Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Ústav českých dějin

Diplomová práce
Historie – české dějiny v evropském kontextu
Veronika Miczanová

Pan Oldřich III. z Hradce. Portrét českého šlechtice z doby vlády
Jana Lucemburského

Lord Ulrich III. of Neuhaus. A portrait of the Czech nobleman from the epoch of John of
Luxembourg's reign.

Praha 2018

vedoucí práce: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.

Poděkování
Ráda bych na tomto místě poděkovala především vedoucí mé práce paní prof. PhDr. Lence
Bobkové, CSc. za cenné odborné rady, čas a trpělivost během vedení mé práce. Dále bych

také ráda poděkovala panu PhDr. Luďku Jiráskovi, CSc. za odborné rady a čas, pracovníkům
zámku v Jindřichově Hradci, pracovníkům Státního oblastního archivu v Jindřichově Hradci a

pracovníkům muzea Jindřichohradecka za vstřícnost a ochotu. Velmi děkuji své rodině za její
podporu během celého mého studia a všem, kteří mi pomohli s technickými záležitostmi
během vzniku mé diplomové práce.

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala všechny
použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia
či k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze dne 10. 8. 2018

Veronika Miczanová

Anotace
Tato práce se zabývá životními osudy středověkého šlechtice Oldřicha III. z Hradce. Jejím

cílem je zmapovat jeho život a činnost a zasadit je do širšího kontextu doby, v níž žil – první

poloviny 14. století. Přestože Oldřich III. nevykonával žáden významný úřad a jeho život byl

spjat se správou svého rozsáhlého panství, patří mezi nejvýznamnější představitele

hradeckého rodu. Významně se podílel na úpravách Jindřichova Hradce, například nechal

dostavět kostel svatého Jana Křtitele a povolal k němu řád minoritů. Jako přesvědčený katolík
stál v čele první křížové výpravy proti valdenským, kteří se usadili na jeho panství. Také

nechal na hradě v Jindřichově Hradci vyzdobit síň nástěnnou malbou s námětem legendy o

svatém Jiří, patronem řádu německých rytířů, kteří i s templáři v Hradci sídlili. Pro svůj rod
získal Oldřich III. královské panství Telč na Moravě, které se stalo významným majetkem

pánů z Hradce až do vymření rodu v roce 1604. V politických záležitostech stál Oldřich III.

na straně krále Jana Lucemburského a ke konci života, v roce 1347, se zúčastnil korunovace
Karla IV. českým králem. Práce bude vycházet ze stávající literatury a editovaných pramenů,

podle možností přihlédne také k pramenům netištěným uloženým v Národním archivu v Praze
a ve Státním oblastním archivu v Třeboni, oddělení Jindřichův Hradec.

Klíčová slova

Oldřich III. z Hradce; Jindřichův Hradec; Jan Lucemburský; legenda o svatém Jiří; valdenští;
řád německých rytířů; první polovina 14. století.

Abstract
This dissertation deals with the life story of the medieval nobleman Ulrich III. of Neuhaus.
The goal of the dissertation is to portray his life and work and put them in a larger context of

the period in which he lived, that is the first half of the fourteenth century. Despite the fact
that Ulrich III. did not hold any important office but devoted his life to administering his large
dominion instead, he is one of the most important persons of the Neuhaus family. He

contributed significantly to the structural changes of Jindřichův Hradec, for example by
issuing an order to complete the Saint John the Baptist Church and inviting the Order of Friars

Minor Conventual to live there. A confirmed Catholic, he lead the first Crusade against the

Waldensians, who settled on his dominion. He also had a chamber in the Jindřichův Hradec
castle decorated with a wall painting based on the legend of Saint George, the patron saint of

the Teutonic Order, an order that had settled in Jindřichův Hradec alongside the Knights

Templar. Due to the fact that he belonged to the Neuhaus family, he acquired the Castle of
Telč in Moravia. The Castle subsequently became a significant property of the Neuhaus

family until the Neuhaus family became extinct in 1604. With regard to the politics, Ulrich III
supported King John of Bohemia. Later in his life, in 1347, he witnessed the coronation of
Charles IV. The dissertation draws on the cited sources which include edited historical

sources and non-printed historical sources stored in the National Archives in Prague and the
State Regional Archives in Třeboň, in the Satellite Office Jindřichův Hradec.
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Ulrich III. of Neuhaus; Jindřichův Hradec; the Saint George and the Dragon legend; John of
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Úvod
Hlavním cílem této práce bylo zmapovat život a činnost jedné z nejvýznamnějších

středověkých osobností šlechtického rodu pánů z Hradce - Oldřicha III. Život tohoto šlechtice

nebyl příliš úzce svázán s politikou, jako tomu bylo v případě mnohých dalších významných

osobností jak z hradeckého rodu, tak i mimo něj. Oldřich III. se orientoval především na

správu a rozvoj svého, na tehdejší poměry rozlehlého, panství. Právě tato skutečnost, spolu

s nedostatečným množstvím pramenů, pravděpodobně postavila Oldřicha III. do stínu zájmu
badatelů v porovnání s jeho politicky poněkud aktivnějšími příbuznými. Z výše psaného
vyplývá, že jméno tohoto hradeckého pána je mnohem úžeji spojeno s historií regionální,
především s jeho hlavním sídlem, jímž byl Jindřichův Hradec.

Již samotné Oldřichovo

jméno, velmi oblíbené (nejen) v rodě pánů z Hradce, způsobuje, že je pro své stejnojmenné

předky, rovněž výrazné osobnosti hradeckého rodu, děda Oldřicha I. a otce Oldřicha II., jako

třetí svého jména poněkud upozaděn. Myslím však, že význam Oldřicha III. výrazně
přesahuje regionální dějiny a na jeho působení je možné nahlížet také z hlediska dějin umění
nebo náboženství – jeho jméno je spojeno se vznikem nástěnné malby s námětem legendy o
svatém Jiří v Jindřichově Hradci a také s křížovou výpravou proti valdenským.

Práce je členěna do čtyř hlavních částí. První část se zaměřuje na dosavadní stav bádání,
metodologii a zhodnocení pramenů a literatury. Druhá část pojednává o životě pana Oldřicha

III. z Hradce a je rozdělena do šesti podkapitol. Nejprve jsem stručně zmapovala významné
osobnosti rodu pánů z Hradce od jeho počátků až k Oldřichovi II., poté následuje popis
dětství a mládí Oldřicha III., dále jeho cesty s Janem Lucemburským do ciziny, majetkové

poměry, rozdělení majetku mezi jeho syny, život na hradě v době Oldřichově a jeho přestavby,

popis jeho rodiny, a dary a donace Oldřicha III. církvi. Třetí část, rovněž s podkapitolami,

pojednává o svatojiřském cyklu, a část následující, jež je částí poslední, popisuje střet
Oldřicha III. s valdenskou herezí. Na závěr jsem se pokusila stručně charakterizovat celou
práci a zodpovědět otázky, týkající se života a osobnosti Oldřicha III., jež jsou dalším ze
záměrů a cílů mé práce.

Protože se tato práce pokouší o analýzu života a činnosti jedné osobnosti, je pojata

biograficky. Při jejím psaní jsem si však kladla otázku, nakolik bude možné při znatelném

nedostatku primárních a sekundárních pramenů, týkajících se Oldřicha III., tomuto cíli dostát.
Přestože se plně ztotožňuji s názorem, že žádnou historickou osobnost nelze na základě
7

jakýchkoliv pramenů popsat, respektive poznat v její úplnosti a celistvosti, předpokládám, že
můj pokus o biografii Oldřicha III. má touto absencí pramenů znatelné trhliny. Přesto se však
domnívám, že je smysluplnější tuto skutečnost respektovat, než se pokoušet rekonstruovat
údaje, které prameny neobsahují, nebo alespoň tyto pokusy o rekonstrukci, kterým se

vzhledem k již zmíněné torzovitosti pramenů nešlo zcela vyhnout, jakkoliv by se mohly zdát
logické, vydávat pouze za vlastní hypotézy.

Přestože tato práce pojednává o Oldřichovi III., a ne o jeho době, snažila jsem se pojednání

zasadit do širšího kontextu doby, v níž Oldřich žil. Podle mého názoru je totiž znalost
prostředí a společnosti, v níž zkoumaná osobnost žila (v mládí byla touto společností utvářena
a později sama mohla toto prostředí více či méně spoluutvářet) nezbytná k pochopení

osobnosti samotné, jež je především člověkem své doby, a právě události a názory na tuto
dobu z ní dělají toho, kým je či byl. S nadsázkou by se dalo říci, že pokud je cílem této práce

poznat, v rámci možností, Oldřicha III., je rovněž nezbytné zaměřit se nejen na něho

samotného, ale také na jeho okolí a pokoušet se analyzovat jednání nejen jeho, ale také

myšlení jeho doby, a v rámci možností snažit se této době porozumět, aby bylo možné se v ní
více či méně orientovat a jednání zkoumané osobnosti zahrnout do kontextu doby, a teprve
poté toto jednání analyzovat, případně se pokusit mu porozumět a vysvětlit ho.

V souvislosti s Oldřichem III. se nabízí mnoho otázek. Například proč Oldřich III., přestože

pocházel ze starobylého urozeného rodu, nezastával, na rozdíl od svých předků, žádný

dvorský či zemský úřad? Nebo jak se tato skutečnost odrazila na jeho vztahu ke králi Janovi

Lucemburskému? A bylo to pro Oldřicha III. výhodné, či spíše nevýhodné? Další zajímavou
událostí je křížová výprava proti valdenským, v jejímž čele stál právě Oldřich III. Jak tato

výprava probíhala? Byla úspěšná či nikoliv? A jaké motivy vedly Oldřicha III. k pořízení
nástěnné malby právě se svatojiřskou legendou - je mezi tímto uměleckým dílem a následnou
křížovou výpravou proti valdenským, či křížovou výpravou Jana Lucemburského do Pobaltí,

nějaká souvislost? Podobných otázek by se našlo mnoho také v osobním životě Oldřicha III.,
například neexistuje jednotný názor, ze kterého rodu pocházela jeho matka Mechtilda, ani kdo
přesně byl otcem jeho první, a vlastně ani druhé manželky.

Tato práce si neklade za cíl nalézt na tyto otázky „správné“ odpovědi, pokusí se však, po

zmapování dosavadního stavu bádání, v rámci možností zrekonstruovat život Oldřicha III.

z Hradce a nalézt odpovědi na výše popsané otázky a začlenit je do souvislého pojednání jeho
života.

8

1. Zhodnocení pramenů a literatury
Na tomto místě uvádím nejdůležitější prameny a literaturu ke své práci a také popisuji tradici

českého bádání k dějinám Jindřichova Hradce a pánům z Hradce, jelikož písemných pramenů
přímo k osobě Oldřicha III. je dnes k dispozici velmi málo, jedná se navíc pouze o prameny

diplomatické. Drtivá většina pramenů, vztahujících se k osobě Oldřicha III., jsou nepsané

povahy, prameny hmotné, jimiž jsou především pozůstatky hradních traktů, kostelů, klášterů,
hradeb či opevnění. Určením jejich stáří byli archeologové schopni odvodit, v jaké době a za
vlády kterého pána z Hradce došlo k započetí či dokončení té které výstavby a tímto

způsobem bylo Oldřichovi III. přiřknuto jak započetí výstavby kláštera minoritů nebo

rozšíření hradního traktu a hradní kaple v Jindřichově Hradci, tak také dokončení výstavby
kostela svatého Jana Křtitele. S datací Svatojiřské legendy je to jednodušší, její součástí je

datace spojena se jménem Oldřicha (III.) z Hradce.

1.1. Přehled dosavadního bádání
Historií Jindřichova Hradce se zabývalo mnoho archivářů a především regionálních historiků.
Mnozí svá díla pojali chronologicky od nejstarších dějin Jindřichohradecka a okolí, a svá

pojednání končili převážně ve své současnosti, jelikož cílem těchto děl bylo zmapovat bohaté
dějiny tohoto významného města s jeho okolím, pro mnoho z nich šlo navíc o město rodné,
s nímž se pojil celý jejich život a dílo.

Za prvního historika, zabývajícího se dějinami Jindřichova Hradce, je považován Josef Štěpán
Claudius (1777 – 1857), jenž byl také knězem, farním kaplanem, archivářem, kronikářem a k

tomu se věnoval divadlu. Claudius, pro něhož je Hradec rodným městem, pomáhal
s uspořádáním zámeckého archivu a městských knih v Jindřichově Hradci.1 Jazykem jeho děl

byla převážně němčina, avšak většina jeho prací zůstala pouze v rukopisech. Mezi jeho
nejznámější díla, z nichž čerpali mnozí jeho pokračovatelé, zejména František Rull (1817 –

1883), navíc jediná, jež vyšla tiskem již za jeho života, patří Geschichten der Stadt Neuhaus,2

Die Herren von Neuhaus (1850) a Meinhard von Neuhaus,

3

brožovaná kniha menšího

Štěpánka BĚHALOVÁ a František FüRBACH. Vlastivědná a historická literatura o Jindřichově Hradci, s. 7.
Josef Štěpán CLAUDIUS. Geschichten der Stadt Neuhaus. Neuhaus: 1850.
3
Josef Štěpán CLAUDIUS. Meinhard von Neuhaus. 1853.
1
2
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rozsahu věnována jednomu z nejmocnějších středověkých pánů z Hradce.4 Pro zajímavost je
možné uvést, že vznikla pouze dvě biografická díla věnována konkrétním pánům z Hradce -

již zmíněnému Menhartovi III. (1398 – 1449) a Jindřichovi IV. (1442 – 1507), o němž bude
pojednáno níže. Claudius měl k dispozici také prameny, které jsou dnes již ztracené, například

farní pamětní knihu5 z Jindřichova Hradce z počátku 16. století, jež obsahovala také údaje o

středověkých dějinách rytířských řádů, zejména německých rytířů, které zde působily.6 Ve

svých dílech však necitoval prameny, z nichž čerpal, ty ovšem bylo možné nalézt v jeho
nevydaných rukopisech, jež jsou majetkem soukromých osob. Jeho osobní knihovna

obsahovala přes 1000 svazků knih. Dějinami řádu německých rytířů v Jindřichově Hradci se

zabývali také František Rull, Ludvík Domečka, František Teplý a August Sedláček,7 o nichž

bude pojednáno níže.

Dalšími historiky píšícími o dějinách Jindřichova Hradce, jsou katolický kněz a ředitel místní

školy František Rull (1817 – 1883), jehož nejznámější dílo z roku 1875 nese název

Monografie města Jindřichova Hradce8 a Johann Nepomuk Cori (1819 – 1887), německý

historik a katolický kněz pocházející z Jindřichova Hradce, jenž napsal v roce 1887

biografické dílo o jednom z nejvýznamnějších pánů z Hradce s názvem Jindřich IV. z Hradce:
nástin životopisný,9 které do češtiny přeložil a roku 1894 vydal další významný historik a

archivář jindřichohradeckého zámeckého archivu František Tischer (1831 – 1910), jenž

spravoval také rodový archiv Czerninů z Chudenic, který zpřístupnil pro vědecké účely a sám

na toto téma napsal množství článků a studií v českém i německém jazyce a také přispíval do
Ottova slovníku naučného a v roce 1910 vyšlo jeho dílo Paměti fary Jindřichohradecké10 a

roku 1897 monografie Příspěvky ku církevním dějinám jižních Čech.11 Publikoval také v
jindřichohradeckém regionálním týdeníku Ohlas od Nežárky. 12

Štěpánka BĚHALOVÁ a František FüRBACH. Vlastivědná a historická literatura o Jindřichově Hradci, s. 7.
Štěpánka BĚHALOVÁ a František FüRBACH. Vlastivědná a historická literatura o Jindřichově Hradci, s. 8.
6
Luděk JIRÁSKO, K dějinám Jindřichova Hradce v předhusitském období: in Jihočeský sborník historický.
s. 77.
7
Luděk JIRÁSKO, K dějinám Jindřichova Hradce v předhusitském období: in Jihočeský sborník historický.
s. 77.
8
František RULL, Monografie města Hradce Jindřichova. Jindřichův Hradec: Landfras a syn, 1875.
9
Johann Nepomuk CORI, Jindřich IV. z Hradce: nástin životopisný. Jindřichův Hradec: Tischer, 1894.
10
František TISCHER, Paměti fary jindřichohradecké. Jindřichův Hradec: vlastním nákladem, 1910.
11
František TISCHER, Příspěvky ku církevním dějinám jižních Čech. Jindřichův Hradec: Landfras a Syn, 1897.
12
BĚHALOVÁ Štěpánka a František FüRBACH. Vlastivědná a historická literatura o Jindřichově Hradci, s. 4.
4
5
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Raným novověkem v Jindřichově Hradci se zabýval Jan Orth (1832 – 1887), historiograf a

ředitel škol v Jindřichově Hradci a České Třebové, jehož dvoudílné dílo nese název Nástin
historicko – kulturního obrazu Jindřichova Hradce s podtituly Od konce 15. století až

k povstání stavovskému13 pro první díl a Od 1618 do sklonku minulého století14 pro druhý,

které vyšly v letech 1879 a 1883.

Zajímavou postavou v jindřichohradecké historiografii je jistě Jindřich Richlý (1839 – 1907),

účastník bojů u Solferina v hodnosti rakouského důstojníka, později archeolog15 a konzervátor

památkové péče jak v Jindřichově Hradci a Třeboni, tak také v Ústřední komisi pro péči o

památky ve Vídni, člen České akademie věd a umění a mimořádný člen Královské české

společnosti nauk. Jako archeolog prováděl výzkumy v Tetíně, starých obchodních stezek

vedoucích k Dunaji a z jeho zkoumání jihovýchodních Čech vzniklo roku 1892 dílo Příspěvky
ku poznání prvotního osídlení jihovýchodní části mezního hvozdu v Čechách.16

Monografie a odborné statě o dějinách Jindřichova Hradce psal také pedagog a kurátor

jindřichohradeckého muzea František Lego (1847 – 1911), mezi jeho neznámější díla patří

Hradec Jindřichův a jeho okolí17 z roku 1916 a čtyřicetistránková práce, určena převážně pro

českou mládež, O slavném sídle Jindřichově18 z roku 1898.

Kunsthistorik Josef Novák (1849 – 1927) v Praze vystudoval klasickou filologii a několik let

stál v čele gymnázií v Jindřichově Hradci a Třeboni, práci však zasvětil dějinám umění. Jako
kustod uměleckých sbírek městského muzea pořádal v Hradci výstavy. V roce 1895 byl

jmenován místním jednatelem archeologické komise při České akademii věd a roku 1911 se
stal předsedou muzejního odboru a později i konzervátorem památkové péče. Jako regionální

kunsthistorik se zabýval jindřichohradeckým zámkem a kostelem svatého Jana Křtitele. Na

toto téma v roce 1901 vyšlo jeho nejvýznamnější dílo Soupis památek historických a

uměleckých v politickém okrese Jindřicho – hradeckém.19 Publikoval rovněž v Ohlase od

Nežárky, kde vyšly například jeho články Zámek jindřichohradecký, Náhrobní kameny
jindřichohradecké nebo Komnata hradu Jindřichova s legendou svatojiřskou z roku 1899.

Jan ORTH, Nástin historicko-kulturního obrazu Jindřichova Hradce od konce 15. století až k povstání
stavovskému (1618). Jindřichův Hradec: Orth, 1879.
14
Jan ORTH, Nástin historicko-kulturního obrazu Jindřichova Hradce od r. 1618 až do sklonku minulého století.
Jindřichův Hradec: Orth, 1883.
15
Štěpánka BĚHALOVÁ a František FüRBACH. Vlastivědná a historická literatura o Jindřichově Hradci, s. 4.
16
Jindřich RICHLÝ, Příspěvky ku poznání prvotního osídlení jihovýchodní části mezního hvozdu v Čechách,
Jindřichův Hradec: 1892.
17
František LEGO, Hradec Jindřichův a jeho okolí. Praha: Körber, 1916.
18
František LEGO, O slavném sídle Jindřichově. Telč: Emil Šolc, 1898.
19
Josef NOVÁK, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese jindřicho - hradeckém .
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Novák sice nebyl hradeckým rodákem, pocházel z Josefova, za svou celoživotní práci pro toto
město byl však v roce 1918 jmenován čestným občanem města.

Kolem roku 1900 (bez přesné datace) sepsali literární historik František Adolf Šubert (1849 –

1915) a historik umění František Adolf Borovský (1852 – 1933) stručné dějiny Jindřichova

Hradce i pánů z Hradce ve své stati z ediční řady Čechy společnou prací spisovatelův a
umělců českých v šestém díle s názvem V jihovýchodních Čechách20.

Antonín Decker (1855 – 1915) archivář, historik, třeboňský rodák a vlastenec, byl také

ředitelem gymnázia v Třeboni a Jindřichově Hradci, členem významného spolku na podporu
českých spisovatelů Svatobor a spoluzakladatelem Národní jednoty pošumavské. V roce 1916

napsal biografickou stať o mecenáši Jindřichova Hradce a obnoviteli zdejšího gymnázia

Františku Xaveru Janderovi (1844 – 1915). Během jeho působení v městském archivu
v Jindřichově Hradci vydal tiskem Archiv městského musea v Jindřichově Hradci21 a sepsal

také populárně naučného průvodce s názvem Jindřichův Hradec, město na jezeře, v sadech a
lesích (1914).

Velmi významným historikem zejména pro středověké dějiny Jindřichova Hradce byl Ludvík
Domečka (1861 – 1927), jenž se dříve věnoval Jindřichohradecku a později Hradci Králové,

kde se stal ředitelem muzea. Domečka nebyl jen historik a archivář, ale také právník – po

studiu práv na Karlově universitě se stal notářem v Třeboni a později v Jindřichově Hradci
koncipientem a tajemníkem v advokátní kanceláři a v roce 1919 ředitelem městských úřadů.
Byl také ředitelem městského muzea v Hradci Králové, kde pořádal výstavy, a členem rady
československých museí. Podporoval rovněž vznik městské knihovny. Zajímal se také o

dějiny umění a některé disciplíny z pomocných věd historických. V roce 1921 vyšlo jeho, sice

stručné, ale nejvýznamnější dílo Valdenští v jihovýchodních Čechách22, pojednávající o

situaci v Jindřichově Hradci a okolí za Oldřicha III. a popisující (nejen) jeho boj

s náboženskou herezí. Domečka psal většinou články a statě do sborníků či časopisů,

například v roce 1921 vyšel jeho článek v Ohlase od Nežárky s názvem: Kdy byl založen

Jindřichův Hradec?, mezi jeho další monografie patří publikace Průvodce po Jindřichově
Hradci a okolí z roku 1888, nebo Průvodce po Třeboni a okolí (1894). Jeho profesní i osobní

příklon k Hradci Králové dosvědčuje jeho dílo z roku 1910 Průvodce po Hradci Králové a
okolí.

František Adolf ŠUBERT a František Adolf BOROVSKÝ. Čechy. Díl VI., V jihovýchodních Čechách. Praha: J. Otto,
[1890].
21
Antonín DECKER, Archiv městského musea v Jindřichově Hradci. Jindřichův Hradec: vlastním nákladem, 1908.
22
Ludvík DOMEČKA, Valdenští v jihovýchodních Čechách. Na Táboře: Rich. Hrdlička, 1921.
20
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Dalšími historiky zabývající se dějinami Jindřichova Hradce byli kustod univerzitní knihovny
Ferdinand Tadra (1844 – 1910), jenž pocházel z Jindřichova Hradce. Jeho nejvýznamnější

dílo je z roku 1897 a nese název Kulturní styky Čech s cizinou až do válek husitských.23

Antonín Rezek (1853 – 1909) rovněž pocházel z Jindřichova Hradce, v mládí pracoval v

archivu u Františka Tischera.24 S Jaroslavem Gollem byl spoluzakladatelem Českého časopisu
historického, zabýval se především raným novověkem. Hynek Gross (1859 – 1945), rovněž z
Jindřichova Hradce, byl archivářem ve schwarzenberských archivech ve Vídni, Českém
Krumlově a Třeboni. Zabýval se především dějinami jižních Čech a Rožmberky. Po návratu

do Hradce roku 1932 přispíval do Ohlasu od Nežárky. Josef Salaba (1866 – 1945), který
pocházel také z Jindřichova Hradce, se zabýval raným novověkem, převážně Rožmberky.

Jindřichovým Hradcem se zabývali také známý archivář, profesor pomocných věd

historických a autor Rukověti křesťanské chronologie25 Gustav Friedrich (1871 – 1943),

literární historik, jenž psal převážně biografická díla, Alois Mattuška (1862 – 1922) a historik
raného novověku, zabývající se především reformací, jezuity a konfiskací, Tomáš Václav
Bílek (1819 - 1903).

Jedním z nejvýznamnějších historiografů Jindřichova Hradce byl bezpochyby katolický kněz

František Teplý (1867 – 1945), jenž roku 1909 nahradil Františka Tischera jako archiváře

jindřichohradeckého zámeckého archivu a jako kněz nadále sloužil zdarma mše v zámecké
kapli. V Jindřichově Hradci žil do roku 1923, po odchodu do penze se přestěhoval do

nedalekých Malenic. Jeho nejvýznamnějším dílem je sedmisvazková monografie Dějiny

města Jindřichova Hradce, pro kterou shromažďoval podklady ještě jako jindřichohradecký

archivář v letech 1909 až 1923, a tiskem toto dílo vycházelo v letech 1929 až 1936, tedy
v době, kdy Teplý již pobýval v Malenicích. Významný podíl na vzniku tohoto díla, jež vyšlo
s podporou Jindřichova Hradce, měl archivář Jan Muk, který se ujal redakce a sestavil

rejstříky k jednotlivým svazkům. Teplý mu na oplátku daroval svou knihovnu. Přestože dílo

obsahuje mnoho nepřesností a zejména v díle prvním se objevuje mnoho chyb, svým

rozsahem, zabírajícím Jindřichův Hradec od pravěku až do 19. století, nebylo ještě překonáno.

V návaznosti na vydání prvních svazků byl jmenován čestným občanem města. První svazek

z roku 1929 nese název Od nejstarší doby až do vymření rodu pánů z Hradce26 a končí rokem
Ferdinand TADRA, Kulturní styky Čech s cizinou až do válek husitských. Praha: Královská česká společnost
náuk. Jubilejní fond, 1897.
24
Štěpánka BĚHALOVÁ a František FüRBACH, Vlastivědná a historická literatura o Jindřichově Hradci, s. 5.
25
Gustav FRIEDRICH, Rukověť křesťanské chronologie. Vyd. 2. Praha: Paseka, 1997.
26
František TEPLÝ, Dějiny města Jindřichova Hradce: část všeobecná. Dílu I. svazek 1, Od nejstarší doby až po
vymření rodu pánů z Hradce. Jindřichův Hradec: obec Hradecká, 1927.
23
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1453. Bezprostředně na něj navazuje svazek druhý ze stejného roku s názvem Dějiny města za

vlády pánů z Hradce linie telecké27, končící kompletním vymřením hradeckých pánů roku

1604. Další díly, neobsahující již tolik chyb, pojednávají o dalších majitelích Jindřichova
Hradce – Slavatech a Černínech z Chudenic. Mnohá jeho další díla, například Vodní kniha

hradecká, Dějiny špitálů hradeckých, Dějiny panských dvorů na Hradecku a Urození měšťané
hradečtí, dodnes zůstala pouze v rukopisech.28 O svém životě napsal František Teplý vlastní

biografii s názvem Pouť mého života.29

Není překvapující, že jindřichohradecký rodák Ferdinand Strejček (1878 – 1963), zabývající
se literaturou a absolvující přednášky lingvisty Jana Gebauera, zaměřoval svou pozornost k

novějším dějinám Jindřichova Hradce, především k její literární historii. Vyučoval na

gymnáziu v Mladé Boleslavi, kde také publikoval historické články o tomto kraji.30 Roku
1922 vyšla jeho biografie o básníkovi Svatopluku Čechovi,31 napsal rovněž několik

divadelních her. V Ohlase od Nežárky vyšla jeho práce Jindřichův Hradec a čeští básníci
(1914), napsal také díla Jak se probouzel Jindřichův Hradec

osmdesátých.33

32

a Jindřichův Hradec let

K nejvýznamnějším osobnostem hradecké historiografie patří rovněž výše zmíněný Jan Muk
(1901 - 1980). Tento jindřichohradecký rodák, navštěvující během univerzitních studií

přednášky Josefa Pekaře, později působil na hradeckém gymnáziu, městském muzeu a

zámeckém archivu. Stal se konzervátorem památkové péče, vedl městskou kroniku a také
pracoval v redakci týdeníku Ohlas od Nežárky. Napsal téměř tisíc odborných studií a článků

do časopisů a odprezentoval stovky přednášek. Byl také předsedou spolku Přátelé starého
Jindřichova Hradce, sdružujícího historiky a přátele historie s cílem pečovat o ochranu

historických památek a šířit zájem veřejnosti o ně. Psal převážně o Jindřichově Hradci v 19. a

20. století z hlediska hospodářských, sociálních a kulturních dějin, přesto se mezi jeho

studiemi najdou i ty ze starších dějin, například Jak kdysi vypadal Jindřichův Hradec (1937),

Jak se poněmčoval Jindřichův Hradec,34 Lipany a Jindřichův Hradec (1934 – k výročí bitvy u

František TEPLÝ, Dějiny města Jindřichova Hradce: část všeobecná. Dílu I. svazek 2., Dějiny města za vlády
pánů z Hradce linie Telecké (1453-1604). Jinřichův Hradec: obec Hradecká, 1927.
28
Štěpánka BĚHALOVÁ a František FüRBACH, Vlastivědná a historická literatura o Jindřichově Hradci, s. 12.
29
František TEPLÝ, Pouť mého života. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015.
30
Štěpánka BĚHALOVÁ a František FüRBACH, Vlastivědná a historická literatura o Jindřichově Hradci, s. 15.
31
Ferdinand STREJČEK, Svatopluk Čech: jeho dílo, ukázky z něho, bibliografie a hlavní literatura. Praha: Svátek,
1922.
32
Ferdinand STREJČEK, Jak se probouzel Jindřichův Hradec. Jindřichův Hradec: Nákladem spolku Přátel starého
Jindřichova Hradce, 1930.
33
Ferdinand STREJČEK, Jindřichův Hradec let osmdesátých. Jindřichův Hradec: A. Landfras syn, 1916.
34
Jan MUK, Jak se poněmčoval Jindřichův Hradec. V Jindřichově Hradci: vl. nákl., 1933.
27
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Lipan), nebo odborné články z jindřichohradeckého týdeníku Ohlas od Nežárky Po stopách

nekatolíků na Jindřichohradecku (1942), z Jindřichohradeckého kulturního zpravodaje

Z historie Jindřichova Hradce II, Hradec v době rytířské35 a z týdeníku Rozvoj Kapitoly

z minulosti Jindřichohradecka (1968). V roce 1944 vyšla menší, padesátistránková brožovaná

monografie Jindřichův Hradec zámek a město36 kunsthistorika Antonína Matějčka (1889 –
1950) a archiváře Karla Třísky (1904 – 1995), popisující stručnou historii a památky tohoto
města, která je doplněna fotografickou a nákresovou přílohou.

Právník a ředitel Státního okresního archivu v Jindřichově Hradci Václav Filip (1911 – 1996)
sestavil k vydání archivní fondy a prameny z okresního archivu, které postupně vydal pod

názvy Okresní archiv v Jindřichově Hradci. Průvodce po fondech a sbírkách (1959),
K zpracování archivů měst /Třeboň + Jindřichův Hradec – pozn. autorky/ (1971), Okresní

archiv Jindřichův Hradec. Průvodce po archivních fondech a sbírkách 37 (1980) a

dvoustránkový článek na toto téma otištěný v časopise Archivní správa ministerstva vnitra
s názvem Deset let práce Okresního archivu v Jindřichově Hradci (1966).

V roce 1974 napsala kunsthistorička Ema Charvátová Sedláčková (1906 – 1985), jež se

především zabývala dějinami středověkých kostelů, knihu s příznačným názvem Jindřichův
Hradec38.

Historička umění Jarmila Krčálová (1928 – 1993) napsala o Jindřichově Hradci dílo

Jindřichův Hradec: státní zámek a památky v okolí.39 Věnovala se také Svatojiřské legendě,

jež se nachází v jindřichohradeckém zámku. Tato práce nese název Svatojiřská legenda

v Jindřichově Hradci.40

O dějinách Jindřichova Hradce píše rovněž historik hradeckého muzea František Fürbach

(1956), jenž se převážně zabývá osobností Emy Destinové. V souvislosti s Jindřichovým

Hradcem napsal dílo Ema Destinnová a její jihočeské sídlo (1999) nebo Ema Destinnová a

Jindřichův Hradec (1990). K Jindřichovu Hradci se váží jeho díla Jindřichohradecká
spořitelna (1995) a Jindřichohradecké muzeum (2002).41 Je rovněž spoluautorem praktické

Jan MUK, Z historie Jindřichova Hradce II, Hradec v době rytířské: in Jindřichohradecký kulturní zpravodaj,
1975, č. 2.
36
Antonín MATĚJČEK a Karel TŘÍSKA. Jindřichův Hradec: zámek a město. Praha: Václav Poláček, 1944.
37
Václav FILIP, Okresní archiv Jindřichův Hradec: průvodce po archivních fondech a sbírkách. Praha: TEPS, 1980.
38
Ema SEDLÁČKOVÁ, Jindřichův Hradec. Praha: Odeon, 1974.
39
Jarmila KRČÁLOVÁ, Jindřichův Hradec: státní zámek a památky v okolí. Praha: Sportovní a turistické
nakladatelství, 1959.
40
Jarmila KRČÁLOVÁ, Svatojiřská legenda v Jindřichově Hradci. SOA Třeboň, odd. Jindřichův Hradec.
41
BĚHALOVÁ Štěpánka a František FüRBACH. Vlastivědná a historická literatura o Jindřichově Hradci, s. 23.
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příručky o jindřichohradecké historiografii, jež nese název Vlastivědná a historická literatura

o Jindřichově Hradci42 a monografie Nezapomenutelné osobnosti v historii města Jindřichův

Hradec (2015), obojí napsal s jindřichohradeckou knihovnicí Štěpánkou Běhalovou.43

Dalším významným autorem, zabývajícím se Jindřichohradeckem, je historik, kunsthistorik a
archivář Luděk Jirásko (1948), zaměstnán na Akademii výtvarných umění v Praze a

zabývající se kromě dějin regionálních také dějinami církevními. Mezi jeho nejvýznamnější

díla patři dvě monografie z edice Zmizelé Čechy - Jindřichův Hradec44 (2007) a Česká
Kanada: Jindřichohradecko a Novobystřicko (2011).45 Jedná se o díla populárně naučná,

určena především širší veřejnosti. Stručně popisují dějiny města, respektive jeho okolí a jeho

proměn v běhu času, a v díle Jindřichův Hradec také dějiny pánů z Hradce. Součástí obou
monografií je rovněž fotografická příloha. Další autorova, tentokrát brožovaná, monografie

věnována Hradci nese název Jindřichův Hradec. Hrad a zámek46 z roku 1994 a vypráví nejen

o dějinách jindřichohradeckého zámku, ale také o všech jeho majitelích, počínaje pány
z Hradce, a jejich životům zde. V roce 1978 vyšla v Jihočeském sborníku historickém kvalitní
studie

autora

s názvem

K dějinám

Jindřichova

Hradce

v předhusitském

období47,

pojednávající o proměnách města za vlády jednotlivých pánů z Hradce, obsahující navíc
stručný přehled stavu bádání. Také další autorova monografie Církevní řády a kongregace

v zemích českých48 z roku 1991, popisující stručně historii všech řádů, jenž se objevily na

našem území od středověku až do moderní doby, stojí za pozornost - v tomto případě zejména
kapitoly o německých rytířích.

O dějinách pánů z Hradce píše také historik Jan Jůna (1956), jenž se věnuje převážně pracím

genealogickým, které zasvětil převážně pánům z Hradce. Jeho díla jsou však velmi stručná a

v mnohém nepřesná. Mezi jeho nejznámější práce o tomto rodu patří Vyprávění o Jindřichově
Hradci49 z roku 2010, obsahující stručné informace o jednotlivých hradeckých osobnostech

do roku 1312, které autor vyčetl z pramenů, jenž v tomto díle cituje, ovšem

v jeho pokračování, Vyprávění o Jindřichově Hradci II50, z roku 2012, které sleduje pány

Štěpánka BĚHALOVÁ a František FüRBACH. Vlastivědná a historická literatura o Jindřichově Hradci. Jindřichův
Hradec: Muzeum Jindřichohradecka, 2004.
43
https://biblio.hiu.cas.cz/
44
Luděk JIRÁSKO, Jindřichův Hradec. Praha: Paseka, 2007.
45
Luděk JIRÁSKO. Česká Kanada: Jindřichohradecko a Novobystřicko. Praha: Paseka, 2011.
46
Luděk JIRÁSKO, Jindřichův Hradec: hrad a zámek. Praha: Oswald, 1994.
47
Luděk JIRÁSKO, K dějinám Jindřichova Hradce v předhusitském období, in: Jihočeský sborník historický. České
Budějovice: Jihočeské muzeum, 1978.
48
Luděk JIRÁSKO, Církevní řády a kongregace v zemích českých. Praha: Fénix, 1991.
49
Jan LŮNA, Vyprávění o Jindřichově Hradci. Jindřichův Hradec: Epika, 2010.
50
Jan LŮNA, Vyprávění o Jindřichově Hradci II. Jindřichův Hradec: Epika, 2012.
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z Hradce do roku 1452 se již ke konkrétním pramenům v citacích neodkazuje. Kniha naopak

obsahuje stručnou kapitolu o valdenských a různé jindřichohradecké pověsti. V roce 2014

vyšel již třetí díl s názvem Vyprávění o Jindřichově Hradci III, popisující pány z Hradce do
jejich vymření roku 1604. Mezi další autorovy knihy o pánech z Hradce patří Vítkovci a jejich

rod do roku 131251 (2011), Páni z Hradce, malá encyklopedie velkého rodu52 (2014), jež

s počtem 28 stran dostála svému názvu, nebo Letopisy Jindřichova Hradce do roku 1300
(2005) a další podobné knihy. Počátky pánů z Hradce autor zdokumentoval ve stejnojmenném

článku z roku 2007 v periodiku Heraldika a genealogie. Kromě pánů z Hradce se autor zabývá
také vedlejšími větvemi Vítkovců.

O české a moravské šlechtě včetně pánů z Hradce píše také absolvent Vysoké školy
ekonomické, finančník, bankovní manažer a amatérský historik Pavel Juřík (1965), zabývající
se rovněž historií bank a spořitelen. Jeho díla mají sice přitažlivý vzhled a jsou doprovázena

množstvím obrazových materiálů, jsou však určena zájemcům ze širší veřejnosti, kteří do

tématu nejsou příliš zasvěceni a stačí jim základní informace, prezentovány mírně

populistickou formou. O pánech z Hradce píše autor v knize Dominia pánů z Hradce, Slavatů

a Czerninů53 (2010), jenž stručně popisuje nejen jednotlivé pány z Hradce, ale také se zmiňuje

o rytířských řádech v Jindřichově Hradci – templářích a německých rytířích, nebo o bílé paní.
Další knihy o pánech z Hradce autor nenapsal, jeho zájem se zaměřuje na další významné
šlechtické rody, například Lichtensteiny (2009 spolu s Dietrichsteiny, 2012 se Smiřickými,

2015) Šternberky (2013) či Kolowraty (2016). V roce 2008 vyšla jeho monografie Jihočeské

dominium54 a 2014 Encyklopedie šlechtických rodů55.

O jižních Čechách píše také Pavel Koblasa (1975), o dějinách Jindřichova Hradce vypráví

jeho monografie Místopis Jindřichohradecka56 a Czerninové z Chudenic,57 jenž byli

Jan JŮNA, Vítkovci a jejich rod do roku 1312: studie z listinných a jiných dochovaných pramenů. Jindřichův
Hradec: Epika, 2011.
52
Jan JŮNA, Páni z Hradce: malá encyklopedie velkého rodu. Jindřichův Hradec: Martin Jůna, 2014.
53
Pavel JUŘÍK, Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů. Praha: Libri, 2010.
54
Pavel JUŘÍK, Jihočeské dominium: Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Buquoyové v jižních
Čechách. Praha: Libri, 2008.
55
Pavel JUŘÍK, Encyklopedie šlechtických rodů. Praha: Knižní klub, 2014.
56
Pavel KOBLASA, Místopis Jindřichohradecka: seznámení s krajem zlaté růže a Českou Kanadou. České
Budějovice: Veduta, 2012.
57
Pavel KOBLASA, Czerninové z Chudenic: stručné dějiny rodu a schematismus rodových panství. České
Budějovice: Historicko-vlastivědný spolek, 2000.
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posledními majiteli Jindřichova Hradce. Mezi další autorova díla patří Místopis Třeboňska58 a
Místopis Novohradska.

Přehledné dějiny Jindřichova Hradce a jeho pánů obsahuje také Ottův slovník naučný59 z roku
1897, který byl vydáván nakladatelem Janem Ottou (1841 – 1916) v letech 1888 až 1909, a

rovněž jeho předchůdce, Vlastenecký slovník historický60, jež vydal novinář a redaktor Jakub

Malý (1811 – 1885) v roce 1877. Jindřichově Hradci věnoval pozornost také historik August
Sedláček (1843 – 1926) ve čtvrté části svého rozsáhlého díla Hrady, zámky a tvrze království

českého, vydávaného v letech 1882 až 1927, s podtitulem Vysočina táborská61 z roku 1885.

Nezaměřil se však na hradecké pány, ale pouze na historii hradu.

Nejznámějším jindřichohradeckým periodikem byl regionální týdeník Ohlas od Nežárky.

Vydávala jej rodinná tiskárna Landfras, jež měla v Jindřichově Hradci dlouholetou tradici.
Jednalo se o vlasteneckou měšťanskou rodinu, z níž Alois Josef Landfras (1797 – 1875), syn
zakladatele tiskárny Josefa Jana Landfrase (+1862) byl v letech 1850 až 1861 starostou
Jindřichova Hradce a po převzetí tiskařské firmy zřídil v Hradci půjčovnu knih pro veřejnost.
Tiskárna působila v Hradci v letech 1797 až 1948, kdy byla znárodněna. Týdeník vycházel

nepřetržitě v letech 1871 až 1942, kdy bylo jeho vydávání nuceně zastaveno a po válce již

nebylo obnoveno. Do Ohlasu přispívalo svými kvalitními příspěvky, jež byly zaměřeny
převážně na jindřichohradeckou historii, mnoho historiků, archivářů, učitelů a významných
osobností města, například Ludvík Domečka, Jan Muk, František Teplý, Jindřich Richlý,

František Lego, Josef Novák, František Tischer, Jan Orth, Antonín Decker, ale i archivář
Gustav Friedrich a mnoho dalších. Po válce začala vycházet nová periodika, žádná však již
nedosáhla takového věhlasu, jako Ohlas od Nežárky.

K dějinám dalších měst a vesnic, které vlastnili páni z Hradce, respektive Oldřich III.
z Hradce, ve většině případů literatura chybí, neboť se převážně jednalo o vesnice či menší

obce, případně trhové osady, k nimž se z doby středověku zachovalo minimum údajů a ani
pozdější historiografie jim mnohdy nevěnovala pozornost. Výjimkou jsou větší města,
například Telč, kterou Oldřich III. získal pro svůj rod roku 1339. Ze starší historiografie se

dějinami Telče zabývali hudební skladatel a učitel, který roku 1862 přeložil latinský životopis

Pavel KOBLASA, Místopis Třeboňska: okolím Třeboně, Lomnice, Veselí a Stráže. České Budějovice: Veduta,
2013.
59
OTTŮV slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí, díl 11. HÉDYPATHIE – HÝŽDĚ. Praha:
1897.
60
Jakub MALÝ, Vlastenecký slovník historický. Praha: Rohlíček a Sievers, 1877.
61
August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království českého, díl čtvrtý, Vysočina Táborská. Praha: Tiskem a
nákladem knihtiskárny Františka Šimáčka, 1885.
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hraběnky Františky Slavatové, Jan Evangelista Kypta (1813 – 1868), který v roce 1857 napsal

Stručný dějepis města a panství Telče62, Jan Beringer (1848 – 1901), historik, středoškolský
profesor a kustod muzea v Telči, jenž roku 1892 sepsal monografii Město a panství Telč63,

historik umění Václav Richter (1900 – 1970), jehož dílem je Středověká Telč64 z roku 1941.

Z dnešních regionálních historiků se dějinám Telče věnují například Josef Hrdlička (1972),
který je autorem monografie Telč z roku 1997, Květa Křížová (1950), jež je autorkou knihy

Telč: zámek a město a Lubomír Procházka (1956) spolu s Helenou Grycovou Benešovou
(1961) sepsali monografii z edice Zmizelé Čechy, Telč a okolí.65

Dnešní díla regionálních historiků jsou převážně populárně naučná. Další důležitou osadou
patřící Oldřichovi III. z Hradce, která se dočkala vlastní monografie, je Kardašova Řečice,
jejíž historii zmapoval spisovatel, novinář a překladatel ruské klasiky, řečický rodák Jaromír

Hrubý (1852 – 1916), jenž tomuto malému městu věnoval dvě monografie, první s názvem
Řečice Kardašová a bývalé panství řečické66 a třísvazkový Místopis Řečice Kardašovy,67

který mapuje její dějiny od nejstarších dob až do doby moderní. První díl pojednává o Řečici

v době středověku a obsahuje zmínky o pánech z Hradce, pochází z roku 1929, druhý díl
vyšel o rok později a v roce 1934 vyšel díl poslední.

1.2. Základní prameny
Originálních písemných pramenů k osobě Oldřicha III. z Hradce existuje velmi málo.

Dochovaly se pouze dvě listiny, z nichž jedna, datována 13. 1. 1334, v níž Jan Lucemburský
potvrzuje Oldřichovi III. držení hradu Konipasu a městečka Hořepníku, je dnes uložena ve

Státním oblastním archivu v Třeboni ve fondu Cizí statky Třeboň. Druhá listina s datem 7. 5.

1339, jejímž prostřednictvím získal Oldřich III. směnou s Janem Lucemburským Telč, je

zároveň druhou nejstarší listinou z fondů a sbírek, jež se nachází v rodinném archivu Pánů

z Hradce, který patří spolu s rodinným archivem Slavatů z Chlumu a Košumberka a Černínů

Jan Evangelista KYPTA, Stručný dějepis města a panství Telče. Brno: Josef Stanislav Menšík, 1857.
Jan BERINGER a Jaroslav JANOUŠEK, Město a panství Telč. Telč: Emil Šolc, [1892].
64
Václav RICHTER, Středověká Telč. Praha: Vyšehrad, 1941.
65
Helena GRYCOVÁ BENEŠOVÁ a Lubomír PROCHÁZKA, Telč: a okolí. Praha: Paseka, 2016. Zmizelá Morava.
ISBN 978-80-7432-702-5.
66
Jaromír HRUBÝ, Řečice Kardašová a bývalé panství řečické. Praha: Hrubý, 1893.
67
Jaromír HRUBÝ a Bartoloměj VÍTA. Místopis Řečice Kardašovy, svazek I. Kardašova Řečice: vlastním nákladem,
1929. Jaromír HRUBÝ, Místopis Řečice Kardašovy, svazek 2. Kardašova Řečice: vlastním nákladem, 1930. Jaromír
HRUBÝ, Místopis Řečice Kardašovy, svazek 3, paměti nejstarších domů s rodopisy jejich majetníků. Kardašova
Řečice: Kardašova Řečice (město), 1934.
62
63

19

z Chudenic do Státního oblastního archivu v Jindřichově Hradci, jenž je pobočkou

třeboňského archivu. Obě tyto listiny jsou evidovány ve čtvrtém díle edice Regesta

diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae,68 vydaném archivářem Josefem

Emlerem (1836 – 1899) v roce 1892. Ve čtvrtém díle Regest je evidován také opis vzácné
listiny, vydané 6. 3. 1340 v Avignonu, jejíž autor, papež Benedikt XII., vyhlásil proti hnutí

valdenských křížovou výpravu, jejímž vedením pověřil právě Oldřicha III. z Hradce. A také
záznam z 18. 11. 1338, kdy Oldřich III. vydal listinu o kněžské odúmrti, v níž se zavázal, že

odúmrť po smrti farářů nově připadne kostelům a ne kolátorům, jak bývalo zvykem. První díl

Regest69 byl vydán archivářem a spisovatelem Karlem Jaromírem Erbenem (1811 – 1870)

v roce 1855. Zmínky o Oldřichovi III. z Hradce, a zejména o jeho synovi Menhartovi,

obsahuje i první díl edice Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia70 z roku

1903, která obsahuje písemné prameny Klementa VI., jenž byl papežem v letech 1342 – 1352.

Pro dobu vlády Jana Lucemburského, v níž Oldřich III. žil, jsem použila také třetí a čtvrtý díl

Regest diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae71 pro léta 1311 až 1346, jež

oba vydal již zmíněný Josef Emler, také druhý svazek z edice Archiv Koruny české,72 jenž
obsahuje katalog listin z let 1158 – 1346 a který v roce 1928 vydal českoněmecký historik

Rudolf Koss (1884 – 1929), nebo Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae,73

jejímž zakladatelem byl v roce 1904 archivář Gustav Friedrich (1871 – 1943) a který končí

rokem 1240, či Codex diplomaticus etepistolaris Moraviae,74 jenž začal v roce 1836 vydávat

archivář Antonín Boček (1802 – 1847), který pokračuje do roku 1411 a v sedmé edici,

pokrývající léta 1334 – 1345, jež vydal archivář Josef Chytil (1812 – 1861) roku 1858,
obsahuje také listinu Oldřicha III. z Hradce o Telči z roku 1339. Pro mou práci byl také

důležitý první díl Archivu Coronae regni Bohemiae,75 vydaný historikem Václavem Hrubým

(1885 – 1933), v němž je obsažena listina z 25. 7. 1294, v níž slíbil Oldřich II. z Hradce
odkázat králi Václavovi II. většinu svého majetku v případě, že zůstane bez mužských

Josef EMLER, Regesta diplomatica nec non Epistolaria Bohemiae et Moraviae, díl IV. Annorum 1333 – 1346.
Pragae: 1892.
69
Karel Jaromír ERBEN, Regesta diplomatica nec non Epistolaria Bohemiae et Moraviae, díl I. (600 – 1253).
Pragae: 1855.
70
Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Monumenta Vaticana Res Gestas Bohemicas Illustrantia, tomus prodromus, Acta
Clementis VI. Pontificis Romani 1342 – 1352. Ladislai KLICMAN. Pragae: 1903.
71
Josef EMLER, Regesta diplomatica nec non Epistolaria Bohemiae et Moraviae, díl III. annorum 1311 – 1333 a
díl IV. annorum 1333 – 1346. Pragae: 1890, 1892.
72
Rudolf KOSS, Archiv Koruny české, sv. 2: katalog listin z let 1158 – 1346. Praha: Zemský správní výbor, 1928.
73
Gustav FRIEDRICH, Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae, tomus I. – 3. (805 – 1240). Pragae:
1904 - 1962.
74
Antonín BOČEK, Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, tomus 1. – 4. (396 – 1293). Olomucii: 1836 –
1845.
75
Václav HRUBÝ, Archivum coronae regni Bohemiae, tomus I. – II. (1086 – 1355). Pragae: 1928 – 1935.
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potomků. Totožná listina se také vyskytuje ve druhém díle výše zmiňovaných Regest

Bohemiae.

Z narativních pramenů jsem pro svou práci použila kroniky, z edice Fontes zrum

Bohemicarum čtvrtý díl, jenž obsahuje Zbraslavskou kroniku a kroniky Františka Pražského a
Beneše z Weitmile, vydal Josef Emler v rozmezí let 1882 až 1884, a díl pátý obsahující

kroniku Přibíka Pulkavy z Radenína, vyšel v roce 1893 a na vydání se s Emlerem

spolupodíleli také historik Jaroslav Goll (1846 – 1929) a jazykovědec Jan Gebauer (1838 –

1907).

Z kronik zahraniční provenience jsem čerpala z Liber certarum historiarum, kroniky, jenž
sepsal latinsky mezi lety 1340 až 1343 korutanský kronikář Jan z Viktringu, a která obsahuje

určité informace o tažení Jana Lucemburského proti Albertovi z Kuengringu, kterého se

účastnil také Oldřich III z Hradce. Ta je součástí edice Monumenta Germaniae Historica.
Důležitým pramenem k mé práci byly zejména listiny a protokoly z výslechů valdenských,

které sestavil a vydal německý historik Alexander Patschovsky (1940) v letech 1975 a 1985

pod názvy Die anfange einer standigen inquisition in Böhmen76 a Quellen zur böhmischen

Inquisition im 14. Jahrhundert77, a jsou součástí edice Monumenta Germaniae Historica.

Alexander PATSCHOVSKY, Die Anfänge einer ständigen inquisition in Böhmen. Berlin: Walter de Gruyter,
1975.
77
Alexander PATSCHOVSKY, Quellen zur böhmischen Inquisition im 14. Jahrhundert. München: Monumenta
Germaniae Historica, 1985.
76
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2. Život Oldřicha III. z Hradce
2.1. Stručný přehled pánů z Hradce od Jindřicha I. po Oldřicha II.
Páni z Hradce (příloha č. 1) pocházeli z rodu Vítkovců, pojmenovaném po jeho zakladateli

Vítkovi z Prčice78 a stejně jako Rožmberkové, Landštejnové, páni ze Stráže a páni

z Krumlova, představovali jednu z větví tohoto rodu. Rod pánů z Hradce patřil společně
s pány z Rožmberka mezi nejvýznamnější šlechtické rody v Českém království, dalo by se
však říci, že páni z Hradce byli vždy tak trochu ve stínu Rožmberků… Nejstarší zmínky o

pánech z Hradce pocházejí z 12. století a jsou spojeny se jménem jeho zakladatele, za něhož
je považován český šlechtic Vítek z Prčice, přední člen přemyslovské družiny, vykonávající

v letech 1169 – 1176 úřad stolníka79 na dvoře druhého českého krále Vladislava II. a jeho

nástupců, knížat Bedřicha a Soběslava II. V roce 1179 se zúčastnil bitvy u Loděnice na

Berounsku80, kde hájil zájmy knížete Bedřicha, jenž mu a jeho potomkům toho roku propůjčil
na několik generací rozsáhlá neosídlená území v jižních Čechách81, která Vítek a jeho

potomci postupně kolonizovali. V roce 1184 se stal Vítek z iniciativy knížete Bedřicha

správcem Prácheňského kraje82. Před smrtí, která si pro Vítka přišla roku 1194,83 rozdělil svá

území mezi svých pět synů.

S rozdělením území mezi Vítkovy syny se pojí legenda o tzv. dělení růží, kterou v 16. století

sepsal kronikář Rožmberků a archivář jejich knihovny Václav Březan († asi 1618).84 Podle ní

každému ze svých pěti synů určil jeden erb s pětilistou růží šípkového květu, každému v jiné

barvě. Erb s modrou růží v zeleném poli85 získal Smil, bájný zakladatel rodu pánů

z Krumlova, erb s červenou růží ve stříbrném poli byl přidělen Vokovi, jenž měl být

zakladatelem rožmberského rodu, erb se stříbrnou růží v červeném poli připadl Vilémovi,

který měl založit rod pánů z Landštejna a Třeboně, erb s černou růží ve zlatém poli dostal
Vítkův nemanželský syn Sezima, zakladatel pánů ze Sezimova Ústí, a konečně erb se zlatou

Bohumír NĚMEC, Rožmberkové: životopisná encyklopedie panského rodu s. 6.
František TEPLÝ, Dějiny města Jindřichova Hradce 1/1, s. 41; Pavel JUŘÍK, Dominia pánů z Hradce,
Slavatů a Černínů, s. 66; Luděk JIRÁSKO, Jindřichův Hradec: Hrad a zámek, s. 9.
80
František Alexandr HEBER, České hrady, zámky a tvrze, díl 3., Jižní Čechy, s. 129.
81
Jan MUK, Jak se poněmčoval Jindřichův Hradec, zvláštní otisk z „Ohlasu od Nežárky“ z roku LXIII, Kolonisace,
s 7; František TEPLÝ, Dějiny města Jindřichova Hradce 1/1, s. 41.
82
JIRÁSKO, Luděk. Jindřichův Hradec: Hrad a zámek, s. 9.; František Alexandr HEBER, České hrady, zámky a
tvrze, díl 3., Jižní Čechy, s. 129.
83
Jaroslav PÁNEK, Poslední Rožmberkové: velmoži české renesance, s. 21.
84
Václav BŮŽEK, Světy posledních Rožmberků, s. 14.
85
Ve skutečnosti měli páni z Krumlova erb se zelenou růží ve stříbrném poli.
78
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růží na modrém poli připadl zakladateli pánů z Hradce, Jindřichovi.86 Tato legenda má
historický základ, smyšlená je pouze romantická představa udělení erbů s pětilistou růží

Vítkovým pěti synům a rovněž jména těchto synů, jenž odrážejí typická jména jednotlivých

rozrodů. Ve skutečnosti patřil erb se zelenou růží ve stříbrném poli potomkům Vítka II.,

zakladatele rodu pánů z Krumlova, erb s červenou růží ve stříbrném poli byl přidělen
pokračovatelům Vítka III., který se stal zakladatelem rožmberského rodu, erb se stříbrnou růží

v červeném poli připadl potomkům po Vítkovi IV., který založil rod pánů z Landštejna a
Třeboně, a konečně erb se zlatou růží na modrém poli připadl pokračovatelům zakladatele

pánů z Hradce, Jindřicha87, jehož jméno Václav Březan nepozměnil. Původ pánů ze Sezimova

Ústí, jimž měl patřit erb s černou růží ve zlatém poli, není jednoznačný, bývá považován za

posledního syna Vítka z Prčice, nebo za vedlejší odnož pánů z Hradce.88 Renesanční páni z

Hradce vnímali tuto legendu, jež obsahovala rovněž pověst o spojení pánů z Rožmberka s
italským rodem Orsini, jako ryze rožmberskou. Když sestavoval předposlední hradecký pán

Adam II. rodokmen svého rodu, legendu o dělení růží v ní nezmínil, naopak se mezi jeho

předky objevili panovníci franští a francouzští králové, jak bývalo u podobných raně
novověkých rodokmenů zvykem. Zůstává otázkou, zda renesanční páni z Hradce znali své
středověké předky či nikoliv. V již zmíněném Adamově rodokmenu totiž všichni jeho

středověcí předkové chybějí. Evidentně znal jen své bezprostřední příbuzné, jelikož zmínil
pouze otce Jáchyma, děda Adama I. a praděda, jímž byl významný představitel hradeckého
rodu přelomu středověku a novověku Jindřich IV.89

2.1.1. Jindřich I. z Hradce
Za zakladatele pánů z Hradce je pokládán právě Jindřich, který v letech 1205 – 1237 zastával
úřady číšníka a od roku 1216 funkci dvorního maršálka90 ve službách českých králů Přemysla

Otakara I., jenž vládl v letech 1198 – 1230, a Václava I. (doba vlády 1230 – 1253). Úspěšná
vláda

třetího

přemyslovského

krále

zajistila

českým

zemím

především

trvalé

pozvednutí českého knížectví na české království, s čímž se pojila nejen jeho vzrůstající

prestiž, ale také moc samotného krále, který také získal suverénní postavení ve Svaté říši
římské. Během vlády Přemysla Otakara I. se v království nacházelo více než 20 rodů, jejichž

Jaroslav PÁNEK, Poslední Rožmberkové: velmoži české renesance, s. 21.
Bohumír NĚMEC, Rožmberkové: : životopisná encyklopedie panského rodu s. 7.
88
Bohumír NĚMEC, Rožmberkové: : životopisná encyklopedie panského rodu s. 7.
89
Václav BŮŽEK, Paměť urozenosti, s. 72 – 73.
90
Luděk JIRÁSKO, Jindřichův Hradec: Hrad a zámek, s. 11.
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členové patřili do okruhu velmožů panovníka. Byli to například Ronovci, Markvartici,

Hrabišici a Vítkovci, jenž se pojí s ranější fází české šlechty, a z nichž se postupně vydělily
samostatné šlechtické rody, jako je tomu u již zmíněných Vítkovců. Přední členové těchto
rodů zastávali významné dvorské funkce na panovnickém hradě a ve službách krále a před
ním knížat, jej doprovázeli na zahraničních cestách. Za svou dlouhou vládu se Přemysl Otakar
I. nedostal, na rozdíl od jeho nástupců, do výraznějšího konfliktu se šlechtou. Dlouhé období

jeho vlády a pokojné převzetí trůnu jeho synem Václavem I. přineslo českým zemím

potřebnou stabilitu a konsolidaci poměrů, a také posílení vlivu české šlechty. Jindřich
z Hradce oba výše zmíněné krále doprovázel i na zahraničních cestách a patřil mezi přední
svědky při podpisování královských listin. Získal území, trvale osídlené od přelomu 8. a 9.

století, kterým se prolínaly významné obchodní stezky. Území získal buď od krále za věrné

služby (tato území spravoval již dříve), nebo jako dědictví po otci Vítkovi, na jehož místě se
nacházela trhová osada, jejíž vznik se datuje do 70. let 11. století, a staré přemyslovské

hradiště s opevněným románským sídlem pravděpodobně z 10. století, na jehož základě
nechal v románsko-gotickém slohu postavit kamenný hrad s příkopem a vysokou věží, jenž

nazval Nova Domus, nebo Novo Castro, Neuhaus91, Nový hrad (dům). Roku 1220 byl

v listině poprvé jmenován jako jeho držitel.92 Podle hradu získal rod pánů z Hradce své

jméno. (Český název Jindřichův Hradec je poprvé doložen až roku 1410). Jako město –
„civitas“ je Jindřichův Hradec poprvé jmenován na listině z roku 129393. Již v předhusitské

době se Hradec, byť to bylo město poddanské, svým významem vyrovnalo městem
královským a ani rezidence Rožmberků, Český Krumlov, se Jindřichovu Hradci nevyrovnal.94

A byl to Jindřich, kdo započal se stavbou kostela svatého Jana Křtitele a povolal do Hradce

řád německých rytířů95, kterým patronaci kostela svěřil.96 Přesné datum jejich příchodu do
Pavel JUŘÍK, Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů, s. 68.
Karel Jaromír ERBEN, RBM I (600 – 1253), s. 296, č. 634.
93
Antonín MATĚJČEK a Karel TŘÍSKA, Jindřichův Hradec: zámek a město, s. 46; Josef NOVÁK, Soupis památek
historických a uměleckých v politickém okrese jindřichohradeckém, s. 140; Luděk JIRÁSKO, Jindřichův Hradec:
Hrad a zámek, s. 16.
94
František KAVKA, Ohlédnutí za padesáti lety ve službě dějepisectví, s. 114.
95
Řád německých rytířů byl ustanoven roku 1190 v Akkonu v dnešní Palestině (Petr ADAM, Řád německých
rytířů a jeho působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, str. 15) jako špitální bratrstvo, o rok později se stal
špitálním řádem a v roce 1198 se z řádu špitálního stal řád rytířský (Luděk JIRÁSKO, Církevní řády a kongregace
v zemích českých, str. 31). Za znak si určili černý kříž ((Petr ADAM, Řád německých rytířů a jeho působení
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s. 21). Jejich sídlo se nacházelo nejdříve v Akkonu, po jeho dobytí muslimy
roku 1291 v Benátkách a od 1309 v Marienburgu v Prusích. Vliv německých rytířů se rozšířil po celé Evropě, ve
14. století, na rozdíl od století 13., kdy byli němečtí rytíři částečně ve stínu templářů a johanitů, se stali
nejmocnějším rytířským řádem, zatímco templáři byli zrušeni a johanité omezili své působení převážně na
Rhodos, přestože rovněž expandovali do Evropy. Němečtí rytíři jsou známi především svými křížovými výpravami
do Prus a Litvy (Luděk JIRÁSKO, Církevní řády a kongregace v zemích českých, s. 30).
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Jindřichova Hradce není známo,97 došlo k němu však do roku 1237. Jindřich jim věnoval také

faru98, to vše ovšem s podmínkou vybudování špitálu v blízkosti kostela pro 12 nemocných99,
který rytíři skutečně zbudovali. Neví se, kdy přesně špitál zahájil svou činnost, z listiny Vítka

z Hradce z roku 1255 je však zřejmé, že špitál byl již v provozu.100 Němečtí rytíři tak měli

pod svou správou špitál, který se stal jedním z nejstarších špitálů v Čechách. Po roce 1250 si

v Hradci zřídili svou duchovní komendu,101 v jejímž čele stál komtur. Již ve 14. století patřila

jejich komenda k jednomu z největších řádových domů v Čechách. Řád německých rytířů

v Hradci fungoval přes 200 let a měl podporu všech hradeckých pánů, kteří je zásobovali
majetky, pozemky a výsadami.102 Jindřich zemřel kolem roku 1237.

2.1.2. Vítek z Hradce
Jeho syn Vítek z Hradce byl v mládí jedním z odbojných šlechticů, kteří se postavili proti

králi Václavovi I. ve prospěch jeho mladého syna Přemysla Otakara II. Brzy si však své

stanovisko rozmyslel a s králem se usmířil103, načež se na dva roky stal purkrabím na hradě

v Olomouci104. Poté byl Vítek ve službách Přemysla Otakara II. 105, kterého doprovázel

Petr ADAM, Řád německých rytířů a jeho působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s. 88.
Jahrbuch der K. K. Heraldischen gesellschaft „Adler“, s. 224.
99
August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl IV., s. 32; Luděk JIRÁSKO, Jindřichův Hradec:
Hrad a zámek, s. 16.
100
Luděk JIRÁSKO, K dějinám Jindřichova Hradce, s. 79.
101
Do Českých zemí se němečtí rytíři dostali za vlády Přemysla Otakara I. v roce 1204 a komendy si založili v
mnoha českých a moravských městech, kromě zmíněného Jindřichova Hradce například také v Praze, Hradci
Králové, Plzni, Havlíčkově Brodě, Polné, Moravském Krumlově, Slavkově u Brna, Opavě nebo Chebu (Luděk
JIRÁSKO, Církevní řády a kongregace, str. 31), chebská komenda však nikdy nepatřila k českým komendám,
jelikož Chebsko stále patřilo do Říše. V letech 1204 – 1546 vzniklo na našem územ 32 komend a 28 špitálů. Hned
roku 1204 si němečtí rytíři v Praze a současně v Opavě zřídili komendy. V roce 1233 vznikla česko-moravskoslezská bailiva, v jejímž čele stál zemský komtur, v čele řádu byl velmistr. Komenda byla nejmenší správní
jednotkou a více komend bylo sdružených v bailivě. Komendy německých rytířů se dělí na rytířské a duchovní.
Centra rytířských komend byly hrady s opevněními, rytířské komendy se však vyskytovaly spíše v jejich sídlech v
Pobaltí. V Evropě vykonávali němečtí rytíři činnost spíše charitativní než vojenskou, čemuž odpovídá rovněž
charakter jejich komend, který byl ne rytířský, nýbrž duchovní a centrem takových komend nebyly hrady, ale
kostely, špitály nebo fary a komtur duchovních komend byl současně kněz. Charitativní činnost německých
rytířů podporovali prakticky všichni čeští panovníci i mnoho šlechticů („panovnická podpora se týká všech
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(Petr ADAM, Řád německých rytířů a jeho působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s. 10, 45, 46, 49, 51, 57,
59, 75, 76, 79, 81, 101).
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v letech 1254 – 1255 na křížové výpravě106 proti pohanským Prusům v Sambii107, stejně jako
například Vok I. z Rožmberka, Boreš z Rýzmburka, Smil z Lichtenburka, Smil z Bílkova,
pražský purkrabí Jaroš ze Slivna, olomoucký biskup Bruno ze Schauenburgu, Ota

Braniborský, Otto z Hardeggu nebo Albero z Kuenringu. Rody, z nichž poslední dva
jmenovaní pocházeli, patřily mezi věrné spojence pánů z Hradce. K roku 1255 se váže první

zmínka o hradeckém rychtáři108, jenž dohlížel na správu města a řešil záležitosti typu

odvádění pravidelných poplatků, trestání zločinů a zodpovídal za ničím nerušený provoz

tržiště. Městská samospráva v čele s purkmistrem a konšely se utvořila až po roce 1350. Dne

1. 12. 1255 potvrdil Vítek německým rytířům vlastnictví hradecké fary, kterou rytířům

věnoval jeho otec109 a německé rytíře velmi podporoval.110 Vítek z Hradce spory s králem
Přemyslem neměl. Zemřel čtyři roky po návratu z křížové výpravy, tedy v roce 1259.

2.1.3. Oldřich I. z Hradce
Jeho synem byl Oldřich I. z Hradce, jenž zastával v letech 1265 – 1269 úřad královského

podkomořího111. V roce 1260 bojoval Oldřich na straně Přemysla Otakara II. ve vítězné bitvě

proti uherskému králi Bélovi IV. u Kressenbrunnu112. Jelikož v té době vzrostla moc a prestiž

Vítkovců natolik, že se vyrovnala moci panovnické, a všichni Vítkovci drželi jaksi pospolu a

podle legendy se každoročně scházeli k politickým poradám na hradě Rožmberku, vedl tento

střet zájmů roku 1269 až ke konfliktu sebevědomého krále, který podcenil vzrůstající moc a

vliv české šlechty, jež pro něj nebyla rovnocenným politickým partnerem - s Vítkovci,
především s mocným královským podkomořím Oldřichem z Hradce. Pod záminkou ústní

donace knížete Bedřicha z roku 1179, v níž kníže Vítkovi z Prčice a jeho potomkům území
v jižních Čechách pouze propůjčil, prohlásil Přemysl Otakar II. tato území za léno českého

krále, Jindřichův Hradec vojensky obsadil a Oldřicha I. vypudil113. Oldřich se poté usadil na

hradě v jedné z okolních vesnic, pravděpodobně ve vesnici Buk114, která mu patřila.
Věra HROCHOVÁ, Křížové výpravy ve světle soudobých kronik, s. 196.
František Alexandr HEBER, České hrady, zámky a tvrze, díl 3., Jižní Čechy, s. 129; Libor JAN a František
SKŘIVÁNEK, Němečtí rytíři v Českých zemích, s. 21.
108
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110
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Následovala vzpoura Vítkovců, která se plně projevila v roce 1276, kdy český král obléhal

Vídeň a poslal si pro posily z Čech, které však nedorazily, načež byl Přemysl Otakar nucen
uzavřít s římským králem mír a přednostně řešit situaci vnitrostátní. Vítkovci se totiž obrátili

na římského krále Rudolfa Habsburského s přáním, aby je zbavil závislosti na českém králi a
připojil je jako své spojence ke Svaté říši římské. Když to Rudolf I. odmítl, museli se
Vítkovci Přemyslu Otakarovi vzdát. Ten jim sice udělil milost, ale vztahy mezi ním a šlechtou

se nezlepšily – naopak vyvrcholily zradou českých šlechticů roku 1278 v bitvě na Moravském
poli. Poté v letech 1278 – 1283 Čechy spravoval braniborský markrabě, synovec a spojenec
zemřelého českého krále Ota Braniborský, jenž se stal poručníkem Přemyslova syna Václava

II. Během doby, kdy Branibor spravoval Čechy, došlo k rozkradení královského majetku,

neúrodě a následné morové epidemii, na niž v roce 1282 zemřel i Oldřich I. se svým mladším
synem Otou.

2.1.4. Oldřich II. z Hradce
O rok později se díky snaze české šlechty vrátil z Braniborska mladý král Václav II. (doba

vlády 1283 – 1305). Starší syn Oldřicha I. Oldřich II. slíbil novému králi v roce 1284

věrnost115 a v době sporů českého krále se Závišem z Falkenštejna (popraveného roku 1290),

jenž pocházel z rodu pánů z Krumlova, tudíž byl rovněž Vítkovec, se takticky držel stranou a
nakonec, stejně jako Jindřich z Rožmberka nebo jejich vzdálený příbuzný, Vítkovec Vítek

z Načeradce, slíbil Václavovi II. věrnost.116 Někteří Vítkovci se po popravě vzbouřili proti

českému králi. Vláda Václava II. byla úspěšná a vztahy mezi králem a Oldřichem II. byly

harmonické. Svědčí o tom smlouva, přesněji závěť,117 kterou mezi sebou uzavřeli 25. 7.
1294118, v níž Oldřich II v případě, že zemře bez mužského potomka, odkazuje králi všechny

své statky, s výjimkou několika vesnic určených manželce. Václav II. mu na oplátku daroval

moravský hrad Bánov u Znojma, město Uherský Brod a pár vsí, a také vzácné povolení, aby

si mohl do města nastěhovat 8 židovských rodin119, platících zvláštní poplatky přímo jemu.
V této závěti z roku 1294 přislíbil věnovat všechny kostely na svém panství řádu německých

Rudolf KOSS, Archiv Koruny české 2, katalog listin z let 1158 – 1346. Listina z 24. 5. 1284 v Praze, č. 24, s. 25;
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116
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rytířů120, s výjimkou kostela ve Stodůlkách, který měli získat templáři121. Ze smlouvy však
sešlo v roce 1299, kdy se Oldřichovi II. narodil stejnojmenný syn.

Dne 27. 9. 1297 vydal Oldřich z Hradce listinu pro templáře,122 jímž dal k užívání ves

Lodhéřov, konkrétně její část Nový Dvůr (Nova curia). Dochoval se rovněž hraniční kamenný
mezník se znakem templářského kříže, je však možné, že se jedná o smírčí kámen. Dnes se

tato památka nachází na jindřichohradeckém zámku. V Jindřichově Hradci však templáři
nebyli.

Od roku 1286 zastával Oldřich II. úřad purkrabího na hradě Znojmě, v roce 1294 se stal

purkrabím na hradě Brumov123, s čímž se pojila funkce gubernátora lucké provincie124. Tu

vykonával až do své smrti v roce 1312. Od roku 1302 byl Oldřich II. také moravským

podkomořím125. Oldřichovo kariérní působení tak bylo spojeno více s Moravou než
s Čechami. Věnoval se však i svým državám. Na svém panství v Jindřichově Hradci

podporoval německé rytíře a kolonisty, díky čemuž o něm němečtí dějepisci psali jako o
„příteli německého bratrstva“, a pravděpodobně v blízkosti kostela sv. Jana Křtitele nechal

pro kaplana a notáře Dětřicha z Hradce zbudovat kapli svatého Diviše 126, kterou vysvětil

pražský biskup Tobiáš z Bechyně. Po smrti Dětřicha připadla kaple německým rytířům,127

kteří v ní vykonávali bohoslužby. Kaple se nedochovala, pravděpodobně byla zničena během

stavby minoritského kláštera, jenž se stal součástí kostela sv. Jana Křtitele. Co se týče

politiky, podporoval Oldřich II. po smrti krále Václava III. kandidaturu Jindřicha

Korutanského na český trůn, čímž si znepřátelil nového krále Jana Lucemburského,

korunovaného v únoru 1311, a zkomplikoval tak situaci své manželce Mechtildě ze
Schaunberga, jelikož již roku 1312 zemřel.

Libor JAN, Bratři špitálu panny Marie v českých zemích 1204 – 1411, s. 15.
OTTŮV slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí, 11. díl, Hédypathie – hýždě, s. 729;
František RULL, Monografie města Hradce Jindřichova, s. 39.
122
Josef EMLER, RBM II. (1253 – 1310), s. 759, č. 1765.
123
August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl IV., s. 34.
124
Zdeněk POKLUDA, Zlínsko od minulosti k současnosti, sv. 16, s. 14; Jan JŮNA, Vítkovci a jejich rod do roku
1312, studie z listinných a jiných dochovaných pramenů, s. 46.
125
František TEPLÝ, Dějiny města Jindřichova Hradce 1/1, s. 78.
126
František Alexandr HEBER, České hrady, zámky a tvrze, díl 3., Jižní Čechy, s. 129; August SEDLÁČEK, Hrady,
zámky a tvrze Království českého, díl IV., s. 33; Jan JŮNA, Vítkovci a jejich rod do roku 1312, studie z listinných a
jiných dochovaných pramenů, s. 44.
127
Petr ADAM, Řád německých rytířů a jeho působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s. 88.
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2.2. Dětství a mládí
Oldřich II. z Hradce se oženil s Mechtildou ze Schaunberga, jež pocházela z hraběcího rodu
Schaunbergů z rakouských zemí. O jejich rodičích informace chybějí, je však pravděpodobné,
že byla v příbuzenském vztahu s Hedvikou ze Schaunberga († 1315), druhou manželkou

Voka I. z Rožmberka († 1262), jejímž prvním manželem byl Jindřich z Kuenringu. Rakouští

Kuenringové, Hardeggové a švábští páni z Wallsee byli dlouholetými spojenci pánů z Hradce
a Rožmberků, což se také projevilo ve vzájemné sňatkové politice. V literatuře se občas

objevuje mylný údaj, že tato šlechtična pocházela z rodu pánů ze Schaumbergu128 nebo

Schaumburgu – tyto rody jsou však německé. Schaumburgové neboli Schauenburgové, jak se

nazývali do druhé poloviny 15. století, pocházeli ze Saska, Schaumbergové z Durynska, a

ještě existují rody s prakticky totožnými názvy – Schauenburgové z Bádenska-Wurttenberska
a dva švýcarské rody Schauenbergové a Schauenburgové, ovšem pouze Schaunbergové
pocházeli z Rakouska.

Oldřich II. a Mechtilda měli spolu čtyři děti, které se dožily dospělosti. Nejdříve, po roce
1294129, se jim narodily tři dcery – Anežka, Anna a Eliška. Syn Oldřich se narodil jako

nejmladší dítě šlechtického páru, pravděpodobně v roce 1299. Jméno dostal totožné jako jeho
děd a otec, mezi šlechtou té doby bylo toto jméno poměrně rozšířené. Narozením syna se

smlouva mezi Oldřichem II. a králem Václavem II. ze dne 25. 7. 1294, podle níž v případě, že

zemře bez mužského potomka, odkáže králi téměř všechen svůj majetek130, stala
bezpředmětnou. Totéž platilo pro většinu kostelů na jeho panství, které měly za stejných

podmínek připadnout německým rytířům. Oldřich III. se totiž narodil jako téměř jediný

mužský potomek v další generaci. Jeho otec Oldřich II. měl bratra Otu, který byl otcem

jediného syna Jana,131 jenž zemřel bez potomků. Narození Oldřicha III. tak zachránilo pány

z Hradce před vymřením rodu po meči.

Dětství Oldřichovo se s největší pravděpodobností nijak neodlišovalo od dobového standardu.

Žil s rodinou na hradě v Jindřichově Hradci, který již tehdy byl oficiálně označován městem.

128
František TEPLÝ, Dějiny města Jindřichova Hradce, část všeobecná 1/1, s. 76 píše o paní Mechtildě ze
Schaumberka; Pavel JUŘÍK, Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czernínů, s. 71 o paní Mechtildě ze Schaumburgu;
Robert ŠIMŮNEK a Roman LAVIČKA, Páni z Rožmberka 1250 – 1520, s. 56 píší o pánech ze Schaunberga
v souvislosti se sňatkovou politikou s pány z Rožmberka jako o pánech ze Schauenberka.
129
František TEPLÝ, Dějiny města Jindřichova Hradce, část všeobecná 1/1, s. 76.
130
Luděk JIRÁSKO, Jindřichův Hradec: Hrad a zámek, s. 11.
131
http://genealogy.euweb.cz/bohemia/rosenbg1.html#JH
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Do sedmi let132 mohl být vychováván společně se sestrami pod dohledem matky a za
přítomnosti jejích služebných. Jelikož jeho otec Oldřich II. podporoval německou kulturu,

kolonisty a německé rytíře - dokonce se mu přezdívalo přítel Němců133 - a matčin rodný jazyk

byla němčina, měl Oldřich III. blízký vztah k německému prostředí, které do Jindřichova
Hradce pronikalo s německy mluvícím obyvatelstvem za velké kolonizace od první poloviny

13. století. Německy uměl stejně dobře, možná ještě lépe, než česky.134 Není nic známo o jeho

vzdělání, pravděpodobně však uměl číst a měl alespoň základní znalosti latiny, jak bylo běžné
mezi panskou šlechtou jeho doby. Jako správný křesťan byl také vzdělán v náboženství. Jak

bývalo ve středověku nutností, učil se Oldřich také šermu a jízdě na koni. Rovněž byl odmala

připravován na své budoucí poslání, jímž byla správa hradeckého rodového majetku a

šlechtická reprezentace.

Jeho otec Oldřich II. byl nadšeným obdivovatelem rytířského kultu, díky čemuž se jeho sídlo

v Hradci stalo centrem rytířské dvorské poezie a rytířské kultury, hojně navštěvovaným
minnesangery. V mládí byl údajně jeho hostem štýrský minnesanger Oldřich z Lichtenštejna

(† 1275).135 V tomto hradeckém kulturním prostředí byl rozšířen epos Alexandreida básníka

Oldřicha z Etzenbachu, jenž byl z latinského originálu přeložen do němčiny, ale rovněž jeho

staročeský překlad, jenž vznikl na přelomu 13. a 14. století136 a po roce 1300 zde blíže
neznámý Fridrich - snad německý básník, sepsal samostatnou adaptaci Etzenbachovy

Alexandreidy, kterou věnoval právě Oldřichovi II.137 Již matka Oldřicha II. Marie Magdalena

z Hardeggu, jež byla manželkou Oldřicha I. z Hradce, si nechala přeložit „adventní rozjímání“

z Legendy aurey do němčiny.138 O této Marii a jejím synovi Oldřichovi jsou zmínky v

anonymním německém díle s názvem Die Kreuzfahrt des Landgrafen Ludwigs des Frommen

von Thuringen, jenž vzniklo na přelomu 13. a 14. století.139 Páni z Hradce jsou zde zmiňováni
Václav BŮŽEK, Světy posledních Rožmberků, s. 518. Tento odkaz se sice vztahuje ke šlechtické výchově dětí
z 16. století, podle mého názoru takto probíhala výchova již ve středověku. O vývojových etapách dětství po
sedmi letech psali již Vincenc z Beauvais a Isidor Sevillský, viz Dana DVOŘÁČKOVÁ – MALÁ, Ženy a děti ve
dvorské společnosti, s. 14 a 24.
133
Jan MUK, Jak se poněmčoval Jindřichův Hradec, (zvláštní otisk z „Ohlasu od Nežárky“ ročník LXIII.), s. 9.
134
Václav BŮŽEK, Světy posledních Rožmberků, s. 518. Dvojjazyčná výchova byla běžnou praxí v jazykově
rozdílných manželstvích.
135
Rostislav NOVÝ, Jindřichohradecká znaková galerie z r. 1338, s. 192.
136
František RüRBACH, Jindřichohradecký zlomek Alexandreidy: in NOVUM, měsíční zpravodaj Muzea
Jindřichohradecka, roč. XXI, č. 1/2012.
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František RüRBACH, Jindřichohradecký zlomek Alexandreidy: in NOVUM, měsíční zpravodaj Muzea
Jindřichohradecka, roč. XXI, č. 1/2012.
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139
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caritas, svazek 4, s. 298.
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jako „Nuwenhuse“.140 Toto kulturní prostředí prodchnuté rytířskou kulturou mělo v dětství na

Oldřicha III. silný vliv, sám v dospělosti v Hradci podporoval rytířskou kulturu, řád

německých rytířů a o jeho pozitivním vztahu k umění svědčí vznik legendy o svatém Jiří,
patronu rytířů, o jejíž vznik se zasadil.

Již před více než půl stoletím se mezi historiky objevil názor, že dětství ve středověku

prakticky neexistovalo a děti byly pokládány spíše za malé dospělé a zároveň, že rodiče svým

dětem mnoho náklonnosti neprojevovali, jelikož vzhledem k četným úmrtím dětí si k nim

netvořili příliš silný vztah. S tímto zajímavým názorem, že dětství v dnešním smyslu slova ve

středověku neexistovalo, a že ve středověku nebylo dětství vnímáno jako etapa života 141 přišel
v roce 1960 francouzský historik Philippe Áries († 1984) ve svém díle „L'Enfant et la vie

familiale sous l'Ancien Régime“.142 Dnes se již považuje za více méně překonaný.143 Přesto
existuje mnoho důkazů, které nasvědčují, že se přístup k dětem ve středověku od přístupu v
pozdějších staletích, přece jen lišil, o čemž nejvýrazněji vypovídá středověká sňatková

politika. Dle mého názoru je pravda ohledně dětství ve středověku někde uprostřed. Dětství

sice existovalo, ale bylo zkrácené tak na prvních sedm let, poté se již s dětmi, zejména z

panovnických a šlechtických rodin, mohlo jednat částečně jako s dospělými, například v
oblasti již zmíněné sňatkové politiky. Věk kolem čtrnácti let již byl jakýmsi vstupem do

dospělého života, který byl v průměru nižší, než je dnes. Co se týče náklonnosti rodičů k
dětem, ta ve středověku pochopitelně, jak již mnozí historikové dosvědčili, existovala a

nemusela být menší než například v 19. století nebo dnes. Projevovala se však odlišně a děti

byly vnímány částečně jinak než dnes, protože vztahy ve středověké společnosti fungovaly
odlišně, středověk měl jiné vzory, hodnoty a názory na to, jak má společnost fungovat, a

rovněž na výchovu. O náklonnosti matek ke svým dětem svědčí například obrazy a sochy

Madon s malým Ježíšem,144 rozšířené právě ve vrcholné gotice. Je zřejmé, že vyjadřují vztah

matky k dítěti, jenž neplatí pouze pro tyto biblické postavy, naopak platí obecně. Při větším

počtu potomků občas nastane situace, že se některé z dětí stane oblíbencem rodiče a poté bývá

upřednostňováno, třeba i na úkor dalších sourozenců, ve středověku byli navíc synové často

upřednostňováni na úkor dcer. Také se ve středověku nevědělo nic o psychických deprivacích,

o primární důležitosti prvních několika let života člověka, majících rozhodující podíl na jeho

povaze a vztahu k okolnímu světu. Tyto psychologické objevy byly prokázány až ve 20.
http://www.mhdwb-online.de/Etexte/PDF/Kreuzf.pdf. s. 27.
Dana DVOŘÁČKOVÁ – MALÁ, Ženy a děti ve dvorské společnosti, s. 13.
142
Dana DVOŘÁČKOVÁ – MALÁ, Ženy a děti ve dvorské společnosti, s. 125.
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století. V aristokratických rodinách bylo běžné mít k dětem chůvy, děti rodiče nemusely vidět

dlouhé měsíce,145 když byli například na cestách, děti mnohdy byly v raném dětství

zasnubovány a často poté posílány ke dvoru budoucího partnera nebo za vzděláním do
kláštera či jinam. Na druhou stranu měly děti často, když ne vlastní dvůr, tak alespoň vlastní

pečovatele, kteří je často na nové místo pobytu doprovázeli, a k nimž měly rovněž vztah.
Tudíž se nebral příliš zřetel na rodinnou soudržnost a na potřeby dětí, které byly v prvé řadě

hlavně prostředkem sňatkové politiky svého otce či jiného příbuzného.146 Nelze se však na
sňatky dětí dívat pouze jako na zneužití dítěte pro politické účely, ve středověku se nebral
příliš zřetel na současnost dítěte, nýbrž spíše na jeho budoucnost a takový sňatek dítěti

budoucnost zajistil, a když byl z nějakého důvodu zrušen, byl dítěti zajištěn další sňatek,
popřípadě bylo posláno do kláštera, kde mělo s ohledem na svůj původ naději na slušnou

církevní kariéru. Navíc čím dříve bylo dítě, často již po zasnoubení, posláno na dvůr
budoucího manžela či manželky, tím rychleji se v novém prostředí adaptovalo, naučilo se

jazyk dané země a lépe se sžilo s novým domovem.147 Tudíž nelze hovořit pouze o
negativech, je potřeba komplexní pohled.148

Oldřich III. z Hradce měl v tomto výhodu – jako jediný dědic rodu se vzdělával na dvoře
svých rodičů a za manželku mu byla vybrána dcera korutanského vévody, tudíž nevěsta z
německého prostředí, které Oldřicha od dětství obklopovalo. Neví se však, kdy došlo k

zásnubám Oldřicha a Markéty, ani kdy uzavřeli sňatek, je však velmi pravděpodobné, že se na
sjednání sňatku podílela zejména jeho matka Mechtilda ze Schaunbergu a že ke sňatku došlo

až po smrti Oldřichova otce. Oldřich, jak se často stávalo, přišel o otce na konci dětského

věku, asi ve 12 až 13 letech, a jelikož se regentství ujala jeho matka, tak se dětství Oldřicha

obešlo bez větších změn.149 Neví se, o kolik sourozenců a jestli vůbec, v dětství přišel, měl

však nejméně tři starší sestry, které se dožily dospělosti, přesto se mu pravděpodobně dostalo
o dost většího zájmu rodičů, než jeho sestrám.

O třech sestrách Oldřicha je k dispozici velmi málo informací. Neví se, kdy se narodily (jen

že k tomu došlo po roce 1294), kdy se provdaly (u Elišky, ani kdy zemřela), a jaké byly jejich
Dana DVOŘÁČKOVÁ – MALÁ, Ženy a děti ve dvorské společnosti, s. 49.
Dana DVOŘÁČKOVÁ – MALÁ, Ženy a děti ve dvorské společnosti, s. 47.
147
Tamtéž, s. 49.
148
Co se týče samotné problematiky dětství ve středověku, objevuje se problém s nedostatkem kvalitních
pramenů typu osobních dopisů a deníků, které slouží jako důležitý pramen pro raný novověk a moderní dějiny.
Pro středověk jsou zásadní tzv. knížecí zrcadla, mezi jejichž nedostatky však patří zobrazení ideálního chování
budoucího vládce, nezobrazují tudíž skutečnost, a zejména skutečnost, že jejími autory bývali duchovní, kteří
mohli mít jiné názory na morálku, vzdělání a výchovu než lidé mimo církevní společenství.
149
Myšleno v tom smyslu, že se např. nemusel stěhovat ke dvoru svých příbuzných, nepřišel o kontakt s matkou
atd.
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osudy, ví se pouze o jejich sňatcích. Eliška byla provdána za Smila z Kunštátu, syna Heralta
z Kunštátu († 1291), nic víc se však o tomto Smilovi ani Elišce neví. Anna se provdala za

Eberharda z Wallsee (konkrétně větve Wallsee – Linz), švábského rodu, spřáteleného s pány
z Hradce. Eberhard byl synem Eberharda V. († 1371), zemřel však o dvacet let dříve než jeho

otec. Anna zemřela o rok dříve než její manžel, v roce 1350. Anežka zemřela již v roce 1319,

přesto byla provdána dvakrát, poprvé za Meinhera z Leisnigu, rodu pocházejícího ze Saska,

podruhé uzavřela sňatek s Wernhartem ze Schaunbergu,150 který s ní musel být z matčiny

strany v příbuzenském vztahu.

V roce 1312, když bylo Oldřichovi asi 13 let, zemřel jeho otec Oldřich II. a regentství nad
synem, a tudíž také vlády nad Hradcem a přilehlými vesnicemi, se ujala jeho matka

Mechtilda. Se správou města jí pomáhal její úředník, rychtář a lokátor151 Oldřich Pluh ze

Žďáru,152

Tehdy, v roce 1312, již rok v Českém království vládl mladý Jan Lucemburský, který na trůně

vystřídal krále ne příliš průbojného a liknavého Jindřicha Korutanského153, favorita Oldřicha
II. z Hradce. Páni z Hradce, až na výjimky, věrně stáli po boku přemyslovských králů. Po

zavraždění Václava III. a brzké smrti mladého krále Rudolfa Habsburského, se Oldřich II.

přiklonil na stranu znovuzvoleného krále, jenž měl za manželku nejstarší dceru Václava II.

Annu, a který byl před tažením Václava III. do Polska jím samotným pověřen správou

království v době jeho nepřítomnosti. Jindřich Korutanský měl všeobecnou podporu a
představoval i jistou kontinuitu. Oldřich II. z Hradce zůstal věren Jindřichovi i v době, kdy jej
opouštěli příznivci a tvořila se proti němu opozice, která ho nakonec zbavila vlády a dosadila

na trůn syna římského krále Jindřicha VII., jenž Janovi České království udělil v léno. Také

Vítek a jeho syn Vilém z Landštejna, stejně jako Jan ze Stráže, vzdálení příbuzní pánů
z Hradce, podporovali lucemburského krále, jelikož hájili zájmy jeho ženy Elišky

Přemyslovny, a rovněž Jindřich I. z Rožmberka se po neúspěchu habsburské kandidatury

přiklonil na stranu Jana Lucemburského. Takže se páni z Hradce nacházeli v nevýhodné

situaci. Toho si regentka Mechtilda byla dobře vědoma, a v zájmu prosperity svého města

http://genealogy.euweb.cz/bohemia/rosenbg1.html#JH; František TEPLÝ, Dějiny města Jindřichova Hradce,
část všeobecná 1/1, s. 84.
151
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slíbila za sebe i svého syna českému králi věrnost.154 Za toto gesto udělil král Jan
Lucemburský dne 5. 5. 1312155 jejich městu povolení na vybudování opevnění a vodního

příkopu. Podle hradeckého archiváře a historika Františka Teplého († 1945) měl hradecký pán
(nejmenován který, možná myšlen Oldřich III.) na kopii nedatované listiny od panovníka pro

sebe, své potomky i hradecké měšťany, povolení město přestavovat a ohrazovat zdmi,

branami, věžemi, valy dle svého uvážení a příkopy156, také moc soudní i právo pořádat trhy.

Po tomto povolení z roku 1312 Mechtilda v Hradci zahájila stavební úpravy, které spočívaly
ve vybudování části opevnění a tří městských bran, které nesou názvy Pražská (neboli

Novoměstská), Nežárecká (také Třeboňská a Linecká) a Rybnická (jinak Vídeňská)157,

rozšíření silničních komunikací a vybudování již zmíněného vodního příkopu, jenž byl
dostavěn roku 1319. Názvy městských bran pocházejí z pozdějších staletí a pojmenovány jsou

podle cest, po nichž se lidé dostali do Prahy, Lince nebo Vídně, jak se však městské brány

jmenovaly ve 14. století, není známo - Nežárecká snad podle barvy Červená, tudíž se mohly
tyto brány jmenovat podle barvy v době nátěru.158 Právě Nežárecká brána se jako jediná
dochovala. Z výše psaného vyplývá, že regentství Mechtildy ze Schaunberga bylo pro

Jindřichův Hradec po všech stránkách prospěšné. Není známo, kdy Oldřich III. vystřídal
matku ve vládě nad Hradcem, mohlo k tomu docházet postupně. Je však jisté, že nutnost

stavebních úprav ve městě si uvědomovala matka stejně jako její syn, který v nich během své
vlády pokračoval nejen ve městě, ale pustil se rovněž do přestavby a dostavby hradního sídla.

Ještě před svou korunovací v únoru 1311 byl Jan Lucemburský českou šlechtou dotlačen

k podpisu inauguračních diplomů.159 Tento soubor listin, kterým nový král potvrzoval šlechtě

mnohé výsady, například se zavázal, že obecnou berni bude vybírat pouze za určitých,
striktně daných podmínek, jako byly korunovace nebo sňatky jeho dětí či jeho samotného,

také zbavoval krále možnosti dosazovat do dvorských úřadů zahraniční šlechtu, která s ním

přijela do Prahy. To však král Jan nedodržel a spory mezi ním a českými šlechtici, které

postupně nabíraly na intenzitě, vyvrcholily v roce 1315 zatčením vůdčího představitele české

šlechty Jindřicha z Lipé160 a následnou vzpourou šlechticů proti králi. Za této situace na sebe

poprvé upozornil Oldřich III. z Hradce, jenž se ve sporu krále a šlechty přiklonil na stranu
šlechty a se svými vzdálenými příbuznými Sezemou z Ústí, Vilémem z Landštejna a Petrem
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z Rožmberka, který kvůli sporu s králem přišel o svůj úřad nejvyššího komorníka, a mnohými
dalšími šlechtici, se roku 1317 spolčili proti svému králi161, nad jehož sesazením uvažovali, a

za tímto účelem se spojili s jedním ze dvou římských králů, Fridrichem Habsburským, jenž

jim přislíbil vojenskou pomoc. Král Jan zatím poplenil statky pánům z Landštejna a z Ústí, a
také některé vesnice, patřící Oldřichovi z Hradce. Spor vyvrcholil obležením krále v Brně,
což Hradec odnesl přepadením královými vojáky, jinak však tento pár let trvající konflikt

život ve městě nějak výrazně nenarušil. Smír mezi oběma stranami nastal až v dubnu 1318,
kdy se v Domažlicích uskutečnil sněm,162 kde došlo k podepsání kompromisních úmluv, a na

němž Oldřich III. spolu s dalšími vzbouřenými šlechtici králi přísahali věrnost. Tento sněm

zprostředkoval druhý římský král, Ludvík Bavor, jehož Jan Lucemburský v cestě za říšskou
korunou podporoval. Jelikož však Domažlické úmluvy potvrzovaly platnost inauguračních

diplomů,163 musel král slavnostně slíbit, že dvorské a zemské úřady připadnou české, nikoliv

zahraniční šlechtě, takže z těchto úmluv opět těžila šlechta, nikoliv král, přesto na smír

přistoupil. Poté byly Petrovi z Rožmberka a Jindřichovi z Lipé navráceny jejich úřady164 a do

dalších úřadů jmenoval král Jan české šlechtice. Oldřich z Hradce však žádný královský úřad

tehdy, ani v dalších letech nezastával. On sám neměl osobní důvod pro odboj proti králi,
nejspíše jen podpořil své vzdálené příbuzné a mohlo mu jít také o princip, kdy mohl mít králi

za zlé porušování dohod, k nimž se dříve zavázal. Od té doby stál Oldřich III. po zbytek svého

života na straně krále Jana Lucemburského, který se raději zdržoval mimo české země, a často
jej doprovázel na jeho zahraničních cestách.

2.3. Cesty s českým králem
O Oldřichovi III. se dochovalo jen málo informací, a jelikož nezastával žádný dvorský ani

zemský úřad, tak přestože patřil k významným představitelům české šlechty, nepohyboval se

z výkonu své funkce tak často v blízkosti krále a dvora, jako například nejvyšší komorník Petr
z Rožmberka nebo nejvyšší purkrabí Vilém z Landštejna. Přesto se Oldřich často účastnil
zahraničních výprav Jana Lucemburského, na které musel vynakládat mnoho ze svých

financí. Bezpečně mu však lze přičíst pouze několik málo takových cest. Není doložena ani

skutečnost, zda se Oldřich účastnil alespoň jednoho ze dvou křížových tažení krále Jana do
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Pobaltí.

Z dochovaných údajů se ví o těchto cestách Oldřicha s Janem Lucemburským nebo k němu.

V září roku 1323 doprovázel Oldřich III. krále Jana na setkání s uherským králem Karlem

Robertem z Anjou za účelem jejich dočasného usmíření a zmírnění vzájemných sporů. Dne

18. září 1323165 vydal český král v Hodoníně na Moravě německy psanou listinu, z níž je

možné doložit účastníky z řad české šlechty, jenž se cesty účastnili. Byli to kromě Oldřicha z
Hradce Jindřich z Lipé se synem, Petr z Rožmberka, Vilém z Landštejna, Vok z Kravař, Těma

z Koldic, Mikuláš Opavský, Jindřich z Wilnow a olomoucký biskup Konrád Bavorský. 166

V lednu 1334 byl Oldřich z Hradce účastníkem delegace české šlechty, v jejímž čele stál Petr
z Rožmberka, která navštívila krále Jana v Lucembursku. Při té příležitosti vydal král Jan pro

Oldřicha z Hradce listinu, v níž hradeckému pánovi daroval městečko Hořepník s hradem

Konipasem (příloha č. 2).167 V roce 1335 se Oldřich III. zúčastnil cesty Jana Lucemburského

do Řezna v Bavorsku, kde byl přítomen uzavření příměří českého krále s římským císařem

Ludvíkem Bavorem, které předcházelo mírovému jednání s polským králem Kazimírem III.

Velikým168. Dne 16. 9. 1335 v Řezně169 vznikla německy psaná listina, v níž jsou jako čeští
páni uvedeni Jindřich z Lipé, Petr z Rožmberka, Vilém z Landštejna, Mikuláš Opavský,
Hynek Berka z Dubé a Oldřich z Hradce.

Na jaře roku 1339 cestoval Oldřich III. s králem Janem a markrabětem Karlem opět do

Bavorska, tentokrát do Norimberku a Landshutu170, kde došlo k dohodě mezi Oldřichem na
jedné straně a králem a markrabětem na straně druhé, kdy Oldřich králi daroval své panství
Bánov, za něž získal královské zboží Telč (příloha č. 3).171

Podle archiváře Františka Teplého († 1945) se v červenci 1339 Oldřich III. společně s

Vilémem z Landštejna a Petrem z Rožmberka účastnil tažení krále Jana proti rakouskému

vévodovi Alberovi VII. z Kuenringu, s nímž měl Jan Lucemburský konflikt. Dobyli jeho hrad
Seefeld, pálili krajinu a utlačovali poddané.172 Když vypálili krajinu kolem cisterciáckého

kláštera Zwettlu a Jan se chystal vtrhnout do kláštera, přesvědčil ho Oldřich z Hradce, aby
mohl opat sebe a své poddané vykoupit za 40 vozů vína, ryby a chléb pro vojsko a pro sebe si
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řekl o koně, za to, jak tento spor nenásilně vyřešil.173 V říjnu se Albero z Kuenringu vzdal a s
Janem Lucemburským se usmířil.

Tuto informaci archivář Teplý nalezl v archivu kláštera ve Zwettlu a v rukopise historika
Johanna Nepomuka Coriho († 1887).

Historik Jiří Spěváček ve svých knihách o Janu Lucemburském tuto příhodu neuvádí, v knize

Jan Lucemburský a jeho doba se zmiňuje pouze o městě Seefeldu v Tyrolsku,174 ovšem v
souvislosti s rokem 1336, ne 1339, před kterým dal český král ve svém táboře dne 22. 7. 1336

zhotovit listinu pro obyvatele Kladska.175 Dne 1. 8. 1336 před městem Neukirchen jmenoval

král Jan Petra z Rožmberka a Viléma z Landštejna za své nejbližší služebníky, 176 o Oldřichovi
z Hradce však není v listině ani zmínka, z čehož je možno usuzovat, že se této výpravy

neúčastnil, a že výpravy v podání Františka Teplého a Jiřího Spěváčka spolu nesouvisí.

Ovšem podle německých zdrojů177 se výše zmíněné obléhání a následné dobytí hradu

Seefeldu uskutečnilo v roce 1336 a následující mír byl shodně uzavřen v říjnu 1336, z čehož
vyplývá, že se tato výprava pravděpodobně uskutečnila v roce 1336.

Jan Lucemburský se s řádem Německých rytířů účastnil tří křížových výprav do Pobaltí a to v

letech 1328 - 1329178, 1337 a 1344. Na druhou a třetí výpravu jej doprovodil jeho syn,
moravský markrabě Karel.179 Na první Janově křížové výpravě, zahájené v prosinci 1328180 z

české šlechty prokazatelně nechyběli Petr z Rožmberka, Vilém z Landštejna, Jindřich z Lipé

mladší, Bernard z Cimburka, dále také Ota z Bergova nebo Těma z Koldic, patřící k Janově
šlechtické družině.181
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Na druhou výpravu do Prus182 krále Jana a jeho syna Karla z české šlechty doprovázeli

olomoucký biskup Jan Volek, vyšehradský probošt a nejvyšší kancléř Berthold z Lipé, Hynek

Berka z Dubé, Hynek z Náchoda a z Dubé, Oldřich Pluh z Rabštejna, Vaněk z Vartenberka,
Smil z Bítova, Jindřich z Lichtenburka, Hynek z Valdštejna, Jan z Klingenberka, Ješek z

Boskovic, Jan z Michalovic, také Těma z Koldic a Ota z Bergova.183 Z Vítkovců podle Petra
Žitavského pouze Vilém z Landštejna, zatímco Petr z Rožmberka jako nejvyšší komorník
zastupoval krále správou země.184

Oldřich III. z Hradce není jmenován u žádné z výprav, ani v listinách, které byly vydány

během křížových výprav do Prus a Litvy, z čehož je možné usuzovat, že se Oldřich III.
s největší pravděpodobností žádné z těchto výprav nezúčastnil.

2.4. Majetkové poměry
Pro zjištění majetku Oldřicha III. je důležitým pramenem listina z roku 1294. Z této

nenaplněné smlouvy, kterou uzavřel Oldřichův otec Oldřich II. s králem Václavem II., se

dochoval seznam majetku, který Oldřich vlastnil. Jednalo se o město Jindřichův Hradec, jeho

hlavní sídlo, dále o trhové vsi Slavonice, Sedlčany, Deštnou a Strmilov a vesnice Řečice,

Stodůlky, Lodhéřov, Březiny, Horusice, Klenová, Studnice, Kochanov, Radúň, Drunč,
Světců, Valeč, Vilémovice, Pašovice. Podle této dohody měla po smrti Oldřicha II.

připadnout králi většina jeho majetku, s výjimkou trhové vsi Deštné a vesnic s názvy Březina,
Lodhéřov, Klenová, Kochanov, Studnice, Horusice, Radúň, Světci, Veliká a Drunč, které
odkázal své manželce Mechtildě ze Schaunberga jako věno. Po její smrti by je však král

stejně získal. A vesnici Stodůlky daroval své matce Marii Magdaleně z Hardeggu, jež by ji

mohla v případě, že by se Oldřichovi nenarodil mužský potomek, odkázat, komu by chtěla.

Část svého majetku si však ponechal a s ním i právo naložit s tímto majetkem podle svého

uvážení. Jednalo se o trhové vsi Slavonice a Sedlčany a vesnice Řečice, Pašovice, Valeč a
Vilémovice a hrad Bánov s okolními vesnicemi.

Od Václava II. obdržel Oldřich II. město Uherský Brod, vesnice Hluk a Topěl, moravský hrad

Brumov s okolními vesnicemi a funkcí popravce v tomto kraji, a funkci gubernátora v Lucké

provincii, to vše však pouze pro svou osobu – doživotně. Hrad Bánov na Moravě i
s přilehlými vesnicemi, kde vykonával funkci purkrabího, dostal natrvalo.
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Podle historika a archiváře Františka Teplého († 1945) patřilo Oldřichovi III. město

Jindřichův Hradec, trhová ves Sedlčany a vesnice Řečice, Strmilov, Kunžak, Deštná,
Žirovnice, Pleše, Stodůlky, Studená a možná i Počátky, na Moravě pak trhové vsi Slavonice,

Dačice a jakýsi Jeníkov, jímž mohl být myšlen tzv. Velký Jeníkov, což je vesnice v obci

Studená, nebo tzv. Malý Jeníkov, jenž je součástí Strmilova. Vlastnil rovněž vesnici Velký
Rodvínov, jenž je jmenován na listině z roku 1319, kdy užitky z této vsi věnoval klášteru ve
Wilheringu.

Oldřich III. rozšířil své državy o město Telč a panství Hořepník se sídelním hradem

Konipasem. Ten Oldřichovi za věrné služby daroval Jan Lucemburský roku 1334185.
Významným datem z hlediska majetkového je rok 1339, kdy se Oldřich dohodl s králem

Janem a markrabětem Karlem na směně svého panství Bánova za město Telč186. Bánov,

nacházející se na jižní Moravě v blízkosti uherských hranic, měl dříve podobnou funkci jako

hrad Brumov – sloužil k obraně před maďarskými útoky, a právě z těchto důvodů mohl mít
král o toto panství zájem. Směna byla výhodná také pro Oldřicha, jelikož se Telč, přestože ve

středověku byla součástí Moravy, nacházela v blízkosti Jindřichova Hradce. Panství Hořepník
bylo součástí hradeckých držav pouze do počátku 60. let 14. století, kdy jej stejnojmenný syn

Oldřicha III. prodal pánům z Mezimostí. Telč se naopak stala hlavním sídlem telecké linie

pánů z Hradce, nesoucí přídomek právě po Telči. Telč byla majetkem hradeckého rodu až do
jeho vymření v roce 1604.

Sňatkem s Klárou z Bílkova, jež byla jeho druhou manželkou, ke kterému došlo někdy okolo

roku 1330, získal Oldřich III. bílkovské panství s centrem v Bílkově, v němž stál hrad.

Součástí bílkovského panství byla např. ves Dobrohošť.

Bílkov se nachází v blízkosti Jindřichova Hradce a dalších vsí, patřících pánům z Hradce,
proto je pravděpodobné, že chtěl Oldřich III. sňatkem rozšířit své panství o Bílkov a vesnice

jemu náležející. Dnes je Bílkov částí města Dačice, které získal Oldřich III. v rozmezí let

1339 – 1348.
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SOA Třeboň, fond Cizí statky, listina z 13. 1. 1334, sig. 318.
SOA Třeboň, odd. Jindřichův Hradec, Rodinný archiv pánů z Hradce, listina ze 7. 5. 1339, inv. č. 2, sig. 3.
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2.5. Dělení majetku
Dne 2. září 1347 se Oldřich III. se synem Jindřichem v Praze účastnil korunovace Karla IV.

českým králem, ještě před korunovací předstoupili před krále biskupové olomoucký,
litomyšlský a vratislavský společně s českými šlechtici, mezi nimiž se nacházel také Oldřich

III. z Hradce a jeho syn Jindřich, se žádostí, aby král ustanovil, který arcibiskup má pro příští

časy korunovat české krále. Karel IV. dal po poradě s kurfiřty toto právo 18. 8. 1347 českému
arcibiskupovi.

Oldřich III. zemřel 13. prosince 1348. Pohřben byl pravděpodobně ve farním kostele

v Jindřichově Hradci, kde byl již pohřben jeho otec, jenž si výslovně přál být pohřben právě

zde, jak je možné vyčíst z jeho listiny z 25. 7. 1294, kde zmínil, že na stejném místě je již
pohřben jeho otec Oldřich I. i jeho děd, Vítek z Hradce. Zakladatel rodu Jindřich I. byl
pohřben na Velehradě.

Ještě před smrtí Oldřich rozdělil svá panství mezi čtyři syny následovně: Jindřich získal

polovinu Hradce a čtvrtinu Slavonic, Oldřich Hořepník a čtvrtinu Slavonic, Menhart Telč,

Deštnou, Březinu a čtvrtinu Slavonic a Heřman Bílkov a čtvrtinu Slavonic. Jak rozdělil
Oldřich zbývající obce a vesnice, není známo, údaj zmiňuje pouze nejvýznamnější panství,

k nimž však náležely okolní vesnice. Slavonice byla významná trhová ves, z jejíchž trhů šly
hradeckým peníze, proto nepřekvapuje, že tuto ves rozdělil rovným dílem na čtyři části.

Nejmenší díl dědictví získal Oldřich mladší, kterému měli všichni bratři doplácet v hotovosti
blíže nespecifikovanou částku.

Toto dělení však nebylo strategické ze dvou důvodů, předně tím Oldřichovo panství pozbylo

jednotu, a zejména dělení Hradce na dvě poloviny nebylo dobré řešení…Navíc nejhůře
z tohoto dělení vyšel syn Oldřich, který zdědil pouze čtvrtinu Slavonic, Hořepník a z dalšího
menšího majetku, jak sám informoval papeže, na něhož se obrátil se žádostí o pomoc,

jmenoval rovněž dva dvory v Ratiboři, dvůr v Jeníkově, mlýn v dolním Skrejchově, Nový
Dvůr s loukami (který dříve patřil templářům), dále několik rybníků a potoků (u holenského

rybníka Oldřich zřídil železnou stúpu na potoku Vydýmači), 80 lánů lesa a každý rok měl
dostat z hradeckého panství 50 kop grošů, což mohla být ta nespecifikovaná částka. Problém
byl v tom, že měl Oldřich IV. zastaveny všechny obce, vesnice i tvrze, a lichváři si počítali

úroky, které neměl šanci splatit. Proto požádal o pomoc papeže, který poslal určitá nařízení

biskupům do Prahy a Olomouce, jeho obsah je však neznámý, stejně jako pomoc, kterou od
biskupů obdržel.
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Ať už se Oldřich IV. s biskupy dohodl na čemkoliv, je jisté, že 24. května 1352 synové

Oldřicha III. kvůli dluhům prodali pánům z Rožmberka trhovou ves Sedlčany187 a o dva roky
později, roku 1354, si definitivně rozdělili bývalé otcovy državy188. Jindřich získal polovinu
Hradce, čtvrtinu Slavonic a vesnice Lodhéřov, Radouň, Radounku (neboli Malou Radouň),
Pěnnou (dnes Pěna), Jižnou, Kostelní, Drahýřku, Pořín a Křeč u Černovic, a další vesnice

v blízkosti Hradce i na Moravě. Oldřichovi mladšímu připadla Řečice, Hořepník s hradem
Konipasem, čtvrtina Slavonic, Nový Dvůr, Ratiboř, polovina Číměře, a vesnice Skrýchov,

Mnich, Pleše, Plasná, Plavsko a další vesnice mezi Hradcem a Řečicí. Menart obdržel Telč,

čtvrtinu Slavonic, Deštnou a Březinu, a Heřman druhou polovinu Hradce, Bílkov, čtvrtinu

Slavonic, polovinu Číměře, Kunžak a Strmilov.

2.6. Hrad a jeho přestavby
Původní hrad v Jindřichově Hradci byl v pozdějších staletích přestavěn na zámek s třetím
největším areálem v České republice. Jeho součástí je také románsko-gotický palác neboli
staré stavení – nejstarší část hradu, pocházející z doby prvních pánů z Hradce. Hrad byl

postaven v základní trojdílné dispozici v první polovině 13. století za Jindřicha I. z Hradce,

úpravy však dále probíhaly za jeho syna Vítka a byly ukončeny za Vítkova syna Oldřicha I.

někdy po roce 1260. V románsko-gotickém slohu hrad budován za prvních dvou pánů

z Hradce, Jindřicha a Vítka, od Oldřicha I. přes dobu Oldřicha III. až po začátek vlády
Jindřicha IV. byly přestavby a přístavby ve slohu gotickém. Za Jindřicha IV., jenž se
s Oldřichem III. řadí mezi nejvýznamnější pány z Hradce, probíhala na hradeckém zámku

velká přestavba v pozdně gotickém, tzv. vladislavském slohu. Na tu dobu se jednalo o
reprezentativní šlechtické sídlo. U vstupní brány se nacházela 32 metrů vysoká Černá věž

bergfritového typu189 a při ní obytný palác, druhá čtyřhranná věž - Hranatka, byla postavena

ve druhé polovině 13. století a hranolová červená věž, nazývána Menhartka, byla vystavěna
až v pozdní gotice. K hradu rovněž patřily hospodářské objekty, jako byly stáje, stodoly,

seníky nebo chlévy190. Z bezpečnostních důvodů se do hradu vcházelo po dřevěných

pavlačích a schodech, které se daly v případě útoku nepřátel spálit. Do věže, jež tehdy nebyla

spojena s hradem, se bylo možné dostat pouze z obytného sídla přes dřevěný ochoz.
August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl IV.: Hradec Jindřichův hrad, s. 35.
OTTŮV slovník naučný, díl 11, s. 729.
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Původně byla na věži střecha, která byla r. 1757 snesena. Josef NOVÁK, Soupis památek historických a
uměleckých v politickém okrese jindřichohradeckém., s. 37.
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Nebydlelo se v ní však, sloužila pouze obranným účelům. Součástí hradu již byla také malá

hradní kaple, vystavěna kolem poloviny 13. století, pravděpodobně ke konci vlády Vítka
z Hradce nebo na počátku vlády Oldřicha I., jež dnes nese název z doby baroka, kaple svatého

Ducha. Komu však byla zasvěcena původně, není známo, v 16. století nesla název kaple

svatého Šimona a Judy. Podle jiné teorie byla kaple vystavena až za Oldřicha I., v době, kdy

se jeho hradu na několik let zmocnil Přemysl Otakar II. Tato teorie vznikla nejspíše z faktu,

že se samostatné hradní kaple nacházely převážně na hradech královských, církevních či

nejvýznamnější šlechty, mezi něž však pány z Hradce pokládat lze. Sídlo mělo jeden obytný
trakt se čtyřmi patry, po čtyřech místnostech. V takovéto podobě se hrad nacházel za života

Oldřicha III. První patro obýval Oldřich III. jako hradní pán se svým služebnictvem, ve
druhém patře se nacházely komnaty jeho manželky, jejich služebných a dětí, které v raném

věku žily společně v blízkosti matčiných komnat, často také obývaly společné komnaty
s matkou. V horním patře se nacházela zbrojnice a dole pod obytnými místnostmi byl

sklep191. Oldřichovi III. sloužily čtyři místnosti v prvním patře, jednalo se o dvě obytné

komnaty, hradní síň a kapli. Vzácností jsou dva portály nad dveřmi, umístěnými v těsné

blízkosti, z nichž jeden je románský, pocházející z počátku 13. století a druhý již gotický ze

století 14. Oldřich III. měl dvě místnosti pro sebe, předpokládá se však, že pracoval,
odpočíval i spal v jedné, k tomu určené místnosti, před jeho pokojem stál sloužící. Jak bylo

tehdy zvykem, Oldřich s manželkou spali odděleně každý ve svých komnatách. Jelikož se
středověký nábytek nedochoval, není možné jej přesně rekonstruovat. V obytných komnatách

se však nacházely stoly, židle, lavice, truhly k ukládání oblečení a různých předmětů192,

výklenky s policemi, skříňky ve zdi k ukládání písemností a cenných předmětů, sedací

truhlice, u oken bývala sedátka, u nichž se během dne četlo či vyšívalo. Na stolech byly
lucerny, v obytné místnosti Oldřicha se nachází také původní krb z 13. století. K hostinám se
užívalo kovové či cínové nádobí, běžně se užívalo také nádobí keramické a dřevěné, zejména

poháry, číše, kalíšky a mísy místo talířů, nože a lžíce místo příboru193. V Oldřichově obytné

místnosti nechyběl ani prevét ve výklenku zdi, původně nejspíše s dřevěnými dvířky, jenž se

také zachoval do dnešní doby. Nebyly ve všech místnostech, pouze v honosnějších, jako je
reprezentační síň, nebo často obývaných, jako právě Oldřichova komnata. Také krby se

nacházely pouze ve vybraných místnostech. Výhodou menších rozměrů komnat bylo jejich

snadnější vytápění. Na všech stěnách v obytných místnostech byly malby, často s motivy

z přírody, jejichž stopy jsou na stěnách patrné dodnes. Celkově se místnosti pro útulnější

Tomáš DURDÍK, Encyklopedie českých hradů, s. 33.
Tomáš DURDÍK, Encyklopedie českých hradů, s. 37.
193
Tamtéž, s. 40.
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atmosféru zdobily barevnými látkami, kůžemi a koberci. Součástí hradu byla také černá

kuchyně se čtyřmi komíny v rozích místnosti, v níž se vařilo na otevřeném ohni, k pečení
masa se používaly rožně a rošty. Právě tato kuchyně, umístěna ve věži Menhartce, je nejlépe

dochovanou hradní kuchyní u nás. Tato věž je však až z pozdní gotiky, tudíž v Oldřichově
době ještě nestála. Kde se kuchyně nacházela za jeho života, není známo.

Reprezentační sál v Jindřichově Hradci chyběl, postaven byl až ve 2. polovině 15. století za

vlády Jindřicha IV. z Hradce. K tomuto účelu sloužila jediná reprezentační síň. Jednalo se o
společenskou místnost, v níž se konaly hostiny a důležitá jednání, která byla rovněž vizitkou

majitele hradu. Myšlena je slavná hradní komnata se Svatojiřskou legendou. Tato komnata je

průchozí – vlevo od ní se nachází kaple, vpravo obytná místnost, ve sledované době
Oldřichova – což vypovídá o důležitosti této místnosti, jež byla hlavní komnatou, ostatní
komnaty jsou menší. Propojena byla rovněž s kaplí svatého Ducha.194

V 19. století a na počátku 20. století se místnost považovala za kapli195, a ani dnes196 nemají
historikové přesnou představu, k čemu ve skutečnosti místnost sloužila. Dle mého názoru

však vše nasvědčuje tomu, že se jednalo o reprezentační síň, především z praktických důvodů

– hradní sídlo v tehdejší podobě mělo pouze omezený počet místností, navíc ne příliš

prostorných, a z místností patřících Oldřichovi III. žádná ze zbývajících reprezentačnímu sálu

neodpovídá. V místnosti u výklenku zdi se rovněž nalézá prevét, jenž by v případě, že
místnost skutečně sloužila jako kaple, postrádalo význam. Co se týče samotné svatojiřské

legendy, o níž je pojednáno v jedné z dalších kapitol, není pravděpodobné, že by ji Oldřich

III. nechal vymalovat pro své osobní účely a tuto komnatu sám obýval. V tehdejší době
nebylo časté, aby si šlechta nechávala svá sídla vymalovávat podobnými výjevy

s náboženskými motivy, tudíž soudím, že tato malba vznikla za účelem reprezentace a měla

být viděna a obdivována dalšími významnými osobnostmi tehdejší společnosti. Tehdy bylo

navíc běžné zdobit reprezentativní místnosti nástěnnými malbami s rytířskými a heraldickými

motivy, které se většinou bohužel nezachovaly. Během renesance byla nástěnná malba s
legendou přemalována a místnost sloužila jako obytná komnata. Obývala ji například

manželka Jáchyma z Hradce († 1565), Anna Alžběta z Rožmberka († 1580). Malby byly
odkryty hrabětem Evženem Karlem Černínem († 1868) v roce 1838.

Rostislav NOVÝ, Jindřichohradecká znaková galerie z r. 1338, s. 180.
Josef NOVÁK, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese jindřichohradeckém., s. 39;
František TEPLÝ, Dějiny města Jindřichova Hradce, část všeobecná 1/1, s. 65.
196
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Komnaty, které byly dostačující v první polovině 13. století, o století později již

nedostačovaly. Toho si byl Oldřich III. vědom, a z tohoto důvodu se také rozhodl svůj palác
rozšířit o nové obytné trakty, čímž se prostory hradu zdvojnásobily. Došlo k tomu po roce
1340. Nechal také rozšířit hradní kapli pomocí prodloužení presbytáře do parkánu, přestože

stavba byla dokončena až za vlády jeho synů po polovině 14. století.

Za vlády Oldřicha III. byl v Hradci rovněž dostavěn kostel svatého Jana Křtitele – došlo

k tomu někdy v první třetině 14. století. Kostel spravoval řád německých rytířů. Když

v rozmezí let 1320 až 1335 do Hradce povolal minority197, obývali rovněž prostory kostela sv.

Jana Křtitele, a postupně, kolem poloviny 14. století, si při něm začali stavět klášterní

komplex, který byl dostavěn až ve druhé polovině 15. století, pravděpodobně kolem roku
1480. A právě při výstavbě klášterního komplexu byla zničena kaple svatého Diviše,

vystavěna Oldřichem II. v roce 1293. Kaple se totiž nacházela při kostele nebo přímo

v kostele sv. Jana Křtitele, tudíž přímo v centru stavebního dění. Stavbu trojlodního řádového
kostela svatého Jana Křtitele zahájil na počátku 13. století Jindřich I. z Hradce, který jej
nechal vystavět na místě, kde od dob tržní osady stál románský jednolodní kostel. Patronátní

právo ke kostelu svěřil Jindřich pod podmínkou vybudování špitálu pro 12 nemocných,
komendě německých rytířů, kteří měli na starosti nejen správu tohoto kostela, ale také všech

menších kostelů v okolních vesnicích, patřících pánům z Hradce. Němečtí rytíři v Hradci
vybudovali svou komendu, kde přesně stála, se však neví. Kostel ale stále nebyl dostavěn.

Kolují pověsti, že kostel patřil templářům, není to však pravda, jelikož templáři se přímo

v Jindřichově Hradci nevyskytovali. K tomu došlo až za Oldřicha III., když poté kolem roku
1330 přišli do Hradce k tomuto kostelu minorité, prodloužili presbytář do podoby, jež byla

pro minority typická. Později začali s výstavbou výše zmíněného klášterního komplexu.
Němečtí rytíři kostel Jana Křtitele minoritům přenechali a nechali si postavit kostel nový –

Nanebevzetí Panny Marie. O stavbu nového kostela se zasloužil Oldřich III., stavba samotná

však byla zahájena po jeho smrti, v 2. polovině 14. století, dostavěn byl v první polovině 15.
století. Oldřich III. pokračoval ve výstavbě městského opevnění, jež bylo dokončeno v 80.

letech 14. století, také zakládal venkovské farní kostely, spravované komendou německých

rytířů. Zodpovědnou správou svých držav je Oldřich III. právem považován za
nejvýznamnějšího hradeckého pána středověku a za jednoho z nejvýznamnějších pánů celého

rodu. Přesto Oldřichovy cesty s králem do ciziny a také dlouhodobé spory s valdenskými
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Luděk JIRÁSKO, Zmizelé Čechy: Jindřichův Hradec, s. 12

44

vyčerpaly jeho finance natolik, že byl Oldřich III. nucen některá svá panství zastavit
lichvářům.

2.7. Členové rodiny
Není známo, do kdy žila Oldřichova matka Mechtilda ze Schaunberga, ale jisté je, že roku

1333 ještě žila198, a pravděpodobně ještě v roce 1345.199 Žádné další informace o ní však
nejsou známy.

Oldřich se dvakrát oženil, jeho první manželkou se stala Markéta z Korutan, pravděpodobně

nemanželská dcera korutanského vévody Meinharda II. Tyrolského († 1295) z rodu
Meinhardovců, jenž byl také gorickým a tyrolským hrabětem. Je však také možné, že byla
dcerou jiného příslušníka z tohoto rodu jménem Meinhard, Meinharda V. Gorického († kolem

1318), jenž byl synem gorického hraběte Heinricha III. († 1323), zemřel však dříve než jeho

otec a není o něm nic více známo. Otcem Heinricha III. byl bratr Meinharda II. Tyrolského
Albrecht I. Gorický († 1304). V tomto případě by Markéta z Korutan nebyla sice dcerou
korutanského vévody, byla by však jeho praneteří, tudíž příbuznou korutanského vévody.

Pravděpodobnější se však jeví první varianta, že se jednalo o dceru korutanského vévody
Meinharda II., ovšem dceru nemanželskou, jak ve svém díle zmiňuje rovněž historik

František Teplý († 1945).

Kdy Oldřich III. uzavřel s Markétou z Korutan sňatek, není známo, pravděpodobně někdy

kolem roku 1320. Z tohoto manželství vzešly čtyři děti – dcera Anna a synové Jindřich II,

Oldřich IV. a Menhart. Nejstarším synem Oldřicha z Hradce a Markéty z Korutan byl

Jindřich, narozený v 1. polovině 20. let 14. století, pojmenovaný po zakladateli hradeckého

rodu, Jindřichovi I. Prostředním synem byl Oldřich, nesoucí toto jméno již ve čtvrté generaci

a nejmladším synem šlechtického páru byl Menhart, jenž nese jméno po dědu z matčiny

strany, korutanském vévodovi Meinhardovi, čímž se toto germánské jméno dostalo do
hradeckého rodu. Dochoval se rok jeho narození – 1329.

Neví se, kdy Markéta z Korutan zemřela, ale muselo k tomu dojít během let 1329 až 1332,
jelikož v březnu 1333 je již po Oldřichově boku jmenována jeho druhá manželka, jíž se stala
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Klára z Bílkova200, dědička, snad dcera Ješka z Bílkova, jenž na počátku 14. století toto
panství spravoval. Ješkův předchůdce Smil z Bílkova se pohyboval na přemyslovském dvoře
a v letech 1254 až 1255 se účastnil křížové výpravy Přemysla Otakara II. do Pobaltí a nechal

ve vesnici Bílkov postavit hrad. Ješek mohl být jeho synem. Sňatkem s Klárou získal Oldřich
III. bílkovské panství. Kdy přesně ke sňatku došlo, se neví, pravděpodobně však v rozmezí let
1330 až 1332. Z tohoto druhého Oldřichova manželství se kolem roku 1338 narodil syn

Heřman, který zdědil Bílkov. Klára byla pravděpodobně velmi mladá, přežila svého manžela

o 32 let a zemřela v roce 1380.201

Jediná dcera Oldřicha III. a Markéty z Korutan Anna byla provdána za Jindřicha II.

z Lichtenburka (asi † 1362), pravděpodobně syna Oldřicha z Lichtenburka (cca † 1313),
zemřela v roce 1369.202

2.7.1. Jindřich II. z Hradce
Nejstarší syn Jindřich se od Oldřicha III. odlišoval svou prudkou povahou. Jeho život sice

nepostrádal dobrodružství, byl však špatný hospodář, jemuž nezbýval čas na správu svého

panství, které navíc zadlužil. V roce 1347 se s otcem zúčastnil korunovace Karla IV. českým
králem. O rok později velel vojsku Karla IV. na tažení do Falce, kde vyplenil okolí města

Amberg, rok poté táhl v panovníkově vojsku do Porýní, tohoto tažení se podle archiváře

Františka Teplého účastnil také jeho bratr Oldřich. Roku 1350 se Jindřich zúčastnil zasedání

říšského sněmu v Norimberku. Za vojenské služby získal roku 1349 od krále jako zástavu

hrad a město Domažlice až do úplného zaplacení 4 tisíc kop pražských grošů (příloha č. 4).203

Společně s Joštem I. z Rožmberka se stal poprávcem plzeňského kraje (příloha č. 5).204

Finance na nákladné zahraniční cesty získával ze svých statků a poté odprodejem některých

z nich, např. pánům z Rožmberka prodal roku 1361 za 312 kop grošů ves Pořín205. Podle
Františka Teplého prodal roku 1358 Štěpánovi z Dědic za 122 hřiven vsi Velký a Malý

Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Monumenta Vaticana Res Gestas Bohemicas Illustrantia, tomus prodromus, Acta
Clementis V., Johannis XXII., Benedicti XII. 1305 – 1342, listina z Avinione 6. 3. 1333, č. 1051, s. 568.
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Jeníkov na Moravě a roku 1361 Dobroslavovi z Dluhé za 130 hřiven Uherské Meziříčí u

Strmilova.206

Jindřich často míval spory – jeho první manželka Markéta z Halsu brzy zemřela a Jindřich se

poté s jejími příbuznými Eberhardem z Wallsee a Albertem z Puchheimu soudil o dědictví.
Spory měl také se zemským notářem Štěpánem, a v době sporu Rožmberků s císařem Karlem

IV. roku 1356 Jindřich podpořil své rožmberské příbuzné, kteří se cítili dotčeni, když si chtěl

Karel IV. postavit hrad v blízkosti jejich držav a stěžovali si na vměšování panovníka do
jejich panství.

Největší spor měl Jindřich se vzdáleným příbuzným, nejvyšším purkrabím Vilémem

z Landštejna kvůli nové obchodní stezce z Rakous, jež původně vedla přes Landštejn a kterou

nechal Jindřich z Hradce odklonit tak, aby vedla přes Jindřichův Hradec a již ne přes

Landštejn. Tím ekonomické výnosy z této stezky připadly Jindřichovi, což mělo za následek
vypuknutí sporu. Záminkou bylo, když Vilém pohnal před zemský soud služebníka Jindřicha

z Hradce, což Jindřich považoval za provokaci. Potyčky mezi Jindřichem a Vilémem nabyly

na významu, když se Vilém roku 1351 spojil s Eberhardem z Wallsee, proti kterému Jindřich
s vojskem táhl do Rakous, a zákeřně jeho vojsko přepadl ve chvíli, kdy Jindřich bojoval

s Eberhardem. Ten bitvu vyhrál, část poraženého vojska dal pověsit a Jindřicha uvěznil. Velká

část české šlechty čin Viléma z Landštejna pokládala za zradu a Jošt z Rožmberka, Štěpán ze

Šternberka a Ješek z Michalovic táhli s vojskem proti Vilémovi a Eberhardovi s cílem
Jindřicha osvobodit. Protože tyto šlechtické války rušily klid v zemi, snažil se Karel IV. obě

strany usmířit, a když to nestačilo, táhl s vojskem za nimi a ke smíru je donutil.207 Rozkázal

propustit zajatce, tudíž i Jindřicha z Hradce, který byl však propuštěn za 2000 kop grošů, jež
museli sehnat jeho bratři. Jak za Viléma, tak za Jindřicha se měli zaručit jejich služebníci

z nižší šlechty s tím, že kdyby Jindřich nebo Vilém tento smír porušili, budou hnáni ke

smírčímu soudu a když se jeho verdiktu nepodřídí, budou vyhnáni ze země. Panovník si klid
v zemi pojistil také tím, že oba zpupné šlechtice zbavil povinnosti nahradit vzniklé škody.

V květnu 1352 se Oldřich, Menhart a Heřman z Hradce sešli na hradě v Sezimově Ústí
s Rožmberky, pány ze Sezimova Ústí, ze Stráže a dalšími spřátelenými šlechtici, jakými byli

například Mareš z Mutic, Petr z Malovic nebo Jan z Osečan, aby sehnali peníze na
Jindřichovo výkupné. Tehdy Rožmberkům prodali trhovou ves Sedlčany a další vsi Břekov,

Lichov, Příkovluhy a Dublovice a pět mlýnů, za které hned dostali potřebnou částku. Jindřich
206
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byl sice brzy propuštěn, vinu však sváděl na Viléma z Landštejna a toužil po pomstě. Když to
nešlo v Čechách, kde byli vázáni panovníkovým „povinným“ smírem, vypukly nové boje na

Moravě. Když Jindřich porušil smír a vyvolával nové nepokoje, připravil ho panovník o

Domažlice a aby tyto měšťany získal na svou stranu, slíbil jim, že město již nikdy nezastaví.

Když Vilém nemohl porazit Jindřicha, rozhodl se ve Slavonicích oblehnout jeho bratra

Oldřicha, kterému však další bratr Menhart poslal na pomoc ozbrojené telčské měšťany. Když

Vilém poté nalezl útočiště ve městě Jemnice, které patřilo králi, a Jindřich město oblehl, opět

panovník zasáhl a 13. 7. 1354 vydal novou mírovou listinu (příloha č. 6),208 kdy si oba sokové
museli slíbit přátelství, navzájem propustit všechny zajatce a od této chvíle museli žít v míru.

Listina rovněž obsahuje zmínku, že kdyby jeden z nich smrtelně zranil někoho z druhé strany,
propadne mu část majetku, jenž připadne sirotkům po zabité osobě. Jindřich slíbil nahradit
Vilémovi jisté škody a patrně z toho důvodu Rožmberkům prodal své vesnice Zálší,

Vlastiboř, Borkovice, Mažice a Svinnou. Tentokrát se za Jindřicha zaručili bratři Heřman a

Oldřich, Jošt a Jan z Rožmberka a Jan a Oldřich ze Sezimova Ústí s tím, že pokud Jindřich
opět mír poruší, přidají se všichni na Vilémovu stranu. Roku 1356 vyvrcholil léta trvající spor

mezi Jindřichem z Hradce a Vilémem z Landštejna, kdy Jindřich při potyčce Viléma zabil, za

což byl císařem na dva roky vypovězen ze země. Vrátil se však již za rok, aby mohl císaře

doprovázet na tažení do Bavor a poté do Würtenberku. V roce 1357 se rovněž účastnil

slavnosti ku příležitosti položení základů ke stavbě pražského mostu.

Jindřichova prudká povaha se pozitivně projevila v květnu roku 1355 po Karlově císařské

korunovaci v Pise, kdy povstalci zapálili radnici, v níž císař nocoval. Jindřichovi a
augsburskému biskupovi, Markvartovi z Randecku, se podařilo probít do hořící radnice a
císaře s manželkou Annou Svídnickou zachránit. V dalších dnech Karel IV. povstání potlačil.

Když Karel IV. přijel v červnu 1362 do Budějovic, zavítal rovněž navštívit Jindřicha na
Hradec, kde se zdržel několik dnů. Poté císař zamířil na Moravu, kam jej Jindřich
doprovázel.209

Druhou Jindřichovou manželkou se roku 1349 stala Markéta z Hardeggu († 1369), s níž měl

tři syny jménem Jindřich, jednoho jménem Jan a dceru Annu. Jindřich zemřel již v červenci

1363. Markéta se po jeho smrti uchýlila do kláštera v Krumlově, stejně jako její dcera Anna,

která se později stala abatyší. Markéta si však od papeže zařídila právo, aby mohla jezdit na

Hradec za svými dětmi. Podle pověsti jí lidé začali nazývat bílou paní, jelikož na sobě vždy
208
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měla bílý hábit, a na odčinění Jindřichových skutků rozdávala v Hradci o zeleném čtvrtku
chudým lidem sladkou kaši. Rok po Jindřichově smrti byli bratři Menhart a Heřman nuceni

prodat některé vesnice z jeho zadluženého panství, Jižnou a Březinu a městečko Deštnou za

1.068 kop grošů.210 Vsi Bolíkov a jakési Horní pole prodali se souhlasem Menharta

Rožmberkové, kteří byli poručníky Jindřichových dětí (příloha č. 7).211

Jindřich byl sice rozporuplným, přesto jediným Oldřichovým synem, který na sebe upoutal
větší pozornost – tři jeho mladší bratři byli klidnější povahy, do politického dění nezasahovali
a životy zasvětili převážně správě svých panství.

2.7.2. Oldřich IV. z Hradce
Mladší bratr Jindřicha Oldřich IV. se stal přísedícím u zemského soudu v Praze. Oženil se
s Annou z Rožmberka († 1388), díky čemuž udržoval s Rožmberky blízké vztahy a rád
navštěvoval jejich sídlo v Krumlově. Dne 1. 12. 1360 potvrdil Karel IV. Oldřichovi

vlastnictví Hořepníku, který i se vsí Bořetínem zbavil povinnosti platit berni. S nevlastním

bratrem Heřmanem měl Oldřich blízké vztahy nejen rodinné, ale také obchodní: ve vsi Doupě
společně nechali postavit hrad Roštejn (německy Rosenstein), v listině ze dne 18. 6. 1354 jsou
Oldřich spolu s bratrem Heřmanem jmenováni jako zakladatelé kostelů ve Slavonicích,

Číměři, Žirovnici a Stranné. V roce 1358 bratři společně odkoupili od Mareše z Mutic vesnice

Strachoňovice, Velešín a Hříšice, jež dali zavést do moravských zemských desk. Dne 27. 8.

1366 uzavřel smlouvu s markrabětem moravským Janem Jindřichem, s nímž směnil svůj díl
Slavonic za hrad Hrádek s rybníkem, který však brzy Janu Jindřichovi prodal zpět za 600

hřiven pražských grošů. Někdy v roce 1365 získal Oldřich Dráchov a Mezimostí, které již
roku 1367 prodal Litoldovi, synovi Viléma z Landštejna. Z toho vyplývá, že měl Oldřich stálé
finanční problémy.

Dne 25. 5. 1361 vydal Oldřich listinu s nařízením, že se nikdo nemá odvážit po smrti faráře

nebo kaplana sahat na církevní jmění, a pokud se prokáže, že měl farář dluhy, má se z jeho
pozůstalosti vzít na jejich splacení pouze 1/3 a zbytek má připadnout církvi.

S Annou z Rožmberka měl Oldřich IV. syny Oldřicha Vaváka staršího († 1412), jenž se
oženil s Markétou ze Šternberka, Jana staršího († 1417), jehož manželkou byla Kateřina

SOA Třeboň, fond. Cizí statky, listina z 12. 12. 1364, sig. 127.
SOA Třeboň, odd. Jindřichův Hradec, sbírka pergamenových listin. Listina z 23. 1. 1364 v Telči, inv. č. 13, sig.
16.
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z Velhartic, a Jindřicha, velkopřevora řádu johanitů ve Strakonicích, jenž zemřel v bitvě u
Sudoměře roku 1420, a dcery Anežku († kolem 1396), provdanou za moravského šlechtice

Matouše Tovačovského z Cimburka, a Elišku. Oldřich IV. ani jeho synové příliš do
politického dění nezasáhli. To až jeho vnuk Menhart, syn Jana staršího, utrakvista,
karlštejnský a nejvyšší purkrabí. Oldřich IV. zemřel mezi lety 1383 a 1389.

2.7.3. Menhart z Hradce - biskup
Nejmladší syn z prvního manželství Oldřicha III. Menhart byl určen na církevní dráhu. Stal se

kanovníkem pražské kapituly212 a v roce 1349 byl zvolen biskupem tridentským 213 - tuto

funkci vykonával do roku 1360. Nebyl však ctižádostivý, biskupský úřad pravděpodobně
nenastoupil.214 Často se zdržoval v Praze i v Telči, z níž se za jeho vlády stalo prosperující
město. Menhartovi se přezdívalo Hergothilf, což si vedle svého jména nechal vyrýt i na

pečeť.215 Také prosazoval uctívání Panny Marie, která byla uctívána nejdříve v Byzanci a
díky křížovým výpravám se její kult postupně šířil i do Evropy. Menhart pověřil vicepřevora
smíchovské kartouzy Konráda z Heimburku k napsání oslavného díla o Panně Marii, jenž

Konrád sepsal roku 1356 pod názvem Laus Mariae216. Menhart měl rovněž blízký vztah

k arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic217. Dobré vztahy udržoval rovněž s Karlem IV., na
jehož přímluvu u papeže Klimenta VI. získal Menhart nedlouho poté úřad již zmíněného
tridentského biskupa. Menhart v roce 1353 doprovázel krále Karla na cestě do Kostnice, o dva

roky později cestou do Říše, jeho císařské korunovace roku 1355 však přítomen nebyl.
Menhart zemřel pravděpodobně v roce 1377.

2.7.4. Heřman z Hradce
Jediný doložený potomek z druhého manželství Oldřicha III., Heřman, nezastával žádnou

dvorskou funkci a, stejně jako jeho otec, zodpovědně spravoval své državy.218 Za jeho vlády
Ladislai KLICMAN, Acta Clementis VI. 1342 – 1352, Pontificis Romani, s. 105, č. 191. Listina je datována dne
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na Hradci získalo město první psaná privilegia, založil rybník Vojířov, pokračoval v dostavbě
kostela Nanebevzetí Panny Marie, jenž náležel německým rytířům, roku 1399 založil
v Hradci druhý špitál pro chudé. V letech 1383 vystřídal svého bratra Oldřicha ve funkci
přísedícího u zemského soudu v Praze, tuto funkci vykonával do roku 1396.

Jeho první manželkou byla jistá Kunhuta (psána jako Kunka) neznámého rodu, druhou rovněž
neznámá, Petruše, s níž měl syna Menharta, který se oženil s Annou z Velhartic, sestrou

Kateřiny z Velhartic, a zemřel již v roce 1393. S Petruší měl také dcery Kláru († 1389),
klarisku v Českém Krumlově, a Elišku († 1457), která se dvakrát provdala, za Jana III.

z Kravař a Jiřího z Lichtenburka. Dne 28. 9. 1389, po smrti dcery Kláry, na spásu duše její i

svých rodičů Kláry a Oldřicha III., věnoval Heřman minoritskému klášteru svaté Kláry

v Krumlově, v němž jeho dcera žila, výtěžky ze vsi Kánice. Již roku 1383 z důvodu nemoci

sepsal Heřman závěť, v níž nechal Bílkov zapsat do desk zemských příbuznému Oldřichovi I.

z Rožmberka (dva Heřmanovi bratři tehdy již nežili a bratr Oldřich buď také ne, nebo byl již

nemocen, že nebyl schopen dále zasedat u zemského soudu), jehož i s jeho synem Jindřichem
ustanovil poručníkem svých dětí. Své druhé manželce Petruši odkázal vesnice okolo Bílkova.

Nakonec bylo vše jinak, Heřman se uzdravil a přežil jak svou manželku, tak dvě ze svých tří

dětí. Manželé jeho dcery Elišky Jan z Kravař a Jiří z Lichtenburka získali sňatkem s ní
Bílkov, Elišce patřily Dačice, Kužak, Sternberk a půl Strmilova, zbytek jeho majetku zdědili

synové jeho nevlastního bratra Oldřicha IV. Oldřich Vavák starší a Jan starší. Ti však toužili

získat zpět také Bílkov, což se jim podařilo roku 1404, kdy Bílkov odkoupili. Heřman zemřel
roku 1404.

2.8. Dary a donace
Oldřich III. stejně jako všichni jeho předkové podporovali duchovní řády a církevní instituce.

Jak už bylo zmíněno výše, zakládal na svých statcích farní kostely, dostavěl kostel svatého

Jana Křtitele, v němž pobývali němečtí rytíři, a po ustavení dalšího duchovního, tentokrát
mendikantského řádu, minoritů, zahájil či se zasloužil o zahájení stavby nového kostela,

Nanebevzetí Panny Marie, určeného německým rytířům, aby dva duchovní řády nemusely

sdílet jeden svatostánek. Pod správou minoritů poté jako součást kostela svatého Jana Křtitele

vznikl klášter.
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Oldřich byl velmi nakloněn řádu německých rytířů, s nimiž jej spojoval vřelý vztah k

náboženské víře a rytířské kultuře, a po vzoru svých předchůdců také daroval tomuto

rytířskému řádu řadu pozemků.

Již ve svých asi dvaceti letech Oldřich III. spolu se svou matkou Mechtildou ze Schaunbergu

daroval 3. 11. 1319 cisterciáckému klášteru ve Wilheringu u Lince v Horních Rakousích, jenž

patřil pánům ze Schaunberga, čtyři lány ze vsi Velký Rodvínov a čtyři kopy pražských
pfeniků výměnou za duchovní službu, kdy měli cisterciaci konat mše za zemřelou sestru
Oldřicha III. Anežku a její dva rovněž zesnulé manžely Meinhera z Lesnigu a Wernharta ze
Schaunbergu, kteří zde byli pohřbeni.219

Dne 18. listopadu 1338 vydal Oldřich z Hradce důležitou listinu týkající se kněžské

odúmrti220 na jeho panství, kdy slíbil za sebe i své následovníky, že jmění kněží nebo farářů

má po jejich smrti připadnout kostelům, v nichž vykonávali svou kazatelskou činnost, a ne
kollátorům, jenž navrhovali konkrétní osoby do církevního úřadu, v tomto případě páni z

Hradce, jak bylo obvyklé.221 Svědky listiny byli inkvizitoři Havel z Hradce či z Kosořic a Petr

z Načeradce,222 kteří pobývali na hradě Oldřicha III. jako jeho hosté a byli zde v souvislosti

s valdenskou herezí.223 Za toto nařízení se místní faráři Oldřichovi III. odvděčili po jeho

smrti, kdy se každoročně ve výroční den jeho smrti, 13. prosince, scházeli ve farním kostele,

kde byl jejich oblíbený hradecký pán pohřben, a na jeho počest se modlili a složili jemu i

celému jeho rodu requiem,224 za což byli dle tradice podle Františka Teplého odměněni
obědem. Tento zvyk již zmíněný archivář nazval Lucianskými fundacemi podle svátku svaté

Lucie, na který připadl den Oldřichova skonu.225

Dne 21. října 1345 daroval Oldřich III. společně s matkou Mechtildou ze Schaunberga,

manželkou Klárou z Bílkova a synem Jindřichem již zmíněnému cisterciáckému klášteru ve
Wilheringu platy ve vsi Stranné opět za mše za svou zemřelou sestru Anežku.226
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3. Svatojiřská legenda
3.1. Nástěnná malba s motivem legendy o svatém Jiří
V reprezentační síni v prvním patře gotického paláce na hradě v Jindřichově Hradci,
nejdůležitější komnatě středověkého hradu, sloužící majiteli k politickým a reprezentativním

účelům,227 hradní pán pořádal hostiny, přijímal návštěvy a projednával důležitá rozhodnutí.

Tuto reprezentační komnatu (příloha č. 8), z níž vedl průchod do ostatních hradních místností
a která tvořila střed středověké podoby hradu, románsko-gotického paláce, nechal Oldřich III.

z Hradce ve spolupráci s řádem německých rytířů, které tehdy vedl jejich komtur Hermann,

vyzdobit nástěnnou malbou s motivem svatojiřské legendy228. Motiv není překvapující – svatý

Jiří byl patronem nejen německých rytířů, ale rytířů a rytířských řádů obecně, tudíž motiv

mohli navrhnout či určit němečtí rytíři, samozřejmě ve spolupráci s Oldřichem z Hradce. Jak

bývalo zvykem, sami zadavatelé díla se v něm nechali zpodobnit. U hlavního vstupu do
komnaty je po pravé straně zobrazen donátor malby, Oldřich III. z Hradce, jenž se brněním,

mečem, světlými vlasy a mladým vzezřením stylizuje do podoby mladého svatého Jiří, nebo

alespoň do podoby rytíře, v pravé ruce svírá erb se zlatou růží v modrém poli, patřící pánům

z Hradce. Na stejném místě jako Oldřich III., pouze na levé straně, je v mnišském oděvu
zpodobněn představený rytířského řádu, komtur německých rytířů a zároveň farář

Hermann229, nakláněje se na pravou stranu a v rukou držíce jakýsi dokument, jež má

pravděpodobně představovat listinu o vzniku legendy, jejíž druhý konec drží právě Oldřich
III. (příloha č. 9). Nad portálem a u obou postav donátorů se nachází německy psaný nápis,
jenž podle historika Nového zní: Diez gemel herr Vlrich von dem Nienhausse hat haisen

malen nach Cristus geburt dreuzehn c dert iar im achtunddreisigsten iar, 230 jméno Oldřicha z

Hradce je však na tomto místě zkráceno na: Vlr von dem Neuenhausse (viz příloha 9). Oba
donátoři jsou nenápadně vsazeni do příběhu, takže na první pohled není patrné, že součástí

legendy nejsou, zobrazeni jsou odděleně u gotického portálu u vstupu do místnosti. Součástí
legendy není ani stojící zbrojnoš s kyjem nad hlavou231, zpodobněn u dveří, jenž má místnost

chránit, což bylo na středověkých hradech časté. Kromě rytíře byla častým motivem také

Antonín BARTUŠEK, Gotická nástěnná malba v zemích českých 1300 - 1350, s. 87.
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uvítací postava s číší.232 Ve stěně s legendou jsou rovněž výklenky ve zdi, které zdobí dvě

klečící postavy muže a ženy ve světském oděvu (příloha č. 10), není však jisté, o koho se
jedná - může jít o Oldřicha z Hradce a jeho manželku. Není zřejmé, k čemu tento výklenek
sloužil, jestli se jedná o oltář, nebo o zazděné okno, ani není jisté, kdy tento výklenek s

malbou postav vznikl, jestli v době vzniku svatojiřského cyklu nebo až později, či dokonce
dříve. Postavy se však podobají výjevům z legendy, tudíž je možné, že je také maloval autor

svatojiřského cyklu.233

Historik Jan Erazim Vocel († 1871) došel k názoru, že svatojiřská legenda je kompilací

z několika svatojiřských textů234 – Legendy aurey, latinských a řeckých textů. Nejstarším z
nich je text z 5. století, jenž byl přeložen do latiny, církví byl však již tehdy označen za

apokryf, ještě však neobsahuje scénu s drakem235 a starým německým textem z 9. století a již

zaniklého pramene, který byl předlohou pro staročeský text.236 Názor byl odborníky přijat,
dnes se však soudí, že malíř svatojiřského cyklu čerpal inspiraci v textu, blízkému tzv.

Svatohavelskému rukopisu,237 jednoznačný názor historici a kunsthistorici zatím nemají,

pravděpodobně byl příběh svatojiřské legendy skutečně sestaven ze dvou hlavních pramenů.

Boj s drakem je popsán podle Legendy aurey a pro mučení svatého Jiří mohl sloužit

staročeský Svatohavelský rukopis, případně jeho starší předloha,238 více se totiž shoduje s

malbou v Jindřichově Hradci než Legenda aurea. Jindřichohradecký cyklus je více zaměřen
na samotný proces mučení a zázraků, jimž je věnován dostatečný prostor, a které jsou v cyklu

popsány obšírněji než ve Zlaté legendě.239 Existuje ještě staročeský rýmovaný Brněnský

rukopis, datovaný přibližně do roku 1350, který obsahuje jak boj s drakem, tak také veškeré
mučení i zázraky svatého Jiří, a má tudíž k jindřichohradeckému cyklu nejblíže, a částí

historiků bývá uváděn jako jeho předloha.240 Najdou se však také názory toto
zpochybňující.241 Boj s drakem se v německých svatojiřských legendách 13. století

neobjevuje.242

Ústní sdělení pracovníka jindřichohradeckého zámku ze dne 10. 11. 2017.
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Svatojiřská legenda je nejrozsáhlejší výtvarné dílo středověku s tematikou svatého Jiří, které

se v Čechách dochovalo.243 Motiv boje svatého Jiří s drakem se objevoval poměrně často,
jako jednotný cyklus je však zobrazen pouze v Jindřichově Hradci. Tato legenda představuje

rovněž jeden z nejrozsáhlejších cyklů se svatojiřskou tematikou v Evropě. Její hlavní

výjimečností je skutečnost, že je jako legenda církevní zpodobněna ve světském prostředí, v

komnatě šlechtického hradu.244

Legenda o svatém Jiří pokrývá prakticky čtyři stěny245 ve dvou pásech oddělených
ornamentálními pruhy, některé obrazy jsou však zničeny. Třetí, spodní část tvoří erbovní
galerie,246 nejstarší dochovaná v českých zemích, obsahující 19 erbů českých šlechtických
rodů.247 Součástí legendy jsou německé nápisy s popisem a datací legendy, díky níž se ví, že
byla vytvořena v roce 1338.

Malby svatojiřské legendy byly někdy během renesanční přestavby hradu na zámek ve druhé

polovině 16. století zamalovány248 a nevědělo se o nich až do roku 1838, kdy je odkryl hrabě

Evžen Karel Černín († 1868), který však nevěděl, kterou legendu malby zobrazují. Že se

jedná o svatojiřskou legendu, zjistil až historik Jan Erazim Vocel († 1871)249, který jednotlivé
výjevy cyklu interpretoval, některé však mylně.250 Archivář a historik Josef Štěpán Claudius

(† 1857) naopak předpokládal, že se jedná o legendu o svatém Divišovi, patronu Francie,

který rovněž zemřel stětím hlavy. K záměně legendy došlo kvůli špatnému stavu svatojiřských
maleb po jejich odkrytí roku 1838, načež došlo k jejich rekonstrukci v roce 1899, díky které

se malby sice nerozpadly, rekonstrukce ale negativně ovlivnila původní podobu jak malby,251

tak i německy psaný doprovodný text a rovněž erbovní galerie.252

Rovněž současná podoba draka vypadá jinak, než vypadala před rekonstrukcí.253 Dnes již ani
barvy nejsou samozřejmě tak výrazné, jako byly ve 14. století. Z maleb je viditelné, že

malířská technika není na nejvyšší úrovni a malíř, který mezi malířskou elitu nepatřil,254
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pravděpodobně neznal moderní malířské styly, jež byly rozšířeny na jihu Evropy. Jeho

postavy vypadají prakticky totožně, jejich šaty odpovídají dobové módě první poloviny 14.

století,255 mají rovněž stejné výrazy a připomínají spíše díla z románského období. Přesto je
však malířský cyklus jasný a přehledný, přizpůsobený velikosti a možnostem komnaty.

Oldřichovi z Hradce navíc nešlo o umělecký ráz díla, nýbrž o jeho smysl a duchovní
myšlenku, která alespoň nebyla rozptylována neobvyklým malířským stylem. Postava svatého

Jiří má na všech výjevech nad hlavou svatozář a jeho roucho vždy zdobí několik černých

řádových křížů,256 stejně jako jeho erb a postroj jeho koně (příloha č. 8 - viz.foto

svatojiřského cyklu).

Je otázkou, jak sám Oldřich III. svatojiřský cyklus vnímal, jestli spíše z náboženského
hlediska, nebo více z hlediska rytířského, tudíž světského. Již samotná skutečnost, že legenda

zdobí světskou reprezentační komnatu, vyvolává jisté pochybnosti. Pro druhé hledisko mluví

fakt, že svatý Jiří je na malbách vždy zobrazován jako rytíř, jeho boj s drakem připomíná

rytířský turnaj257 a celý cyklus má ráz rytířského románu, dnes je často připodobňován ke

komiksu.258 Tato otázka je však pravděpodobně bezpředmětná, protože odděluje neoddělitelné
– nelze podle mne zcela oddělit náboženský motiv od rytířského, jelikož se tyto motivy
prolínaly a rytířské řády je prakticky sjednotily. Otázkou však stále zůstává, proč použil

Oldřich pro výzdobu reprezentační místnosti malbu s církevním motivem. Podle mého názoru
právě z toho důvodu, že svatojiřská legenda je jednou z legend, které samy propojují

náboženský motiv s rytířským a jako většina legend schvaluje boj za víru. A protože víra

středověkých lidí byla „všudypřítomná“, nepatřila pouze do náboženských prostor, ale rovněž
i do světských. Co se týče motivu německých rytířů, kteří, jak je uvedeno výše, spojili motiv
rytířský s náboženským, a pro něž byl svatý Jiří patronem, mohl tento motiv pocházet od nich.

Jisté je, že byl Oldřich z Hradce přesvědčený křesťan259 a ochránce církve,260 a jako

obdivovatel rytířské kultury, sám sebe vnímajícího jako rytíře261, byl za ni ochoten bojovat,
aby církev a společnost vůbec bránil před kacíři, kteří se od pravé víry odklonili a věří

bludům, jenž se rozcházejí s církevním učením a dogmaty pravé církve.262 Boj za víru byla
navíc povinnost nejen duchovních, ale také rytířů. Dle mého názoru je hlavním motivem

František TEPLÝ, Dějiny města Jindřichova Hradce, část všeobecná 1/1, s. 105.
Petr ADAM, Řád německých rytířů a jeho působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s. 88.
257
Antonín BARTUŠEK, Gotická nástěnná malba v zemích českých 1300 - 1350, s. 89.
258
Pavel SOUKUP, Rytíři a kacíři. Alegorie zápasů víry a svatovítská legenda v Jindřichově Hradci: in KUDĚJ, s. 27.
259
František TEPLÝ, Dějiny města Jindřichova Hradce, část všeobecná 1/1, s. 105.
260
Pavel SOUKUP, Rytíři a kacíři. Alegorie zápasů víry a svatovítská legenda v Jindřichově Hradci: in KUDĚJ, s. 25.
261
Pavel SOUKUP, Rytíři a kacíři. Alegorie zápasů víry a svatovítská legenda v Jindřichově Hradci: in KUDĚJ, s. 31.
262
Pavel SOUKUP, Rytíři a kacíři. Alegorie zápasů víry a svatovítská legenda v Jindřichově Hradci: in KUDĚJ, s. 14.
255
256

56

svatojiřského cyklu skutečná událost v životě Oldřicha III., a tou je boj s valdenskými.

Oldřich chtěl pravděpodobně touto malbou demonstrovat svůj postoj, kdy musí jako svatý Jiří

bojovat s nepřáteli pravé víry a církve, a těmi jsou právě valdenští heretici, zatímco Jiří
bojoval za svou víru s římskými pohany. Tato analogie je zřejmá, vlastně tím dával všem

najevo svůj postoj k herezi, která se na jeho panství rychle šířila. Navíc řád německých rytířů
velmi podporoval, sdílel tudíž prokazatelně jejich myšlenky a názory. Nabízí se zde otázka,

proč se tudíž pravděpodobně nezúčastnil křížových výprav do Pobaltí, jako Jan Lucemburský
a řád německých rytířů. Jedním z důvodů mohly být důvody finanční, v době druhé Janovy
výpravy na Litvu v roce 1337 měl již starosti právě s valdenskými kacíři, a navíc mohl situaci

chápat tak, že bojuje proti nepříteli, ohrožujícímu bezprostředně jeho panství, což bylo v tu

chvíli důležitější než boj proti pohanům v Pobaltí. Podle historika Pavla Soukupa souvisí
svatojiřská malba s tažením proti jinověrcům, ať už kacířům či pohanům.263

V komnatě se svatojiřskou legendou se nachází také hraniční mezník, kámen s templářským

křížem z 12. století,264 který se pravděpodobně nacházel ve vesnici Mnich, blízko Jindřichova

Hradce,265 vedle mezníku stojí románská kamenná mísa z 11. století. Tyto artefakty (příloha č.
11) se ve středověku v této komnatě pochopitelně nenacházely, jejich současné umístění je

snad z důvodu alespoň částečného zaplnění komnaty, v níž se nenachází žádný inventář, také
se jedná o jednu z nejstarších místností na hradě, tudíž je logické umístit tyto velmi staré
památky právě do jedné z nejstarších komnat, v níž je dostatek místa.

Nahoře nad legendou je malý obdélníkový nápis datovaný do roku 1331 (příloha č. 12),

nemající s legendou nic společného, který upozorňuje, že se ve zbrojnici nachází 16 balist,266

což také svědčí o světském užívání komnaty.

Nástěnné malby a fresky nebyly ve středověku ničím výjimečným. Pokrývaly většinu stěn

hradních komnat, mezi nejčastější motivy patří tematika rytířská, turnajová, lovecká a motivy

přírody.267 Hradní kaple a také kostely byly často zdobeny malbami s tematikou biblickou a
církevní. Bohužel se většina těchto fresek nedochovala. Některé malby, jež byly v raném

novověku zamalovány, byly o několik století později opět, i když ve špatném stavu, objeveny

a odkryty. Kromě legendy v Jindřichově Hradci se zachovaly malby například na hradě v
Písku, pocházející z roku 1479, a jejíž součástí je i znaková galerie s 35 erby české šlechty.
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Na hradě Houska se také nacházejí malby s loveckými a turnajovými motivy, jejichž součástí
je rovněž erbovní galerie, stejně je tomu na pozdně gotické malbě na Zvíkově, na hradě v
Blatné nebo v Žirovnicích, což dokládá, že bylo relativně časté zakomponovat do nástěnné
malby erbovní galerii jako součást díla.268

Nedávno byly objeveny nástěnné malby na hradě Kunštátu,269 které se v mnohém shodují se
svatojiřským cyklem. Také pocházejí z 1. poloviny 14. století, pokrývají čtyři stěny a jedná se

o výpravný cyklus s rytířskou tematikou, zdobící reprezentativní síň hradu. Malba vznikla na

objednávku moravského šlechtice Heralta z Kunštátu († 1350).

Podobný malířský cyklus se dochoval v gotické části zámku ve Velkém Meziříčí,270 kde byly
v roce 2010 objeveny fresky s latinskými popisky. Rovněž se jedná o výpravný cyklus, o

legendu o svaté Markétě Antiochijské. Malba je ještě starší než svatojiřský cyklus, vznikla již

kolem roku 1320 a je zobrazena pouze na jedné stěně, na další je souboj černého rytíře s
rytířem z Meziříčí, držícím svůj erb. Tato freska pochází již z konce 13. století, je však v

poškozeném stavu. Hrad v té době dostavěli páni z Meziříčí a Tasova, jejichž erb je v legendě
zobrazen.

Z výše uvedených příkladů vyplývá, že svatojiřská jindřichohradecká legenda nebyla v době
vzniku zcela ojedinělá – zdobit reprezentační sály malířskými výjevy s rytířskou tematikou

bylo běžné, a vznikaly také malby s výpravnými cykly, popisujícími příběhy se světskou i
náboženskou tematikou. Tyto křesťanské motivy se zobrazovaly také, i když vzácně, ve

světských místnostech – v reprezentačních hradních sálech. Z výše uvedeného vyplývá, že
malby s výpravnými cykly byly rozšířeny zejména v 1. polovině 14. století.

3.2. Legenda aurea
Nejoblíbenějším středověkým souborem legend o svatých bylo dílo italského dominikána a

od roku 1292 janovského arcibiskupa Jakuba de Voragine († 1298) Legenda sactorum, později

po rozšíření nazýváno Legenda aurea, jíž autor sepsal ke konci 50. let 13. století. Legenda

obsahuje 176 vyprávění jak o světcích biblických, antických i středověkých, tak také o
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významných svátcích, například Narození Páně, svátek Tří králů, Všech svatých, Hromnice

atd. Nejstarším staročeským rukopisem Legendy aurey, která byla do díla opsána jako

samostatné dílo, bylo dílo z přelomu 13. až 14. století, kolem roku 1357 vznikl staročeský

passionál, ve kterém byla Legenda aurea přeložena do češtiny. Legenda aurea se rozšířila po
celé Evropě a postupně byla překládána do národních jazyků.

Příběh svatého Jiří je v legendě popsán ve středověké verzi se zabitím draka, a tak se tato
verze dále šířila.

Podle Legendy aurey se příběh odehrává za vlády císařů Diokleciána a Maximiána, kdy byl

místodržitelem provincie Dacianus. Tehdy docházelo k velkým pronásledováním křesťanů,

kdy bylo za měsíc zabito 17000 lidí, a tak mnozí odpadali od křesťanské víry. Svatý Jiří,

tribun v římském vojsku, pocházel z Kappadocie. Jednoho dne přišel do města Sileny v

provincii Libyi, kde se ve velkém jezeře skrýval jedovatý drak, jemuž obyvatelé města denně

dávali dvě ovce, aby neútočil na lidi, brzy však měli ovcí nedostatek a tak drakovi místo

druhé ovce dávali syny či dcery obyvatel města, kteří byli vybráni losem, až jednou padl los
na královu dceru, která se u jezera setkala s Jiřím, který řekl, že jí ve jménu Krista pomůže, a

když se z jezera vynořil drak, nasedl Jiří na koně, pokřižoval se, načež zaútočil na draka,
kterého srazil k zemi a princezna mu přes krk hodila svůj pás a drak se stal krotkým jako pes.

Když lidé ve městě viděli draka, měli z něj strach, načež jim Jiří řekl, že ho k nim do města

poslal pán a pokud se všichni dají pokřtít, draka zabije. Pokřtít se dalo 200000 lidí včetně
krále a tak Jiří draka zabil. Král nechal na počest Jiřího a Panny Marie postavit veliký kostel s

pramenem živé vody, tryskající z oltáře, jež každého vyléčila z nemoci, a dal Jiřímu spoustu
peněz, které nechal Jiří rozdat chudým lidem. Poté dal králi čtyři poučení – aby pečoval o

chrámy boží, ctil kněze, poslouchal boží bohoslužby a pamatoval na chudé a poté z města

odjel. Když Jiří viděl, jak lidé pod pronásledováním odpadají od víry a obětují pohanským
bohům, oblékl si křesťanský oděv a mezi zástupy lidí zvolal: „Všichni pohanští bohové jsou

démony, ale náš pán stvořil nebe“. Místodržitel Dacianus se Jiřího ptal, kdo je, Jiří mu mimo

jiné řekl, že pochází ze vznešené rodiny, ale že všechno opustil, aby mohl svobodněji sloužit

bohu. Když se Jiří nechtěl vzdát své víry, přikročil Dacianus k mučení. Drásal jeho končetiny
železnými drápy, pálil jej pochodněmi, jeho rány potíral solí. V noci se Jiřímu zjevil Bůh a
Jiřího utěšoval, což Jiřího posílilo. Dacianus poté povolal kouzelníka, který během vzývání

pohanských bohů přimíchal Jiřímu do vína jed. Jiří ho požehnal znamením kříže, a když ho

vypil, nic se mu nestalo, což se opakovalo i se silnějším jedem. Poté kouzelník před Jiřím

poklekl, prosil o milost a žádal, aby se mohl stát křesťanem, načež ho dal Dacianus stít.
59

Během dalšího mučení dal místodržitel Jiřího položit na kolo s dvousečnými meči, ovšem

kolo se zlomilo a Jiřímu se opět nic nestalo. Potom nechal Jiřího ponořit do kotle s

roztaveným olovem, ten se však předtím pokřižoval a tak se mu opět nic nestalo. Poté mu

Dacianus řekl, že vidí, jak laskaví jsou jeho bohové, když tak trpělivě snášejí jeho rouhání a
že jsou ochotni mu odpustit, když se dá na jejich víru, a vyzval Jiřího, aby obětoval

pohanským bohům. Jiří se s úsměvem zeptal, proč ho od počátku nepřesvědčoval spíše

lichotkami než mučením, a s výzvou souhlasil. Dacianus svolal lid a nechal vyzdobit město.

Jiří vstoupil do pohanského chrámu, poklekl a modlil se k Bohu, aby chrám s modlami zničil

a nic z něj nezbylo, což se vyplnilo. Poté mu Dacianus řekl: „Jak velká je tvá zloba, ty

nejhorší člověče, že jsi spáchal tak strašný čin? Jiří mu řekl: „Nevěř, králi, že je tomu tak, ale

pojď se mnou a podívej se, jak budu obětovat podruhé“. Dacianus řekl: „Chápu tvou lest,
chceš, abych byl pohlcen zemí, tak jako jsi nechal pohltit zemí chrám a mé bohy“. Jiří odvětil:

„Řekni mi, ty ubožáku, jak ti pomohou tví bozi, kteří nemohli pomoci sami sobě?“ Když

Dacián řekl manželce Alexandrii, že zemře vysílením, protože ho tento člověk přemohl,

odpověděla: „ Ty ukrutný tyrane a kate, neříkala jsem ti, abys už neobětoval křesťany, protože

jejich bůh bojuje za ně? Ať to teď víš – chci se stát křesťankou“. Dacián ji dal pověsit za vlasy

a bičovat důtkami se slovy: „Běda, jaká bolest, i ty ses dala svést?“ Alexandria se během
bičování zeptala Jiřího, kam si myslí, že přijde, když ještě nebyla pokřtěna. Jiří jí řekl:

„Nepochybuj, dcero, o tom, že prolití tvé krve bude považováno za tvůj křest i mučednickou
korunu“. Poté se pomodlila a zemřela. Další den byl Jiří odsouzen a sťat. Poprosil svého boha,
aby každý, kdo se bude dovolávat jeho pomoci, dosáhl splnění své prosby, o čemž jej hlas z

nebe ubezpečil. Před smrtí se Jiří ještě pomodlil, poté zemřel stětím hlavy. Když se Dacianus

vracel z popravy, „spadl oheň z nebe a spálil jej i s jeho služebníky“. S rozvojem rytířského

kultu se příběh svatého Jiří přizpůsoboval soudobému myšlení a stále více byl vyzdvihován
především hrdinský boj svatého Jiří, který byl zpečetěn vítězstvím.271

Jakub de Voragine v kapitole věnované svatému Jiří ještě cituje svatého Ambrože, o němž v

legendě rovněž pojednává: „Ambrož v předmluvě řekl – Jiří, nejvěrnější voják Kristův, v

době, kdy křesťanské vyznání bylo zakrýváno mlčením, jediný mezi křesťany se nebojácně
přihlásil k synu božímu. Boží milost mu dopřála tak velkou neohroženost, že pohrdal i
rozkazy tyranské moci a nebál se nejrozmanitějšího mučení. Jak šťastný a slavný bojovník

boží! Jej nezviklal ani lichotivý slib dočasného světského panování, ale oklamal
pronásledovatele a nestvůrné jeho modly svrhl do propasti“.
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Při čtení legendy o svatém Jiří má člověk pocit, že je tam příběh o zabití draka vlastně

zbytečný a vůbec pasáž o králi a princezně do příběhu o pronásledování křesťanů za vlády
císaře Diokleciána ani nezapadá a činí příběh nepravděpodobným.

Je však důležité chápat, jak lidé ve středověku draky vnímali. Pro ně draci nebyli pouze
postavy z bájí, ale byli skutečnými zvířaty, přestože je nikdy neviděli, jako třeba lvy nebo

slony, jenž také Evropané nevídali na vlastní oči, přestože o jejich existenci věděli. Drak je

pro příběh o svatém Jiří, jenž jako pravý rytíř bojuje s pohany a brání pravou, křesťanskou
víru, dobrá metafora, jelikož byl drak od raného středověku, ale vlastně již ve starověku,

vnímán velmi negativně - byl symbolem vychytralosti a pýchy,272 chaosu,273 považován za
krvežíznivou příšeru274 nebo lidožrouta s magickými schopnostmi.275 Představoval ďábla,276

zlo, jako ďábel pocházel z pekla.277 Bývá ztotožňován s dalším plazem s negativní konotací,

se zrádným hadem,278 který prakticky tvoří dračí základ.279 V raném středověku býval drak
zpodobňován jako dlouhý okřídlený had. Býval také zobrazován se lvími drápy nebo ptačími i

netopýřími křídly.280 Po vzoru hada míval drak obvykle jen jednu hlavu, výjimku tvoří

vícehlavý drak apokalyptický, zobrazený například v kostele Panny Marie na Karlštejně.281

Drak může rovněž představovat pohanskou symboliku,282 běžně bývali nevěřící i kacíři

označováni za draky.283 K drakům byli připodobňováni husité,284 díky bojům s Araby byl jako
drakobijce zpodobňován také Karel Veliký. Kult svatého Jiří bojujícího s drakem byl

rozšířenější ve Španělsku, kde byla křesťanská víra více ohrožena spolužitím křesťanů s

muslimskými Araby.285 Drak jako ďábel mohl svou mocí nevěřící ovládat, a vítězství svatého

Jiří nad drakem je možné interpretovat jako vítězství křesťanství nad pohanstvím.286 A

zjednodušeně je boj s drakem považován za boj se zlem. S rozvojem rytířského kultu se

pozměnilo i vnímání svatého Jiří, jehož vítězství nad drakem bylo stále více interpretováno
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jako hrdinské vítězství statečného rytíře.287 Přesto se však domnívám, že symbolika boje s

draky jako analogie boje s heretiky a nevěřícími byla ve středověku rozšířená a vnímal ji také
Oldřich z Hradce, jenž sám sebe viděl jako křesťanského rytíře, jehož povinností je bojovat

proti kacířům a tím chránit a podporovat pravou křesťanskou víru.

Je otázkou, z jaké předlohy čerpal malíř svou inspiraci při vytváření svatojiřské legendy.

Rozhodně byl jeden ze zdrojů Legenda aurea, nebyla však jediným zdrojem, jelikož se ne

všechny obrazy s touto legendou shodují. Předpokládá se, že dalšími zdroji pro svatojiřský
cyklus jsou německé opisy legendy, jichž bylo mnoho a které měli páni z Hradce, preferující

německé kulturní prostředí, jistě k dispozici.

Podle historika Jana Erazima Vocela, který jako první určil, že je legeda v Jindřichově Hradci

legendou svatojiřskou, vycházel malíř v Jindřichově Hradci z více textů – kromě Legendy

aurey a německého opisu, jímž měla být staroněmecká píseň z 9. století, také z dalších textů
latinských a řeckých a rovněž jednoho textu, který se nedochoval, ale měl být předlohou pro
staročeský passionál, vzniklý kolem roku 1357. Ani dnes historikové přesně nevědí, která díla

se stala předlohou pro svatojiřský cyklus.

3.3. Popis svatojiřské legendy v Jindřichově Hradci
Legenda začíná králem Dacianem, který přikazuje svému poslovi, aby knížatům doručil

nařízení o pronásledování křesťanů, na dalším obraze je Dacianův list knížatům doručen.
Další výjev znázorňuje svatého Jiří jako rytíře na koni, jak se loučí s obyvateli města, které

opouští (příloha č. 13). Následuje scéna Jiřího s princeznou, čekající na obětování drakovi, na
dalším obraze je zobrazen boj svatého Jiří s drakem (příloha č. 14). Poté je zpodobněn

příchod Jiřího a princezny, jenž vede přivázaného draka na opasku za pás, jak je psáno ve

Zlaté legendě, na tomto obraze jsou rovněž zpodobněni král s královnou, princeznini rodiče,

kteří jejich příchod pozorují z hradu, dále následuje scéna svatého Jiří s princeznou, kteří stojí
před klečícími králem, královnou a dvořany, kteří přijímají křest. Následující obrazy byly

zničeny,288 na dalším obraze je již svázaný a klečící Jiří za přítomnosti krále Daciana bit

holemi či kyji a je odvlečen do vězení. Následuje výjev, jak si Dacianus nechává poslat pro

kouzelníka, další scéna představuje Daciana s kouzelníkem Athanasiem 289 a volem, kterého
Tamtéž, s. 101.
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kouzelník rozdvojil, následuje výjev s pohanskou modlou na sloupu, držící v ruce kyj, vedle

níž stojí Dacian s kouzelníkem, který podává Jiřímu pohár s jedem a Jiří jej pokřižuje a
vypije. Až další scéna ukazuje, jak kouzelník podává jed také volovi, který hned po jeho

požití krvácí ze tří ran a umírá. Když kouzelník viděl, že Jiří pohár s jedem vypil a stále žije,

obrátil se na křesťanskou víru, načež ho Dacian sťal mečem. Poté Dacian svatého Jiří

přesvědčuje, aby se obrátil na pohanskou víru, další scéna zobrazuje, jak Jiří levou rukou

objal sloup s modlou a pravou zdvihá vzhůru, za ním stojí Dacian, modla se poté proměnila v
ďábla. Další výjev Jiřího klečícího ještě s jednou osobou, za nimiž stojí Dacian, není zřetelný,

následující část tohoto výjevu je smazána, a poté je zde několik scén Jiřího v rozmluvě s

Dacianem. Následují výjevy zobrazující Jiřího mučení, kdy je dán do vysoké hluboké nádoby,

součástí obrazu je boží ruka podporující Jiřího, poté je vařen v kotli nad ohněm a z nebe jej

pozoruje bůh, který k němu vztahuje ruce, Jiří se k němu modlí, následně byl Jiří pověšen za

nohy na hranici, a sťat, výjev doplňuje boží ruka, ukazující na Daciana. Poté byl již jako
mrtvý vařen v kotli a zanesen na hřbitov, v pozadí je patrná radost Daciana a dalšího krále. Na

dalším obrazu je znázorněna postava Krista v bílém se svatozáří, s několika anděly, jak Jiřímu

navrátili život. Na dalším výjevu se nacházejí postavy donátorů Oldřicha III. z Hradce a
komtura Hermanna, kteří jsou do legendy zakomponováni. Na dalším obrazu je zpodoben

svatý Jiří, jenž stojí před klečící ženou, která jej prosí, aby uzdravil jejího vola, což svatý Jiří

na následujícím výjevu skutečně udělá, poté Jiří ukazuje na pohanskou modlu na sloupu, před

kterou stojí Dacian s knížaty. Další scéna představuje svatého Jiří nad otevřenými hroby

společně s Dacianem, knížaty a hrobníkem, jak křísí mrtvé a křtí živé, vše pozoruje Dacian.290
Na následujícím obrazu je Jiří přiveden na místo popravy a sťat. Poté je scéna, jak Dacianovi

služebníci odnášejí mrtvé tělo Jiřího na hřbitov, na následujícím obrazu je již Svatý Jiří opět

živý a zvedá ruce k nebi, kde jej pozoruje boží hlava. Následně nechal Dacian stít hlavy třem

osobám, které tomu přihlížely. Následující dva obrazy nejsou příliš zřetelné, svatý Jiří

rozmlouvá s Dacianem, má obětovat pohanské modle, kterou nechal zmizet, poté je Jiří znovu
zatčen. Na dalším výjevu se Dacianova manželka Alexandra zřekla pohanské víry, Dacian ji

nechal mučit a popravit, stejně jako následně nechal stít svatého Jiří, který se do poslední

chvíle modlí, což sleduje několik andělů, z nichž jeden nese duši jeho i Alexandry do nebe.291
Poslední obraz zpodobňuje Daciana a jeho družinu, které zasáhly ohnivé plameny z nebe.
Tímto výjevem legenda končí, shodně se Zlatou legendou.
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V porovnání se Zlatou legendou je zřejmé, že se od ní svatojiřský cyklus, jenž je koncipován
předně jako rytířský román, v mnohém liší, základní dějová linka však originálu odpovídá.

3.4. Postava svatého Jiří
Existence svatého Jiří není doložena, pravděpodobně se jedná o smyšlenou postavu. Podle

starších legend to byl římský voják, jenž se narodil ve 3. století v Kappadokii292 v dnešním
Turecku, po smrti otce, sloužícího v římském vojsku, odešel s matkou do Lyddy, dnešní
Lýdie, kde nabyl vzdělání a rovněž vstoupil do římské armády, kde si vybudoval slušnou

kariéru. Po rozpoutání pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána se Jiří přiznal ke
křesťanské víře, což vedlo k jeho mučení a popravě. Jako datum jeho smrti se tradičně uvádí

23. duben 303. Kult svatého Jiří má své počátky na Blízkém východě293, kde se již během 4. a

5. století staví jemu zasvěcené chrámy, například katedrála sv. Jiří v Konstantinopoli, chrám
sv. Jiří v Salonikách v Řecku, nebo chrám sv. Jiří v Lyddě, či chrám sv. Jiří v Soluni, vše

pravděpodobně z 5. století. Kult svatého Jiří se brzy šířil také do Evropy, následkem čehož

byl chrám sv. Jiří vystavěn roku 491 ve Franské říši a v roce 512 byl postaven kostel sv. Jiří
v Římě. V českých zemích vznikla kolem roku 920 bazilika sv. Jiří přímo na Pražském hradě,

v první polovině 12. století byla postavena rotunda sv. Jiří na hoře Říp. Pravděpodobně
nejstarší malba, zobrazující svatého Jiří pochází již ze 4. století a nachází se na ikoně
v klášteře sv. Kateřiny na Sinaji, kde je již zobrazen jako mladý bezvousý voják. Nejstarší

zobrazení boje svatého Jiří s drakem pochází z 11. století, jedná se o fresku v klášteře sv.
Kateřiny v Kappadokii. V nejstarších legendách není zobrazen boj svatého Jiří s drakem.294

Tento motiv pochází až z raného středověku, inspiraci nacházel v řeckých bájích a mýtech,
vznikl nejspíše někdy kolem 8. až 11. století v Byzantské říši. V raném středověku byl kult

svatého Jiří více rozšířen v Byzanci než na západě, kde postupně rostla jeho obliba, zejména
v souvislosti s křížovými výpravami, kdy byl svatý Jiří vnímán jako křesťanský rytíř, bojujíc
s drakem, jenž představoval ….

Existence svatého Jiří byla zpochybňována již v počátcích jeho kultu. V roce 496 papež

Gelasius I. označil Jiřího životopis jako apokryfní. Roku 1969 byl svatý Jiří vyřazen

z katolického církevního sezamu světců, od roku 1970 se v kalendáři nachází mezi světci
František TEPLÝ, Dějiny města Jindřichova Hradce 1/1, s. 104.
Donald ATTWATER, Slovník svatých, s. 214.
294
Donald ATTWATER, Slovník svatých, s. 214.
292
293

64

s nejistou existencí295. Postava svatého Jiří mohla vzniknout v počátcích křesťanství, buď jako
náhrada pohanských bohů křesťanskými, nebo postavy z pohanských mýtů296, čemuž by mohl

nasvědčovat fakt, že svátek svatého Jiří se slaví na jaře, 23., v Česku 24. 4. tedy přibližně
v době, kdy se kdysi dávno slavily svátky jara, a kdy se konaly parilie, římské slavnosti boha

pastevců jménem Pales, které se konaly 21. dubna. Navíc je Jiřího jméno odvozeno z řeckého
slova Georgios, znamenající zemědělec.

3.5. Erbovní galerie v Jindřichově Hradci
Erbovní galerie se nachází v reprezentační místnosti na hradě v Jindřichově Hradci.297 Galerie
střední velikosti je součástí Svatojiřské legendy298, zobrazena je v její spodní části a tvoří ji 19

erbů českých šlechtických rodů.299 Rok 1338, jenž je součástí cyklu, činí tuto erbovní galerii

nejstarší dochovanou v Českých zemích.

Obecné důvody vzniku znakové galerie jsou především reprezentativní a slouží k náboženské,
vojenské, kulturní, genealogické nebo politické manifestaci. 300

Jak již bylo napsáno v předešlé kapitole, další středověké erbovní galerie se nacházejí

například na hradě v Žirovnicích, kde jsou rovněž součástí maleb převážně s loveckými a

turnajovými motivy, na hradě Houska jsou erby zakomponovány do malby s motivem lovu,
na hradě v Blatné jsou erby rovněž součástí maleb s rytířským a dvorským motivem ve

Starém paláci, v jiné místnosti, Zelené světnici, je 13 erbů v komnatě s dračím motivem,

malby z erby byly vytvořeny ve 2. polovině 15. století. Na Zvíkově jsou erby součástí gotické

malby s rytířskou tematikou, na hradě v Písku se nachází 35 erbů, zakomponovaných v

gotické malbě s rytířskými motivy z roku 1479. Erby se nacházejí rovněž v síni úřadu Desk
zemských na Pražském Hradě, nebo na hradě Lauf u Norimberka, jenž nechal vystavět císař

Karel IV. v polovině 14. století, kde se nachází 112 erbů.301

Znaková galerie představuje podle Rostislava Nového erby pánů z Velhartic, Kasejovic,
Miličína, Rýzmberka, Hasenburka + Šelmberka, Šternberka, Litic + Potštejna, Valdeka,
Tamtéž, s. 214.
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Ronova, Landštejna, opět erb příslušníka z Ronovců, z Ústí, následuje zničený erb, z

Michalovic + Velešína, Vartenberka, ze Strakonic, Cimburka, Klinkenberka a erb některého z
pánů ze Šternberka.302 Erb pánů z Hradce podle Rostislava Nového překvapivě chybí.303

Je otázkou, je-li erbovní galerie součástí svatojiřského cyklu, nebo má být vnímána odděleně

a nemá s ním nic společného. Historik Jan Erazim Vocel († 1871) předpokládal, že erby

zpodobňují české šlechtické předáky, kteří se účastnili křížové výpravy s Janem

Lucemburským a řádem německých rytířů do Pobaltí v roce 1337 a erbovní galerii datoval k
roku vzniku svatojiřského cyklu, tzn. 1338. Později došel k závěru, že je erbovní galerie

mladšího data a k legendě byla připojena dodatečně.304 Historik August Sedláček († 1926)

vykládal význam této galerie shodně s Vocelem. Rostislav Nový došel jednoznačně k závěru,

že erbovní galerie vznikla společně se svatojiřskou legendou v roce 1338 a shodně s Vocelem

a Sedláčkem vidí původ vzniku této galerie v křížové výpravě německých rytířů, Jana

Lucemburského a české šlechty do Pobaltí roku 1337.305

Jeví-li se však pravděpodobné, že se Oldřich z Hradce této výpravy neúčastnil, nabízí se

vysvětlení, proč by zobrazoval erbovní galerii této výpravy a zejména dalších 14 erbů, které

dle historičky umění Jarmily Krčálové nepatřily účastníkům křížové výpravy z roku 1337.

Nový rozborem306 doložených účastníků křížové výpravy z řad české šlechty potvrdil účast na

této výpravě u pánů z Lichtenburka, Landštejna, Lipé, Dubé, Michalovic, Vartenberka,

Klinkenberka, Kolína, a Rabštejna, z nich však páni z Lipé, Kolína a Rabštejna erb v galerii

nemají, a páni z Cimburka a ze Šternberka se účastnili jiné křížové výpravy než té v roce

1337., z čehož nelze jednoznačně hypotézu o souvislosti erbovní galerie a křížové výpravy do

Pobaltí doložit. Z toho vyplývá, že teorie, podle níž patří erby účastníkům již zmíněné
výpravy, je již překonaná.

Další teorie, kterou zastával amatérský historik František Alexandr Heber († 1849)307 a k níž

se přiklonila právě Krčálová, předpokládá, že je erbovní galerie přibližně o 100 let mladší než
svatojiřský cyklus a erby podle ní zpodobňují rody, s nimiž byli v 15. století páni z Hradce v

příbuzenském svazku.308 V tomto případě by erbovní galerie sloužila ke genealogické
Rostislav NOVÝ, Jindřichohradecká znaková galerie z r. 1338, s. 184 - 187.
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manifestaci.309 Dle mého názoru však není erbovní galerie mladšího data než svatojiřský

cyklus, tudíž se ani s touto hypotézou neztotožňuji.

Otázkou zůstává datace erbovní galerie. Historik Nový pokládal galerii za součást
svatojiřského cyklu, tudíž podle něj vznikla již v roce 1338 a teorii Krčálové o jejím

genealogickém charakteru nepřijal.310 Zaznamenal také, že pět erbů je namalováno obráceně,
což svědčí o nepříliš profesionálním přístupu k dílu. Nový navíc upozornil na skutečnost, že

erby ve znakové galerii jsou totožné jako erb pánů z Hradce, jenž je zpodobněn ve

svatojiřském cyklu u postavy Oldřicha III. z Hradce.311 V tomto s názorem Nového
souhlasím.

Historik Petr Adam ve své knize o německých rytířích se ohledně stáří erbovní galerie

přiklonil k názoru kunsthistoričky Krčálové (přestože ji v textu nezmiňuje), v účelu vzniku

této galerie se shoduje s názorem historika Nového. 312

S názorem Nového ohledně datace i důvodu vzniku erbovní galerie se ztotožňuje také historik

Pavel Soukup ve své stati o valdenské herezi, 313 jenž soudí, že svatojiřský cyklus představuje
snahu řádu německých rytířů nalézt mezi českými šlechtici podporu v jejich politice v

Pobaltí.314

Historik Robert Šimůnek se tématu dotkl ve své knize Reprezentace české středověké šlechty,
kde shrnul různé hypotézy vzniku erbovní galerie. Nezavrhuje zde ani jednu z teorií. O jejichž

správnost či nesprávnost mu v prvé řadě nejde, a rozumně konstatoval, že prostor s

jindřichohradeckou erbovní galerií má specifickou funkci ve vztahu k Oldřichovi z Hradce.

Zastává však převládající názor ohledně vzniku galerie, který spojuje se svatojiřskou
legendou, a tudíž ji datuje do první poloviny 14. století.315

Autor knihy o valdenských Amedeo Molnár († 1990) spojuje svatojiřský cyklus s bojem proti
valdenským, k erbům se však nevyjádřil.316
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Svatojiřská legenda se pravděpodobně vztahuje k boji proti valdenské herezi, tudíž by bylo

logické, kdyby znaková galerie zobrazovala erby šlechticů, kteří se účastnili křížového tažení
proti nim. Tato teorie se však rovněž nezakládá na pravdě, protože zatímco cyklus i s erby

vznikl v roce 1338, výprava proti valdenským se uskutečnila až v roce 1340.317 Přesto dle
mého názoru nevznikla erbovní galerie jako připomínka nějaké významné události, která již

proběhla, ale mohla vzniknout právě jako společný projekt, nebo alespoň širší podpora 19
šlechtických rodů za účelem společného boje proti valdenské herezi.

Naopak myslím, že erbovní galerie nevznikla kvůli nějaké události, jež by měla být takto

zaznamenána, ani že vznikla až v 15. století, ale současně s legendou a pouze z účelů

reprezentačních, a že zpodobňuje 19 nejvýznamnějších šlechtických rodů, s nimiž Oldřich III.
z Hradce udržoval dobré vztahy.

317
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4. Valdenská hereze
V této části práce je pojednáno o střetu Oldřicha III. z Hradce s valdenskými a vzniku

jihočeské inkvizice, jež byla za Oldřicha III. spojena s inkvizitorem Havlem z Kosořic či

Jindřichova Hradce. Tyto skutečnosti jsou již známy, co však známo příliš není, jsou listinné

styky Oldřicha III. s Avignonem, tehdy sídlem papeže a kurie, především listiny z roku 1333.

Velmi známá je naopak listina papeže Benedikta XII. z roku 1340, v níž Oldřicha z Hradce
pověřil vedením křížové výpravy proti valdenským heretikům. Všechny tyto listiny objevila

ve Vatikánu historička Zdeňka Hledíková, která je zahrnula do edice Monumenta Vaticana res
gestas Bohemicas illustrantia – tomus prodromus: Acta pontificum Romanorum Clementis V.,

Johannis XXII. Et Benedicti XII. (1305 – 1342), kterou vydala v roce 2003. O deset let později
vyšla její kniha Počátky avignonského papežství a české země, v níž uplatnila informace z
nalezených vatikánských listin. V centru jejího zájmu pochopitelně nebyl Oldřich z Hradce,

přesto se o něm v této knize několikrát zmínila a uvedla do souvislostí listiny, jež vydala ve

své edici, a které se týkaly rovněž jeho osoby. Hledíková byla tudíž první, kdo se zmínil v
souvislosti s Oldřichem z Hradce o těchto listinách, o nichž bude pojednáno níže.

4.1. Příchod minoritů
Minorité, žebravý řád menších bratří, založen svatým Františkem z Assisi počátkem 13.

století,318 přišli na Jindřichohradecko kolem roku 1320 na pozvání mladého Oldřicha III.

z Hradce.319 Do jižních Čech se dostali poměrně pozdě, v té době již působili v řadě českých a
moravských měst, kam zavítali již v průběhu 13. století. Jedná se například o Prahu, Hradec

Králové, Litoměřice, Most, Plzeň, Čáslav, Brno, Olomouc, Jihlavu, Opavu či Znojmo.320
Jedním z důvodů jejich příchodu do Jindřichova Hradce byla rozmáhající se valdenská

hereze, která měla být řešena právě kázáními minoritů, jenž byli jako chudí žebraví bratři
mezi prostým lidem, ale také ve vyšších společenských vrstvách, všeobecně velmi oblíbení.321
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Po příchodu do Hradce sdíleli minorité zpočátku kostel svatého Jana Křtitele společně s

německými rytíři.322 Ti si však v Hradci stavěli nový církevní chrám, kostel Nanebevzetí

Panny Marie,323 kam se poté přemístili. Pod správou minoritů se během 14. a 15. století kostel
svatého Jana Křtitele začal přetvářet v minoritský klášter324 s dlouhými klášterními chodbami

a presbyteriem, typickými pro žebravé řády.325 Typická křížová chodba byla vybudována v

60. letech 14. století, sám minoritský klášter byl dostavěn až ve 2. polovině 15. století.326

Minorité tedy kázali prostým lidem a snažili se je utvrdit v katolické víře, a heretiky přimět k

návratu na pravou víru. Přestože jejich působení mělo na lid pozitivní dopady, odklonit

valdenské od hereze se jim nepodařilo. Když nepomohlo kázání minoritů ve dvacátých letech
14. století, rozhodl se Oldřich III. situaci řešit s pomocí inkvizice v letech třicátých.327

4.2. Listiny z Avignonu
V opisech papežských register se dochovaly graciální písemnosti, konkrétně osobní milosti,

které vydala kurie pro Oldřicha III. z Hradce a jeho rodinu.328 O tyto písemnosti, jež byly
vydávány vždy pouze na přání žadatelů,329 kteří přijížděli osobně nebo v zastoupení svých

poslů, do papežského sídla v Avignonu, žádali nejčastěji laici, a to muži i ženy.330 Do
poloviny 14. století o tyto milosti žádali pouze lidé z okruhu panovníka a vyšší šlechta,

později rovněž nižší šlechtici a měšťané.331 Většina se však dochovala pouze v opisech,

jelikož tyto milosti platily jen po určitou pevně stanovenou dobu.332 S vyřizováním žádostí o
některou z milostí pomáhali lidem prokurátoři, jenž často byli veřejnými notáři, nebyli však

součástí papežského dvora.333 Tito prokurátoři měli na starost úspěšné vyřízení žádostí, čemuž
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předcházel delší byrokratický proces.334 Po schválení papežem již byla listina přepsána do

papežských register.335 Takový postup se jistě týkal také žádostí Oldřicha z Hradce.

Oldřich III. žádal o milosti dvakrát, v letech 1333 a 1340. Dne 6. 3. 1333 vydal papež Jan

XXII., jenž byl papežem v letech 1316 – 1334, pět listin milostí „in articulo mortis“, v

překladu „v okamžiku smrti“, které povolovaly udělení odpuštění hříchů v případě blížící se

smrti. O tento druh milostí, jenž stála od 12 do 14 grošů, se žádalo nejčastěji.336 Do roku 1333
bylo však v českých zemích pouze pár vysoce postavených osob, které si o ni požádaly. Šlo o

krále Jana Lucemburského, jenž milost získal v letech 1319 a 1325, Elišku Přemyslovnu v
roce 1319, Elišku Rejčku roku 1325 a vyšehradského probošta a budoucího olomouckého

biskupa Jana Volka, jenž si o milost požádal spolu s pražským kanovníkem a zároveň
papežským kaplanem Heřmanem z Prahy při svém pobytu v Avignonu v roce 1332.337

Papež vydal pro Oldřicha z Hradce a jeho rodinu celkem pět milostí „in articulo mortis“.

Jednu společnou pro jeho osobu a druhou manželku Kláru z Bílkova,338 pro jeho matku
Mechtildu ze Schaunberga, o níž se zde píše jako o Mecze, vdově po Oldřichovi starším

(myšlen Oldřich II. z Hradce), a pro dvě sestry Oldřicha, přesněji dcery Oldřicha staršího

Anežku a Kateřinu.339 Zde jsou však nejasnosti ohledně obou jeho sester, jelikož se tradičně

uvádějí tři Oldřichovy sestry Anna, Anežka a Eliška, ne však Kateřina, navíc je dokázáno, že

Anežka zemřela již v roce 1319 a Oldřich za její duši nechával sloužit mše. Je možné, že
jméno Anežka (v originále Agneta) mohlo být nedopatřením zaměněno například se jménem

Anna, u jména Kateřina je to však nepravděpodobné. Je tedy možné, že měl Oldřich III. ještě
jednu sestru s tímto jménem. K Oldřichovi a jeho rodině patří také rytíř pražské diecéze

Budislav z Nahorub u Benešova,340 jenž patřil k nižší šlechtě, avšak v jakém poměru byl k
pánům z Hradce, není známo.

Kromě milosti „in articulo mortis“ dostal Oldřich ještě milost „de celebracione misse ante

diem“,341 což bylo povolení, díky kterému si mohl nechat sloužit ranní mši již před východem
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slunce, a také „in alia opera pietatis“, 342 která se týkala změny zbožných slibů, jíž měl být

místo zpovědníka pověřen pražský biskup, kterým tehdy byl Jan IV. z Dražic, který mu mohl

změnit jeho slib, týkající se návštěvy Božího hrobu v Jeruzalémě, za jiný zbožný čin.343 Podle
Zdeňky Hledíkové se zřejmě jedná o „první doklad tohoto druhu v našich zemích“344 a tato
změna na jiný zbožný čin má zřejmou souvislost s přípravami na střetnutí s valdenskými

heretiky.345 Není jasné, zda se Oldřich z Hradce v roce 1333 vypravil osobně do Avignonu

nebo za sebe poslal své posly, pravděpodobnější se však jeví druhá možnost. Podle Hledíkové
byl Oldřich dokonce první český šlechtic, který vypravil do Avignonu vlastní poselstvo.346

Podruhé papež - již Benedikt XII., vydal pro Oldřicha III. a jeho stoupence graciální listiny

přesně o sedm let později, dne 6. 3. 1340. Tentokrát šlo již čistě o boj s heretiky, přesněji o

křížovou výpravu, první v českých zemích.347 Papež tehdy vydal čtyři milosti „in articulo
mortis“ a zároveň také odpustkovou listinu pro Oldřicha, jeho stoupence a všechny, kdo se

zúčastní jeho křížového tažení.348 Stoupenci Oldřicha, kteří obdrželi milost „in articulo

mortis“, byli zemský sudí, budoucí nejvyšší pražský purkrabí Vilém z Landštejna, jako jediný

z Oldřichovy skupiny z vyšší šlechty, a tři nižší šlechtici Záviš z Újezdce, Tomáš z Přehořova
a Purkard z Hardeggu.349

Oldřich z Hradce s manželkou Klárou z Bílkova žádali o milost „in articulo mortis“ ještě
jednou, pravděpodobně během roku 1348. Papež Klement VI. jim je udělil dne 1. 2. 1349,350

tehdy byl však Oldřich III. již po smrti, zemřel v prosinci 1348, jeho manželka jej přežila o 32
let.
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4.3. Počátky valdenství v jižních Čechách
Počátky valdenství jsou spojeny se jménem Petra Valdese († po 1200), bohatého lyonského

kupce z Francie, jenž proslul jako laický kazatel a vůdce tohoto heretického hnutí.351 Po svém
„obratu“ od hodnot světských k duchovním někdy před rokem 1180 začal kázat o církevní

nauce a svých představách o církvi,352 přestože neuměl latinsky.353 Jelikož vyznával chudobu,

jeho stoupenci bývali nazývání chudí z Lyonu354 čí lyonští chudí.355

Valdes v roce 1179 v Římě před papežem Alexandrem III. své učení neobhájil, nezískal právo
kázat a jeho myšlenky nebyly na třetím lateránském koncilu brány vážně, koncil tehdy řešil
především katarskou herezi. Valdes však v kázání neustal, načež byl i se svými druhy roku

1184 na synodě ve Veroně papežem Luciem III. exkomunikován,356 z důvodu neoprávněného
kázání,357 především se však církevní představitelé obávali narušení zavedeného pořádku v

církvi a společnosti. Valdes však nadále cestoval a kázal. 358

Roku 1215, již po Valdesově smrti, papež Innocenc III. na čtvrtém lateránském koncilu

definitivně potvrdil usnesení veronské synody o exkomunikaci valdenských.359 V dalším
století se hnutí začalo postupně radikalizovat a rozšířilo se po Evropě.360

V českých zemích se stálá inkvizice zrodila za pontifikátu papeže Jana XXII. dne 1. května

1318.361 Bylo to v souvislosti s aférou pražského biskupa Jana IV. z Dražic, jehož litoměřický

probošt Jindřich ze Šumburka udal papeži za to, že chrání heretiky a poskytuje jim přízeň.362

Jako důvod udal mírný postup ohledně lékaře Richardina z Pavie a jeho podezřelé knihy,

údajně obsahující bludy, která měla být spálena a Richardin pouze vypovězen z pražské

diecéze.363 Stížnost litoměřického probošta způsobila vyšetřování pražského biskupa, jenž v
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Avignonu strávil 11 let364, a také vznik stálé inkvizice. Prvními inkvizitory byli dominikán

Kolda z Koldic,365 jenž se ujal případu Richardina z Pavie a odsoudil jej k trestu smrti, a

minorita Hartman z Plzně.366 Inkvizitor Kolda vydal v letech 1321 – 1322 manifest,367 který

byl používán jako formulářová předloha při výsleších valdenských.

Od 13. století se valdenství začalo rozmáhat také v českých zemích prostřednictvím velké,

dříve příznačně nazývané německé, kolonizace,368 kdy do českých zemí přicházelo německy

hovořící obyvatelstvo, aby se zde usazovalo, a mezi nimiž byli rovněž lidé tajně vyznávající
valdenské myšlenky, které udržovali po další generace. Tato hereze se týkala hlavně

německých kolonistů,369 především venkovanů a měšťanů.370 Mezi valdenskými však byli

také Češi.371 Nejvíce valdenských bylo usazeno v jižních Čechách, právě na statcích pánů
z Hradce.372 Ve vsi Velký Bednárec vyznávali valdenskou herezi prakticky všichni poddaní,

v drtivé většině Němci,373 pouze rychtář, pastýř a lazebník vyznávali katolickou víru. 374

Dne 1. července 1335 se novým inkvizitorem stal dominikán Havel z Hradce, také nazýván z

Kosořic375 a František z Moravy, jenž však do úřadu inkvizitora z neznámých důvodů

nenastoupil a 22. srpna jej nahradil minorita Petr z Načeradce,376 jenž pocházel z rodu
Vítkovců, byl tudíž vzdáleným příbuzným Oldřicha z Hradce.377 Havel měl vykonávat

inkvizitorskou činnost v Čechách - konkrétně v Praze, Čáslavi, Hradci Králové, Českých
Budějovicích a především v Jindřichově Hradci, kde ze čtyř tisíc čtyř set vyšetřovaných

odsoudil k smrti každého dvacátého,378 a minorita Petr na Moravě,379 kde Oldřich spravoval

několik svých statků.380 V roce 1338 oba inkvizitory hostil na svém hradě Oldřich III.
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z Hradce,381 kde zároveň odsvědčili Oldřichovu listinu týkající se kněžské odúmrti. Oba
inkvizitoři měli v Oldřichovi z Hradce velkou podporu.382

4.4. Křížové tažení a jeho důsledky
Valdenští se před inkvizicí spíše skrývali, na katolickou víru přestupovali většinou jen ze

strachu o život a někteří z nich škodili katolíkům.383 Oldřich III. je logicky vnímal jako
hrozbu pro křesťanskou víru na vlastních statcích384 a s inkvizitorem Havlem

spolupracoval.385 Na přelomu let 1339 a 1340 se situace mezi valdenskými a jejich

pronásledovateli vyhrotila natolik, že přerostla v otevřený konflikt, jenž vyvrcholil vzpourou

valdenských,386 kteří vypálili jeden z Oldřichových hradů.387 Zde je nutno zmínit, že žádný
jiný šlechtic v Čechách neměl v té době s valdenskými takové těžkosti jako Oldřich III.388

Inkvizitor Havel byl tehdy u kurie v Avignonu, aby papeže informoval o vyhrocené valdenské

herezi v jižních Čechách.389 Otázkou zůstává, kde se nacházel Oldřich z Hradce, zda rovněž

odcestoval do Avignonu nebo zůstal v Hradci a poslal ke kurii jen své poselstvo v čele s již
zmíněným hradeckým inkvizitorem.

Teorie o cestě Oldřicha III. do Avignonu má podporu především u starších autorů, zastává ji

například Ludvík Domečka,390 August Sedláček,391 Amedeo Molnár,392 ale rovněž je této
hypotéze nakloněn Pavel Soukup.393 Zdeňka Hledíková, jež se primárně nezabývala

Oldřichem z Hradce a jeho boji s valdenskými, v této souvislosti pouze stručně zmínila, že

byl Oldřich z Hradce zjevně první šlechtic, který ke kurii vypravil vlastní poselstvo. 394 Ivan
Hlaváček ve své knize Počátky inkvizice píše o cestě do Avignonu pouze v souvislosti s
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inkvizitorem Havlem,395 shodně s Ferdinandem Menčíkem396 a Rudolfem Holinkou, který
Oldřichovu nepřítomnost dává do souvislosti s účastí Oldřicha na výpravě Jana

Lucemburského do rakouského Seefeldu proti Alberovi z Kuenringu.397 Je však již prokázané,

že tato výprava do Tyrolska se uskutečnila nikoli roku 1339, ale v roce 1336, tudíž se Rudolf

Holinka ve zdůvodnění nepřítomnosti Oldřicha z Hradce u kurie v Avignonu mýlí, patrně
mylný rok tohoto rakouského tažení převzal z díla Františka Teplého, které vyšlo o dva roky

dříve.398 Za zmínku stojí skutečnost, že Domečka, Sedláček a Molnár ve svých dílech pobyt

Oldřicha III. v Avignonu nijak nezpochybňují a berou jej jako samozřejmý. Je však zřejmé, že

osobní účast Oldřicha z Hradce u kurie nebyla ke schválení jeho plánů nutná. Ať již byl u
kurie v Avignonu pouze inkvizitor Havel, nebo také Oldřich III., je jisté, že inkvizitor jednal v

souladu s hradeckým pánem a oběma šlo o stejnou věc, jíž bylo vypořádání se s valdenskou
herezí.

Povstání valdenských se uskutečnilo v době, kdy se na panstvích pánů z Hradce nenacházel

inkvizitor Havel ani Oldřich III. Podnítili ho zejména potulní valdenští kazatelé, kteří
pravidelně třikrát za rok v utajení navštěvovali valdenské heretiky a kázali jim svou víru.399

Tito přišli do Hradce i v zimě 1339, kdy inkvizitor Havel pobýval v Avignonu.400 V jeho
rozpoutání sehrál jistou roli i několikaletý útlak a pronásledování ze strany inkvizice. Povstání

bylo namířeno jak proti katolickému obyvatelstvu, tak také proti jejich pánovi - Oldřichovi z

Hradce, jemuž měli vypovědět poslušnost.401 Valdenští kacíři měli údajně napadat a mrzačit

katolíky,402 ničit a pálit Oldřichovy statky403 a ohrožovat na životě jeho úředníky i Oldřicha

samotného.404 Je možné, jak se někteří historikové domnívají,405 že Oldřich III. situaci
ohledně valdenské vzpoury zveličil, aby měl větší šance na získání papežovy podpory, přesto

nemyslím, že by přímo šířil nepravdy, k nějakým střetům na tento způsob rozhodně došlo.
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Za těchto okolností se Oldřich III. rozhodl pro razantní postup – nejprve samozřejmě potlačit

vzpouru a s pomocí inkvizitora Havla valdenskou herezi vymýtit. 406 Neměl však dostatečné

finanční prostředky, aby takovou akci mohl uskutečnit. Navíc se problém týkal věroučných

otázek, jejichž posuzování náleželo církvi, proto se s žádostí o pomoc obrátil, ať osobně, či
zprostředkovaně, na papeže Benedikta XII. Oldřich z Hradce papeže ujišťoval o osobním
dohledu nad chodem inkvizice na jeho statcích, a pro záchranu katolické církve byl odhodlán
valdenskou herezi vymýtit.407

Papež jeho přání vyslyšel, neví se sice, nakolik po stránce finanční,408 každopádně poskytl
Oldřichovi podporu pro jeho tažení proti valdenským heretikům a navíc Oldřicha III.

jmenoval do čela této křížové výpravy. K tomu Oldřich, jeho druhové a každý, kdo byl
odhodlán se této připravované výpravy účastnit, získali také papežské odpustky, jež byly

vydávány účastníkům křížových výprav do Svaté země,409 pro případ, že by v této křížové

výpravě přišli o život.410 Tato listina Benedikta XII. byla vydána dne 6. března 1340.411

Finanční kompenzací pro Oldřicha byla skutečnost, že majetek, jenž byl zkonfiskován

heretikům, s výjimkou 1/3, náležející inkvizitorům, připadl světské vrchnosti, v tomto případě
Oldřichovi z Hradce.412

Průběh křížového tažení proti valdenským není znám.413 Ví se však, že se Oldřichovi III.

vzpouru podařilo potlačit a ještě týž rok pokračoval inkvizitor Havel ve své práci.414 Jejím
důsledkem bylo hromadné zatýkání asi 4400 heretiků, z nichž přibližně 200 odsoudil k trestu
smrti upálením.415 Jelikož byla přeplněná vězení,416 byli valdenští převáženi až do pražských

žalářů.417 Dne 13. září 1341 vydal papež Benedikt XII. listinu, v níž žádal pražského biskupa
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a české šlechtice, aby pro heretiky, odsouzené inkvizicí, poskytli své žaláře.418 Dne 30. června
roku 1346 žádal papež Kliment VI. o totéž.419

Boj Oldřicha z Hradce a inkvizitora Havla proti valdenským trval několik let.420 Přesto však
valdenští existovali dále, velký počet z nich se uchýlil do ilegality, kde přečkal několik dalších

století. Mělo to své opodstatnění, jelikož se o jejich existenci na jihu Čech vědělo a za Arnošta

z Pardubic se v Praze ustavila stálá inkvizice,421 zaštítěna právě prvním pražským

arcibiskupem.422 O další křížové výpravě pánů z Hradce není nic známo,423 patrně se již žádná
nekonala právě z toho důvodu, že valdenští svou víru skrývali a hlavně na sebe již nestrhávali
pozornost dalšími povstáními.
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Závěr
Dne 2. září 1347 se Oldřich III. se synem Jindřichem zúčastnil korunovace Karla IV. českým
králem. Patřil rovněž mezi české pány, kteří se zasadili o to, aby krále korunoval pražský

arcibiskup, jímž byl již tři roky Arnošt z Pardubic, a ne arcibiskup mohučský. Někdy během
roku 1348 žádal Oldřich se svou ženou o milosti „in articulo mortis“, těch se však Oldřich již

nedočkal. Psal se 13. prosinec léta Páně 1348, když Oldřich III. z Hradce ve věku asi 49 let

opustil tento svět. Pohřben byl ve farním kostele v Jindřichově Hradci, stejně jako jeho
předkové Vítek, Oldřich I. a Oldřich II. a jistě také další členové rodu. Zakladatel pánů z

Hradce Jindřich byl však pochován na moravském Velehradě.424 Každý rok ve výroční den
Oldřichova úmrtí se faráři z jeho panství scházeli v již zmíněném farním kostele, kde na jeho

počest i za celý hradecký rod konali bohoslužby. 425 Jeho druhá žena Klára z Bílkova přežila
Oldřicha o 32 let a zemřela v říjnu roku 1380.426

Cílem této práce bylo zrekonstruovat život pana Oldřicha III. z Hradce a v rámci možností

nalézt odpovědi na otázky, které se v souvislosti s jeho životní poutí objevují. Kromě
obvyklých otázek hospodářského, majetkového a osobního rázu, kde historik naráží na
nedostatek dochovaných pramenů a je více či méně odkázán na prameny sekundární, je zde
jistá výjimečnost, jež odděluje Oldřicha III. od jiných významných osobností jeho doby.

Souvisí se dvěmi událostmi v jeho životě, jimiž jsou křížová výprava proti valdenským a

vznik nástěnné malby s motivem svatého Jiří, jež obě vyvolávají otázky a nabízejí různé
interpretace. Myslím, že mělo smysl zabývat se právě osobou Oldřicha III. z Hradce již z toho
důvodu, že jeho životní pouť nabízí možnost zabývat se těmito stěžejními body jeho života

současně a umožňuje jejich vzájemné propojení, jež může přinést zajímavé náhledy a

interpretace, s nimiž se dá dále pracovat. Tato práce samozřejmě není první, jež se o takovou
analýzu pokusila, je však první, která se podrobně zabývá životními osudy Oldřicha III. z

Hradce, a tyto události popisuje ne z pohledu německých rytířů či uměleckého díla, nýbrž
právě z pohledu Oldřichova.

Nejdříve jsem se ve své práci zaměřila na starší pány z Hradce, jenž byli předky Oldřicha III.,

a na to, jak se pod jejich správou vyvíjelo jejich hlavní sídlo, Jindřichův Hradec, až v město.

Dále následuje část ohledně Oldřichova dětství a mládí, v níž jsem určila rod, z něhož
pocházela jeho matka, a který je často zaměňován za jiné rody s velmi podobnými názvy.
Jan MUK, Jak se poněmčoval Jindřichův Hradec, s. 9.
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Jedná se o rod pánů ze Schaunbergu, ne ze Schaumbergu nebo Schaumburgu. Jedná se však o

jiné, německé rody, kdežto Schaunbergové pocházeli z Rakous. Následující kapitola popisuje

Oldřichovy cesty s Janem Lucemburským do ciziny. V ní jsem popsala, proč se Oldřich s

největší pravděpodobností neúčastnil žádné z křížových výprav již zmíněného českého krále a

německých rytířů do Prus a Litvy. Další část popisuje Oldřichův majetek a správu jeho

panství, jež je následována částí o tom, jak si Oldřichovi synové rozdělili otcovy statky po

jeho smrti. Další kapitola se zabývá popisem Oldřichova hradu a jeho přestaveb. Následuje

část o jeho rodině, matce, manželkách a dětech, jenž předchází donátorským aktivitám
Oldřicha III. a popisu jeho darů církvi.

Následují kapitoly věnované svatojiřskému cyklu, v němž jsem podrobně popsala nejen

samotný cyklus, ale také pravděpodobný důvod jeho vzniku, kde předpokládám návaznost na

boj Oldřicha III. s valdenskými heretiky, přestože se za nejčastější důvod vzniku této legendy
považuje křížová výprava do Pobaltí, jež proběhla rok před vznikem tohoto uměleckého díla,

snad v souvislosti s erby, které tvoří součást svatojiřské malby, a jenž mají představovat
účastníky výše zmíněné křížové výpravy. Dle mého názoru však tyto erby nemají, tak jako

malba samotná, nic společného s touto křížovou výpravou, které se Oldřich III.

pravděpodobně ani neúčastnil, jelikož v té době řešil zcela jinou křížovou výpravu, a sice tu
proti valdenským, jež se stala první takovouto výpravou na českém území.

Poslední část mé práce se zaměřuje právě na boj Oldřicha z Hradce s valdenskou herezí a jeho

písemné styky s papežským sídlem v Avignonu, díky nimž se jeho křížová výprava proti
těmto heretikům mohla uskutečnit.

Snad je to spojitost německých rytířů jak s účastí na pobaltských křížových výpravách, tak
také se vznikem svatojiřské legendy, jež vedla historiky již v 19. století k tomuto známému

výkladu malby a erbů, jistě svou roli hrála také skutečnost, že svatý Jiří bojoval proti
pohanům, a jediní pohané v jinak již christianizované Evropě 14. století se nacházeli právě v
Pobaltí. Dle mého názoru však dnes není možné stoprocentně správně určit smysl jak malby,

tak především erbů, o čemž svědčí i skutečnost, že při výkladu historikové tápou a buď se

ztotožňují s již zmíněným názorem Jana Erazima Vocela († 1871) o křížové výpravě do

Pobaltí, nebo s názorem Františka Alexandra Hebera († 1849), podle něhož jsou erby o
přibližně sto let mladší než svatojiřská legenda a zobrazují rody, s nimiž byli páni z Hradce v

příbuzenském svazku. Je evidentní, proč v tomto případě musejí být erby o dost mladší, aby

zapadaly do této teorie. Bohužel dnešní historikové v tomto případě nejsou příliš kreativní a
přejímají názory buďto Vocela, nebo Hebera, a z již zmíněných důvodů vede teorie Vocelova.
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Podle mého názoru mají však obě tyto teorie trhliny. Myslím, že se v tomto případě podceňuje

křížová výprava Oldřicha III. proti valdenským, která, přestože se odehrála až v roce 1340,

dva roky po vzniku svatojiřského cyklu, však přesto může mít spojitost. Nelze to bohužel
dokázat, to ani nebylo cílem této práce, myslím však, že by Vocelova teorie, k níž se ve své

analýze přiklonil také Rostislav Nový († 1996), neměla být přijímána automaticky, naopak by
se k ní mělo přistupovat více kriticky a měla by být považována pouze za jednu z možných
teorií.

Mnoho historiků ještě dnes nemá jasno ani v tom, k čemu vlastně komnata se svatojiřskou

legendou sloužila, troufám si však tvrdit, že tato záhada je již vyřešena, místností na
tehdejším hradě nebylo mnoho a žádná jiná nebyla dostatečně prostorná, aby mohla sloužit

jako reprezentační místnost, jelikož reprezentační sál byl postaven o více než století později.

Dlouho se však uvažovalo, že tato komnata byla kaplí. Rovněž jsem ve své práci uvedla na

pravou míru skutečnost, že přestože se dlouhou dobu považoval svatojiřský cyklus za unikát v
tom smyslu, že jako jediný zdobí malba s náboženskou tematikou necírkevní prostory,

pravdou je, že právě v posledních letech byly některé podobné malby objeveny, z čehož se dá

usuzovat, že byly daleko častější, než se původně předpokládalo, i když se zachovaly

poškozené a ne v takovém rozsahu jako svatojiřský cyklus, jenž prakticky zdobí čtyři stěny.

Vše nasvědčuje tomu, že malby s náboženskou tematikou byly rozhodně častějšími motivy
světských prostor, než se předpokládalo.

Téma práce, popsat životní osudy Oldřicha III. z Hradce, skýtalo možnost analyzovat jak jeho

boj s valdenskými, tak také svatojiřský cyklus, což byl hlavní důvod, proč jsem se rozhodla

napsat diplomovou práci právě o něm. Neměly by však být opomenuty ani zásluhy Oldřicha

na přestavbě svého hradního sídla a dalších staveb v Jindřichově Hradci. Oldřich III. byl

dobrý hospodář, přestože se výpravami s Janem Lucemburským a samozřejmě také výdaji na
boj s valdenskými zadlužil, což se projevilo především za vlády jeho synů.

Dobrý hospodář, křesťan, ochránce církve, rytíř se vztahem k rytířské kultuře i umění, tak lze

shrnout Oldřicha III. z Hradce, pro něhož, stejně jako pro německé rytíře, platila spojitost víry
a boje za ni. V dnešní době ne moc lichotivá charakteristika, je však nutné vnímat Oldřicha

III. jako člověka své doby, jež měla své přednosti, chyby a ideály. Lidé byli samozřejmě různí
v kterékoliv době, spojoval a spojuje je však jistý „duch doby“, kterou je potřeba alespoň

trochu znát, když chce historik psát o konkrétním člověku. Myslím, že Oldřich III. z Hradce

byl dobrý člověk, ve své době, a ne jen v ní, mohl jít příkladem mnohým jiným. Ovšem s
odlišnými hodnotami a názory na společnost, než má společnost dnes.
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Papež Benedikt XII. v roce 1341 Oldřichovi z Hradce napsal: „Věda pokorně, že jsi

(Kristovou) drahocennou krví vykoupen, staráš se pečlivě o to, co je jeho zraku milé, a
především obratně usiluješ, aby z oněch krajů byla vymazána poskvrna heretické nepravosti a
aby se tam zaskvělo světlo katolické čistoty...“ 427
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Pavel SOUKUP, Rytíři a kacíři: Alegorie zápasů víry a svatojiřská legenda v Jindřichově Hradci: in KUDĚJ, s. 25.
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