionysia Miseroniho, olej, plátno, 

 85 × 251 cm 
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11. Karel Škréta: Podobizna řezače kamenů Dionysia Miseroniho, olej, plátno, 

185 × 251 cm. ,244 detail zprůhledněných míst  

 

 
12. Vévoda württemberský 

                                                 
244 http://ng.bach.cz/ng-vademecum/permalink?xid=87a8dbe7da76e93a58dd31bba774643b 

,vyhledáno 29.4. 2015 

http://ng.bach.cz/ng-vademecum/permalink?xid=87a8dbe7da76e93a58dd31bba774643b
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13. Vévoda kraňský 
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14. Vévoda korutanský  

 

 
 

15. Vévoda štýrský 
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16. Vévoda slezský 

 

 
17. Vévoda lucemburský 
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18. Lucemburský znak,podoba erbu z Codexu Balduini Trevirensis z třicátých 

 let 14.století 

 

 
 
19. Vévoda brabantský 



74 

 
 
20. Vévoda burgundský 
 
 

 
21. Arcivévoda rakouský 
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22. Král slavonský 
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23. Slavonie 
 

  
 
24. Král chorvatský 
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25. Král dalmatský 

 
26. Erb Dalmácie na královské oratoři 
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27. Infant španělský 
 
 

 
28. Král Granadský   
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29. Král Obojí Sicílie 
 

 
30. Král leonský 
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31. Král aragonský 
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32. Král kastilský 
 

 
33. Král uherský 
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34. Král český 
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35. Levý nápis 

 

 
36. Pravý nápis  
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37. Salinsko 
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38. Rakouská monarchie,zeměpisná mapa, kolorovaná mědirytina Johana Christopha 

 Homanna, Norimberk 1724─1730 
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39. Rakouská monarchie,zeměpisná mapa, kolorovaná mědirytina Johana Christopha 

 Homanna, Norimberk 1724─1730,detail s ostrovem Salina 

 

   
40. Pordenone 
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41. Vendická marka 

 

 
 

42. Vévoda hornorakouský  
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43. Hrabě fríský 
 
 

 
 
44. Hrabě dártois 
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45. Hrabě flanderský 
 

 
 
46. Hrabě celský 
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47. Hrabě gorický  

 

 
 

48. Hrabě ciburský  
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49. Ki(y)burg v Thurgau v dnešním kantonu Curych 

 

 
 

50. Ki(y)burg v Thurgau v dnešním kantonu Curych,  detail znaku 
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51. Hrabě pfirtský  

 

 
52. Rodokmen Habsburků v Habsburském sále na zámku v Jenbachu, Tyrolsko  

  (kolem roku 1520)   
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53 Rodokmen Habsburků v Habsburském sále na zámku v Jenbachu, Tyrolsko  
(kolem roku 1520), detail s pfirtským znakem  
 

 
54. Hrabě tyrolský  
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55. Hrabě habsburský  

 

 

 
56. Hrad Habichtsburg,vyobrazení z 19.století 57 hrad Habischburg, 

vyobrazení z 19. století 
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57. Ferdinand I.(V.), zvaný Dobrotivý 
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58. František Josef  I. , tiskovina z roku 1907 
 
 



 

97 

 
 
59. Karel I 
 

 
 

60. Lankrabě alsaský 
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61. Markrabě burgavský 

 
 

62. Znak bavorského království 
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63. Rakouská monarchie,zeměpisná mapa, kolorovaná mědirytina Johana Christopha 
 Homanna, Norimberk 1724─1730,detail s Burgavskem 
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64. Badensko, Bavorsko, Virtembersko, detail s městem Burchau 
     království 
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65. Vévoda švábský 

 

 
66. Dvojice znaků, Horní a Dolní Lužice  
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67. Lankrabě dolno lužický 

 

 
 

68. Lankrabě horno lužický 
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69. Markrabě moravský 
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