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Seznam vyobrazení
s. 19
s. 29
s. 35
s. 72

s. 79
s. 88
s. 100

s. 106

s. 120

s. 144

s. 159
s. 177

s. 179

s. 184

s. 189

Jezdecká pečeť moravského markraběte Vladislava Jindřicha (1222).
s. 15
Pečeť břeclavského údělníka Oldřicha ze Spanheimu, který 14. července
1237 potvrdil Břeclavsku statuta Konráda Oty.
Pečeť znojemského purkrabího Radoslava z Heroltic přivěšená k listině
z 1. září 1272 (MZABrno).
Pečeť s vyobrazením rytíře ve zbroji držícího před sebou štít s erbem
soustředných střel přivěsil 29. listopadu 1262 bítovský (a pravděpodob
ně zároveň znojemský) komorník Idík ze Švábenic (MZA Brno).
Pečeť olomouckého purkrabího Alberta ze Šternberka z 26. února 1287
(MZABrno).
Pečeť vracovského komorníka Bohuslava z Pernštejna přivěšená 16. úno
ra 1293 (MZABrno).
Jezdecká pečeť knížete Mikuláše I. Opavského, levobočného syna krále
Přemysla Otakara II., přivěšená k listině opolského vévody Kazimíra
z 10. ledna 1289 (AČK Praha).
Pečeť brněnského provinciálního rychtáře (vilika) Bruna přivěšená k lis
tině, již vydal společně s brněnským cúdařem Bravíkem 21. května 1288
(MZABrno).
Pečeť královského číšníka a purkrabího na Bítově Jaroslava ze Šternberka
přivěšená k listině, jíž byl 24. května 1284 uzavřen smír mezi dvěma do
sud znepřátelenými mocenskými skupinami v zemi (AČK Praha).
Listina o prodeji a daru rozsáhlého majetku v povodí Bečvy řádu templá
řů, kterou vydal Protiva z Doubravice 30. září 1297 v rámci zasedání
zemského soudu v kapitule u sv. Petra v Brně (SÚA Praha).
Pečeť moravského podkomořího Hartleba přivěšená 10. února 1268
(MZA Brno).
Listina, jíž podkomoří Hartleb, který byl zároveň purkrabím na Veveří,
dosvědčil 13. prosince 1270, že šlechtic Ditho daroval svůj majetek
v Čermákovicích oslavanskému klášteru (MZA Brno).
K listině, v níž slíbil 28. února 1286 Gerhard z Obran na brněnském
Špilberku králi Václavovi svou věrnost, přivěsil společně s dalšími pří
tomnými pány svou pečeť s rodovým erbem (AČK Praha).
Listina, jíž dává král Václav II. 30. května 1288 za pobytu v Bmě protonotáři českého království Velislavovi statky u vsi Velatic; hranice měl
řádně označit Bruno, brněnský vilik s honosným titulem „officialis Morauie", pozdější zemský podkomoří (MZA Brno).
Pečeť moravského podkomořího Jimrama z Ungersberka (Sádku) přivě
šená k listině z 23. června 1306 (MZA Brno).
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Pečeť Miloty z Dědic s rodovým znamením - tzv. zavinutou střelou přivěšená 28. února 1286 (AČK Praha).
Pečeť Závise z Falkenštejna s rodovým erbem - pětilistou růží ve štítě
přivěšená 28. února 1286 (AČK Praha).
V období interregna po smrti Přemysla Otakara 11. se v Čechách a na Mo
ravě objevil jako exponent habsburské politiky johanitský převor Her
mann z Hohenlohe, který později, v 80. a 90. letech prokazoval cenné
diplomatické služby Václavu II. Na jeho pečeti přivěšené 30. prosince
1293 je vyobrazen patron řádu sv. Jan Křtitel a klečící pečetitel.

