
Erby 
 

A 
 

Jméno rodu erb podrobnosti 

Althanové 

 

Zakladatelem tohoto rodu jménem Thann byl roku 1216 

pasován na rytíře s přezdívkou "der alte Thann" (stará 

jedle). Proto byla klenotem ve znaku  Althanů jedle jako 

mluvící znamení. Další naráţkou na jméno rodu jsou 

spojená písmena AT na stříbrném břevnu uprostřed 

červeného štítu. Althanové byli roku 1575 povýšeni do 

panského stavu, roku 1608 se stali říšskými hrabaty. 

auersperkové 

 

Vlastní erb Auersperkú je mluvící v červeném poli zlatý zubr (Aurochs) 

se stříbrnými rohy na zelené hůrce (Berg). Klenotem je rostoucí zlatý 

zubr. Později byl tento erb čtvrcen se zlatým polem, v němţ Černá 

orlice sedí na černi lavici (říšský panský stav). Při povýšeni do stavu 

říšských hrabat roku 1630 byl tento znak polep Sen přidáním stříbrného 

srdečního Štítku s červeným, zlaté korunovaným lvem a orlice ve 2. a 3. 

poli dostaly korunky. Klenoty byly od té doby tri; zlatý rostoucí zubr, 

černá orlice sedící na lavici a Červený lev. Roku 1654 byli 

Auersperkové povýšeni na říšská kníţata a roku 1663 jim do horní části 

štíru přibyly tri nové znaky: vévodství Minsterberk, Frankenstein a 

konečné panství Thengen. 

 

B 

 

Berchtoldov
é z Uherčic 

 

Původním erbem Berchtoldů byl lev ve skoku drţící tasený 

meč; podle některých vyobrazení bylo pole modré, lev 

zlatý. Při povýšení do rytířského stavu roku 1627 bylo 

přidáno tehdy módní zlaté pole s černou orlicí, přičemţ lev 

stál na zeleném trojvrší, pole pod ním bylo stanoveno jako 

černé a jeho rohy ozdobeny pruhy v rakouských barvách. 

Beřkovští ze 
Sebířova 

 

V kraji kolem Blaníka ţila řada rodů nosících ve znaku 

heraldickou lilii. Z nich Beřkovští, pocházející se Sebířova 

nedaleko Mladé Voţice, nosili v červeném štítu stříbrnou lilii. 

Klenotem byl zpravidla tzv. tatarský klobouk, a to stříbrný, 

Červeně ohrnutý a ukončený zlatým knoflíkem a peřím; někdy je 

klobouk udáván opačné, tj. červený se stříbrným lemem. Některé 

pečeti z 15. století ukazují, ţe někteří Členové rodu nosili lilii i 

jako klenot. 

Běšínové z 
Běšin 

 

Erbem Běšínů byl uţ koncem 14. století štípený štít, mající v jedné 

polovině medvědí tlapu a ve druhé roh. Omylem či nepochopením 

této nezvyklé kombinace byla tato znamení na počátku 15. století 

označena za spojené dva rohy, ale pečeti z druhé poloviny 15. 

století ukazují zřetelné medvědi tlapu s rohem. Tak byl erb 

Běšínům potvrzen roku 1768. Pravá polovina Štítu byla zlatá s 

černou tlapou, levá Černá se stříbrným rohem. Stejná znamení 

byla vţdy také v klenotu. 



Borovští z 
Lichtenburk

a 

 

Páni z Lichteburka nosili od 13. století jako jedna z větví 

velkého rodu Ronovců erb černých ostrví ve zlatém poli, 

společný i všem ostatním větvím. Lišili se od nich pouze 

klenotem, kterým si podle pověsti vyslouţil roku 1248 Smil 

z Lichmburka na turnaji v Mohuči; byl jím kapr na kytce z 

pavích per. Tento klenot je věak poprvé doloţen aţ na 

počátku 14. století. 

 

 

Blümegenevé kladli doprostřed svého čtvrceného znaku srdeční 

štítek s mluvícím znamením modrých kvítků (Blume = květ) ve 

zlatém poli. Klenoty byly celkem tři. vyobrazený hlavní klenot 

odpovídá srdečnímu štítku a prvnímu poli ( zlatý lev drţící modré 

květiny). Na prostřední přilbě vyrůstala z korunky černá 

korunovaná orlice nesoucí na hrudi zltá písmena CM; přikryvadla 

byla modrozlatá. Třetím klenotem bylo pět červených květů 

vyrůstávajíchích z helmovní korunky; přikryvadla byla 

červenostříbrná. 

Bohdanečtí 
z Hodkova 

 

Erbem Bohdaneckých byl zlatý Šrank v červeném poli. Toto 

obranné zařízeni je na pečetích příslušníků rodu doloţeno od 

počátku 15. století, v pozdějších dobách se někdy pod 

šraňkem zobrazoval i kus trávníku. Klenotem byl zlatý šraňk 

mezi dvěma červenými křídly. 

Boryňové ze 
Lhoty 

 

Vladykové píšící se ze Lhoty nosívali ve Štítu dvoje zkříţené vidle. 

Boryňové ze Lhoty měli štít červený a vidle stříbrné se zlatými násadami, 

kdeţto Lhotové ze Lhoty a Senečtí ze Lhoty nosili štít modrý a nad vidle 

kladli ještě stříbrnou růţi. Klenotem Borynů bylo osm pštrosích per, 

střídavě červených a stříbrných, kdeţto druhé dvě větve rodu nosily na 

přílbě růţi. 

Bredové 

 

Bredové, kteří se někdy psali i von Bredau, byli nizozemského původu, ale od 15. 

století ţili v Braniborsku a roku 1551 se zakoupili v Cechách. Dva příslušníci 
rodu byli povýšeni do panského stavu v letech 1634 a 1637, roku 1636 získali 

český inkolát a roku 1674 byli povýšeni do stavu českých hrabat. Od té doby byl 

jejich štít čtvrcený; v 1. a 4. stříbrném poli byl červený útočný ţebřík se zlatými 

příčkami (původní erb), ve 2. a 3. modrém poli byl stříbrný kozoroţec se zlatými 
rohy a korunkou, stojící na červeném cimbuří věţe. Uprostřed jako polepšení byl 

černý Štítek, v němţ byla mezi zlatými iniciálami CM zlatá císařská koruna na 

červené podušce. Klenoty byly tři; korunovaný lev, drţící ţebřík, korunovaná 

orlice a kozoroţec. 

Břevnovský 
klášter 

 

Znakem benediktinského kláštera v Břevnové byly vlastně dva 

štíty, na našem vyobrazeni spojené do štítu jediného. V pravém 

modrém štítu bylo stříbrné ostrvové břevno (v dobách baroka 

označované za pařez), v levém modrém štítu pak tři stříbrné 

kosme pruhy, z nichţ prostřední nesl tři zlaté růţe. Nad pravým 

Štítem stála opatská mitra, za levým Štítem berla. Tento sloţitý 

znak uţíval sám opat, kdeţto převor mohl uţívat jen Štít s 

břevnem, zatímco konvent zas jen Štít s pruhy a růţemi. Stejný 

znak mel i klášter v Broumove, rajhradský klášter měl jen štít s 

pruhy a růţemi. 



Brtničtí z 
Valdštejna 

 

Původním znakem Valdštejnů byl lev, nebo jak se kdysi 

říkalo lvice, a je doloţen od samého počátku 14. století. Lev 

býval modrý ve zlatém poli. O dvě stě let později došlo k 

rozčtvrcení štítu, v němţ modří lvy ve zlatém poli střídali  se 

zlatými lvy v modrém poli, přičemţ byli vţdy zobrazováni 

otočeni k půlící čáře. Klenotem byla vţdy dvě křídla v 

barvách štítu. 

Bryknarové 
z 

Brukštejna 

 

Německá rodina Bryknarů (psávaná také Bruckner) se na 

samém počátku 16. století usadila v Čechách a byla 

povýšena do rytířského stavu. Jejich erbem byl modrý štít se 

zlatou jeleni hlavou, vyrůstající ze zlaté korunky. Klenotem 

bylo zlaté jeleni paroţí, vyrůstající z obvyklé helmovní 

korunky. 

Březničtí z 
Náchda 

 

Původním erbem pánů z Náchoda byl černý lev, zpravidla 

korunovaný, ve zlatém štítu, klenotem bylo orlí křídlo. Tento 

znak uţívali v 16. století i Březničtí z Náchoda; kdyţ však 

roku 1619 byl Jiří Březnický z Náchoda povýšen do říšského 

a českého hraběcího stavu s titulem "z Lichtenburka", byl 

jeho rodový erb polepšen erbem vymřelých pánů z 

Lichtenburka - dvěma černými ostrvemi ve zlatém poli. 

Bubnové z 
Litic 

 

Bubnové z Litic Erbovní znamení Bubnů bývalo aţ do 16. století 

proměnlivé a podobalo se zprvu kouli, později zase duté nádobě. 

Varlichové z Bubna měli od 16. století buben kotlového tvaru. Týţ 

buben, ozdobený pštrosími péry, slouţil i jako klenot. Roku 1629 

byli Bubnové z Litic povýšeni do českého panského stavu a erb 

byl upraven tak, ţe štít byl rozpolcen zlaté a modře, v pravé 

polovině byl kosmo červený buben, vlevo  zlatá lví hlava, 

vyrůstající z korunky. Vedle klenotu s bubnem a třemi péry 

(tesaný znak v Ţamberku ukazuje jen jediné péro) byl i druhý 

klenot, lvi hlava. Po povýšení do hraběcího stavu roku 1644 nebyl 

znak změněn. 

 

C 
 

 

 

Millesimové přišli do Čech v 17. století z Itálie a pocházeli z markrabat 

ze Savony, a to z linie píšící se dél Caretto. Jejích erbem byl zlaté a 

červeně Šikmo pruhovaný štít, přičemţ počet pruhů bývá udáván dost 

odlišné. Zahraniční literatura stanoví bučí osm, anebo šest pruhů střídavé 

zlatých a červených, jindy se zase píše o pěti zlatých pruzích v červeném 

poli. Na Štítu stála italská markýzská korunka a celek se kladl na hrud 

říšského dvouhlavého orla, nad nimţ se vznášela kníţecí koruna. Orel 

stál na zlaté káře (italské mluvicí znamení - caretto), taţené dvěma 

stříbrnými, zlaté korunovanými lvy. Na některých vyobrazeních je celé 

spřeţení řízeno rytířem v brnění, stojícím na káře. 



Cedvicové z 
Cedvic 

 

Jak dokládá pečeť z roku 1461, uţíval vladycký rod Cedviců 

štít dvakrát dělený na tri pruhy. Cedvicové byli roku 1766 

povýšeni do stavu rakouských hrabat, roku 1790 do stavu 

hrabat říšských a o čtyři roky později jim by] jejich erb 

potvrzen s udáním barev: štít shora stříbrný, červený a černý. 

Klenotem, doloţeným od počátku 16. století, byl vysoký 

klobouk s knoflíkem mezi dvěma rohy, vše děleno podobné 

jako Štít. 

 

 

Italští Colloredové původně uţívali černý štít se stříbrným 

břevnem, klenotem bylo černé křidlo s podobným břevnem. Roku 

1723 získali úřad dědičných jídlonošů českého království, o rok 

později se stali hrabaty a roku 1763 dosáhli hodnosti říšských 

kníţat. Erb jim byl polepšen přidáním říšského orla doprostřed 

břevna. Kdyţ roku 1789 připojili k svému rodovému jménu jméno 

kníţecího rodu Mansfeldů, jejichţ dědici se sňatkem stali, poloţili 

svůj starý erb do středu sloţitého znaku Mansfeldů: v první a 

poslední čtvrti spojeně erby Querfurt a Mansfeld, ve druhé čtvrti 

Arnstein a ve třetí Heldrungen. 

Černínové z 
Chudenic 

 

Jednoduchý a výrazný erb Černínů z Chudenic, polotrojříčí, prozrazuje 

společný původ s jinými starými rody, jimţ Palacký dal společné 

označení Drslavici. Jednotlivé rody ovšem tento společný erb barevné 

rozlišovaly; Černínové nosili štít, jehoţ pravá polovina byla Červená, 

levá modrá se třemi stříbrnými pruhy. Klenotem byla dvě křídla (v 

nejstarších dobách někdy jen jediné křídlo) s pruhy jako ve štítu. Při 

povýšení Černínů do panského stavu byl roku 1623 přidán do středu štítu 

malý rakouský korunovaný štítek (Červený se stříbrným břevnem) a na 

pruhy hlavního Štítu poloţena odspodu písmena R (Rudolf II.), M 

(Matyáš) a F (Ferdinand II.). V klenotu mezí obě křídla byla umístěna 

ruka s mečem. 

Z Častovic 

 

Páni z Častolovic nosili tři modré kosme pruhy ve stříbrném 

štítu, klenotem bylo stříbrné křidlo se stejnými pruhy. Ve 14. 

století měli někteří příslušníci rodu na pečetích pruhy jen 

dva. Podle podobného znaku lze usuzovat, ţe páni z 

Častolovic byli spřízněni s pány z Opočna a z Dobrušky, 

kteří měli dva stříbrné kosme pruhy na červeném štítu, a s 

pány z Litic a Potštejna, kteří měli na červeném štítu pruhy 

tři. 

Černohorští 
z Boskovic 

 

Páni z Boskovic nosili vţdy v erbu znamení zvané hřeben, 

coţ je krokev o sedmi hrotech. Erbovní kniha Konrada 

Schmitta v basilejském archívu z 15. století má zřetelně 

barvy, jaké jsou známy i z pozdějších dob, tj. červený štít se 

stříbrným hřebenem. Klenotem byly dva dubové věníky na 

sametovém polštáři, jak ukazuje tesaný znak na portálu 

zámku Černá Hora.    

 
 
 



D 
 

Ditrichštejnové 

 

Původním erbem byly dva stříbrné vinařské noţe se 

zlatými rukojeťmi ve zlatočerveně pokosem děleném 

štítu. Roku 1769 přijali Ditrichštejnové dodatečné 

přijmení vymřelého rodu Pruskovských z Pruskova a 

zároveň začali uţívat i čtvrený štít tohoto rodu s jelenem 

ve zlatočerném poli a dvěma podkovami v 

červenostříbrném poli, na nějţ pak kladli svůj vlastní erb  

do srdečního štítku. 

Drnovští z 
Drnovic 

 

Znakem benediktinského kláštera v Břevnové byly 

vlastně dva štíty, na našem vyobrazeni spojené do štítu 

jediného. V pravém modrém štítu bylo stříbrné ostrvové 

břevno (v dobách baroka označované za pařez), v levém 

modrém štítu pak tři stříbrné kosme pruhy, z nichţ 

prostřední nesl tři zlaté růţe. Nad pravým Štítem stála 

opatská mitra, za levým Štítem berla. Tento sloţitý znak 

uţíval sám opat, kdeţto převor mohl uţívat jen Štít s 

břevnem, zatímco konvent zas jen Štít s pruhy a růţemi. 

Stejný znak mel i klášter v Broumove, rajhradský klášter 

měl jen štít s pruhy a růţemi. 

 
 

F 
 

Fremuntové 
ze Stropčic 

 

Vladycká rodina Fremuntů ze Stropčic nosila erb podobný 

erbu řady jiných západočeských rodů, např. Roupovců z 

Roupova, Kanických z Čachrova aj., totiţ černý kůl ve 

stříbrném poli. Podobný byl i jejich klenot, jímţ bylý dva 

rohy posázené pštrosími péry. Někdy byly oba rohy černé 

a péra stříbrná, jindy jeden roh černý, druhý stříbrný a 

péra střídavých barev. Miřkovští ze Stropčic měli v 

klenotu jen samotné rohy. 

 
 

G 
 

Golčové z 
Golče 

 

Tento rod, který se německy psával voň der Goltz, si do Čech přinesl 

polský erb, zvaný „prawdzič", jímţ byl stříbrný Štít, v jehoţ dolní 

polovině byla červená hradební zeď s cimbuřím, nad nimţ vyrůstal 

zlatý lev, drţící v tlapách zlatý prsten. Jáchym Riidiger z Golče získal 

roku 1653 polepšení tohoto erbu od krále Ludvíka XIV. za své sluţby 

ve francouzském vojsku, a to tři zlaté lilie v modrém poli a mezi nimi 

zlatou krokev. Toto polepšení se kladlo do levé poloviny štítu. Tehdy 

přibyly ještě dva klenoty, dvě zkříţené ruce drţící meč a klič, a 

červené oděná bezruká panna se 3 zlatými routami (tj. kosočtverci) na 

hlavě. Roku 1731 získali Golčové český a roku 1766 říšský hraběcí 

titul, aniţ jim byl znak dále měněn. 



Granovští z 
Granova 

 

Roku 1542 dostal praţský měšťan Jakub Granovský 

povolení psát se z Granova a zároveň mu byl udělen erb: 

štípený Štít Černě a zlaté, v pravé polovině pak tři zlaté 

Šikmé pruhy a mezi nimi tři zlaté růţe, dvě a jednu. 

Klenotem byla dvě orlí křídla rovněţ štípená zlatě a černé, 

na jednom byla jedna růţe zlatá a na druhém Černá a mezi 

nimi třetí růţe způli zlatá a způli Černá. 

Gryspekové z 
Gryspachu 

 

Tento rod, který přišel do Čech z Tyrolska, nosil původně 

štít štípený zlaté a modře se třemi krokvemi střídavých 

barev. Roku 1532 jim byl rozhojněn novou čtvrtí, v jejíţ 

pravé stříbrné polovině byla červená orlice, levá byla 

červeno-stříbrné štípena. Roku 1547 byl Floriánu 

Griespefcovi erb polepšen modrým srdečním štítkem s 

Bílou věţí. Hlavním klenotem byl pár křídel s krokvemi 

jako ve štítu, druhým klenotem byla červená orlice a jako 

polepšení přibyl třetí klenot s Bílou věţi. 

 

H 
 

Hodějovští z 
Hodějova 

 

Kapr v erbu Hodějovských z Hodějova je sice doloţen na 

pečetích z konce 14. století, ale jeho poloha na štítu bývala dost 

proměnlivá: někdy je napříč, někdy pošikem, jindy pokosem. 

Koncem 15. století se objevoval i hlavou dolů, ale od 16. století 

se jeho poloha ustálila tak, jak ukazuje náš obrázek. Klenotem 

byl týţ kapr. V době, kdy Hodějovští byli vladyky, byl snad 

kapr stříbrný v modrém poli podobně jako u vladyků z Češtic, 

ale od povýšení do panského stavu roku 1604 byl kapr vţdy 

zlatý. 

Hodičtí z 
Hodic 

 

Není pochyb, ţe erb Hodických byl původně štípený 

červenostříbrný s rohy střádavých barev. V nejstarších dobách 

byly klenotem jen volské rohy. Při povýšení Hodických do 

stavu říšských hrabat roku 1641 byl erb rozhojněn tak, ţe 

původní znak se dostal do srdečnáho štítku na čtvrceném štítu, 

v němţ se střídali červení lvi ve stříbrném poli se stříbrnými lvy 

v poli červeném. Kromě vyobrazeného klenotu panny mezi 

dvěma rohy byly jim tehdy uděleny i další dva klenoty; jeden 

lev červený a druhý sříbrný, oba otočeni ke klenotu s rohy a 

pannou. 

Hýzrlové z 
Chodů 

 

Vladycký rod Hýzrlů (někdy zejména v německé formě psaný 

jako Hisrlové) pocházel z Loketská. Jejich erbem byl stříbrně a 

červeně štípený Štít s obloukovité prohnutou rybou střídavých 

barev. Tato ryba byla někdy označována za piskoře, nejspíše 

pro svůj protáhlý tvar, ale v nejstarších dobách, kdy byla někdy 

ve štítu i pokosem s hlavou vzhůru, asi ţádný určitý druh 

myšlen nebyl. A. Sedláček v českomoravské heraldice udává ve 

štítu Červenou na prvním místě, ale od povýšení rodu do 

panského stavu roku 1611 byla první polovina Štítu vţdy 

stříbrná. 
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Janovští z 
Janovic 

 

Nástěnná malba v píseckém hradu dokládá barvy erbu 

tohoto starého rodu. Byl jím červený Štít se stříbrné a 

modře šachovaným břevnem. Klenotem bylo orlí křídlo se 

stejným obrazem jako měl štít. Při povýšeni do panského 

stavu roku 1772 byl Janovským tento erb potvrzen beze 

změny. Janovští usedlí ve Slezsku však nosili v klenotu 

jen tři péra. 

z Jenštejna 

 

Erb dvou červených supích hlav ve stříbrném poli byl 

společný jak pánům z Vlašimi, tak z Jen-Stejná. Doloţen 

je na pečetích v polovině 14. století a na kamenných 

Štítech ve Svatovítském chrámu v Praze. Na jedné pečeti 

z konce 14. století je navíc pod supími hlavami zobrazen 

člunek. Dvě supí hlavy slouţily i jako klenot. Přestoţe 

jsou tyto hlavy vţdy popisovány jako supí, nečiní 

heraldika ţádný rozdíl mezi hlavou orla a supa. 
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Kapounové ze 
Svojkova 

 

Původním erbem tohoto zprvu vladyckého rodu byl prostý 

stříbrně a čemě Štípený štít, jak je doloţeno od poloviny 15. 

století. Klenotem byl jeden stříbrný a jeden černý roh. Roku 

1644 byli Kapounové povýšeni do panského stavu a jejich 

původní erb se dostal jako srdeční štítek, obtočený zeleným 

věncem a korunovaný tzv. pohanskou korunou, do červeného 

Štítu mezi čtyři české lvy, otočené směrem k tomuto Štítku. Ve 

zlaté patě hlavního štítu byl korunovaný kráčející černý lev, 

nesoucí na těle tři červené hořící dělové koule. Kromě 

původního klenotu byly ještě dva další, jeden a černými křídly, 

na nichţ byly hořící koule, druhý s deseti červenými praporky. 

Z Klenové 

 

Střibrno-modře šachované břevno v červeném poli prozrazuje, 

ţe páni z Klenové byli téhoţ původu jako Janovští z Janovic; 

jejich erb je doloţen na pečetích uţ koncem 13. století, třebaţe 

tehdy bylo břevno obloukovitě prohnuto. Klenotem bylo křidlo 

jako u Janovských. Při povýšeni do stavu říšských hrabat roku 

1630 byl jim však erb polepšen přidáním stříbrného srdce do 

dolní části štítu, klenotem se stala dvě křídla s šachovanými 

břevny a mezi nimi písmena F M R (Ferdinand I., Matyáš, 

Rudolf II.). 

Kocové z 
Dobrše 

 

Podle pečeti z první poloviny 15. století bylo erbem vladyckého 

rodu Koců z Dobrše kolo se čtyřmi loukotěmi. Paprocký udává 

barvy, a to modrý štít a kolo zlaté. Stejné kolo slouţilo i jako 

klenot. Při povýšení do panského stavu roku 1631 byl erb 

Kocům upraven trochu komplikovaně: v modrém poli dva zlatí 

gryfové drţeli modrý, zlaté lemovaný štítek s původním zlatým 

kolem. 



z Kolovrat 

 

Erb Kolovratů, stříbrno -červeně Štípená orlice se zlatou 

pruţinou na modrém štítu, je doloţen na pečetích uţ v první 

polovině 13. století a byl společným znamením řady 

spřízněných rodů jako Čejku z Olbramovic, 2darských ze Zdaru 

aj. Jak dokládají středověká vyobrazení, měla orlice zlatou 

zbroj a nejpozději od 15. století také zlatou korunku kolem 

krku. Klenotem byla dvě křídla, stříbrné a červené se zlatou 

pruţinou. Tento erb zůstal Krakovským z Kolovrat, Libštejnští 

z Kolovrat dostali roku 1624 na hrud orlice rakouský Štítek a 

Novohradští z Kolovrat měli místo orlice dvouhlavého orla 

(ovšem také stříbrno-červeného). Udělení hraběcího titulu roku 

1671 nepřineslo další změny. 

Krajířové z 
Karajku 

 

Stříbrnočerveně pokosem dělený štít uţívali Krajířové uţ 

koncem 14. století, pořadí barev se však někdy obracelo, 

takţe v horní polovině byla červená a v dolní byla 

stříbrná. V nestarších dobách se v klenotu místo orlích 

křídel objevovala i vysoká černá čepice se zlatými péry, 

ale Krajířové u nás uţívali výhradně křídla dělená 

obdobným způsobem jako štít. 

z Kravař 

 

Stříbrná zavinutá střela v červeném poli je erbem pánů z 

Kravař od konce 13. století. Klenotem byly patrně 

zpočátku rohy, ale záhy se ustálilo na přilbě černé orlí 

křídlo poseté zlatými lístky (podobně jako klenot 

Království českého). Někdy bylo za černým křídlem vidět 

i část druhého křídla, zlatého.  

Křiţovníci 
s červenou 
hvězdou  

Tento rytířský řád byl jediný, který vznikl na půdě Českého 

království; zaloţila ho roku 1233 Aneţka Přemyslovna, dcera 

krále Přemysla Otakara I. Od roku 1252 uţíval rád černý štít s 

červeným kříţem, pod nímţ byla červená šesticípá hvězda. 

Podle náhrobních kamenů v klášterním kostele v Praze je 

patrno, Ţe kříţ byl původně kotvicový, ale později se ustálil ve 

formě kříţe maltezské-ho. Za štítem byla zkříţena berla s 

mečem a na štítu spočíval velmistrovský klobouk, jak je patrno 

z tympanonu kláštera u Karlova mostu. Štít střeţily postavy sv. 

Heleny a sv. Konstantina. 

z Kunovic 

 

Pokud jde o barevné provedení znaku pánů z Kunovic, kteří 

nosili na kosmém pruhu dva poloviční jeleny ve skoku, 

prameny se velmi různí. Jasno je teprve od roku 1686, kdy byli 

Kunovští povýšeni do stavu říšských hrabat. Na majestátu byl 

štít červený, pruh modrý a jeleni zlatí a lze proto předpokládat, 

ţe takové barvy existovaly uţ předtím. Roku 1686 byly navíc 

do červených částí štítu přidány dvě zlaté korunky, okřídlený 

jelen. Dva zlatí jeleni byli rovněţ přidáni jako štítonoši. 

z Kunštátu 

 

Ve 13. a 14. století měli páni z Kunštátu černé pruhy ve svém 

stříbrném erbu někdy rozloţeny stejnoměrně, ale jejich posunutí do 

hlavy štítu bylo uţ tehdy obvyklejší a od 15. století se tzv. vrchní 

pruhy staly pravidlem. Někdy byly zobrazovány prohnuté. Klenotem 

byly ve 14. století někdy i rohy zdobené peřím, orlí křídla (někdy 

sloţená, jindy rozloţená, podle postavení přilby) však převládala. 

Potomci pánů z Kunštátu, kníţata minsterberská, kladli rodový 

kunštátský erb do srdečního štítku čtvrceného znaku, jehoý jednotlivá 

pole představovala Svídnici a Minsterberk, Olešnici, Břeh a Kladsko. 



Kutovcové z 
Úrazu 

 

Tato původně měšťanská praţská rodina byla roku 1577 přijata 

do vladyckého stavu. Erb získala však uţ dříve, a to roku 1558, 

kdy Albín z Úrazu přibral ke svému erbu Jana Kutovce, který 

se pak podle císařského majestátu začal také psát z Úrazu. 

Tímto erbem byl modrý 5tft, v němţ ze zlatého půlměsíce 

vyrůstala stříbrná orlice, drţící v zobáku zlatý krouţek. 

Podobná orlice, rostoucí ovšem z helmové korunky, byla i v 

klenotu, mela však pravé křídlo modré. 
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Lamingenové z 
Albernreutu 

 

Rytíři Lamingenové měli erbovní znamení v Čechách 

neobvyklé, jemuţ A. Sedláček dal jméno rohatina. Spíše by se 

hodilo staré pojmenování šraňk, 

 i kdyţ ten u nás míval poněkud odlišnou podobu. Byla to 

otáčivá překáţka na cestě tam, kde se vybíralo mýtné. V erbu 

Lamingenů byl šraňk stříbrný na zeleném trojhůří v červeném 

poli. Stejně tak i v klenotu. 

Laţanští z 
Bukové 

 

Laţanští z Bukové uţívali stejný erb jako Korbelové z 

Bukové, totiţ část kola, jíţ se odedávna říkalo korbel. Toto 

erbovní znamení se na pečetích objevuje od samého počátku 

15. století, patřilo však více rodům, jejichţ společný původ je 

nejasný, např. Chotkům, Ţehušickým z Nestajova, Rousům aj. 

Laţanští měli svůj štít vţdy červený, korbel stříbrný, klenotem 

byla tři pštrosí péra, stříbrné mezi dvěma červenými. Ve stejné 

podobí zůstal znak i po povýšení do panského stavu roku 

1633. 

Lichtenštejnové 

 

Svůj původní jednoduchý zlatočerveně dělený erb uţívali 

Lichtenštejnové aţ do bělohorské doby. Roku 1613 získal 

Karel z Lichtenštejna titul kníţete opavského a upravil si znak 

tím způsobem, ţe v prvním poli čtvrceného štítu bylo  osmkrát 

černozlatě pruhované pole se zelenou routovou korunkou za 

Küring (mnohdy nesprávně označováno za Sasko), v druhém 

poli byl původní erb lichtenštenský, ve třetím stříbrnočervený 

erb opavský a ve čtvrtém poli černá slezská orlice. 

z Lipé 

 

Podobně jako páni z Lichtemburka byli i páni z Lipé 

jednou větví Ronovců, a proto měli totéţ znamení v erbu 

- dvě černé zkříţené ostrve ve zlatém poli. Klenot se 

podobal klentu pánů z Lichtenburka, jen kapr býval spíše 

zlatý, a nikoli červený, a navíc byl pod něj zpravidla 

kladen malý polštářek. 

Lobkovicové 

 

Lobkovicové měli stříbrný štít s červenou hlavou, ale od roku 1459 

jej Lobkovicové čtvrtili s černou orlicí pánů z Ţirotína, poloţenou 

kosmo. Klenotem byl Červený kalamář se stříbrným brkem. Linie 

Popelů z Lobkovic získala roku 1624 hodnost říšských kníţat, roku 

1647 titul kníţat zaháňských a roku 1651 jim byl rozmnoţen znak. V 

prvním poli byla pernštejnská zubří hlava, ale ve zlatém poli, ve 

druhém byl za báňský anděl, třetí představovalo hrabství Sternstein, 

Čtvrté (lev) bylo polepšení, páté (3 kůly) říšská kníţecí hodnost a v 

posledním poli byla hlohovská orlice. Uprostřed pak byl původní 

erb. 



z Lomnice 

 

Od konce 13. století zdobí erb pánů z Lomnice černé orlí 

křídlo ve stříbrném poli; toto křídlo bylo vţdy zároveň i 

klenotem, v němţ však bylo někdy navíc zdobeno pavími péry 

nebo lipovými lístky. V 15. století bývalo křídlo na přilbě 

zpravidla připevněno krátkou tyčkou, v následujícím století 

spíše dosedalo přímo na přilbu, jak o tom svědčí náhrobní 

kámen Jindřicha z Lomnice v Jemnici. Zlatá pruţina, která 

křídlo zdobila, bývala stylizována více způsoby a končila 

případně i dvěma jetelovými lístky. 
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Magnisové 

 

Hanuš Jakub de Magnis, praţský poštmistr v předbělohorské 

době, měl štít rozdělený na tři pruhy, v horním byla orlice, ve 

středním lidská ruka, v dolním tři kosmé pruhy. Klenotem 

byla ruka mezi dvěma křídly. Roku 1680 byl plukovník 

František de Magnis povýšen na hraběte ze Stráţnice a 

konečná podobaznaku stanovena tak, ţe do čtvrceného štítu, 

v němţ se střídal černý orel ve zlatém poli stříbrném, byl 

poloţen modrý srdeční štítek s rukou třímající meč. Klenoty 

byly tři. Kromě klenotu s rukou a mečem mezi dvěma rohy 

byl prostředním klenotem černý orel, na třetí přilbě pak byla 

dvě křídla dělená modrozlatě a zlatomodře. 

Malešičtí z 
Černoţic 

 

Staročeská vladycká rodina Malešických z Černoţic nosívala 

červený štít s šestkrát stočeným hadem. Tento had se obvykle 

zobrazoval s bílým spodkem těla, jindyse zase udává se 

ţlutým břichem. Klenotem byl podobně stočený had, 

poloţený na paví kytku, tj. paví ocasní péra. Na některých 

dokladech však jsou v klenotu namísto pavích per pera 

pštrosí, a to tři červená a stříbrná, přičemţ had spočívá na 

prostředním červeném peru. 

Markvartové z 
Hrádku 

 

Předkové Markvartů, kteří se od 15. století psali podle 

Hrádku u Sviňomaz na Stříbrsku, nosili erb, který se na 

pečetích objevuje uţ ve 14. století, totiţ štít s břevnem. V 

klenotu byla zářící Či plamenná koule, anebo, jak se později 

blazonovala, hořící bomba. Markvartové měli štít Červený, 

břevno zlaté a podle pozdějších dokladů černě mřeţované, 

Koule klenotu byla černá. 

Michnové z 
Vacínova 

 

Erb Michnů z Vacínova prošel mimořádně četnými změnami. 

Při povýšení Martina Michny do vladyckého stavu roku 1598 

byl udělen modrý štít s polovinou zlatého zajíce. Roku 1622 

byli Michnové povzneseni do panského stavu a dostali erb 

nový - pošikem dělený štít, nahoře ve zlatém poli černou 

orlici a dole v červeném poli stříbrného lva na zelené 

trojhůrce. Při udělení hraběcího titulu roku 1627 dostal znak 

nakonec takovou podobu, jakou ukazuje tato ilustrace, navíc 

byly ještě dva další klenoty, jeden s orlicí a druhý se lvem 

jako na štítu. Jiná linie rodu, která získala vladycký stav 

teprve roku 1637, dostala zcela odlišný znak a i ten byl ještě 

dvakrát změněn po povýšení do panského stavu. 



Mitrovští z 
Nemyšle 

 

Kůl (tj. svislý pruh) najdeme na pečetích Mitrovských z 

Nemyšle uţ v první polovině 15. století; klenotem byly 

volské rohy. Při povýšenído panského stavu roku 1716 bylo 

stanoveno, ţe kůl je stříbrný a pole červené. Roku 1767 byli 

Mitrovští povýšeni do českého hraběcího stavu a po stranách 

původního klenotu byly přidány další dvě přilby, vpravo se 

zlatým lvem drţícím tasený meč, vlevo s tygrem, rovněţ 

drţícím meč. za štítonoše byli dáni dva zlatí lvi. 
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Nosticové 

 

Nosticové mívali původně v erbu půlměsíc se dvěma 

šachovanými kančími zuby. Roku 1623 byli přijali do 

českého panského stavu, roku 1646 byli povýšeni na 

hrabata a roku 1673 dosáhla jedna linie postavení 

říšských hrabat získáním hrabství Rieneck. V r. 1675 

jim byl erb upraven: štít byl čtvrcen modře a stříbrně, v 

1. poli dva stříbrno-červené šachované zuby na zlatém 

půlměsíci, ve 2. poli černé křidlo se zlatým břevnem a 

přes celý Štít byla poloţena kotva, čtvrcená zlatě a 

modře. Klenotem byla tři péra, zlaté mezi modrými, 

rámovaná šachovanými kančími zuby. 

Nové Město 
praţské 

 

Nové Město začalo uţívat znak někdy za husitských válek. 

Byla jím stříbrná hradba s otevřenou bránou, nad níţ 

vyčnívaly dvě stříbrné veze a mezi nimi muţ ve zbroji s 

taseným mečem a kopím. Fridrich III. polepšil roku 1477 

znak tím, ţe pole změnil na zlaté se stříbrným cimbuřím a 

ozbrojenec dostal místo kopí štítek s říšským orlem. Na Štítu 

byla umístěna přílba s korunou, drţená dvěma černými 

orlicemi. Roku 1649 následovalo další polepšení: do brány 

byl umístěn český lev s rakouským Štítkem, na Štít dány tri 

přílby a z orlic se stali Štítonoši. 
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Z Ojnic 

 

V nejstarších dobách býval znak pánů z Ojnic zobrazován s 

různými barevnými odchylkami. Nicméně v zemských 

deskách jsou na štítu dva pruhy černé a dva stříbrné, mezi 

nimi pak další pruh zlatý. Klenotem byly dvě supí hlavy, v 

15. století byla někdy mezi ně stavěna tyčka s chocholem z 

per. Přinejmenším jeden příslušník rodu uţíval roku 1444 

jako klenot dva rohy. 
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Perštejnové 

 

Páni z Perštejna, kteří se ve 13. století ještě psávali z 

Medlova, měli uţ tehdy ve stříbrném poli svého erbu zubří 

hlavu se zlatou houţví v nozdrách. Tehdy byly klenotem jen 

zubří rohy, ale od následujícího staletí se i v klenotu 

objevovala zubří hlava, a to i s krkem. V 16. století však uţ 

byl stylizován stejně jako znamení ve štítu. Perštejnský erb 

přešel sňatkem na Lobkovice, v jejichţ znaku však má pole 

zlaté. Erbovní pověst, na níţ si Perštejnové velmi zakládali a 

dávali ji často zobrazovat, hovoří o tom, jak uhlíř Věnava, 

prapředek rodu, přemohl zubra, který mu škodil, dovedl ho s 

houţví v nozdrách do Brna, kde mu jedinou ranou uťal hlavu. 

Petřvaldští z 
Petřvaldu 

 

Stříbrný páv ve zlatomodře štípeném štítu se jako znak 

Petřvaldských z Petřvaldu objevuje uţ v polovině 15. století. 

Barevně je dochován například v sále barokního 

buchlovického zámku, kde však je místo klenotu na slohově 

tvarovaném štítu posazena zlatá panská korunka, kterou tehdy 

byl zdůrazňován rozdíl mezi panským a vladyckým stavem. 

Pluhové z 
Rabštejna 

 

Z pečetí ze 13. a 14. století vyplývá, ţe Pluhové z Rabštejna uţívali 

jako své erbovní znamení buď radlici, nebo větev s lístky či květy, 

klenotem byly dvě zkříţené radlice. Radlice pluhu byla ovšem 

mluvícím znamením; německý název radlice, Pflug-schar, 

připomíná jméno tehdejšího sídla Pluhů Zdar (dnešní Pluhův Zdar). 

Ve 2. polovině 14. století se erb ustálil tak, ţe ve čtvrceném Štítu 

byla ve dvou Červených polích stříbrná radlice, v dalších stříbrných 

polích pak větévka se 3 listy přirozené barvy. Klenotem zůstaly dvě 

radlice posázené pštrosími péry. 

Prakšičtí ze 
Zástřizl 

 

Erb stříbrné heraldické lilie v červeném poli se v rodu 

vladyků ze Zástřizl objevuje uţ od konce 13. století a v té 

podobě zůstal nezměněn po celou dobu jejich existence. 

Klenotem byla tři pštrosí péra, jedno červené mezi dvěma 

střibrnými. Paprocký v Zrcadle slavného markrabství 

moravského znaku jsou odvozeny od znaku polského, protoţe 

prý Zástřizlové z Polska přišli; je to však jen jeden z jeho 

mnoha nepodloţených dohadů. 

Praţské 
arcibiskupství 

 

Černý štít se zlatým břevnem byl od počátků heraldiky u nás 

znakem biskupství a od roku 1344 arcibiskupství praţského. 

Za Štítem, na němţ vpravo stojí mitra, je uprostřed vztyčen 

dvojramenný patriarší kříţ a vlevo je šikmo poloţena berla. 

Nade vším pak můţe být dán ještě zelený klobouk s deseti 

zelenými třapci (původně jen uzly) po kaţdé straně. Osobni 

znak arcibiskupa je buď se znakem arcidiecéze čtvrcen, 

anebo je kladen do jeho středu; někdy byl znak arcibiskupství 

umístěn v hlavě arcibiskupova osobního znaku. 

Prusinovští z 
Víckova 

 

Znak pánů z Víckova  lze sledovat do 14. století; byl jím 

štípený štít, vpravo červený, vlevo byly čtyři pruhy střídavě 

stříbrné a černé. Aţ do vymření rodu v 17. století pak zůstal 

nezměněn aţ na stylistické detaily, jako například tvar rohů v 

klenotu, jimţ byl od 16. století dáván spíše tvar sloních 

chobotů, jak bylo tehdy obecně zvykem. V takové podobě 

najdeme znaky Prusínovských z Víckova i na renezančních 

náhrobních kamenech v Prusínovicích na Přerovsku 
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z Rabštejna 

 

Podle pečetí se zdá, ţe původním erbem pánů z Rabštejna byl 

Štípený štít, patrně stříbrný a zlatý, ale nástěnná malba na 

píseckém hradě ukazuje stříbrně a zlaté čtvrcený štít. Roku 

1452 polepšil římský císař Fridrich III. Prokopovi z 

Rabštejna erb tak, ţe do 1. a 4. červeného pole čtvrceného 

štítu dal zlato-stříbrného lva a ve 2. a 3. poli nechal původní 

Štípený znak. V pozdějších dobách se někdy objevovalo 2. a 

3. pole štípené zlaté a červeně. Klenotem bylo červené orlí 

křidlo, vyrůstající od r. 1452 z koruny. 

Radečtí z 
Radce 

 

Erbem Radeckých byl červeně a modře štípený 5tit a v něm 

kosmo poloţený rýč, nazývaný téţ radlická, aby šlo o mluvicí 

znamení. Rýč býval původně celý stříbrný, později byla 

násada zlatá, anebo přirozené barvy. Klenotem byla tři pštrosi 

péra, červené, stříbrné a modré. Roku 1684 získali Radečtí 

panský stav a roku 1764 hraběcí titul. Tehdy byli přidáni jako 

štítonoši dva rytíři ve zbroji, drţící turnajské oštěpy, a 

přikryvadla byla stanovena jako modrá a zlatá. 

Rokycanští (z 
Okoře) 

 

Tento praţský rod, jehoţ potomci se psávali podle hradu 

Okoře, nosil - jak dokládají některé pečeti z poloviny 14. 

století - štít dělený šikmou zubatou či pilovou čarou, ale jiné 

pečeti ukazují, ţe dělení bylo někdy vedeno i vodorovně, tj. 

napříč. O něco později pečeti ukazuji dělení šikmé a zároveň 

udávají i klenot, jímţ byly dva rohy. Podle pozdějších 

dokladů byly barvy štítu i rohů zlatá a červená. 

z Ronšperka 

 

Předkové tohoto rodu se původně psali z DrŠtky a jejich 

pečeť z 1. poloviny 15. století ukazuje berana ve skoku, v 

klenotu pak rostoucího berana. Přídomek z Ronšperka je 

odvozen z tohoto erbovního znamení (německy Ramme = 

beran, bavorský rod Ramspergů nosil také ve Štítu berana). 

Dobrohost z Ronšperka, podle nějţ se rodu pak říkalo 

Dobřohostové, začal kolem roku 1470 uţívat Čtvrcený štít, v 

1. a 4. modrém poli byl stříbrný beran se zlatou zbrojí a ve 2. 

a 3. Černém poli stříbrný jelen. Jeden renesanční náhrobní 

kámen v Plané však ukazuje berany v 1. a 3. poli, jeleny zase 

v poli 2. a 4. 

Rotlevové 

 

Jméno tohoto staroměstského praţského rodu bývalo psáno 

někdy i Rothlebové či Rotlebové a bylo odvozeno od jejich 

erbovního znamení, červeného lva. Podle něj se nazýval i 

jejich dům s krásným gotickým arkýřem „U červeného lva", 

který později získal Václav IV. a postoupil ho Karlově 

univerzitě. Dodnes tvoří Část historických budov Karolina. 

Rod Rotlevú mizí někdy v polovině 15. století. 

Rottalové 

 

Původním erbem Rottalů byl stříbrný heroldický kříţ v 

červeném poli a v této podobě ho Rottalové uţívali, jak o tom 

svědčí plastiky na holešovském zámku i v tamní rottalské 

hrobce. Jedna erbovní kniha z 18. století však ukazuje i 

čtvrcený štít, v němţ se původní erb Rottalů střída s 

červeným kosmo poloţeným svatoantonínským kříţem ve 

stříbrném poli, jemuţ odpovídal i druhý klenot s podobným 

znamením mezi dvěma stříbrnými křídly. 



z Roţmitálu 

 

Erb černé svini (kanci) hlavy ve zlatém poli byl společný 

všem Buzicům od 13. století. Táţ hlava byla i klenotem. Páni 

z Roţmitálu si od počátku 15. století přibrali zlatého lva v 

modrém poli (psali se pak Lvové z Roţmitálu), jehoţ čtvrtili 

se sviní hlavou tak, ţe někdy byl v prvním poli lev, jindy zase 

sviní hlava. V téţe době se však objevuje i střela z erbu 

Bavorů ze Strakonic, a to, jak dokazuje tesaný znak na hradě 

v Blatné, ve 3. poli. V 16. století však zůstal jen štít se lvy a 

sviními hlavami. 
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Sixtové z 
Ottersdorfu 

 

Původním erbem Sixtů z Otters-dorfu, kteří pocházeli z 

Rakovníka, byla dvě orli křidla a mezi nimi hůlka obtočená 

hadem, vynikající z koule. Barvy se spolehlivě nedochovaly a 

bývaly udávány velmi odchylně (např. zlatá křidla v modrém 

poli), o barvách koule zmínka nebyla. Roku 1604 byly barvy 

stanoveny tak, jak ukazuje vyobrazení: zlatý štít s černými 

křídly, klenotem byla černá orlice. 

Sluţští z 
Chlumu 

 

Vladycký rod, píšící se z Chlumu, uţíval podle 

dochovaných pečetí uţ ve 14. století štít dělený 

stupněm. Stará barevná vyobrazení ukazují horní část 

štítu stříbrnou a dolní červenou, křídla v klenotu byla 

dělena podobně, ale na zadním z nich byly barvy 

obrácené. 

Stadiónové 

 

Stadiónové, kteří roku 1696 získali inkolát v Cechách a roku 

1705 byli povýšeni na říšská hrabata, nosili v Černém poli 

pod sebou iři zlatě vlčí udice, táţ udice (ale krouţkem 

nahoru) s páví kytkou, leţící na polštářku, byla klenotem. Od 

svého povýšení dávali původní erb do středu čtvrceného štítu, 

v 1. a 4. černém poli byly tři zlatě šišky (Thannhausen) a ve 

2. a 3. stříbrném poli červený kříţ jako polepšení. Přibyly i 

dva další klenoty, jedlová šiška a černá křídla. 

Staré Město 
praţské 

 

Jak dokládá tesaný erb na německém hradí Laufu, mela Praha svůj 

znak s otevřenou bránou a třemi věţemi uţ v polovině 14, století, 

štít byl červený, hradba a veze stříbrné. Roku 1475 císař Fridrich 

III. polepšil tento znak za pomoc, kterou mu Praha poskytla v bojí s 

rakouskými stavy tak, ţe barvu hradby a věţí změnil na zlatou, 

pouze cimbuří zůstalo stříbrné. Na štít byla umístěna přilba s 

císařskou korunou, jiţ drţeli dva Čeští lvi. O dva roky později toto 

polepšení potvrdil i král Vladislav II. a znak Prahy zůstal v této 

podobě aţ do roku 1649, kdy Ferdinand III. přidal do brány ruku s 

mečem, ze lvů se stali skuteční štítonoši a na Štítu byly tři přilby s 

klenoty. 

Supové z 
Fulštejna 

 

Páni z Fulštejna (na Osoblaţsku) měli v červeném poli tři 

stříbrné meče se zlatými jilci, zabodnuté do zlaté koule, ale 

klenotem se odlišovali Supové z Fulštejna, kteří měli osm 

zlatočervených per, od Herbortů z Fulštejna, kteří na přilbě 

nosili buď páví kytku, nebo tři péra, bílé, červené a ţluté. 

Někteří členové rodu mívali za klenot i orlí křídla. Na starých 

vyobrazeních se občas zobrazují celé meče zlaté. 
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Šternberkové 

 

Šternberkové jsou jedním z mála rodů, které vţdy zůstaly 

věrny svému původnímu prostému erbu zlaté hvězdy 

(mluvící znamení, německy Stern = hvězda) v modrém poli, 

která je doloţena uţ ve 13. století. Obvykle měla osm cípů, 

ale v 15. století se někdy objevovalo i šest cípů. Klenotem 

bývala původně jen hvězda, jejíţ cípy byly posázeny lístky či 

péry, ale od 16. století se ustálil vyobrazený klenot. Roku 

1666 byl Šternberkům potvrzen starý hraběcí titul. 

Šlikové 

 

Původním erbem Šliků byl štít dělený klínem se 3 krouţky. 

Majestát z roku 1416 udával dělení štítu klínem červené a 

stříbrně, krouţky střídavých barev. Klenotem bylo křídlo s 

podobným znamením. Roku 1442 byl Šlikům potvrzen 

rozhojněný znak; v 1. a 4. modrém poli zlatý lev, drţící kostel 

(hrabství Holič na Slovensku), v 2. a 3. poli původní znak, ale 

nyní označovaný za říšské hrabství Bassano (Passaun), v 

srdečním stříbrném štítku pak dva Červení lvi, podpírající 

modrý korunovaný sloup. Přibyly i dva další klenoty, jeden 

se lvem, druhý s křídlem v holíčských barvách. 

Švábeničtí ze 
Švábenic 

 

Erb čtyř spojených střel uţívali Švábeničtí uţ v 13.století, 

klenotem byly dva rohy. Koncem téhoţ století se však se 

však objevují jako klenot i dvě orlí křídla. Ve 14. století 

bývaly rohy někdy zdobené peřím, ale na pěkných 

náhrobních kamenech Švábenických v Konici jsou prosté 

rohy. Poněkud nejasná je otázka barev. Některé doklady 

svědčí o černém štítu se zlatými střelami, jejichţ hroty jsou 

stříbrné, pozdější rukopisi však ukazují štít modrý a střely 

zla. 

Švamberkové 

 

Labuť se ve znaku Švamberků a jejich předků, kteří se psali z 

Lestkova, objevuje uţ od 13. století. Byla vţdy stříbrná se 

zlatým zobákem (či pyskem) a zlatýma nohama; klenotem 

byla původně jen labutí hlava s krkem, brzy se však i zde 

ustálila celá labuť. Po zděděni roţmberských statků dostala 

roku 1614 borská větev Švamberků povoleni uţívat štípený 

Štít, vpravo roţmberskou růţi a vlevo labuť. Roku 1665 

přesel tento erb dědictvím na pozdější kníţata Paary 

Švihovští z 
Rýzmberka 

 

Švihovští sami věřili, ţe pocházejí od děpoltské linie 

Přemyslovců, kteří prý do svého erbu přijali tři pruhy, značící 

řeky Otavu, Úhlavu a Vltavu. Původní erb Švihovských, 

zvaný polotrojříčí, ovšem naznačuje příbuznost s Černíny a 

jinými Drslavici, jenţe u Švihovských byly obé poloviny štítu 

červené a pruhy stříbrné. Roku 1467 začali Švihovští, 

podobné jako Lobkovicové, čtvrtit tento znak s černou 

ţirotinskou orlicí ve stříbrném polí, přičemţ červená polovina 

původního znak a se zúţila. Klenotem byla podobně zbarvená 

křídla. 
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Trautmannsdorffové 

 

Erbem Trautmannsdorffů byl červeno-střibrně štípený štít s 

šestilistou růţí střídavých barev, klenotem byla táţ růţe na 

dvou pérech. Uţ od poloviny 16. století však byl tento erb 

kladen na čtvrcený štít, jehoţ 1. pruhované pole 

představovalo rod Castelaltů, 2. a 3. pole se třemi klíny 

(původně klobouky) Holtzlerů a 4. pole Kirchbergú. Při 

povýšení do stavu říšských kníţat roku 1805 nedošlo ke 

změně. 

Trčkové z Lípy 

 

Erbem Trčků z Lípy byl trojdílný štít, nahoře Černý, 

uprostřed stříbrný a dole červený. Klenotem byly dva rohy, 

červený a stříbrný, posázené střídavě stříbrnými a 

červenými praporky. Tento znak nebyl změněn ani při 

povýšení do panského stavu roku 1567, ani při udělení 

hraběcího říšského stavu roku 1629 a českého o rok 

později. 

Tunklové z 
Brníčka 

 

Tunklové, kteří se od roku 1447 psávali ze Zábřeha, nosili v 

modrém poli stříbrného kapra poloţeného ve Štítu pokosem  

(tj. hlavou do pravého horního rohu) a opatřeného zlatým 

obojkem, který však na některých starých zobrazeních 

chybí. Podle pečetí byl klenotem týţ kapr poloţený na orli 

křídlo, ale jeden náhrobní kámen v zámku v Zábřehu na 

Moravě ukazuje, ţe klenotem býval někdy i kapr poloţený 

na kotouči, z něhoţ vybíhají do stran čtyři rybí ocasy. 
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Vančurové z 
Řehnic 

 

Vladycký rod Vančurů nosi v modrém štítu divého muţe s 

dubovými věnci kolem beder a skrání, stojícího na kusu 

lebky se zlatými jeleními parohy. Divý muţ drţel v pravé 

ruce další dubový věnec, navlečený na jednu výsadu 

pravého rohu. Stejné znamení slouţilo i jako klenot. Tento 

znak s upřesněním barev byl potvrzen majestátem roku 

1731, kdy byli Vančurové z Řehnic povýšení do panského 

stavu.  

z Veleslavína 

 

Slavný knihtiskař a spisovatel Daniel Adam se stal roku 

1576 staroměstským měšťanem a asi nedlouho potom 

získal od panovníka erb s přídomkem z Veleslavína. Jeho 

erbem se tehdy stal štít štípený červeněn a modře se 

stříbrným Pagasem. Na přilbě s točenicí byla jako klenot 

dvě orlí křídla v barvách štítu, tedy červené a modré, a mezi 

nimi stála zlatá šesticípá hvězda. 

z Velhartic 

 

Erb pánů z Velhartic je vytesán na bavorském hradě Laufu spolu 

s jinými znaky České šlechty a ukazuje routovou korunu, tj. 

obroučku koruny, poloţenou kos m o obloukem. Podle pečeti i 

některých nástěnných maleb u nás se však zdá, ţe někteří 

příslušníci rodu uţívali i obvykle zobrazenou korunku, třebaţe 

routová koruna byla běţnější. Byla červená ve stříbrném poli, za 

klenot slouţila stříbrná koule před páví kytkou. 



Vrábští z Vrábic 

 

Erb dvou zkříţených mečů byl od 14. století společný řadě 

starých vladyckých rodů různých jmen a přídomlů. Pole 

bývalo v některých případech, například u vladyků u 

Ţiţelic, červené, ale Vrábští z Vrábí měli podle 

dochovaných dokladů pole černé, meče pak stříbrné se 

zlatými jilci. Vrábští uţívali, podobně jako i některé jiné 

rody téhoţ erbu, také příjmení Tluksa. 

Vratislavové z 
Mitrovic 

 

Vratislavové z Mitrovic měli odedávna jako erb štípený štít 

v barvách červené i Černé, i kdyţ někdy se objevovalo 

obrácené pořadí barev. Krásně provedený erb nejvyššího 

českého kancléře Jana Václava z Mitrovic, poloţený na kříţ 

maltézského řádu, je na vynikajícím barokním náhrobku u 

Sv. Jakuba v Praze. Klenotem byly dva rohy v barvách 

štítu. Roku 1701 byli Vratislavové povýšeni na říšská 

hrabata. 

z Vratu 

 

Král Vladislav II. Jegellonský udělil Janu Paškovi, jenţ byl 

velmi prostého původu, erb a přídomek z Vratu. Stejný 

znak získal i Jakub Fikar z Vratu, jemuţ ho do roku 1527 

potvrdil Ferdinand I. . Oba rody, Paškové i Fikarové z 

Vratu, pak nosily v modrém štítu pštrosa, drţícího v zobáku 

podkovu. Tak býval pštros heraldicky z pravidla 

zobrazován, poněvadţ se obecně věřilo, ţe tento pták stráví 

i ţelezo. Klenotem byla tři pštrosí péra v barvách štítu a 

přikryvadel. 

z Vrtby 

 

Z náhrobku Hroznatý, zakladatele kláštera v Teplé, 

vyplývá, ţe uţ jemu byl připisován erb tři jeleních paroţí. 

Toto znamení zůstalo společné všem pozdějším liniím 

Hroznatovců, jen barvy se občas lišily. Páni z Vrtby, 

povýšeni roku 1624 do hraběcího stavu, měli ve znaku 

parohy černé ve zlatém poli, černé parohy slouţily i jako 

klenot. Zcela shodný znak uţívali i páni z Gutštejna, 

třebaţe v erbovní síni zámku v Českém Krumlově je jejich 

štít stříbrný. Na hradě Blatné zase jsou parohy pánů z 

Gutštejna v klenotu zkříţeny. 

Vyšehradská 
kapitula 

 

Od středověku byl znakem vyšehradské kolegiátní kapituly 

červený štít se dvěma zkříţenými zlatými klíči, coţ 

připomíná znak Vatikánu, v němţ však je jeden klíč zlatý a 

druhý stříbrný, přičemţ oba klíče jsou svázány šňůrou. 

Toto znamení, stejně jako papeţská tiára nad štítem, 

zdůrazňuje mimořádné postavení vyšehradské kapituly, 

která byla záhy po svém zaloţeni roku 1070 podřízena 

přímo papeţi. 
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Zapští ze Záp 

 

Tento staročeský vladycký rod má od první poloviny 15. století 

doloţen prostý erb s klínem, jehoţ špice sahala k dolnímu okraji 

štítu. Trochu nejasné jsou však jeho barvy; někdy se v literatuře 

uvádí modrý klín v červeném poli, jindy zas stříbrný klín v 

červeném poli. Druhá varianta se zdá pravděpodobnější, 

poněvadţ lépe odpovídá heraldickým zvyklostem. Klenotem byla 

sloţená křídla, z nichţ přední neslo obraz jako ve štítu, zadní bylo 

celé stříbrné. 
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Ţalkovští z 
Ţalkovic 

 

Ferdinand I. povýšil roku 1553 Matyáše Tišnovského do 

vladyckého stavu s titulem Ţalkovský z Ţalkovic. Zároveň 

mu udělil znak, v němţ na stříbrném štítu byla dole 

modravá oblaka, z nichţ vystupovala zlatá ruka v červeném 

rukávu drţící dubovou větev se třemi zlatými ţaludy a 

třemi zelenými listy, na níţ seděla hrdlička přirozené barvy. 

Klenotem byla táţ ruka, ale mezi dvěma pštrosími péry, 

která však bývala v praxi občas vypouštěna. Celý erb je 

charakteristický pro počínající úpadkové období heraldiky. 

Ţabkové z 
Limberka 

 

Ţabkové z Limberka uţívali erbovního znamení střely, jeţ 

mé místo opeření půl krouţku a křiţem má poloţenou 

krátkou příčku. Druhá dvě pole pak mají mluvicí znamení, 

ţábu. Dosti nejasností je, pokud jde o barvy erbu. Paprocký 

je udává tak, jak ukazuje naše vyobrazeni, tj. zlatá střela v 

modrém a zelená ţába v červeném. Naproti tomu jiné 

prameny hovoří o Červeném poli pod střelou a modrém pod 

ţábou; městečko Tršice dostalo roku 1526 do znaku ţábu z 

erbu Ţabků v poli modrém. Kromě vyobrazeného klenotu 

existoval i druhý, jímţ byla modrá vysoká tatarská čepice, 

ukončená zlatým knoflíkem a třemi pštrosími péry; 

přikryvadla u tohoto klenotu byla modrá a zlatá. 
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