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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá územním a kulturně – historickým vývojem oblasti brdských
Hřebenů s důrazem na dějiny Zbraslavska. Hřebeny se táhnou jihozápadním směrem od Prahy
až k samotným brdským hvozdům a tvoří tak pomyslný střed studované oblasti. Studovaná
oblast je ohraničena řekami Vltavou a Berounkou, významnými body na mapě jsou Zbraslav
a ostrov na soutoku Sázavy s Vltavou, kde se ve středověku nacházel benediktinský klášter,
jehož ruiny dodnes upomínají na jeho dávnou slávu. Cílem této práce je navázat na autorův
předchozí výzkum a přinést syntetický pohled na dějiny Zbraslavska ve středověku.
Klíčová slova: Brdy, Hřebeny, osídlení, kolonizace, klášter Ostrov, Zbraslavský klášter,
město, zlato, středověk, Zbraslav, Jablonná
Abstract
The diploma thesis deals with the territorial, cultural and historical development of Hřebeny
area with the emphasis on history of Zbraslav. Hřebeny extends soutwest from Prague to Brdy
and so creates imaginary center of the study area. The study area is surrounded by Vltava and
Berounka rivers, important marks on the map are Zbraslav and the island on the confluence of
Sázava and Vltava rivers, where the Benedictine monastery was located. Its relics remain us
of its past glory. The aim of this thesis is to follow up on the author´s previous research and to
bring a synthetic view on history of Zbraslav in Midlle-Ages.
Key words: Brdy, Hřebeny, settlement, colonization, Ostrov monastery, Zbraslav monastery,
town, gold, medieval, Jablonná
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1. Úvod
Zbraslav je dnes jednou z mnoha nenápadných městských částí, ve středověku však patřila
k významným duchovním a kulturním centrům své doby. Nacházel se zde významný
cisterciácký klášter, který sloužil jako královské pohřebiště a byla zde sepsána kronika, jež je
dodnes pro historiky jedinečným pramenem pro rekonstrukci tehdejších událostí. Podíváme-li
se hlouběji do minulosti, zjistíme, že se zde nacházel lovecký dvůr. Historie Zbraslavska je
tedy nesmírně bohatá a pestrá. Od Zbraslavi se jihozápadním směrem táhnou Hřebeny, které
tvoří severovýchodní výběžek Brdské vrchoviny a pokud bychom se vydali na pěší výlet po
Hřebenech, mohli bychom vyjít až kdesi u Příbrami, která je od Zbraslavi vzdálena necelých
50 km. Hřebeny jako takové nebyly nikdy souvisle osídleny, nicméně můžeme spatřovat
kontinuitu osídlení v podhůří Hřebenů, zejména pak podél břehů velkých řek.
Až hluboko do 13. století byla většina území dnešních Čech pokryta hustou sítí
nepropustných hvozdů, osídlení se zpravidla koncentrovalo v nížinách a podél toků velkých
řek, tedy v blízkosti vodního zdroje. Právě v okolí řeky Berounky se nachází celá řada
významných archeologických nalezišť, které dosvědčují pravěké osídlení v této oblasti.
Z období raného středověku máme doklady o osídlení při březích řeky Vltavy.
O kolonizaci zbraslavských hvozdů se ve středověku zasloužily zejména církevní instituce,
jmenovitě pak Zbraslavský klášter a klášter Ostrov. Právě v založení těchto dvou klášterů
spatřuji jistý mezník v dějinách tohoto regionu. Benediktinský Ostrovský klášter byl založen
jako první, koncem 10. století a jedná se o jeden z nejstarších klášterů na území Čech. Dnes
jeho zašlou slávu připomínají ruiny na ostrově při soutoku Sázavy s Vltavou. Tato oblast byla
na konci 10. století velmi řídce osídlena a byl to právě Ostrovský klášter, který se podílel na
kolonizaci této oblasti a jehož majetek byl rozmnožován štědrými dary přemyslovských
knížat. Ostrovský klášter byl významným duchovním a kulturním centrem středověkých
Čech, o čemž svědčí fragmenty ostrovské keramiky, dlaždic a náhrobků, které jsou uloženy
v Lapidáriu Národního muzea.
Zbraslavský klášter byl založen o několik století později nedaleko soutoku řeky Berounky
a Vltavy králem Václavem II. Opati tamního kláštera měli významný vliv na dobové dění a za
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zdmi kláštera vznikla Zbraslavská kronika, vrcholné dílo středověkého dějepisectví a
jedinečný pramen ke starším českým dějinám. Ještě před samotným založením Zbraslavského
kláštera zde byl v šedesátých letech z podnětu krále Přemysla Otakara II. zřízen lovecký dvůr.
Česká knížata a králové se v oněch dávných dobách oddávali loveckým hrátkám a strategicky
položená Zbraslav v dojezdové vzdálenosti od Prahy skýtala tehdejší politické elitě bezpečné
útočiště. Také Zbraslavský klášter se významně podílel na kolonizaci přilehlých hvozdů a
zájmy obou institucí se střetávaly, přičemž nezřídka docházelo k nejrůznějším sporům, což
můžeme dnes vyčíst z dochovaných zbraslavských listin. V těchto listinách se zmiňuje dnes
již zaniklé městečko Jablonná (Gablona oppidum), které dodnes nebylo uspokojivě
lokalizováno.
Ve své diplomové práci tematicky navázuji na svoji bakalářskou práci, přičemž oba texty
by měly tvořit jeden celek a jako takový si dělají ambici stát se základním východiskem a
zdrojem poznání pro hlubší zájemce o danou problematiku a studovanou oblast. Ve své
bakalářské práci jsem se zaměřil na dějiny osídlení, které mi jsou blízké a na hospodářský
aspekt kolonizace. V diplomové práci se pokusím na svůj předchozí text navázat a více
akcentovat kulturní rozměr kolonizace s důrazem na dějiny zbraslavského a ostrovského
kláštera.
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2. Prameny a literatura
2.1.

Prameny

Z pramenů vyprávěcí povahy bylo v této práci použito povětšinou náhodných a kusých
zpráv z našich nejstarších kronik, zejména pak z Kosmovy kroniky a jeho pokračovatelů.1
Autoři nejstarších kronik se zpravidla soustředili na „velké dějiny“ a popisovali ovzduší
panovnického dvora a život příslušníků vládnoucí dynastie. V jejich líčení se věnuje malá
pozornost mimodvorskému prostředí a to většinou v souvislosti s živelnými pohromami,
případně v souvislosti s vpádem cizích vojsk a pustošením klášterního zboží, jak tomu bylo
například při vpádu braniborských vojsk na konci 13. století. O těchto událostech se barvitě
můžeme dočíst v Příbězích krále Přemysla Otakara II. Zbraslavská kronika z pera opatů
cisterciáckého kláštera na Zbraslavi Oty Durynského a Petra Žitavského je velice unikátním
pramenem k dějinám kláštera a poněkud se svým zaměřením liší od soudobých kronik. 2 Pro
nejstarší období českých dějin jsme odkázani na znění textu legend, které pojednávají o
nejstarších českých světcích (ludmilské, vojtěšské a svatováclavské legendy), jakož i na
prameny zahraniční provenience.3 Při čtení těchto textů však musíme být velice obezřetní a
brát v úvahu intenci autorů, totiž úmysl glorifikovat příslušného světce za účelem svatořečení.
Tyto spisy jsou tedy mnohdy tendenční, nicméně legendy nám přesto poskytují často jediný a
zajímavý zdroj informací o životě tehdejších politických elit. V Kristiánově legendě se
nachází zmínka o tetínském hradišti. Ostatní prameny vyprávěcí povahy zmíním na
příslušném místě v textu.4
Základní edicí diplomatické povahy je samozřejmě tzv. Český diplomatář.5 Stejně tak
důležitá je pro každého badatele edice Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et
1

Cosmae Pragensis chronica Boemanorum. MGH SS, Nova Series II, ed. B. Bretholz, Berolini 1923;
POKRAČOVATELÉ KOSMOVI. Přeložili K. Hrdina, V. V. tomek a M. Bláhová. Úvod napsali M. Bláhová a
Z. Fiala, Praha 1974 (zejména pak Příběhy krále Přemysla Otakara II., in: FRB II. Ed. J. Emler, Praha 1874, s.
308-335.
2
Petra Žitavského Kronika zbraslavská, in: FRB IV, ed. J. Emler, Praha 1884, s. 3-337.
3
ANNALES FULDENSES – Annales Fuldenses, in: MMFH I, K vydání připravili D. Bartoňková, L. Havlík, Z.
Masařík, R. Večerka, Brno 2008, s. 86-133.; PŘÍBĚHY PŘEMYSLA OTAKARA II. – Příběhy krále Přemysla
Otakara II., in: FRB II, Ed. J. Emler, Praha 1874, s. 308-335. Český překlad citován podle K. Hrdiny, V. V.
Tomka a M. Bláhové, Pokračovatelé Kosmovi, Praha 1974.
4
Kristiánova legenda. Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily, k vydání připravil a přel. J.
Ludvíkovský, Prah a1978.
5
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I. (805-1197), ed. G. Friedrich, Pragae 1904-1907; II. (11981230), ed. G. Friedrich, Pragae 1912; III.1-2 (1231-1240), edd. G. Friedrich et Z. Kristen, Pragae 1942-1962;
III.3. Acta spuria et additamenta, edd. G. Friedrich, Z. Kristen et J. Bystřický, Olomucii 2000; III.4. Index
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Moraviae.6 V práci jsem dále využil zejména Tadrovu edici zbraslavských listin.7 Zbraslavští
řeholníci si vedli velmi pečlivé záznamy o stavu svého zboží. Na základě těchto listin
můžeme do značné míry určit hranice tehdejšího zbraslavského panství a průběh cest.
Hraniční listiny zbraslavského kláštera obsahují zmínku o dnes již zaniklém městečku
Jablonná, o jehož lokalizaci se na základě této jediné zprávy pokoušeli zatím neuspokojivě
mnozí badatelé, naposledy P. Nový. Tadrova edice je společně se Zbraslavskou kronikou pro
každého badatele základním pramenem k dějinám Zbraslavska.
Hodnotným pramenem jsou i sbírky kancelářských předloh, které byly zhotoveny buď
z opisů skutečných listin, nebo tyto zápisy sloužily jako vzorové předlohy a jejich znění
poukazuje na skutečnost, že uvedená praxe byla častým jevem. Jednou z těchto
formulářových sbírek je Formulář Tobiáše z Bechyně,8 který poskytuje zajímavé infromace
ke kolonizačnímu postupu na Příbramsku. Z dalších edic zmiňme ještě Konfirmační a erekční
knihy.9 V práci bylo v menší míře použito také ostatních pramenných edic.10
Zajímavým pramenem jsou také tzv. indikační skici stabilního katastru. Jedná se o
kartografický materiál, který vznikl v 19. století. Práce s tímto materiálem však má svá úskalí.
Předně je třeba si uvědomit, že plužina jednotlivých sídlišť prošla za ta staletí složitým
vývojem a indikační skici zachycují bezpečně situaci až z poloviny 19. století. Společně
s archeologickými, písemnými a dalšími prameny však mohou pomoci objasnit sídelní vývoj
ve studované oblasti.

nominum et glossarium, ed. J. Bystřický, Olomucii 2002; IV.1-2 (1241-1253), edd. J. Šebánek et S. Dušková,
Pragae 1962-1965; V.1-3 (1253-1278), edd. J. Šebánek et S. Dušková, Pragae 1974-1982; V.4 Prolegomena
diplomatica, indices, exempla scripturae, sigilla, edd. S. Dušková et Z. Vašků, Pragae 1993; VI.1 (1278-1283),
edd. Z. Sviták, H. Krmíčková, J. Krejčíková cooperante J. Nechutová, Pragae 2006.
6
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II (1253-1310), ed. J. Emler, Pragae 1882; III
(1311-1333), ed. J. Emler, Pragae 1890; IV (1333-1346), ed. J. Emler, Pragae 1892; V 1-4 (1346-1355), edd. B.
Rynešová, J. Spěváček, J. Zachová, Pragae 1958-2004; V. 5 Index, edd. J. Spěváček, J. Zachová, Pragae 19582005; VI 1-3 (1355-1358), edd. B. Mendl, M. Linhartová, Pragae 1928-1954.
7
Listy kláštera zbraslavského, sebral a upravil F. Tadra, Praha 1904 (= Historický archiv 23).
8
Formulář biskupa Tobiáše z Bechyně (1279-1296), ed. J. B. Novák, Praha 1903 (= Historický archiv 22).
9
Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidiocensim, I-VII (1354-1419), Edd. F. A.
Tingl, J. Emler, Pragae 1867-1886; Libri erectionum archidioecesis Pragensis saeculo XIV. et XV, I (13581376), ed. C. Borový, Pragae 1873; II (1375-1388), ed. C. Borový, Pragae 1878; III (1385-1390), ed. C. Borový,
Pragae 1879; IV (1390-1397), ed. C. Borový, Pragae 1883; V (1398-1407), ed. C. Borový, Pragae 1889; VI
(1397-1405), ed. A. Podlaha, Pragae 1927; VII, k vydání připravil J. Pelikán, z pozůstalosti vydala H. Pátková,
Praha 2002.
10
Například Decem registra censuum bohemica compilata aetate bellum husiticum precedente, ed. J. Emler,
Praha 1881.
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2.2.

Literatura

Dějinám studované oblasti věnovala pozornost již starší vlastivědná literatura z přelomu
19. a 20. století. Tyto starší práce byly většinou dílem místních učitelů a nadšených
amatérských historiků a podle mého názoru se jedná často o kvalitní práce, ovšem v mnoha
případech trpí tyto starší práce absencí důkladnějšího poznámkového aparátu, často chybí
zejména odkazy na prameny. Ze starší literatury považuji za zdařilou zejména práci Josefa
Vávry, v níž se zabývá historií Mníšecka.11 Z dalších prací zmiňme Malého Příbramsko a
Dobříšsko či dílo, které vzniklo péčí místních učitelů – Monografie Hořovicka a Berounska.12
Ze starší literatury nesmíme zapomenout ani na monumentální dílo A. Sedláčka.13
Príbramským panstvím se mimo jiné na základě rozboru urbáře z konce 14. století zabýval
František Klíma, karlštejnskému panství věnoval studii Václav Černý.14 Přes své stáří je
dodnes zajímavým a kvalitním zdrojem informací Hanslovo Smíchovsko a Zbraslavsko.15 F.
Hansl se ve své práci věnuje nejen dějinám Smíchovska a Zbraslavska, ale také fauře, floře a
dalším tématům spojeným s touto oblastí.
Ve své diplomové práci jsem vycházel zejména ze studií Zdeňka Boháče, který věnoval
dějinám osídlení v oblasti Hřebenů řadu studií. Pracoval jsem především s jeho Dějinami
osídlení středního Povltaví.16 Základním zdrojem informací k dějinám cisterciáckého řádu a
Zbraslavského kláštera pro mě byly práce K. Charvátové, zejména pak několikasvazkové
Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 1142 – 1420.17 Dalším hojně používaným zdrojem
informací, ze kterého jsem čerpal, byla Encyklopedie českých klášterů.18Zaniklé městečko

11

VÁVRA, Josef, Historické paměti bývalého panství Mníšeckého a kláštera sv. Máří Magdaleny na Skalce
s dvěma rodokmeny, Praha 1899.
12
MALÝ, Ladislav: Příbramsko a Dobříšsko, Příbram 1930; JŮNA, Jindřich: Monografie Hořovicka a
Berounska, 6, Praha 1931
13
SEDLÁČEK, August, Hrady, zámky a tvrze království Českého,VI, 3. vyd., XV, 2. vyd., Praha 1995 a 1998;
TÝŽ, Místopisný slovník historický Království českého, 2. vyd. Praha 1998.
14
KLÍMA, František, Příbramské panství do válek husitských, I, Příbram 1914; ČERNÝ, Václav: Karlštejnské
panství ve vývoji šesti století, ČSPS 57, 1949, s. 1-14, 77-93.
15
HANSL, František, Smíchovsko a Zbraslavsko, Smíchov 1899.
16
BOHÁČ, Zdeněk, Dějiny osídlení středního Povltaví v době předhusitské, Praha 1978 (= Prameny a studie 19,
K dějinám osídlení 2). Z dalších prací zmiňme alespoň TÝŽ, Ostrov. Tisíciletá historie zmařeného kláštera,
Jílové u Prahy 1999; TÝŽ, Kolonizace severovýchodních okrajů brdského hvozdu, in: Vědecké práce
Československého zemědělského muzea, Praha 1966, s. 77-94; TÝŽ, Líšnice v minulosti a současnosti, Líšnice
1995.
17
Obzvláště druhý díl, CHARVÁTOVÁ, Kateřina, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420, II. Kláštery
založené ve 13. a 14. století, Praha 2002; TATÁŽ, Zbraslav – pohřebiště posledních Přemyslovců, DAS 5/1991,
s. 57-58.; TATÁŽ: Václav II. Král český a polský, Praha 2007.
18
FOLTÝN, Dušan – SOMMER, Petr – VLČEK, Pavel: Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997.
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Jablonná se v nedávné době pokusil lokalizovat P. Nový. Důkladným rozborem plužiny
jednotlivých sídlišť na Zbraslavsku se zabýval J. Žemlička.19
Informace obecného rázu jsem čerpal ze syntetických prací téhož autora, dále potom
z Proměny Jana Klápštěho či Velkých dějin zemí Koruny české (lze odkázat na všechny díly
týkající se středověku, pro účely této práce jsem čerpal informace především z prvního dílu).
V neposlední řadě navazuji na svoji bakalářskou práci. 20 Dále byla použita celá řada
encyklopedií, syntéz, jakož i statí a studií v odborných časopisech, na které upozorním na
příslušném místě ve vlastním textu práce.

19

NOVÝ, Petr: Opidum Gablona. Příspěvek k lokalizaci zaniklého městečka z listin zbraslavského kláštera, in:
HG 42/2, 2016, s. 169-181.; ŽEMLIČKA, Josef, Osídlení Zbraslavska od 10. do počátku 15. století, PA 65,
1974, s. 419-465.
20
TÝŽ, Čechy v době knížecí (1034-1198), 2. vyd., Praha 2007 (= Edice česká historie 2); TÝŽ, Počátky Čech
královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti, Praha 2002 (= Edice Česká historie 10). Nejnověji TÝŽ,
Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy, Praha 2014 (= Edice Česká
historie 29); KLÁPŠTĚ, Jan, Proměna českých zemí ve středověku, 2. vyd., Praha 2012 (= Edice Česká historie
15); BLÁHOVÁ, Marie – FROLÍK, Jan – PROFANTOVÁ, Naďa, Velké dějiny zemí Koruny české, I, Praha
1999.; MIKEŠ, David, Brdské Hřebeny ve středověku. Osídlení a hospodářské využití,obhájeno 2015 na Ústavu
českých dějin FF UK.
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3. Geografický popis21
Osu studované oblasti tvoří Hřebeny, které tvoří severovýchodní výběžek Brdské
vrchoviny a táhnou se jihozápadním směrem od pražské Zbraslavi až k údolí říčky Litavky,
která obtéká Hřebeny z jihozápadu a u Berouna se vlévá do řeky Berounky. Tvoří tak
pomyslnou jihozápadní hranici studované oblasti. Jihovýchodní hranici pak vymezuje říčka
Kocába, která pramení u Příbrami, protéká Novým Knínem a dále její tok pokračuje přes
Velkou a Malou Lečici směrem na Štěchovice, kde se vlévá do Vltavy. Oblast Hřebenů dále
z východu vymezuje řeka Vltava, do které se u Lahovic vlévá Berounka, která tak tvoří
severozápadní hranici dotčené oblasti.
Ze severu do studované oblasti zasahuje Pražská plošina s vrchem Havlínem (267 m) u
Zbraslavi, ze západu Křivoklátská vrchovina a Hořovická pahorkatina. V severozápadní části
kopíruje reliéf Hřebenů chráněná krajinná oblast Český kras se svými typickými jeskynními
útvary. Rozprostírá se na prostoru zhruba 128 km2 mezi Suchomasty a Radotínem. Do oblasti
Bojovského potoka zasahuje Dobříšská pahorkatina, která je součástí Benešovské
pahorkatiny. Okolí Jílového u Prahy je součástí Jílovské vrchoviny, jež také horopisně spadá
pod Benešovskou pahorkatinu. Hřebeny dosahují nejvyšší nadmořské výšky ve své jižní části.
Nejvyšším bodem Hřebenů je vrch Písek (691 m), Plešivec s prehistorickým hradištěm má
654 m. Od Dobříše se Hřebeny svažují. Studený vrch u Hostimi dosahuje výšky 660 m, Brdo
603 m a vrch Spálený (551 m) u Dobříše již nepřeahuje hranici 600 m. Strážný vrch u Řevnic
má 507 m, Hvíždinec 476 m, Červená hlína nad Černolicemi má již pouze 467 m a Kopanina
nad Jílovištěm 411 m. Dále Hřebeny klesají až ke Zbraslavi kde ústí do širokého údolí
soutoku Berounky s Vltavou. Na tomto místě považuji za vhodné poznamenat, že současný
stav při ústí Berounky trvá od první poloviny 19. století. Dříve Berounka meandrovala za
Radotínem směrem ke Zbraslavi, kde se vlévala do Vltavy. Upomínkou na dávný tok
Berounky je dnes slepé říční rameno (Krňák). Krajina při úpatí Hřebenů je mírně člěnitá,
průměrná nadmořská výška se pohybuje kolem 350 m. Směrem od Hvozdnice a Sloupu klesá
terén strmě k Davli do zařízlého vltavského údolí. V Davli se nachází soutok Vltavy se
Sázavou a nedaleko od něj proti proudu řeky Vltavy se nachází ostrov, kde po staletí stávalo
benediktinské opatství. Na příkré skalnaté ostrožně, vyvýšené nad ostrov o 50 – 60 m, se
21

Tato kapitola byla zpracována s pomocí Atlasu krajiny České republiky (HRNČIAROVÁ, Tatiana –
MACKOVČIN, Peter – ZVARA, Ivan et al., Atlas krajiny České republiky, Praha 2009. Vzhledem k charakteru
a povaze práce byl geografický popis převzat z MIKEŠ, David, Brdské Hřebeny ve středověku. Osídlení a
hospodářské využití,s. 12-13.
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nacházelo klášterní řemeslnné „městečko“ známé jako Sekanka. Z výraznějších přítoků
zmiňme Suchomastský potok, jenž tvoří pravobřežní přítok říčky Litavky. Břežanský a
Zahořanský potok spolu s Mastníkem tvoří pravobřežní přítoky Vltavy. Z levé strany se do ní
vlévá Bojovský potok. Z větších toků se do Berounky vlévá z levé strany Radotínský potok,
z opačné strany ústí do Berounky potok Všenorský.
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4. Osídlení Zbraslavska v pravěku a raném středověku22
Osídlení krajiny jižně od Prahy má dlouhou tradici a zejména při toku Berounky se nachází
celá řada významných archeologických nalezišť. Jedno z nich se nachází severovýchodně od
soutoku Berounky s Litavkou, tedy mezi Berounem a Vráží. Při stavebních pracích na nové
dálnici zde byly v osmdesátých letech minulého století objeveny stopy po osídlení z období
spodního pleistocénu. V inundaci řeky na povrchu takzvané berounské terasy se nacházela
dvě otevřená sídliště s nálezy kamenné štípané industrie a nález sekáče pak dokládá
přítomnost paleolitických lovců. Jedná se o vůbec nejstarší doklad o pobytu člověka na našem
území (a zároveň jedno z nejstarších v Evropě). Podobné naleziště s nálezy kammené štípané
industrie pak bylo objeveno v polovině minulého století F. Proškem na katastru obce
Karlštejn. 23
Osídlení se koncentrovalo zejména podél břehů velkých řek a potoků nebo na vyvýšeném
místě v blízkosti vodního zdroje. Četná naleziště právěkých kultur se nachází zejména
v severních Čechách (úrodné Polabí, dolní Poohří) a na jižní Moravě (povodí Moravy,
Svitavy, Svratky a Dyje). Mnohé doklady o pobytu pravěkých lovců však známe i z oblasti
dolní Berounky. Vedle celé řady ojedinělých paleolitických nálezů, smíšených s kulturními
vrstvami ostatních pravěkých kultur, se archeologickým výzkumem podařilo odhalit a
zdokumentovat souvislejší paleolitické osídlení na levém břehu Berounky.
Na pravém břehu Vltavy, na nižší terasovité plošině v Řevnicích u Prahy, bylo ve
vzdálenosti přibližně 100 m od řeky lokalizováno další paleolické sídliště. Sídliště se
nacházelo na rozhraní katastru obcí Řevnice a Zadní Třebáň. Výzkum zde probíhal od
čtyřicátých let minulého století a bylo získáno přes 2000 kusů paleolitického materiálu,
zejména pak zlomky čepelí, škrabadla, rydla a hoblíkové nástroje. Při záchranných pracích
nebyly odhaleny žádné zbytky organického materiálu. Vzhledem k hojnému odštěpovému
materiálu a negativům rydlové výroby se dá uvažovat, že se zde nacházela dílna, jejíž

22

Tato kapitola nabízí nástin pravěkého a raně středověkého osídlení, blíže se tomuto věnuji ve své práci
MIKEŠ, David: Brdské Hřebeny ve středověku. Osídlení a hospodářské využití, s. 14-22.
23
SKLENÁŘ, Karel – BLÁHOVÁ, Zuzana – SLABINA, Miloslav: Encyklopedie pravěku v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku, Praha 2002, s. 142-143; VENCL, Slavomil (ed.) – FRIDRICH, Jan: Archeologie pravěkých
Čech. 2, Paleolit a mezolit, Praha 2007, s. 25-27.
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obyvatelé si při opuštění stanice odnesli téměř všechnu vypracovanou industrii. Jednalo se
tedy patrně o mladopaleolitické sídliště, zjištěny byly také stopy po neolitickém osídlení.24
V oblasti Zbraslavska a Hřebenů se nachází množství pravěkých a raně středověkých
hradišť. O jednom z těchto hradišť nás zpravuje středověký kronikář Kosmas, který hovoří o
hraniční hoře Osek, která se měla nacházet kdesi v blízkosti řeky Berounky (tehdy Mže) a jež
měla ohraničovat slavníkovské panství. Hora Osek nebyla doposud uspokojivě lokalizována,
E. Šimek ztotožnil Osek s hradištěm na Malé Babce nad ohybem Nezabudického potoka
v severozápadní části Hřebenů. Tamní hradiště je spojováno s dobou bronzovou a také raným
středověkem. Nálezy hradištní keramiky v souvislosti s Kosmovou relací vedly Šimka
k vyslovení hypotézy, že se jedná právě o pozůstatky pomezního hradu na Oseku. Nálezy
keramiky však nikdy nebyly publikovány a dnes jsou bohužel nezvěstné. S jistotou tedy
můžeme konstatovat pouze to, že hradiště plnilo strážní funkci v době bronzové. Mezi další
zajímavé hradiště patří bezesporu hradiště Kozel na stejnojmenném návrší v obci Hostim,
které patrně plnilo strážní funkci při nedalekém brodu přes řeku Berounku. Nedaleko od
hradiště Kozel se nachází proslulé tetínské hradiště, zapomenout nemůžeme ani na bájné
hradiště Kazín, kde byly nalezeny doklady o eneolitickém osídlení.25
Ve studované oblasti můžeme nalézt také množství zajímavých jeskynních komplexů. Za
všechny zmiňme jeskynní komplex Český kras, který se rozkládá mezi Zdicemi a Prahou a je
největší krasovou oblastí v Čechách. Je přibližně 30 km dlouhý a 5-8 km široký. V tomto
krasovém útvaru evidují speleologové na 460 jeskyní, z nichž ve více než 70 byly dosud
objeveny archeologické nálezy (Děravá, Turské maštale, Koda, Martina, Tří volů, atd.). První
skutečný archeologický výzkum provedl v r. 1879 Jindřich Richlý v Turských maštalých u
Tetína. Největší množství jeskynních nalezišť bylo prozkoumáno od 20. do 50. let minulého
století zásluhou Jaroslava Petrboka a Františka Proška. Na konci 80. let objevili amatérští
jeskyňáři těsně pod vrcholem Bacína v nenápadné jeskyňce (puklině) lidské kosti a zlomky
24

SKUTIL, Josef: Výzkum aurignackého sídliště v Řevnicích u Prahy, AR 5, 1953, s. 721-725; SKLENÁŘ,
Karel – BLÁHOVÁ, Zuzana – SLABINA, Miloslav: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
s. 308.
25
SLÁMA, Jiří: Střední Čechy v raném středověku III. Archeologie o počátcích přemyslovského státu,
Praehistorica XIV, Praha 1988, s. 69; ČTVERÁK, Vladimír – LUTOVSKÝ, Michal – SLABINA, Miloslav –
SMEJTEK, Lubor: Encyklopedie hradišť v Čechách, Praha 2003, s. 280-281. Kosmova zmínka o Oseku
KOSMAS I.27, s. 49: „ad occidentalem plagam contra Boemiam rivulum Surina et castrum, quod est situm in
monte Osseca iuxta flumen Msam.“.; BENKOVÁ, Irena – ČTVERÁK, Vladimír – LUTOVSKÝ, Michal:
Několik poznámek k hradišti „Kozel“ u Hostimi, okr. Beroun, AVS 1, 1997, s. 313; ČTVERÁK, Vladimír –
LUTOVSKÝ, Michal – SLABINA, Miloslav – SMEJTEK, Lubor: Encyklopedie hradišť v Čechách, s. 85-86.
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pravěkých nádob. Mezi kosterními pozůstatky se podařilo rozlišit pozůstatky kostí 4 jedinců.
Spodní vrstva mužského skeletu byla radiokarbonovou metodou datována do pozdního
paleolitu. Ostatky dvou dětí pak do pozdního neolitu a raného eneolitu. Kosti se v jeskynním
sedimentu promíchaly s kostmi hovězího dobytka, prasete, ovce, zajíce a lišky. Na plošině
před pulinou pak byly odkryty stovky zlomků keramických nádob z mladší doby bronzové,
starší doby železné a zahloubené ohniště.26
Koněpruské jeskyně jsou dalším vyhledávaným turistickým cílem mnoha milovníků
historie a přírody. Jedná se o nejrozsáhlejší jeskynní komplex výše zmíněného Českého krasu,
který byl objeven při lámání kamene v r. 1950. Během archeologického výzkumu byly
objeveny kamenné a kostěné nástroje z období mladého paleolitu, kosti jeskynního medvěda
či srstnatého nosorožce a zejména pak lidské ostatky, které byly po bližším prozkoumání
připsány jediné osobě – mladé ženě.27
Neolitické osídlení bylo zachyceno v sídelním pásu ve směru od Řevnic přes Liteň, Osov,
Lážovice a dále pak při toku Stroupínského potoka. Významné neolitické sídliště bylo
objeveno v Loděnici u Berouna. Z doby bronzové jsou nám známy především hroby a
pohřebiště. Opomenout nemůžeme ani významné keltské oppidum Závist nad Zbraslaví, které
se nacházelo na vrchu Hradiště nad bývalým soutokem Vltavy a Berounky u Zbraslavi. Dnes
víme, že tato oblast byla osídlena již v době bronzové.28
Velice zajímavý nález byl učiněn v Berouně. Na sídlišti z doby římské zde byl odkryt hrob
asi čtyřicetiletého bojovníka. Unikátní byl zejména nález bronzového meče s kostěnou
rukojetí. Jelikož podobný nález nemá v celém barbariku obdoby, předpokládá se, že jeho
majitel patřil k elitě své doby. Hrob obsahoval i další hodnotné předměty (např. bronzová
ostruha, samostřílová spona či bronzové hroty kopí a oštěpů). Ve dvacátých letech byly

26

DUFKOVÁ, Marie, Jeskyně a lidé, Praha 1998, s. 11, 82-83; MATOUŠEK, Václav – JENČ, Petr – PEŠA,
Vladimír, Jeskyně Čech, Moravy a Slezska s archeologickými nálezy, Praha 2005, s. 98-99. K Bacínu též
MATOUŠEK, Václav, Bacín – brána podzemí. Archeologický výzkum pravěké skalní svatyně v Českém krasu,
Praha 2005.
27
VLČEK, Emanuel, Další nálezy pozůstatků pleistocenního člověka na Zlatém koni u Koněprus, AR 9, 1957, s305-310; SKLENÁŘ, Karel – BLÁHOVÁ, Zuzana – SLABINA, Miloslav, Encyklopedie pravěku v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku, s. 152.
28
Mezi významné archeologické lokality patří údolí říčky Litavky, Lochovice, Hořovice nebo obec Lety.
K tomu blíže MALIČKÝ, Josef: Nové mohyly u Lochovic, AR 9, 1957, s. 601-608.; SKLENÁŘ, Karel –
BLÁHOVÁ, Zuzana – SLABINA, Miloslav, Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, s. 182183. Ke keltskému oppidu Závist DRDA, Petr – RYBOVÁ, Alena, Keltové a Čechy, Praha 1998, s. 75-88.
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objeveny dva kostrové hroby z doby stěhování národů naproti radotínskému nádraží.
Významný je zejména nález hrobu, který obsahoval lidský skelet s milodary. Ve výbavě
nechyběly ani zlaté předměty (zejména pak zlatá římská mince císaře Arcadia (383-408)
ražená počátkem 5. století v Ravenně). Na místě byly později zachráněny nálezy z minimálně
čtyř dalších hrobů. Jednalo se zejména o keramické a bronzové předměty. Všechny tyto
předměty jsou pak datovány do 5. století.29
Patrně do 9. století můžeme datovat slovanská sídliště při dolním toku Berounky u
Zbraslavi, v Lipencích a Dolních Mokropsech.V této lokalitě bylo objeveno velké množství
kostrových hrobů. Mezi naše doposud nejlépe poznané kostrové pohřebiště raného středověku
patří pohřebiště v Lahovicích, které čítá několik stovek hrobů. Na pohřebišti byli patrně
pohřbeni rybáři z blízkého okolí, o kterých máme písemné záznamy. Nasvědčovala by tomu
poměrně chudá výbava hrobů. Tyto hroby můžeme datovat povětšinou do 9. století. Další
stopy po slovanském osídlení bychom mohli hledat ve středním Povltaví v okolí hradiště u
Nalžovického Podhájí nebo v Kamýku nad Vltavou a jeho okolí.30
Z výše uvedného výčtu zajímavých lokalit je patrné,že pravěké a raně středověké osídlení
oblasti Hřebenů a Zbraslavska se koncentrovalo především při dolní Berounce a v několika
sídelních komorách ve středním Povltaví. Ve studované oblasti se dále setkáváme s celou
řadou ojedinělých nálezů, mnohde smíšených s kulturními vrstvami ostatních pravěkých
kultur. Toto se týká zejména jeskynního komplexu Českého krasu, kde existovala dlouhá
sídelní tradice a docházelo k míšení jednotlivých pravěkých kultur. Mezi další typická
naleziště patří pohřebiště a hroby (např. v Lahovicích nebo v Radotíně) a hradiště (např.
Tetín, Kozel, Kazín). Husté a nepropustné hvozdy na Zbraslavsku bránily v zasídlení tamní
krajiny. Nutno podotknout, že i v dnešní době je krajina v okolí Zbraslavi velice hustě
zalesněna. Souvisleji byla oblast osídlena až v průběhu tzv. velké kolonizace ve 13., mnohdy
až ve 14. století v souvislosti s kolonizační činností Zbraslavského kláštera. Na druhou stranu,
odlehlost a zároveň dostupnost pražského centra, to byly patrně hlavní impulsy k založení
Ostrovského kláštera právě v této lokalitě při soutoku Sázavy s Vltavou na konci 10. století.

29

SALAČ, Vladimír (ed.) – DROBERJAR, Eduard, Archeologie pravěkých Čech. 8, Doba římská a stěhování
národů, Praha 2008, s. 127, 161.
30
Zmínka o rybářích z Lahovic je například v již zmíněném privilegiu Přemysla Otakara I. pro Ostrovský klášter
(CDB I, č. 40, s. 46-47). Ještě ve 14. století měly Lahovice na 24 rybářů (DRC, s. 309). K pohřebišti
v Lahovicích JELÍNKOVÁ, Zdena, Slovanské pohřebiště v Lahovicích, AR 8, 1956, s. 522-525; TATÁŽ,
Výzkum pohřebiště v Lahovicích r. 1957, AR 10, 1958, s. 316-324.
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5. Zbraslavsko v raném středověku
5.1.

Osek, hranice slavníkovského panství?31

Už od dob Františka Palackého řeší česká historiografie otázku, jakou roli sehrál v procesu
formování raně středověkého českého státu rod knížete Slavníka, údajného vůdce
východočeského kmene Charvátů. Kmenová otázka, totiž zda se na území raně středověkého
českého státu nacházelo několik kmenů, nebo pouze jediný kmen Čechů, zaměstnala hned
několik generací historiků.
F. Palacký uvažoval o jednotmén národu Čechů, který obýval českou kotlinu a jemuž vládl
kníže z rodu Přemyslovců. Jeho slovy: „Celé Čechy, pokud historické paměti stačí, vždy
spojeny dohromady v jeden politický celek; aniž doba jaká v dějinách českých známa jest, kde
by spatřiti bylo uvnitř země této více států od sebe neodvisných“.32 Jinde: „Před Boleslavem I.
byly lechové čeští jako malá knížata, z nichžto každý chodil po směru své vlastní politiky,
s jinými často velmi neshodné; u cizích souvěkých spisovatelů jmenovali se tito lechové ještě
vždy reguli neb duces Bohemorum a panující kníže z rodu Přemyslova jevil se co pán jejich,
ale jen jako každý starší mezi nimi, jako přední mezi druhy sobě jináče rovnými. Svazek
jednoty státní byl tedy dotavad příliš slabý, an hrozil roztrhnouti se při jakékoliv náhodě. Ale
od věku Boleslava I. dějiny české již ne o knížatech více, ale o jednom panovníku a o
poddaných jeho vypravují; přední muži v národě slují napotom vždy milites, aneb…comites;
ani sám bohatý a mocný Vojtěchův otec Slavník Libický…nečinil v tom výjimky“.33 Tuto
Palackého koncepci jednotného národa převzala celá řada badatelů, mezi nimi i V. V. Tomek.
Novou koncepci přednesli až němečtí historikové J. Loserth, B. Bretholz a J. Lippert.34 Ti
poukazovali na fakt, že v pramenech se objevuje větší množství českých knížat a považovali
je za vládce rozličných kmenů obývajících českou kotlinu, z nichž se Přemyslovci stali
postupem času hegemony. Podobný názor zastával i Zdeněk Fiala: „Jádrem „původního“
31

Též MIKEŠ, David, Brdské Hřebeny ve středověku. Osídlení a hospodářské využití, s. 22-29.
PALACKÝ, František, Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě I.1, Praha 1939. s. 151.
33
Tamtéž, s. 193.
34
LOSERTH, Johann, Der Sturz des Hauses Slawnik. Ein Beitrag zur Geschichte der Ausbildung des
böhmischen Herzogthums, Wien 1884; BRETHOLZ, Berthold, Geschichte Böhmens und Mährens bis zum
Aussterben der Premysliden, München – Leipzig 1912; LIPPERT, Julius, Social-Geschichte Böhmens in
vorhussitischer Zeit, I. Die slavische Zeit und ihre gesellschaftlichten Schöpfungen, Prague – Wien – Leipzig
1896.
32

18

přemyslovského státu bylo vlastní kmenové území Čechů ve středních a severozápadních
Čechách (po dávném ovládnutí a připojení menších sousedních kmenů) a jeho nejstarší
vytváření, pokud je známo z pramenů, náleželo do druhé poloviny 9. století“.35 Tento koncept
kmenové teorie pak pronikl na stránky dějepisných učebnic a byl považován za nosný.
Výrazným zastáncem kmenové teorie byl archeolog Rudolf Turek, který se z archeologicko –
historického hlediska snažil doložit existenci jednotlivých kmenů.36 Tato teorie o rozdělení
raně středověkých Čech pod vládu několika samostatných slovanských kmenů, či její obdoba
– postupné sjednocování kmenů (Doudlebů, Charvátů, Zličanů, Litoměřiců aj.) pod vládu
středočeského kmene Čechů, se na stránkách učebnic udržela docela dlouho.37 Kníže Slavník
z tohoto pojetí dějin vychází jako vůdce východočeského kmene Charvátů.38 Tato teorie byla
ovšem v průběhu 90. let minulého století vyvrácena a současné bádání uvažuje pouze o
jednom kmeni Čechů a jeho knížat, z nichž se v bouřlivém období budování raně
středověkého českého státu stali Přemyslovci vůdčí silou.39
První písemná zmínka o kmeni Čechů se objevuje v 9. století. Tehdy, roku 805 podnikl
stejnojmenný syn Karla Velikého první velkou franskou výpravu do Čech. Informace o tomto
tažení máme z pramenů říšské provenience. Argumentem pro vpád na území Čechů byly
ozbrojené nájezdy, které činili pohané z Čech a trvale tak ohrožovali východní hranici
Karlovy říše. Při těchto loupežných vpádech měli také odvádět lid. 40 K roku 845 se váže
zmínka o více než čtrnácti českých knížatech41, roku 895 se česká knížata definitivně
vymanila z područí Velké Moravy a dobrovolně se poddala východofranckému králi
Arnulfovi.42 V čele českých knížat, které tehdy přijeli do Řezna, je jmenován Přemyslovec
Spytihněv a jakýsi kníže Vitislav.43 Archeologie prokázala, že Spytihněv I. během své vlády
35

FIALA, Zdeněk, Přemyslovské Čechy, Praha 1975, s. 7-10. V textu použitá citace se nachází na s. 7.
TUREK,Rudolf, Čechy na úsvitě dějin, Praha 1963.
37
Archeologie přitom odhalila, že část z těchto údajných kmenů zde nesídlila vůbec a údaje o ostatních se
vztahují až k době, kdy byla Břetislavem I. dobudována tzv. hradská organizace a obyvate těchto hradských
okrsků byli označování podle příslušnosti ke konkrétnímu správnímu hradu.
38
Či Zličanů, jak se domníval Václav Novotný (NOVOTNÝ, Václav, České dějiny I.1, Praha 1912, s. 444-445).
39
Problematiku kmenové teorie s odkazem na další literaturu shrnují TŘEŠTÍK, Dušan: Počátky Přemyslovců,
Praha 1997, s. 54-74; MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk, České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II., Praha 2006,
s. 102-127; LUTOVSKÝ, Michal – PETRÁŇ, Zdeněk, Slavníkovci. Mýtus českého dějepisectví, Praha 2005, s.
28-32.
40
Tyto přesídlovací akce známe také z dob pozdějších a jsou zaznamenány i v Kosmově kronice (případ
polských přesídlenců, které zajal Břetislav I. během polského tažení). O tomto franském tažení s analýzou
pramenů MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk, České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II., s. 39-49; TŘEŠTÍK,
Dušan, Počátky, s. 63, 69-73.
41
Annales Fuldenses k r. 845 (MMFH I, s. 90): „XIIII ex ducibus Boemanorum“.
42
Annales Fuldenses k r. 895 (MMFH I, s. 124).
43
Vitislav bývá od dob V. Novotného považován za předka Slavníkovců. Archeologické bádání pak klade
Vitislavovo panství do oblasti s větší koncentrací hradišť v severozápadních Čechách. (SLÁMA, Jiří, Vitislav (ui
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začal budovat soustavu hradišť, která měla zajistit celistvost a územní ochranu jeho
středočeské domény. V této soustavě lze tak spatřovat jakýsi předobraz tzv. hradské soustavy
či organizace, jejíž budování započal o několik desetiletí později Boleslav I. a která byla
dokončena za panování Břetislava I. Přemyslovci byli sice na sklonku 9. století „přední
z knížat“, nikoli však jediní. Vzhledem k tomu, že v roce 845 je zmiňováno více než 14 knížat
a roku 895 už pouze dvě jako nejpřednější, uvažuje se o postupné centralizaci a sícílím vlivu
některých knížat.44 Tuto tezi podporuje i událost, kterou zaznamenal legendista Kristián. Ten
ve svém díle vylíčil střet knížete Václava s vládcem hradu Kouřim, ze kterého vyšel Václav
vítězně.45 Ač tohoto knížete Václav porazil, ponechal ho na Kouřimi jako správce a spokojil
se s formální nadvládou. Agresivněji si v podmanění okolních velmožů počínal jeho bratr
Boleslav. Ten se poté, co nechal chladnokrevně zavraždit svého bratra Václava, dostal do
konfliktu se saským spojencem, jehož kronikář Widukind označil za vicina subregula.46 Hrad
tohoto „podkrále“ Boleslav dobyl a vypálil. V tomto aktu se zrcadlí způsob, jakým si Boleslav
podmanil sousední knížata. Bez vnitřní stability by asi stěží mohl pomýšlet na expanzi
směrem na východ a budování přemyslovského regna.
Z výše uvedeného vyplývá, že Slavníkovci byli pouze jedním z mnoha konkurenčních
rodů na území tehdejších Čech. Rozmach slavníkovského panství je občas spojován
s neklidnými událostmi poloviny 10. století, kdy se vládnoucí český kníže dostal do konfliktu
s pozdějším císařem Otou I. a tohoto konfliktu měl Slavník využít k rozšíření svého vlivu. M.
Lutovský a Z. Petráň tuto Novotného hypotézu zpochybňují, přičemž argumentují především
tím, že pakliže by v Čechách tehdy zuřila občanská válka, nemohl by si Boleslav dovolit o pět
let později vyslat tisíc jízdních bojovníků za hranice země. Nicméně pro nedostatek pramenů
dost dobře netušíme, co se tehdy okolo poloviny 10. století skutečně odehrávalo. Pokud
bychom připustili, že spolu tyto dva rody vedly konkurenční boj, nevíme v jaké fázi se tento
spor nacházel. Připustíme-li patovou situaci a zvážíme-li hodnotu a právní rozměr ústního
slibu, mohl se Slavník osobně zaručit ke klidu zbraní a umožnit tak Boleslavovi vyslat
hotovost za hranice země v zájmu „společné věci“. K této úvaze mě vede analogická situace,
která se váže k libickému vraždění a účasti Soběslava na císařském tažení proti slovanským
utizla), in: Seminář a jeho hosté. Sborník prací k 60. narozeninám doc. dr. Rostislava Nového, Praha 1992, s. 1119.
44
LUTOVSKÝ, Michal – PETRÁŇ, Zdeněk, Slavníkovci, s. 13.
45
KRISTIÁN, s. 100-103. Jméno tohoto knížete uvádí mnohem později ve své kronice Dalimil (DALIMIL I.28,
s. 351-352). Na základě Dalimilova podání se usuzuje na příbuzenský vztah tohoto Radislava (Radslava) ke
Slavníkovcům (LUTOVSKÝ, Michal – PETRÁŇ, Zdeněk, Slavníkovci, s. 44-45).
46
WIDUKIND, s. 68-70; K výkladu této události NOVOTNÝ, Václav, České dějiny I.1, s. 482-484; TŘEŠTÍK,
Dušan, Počátky, s. 435-436.
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kmenům v roce 995. Boleslav II. se tehdy osobně zaručil, že libický hrad bude v době
Soběslavovy nepřítomnosti v bezpečí. Jak celá věc okolo libického hradu skončila není ani
tak podstatné jako to, že tento slib měl být pro slavníkovského knížete dostatečnou zárukou
pro to, aby opustil Libici a připojil se se svou družinou k císařské výpravě.47
Tato úvaha však nemá hlubší opodstatnění, ani oporu v pramenech. V dobovém kontextu
si však lze podobný scénař představit. Avšak proti tezi, že Slavníkovci přímo konkurovali
Přemyslovcům, existuje mnoho přesvědčivých argumentů. Předně je třeba zmínit, že výše
zmíněná úvaha o rozmachu Slavníkova rodu vychází z předpokladu, že Widukindova relace je
pravdivá, že Boleslav z tohoto střetu vyšel poražen a že se nejedná o kronikářovu stylizaci a
ve skutečnosti omluvu saské porážky, jak usuzují M. Lutovský a Z. Petráň. 48 Jakékoliv úvahy
o vzepjetí Slavníkovců se zdají být neudržitelné také vzhledem k Boleslavově expanzivní
politice. Stěží by asi totiž mohl pomýšlet na expanzi takových rozměrů bez vnitřní stability na
území Čech. Důkazem mocenských nároků Slavníkovců měla být ražba vlastních mincí,
ovšem tato teorie vycházela z nesprávné interpretace obrazového materiálu mincí a byla
vyvrácena.49 Jak dodává J. Žemlička, zarážející je i lehkost, s jakou Boleslavovi družiníci
rozvrátili slavníkovské panství.50 Zcela jiný význam přikládá libickým událostem Dušan
Třeštík. Podle jeho názoru se mělo jednat o akt krevní msty spáchanou na příslušnících rodu
Slavníkovců, kteří se onoho svátečního dne na Libici shromáždili. Vykonavatelem tohoto
hrůzného činu měli být Vršovci, kteří se tak pomstili biskupu Vojtěchovi, který jim odmítl
vydat cizoložnici, jež u něj našla azyl. Nemohoucí kníže by tedy v tomto konxtextu svůj slib
neporušil a z celé věci by vyšel „bez poskvrny“.51
K otázce územního rozsahu slavníkovské domény se již v minulosti vyjádřilo mnoho
badatelů. Všechny vyslovené hypotézy přitom pracují s jedinou zmínkou, kterou můžeme
najít v Kosmově relaci z počátku 12. století : „Knížectví jeho mělo tyto hranice: na západ
proti Čechám potok Surinu a hrad, ležící na hoře, jenž slove Oseka, při řece Mži. Rovněž na
jižní straně proti Rakousům tyto pomezní hrady: Chýnov, doudleby a Netolice až doprostřed
hvozdu; k východu proti zemi moravské hrad pod pomezním hvozdem ležící, jménem Litomyšl,
47

NOVOTNÝ, Václav:, České dějiny I.1, s. 488.; LUTOVSKÝ, Michal – PETRÁŇ, Zdeněk, Slavníkovci, s. 1920.
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LUTOVSKÝ, Michal – PETRÁŇ, Zdeněk, Slavníkovci, s. 20.
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Tamtéž, s. 100-106.
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ŽEMLIČKA, Josef, PŘEMYSLOVCI – PIASTOVCI – SLAVNÍKOVCI, in: Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa,
redigovali D. Třeštík a J. Žemlička, Praha 1997, s.45
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TŘEŠTÍK, Dušan, Kdo a proč vyvraždil Slavníkovce?, Dějiny a současnost 28, 2006, č. 1, s. 14-16.
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až k potoku Svitavě, tekoucímu středem hvozdu; na sever proti Polsku hrad Kladsko, ležící
nad řekou Nisou“.52
R. Turek interpretoval tuto Kosmovu zprávu zcela v intencích své kmenové teorie a podle
jeho výkladu tedy hranice slavníkovské domény kopírovaly staré hranice kmenové.
Podobného názoru je R. Nový, který Kosmovu relaci odmítá jako tendenční a ztotožňuje
Slavníkovce s vládnoucí dynastií charvátského knížectví. Názorově konstrastní je teorie, která
omezuje slavníkovskou doménu pouze na libicko-malínskou oblast a své závěry opírá striktně
o numismatické nálezy.53
Kosmovo podání dodnes budí podezření a to hned z několika důvodů. Předně z toho
důvodu, že první písemná zmínka o těchto hradištích pochází právě z Kosmovy kroniky a
tedy pouze archeologie nám může pomoci odhalit okolnosti vzniku a datace těchto hradišť.
Nicméně, ani archeologické bádání nepřineslo zcela uspokojivou odpověď na všechny naše
otázky, zejména pak na otázku, kde se nachází ona hraniční hora Osek, kterou Kosmas
zmiňuje ve své kronice. Rozpaky vzbuzuje také Kosmovo vymezení severní kladské hranice
proti Polsku. Jak podotýká J. Sláma, tato situace neodpovídá 2. polovině 10. století, jako spíše
Kosmově současnosti.54
Možné vysvětlení nabízí Z. Boháč: „Je možno souhlasit s tím, že Kosmas při vytyčení
východní, jihovýchodní a jižní hranice…Slavníkova panství použil současných výrazových
prostředků a významných hraničních bodů, ale naopak při stanovení západní hranice proti
Přemyslovským Čechám musel použít starého ohraničení a to říčku Surinu a Osek, jehož
lokalizace je obtížná proto, že po zániku slavníkovské državy ztratil svou hraniční funkci a byl
opuštěn a zapomenut“. Osek je pak podle Boháče možné ztotožnit s „Osečí zbraslavské
listiny, podle níž byl tento vrch umístěn na pravobřežním úseku Všenorského potoka, a sice ve
střední jeho části, kde je řada přírodních útvarů, které bylo možné využít při stavbě hradiště“.
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KOSMAS I.27, s. 49.Citováno dle překladu Karla Hrdiny a Marie Bláhové (Kosmova kronika česká, Praha
1975, s. 48).
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TUREK, Rudolf, Slavníkovci a jejich panství, Hradec Králové 1982, s. 11.; NOVÝ, Rostislav, Slavníkovci
v raně středověkých Čechách, in: Slavníkovci ve středověkém písemnictví. Red. R. Nový, J. Sláma aj. Zachová,
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Ostatní badatelé lokalizovali Osek nejčastěji do širšího okolí soutoku Berounky s Vltavou u
Zbraslavi, nebo také dokonce na Rokycansko.55
Dnešní historiografie klade rozsah slavníkovského panství především do libicko-malínské
oblasti a blízkého okolí. Domnívám se však, že nelze zcela bezezbytku vyloučit ani Boháčovu
teorii, kdy by slavníkovské panství sahalo až takřka k samotné Zbraslavi, i když je to zřejmě
nepravděpodobné. Horu Osek je pak dle mého názoru třeba hledat někde v oblasti vymezenou
Boháčem, tedy kdesi v lesích jižně od Zbraslavi.

5.2.

Christianizace

V 11. století náležely Čechy a Morava alespoň navenek k zemím již christianizovaným.
Nebyl to však jednoduchý proces. Křesťanská víra sem pronikala zejména z Bavorska,
zapomenout však nemůžeme ani na cyrilometodějskou misii, která se stala součástí našich
národních tradic. Byly to však západní vlivy, které převážily a zejména z politických a
geografických příčin se stát tehdejších Přemyslovců začlenil do sféry vlivu římské církve.
Přijímání křesťanství v rozdrobených Čechách mělo samozřejmě také politické rozměry.
V křesťanství viděli Přemyslovci jednotící prvek, na kterém budovali svůj stát a v křesťanské
víře získali také oporu v boji proti starým pohanským, kmenovým a rodovým institucím.
Smiřování masy prostého obyvatelstva s novým učením vypovídá o ztrátě důvěry ve „staré
pohanské bohy“, kteří v procesu hlubokých společenských změn nedokázali hájit staré zažité
pořádky. Křesťanství poskytlo Přemyslovcům ideovou oporu v budování nového státu.56
Podobnou úlohu jako v Čechách sehrála christianizace také při zrodu arpádovskýh Uher a
piastovského Polska. Sjednocující potenciál křesťanství využily také zakladatelské dynastie
na Balkánu i na daleké Rusi. Náporu nového učení naopak dlouho odolávali Polabští Slované.
Těm se nepodařilo otupit staré kmenové vazby a vytvořit silnou centrální vládu jedné
dynastie, ideově vázané na křesťanství. Křesťanství se zde usadilo natrvalo až o několik
století později. Za tímto účelem byly svolávány tzv. křížové výpravy, jejichž cílem bylo
obrácení pohanského obyvatelstva na křesťanskou víru. Křesťanství nahrazovalo spletitou
mozaiku místních božstev jediným „státním“ náboženstvím. Podlamovalo moc rodových
55
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stařešinů, kteří působili jako strážci místních kultů. Jejich pozici teď v novém konceptu vlády
zastával jediný kníže a jediný Bůh. Společnost, v níž doposud převládaly rodové vazby, se
začala strukturovat do vertikální polohy. Těžiště se přenášelo na sociální komunikaci mezi
vládnoucí vrstvou a masou neprivilegovaných „státních“ poplatníků.57
Přestože křesťanství přinášelo hluboký průlom do starého pohledu na svět, výsledky
(zejména na venkově) zůstávaly povrchní. Rolník, po generace vázaný na rytmus polních
prací a spojující svůj každodenní život s působením nadpřirozených sil a s kultem předků,
nemohl staré obyčeje jen tak jednoduše zavrhnout. Přechod na novou víru a zvyklosti byl
postupný a zejména v odlehlých končinách trval déle. Vždyť nadpřirozené síly po staletí
chránily rolníkům dům, rodinu a úrodu. Pohanství, jakožto myšlenková soutava staré
„rodové“ slovanské společnosti, bylo od 10. století nehybné a mrtvé. Přesto však víme, že
působení pohanství doznívalo v lidové tradici i po následující staletí a s pozůstatky této
tradice se dnes nejčastěji setkávají archeologové. Jedná se zejména o slovanské hroby, které
jsou charakteristické svoji výbavou a které ukazují na přetrvávající pohanské zvyklosti.
Výmluvně o dobových poměrech hovoří tzv. Břetislavova dekreta, podle kterých měl dát
arcijáhnovi vola a zaplatit tři sta denárů knížeti jako pokutu každý, kdo by pochoval mrtvého
na poli nebo v lese. Jako první přijalo křest okolí knížete, jeho družina a velmoži.
V jednoduché formě si osvojili základní věroučná pravidla. Nicméně ani knížecí rodina se
ještě úplně neoprostila od starých zvyklostí. Ve výbavě Břetislavových dětí se nalezly
korálky, pecky, skořápky a kosti domácích zvířat. I kronikář Kosmas vypočítává prohřešky,
které bylo nutné odstranit. Mimo jiné uvádí čaroděje, kouzelníky, hadače, posvátné háje,
stromy, studánky a líčí obětní zvyky. Dále odsuzuje neřádné pohřby na křižovatkách cest i
nemístné kratochvíle nad mrtvými.58
Přes výše uvedené skutečnosti se obraz raně středověké vesnice měnil. Snižoval se počet
hrobů s neobvyklým uložením nebožtíků, jen pozvolna však byla předkřesťanská pohřebiště
nahrazována řadovými křesťanskými hřbitovy. Ke zlepšení došlo až v souvislosti
s rozmachem výstavby kostelů a kaplí s právem křtu a pohřbů ve 12. století. Teprve tehdy se
mohly první a poslední věci člověka důsledněji dovádět do souladu s církevními předpisy.
Církev provázela člověka celým jeho životem, měla ho chránit od všeho zlého, zejména pak
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od pohanských mravů, od zločinů a kacířských pohnutek. Předpokladem dobrého výsledku
byla křesťanova pevná víra v Boha, v Krista a věroučná dogmata. Součástí běžného života se
stala účast na svátostech (sacramenta), která člověka mysticky sbližovala s církví a Bohem.
Jednou ze základních svátostí je křest, poutající věřícího se smrtí a vzkříšením Krista.
Obdobný význam pak měla svátost oltářní (eucharistie), kdy se při mši chléb a víno mění
symbolicky v tělo a krev Spasitelovu. Dalšími svátostmi se stalo pokání, biřmování, poslední
pomazání, kněžské svěcení a svátost manželství. Prostřednictvím souboru příkazů, zákazů a
nejrůznějších nařízení vnikala církev do veřejného prostoru a všedního života prostých
venkovanů a podřizovala svému dohledu každodenní činost jedince i ve světských
záležitostech.59
Křesťanství bylo od počátku navázáno na státotvorné snahy vládnoucí přemyslovské
dynastie. Kníže byl ochráncem, štědrým dárcem, ale zároveň i pánem zemské církve. Česká
zemská církev byla zpočátku vázána na biskupství v Řezně, které bylo součástí salzburské
arcidiecéze. V roce 973 bylo založeno z podnětu Boleslava II. biskupství v Praze, které nově
podléhalo metropolitovi ve vzdálené porýnské Mohuči. Tím se však postavení české církve
výrazně nezměnilo. Role biskupa byla omezena na liturgické působení v dosahu knížecího
dvora a na výkon sakrálních činností v diecézi. Jinak se biskup těžko uplatňoval a i jeho volba
záležela na vůli vládnoucího knížete. Investitura z rukou římského krále byla pouze formální.
Kníže Čechů vystupoval jako soudce nejen ve věcech světských, ale i církevních. To však
v budoucnu vedlo k mnohým konfliktům s představiteli církevní moci.
Kostely, které se nacházely v knížecích správních hradech, byly často jedinými farními
místy v celém hradském obvodu. Působily při nich nevelké sbory kněží, které žily
z hradských příjmů a důchodů a které měly právo křtu. Jejich představený se nazýval arcikněz
nebo arcipryšt (archipresbyter). Arcikněz náležel k biskupovým pomocníkům, dohlížel na
klérus a býval jeho představeným. Od 9. století se na západě měnil arcikněz v arciděkana
(archidecanus), v Čechách 12. století pak v arcijáhna (archidiaconus). V českém prostředí
bylo působení arcijáhna spjato zejména se správními úkoly v rámci hradských úřadů. Církev
v Čechách netvořila rozhodně jednolitý organismus. Sestávala ze směsi kostelů, kaplí,
klášterů a kapitul, přičemž hierarchicky nejvýše stálo biskupství. Každá z těchto institucí
sledovala především vlastní zájem a sama pečovala o své vybavení a zboží. Do začátku 13.
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století nepatřil klérus k nějaké zvláštní vrstvě a svým životním stylem se příliš neodlišoval od
laiků. Kněžská manželství bývala tehdy běžným jevem a dodržování kanonických předpisů
dělalo českému duchovenstvu obtíže.
Vliv knížete se uplaňoval také při zakládání prvních klášterů a řeholních společenství,
která začala na území Čech působit koncem 10. století. Aby skupiny mnichů a řeholnic mohly
plnit své poslání, slušelo se, aby byly hmotně zaopatřeny. Kníže tak nadál jednotlivé fundace
rozličnými příjmy, důchody, lidmi a v neposlední řadě půdou. Na tomto místě je třeba
zdůraznit, že v nejstarších dobách byly výše zmíněné statky a důchody klášterním
společenstvím pouze svěřeny a propůjčeny do užívání. Kníže si tak nadále mnohdy činil
nárok na klášterní državy či na požitky z nich plynoucí. Nejinak tomu bylo při dosazování
opatů a abatyší, i zde měl kníže rozhodující hlas.60
První klášterní společenství na našem území se hlásila k řeholi sv. Benedikta. Před jejich
příchodem lze snad uvažovat o přítomnosti mnichů z ciziny, kteří se pohybovali v okolí
českých knížat a poskytovali jim své duchovní služby. O existenci malých mnišských
komunit na území bývalé Velkomoravské říše by mohly svědčit archeologické nálezy. Nic
bližšího však o mnišském životě před příchodem benediktinů na naše území nevíme. Že
k jistým kontaktům docházelo, lze vyvozovat také ze skutečnosti, že v blízkém okolí
Přemyslovci budovaného státu byly již tehdy činné významné kláštery v bavorském Podunají.
K založení prvního kláštera na území Čech však dochází až okolo roku 973, kdy bylo
z podnětu Mlady, dcery prvního českého knížete Boleslava I., založeno ženské společenství
v přímém sousedství Pažského hradu při kostele sv. Jiří. Mlada byla vychovávána v klášteře
benediktinek v Řezně a Římě a právě odtud sem tehdy přivedla první řeholnice a stala se
jejich abatyší. Tento klášter se stal na dlouhých zhruba 170 let jediným českým ženským
klášterem a sloužil mimo jiné jako útočiště vdov a místo výchovy mladých dívek z okolí
knížete.61
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5.3.

Benediktinský řád

Z podnětu Slavníkovce Vojtěcha a za přispění knížete Boleslava II. byl roku 993 založen
první mužský klášter v pražském Břevnově. O pár let později byl založen tentokrát již
z popudu samotného knížete Boleslava II. klášter při soutoku Vltavy se Sázavou, asi 20 km
jižně od Prahy. Název kláštera předurčila jeho poloha na ostrově při soutoku výše zmíněných
řek. Benediktinský řád měl tehdy šest set let dlouhou tradici a byl postupně reformován
v duchu gorzko-clunyjského směru se zdůrazněným uznáním práv zakladatelů klášterů a
jejich nástupců. Zakladatelem řádu byl Benedikt z Nursie (470-543). Podle legendy sepsané
papežem Řehořem I. Velikým založil Benedikt okolo roku 529 klášter na Montecassinu
v Itálii, odkud se jeho učení rozšířilo po celé Evropě.62
Zásady společného života v komunitě formuloval Benedikt v řeholi o 73 článcích, které
obsahují ustanovení o všech důležitých oblastech mnišského života. Vycházel přitom
z poznatků a zkušeností západního i východního mnišství (sv. Augustin, sv. Basilius,
Origenes, sv. Jan Cassian aj.) a z již existujících řeholních kodexů. Benediktova představa
vycházela ze společného a do detailů organizovaného života konventu (vita communis),
připomínající dokonalou Boží dílnu. Základním smyslem a náplní mnišského společenství
byla ustavičná služba Bohu, která požadovala ctít zásadu Ora et labora.63 Tato zásada si
vyžadovala spojení fyzické práce a modlitby, přičemž nedílnou součástí života v komunitě byl
i zpěv tzv. církevních hodinek podle předem pevně stanoveného časového řádu.64 Dalším
závazným principem byla osobní chudoba mnichů (pauperitas sancta). Uchazeč o vstup do
společenství se musel vzdát veškerého majetku. Ten při vstupu do kláštera mohl rozdat
chudým, nebo věnovat ve prospěch kláštera. Všechny součásti hmotného zabezpečení
konventu tedy patřily celé komunitě. Příslušnost k řádu dále zavazovala člena komunity ke
změně světských způsobů, k mravnosti a taktéž ke změně vlastní osobnosti (conversio
morum), k dosažení ctností modlitby a bohoslužby (oratio, opus Dei) a k zachování
uměřenosti (discrecio).Vstup do konventu byl umožněn všem, kteří projevili schopnosti a
odhodlání uvedeným požadavkům vyhovět. Je přitom jedno, zda se jednalo o dospělé
62

Ke gorzko-clunyjskému směru a reformě benediktinského řádu lze čtenáře odkázat na sborník CLUNY.
BEITRÄGE ZU GESTALT UND WIRKUNG DER CLUNIAZENSISCHEN REFORM. Hrsg. von H. Richter,
Darmstadt 1975; dále pak HALLINGER, Kassian, Gorze – Kluny. Studien zu den monastischen Lebensofrmen
und Gegensätzen im Hochmittelälter, Rom 1950; k osobnosti Benedikta s Nursie viz GRÜN, Anselm: Benedikt
z Nursie, Praha, 2004; K dějinám benediktinů v českých zemích též SOMMER, Petr, První dvě století
benediktinských klášterů v Čechách, SMP 2, 1991, s. 75-100.
63
V překladu Modli se a pracuj.
64
Blíže k chórové bohoslužbě a rozdělení hodinek do časových etap viz BOHÁČ, Zdeněk, Ostrov, s.7.

27

(conversi) nebo o děti (oblati), o svobodné nebo otroky, o chudé či bohaté. Zájemci o vstup
do klášterní komunity museli několik dní strávit v klášteře a až poté byli zařazeni mezi
novice. Zhruba půl roku se pak seznamovali s řeholními pravidli a až poté byli přijati. Novice
měl na starosti novicmistr (magister novitiorum)65
V čele konventu stál opat zvolený mnichy. Opat plnil roli pater familias, tedy roli otce,
který podle římského práva důsledně ovládá a řídí rodinu a který přirozeně disponuje právem
trestat neposlušnost. Mniši tedy byli opatovi povinováni poslušností. Ke správě konventu si
opat zřizoval sbor funkcionářů (officiales), kteří mu byli rovněž zcela podřízeni. V důležitých
rozhodnutích opatovi pomáhala rada nebo shromáždění celého konvetu (později kapitula).
Po Benediktově smrti (asi v roce 547) bylo benediktinství pouze jednou z dobových
kontinentálních mnišských orientací, které se navíc dostávaly do konfrontace s insulárním
iroskotským mnišstvím. Teprve na cášských synodách na počátku 9. století se benediktinství
stalo normou západoevropského mnišství, a to pro jeho duchovní a hmotnou kulturu. Přesto
však nelze tvrdit, že reforma mnišství doby Karla Velikého a Ludvíka Pobožného byla
definitivně prosazena. Zásadní požadavek jedné řehole totiž respektovaly pouze některé
konventy pod přímou protekcí panovníka. Přesto znamenaly franské kláštery 9. a 10. století
velkou, poměrně jednotnou politickou i hospodářskou sílu, která byla společně s institucemi
biskupských chrámů nositelkou tzv. karolínské renesance a z níž se zvolna vytvořila linie
jednotného benediktinství. Dalším krokem k ní byly již zmíněné reformy začátku 10. století.
V roce 910 založil vévoda Vilém Akvitánský klášter v burgundském Cluny, který byl podle
zakládací listiny podřízen pouze sv. Petrovi, tedy žádné světské ani církevní moci.
Z clunyjského kláštera se pak reforma šířila dále prostřednictvím jednotlivých převorství.
Z kláštera v Cluny se záhy stalo významné reformní centrum se značným vlivem zejména ve
Francii, v části Anglie, Německa a Itálie.66
Obdobná reforma se rozvinula po roce 933 z kláštera sv. Gorgonia u Mét a ještě v 10.
století se rozšířila do 30 konventů. Prostřednictvím kláštera sv. Maximina v Trevíru prošla
tato reforma z Lotrinska až do Řezna a odtud do kláštera v Niederaltaichu. I tato reforma se
znažila o návrat benediktinství k prvotnímu znění řehole. Dále s sebou nesla i politický
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rozměr. Kláštery, které se hlásily k lotrinské reformě, měly přímý vztah k císařství, které
podporovaly, stejně jako feudální způsob organizace společnosti. V této souvislosti považuji
za vhodné připomenout, že všechny výše zmíněné klášterní fundace na našem území
(Břevnov, Ostrov, ženský klášter u kostela sv. Jiří na Pražském hradě) se zatím hlásily
k řeholi sv. Benedikta, přičemž rozhodující slovo při dosazování biskupů a abatyší měl
vládnoucí kníže. Rozhodující hlas měl však kníže také ve vztahu ke klášterním državám a
požitkům. Postupem času ho následovali fundátoři a dobrodinci z řad velmožů, kteří až do
pozdního středověku užívali tzv. zakladatelských práv.67

5.4.

Ostrovský klášter

Ve studované oblasti, při soutoku Vltavy se Sázavou nedaleko Prahy, byl z popudu knížete
Boleslava II. založen druhý mužský benediktinský klášter na území Čech. V literatuře se
traduje, že klášter měl být založen roku 999. V roce 1999 dokonce probíhaly bujaré oslavy
milénia ostrovského kláštera. Tento rok lze zcela nepochybně symbolicky ztotožnit s počátky
klášterní historie, nicméně žádnou oporu v podobě pramenného materiálu pro toto tvrzení
nemáme a ostatně ani mít nemůžeme, protože na konci 10. století nebyly ještě listiny
vydávány. Badatelé se opírají o znění listiny (privilegium Přemysla Otakara I.), která se hlásí
k 17. lednu 1205 a shrnuje počátky klášterního života na Ostrově.68
Jisté je, že klášter byl založen na přelomu prvního a druhého tisíciletí z popudu tehdy
vládnoucího knížete Boleslava II., který zemřel v únoru roku 999 a samotného založení se
pravděpodobně nedožil. Jeho záměr tak musel dokončit jeho nástupce, Boleslav III.
Zajímavou hypotézu o vzniku kláštera uvádějí ve svém příspěvku P. Břicháček, M. Richter a
P. Sommer. Z jejich příspěvku vyplývá, že o samotném založení kláštera se pravděpodobně
jednalo již dříve než těsně před smrtí Boleslava II. Vzhledem k tomu, že kníže zemřel
v únoru, lze si jen stěží představit, že hledání vhodného místa probíhalo za nehostinných
podmínek, které v tuto roční dobu nepochybně panovaly. Také jednání se vzdáleným
67
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bavorským klášterem jistě zabrala nějaký čas. Jak jsem již podotkl, klášter byl osazen mnichy
z dalekého kláštera v Niederaltaichu, jelikož domácích konventů bylo méně než poskrovnu.69
První mniši byli tedy bezesporu Němci a v čele konventu stál zpočátku opat Lambert.
V průběhu dalších let se konvent zdvojjazyčnil, nedá se však říci přímo „počeštil“. Ze jmen
opatů, některých proboštů, převorů a starších bratří, která jsou zachována v urbářích a
letopisech ostrovského kláštera, jakož i na dochovaných náhrobcích, jasně vyplývá, že zde žili
němečtí mniši společně s českými bratry. Jeví se jako pravděpodobné, že postupem času byl
konvent více český než německý, nicméně po celý středověk zde působili na rozvoji klášterní
komunity Češi a Němci pospolu. Středověk totiž neznal pojem národ v dnešním slova smyslu
tak, jak ho známe my a jak se utvářel v souvislosti s budováním moderních národních států
v průběhu 19. a 20. století. Ve středověku lidé vnímali svoji státní příslušnost, nikoliv
národnost. V této souvislosti bych rád vzpomněl romány Aloise Jiráska, které tomuto protiřečí
a snaží se čtenáře přesvědčit o národnostním poslání husitství. Toto vychází zcela v duchu
národního obrození, totiž ze snahy posílit národní vědomí lidí sklonku 19. století. V období
středověku však existovaly úplně jiné jednotící celky a proudy. Češi a Němci, kteří na naše
území pronikali zejména ve 13. století v souvislosti osídlovacími procesy, se zajisté nevnímali
jako multikulturní společnost, ale jako naprosto přirozená komunita lidí, která žije v rámci
Českého království a v rámci jedné řehole.70
Nyní se dostáváme k zajímavé otázce, totiž proč byli za budoucí řeholníky vybráni právě
mniši z Niederaltaichu. Kromě výše zmíněné skutečnosti, že na sklonku 10. století na území
Čech v podstatě neexistovala žádná komunita, která by mohla poskytnout zdroje pro novou
fundaci, je třeba se nad touto otázkou zamyslet v širším dobovém kontextu.
Předpokládá se, že Břevnovský klášter, na jehož založení se podílel Slavníkovec Vojtěch,
byl po vyvrácení Libice v hlubokém úpadku a tamní komunita se rozešla. V Čechách tak
neexistoval žádný mužský konvent, který by se mohl rozštěpit ve prospěch nové fundace na
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Ostrově.71 Za této situace se klášter v Niederaltaichu přímo nabízel, protože se řídil výše
zmíněnou gorzkou reformou, která respektovala a podporovala moc panovníka, což
vyhovovalo politice českého knížete. Navíc, Boleslav II. byl v církevních otázkách do značné
míry závislý na postojích císaře Oty III. Byl to právě císař, který po Vojtěchově smrti ovlivnil
volbu nového pražského biskupa Thiddaga a sám biskup pocházel z významného říšského
kláštera Corvey.72 Zcela jistě měl při výběru mateřského kláštera pro novou fundaci poradní
hlas a je proto logické, že se kníže orientoval tímto směrem, čímž přispěl k posílení
vzájemných politických a kulturních vztahů.
Osobně se domnívám, že Boleslav II. se v důsledku událostí zabýval myšlenkou na
založení nového kláštera pravděpodobně už od poloviny 90. let 10. století a ne na sklonku
života, v předtuše vlastní smrti a pro odčinění hříchů, jak se můžeme dočíst v privilegiu.
Podnětem této myšlenky pak mohl být knížeti úpadek Břevnova, který jej zklamal. Roli
břevnovské fundace by převzal nově založený klášter, v tomto případě Ostrov.73
Existuje také domněnka, že příchodu mnichů z Niederalteichu předcházela existence
nějaké komunity, na jejímž uvedení se měl podílet sám sv. Vojtěch.74 Z výše zmíněné listiny
se dozvídáme, že Boleslav III. vyhověl přání svého otce a za pomoci některých urozenců (per
quosdam nobiles) vybral pro nově založený klášter, zasvěcený sv. Janu Křtiteli a dalším
světcům, místo ve strategické poloze na ostrově při soutoku Sázavy s Vltavou. Za přítomnosti
Boleslava III. byl pražským biskupem Thiddagem ordinován opat Lantbert, který do té doby
působil v Niederaltaichu. Kníže poté vybavil novou fundaci skromným majetem. Konkrétně
se jednalo o vsi Vodochody, Zaječí, Blažim s přilehlým lesem, resp. s újezdem lesa, Sázavu,
Sedlec (zaniklá ves), a Měchenice. Dále pak klášter obdržel rybáře v Dražovicích (zaniklá
ves), Třebáni a Lahovicích.75
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5.4.1. Klášterní majetek
Ostrovský klášter jako jeden z nejstarších klášterů na našem území pochopitelně nemá
zachovánu zakládací listinu s výčtem darovaného zboží. Jak jsem již výše podotkl, rozsah
klášterního zboží dnes můžeme rekonstruovat na základě pozdějších listinných zápisů, jenž
v sobě obsahují pamětní zápisy, které si mniši v průběhu staletí pořizovali. Falsum z počátku
14. století, které se hlási do roku 1205, nám pomáhá osvětlit počátky klášterní historie. Na
tomto místě bych rád upozornil na skutečnost, že ostrovský klášter byl založen dle zvyklostí
benediktinského řádu na odlehlém místě (na rozdíl od svých předchůdců), a mohl se tak stát
nástupním prostorem dalšího osídlování okolní krajiny. Na počátku 11. století byla totiž
většina území v oblasti Zbraslavska zalesněna, výjimkou byly pouze nevelké sídelní ostrůvky
podél řeky Vltavy. Ostatně, svůj typický krajinný ráz si tato oblast udržela do dnešních dob.76
Základ ostrovského zboží tvořilo několik vesměs rybářských osad v blízkosti kláštera.
Boleslav III. daroval nově založenému klášteru vísky Sázavu, Sedlec a Měchenice při Vltavě,
dále potom Zaječí a Blažim s újezdem lesa v prostoru nad soutokem Sázavy s Vltavou, rybáře
na dolní Mži (dnes Berounka), v Třebáni a v Dražovicích (zaniklá ves). V neposlední řadě
kníže daroval klášteru ves Lahovice v bezprostřední blízkosti starého soutoku Berounky
s Vltavou u Zbraslavi.77
Majetek ostrovského kláštera se postupně rozšiřoval z darů dalších přemyslovských knížat.
Dnes je však velmi obtížné rozlišit mezi ostrovským zbožím osady, které získal klášter
přímým darováním nebo které sám založil. Lze se však domnívat, že osady, které jsou
uvedeny v již zmiňované listině Přemysla Otakara I. hlásící se do roku 1205, jsou staršího
založení a jedná se o knížecí dary, zatímco pozdější ostrovské osady uváděné v pramenech
počátkem 14. století jsou patrně výsledkem kolonizačních aktivit kláštera. Postupné
rozšiřování ostrovského zboží začíná již donací knížete Oldřicha (1012-1037), kterou klášter
obdržel poddané v Nahorubech a Pořešicích u Sedlčan. Z daru Oldřichova syna Břetislava
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(1034-1055) získal klášter poplatky od včelařů z Čisovic a Břetislavův nástupce Spytihněv
rozmnožil ostrovskou držbu o blízké Třebenice a řemeslnickou osadu v Jirčanech. Kníže
Vratislav II. (1061-1085) rozhojnil majetek kláštera o Krňany, Všetice a Nové Sedlo
(neznámá ves, snad pozdější Nusle). Na darech se podíleli i ostatní členové přemyslovského
rodu, např. kníže Konrád, který daroval klášteru Kravsko na Znojemsku se 40 poplužími, dále
Chraberce a další statky. Donací knížete Svatopluka (1107-1109) byl ostrovský majetek
rozšířen o Bojanovice. V témže období obdržel klášter z daru šlechtice Chotimíra půdu
v Bratřínově a dále v prostoru mezi Sázavou a Vltavou získal od drobných feudálů tři popluží
v Maskovicích, dvě popluží v Netvořicích a Oušticích, kapli sv. Vojtěcha v Hrusicích a brod
na Sázavě. Asi v polovině 13. století pak ostrovský klášter získal část kladrubského zboží u
Zbraslavi.78
V dlouhodobém procesu se ostrovskému klášteru podařilo zcentralizovat původně
rozptýlenou držbu do několika celků. Základní celek tvořil klášter s okolními osadami, které
byli získané původně knížecími dary, později však i vlastním kolonizačním úsilím. Ostatně je
známo, že střední Povltaví společně s dolním Posázavím byli jedním z nejstarších prostorů
domácí slovanské kolonizace, která v průběhu 12. a 13. století postupovala z úrodného
nejstaršího sídelního území vnitřních Čech (Polabí, dolní Povltaví) do výše položených
oblastí.79
Významnou součástí klášterní správy byl systém klášterních nápravníků, jejichž sídla byla
nepochybně oporou klášterní moci v kraji a jejich držitelé zajišťovali bezpečnost klášterní
komunity. Nápravnické dvorce byly zpravidla v blízkosti kláštera (např. Bojanovice, Krňany,
Třebsín, Kamenný Přívoz – Čakovice, Blažim, Nebřich a Malčany). Podle nápravnické
smlouvy z roku 1328 bylo povinností nápravníka Václava Púzdry zajišťovat obranu kláštera,
k čemuž musel mít k disposici koně, samostříl a odění („což se na panoše sluší“). Kromě dvou
lánů obdržel díl lesa se třemi lidmi z Březové a jednoho v Olešku. Kromě toho měl pak jímat
zloděje a loupežníky , uvěznit je a spolu s konšely je soudit, chránit lesy, urovnávat spory a
vymáhat poddanské dávky. Nápravník Púzdra i jeho nástupci dostali natrvalo k užívání kus
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lesa zv. V kose až po cestu, kterou se „do Vraného od Mlýna jezdí“ a zároveň ohraničující
klášterní panství. Podle nápravnické smlouvy uzavřené mezi nápravníkem Václavem Púzdrou
a klášterem lze usuzovat, že nápravníci vlastnili svobodné lány a měli své poddané. Díky
zmínce o užívání lesa i darování poddaných do služby lze lokalizovat sídlo nápravníka
Václava Púzdry do Březové. Záležitosti nápravníků byly řešeny jimi samotnými na
shromážděních, kterých se účastnili představení kláštera a zároveň stvrzovali jejich
usnesení.80
Mezi významné dary patřily bezesporu statky, ve kterých později klášter zřídil svá
probošství. Kníže Břetislav I. daroval klášteru lesní újezd Zátoň na horní Vlatě s kaplí sv.
Jana Křtitele, který byl pro ostrovské mnichy významný svoji strategickou polohou na cestě
do mateřského kláštera v Niederaltaichu. Pro pozdější dějiny kláštera bylo významné
Břetislavovo darování poustevny (Spelunca sancti Johannis Baptiste), známé jako jeskyně sv.
Ivana ve Svatém Janu pod Skalou. Ostrovský klášter získal od Břetislava I. také již
zmiňovaný Sedlec, hlídače svatojánského kostela v Chrustenicích a v Nučicích. Kníže taktéž
pamatoval na klášter darem kaple na Velízi, místa známého vzpourou Vršovců proti
Břetislavovu strýci, knížeti Jaromírovi. Za účelem ochrany

této donace obdržel klášter

hlídače této svatyně z Otročiněvsi a Černína. Kníže Břetislav II. (1092-1100) rozmnožil
klášterní jmění o dnes již neznámou kapli ve vsi Putimi, kterou později kníže Vladislav II.
(1140-1148) obdařil sousedním lesem.81
Na počátku 12. století měl již klášter také řadu dobrodinců z okruhu knížecích družiníků.
Velmož Mladota daroval ostrovským mnichům čtyři popluží se sadem v Kolovratech a ve
Vršovicích dvě popluží, Nosislav čtyři popluží se sadem v Dobříči i s přilehlým lesem, Svojše
pak tři popluží v Černuci (dnes Tursko) spolu se dvěma poplužími ve vsi Chomutovice.
Velmož Zbraslav postoupil kášteru kapli sv. Vojtěcha s pěti poplužími v Tuklatech na
Nymbursku. Pro klášter bylo velmi výhodné darování jednoho popluží v Bratřínově, jakož i
Dluhomilův dar Mezouně s lesem přilehlým ke klášterní državě u Sv. Jana pod Skalou. Ve
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výčtu jednotlivých darů bychom mohli pokračovat, za všechny zmiňme alespoň dar velmože
Bolečeje, jenž klášteru odevzdal kapli sv. Vojtěcha se třemi poplužími a lesem v Hrusicích.82
Úrodná oblast dolního toku Berounky a středního Povltaví naskytovala knížeti příležitost,
jak majetkově uspokojit a zabezpečit církevní instituce. Ostrovský klášter byl až do založení
kláštera na Zbraslavi na samém sklonku 13. století nejvýznamnějším pozemkovým
vlastníkem v této oblasti, nikoli však jediným. Zbraslavsko s přilehlými hvozdy se vzhledem
ke své strategické poloze v dojezdové vzdálenosti od pražského centra stalo žádanou lokalitou
pro církevní instituce sídlící v Praze. Knížata se však poměrně dlouho bráníla kolonizačním
aktivitám a hvozdů „na dohled“ od pražského centra se nechtěla vzdát. Nepropustné hvozdy
na Zbraslavsku příslušníci vládnoucí dynastie s oblibou využívali k loveckým radovánkám.
Za tímto účelem byly v lesích jižně od Prahy zřízeny lovecké dvorce (Kamýk, Knín,
Živohošť). Na těchto dvorcích trávila knížata velmi často církevní svátky. Bylo tomu tak
například roku 1141, kdy na dvorci v Živohošti strávil celé vánoční svátky kníže Vladislav.
Samotný dvorec v Živohošti patrně převzal funkci upadajícího hradiště v Nalžovickém
Podhájí. V tamním kostele byly odkryty pozůstatky nevelké baziliky, která zcela jistě sloužila
v době pobytu knížete Vladislava ve zmiňovaném roce. Dvůr v Kníně byl roku 1186 svědkem
jednání mezi Přemyslovci Fridrichem a Konrádem Otou. Výstupem z tohoto jednání byla
dohoda, která zajišťovala celistvost přemyslovského státu.83
Ústí Berounky u Zbraslavi se dostalo knížecím darem již na počátku 12. století do majetku
tehdy zřízeného kladrubského kláštera. Podle tzv. zakládací listiny, hlásící se k r. 1115
(falsum 13. stol.), obdržely Kladruby část dolního toku Berounky od ústí až k místu, kde se do
ní vlévá potok Choteč (=Radotínský potok) s přilehlými osadami.84 Jelikož tyto osady ještě ve
13. století patřily kladrubskému klášteru, nelze o obsahu kladrubského falsa pochybovat. Ve
Zbraslavské kronice se můžeme dočíst, že původně prý bylo dokonce uvažováno o tom, že by
nový benediktinský klášter mohl vzniknout na Zbraslavi, ale nakonec byla dána přednost
pohraničním Kladrubům. Je možné, že k tomuto rozhodnutí přispěly zájmy a expanzivní
82
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snahy tehdy již významného ostrovského kláštera. Přesto si však kladrubští mniši zbudovali k
zajištění zbraslavského majetku celu (probošství), ve které trvale přebývalo několik mnichů.
Panství kladrubských benediktinů na Zbraslavsku pak skončilo někdy v letech 1258-1268,
kdy klášter ztratil zájem na správě tohoto odlehlého zboží. Část kladrubského majetku získal
ostrovský klášter (Černošice, Lipany) , ale zbytek klášterního zboží v této oblasti dostal
výměnou pražský biskup (Zbraslav, Záběhlice, Velká a Malá Chuchle). Tyto lokality při dolní
Berounce však záhy roku 1277 přešly výměnou pod správu krále Přemysla Otakara II., který
na Zbraslavi nechal vybudovat lovecký zámeček (Aula Regia). Král náhradou postoupil
klášteru celý okrsek vsí na Slánsku (Jemníky, Libušín, část Pcher, Humny s lesem, Vinařice a
Žehrovice.85
Jelikož uchazečů o majetky v úrodné oblasti Zbraslavska bylo mnoho, docházelo postupem
času k nejrůznějším (zejména pak hraničním) sporům mezi jednotlivými institucemi.
Nezřídka docházelo také k tomu, že z jedné vesnice plynuly požitky více institucím. Ostrov se
takto dostal do sporu s křižovníky o desátky ze dvora v Dobřichovicích. Tento spor měl po
několika letech zajímavé vyústění. Křižovníci se nejprve roku 1275 zavázali platit ročně 2
hřivny pražské váhy. Po braniborském vpádu (1278-1283) bylo ale ostrovské zboží natolik
zpustošeno, že opat kláštera prosil křižovníky, aby se vyvázali z povinnosti platit desátek tím,
že zaplatí jednorázově 20 hřiven stříbra.86
Mezi více církevních institucí byly rozděleny i další vesnice při dolním toku Berounky.
Tak například Lahovice byly rozděleny mezi klášter Ostrov, kapitulu na Vyšehradě a
Kladrubský klášter. Mokropsy pak mezi vyšehradskou kapitulu a klášter sv. Jiří na pražském
hradě.87
Rozdělení důchodů z vesnice jednoho jména mezi více institucí svědčí stále ještě o
rozptýlenosti jednotlivých sídlišť. S tím úzce souvisí přestavba a transformace středověké
vesnice, kdy ve starších dobách tvořil sídlištní jednotku spíše shluk jednotlivých usedlostí,
které navíc „putovaly“ po katastru pozdějších vesnic. Tento proces přeměny sídlišť
85
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v novodobou vesnici měl řadu podob. Velmi zjednodušeně řečeno, buď vedl ke koncentraci,
nebo naopak izolaci až zániku jednotlivých sídlišť. Ještě před 13. stoletím je vesnice darována
jako jeden celek určitého pojmenování (Černošice, Mokropsy, Chuchle)88, zatímco ve 13.
století vystupuje řada vesnic ve dvojicích. Od 2. poloviny 13. století se pak sídliště odlišují
přídavnými jmény (horní, dolní).89
Koncem 13. století byla hospodářská prosperita kdysi kvetoucího ostrovkého kláštera
ohrožena domácími rozbroji. Období prosperity rázně ukončil vpád braniborů po smrti
Přemysla Otakara II., resp. řádění vojsk Rudolfa Habsburského a braniborského markraběte
Oty na konci sedmdesátých let 13. století. Tuto událost a pustošení klášterního zboží popisuje
soudobá kronika takto: „Němci, vypudivše, vyhnavše a vyvlekše za krky mnichy z Ostrova,
přebývali v klášteře šest neděl a vyjedli všechno živobytí, jež bylo získáno k potřebě mnichů,
kteří tam konali služby Boží a nepřestávali se k Bohu modliti za dobrodince a spasení živých i
mrtvých. Ve dvaceti čtyřech vsích toho kláštera vyloupili všechno movité i nemovité tak, že se
nenalezlo ani chloupku, ani zrnka.“90 Toto plundrování mělo fatální důsledky pro dějiny
ostrovských benediktinů a z tohoto nájezdu a souvisejících škod se již klášter nevzpamatoval.
Od konce13. století tak dochází k chátrání klášterního areálu a postupnému zániku tamní
komunity, která se později přesune ke Sv. Janu pod Skalou. Ostrovská država nemohla po
braniborském pustošení zajistit dostatek prostředků pro řeholní komunitu a proto představení
kláštera usilovali o vyrovnání pasivního rozpočtu získáním jednorázové dávky dvaceti hřiven
stříbra, kterou byl natrvalo vykoupen desátek od křižovníků z dobřichovického dvora.91
Ostrovský klášter se patrně dostatečně nevzpamatoval z hospodářských problémů ještě ani
v 90. letech 13. století a proto patrně král Václav II. uvažoval v roce 1292, když zamýšlel
založit novou fundaci, o předání klášterních budov cisterciákům, ti však o ně neměli zájem a
zvolili si pro budoucí klášter královský lovecký dvorec u Zbraslavi (Aula Regia) s úrodnou
údolní nivou při soutoku Vltavy a Berounky (dříve Mže). Z úpadku se Ostrov částečně
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povznesl patrně až počátkem 14. století, kdy prameny uvádějí jména dalších vesnic tehdy
spravovaných klášterem.92
Rozsah klášterního zboží na počátku 14. století zaznamenává ochranná listina papeže
Klimenta V. z roku 1310, která byla vyhotovena na žádost ostrovského kláštera. Tehdy již
klášterní država tvořila celistvý celek, který je popsán podle geografického sledu jenotlivých
lokalit.Centrem panství byl samotný klášter s městečkem Davle, které s největší
pravděpodobností vyrostlo po zničení dřívější řemeslnické osady nad soutokem Sázavy
s Vltavou a převzalo tak její hospodářskou fuknci. Soupis vsí v listině postupuje ze
severovýchodu od Libně a pokračuje na Okrouhlo, Zahořany, Březovou, Oleško, Petrov,
Sázavu, Pikovice, Hradišťko, Řeň, Třebsín, Krňany, Hostěradice, Čakovice, Maskovice,
Včetice, Ouštice, Soběšovice, Neštětice, Zaječí, Blažim, Bahoruby, Bělice, Keleč, Nebřich,
Loutí, Třebenice, Štěchovice, Masečín, Bratřínov, Bojanovice, Hvozdnice a Měchenice.
Kromě tohoto výčtu listina ještě uvádí několik rozptýlených vsí a další statky kolem
klášterních kaplí nebo probošství. U Zátoně na horní Vltavě se jednalo o vsi Bohdalovice,
Hašlovice, Lužná a Dobrné, u Svatého Jana pod Skalou Hostim a Sedlec. Dále jsou
zaznamenány jednotlivé cely (Slaný, Sv. Jan pod Skalou, Velíz, Zátoň, Nicov). Klášter
dostával platy a desátky z kostelů a kaplí v domažlicích, ve Skřípeli, Bělici a Frymburku.93
Hospodářským střediskem ostrovského majetku byl dvorec zv. Řeň, zmiňovaný již v roce
1310. Vzhledem k pořadí jednotlivých lokalit uváděných ve výše zmiňované listině je možné
tento dvorec lokalizovat na katastr dnešního Brunšova mezi Hradišťkem, Třebsínem a
Štěchovicemi. Kromě dvorce v Řeni měl klášter další dvorec v Bošicích, ležících patrně kdesi
při Vltavě nad Štěchovicemi a další dvorec v pražském podhradí pod Petřínem. Během
dalších desetiletí docházelo pouze k nepatrným změnám v klášterních majetkových poměrech.
V roce 1313 se ostrovský klášter vzdal kaple v jihočeském Frymburku ve prospěch kláštera
v Drkolné. Ve stejném roce dal král Jan Lucemburský vsi Horčápsko, Starou Vodu, Důl a část
Lisovic jako náhradu za ves Zalužany u Mirovic. Na počátku třicátých let 14. století zákupně
pronajal opat Zdislav zboží na Příbramsku rychtáři Buškovi a jeho potomkům za příslib
poskytnutí obživy a noclehu členům konventu při cestě tímto krajem do mateřského kláštera
v Niederaltaichu. Klášter měl však z pochopitelných důvodů zájem na zvětšení državy

92

Zbraslavská kronika (FRB IV, s. 46); BOHÁČ, Zdeněk: Dějiny osídlení, s. 83; TÝŽ, Ostrov. Tisíciletá historie
zmařeného kláštera, s. 11.
93
RBM II, č. 2243, s. 971; BOHÁČ, Zdeněk, Ostrov. Tisíciletá historie zmařeného kláštera, s. 11.

38

v centrální části panství. V souladu s tímto byl zakoupen roku 1335 dvorec v Libni, který plnil
významnou úlohu v hospodaření kláštera.94
Lze předpokládat, že většina vesnic písemně doložených až k roku 1310 (Masečín, Petrov,
Třebsín nebo Hradištko) vznikla kolonizací ve 13. století. Počátky Davle a Hradištka je pak
s nějvětší pravděpodobností možné spojovat se zánikem řemeslnické osady zv. Sekanka, tj. po
vpádu braniborů (1278-1283). Davle tehdy nejspíše převzala funkci tržního a řemeslnického
střediska ostrovského panství a nově vzniklé Hradišťko začlenilo pusté zbytky městečka do
svého katastru.95
Zdá se , že na počátku 14. století kolonizační úsilí ostrovského kláštera ustalo, protože
klášterní urbář z roku 1378 obsahuje pouze tři jména dosud nezmiňovaných vesnic (Sloup,
Křeničná, Měřín). Tehdy byla již ustálena západní hranice ostrovského panství na říčce
Třemošnici (=Bojovský potok), nicméně i přesto později klášter uplatňoval právo na některé
poplatky za uvedenou přírodní hranici.96
Z výše uvedeného je zřejmé, že klášterní majetek byl zprvu rozmnožován zejména
prostřednictvím darů knížat, později se přidali dobrodinci z řad nově vznikající šlechty.
Vesnice v okolí kláštera, které jsou uvedeny v listině z roku 1310, patrně vznikly
kolonizačním úsilím samotného kláštera někdy v průběhu 13. století. Nasvědčuje tomu i
pravidelný tvar jejich plužin. Zásadním mezníkem v dějinách kláštera byly události ze
sedmdesátých let 13. století, totiž řádění braniborských vojsk. S důsledky nájezdu vojsk
Rudolfa Habsburského a braniborského markraběte Oty se klášteru v následujících
desetiletích nikdy nepodařilo zcela vypořádat (vyjma krátké etapy v době panování Karla IV.)
a postupnou zkázu kláštera pak dokonaly husitské války. Jedním z důsledků řádění
braniborského vojska byl také zánik unikátní řemeslnické osady, která se nacházela na
ostrohu nad samotným klášterem a podle přístupové cesty, která byla vysekaná do skály, se
vžil pro tuto lokalitu název Sekanka. V písemných pramenech totiž o této osadě nemáme
jedinou zmínku a jsme tak odkázáni především na poznatky archeologie.97
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5.4.2. Sekanka a zkáza kláštera
Ostroh, dnes známý jako Sekanka, se nachází na vyvýšené ostrožně nad soutokem Vltavy
se Sázavou, asi dva kilometry severozápadně od obce Hradišťko. Výběžek zvlněné krajiny je
svírán ze dvou stran rameny řek Sázavy a Vltavy. Tuto lokalitu znal již kronikář Václav
Hájek z Libočan, který do tohoto prostoru umístil hrad Mstiboje, vybájeného syna Neklanova
a mladšího bratra Hostivítova. Hrad Mstibín měl být podle kronikáře založen roku 874. Dnes
víme, že kronikářovo líčení se nezakládá na pravdě, nicméně v jeho době byly na místě
nepochybně patrné rozvaliny původního areálu této řemeslnické osady. Bližší popis lokality je
znám až z počátku minulého století. Cestu vysekanou do západního úbočí ostrohu považoval
S. Klíma za dílo 18. století, kdy museli robotou povinní občané ze Sázavy a Měchenic jezdit
do dvora na Hradištko. Opevnění na Sekance zahrnul do svého soupisu také archeolog J. L.
Píč, který se však opíral o starší Klímův popis. Další zájem o Sekanku souvisí s novými
kosterními nálezy z dvacátých let minulého století. Tyto nálezy přivedly na místo J. Böhma,
který kladl počátky hradiště do „historických dob“ a vyslovil domněnku, že toto hradiště mělo
vliv na vybudování kláštera pod ním. Hlubší zájem badatelů začala Sekanka budit od
poloviny minulého století, kdy zde vedl archeologický výzkum M. Richter.98
Podle charakteru nálezů lze konstatovat, že se jednalo o řemeslnou osadu, pravděpodobně
pak tržní a výrobní centrum ostrovského kláštera. Tomu napovídá i samotná poloha osady,
kterou ze tří stran chránily skalní srázy spadající strmě do údolí Sázavy a Vltavy. Veškerá
pole se musela táhnou směrem k dnešní obci Hradištko a osadě tak chybělo hospodářské
zázemí v podobě polností. Archeologický výzkum odhalil, že se jednalo o velice různorodá
řemesla. Velice kvalitní úrovně dosahovalo kovářství. Z kovářských nálezů máme dochovány
nejrůznější nástroje, zbraně, ale i předměty denní potřeby. Mezi další nálezy patří např. klíče,
zámky, nejrůznější kování, ale i unikátní mincovní vážky nebo drobné váhy na drahý kov. 99
Hlavním řemeslným odvětvím, které bylo provozováno na Sekance, však bylo hrnčířství.
V souvislosti s nálezy keramiky na Sekance se pak objevilo několik otazníků. Objevena zde
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byla keramika jednak staršího, tzv. mladohradištního typu, kterou lze řadit spíše do období 11.
– 12. století, druhak keramika světlá a velice luxusní, kvalitné pálená, která byla zdobena
červenými linkami. Jednalo se o keramiku tzv. porýnského nebo saského typu, která se u nás
běžně objevuje až na sklonku 13. století a spíše pak až ve století čtrnáctém. Tato skutečnost
samozřejmě M. Richtera a ostatní badatele mátla a vedla k závěrům, že ostroh musel být
osídlen již v dřívějších dobách. Toto je však nesprávná úvaha, jelikož ve stejné době zde byla
skutečně vyráběna keramika dvou různých typů, z nichž jeden navazoval na starší, pozdně
hradištní tradici z 12. století, a druhý naopak přinášel nové pvrky z Porýní, tedy z německého
prostředí. Dnes si lze tento fakt vysvětlit tím, že nové vlivy sem přivedli němečtí kolonisté.
Ve 13. století se nejednalo o nikterak neobvyklý jev.100
V literatuře je Sekanka nejvíce spojována s blízkým ostrovským klášterem. Osada měla
plnit funkci tržního a výrobního centra kláštera a vytvořit tak uspokojivé hospodářské zázemí
pro mnichy tamního benediktinského kláštera. Bylo to právě bezprostřední sousedství, které
badatele vedlo k tomuto závěru. Dnes však někteří badatelé opatrně vyslovují i jiné hypotézy
ohledně založení této jedinečné osady.
Městečko bylo založeno někdy po roce 1250 a dle archeologických nálezů a z kontextu
dobových událostí bezpečně víme, že zaniklo roku 1278, patrně na podzim nebo na sklonku
roku po smrti krále Přemysla Otakara II. Tehdy se totiž vlády v zemi ujal poručník nezletilého
Václava II. Ota Braniborský, který začal zemi drancovat. Ušetřen tak nezůstal ani ostrovský
klášter. Dobové prameny líčí řádění vojsk a popisují plundrování klášterního zboží.101
V této souvislosti nabízí zajímavou hypotézu J. Vizner. Jak podotýká, 22 vsí náležejících
klášteru bylo po plenění obnoveno. Vizner dále upozorňuje, že byl obnoven nezpočet měst po
ještě daleko horším nájezdu, přitom vzpomíná Havlíčkův Brod (tehdy Smilův), který roku
1422 těžce poničili husité. Proč tedy nebyla obnovena Sekanka? Vizner předkládá tezi, že
jejím zakladatelem nebyl ostrovský klášter a ostrovští mniši tedy vůbec neměli zájem na jejím
obnovení, ba naopak. Archeologové nenašli na místě někdejší řemeslné osady žádný nález
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hlásící se do doby před rokem 1250, a nenašli také nic, co by se týkalo osídlení po roce
1278.102
Jak je tedy možné, že po založení ostrovského kláštera v roce 999 po dalších 250 let
nikoho nenapadlo usadit se na ploché ostrožně nad klášterem? A jak je možné, že městečko,
které zde vzniklo a které bezmála 30 let fungovalo, se po jeho zničení nikdo nesnažil obnovit?
Na tyto otázky nabízí Vizner zajímavou odpověď. Nemuselo se totiž jednat o ostrovské
založení, ale osadu mohl založit sám král Přemysl Otakar II. Městečko by pak
z pochopitelných důvodů nesloužilo ostrovskému klášteru, ale naopak by omezovalo jeho
moc. Jak Vizner dodává, podobné projekty Přemysla Otakara II. jsou známy například
z jižních Čech, kde byl založen klášter Zlatá Koruna, jakožto protiváha k majoritním
vlastníkům půdy v této oblasti – Vítkovcům. Dalším příkladem může být zaniklé město
Hradiště, které bylo v době husitství znovu obnoveno jako město Tábor.103
Cílem těchto aktivit bylo zajistit králi určitou hegemonii v oblasti a posílit jeho vliv a
naopak omezit vzrůstající moc jednotlivých feudálů, ať už světských nebo církevních. Je
zřejmé, že velký majetek ostrovského kláštera a jeho vznikající dominium v dolním Posázaví
a středním Povltaví nemusely být králi právě příjemné. Tehdy se navíc v této oblasti ve
velkém dolovalo zlato a král mohl mít velice úzký zájem na tom, aby zdejší dolování zlata
dostal pod svoji kontrolu. Pokud by tomu tak skutečně bylo, pokud Sekanku založil sám
panovník, dostáváme odpověď na otázku, proč nebyla Sekanka obnovena. Jak poukazuje
Vizner, Přemysl Otakar II. zůstal ležet mrtev na Moravském poli nedaleko Vídně. Václav II.
byl ještě maličký a pod poručnickou vládou výše zmiňovaného Oty Braniborského, který
mladého kralevice vyvezl z Čech a následně jej věznil v Bavorsku. Po návratu do Čech se
Václav II. ocitl v područí Záviše z Falkenštejna nebo dalšího svého poručníka Tobiáše
z Bechyně, dále se však také potýkal s domácí politickou situací a na případnou obnovu
kláštera by patrně neměl pomyšlení. Pokud bylo městečko skutečně založeno panovníkem,
mohl se snad na obnově přeci jen podílet ostrovský klášter? Vizner tvrdí, že nikoliv, ba
naopak. Benediktini by nestáli o správu královského majetku a byli by rádi, že přišli o
konkurenci v podobě řemeslné osady.104
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Vizner nabízí bezpochyby zajímavou alternativu k doposud převládajícímu názoru, totiž že
Sekanka je ostrovského založení. Viznerova argumentace je logická, obdobná založení „na
truc“ s cílem upevnit panovnickou moc skutečně známe, ostrovský klášter byl tehdy
majetkovým hegemonem v této oblasti a lze si představit, že panovník se uchýlil
k podobnému kroku, jako např. na jihu Čech proti Vítkovcům. Osobně se však přikláním
spíše k převládajícímu názoru, že Sekanku založil ostrovský klášter někdy po polovině 13.
století za účelem vytvoření hospodářského a výrobního centra. Až do počátku 13. století byla
totiž oblast kolem kláštera relativně řídce osídlena, k větším kolonizačním aktivitám
docházelo až v průběhu 13. století. Do tohoto schématu zapadá i vybudování nové osady na
ostrohu nad klášterem. Domnívám se, že to souvisí s rostoucí populací v této oblasti a že
založení Sekanky by odpovídalo kolonizačním snahám ostrovských mnichů, které ilustruje
výše zmíněná listinina z počátku 14. století s výčtem klášterního zboží, kde je poprvé zmíněna
celá řada vesnic v okolí kláštera. Podíváme-li se na mapu, zjistíme, že se jedná o vesnice na
protějším břehu Vltavy (např. Hvozdnice), které byly založeny v podobné terénní situaci na
vyvýšeném ostrohu, podobně jako Sekanka. Charakter těchto vesnic je však spíše
zemědělský, tyto vesnice mají pravidelnou záhumenicovou plužinu. I proto by nevadilo, že
Sekanka neměla hospodářské zázemí v podobě polností. Tuto roli zcela nepochybně plnily
okolní osady, charakter Sekanky tak měl být řemeslný. Viznerova hypotéza je nevyvratitelná
z toho důvodu, že postrádáme oporu v písemných pramenech. Otázku, zda se skutečně
jednalo o královské založení, nebo o založení ostrovského kláštera, jak se domnívala odborná
literatura doposud, musí zodpovědět budoucí výzkum a je otázkou, zda-li se to vůbec někdy
uspokojivě podaří. Nejvíce nápomocna v tomto ohledu může být archeologie. Tak či tak,
Viznerova hypotéza nabízí zajímavý pohled na dějiny této lokality a nutí čtenáře k zamyšlení.
Zánik kláštera je spojen s řáděním husitských vojsk. V pozdním létě 1420 postupovaly
husitské houfy směrem k Ostrovu. Podle tradice bylo při dobývání kláštera použito i
účinnějších palných zbraní. Klášter byl ostřelován z vrchu Malý Žizkov, kde byly v minulosti
objeveny zděné podstavce houfnic a mnoho kamenných koulí.105
Klášter byl následně dobyt a vypálen. Část ostrovské komunity však přežila a po určité
době se provizorně sdružila v bývalém probošství u Svatého Jana pod Skalou. Tam posléze
ostrovští mniši přečkali husitské války pod vedením opata Fraňka, který abdikoval v roce
105
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1440 a odešel na odpočinek do břevnovského kláštera. Také Fraňkovi nástupci v úřadu
pamatovali bývalou slávu ostrovského kláštera. Opat Jan Skřečka (1441-1448) je doložen
jako ostrovský mnich k roku 1411, kdy opustil probošství na Velízi a stal se proboštem u
Svatého Jana pod Skalou. Podobně i jeho nástupce Jan Telec (1448-1456) je připomínán roku
1408 jako člen ostrovské komunity, v letech 1414-1418 byl pak proboštem na Velízi a od
roku 1418 v Zátoni.106
Statky kláštera byly rozchváceny a císař Zikmund je dodatečně dával v zástavu světským
feudálům. V roce 1421 získal Mikuláš z Krchleb vsi Blažim, Měřín, Dalešice a Nebřich. Po
ukončení husitských válek zapsal císař Zikmund v roce 1436 Jakoubkovi ze Řitky městečko
Davli s mlýnem, ves Sloup s dvorem spolu s Hvozdnicí, Bojanovicemi a Masečínem. Rúsa
z Hřešihlav získal vesnice Bratřínov, Pikovice, Sázavu, Luka, Podloučí a Bohuliby. Matěj
Karlštejnský z Černošic a jeho manželka Barbora ze Solopysk obdrželi Libeň s dvorem a
sousední ves Okrouhlo. Bratřím z Čečelic potvrdil císař dvůr řečený Obora s vesnicemi
Kamenná Vrata, Zahořany, Petrov, Hostěradice, dvůr Řeň, ves a dvůr na Hradištku a Třebsín.
V následujícím roce pak byly zapsány další zbylé ostrovské vsi, a to sice Krňany Pešovi ze
Sedlčan a Třebeničky jekémusi Janovi. Po letech pak byly zápisy obnovovány a
v pohusitském období podle skutečné držby zpřesňovány.107
Klášter postupem času ztratil hospodářské zázemí, ale přesto hledal cesty, kterými by bylo
možné Ostrov obnovit. Tak například v roce 1448 rozhodli výše zmínění opaté Jan Skřečka
(odstupující) s Janem Telcem (nastupující) a s převorem Morávkem za souhlasu zátoňského
probošta Jana Bílovského, že prodají dědiny a les nad mlýnem Pecka na Zátoňsku. Jindy zase
opat Jan Telec získal od Havla z Třebenic 30 kop grošů a dal mu za ně nápravnický dvůr
s půldruhým lánem v Třebenicích i s řekou Vltavou. Král Ladislav Pohrobek se nedlouho
potom v roce 1457 za opata Mikuláše II. (1456-1475) pokusil přimět světské feudály
k navrácení těch statků, které neměly vydány zápisy jeho předchůdců, ale nebyl úspěšný.
Klášter se pokusil roku 1475 domoci svých práv na vrácení aspoň některých statků, nicméně
nebyl schopný zlomit hamižnost šlechty. Velkým štěstím pak bylo, že se tehdy podařilo
klášteru získat zpět městečko Davli s ostrovským klášteřištěm. Koncem 15. století držel
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místosudí zemských desek 10 vsí (Brunšov, Sázavu, Hradišťko, Pikovice, Chotouň, Luka,
Podloučí, Štěchovice, Bratřínov a Měchenice) a rovněž také Václav Beneda z Nečtin a na
Břežanech držel vsi Okrouhlo a Libeň.108
Husitské bouře natrvalo vyhnaly ostrovské mnichy z mateřského kláštera, komunita se
přesunula do bývalého probošství u Sv. Jana pod Skalou. Ačkoliv opaté a představení kláštera
ještě několikrát podnikli pokusy o obnovení klášterního života na Ostrově, komunita se již do
svého mateřského působiště nevrátila a zboží kláštera často měnilo svého majitele. Komunita
nadále působila ve výše zmíněném probošství u Sv. Jana pod Skalou a klášterní budovy na
Ostrově začaly chátrat. Dnes na dávnou slávu kláštera upomínají archeologickým výzkumem
odhalené základy klášterních staveb, které dávají tušit, o jak impozantní stavbu se ve své době
muselo jednat.109

5.4.3. Stavební vývoj kláštera
Hned po svém příchodu zahájili benediktini na vltavském ostrově výstavbu dřevěného
klášterního provizoria, v němž se řídili ideálním modelem rozložení budov benediktinských
klášterů. Archeologické výzkumy prokázaly, že původní dřevěné stavby byly až po více než
sto letech nahrazeny kamennými. Pro rekonstrukci původní podoby kláštera jsou pochopitelně
rozhodující výsledky archeologického bádání. Archeologické bádání na Ostrově má dlouhou
tradici. Jedním z podnětů, které k těmto výzkumům vedly, byly i časté povodně. Takto byl po
povodni v roce 1799 nalezen bronzový románský křížek. Po povodni v roce 1890 a odplavení
vody z políček a luk na Ostrově došlo k odkrytí podstatných částí zbytků zdiva kláštera a
z podnětu archeologické komise při České akademii byly uskutečněny v letech 1898-1899
soustavnější výzkumy pod vedením B. Matějky, na tento výzkum pak navázal V. Fabián.
Tehdy byly odkryty základy románské trojlodní baziliky se dvěma věžemi, umělecky
hodnotné dlaždice a také náhrobky ostrovských opatů ze 14. století. Meziválečný výzkum
vedl K. Guth. Zásadní poznatky však přinesl zatím poslední soustavný výzkum, probíhající od
roku 1975 do roku 1983.110
108
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Výše zmíněný výzkum vyvrátil původní domněnku F. Stehlíka a V. Mencla, že
v samotných počátcích klášterní historie vznikl malý jednolodní sakrální objekt, který měl být
prvním kamenným kostelíkem komunity a jejž Menc řadil mezi významné předrománské
české stavby. Na místě stál dřevěný kostel, jeho podobu se však výzkumem nepodařilo zjistit.
Podařilo se však vymezit plochu, na níž se stavba rozkládala. Dřevěná stavba původně
zasahovala až do chóru pozdější basiliky, což naznačuje unikátní nález vyzděné hrobky, na
jejímž dně spočívala mužská kostra. U jejího pravého chodidla byl nalezen železný bodec
pastýřské berly, na prsou a ramenou pak měla zbytky tkaniny protkané zlatou nití. Patrně se
jednalo o hrob opata z doby začátků kláštera. Hrob byl natolik významný, že když v první
polovině 12. století vznikala na místě starého dřevěného kostela kamenná basilika, severní
zeď a náběh apsidy její severní chórové kaple, které mohli hrob zničit, jej překročily a
částečně překryly.111
Severně od dřevěného kostela vznikl v počátcích kláštera shluk dřevěných objektů, jejichž
zbytky byly odkryty pod základy pozdějších románských a gotických klausurních stavení.
Tyto dřevěné stavby nevstupovaly do prostoru rajského dvora. Obraz „dřevěného“ Ostrova se
asi až do 30. let 12. století nezměnil. Na základě tohoto zjištění a v kontextu obdobných
archeologických vúzkumů lze konstatovat, že raně středověká česká architektura byla
jednoduchá a vycházela z domácích tradic, častým stavebním materiálem pak bylo dřevo.112
Impulsem pro přestavbu kláštera byl požár, který areál postihl v roce 1137.113 Stavba
probíhala pomalu a po částech. Nejprve vznikl východní závěr basiliky. K chóru, který byl
ukončen východní apsidou, přiléhaly ze severu a z jihu chórové kaple, taktéž s apsidami. Na
západní straně chóru se nacházel vítězný oblouk.Ve volném prostoru západně od tohoto
oblouku vznikla cisterna s jílovitou vymazávkou. Tato cisterna zanikla v době dostavby
trojlodí, což dokládají neochozené dlaždice, které se ocitly v jejím zásypu. Trojlodí bylo
dokončeno okolo roku 1200. Jeho hlavní loď spojovaly s potranními loděmi arkády,
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spočívající na střídajících se pilířích a sloupech. Tento prvek se vyskytoval především
v soudobé architektuře německých basilik.114
Do konce první čtvrtiny 13. století byla basilika dobudována. Přistavěno bylo západní
průčelí s předsíní a vstupním portálem. Dále pak byla na konci románského období k jižnímu
boku chóru a jižní lodě přistavěna výše zmíněná kaple s apsidou a předsíní, která byla
dlouhou dobu považována za předrománskou stavbu. Jižně od kaple vznikl románský a
později gotický komplex, který lze patrně považovat za infirmarium. Tuto tezi podporuje
nález rozsáhlého hřbitova, který byl situován do prostoru mezi basilikou a kaplí.115
Vývoj konventního kostela byl uzavřen ve 2. polovině 14. století, kdy byla zbořena hlavní
apsida chóru a románský chór byl prodloužen o nový obdélníkový chór gotický. Ostrovská
basilika byla od počátku vybavena terakotovou dlažbou. Románské dlaždice tvořily společně
s obkládacími deskami významnou součást produkce klášterních dílen. Na východní straně
rajského dvora byly odkryty základy tří kaplovitých stavení, přičemž se tyto objekty
interpretují jako lavatoria, v nichž si mniši umývali ruce před jídlem. Jejich umístění u
východního křídla klausury je však velmi atypické. Lavatorium by se v benediktinské
klausuře mělo nacházet blízko refektáře, jehož existenci však ve východním ostrovském
křídle nelze předpokládat.116
Dalším důležitým objektem v areálu kláštera je studna románského původu, která se
nacházela v severozápadní části rajského dvora. V záhozu studny byly nalezeny zlomky
keramiky z druhé poloviny 13. století, kam lze také datovat její zánik. Na ploše rajského
dvora se kromě vanovité jámy s odštěpky břidlice podařilo nalézt pouze drobné předměty,
ztracené zde v době existence kláštera, jako např. bronzové pisátko nebo korunovační denár
Vladislava II.117
Nejvíce stavebních pozůstatků se dochovalo z gotické stavby. Výzkum, který probíhal
v meziválečném období, odhalil pohled na celistvý půdorys kláštera. Dnes lze konstatovat, že
se jednalo o půdorys gotické podoby kláštera. Románský klášter se totiž začal měnit
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v souvislosti s nastupujícím gotickým slohem ve 13. století. Původní románská stavba patrně
zůstala nedokončena a nová výstavba ji pohltila. Tezi, že původní klášter nebyl dokončen,
nasvědčuje skutečnost, že ani nový výzkum probíhající v 70. letech minulého století nenalezl
základy zdiva severního románského křídla klausury, která by však musela existovat, pokud
by bylo křídlo dokončeno. Impulsem pro gotickou přestavbu kláštera byly také škody, které
vznikly v důsledku plenění této lokality v roce 1278. Nutné opravy však kladly mimořádné
nároky na klášterní pokladnu, proto na konci 13. století dochází k prodeji některých
klášterních majetků. Do gotické fáze přestavby spadají nálezy dvou sklepů, které skrývaly
sudy s obilím a valounovou dlažbu. Severně od kláštera lze předpokládat hospodářské
předpolí kláštera. Mohly zde existovat např. dílny vyrábějící věhlasnou ostrovskou terakotu,
nicméně konkrétní doklady pro tuto domněnku nemáme. Naproti klášteru, na druhém břehu
Vltavy, se nachází kostel sv. Kiliána. Kostel byl dlouhou dobu považován za gotickou stavbu,
v 80. letech minulého století se však podařilo odkrýt románské zdivo a lze tak předpoklád
existenci služebnické laické osady v blízkosti tohoto kostela. Osudy ostrovské komunity jsem
popsal výše, v novověku pak dochází k chátrání celého areálu až do současného stavu.118

5.4.4. Kulturní odkaz
Ostrovský klášter patřil mezi nejvýznamnější kulturní lokality středověkých Čech. Klášter
vlastnil vlastní dílny, vyrábějící různé produkty z pálené hlíny. Z nich se nám dochovaly
zejména terakotové podlahové dlaždice s různými motivy (např. figury gryga nebo orla) a
obklady opatřené náročnou reliéfní výzdobou. Mezi dalšími dochovanými předměty bychom
nalezli střešní krytinu, nejrůznější nádoby a výrobní zmetky. Právě nepoužité dlaždice a
přebývající výrobní materiál poukazují na existenci dílny.119
Dílna vyráběla dlaždice nejen pro vlastní potřebu, ale i k prodeji. Hlínu čerpala na
protějším vltavském břehu. Dlaždice vyráběla tím způsobem, že se upravená hlína vtlačovala
do připravených dřevěných kadlubů s vyřezávaným motivem, po vyjmutí z kadlubu se
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jednotlivé výtlačky nechaly proschnout, případně se opravil jejich tvar nebo výzdoba a
nanesla se poleva. V poslední fázi se dlaždice vypálily v peci.120
Dílna nesetrvávala u jednotlivých vzorů dlaždic dlouho, její produkci lze rozdělit na
několik skupin. Nejstarší skupina dochovaných dlaždic je charakteristická motivem gryfa a
lva, druhá skupina se pak vyznačuje zvířecí figurou vkomponovanou do kruhového rámu,
vyplněného perličkami. První dvě skupiny byly umělecky ovlivněny italskými vlivy. Na
Ostrov mohly být tyto techniky přeneseny italskými Komasky, pracujícími kolem poloviny
12. století v Řezně, spíše se tak ale stalo dík přímým stykům mezi benediktinskými kláštery.
Víme totiž, že Češi působili v zahraničí. Tak například Boleslav, podle jména zajisté českého
původu, byl ve 12. století členem niederaltajšské komunity.121
Motivy na dlaždicích symbolizovaly určité myšlenky. Tak například lev a gryf
symbolizovali patrně zápas dobra se zlem (i podle svých gest), rostlinné prvky pak bývaly
symbolem obnovující se přírody a obnoveného života křesťana po Posledním soudu, panter a
orel symbolizovali nejčastěji Krista. Vlastní tvůrčí aktivita ostrovské dílny započala ve druhé
polovině 12. století a charakterizují ji dlaždice tzv. třetí skupiny, přičemž se objevují některé
nové motivy.122
Další výraznou upomínkou na dávnou slávu kláštera jsou zachovalé ostrovské náhrobky a
pečeti. Ostrovský soubor v Lapidárium Národního muzea tvoří patrně nejpočetnější galerii
rytých figurálních náhrobních desek z předhusitské doby v českých zemích. Z ostrovského
skriptoria pochází také iluminovaný žaltář dokončený asi roku 1174, který je znám svou
vynikající malířskou výzdobou. Rukopis žaltáře poutal pozornost badatelů již od 19. století
pro své četné středověké přípisy, které jsou zajímavé nejen pro historii kláštera na Ostrově,
ale také pro českou literaturu a historii obecně. Kodex má středověkou vazbu, jejíž desky jsou
potaženy červeně zbarvenou kůží s vyrytými trojitými obvodovými a diagonálními linkami,
které se sbíhají do rohů a tvoří tak jakousi hvězdici. Původní kování se nedochovalo. Latinský
text žaltáře je psán na 209 pergamenových foliích, patrně v původním rozměru.123
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6. Zbraslavsko ve vrcholném středověku
Za pomyslný mezník v regionálních dějinách osobně spatřuji založení cisterciáckého
kláštera na pražské Zbraslavi. Samotný akt založení kláštera z mého pohledu s nadsázkou
symbolicky završuje velký proces změn, ke kterým došlo ve 13. století. Založení
zbraslavského kláštera lze podle mého názoru symbolicky považovat za předěl mezi
dobou rozkvětu a „slávy“ ostrovského kláštera na jedné straně, a dobou jeho úpadku a
prosperity nově založeného kláštera na soutoku Berounky s Vltavou na straně druhé.
Založení nové fundace s sebou přináší také majetkové pře mezi oběma kláštery a souboj o
vliv, což můžeme ilustrovat na příkladu hraničních listin zbraslavského kláštera.
Cisterciáčtí mniši si totiž vedli pečlivé záznamy o stavu svého zboží a poskytli nám tak
velice zajímavý studijní materiál. Díky tomu dnes můžeme rekonstruovat rozsah
klášterního zboží a dochovaný listinný materiál nám poskytuje také zajímavé informace
hospodářeského charakteru.124
Na následujích stránkách nejpve představím řád, jehož regulí se komunita na Zbraslavi
řídila, v dalších kapitolách se pak budu věnovat samotnému klášteru a jeho dějinnému a
kulturnímu rozměru.

6.1.

Cisterciácký řád

Cisterciácký řád vznikl v Burgundsku na přelomu 11. a 12. století. Řád od počátku patřil
k reformním hnutím své doby, reagujícím na rozpor mezi ideály mnišství a skutečným,
světským způsobem života tehdejších klášterů. Zakladatelé cisterciáckého řádu toužili po
obrodě klášterního života a po návratu k původním mnišským ideálům. Vymezovali se proti
okázalosti a přepychu, ve kterých žily některé kláštery 11. století. Důraz přitom kladli na
intenzivnější vztah k Bohu a na hlubokou vnitřní zbožnost.125
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V roce 1098 byl založen mnichy z benediktinského opatství v Molesme pod vedením opata
Roberta nový klášter v burgundském Citeaux. Latinský název (Cistercium) byl potom
přenesen na celý řád, odtud tedy pochází označení cisterciácký. V novém konventu byla
důsledně dodržována řehole sv. Benedikta a důraz byl vedle kontemplace kladen na těžkou
manuální práci. Aby mniši zdůraznili uzavřenost klášterního života vůči okolnímu světu,
zřídili si svůj nový klášter v neosídlené krajině. Během působení prvních opatů se formovaly
zásady hnutí, které vycházely z důsledného dodržování řehole sv. Benedikta. Za opata
Štěpána Hardinga (1108-1133) došlo ke kodifikaci pravidel života v textech Exordium
Cistercii a Summa Chartae Charitatis. Cisterciáčtí filosofové přitom vycházeli z původní
řehole sv. Benedikta, která vznikla v 6. století. Pouze některé zvyky upravili tak, aby
vyhovovaly nové době a aktuálním potřebám řádu. Základním programem řádu bylo i nadále
Benediktovo heslo „Ora et labora!“. Řád byl schválený papežem Kalixtem II. v roce 1119.126
Důležitým mezníkem v dějinách řádu se stal rok 1112, kdy do kláštera vstoupil mladý
šlechtic Bernard, který se záhy stal vůdčí osobností celého hnutí a za jehož života dosáhl řád
největšího rozkvětu. Každoročně vznikala řada nových opatství, z Burgundska a Francie se
řád velice rychle šířil po celém katolickém světě. Po smrti Bernarda z Clairvaux zahrnoval řád
již na 350 klášterů, svázaných pevnými filiačními vazbami. Rychlost, s jakou byly zakládány
nové kláštery (jen mužských klášterů klášterů vzniklo více než 2000!) si dokonce vyžádala
nařízení, že nová fundace nesmí vzniknout v okruhu 10 mil od stávajícího kláštera. Nové
konventy byly v dceřinném postavení ke klášteru, z něhož byly osazeny a jehož představený
měl také povinnost je vizitovat. Do mateřského kláštera v Citeaux se jednou ročně sjížděli
opaté na generální kapitulu. Opatům ze vzdálenějších oblastí byla povolena účast jednou za tři
až sedm let nebo několik klášterů vysílalo na společné náklady jednoho zástupce. Zde přijatá
ustanovení byla závazná pro celý řád. Zpočátku usilovali cisterciáci o soběstačnost
jednotlivých komunit, založenou na práci laických bratrů (konvršů). Za tímto účelem byly
zřizovány hospodářské dvory (tzv. grangia) na klášterních zbožích. Cisterciáci se také podíleli
na kolonizaci řídce osídlených oblastí.127
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Výše uvedená pevně propojená organizační struktura a touha po jednotě odlišuje
cisterciácký řád například od benediktinů. Opat v Citaux měl statut generálního opata a jeho
postavení nejvyšší autority posilovala skutečnost, že cisterciáci byli vyňati z pravomoci
místních biskupů. Jak jsem výše poznamenal, cisterciáci toužili po jednotě ve všech oblastech
lidského života. Po celé Evropě používali mniši stejné knihy, modlili se stejné modlitby a
slavili stejné svátky. Život v komunitě se řídil podle identických pravidel. Neméně důležitým
aspektem byla i skutečnost, že všechna cisterciácká opatství byla zasvěcena Panně Marii. 128
Nové cisterciácké kláštery mohly vzniknout několika způsoby. V ideálním případě došlo
k odštěpení z některého stávajícího velkého kláštera, který byl natolik zabezpečený, že mohl
vybavit nové opatství dostatečným množstvím půdy a mnišskou komunitou. Nejčastěji
docházelo k založení nové fundace světskou či vérkevní osobou, jež novou instituci po
hmotné stránce zabezpečila. Nejčastěji se jednalo o zabezpečení v podobě půdy, jsou však
známy též dary peněžní nebo věnování lidí, kteří měli pro klášter pracovat.
Pokud nový klášter založil fundátor z řad šlechty či církve, požádal některerý ze
stávajících cisterciáckých klášterů, aby poskytl nové fundaci řeholníky. Další možností, jak
mohl nový klášter vzniknout, bylo „přivtělení k řádu“, kdy již existující ústav byl přeměněn
na opatství cisterciácké. Někdy zůstala v klášteře původní komunita, která se začala řídit
novými řádovými pravidly, jindy nezbylo než starou komunitu vyhnat a klášter svěřit do
rukou mnichů nových.
Díky pevnému organizačnímu principu představovaly všechny kláštery jednu velkou
rodinu. Cisterciáci chápali filiační vazby jako rodové. Dokonce se používaly termíny jako
vnučka kláštera či potomek kláštera. Cisterciácký řád se dělil do pěti větví, které odvozovaly
svůj původ od pěti nejstarších opatství (Citeaux, La Ferté, Pontigny, Clairvaux a Morimond.).
Každý z cisterciáckých klášterů pak patřil do jedné z těchto větví řádového rodokmenu,
přičemž všechny kláštery v Čechách a na Moravě patřily k morimondské větvi řádu.129
Do českých zemí se cisterciáci dostali na počátku 40. let 12. století, přičemž dobu vzniku
cisterciáckých klášterů lze vymezit léty 1142-1357. V nejstarších dobách se na fundaci
128
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klášterů podílela především šlechta, ve 13. století pak čeští panovníci. Na Moravu byl řád
uveden teprve až ve 13. století, kdy teprve v roce 1204 zde byl za účasti olomouckého
biskupa Roberta (původně převor cisterciáckého kláštera v Nepomuku)´založen první klášter,
Velehrad. Cisterciácký řád dosáhl svého vrcholu poměrně záhy po svém vzniku. V západní
Evropě se za „zlatý věk“ řádu považuje 12. století, ve střední Evropě lze za toto období
charakterizovat století následující, kdy celé území Čech prochází společenskou a
hospodářskou transformací. Celkem existovalo ve středověkém českém státě 18
cisterciáckých klášterů, z toho 13 bylo mužských a 5 ženských. V řádu působilo mnoho
zajímavých a ve své době vlivných osobností, za všechny vzpomeňme Petra Žitavského.130

6.1.1. Bernard z Clairvaux
Výraznou osobností cisterciáckého řádu byl Bernard z Clairvaux, jehož životní dílo je
spojeno nejen s cisterciáckou řeholí, ale se všemi oblastmi života první poloviny 12. století. O
jak významnou osobnost se jednalo dokazuje skutečnost, že již dvě desetiletí po své smrti byl
Bernard z Clairvaux prohlášen papežem Alexandrem III. (1159-1181) za svatého (v roce
1174).

Od 13. století, ale zejména pak od století patnáctého byl nazýván „Doctor

mellifluus“131 V roce 1830 byl papežem Piem VIII. (1829-1830) poctěn titulem církevní
učitel, což svědčí o mimořádné vážnosti, jíž se Bernard v církvi dodnes těší.
Bernard z Clairvaux se narodil pravděpodobně roku 1090 ve Fontaines-les-Dijon
v Burgundsku do šlechtické rodiny. Vzdělání se mu dostalu u kanovníků v St. Vorles. Jeho
citové zrání a další životní osudy citelně ovlivnila smrt jeho matky. Osudové rozhodnutí
učinil Bernard v roce 1112, když se svými čtyřmi bratry opustil rodový majetek a rozhodl se
společně s dalšími šlechtickými mladíky vstoupit do kláštera v Citeaux. Do řádu přivedl také
svého otce Tescelina.
Bernardova vzoru následovalo mnoho dalších nadšenců pro ideál řeholního života a ve
velice krátké době došlo k založení dalších cisterciáckých klášterů. Roku 1113 vznikl klášter
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v La Ferté, v následujících letech pak kláštery Pontigny, Clairvaux a Morimond. Právě tyto
čtyři kláštery se spolu s mateřským klášterem v Citeaux staly organizační základnou řádu.
Organizační schopnosti, zbožnost a v neposlední řadě síla osobnosti zajistily Bernardovi
v řádu velikou autoritu.V roce 1115 byl zvolen opatem kláštera v Clairvaux, v němž působil
až do své smrti (1115-1153). Bernard se aktivně účastnil společenského života a výrazně se
také angažoval v otázce papežského schizmatu, k němuž došlo roku 1130 po smrti papeže
Honoria II. (1124-1130). Tehdy se postavil na stranu Inocence II. (1130-1143) a agitoval pro
něj po celé Evropě.
Po úspěšném odstranění schizmatu v roce 1138 se Bernard zapojil do věroučných sporů
s Petrem Abelardem a měl značný vliv na odsouzení jeho názorů. Vrchol Bernardova vlivu
pak nastal po roce 1145, kdy se papežem stal cisterciák Bernard z Pisy, jenž přijal jménou
Eugen III. (1145-1153). Jeho pontifikát bývá někdy označován „bernardovským obdobím
církve“.
Bernard z Clairvaux vtiskl cisterciáckému řádu dva důležité atributy, totiž střídmost
v uměleckém ztvárnění klášterů a zvláštní úctu k Panně Marii. Cisterciácké kláštery měly být
prosty figurálních obrazů nebo soch. Gemy, perly, zlato a hedvábí byly zakázány. Oděvy
měly být z plátna, svícny a kadidelnice ze železa. Pouze kalichy mohly být ze stříbra nebo
postříbřené. V tomto ohledu stál Bernard z Clairvaux proti svému současníkovi, opatu
kláštera St. Denis u Paříže Sugerovi (1122-1151), který měl na klášterní výzdobu odlišný
názor a jehož bohatě vyzdobený chrám byl zprvu Bernardem označován jako „synagoga
Satana“.
Bernard z Clairvaux je autorem několika dogmatických spisů a mnoha děl z oblasti
mystické teologie, přičemž bývá považován za zakladatele křesťanské mystiky. Bernard
zůstal celý svůj život mnichem, ačkoliv mu nejednou byla nabízena výnosná beneficia a
hodnosti. Zamřel 20. srpna 1153 v klášteře Citeaux, kde byl také pohřben.132
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6.2.

Zbraslavský klášter

Zbraslavský klášter založil na konci 13. století král Václav II. jakožto projev své přízně
cisterciáckému řádu. Na fundaci se král připravoval delší čas a založení kláštera mělo také
patrně zahladit výčitky svědomí, které krále tížily v souvislosti se zatčením a popravou
králova bývalého poručníka, Záviše z Falkenštejna. Opatství Aula Regia (Síň královská) na
Zbraslavi mělo kromě náboženských cílů plnit ještě další poslání. Král Václav II. hledal
místo, kde by se mohl věnovat nerušenému rozjímání a odpočinout si tak od rušného
dvorského prostředí. Zároveň si přál, aby se Zbraslav stala novým pohřebištěm královského
rodu. V Čechách totiž tou dobou neexistovalo tradiční pohřební místo pro vládnoucí dynastii,
jak tomu bylo například ve Francii (klášter St. Denis u Paříže). Nejvíce českých knížat a králů
bylo pohřbeno v pražském svatovítském dómu, ovšem existovaly i jiné nekropole (Vyšehrad,
klášter na Strahově, Anežský klášter).133
Detailní vylíčení okolností vzniku kláštera na Zbraslavi známe díky Zbraslavské kronice,
jedinečnému dílu, které bylo sepsáno cisterciáckými opaty ze Zbraslavi v prvních desetiletích
14. století. V informační pestrosti a podrobnosti nemůže tomuto dílu konkurovat žádný jiný
pramen, jedná se o základní zdroj k dějinám kláštera. Na tomto místě je však nutno upozornit,
že je na místě obezřetnost a kritický úsudek. Čtenáři je mnohdy předkládána klášterní tradice
a jednostranný pohled mnichů, tedy běžná praxe středvěkého dějepisectví. První konkrétní
zmínky o úmyslu panovníka založit opatství na Zbraslavi lze datovat do podzimních měsíců
roku 1291. Tehdy se dvacetiletý pavnovník setkal v Chebu se svým důvěrníkem, sedleckým
opatem Heidenreichem, který se vracel ze zasedání generální kapituly v Citeaux. Václav II.
tehdy údajně poprvé vyjádřil přání založit nový klášter a pro přátelství a velice úzké vazby
s Heidenreichem se rozhodl opatství filiačně napojit na řádový dům v Sedlci.134
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Když se o králově záměru dozvěděl opat Dětřich Valdsaský, další z králových důvěrníků a
významných postav své doby, rozhodl se krále v jeho záměru podpořit a společně
s Heidenreichem se oba představitelé cisterciáckého řádu vydali do Prahy. Král mezitím začal
hledat vhodné místo pro novou fundaci tak, aby vyhověl řádovým regulím, totiž požadavku na
život v ústraní. Na výběr dal opatům postupně tři lokality, totiž Ostrov (který se tou dobou
nacházel v neutěšeném stavu), Zbraslav a Radotín. Král dal opatům tři dny na rozmyšlenou a
po poradě s královým kancléřem, míšeňským proboštem Bernardem z Kamenice, se rozhodli
pro Zbraslav. Toto rozhodnutí tlumočil panovníkovi právě Bernard. Lze se domnívat, že
rozhodujícím fakterem zde byla poloha Zbraslavi nedaleko pražského centra.135
Samotná lokalita na Zbraslavi měla v té době již delší historii. Starý knížecí dvorec daroval
některý český kníže kladrubským benediktinům. Snad se jednalo přímo o zakladatele tohoto
kláštera, knížete Vladislava I. (1109-1125). Zbraslav pak výměnou za biskupský majetek
získal pražský biskup Jan III. (1258-1278). Výhodná poloha dvorce v jižním zázemí Prahy
byla impulsem pro Přemysla Otakara II., aby v šedesátých letech 13. století přistoupil
k majetkové směně s pražským biskupem a nechal na Zbraslavi vybudovat lovecký dvorec „s
věžemi velmi pevnými“.136 Okolnosti zisku tohoto místa vylíčil Ota Durynský, první z autorů
Zbraslavské kroniky takto: „Potom si král zajel kdysi podle zvyku v úmyslu lovit do odlehlých
lesů kraje kamýckého. A poněvadž se mu to místo (tj. Zbraslav) zamlouvalo, častěji tam
přenocoval v průvodu biskupa, kterého měl upřímně rád; a protože se mu zdálo, že jeho
častým přenocováním trpí na tom místě biskupské statky, věnoval se souhlasem biskupovým
pražskému kostelu jiné statky svého království. A tak … rozkázal na něm vystavět lovecký dvůr
s věžemi a velmi pevnými zdmi. … Neboť král tam stavěl budovy, zřizoval poplužní dvory a
poslav pro révu do Rakous sázel a pěstoval vinice na okolních kopcích.“137 Stalo se tak roku
1268 a Zbraslav po několik desetiletí sloužila jako luxusní královské odpočinkové místo
v blízkosti Prahy. O výstavnosti zbraslavského dvora svědčí objevy částí předklášterních
kamenných staveb v prelatuře kláštera. Jejich nejstarší úseky pocházejí ze12. století.138
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Po vybrání místa pro novou cisterciáckou fundaci však nastalo ještě jedno prodlení, které
způsobili lidé z králova okolí. Ti totiž rozmlouvali panovníkovi jeho velkorysý dar a nejprve
jej skutečně zviklali. Nicméně Václav II. se opět vrátil ke svému úmyslu a odjel s pražským
biskupem tobiášem z Bechyně do Kolína, kde měly proběhnout porady o tom, jak založení
provést. Sled událostí v Kolíně urychlila nešťastná náhoda. Když král totiž jednoho dne
vzkázal, že se má biskup za ním vydat na vyjížďku do polí u Kolína a na té celou věc
domluvit, zřítil se před Tobiášem a jeho družinou jeden z městských mostů. Václav si tuto
událost vyložil jako ďábelské snahy zmařit jeho bohulibý záměr a tím spíše spěchal s jeho
realizací.139
Král vstoupil do jednání sedlecké kapituly, jehož se účastnili kromě sedleckých mnichů
také opati valdsaský, žďárský a kamenecký. Na tomto jednání byl utvořen nový zbraslavský
konvent, čítající dvanáct mnichů. Mezi nimi byli i sedlecký převor Konrád, jež se stal prvním
opatem zbraslavského kláštera (vládl do roku 1297) a Ota, který se na půl druhého roku stal
v roce 1297 druhým opatem kláštera a který sepsal první část Zbraslavské kroniky.140
Mezitím se již Zbraslav začala připravovat na příchod nového konventu. Kromě stavebních
úprav již stávajího dvorce, bylo nutné uvolnit budovy pro nově příchozí řeholníky. Navíc
došlo ke poněkud kuriózní situaci, kdy se svým požadavkem vystoupil biskup Tobiáš, který se
dožadoval náhrady za Zbraslav, jelikož podle něj tento statek odedávna patřil pražskému
biskupství. Biskupství za svůj majetek pokládalo kromě Zbraslavi i čtyři vesnice z klášterního
věna a dále uplatňovalo práva ke statkům v dalších třech lokalitách. Jak poukazuje K.
Charvátová, vyrovnání s nároky biskupství trvalo delší dobu a vše bylo vyřešeno patrně až
v roce 1295. Král sice namítal, že Zbraslav řádně zdědil po otci, ale pro dobrou vůli náhradu
skutečně poskytl.141
Opatství Aula Regia se po Plasech a Zlaté Koruně stalo třetím cisterciáckým řádovým
domem založeným českým panovníkem. O mimořádném postavení opatství svědčí i způsob,
jakým byl položen základní kámen konventního chrámu. Základní kámen byl položen den po
korunovaci Václava II., tedy 3. června 1297, za účasti krále, magdeburského arcibiskupa
139
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Burcharda, opata Konráda a dalších významných osob. Na kameni bylo zlatým písmem
napsáno Ježíš Kristus, jako připomenutí symboliky Krista ve stavbě chrámu. Výjimečnost této
události podtrhovala účast většiny vzácných hostů, kteří byli den předtím přítomni králově
korunovaci.142
Za života Václava II. se Zbraslav těšila králově podpoře. Panovník se snažil rozhojnit
klášterní majetek i práva a jelikož se mu původní donace nezdála zcela dostačující, vydal rok
před svou smrtí druhou fundační listinu , jíž definitivně upravil klášterní věno. To tehdy čítalo
zhruba pět měst a tržních osad a přibližně 70 vsí. Klášterní majetek byl rozdělen na
středočeskou a východočeskou část, později s centrem v Lanšperku. Středočeská část
zbraslavského zboží zůstala poměrně celistvá, východočeská část však v průběhu času
doznala značných změn. Klášter postihla ve 14. století hospodářská krize a tehdy se naplno
projevila nevýhoda královského daru, který se skládal ze dvou od sebe vzdálených oblastí.
Zatímco majetky v okolí kláštera dokázali mniši ochránit, vzdálené panství u Lanšperka ve
východních Čechách museli nakonec odprodat.143
Smrt Václava II. v roce 1305 a následné vymření Přemyslovců následujícího roku
znamenalo pro Zbraslav zásadní dějinný mezník. Klášter již nikdy nedosáhl bývalé prosperity.
Zde bychom mohli spatřit jistou paralelu s ostrovským klášterem, pro který byl podobným
mezníkem vpád braniborských vojsk.
Po smrti Václava III. se zbraslavští mniši přiklonili k habsburské straně v otázce
nástupnictví, neboť v ní patrně spatřovali lepší záruku pevné královské vlády a to
s přihlédnutím k podpoře od římského krále Albrechta Habsburského, které se těšil jeho syn
Rudolf. Zbraslavský opat Konrád spolu s Heidenreichem Sedleckým si brzy získali pevné
místo na Rudolfově dvoře. Zatímco během krátké vlády Rudolfa Habsburského stál klášter na
straně nového panovníka, za vlády jeho nástupce Jindřicha Korutanského se klášter ocitl
v táboře jeho odpůrců. Opat Konrád si spolu s Heidenreichem Sedleckým přál výměnu
neschopného Jindřícha Korutanského za člena z lucemburského rodu. Své diplomatické
schopnosti osvědčil Konrád při jednání s lucemburskou stranou (v letech 1309-1310). I jeho
142
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přičiněním došlo nakonec 1. září 1310 ke kýženému sňatku mezi Eliškou Přemyslovnou a
Janem Lucemburským.144
Zbraslav patřila mezi významná intelektuální a duchovní centra své doby a díky svému
spojení s královským dvorem se stala v prvních desetiletích 14. století dějištěm některých
významných událostí. Tak například v červnu roku 1318 zde vybralo uherské poselstvo
budoucí manželku pro svého krále. To zvolilo za budoucí choť uherského krále Beatrix,
mladší sestru Jana Lucemburského. Ta pak uzavřela ve zdejším chrámu zástupný sňatek,
hlavní obřad se pak odehrál o několik týdnů později v Budíně. Zmínit můžeme také pobyt
kralevice Karla roku 1333. Tehdy se mladý Karel vracel do Čech a jeho první kroky
směřovaly právě na zbraslavské pohřebiště, aby se zde poklonil u hrobu své matky. Až na
Zbraslav přišli Karla uvítat zástupci pražských měst a někteří šlechtici. Tato návštěva
přemyslovské hrobky ještě před vstupem do Prahy byla chápána jako přihlášení se mladého
Lucemburka k odkazu rodu své matky.145
Zbraslavský klášter dosáhl svého vrcholu v prvních letech po svém založení, zejména díky
přízni svého fundátora, Václava II. Aula Regia byla tehdy přední duchovní a kulturní institucí
v Českém království. Pokles prestiže a významu Zbraslavi nastal po smrti Václava II. a
vymření Přemyslovců, pokračoval pak i za vlády Jindřicha Korutanského. Jistou naději
klášteru přineslo spojení opata Konráda s lucemburským rodem, avšak tato naděje na léta
prosperity se nenaplnila. Zbraslav si za Jana Lucemburského sice udržela statut hrobky
královské dynastie, její postavení však zdaleka nedosahovalo té míry, jaké se těšila v době
vlády Václava II. Ve druhé polovině 14. století význam kláštera nadále ustupoval, což se
projevilo mimo jiné v přesunutí královského pohřebiště zpět do Prahy.
Cisterciácký klášter na Zbraslavi byl, podobně jako většina klášterů v zemi, zničen za
husitských válek. S klášterem zaniklo také královské pohřebiště, kde spočívali králové Václav
II., Václav III., Václav IV., královna Eliška Přemyslovna a další členové přemyslovského a
lucemburského rodu. Podobně jako tomu bylo v případě ostrovského kláštera, i na Zbraslav se
mniši po letech vrátili, aby se pokusili o obnovu kláštera. Bývalé prosperity však opatství již
nikdy nedosáhlo. V 17. století klášter poškozovaly probíhající válečné konflikty. V letech
1611 a 1612 byl klášter vydrancován vojsky, roku 1618 se pak větší část jeho majetku dostala
144
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do rukou Jindřicha Matyáše Thurna. Největší katastrofa postihla klášter v roce 1639, kdy ho
velitel švédského vojska nechal zapálit. Teprve ukončení třicetileté války umožnilo začít
novou etapu klášterních dějin. Na počátku 18. století byla zahájena rozsáhlá přestavba
klášterního areálu podle plánů věhlasného architekta J. Santiniho, nicméně realizace tohoto
projektu nebyla nikdy dokončena, neboť císař Josef II. zbraslavský klášter v roce 1785
zrušil.146

6.2.1. Klášterní majetek
Zbraslavské zboží se skládalo ze dvou od sebe vzdálených celků. Přirozeným centrem byl
samotný klášter na Zbraslavi s majetky v okolí kláštera, druhou část panství tvořilo zboží
mezi Ústí nad Orlicí a Lanšperkem. Tato situace byla zapříčiněna pozdním založením
kláštera, kdy již většina půdy v okolí Zbraslavi byla rozdělena mezi různé majitele
(vyšehradská kapitula, Břevnov, Ostrov, aj.). Panovník tedy nebyl již schopen zabezpečit pro
novou fundaci dostatek statků v blízkém okolí.147
Velká vzdálenost východočeského panství zbraslavského kláštera (přibližně 200km)
bránila mnichům v efektivní správě a obraně tohoto majetku, který se tak mnohdy stal
snadnou kořistí nepřátel. Středočeské panství zahrnovalo městečko Řevnice, 21 vsí a 3
kostely. Součástí tohoto panství byl také tzv. „Klášterní les“ v blízkosti Klínce, kde později
došlo cisterciáčtí mniši založili vsi Jíloviště a Líšnice. Tyto kolonizační aktivity pak vedly ke
sporům se sousedy, zejména pak s břevnovskými benediktiny, kteří patrně v reakci na tyto
aktivity založili ves Trnová, aby tak uchránili levobřežní část svého panství.148
Lanšperská država se skládala z hradu Lanšperka, měst Ústí nad Orlicí a Lanškrouna, dále
sem patřila městečka Česká Třebová, Jablonné nad Orlicí a 48 vesnic.149 Ačkoliv
východočeská država byla rozsahem svého majetku větší než středočeská enkláva, její užitek
146
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pro klášter nebyl tak veliký a stal se častým cílem kořistníků z řad šlechty. Tak se
bezprostředně po smrti Václava III. toho zboží zmocnil Heinman z Dubé. V roce 1308 klášter
vykoupil lanšperský statek za 1000 hřiven stříbra, zároveň však musel platit za neútočení
jiným šlechticům. Za tyto záruky klášter odevzdal celkem 310 hřiven stříbra. Zbraslavští
mniši se tak raději rozhodli svěřit panství Jindřichu z Lipé, který se zavázal platit polovinu
výnosu z tamního zboží.150
Na počátku vlády Jana Lucemburského se Lanšpersko vrátilo zbraslavkým mnichům, kteří
zde na hradě Lanšperk zřídili prepozituru, od které si slibovali zlepšení správy svého
východočeského majetku.151 Ke zlepšení správy však nedošlo, na počátku 14. století se
východočeské zboží dostalo opět do správy výše zmíněnému Heinmanovi z Dubé. Následně
zbraslavským mnichům odebral všechny statky ve východních Čechách sám král Jan
Lucemburský a držel je po šest let. Až na prosby opata Petra Žitavského východočeské
panství v roce 1325 vrátil, avšak v nevyhovujícím stavu. Sám opat si stěžuje: „…naše území,
ležící u hradu Lanšperka, je v těchto letech tak zpustošeno, že odtud nemůžeme mít žádný
užitek, ba my jsme z pokladny našeho kláštera poslali toho roku do onoho majetku na stravu
naší čeledi sto těžkých hřiven, ač jsme z něho předtím v pokojných dobách dostávali každý rok
do zbraslavského kláštera čtyři sta nebo pět set hřiven platu“152
Král Jan posléze ve třicátých letech 14. století opět východočeské panství cisterciákům
zabavil a z tohoto důvodu a kvůli nízké rentabilitě tamního zboží se zbraslavští mniši rozhodli
dát lanšperské panství do zástavy markraběti Karlovi. Markrabě přislíbil, že bude klášteru za
toho zboží vyplácet 200 kop grošů, což představovalo zhruba poloviční výnos panství.153
Dále se klášter snažil své východočeské zboří směnit za bližší a výhodnější statky. Tak
roku 1358 přešla většina lanšperského panství do držby litomyšlského biskupství.
Zbraslavský klášter na oplátku obdržel plat 100 kop grošů ročně a několik vesnic. Část
východočeských statků však zůstala i nadále v držení kláštera.154
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Klášterní majetek byl rozmnožován z darů donátorů. Velice štědrá ke klášteru na Zbraslavi
byla zejména královna Eliška Přemyslovna, která darovala klášteru ves Klínec, dále potom
různé drobnější statky a kostel v Rouchovanech. Mezi další donátory patřila Eliška Rejčka a
také Václav IV., který klášteru v roce 1400 daroval majetky u Vlašimi. O tyto majetky však
klášter velice záhy přišel. Mezi další dárce patřili příslušníci patriciátu, drobná šlechta a
církevní hodnostáři. Od 40. let 14. století se pak místo pozemkových darů začaly uplatňovat
dary peněžní.155
V době předhusitské se zbraslavské panství skládalo z městeček Řevnic a Klínce, dále
k panství patřilo více než 50 vesnic. Hlavní část klášterního panství se rozkládala podél
Vltavy a Berounky. Klášterní majetky zasahovaly na jih až za Slapy, ke vsím Buš a Krámy.
Nějvětší počet měst a tržních osad se nacházelo na lanšpesrském panství (Ústí nad Orlicí,
Lanškroun, Česká Třebová a Jablonné nad Orlicí). Ve středočeské oblasti klášter držel
Řevnice a Štěchovice. Vazba ke Štěchovicím byla později zpřetrhána, roli místního trhu tak
plnila městečka Řevnice a Klínec. Na přelomu 13. a 14. století získal zbraslavský klášter dům
na Starém Městě v Praze, který dříve patřil ostrovským benediktinům. Klášterní dvorec
s kostelem sv. Ondřeje se nacházel v Betlémské ulici, v blízkém sousedství rotundy sv. Kříže.
K tomuto dvorci také náleželo městiště, které v polovině 14. století klášter využíval k vaření
piva.156

6.2.2. Stavební vývoj kláštera
Václav II. začal budovat zbraslavský klášter bezprostředně po založení, jisté úpravy
tamního areálu byly učiněny ještě před samotným příchodem cisterciáckých mnichů na jaře
1292. Oficiální položení základního kamene tedy s počátkem výstavby nesouviselo. Po dobu
výstavby klášterních budov mniši používali budovy starého dvorce z doby Přemysla Otakara
II. Když roku 1297 zemřela královna Jitka, musela být pohřbena vedle hrobu Přemysla
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Otakara II. u sv. Víta, jelikož na Zbraslavi tou dobou ještě nebylo připraveno pohřebiště, které
se mělo podle záměrů Václava II. nacházet v konventním chrámu.157
Jako chrám tehdy sloužil předchůdce kostela sv. Jakuba, který dnes nachází v klášterním
areálu. Kostel je v jádře středověký, nad barokními klenbami jeho lodi lze dosud spatřit
obvodní gotické zdivo z velkých cihel se dvěma pozůstatky okenních otvorů na jižní straně.
Z jejich umístění a charakteru lze usuzovat, že tato část stavby měla jedno nebo dokonce dvě
patra a sloužila původně patrně k profánním účelům. V souvislosti s tímto kostelem se v roce
1418 hovoří o tom, že stál u klášterní brány. To by naznačovalo, že sloužil laikům.158
Středověké jsou také zdi nad oblouky oddělujícími křížení od bočních ramen příčné lodi.
Ve zdi nad jižním obloukem se dochoval portálek (nebo okno), ve zdi nad severním obloukem
je pak v půdním prostoru patrný gotický sedlový portálek. V podkrovním prostoru bylo také
odkryto cihlové zdivo, což by mohlo poukazovat na existenci špitálu. V jádru gotické je i
zdivo bočních ramen transeptu dnešního kostela sv. Jakuba, jakož i zdi jeho presbytáře, který
je na východě ukončen pětibokým závěrem. Lze konstatovat, že celý objekt prošel během
doby velmi složitým stavebním vývojem.159
Stavba klášterních budov pokračovala poměrně rychle. Do roku 1305 byla vybudována
značná část klášterního areálu. Ve Zbraslavské kronice se můžeme dočíst, že byl postaven
takřka celý klášterní chrám, část konventních budov, královská rezidence a opatský dům. Již
jsem poznamenal, že na počátku 14. věku se klášter ocitl ve špatné hospodářské situaci, což
samozřejmě poznamenalo i průběh stavebních prací. Stavba kostela však tou dobou pokročila
již natolik, že zde mohl být pohřben Václav II. Od roku 1305 se v kostele sloužily mše a
zpívaly hodinky. Další stavební činnost byla znovu zahájena roku 1329 z podnětu Elišky
Přemyslovny. K jižní straně chrámu tehdy byla přistavěna řada devíti kaplí s oltáři.160
Západně od barokní konventní budovy se dochoval pozůstatek jiné gotické stavby. Jsou
v ní patrna hrotitě vyklenutá okna, která byla později zazděna. Podoba konventního kostela je
157
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známa díky nálezu, který byl učiněn v roce 1850 v makovici kostela v Horních Mokropsech.
Tehdy byl nalezen plánek a kresba, zachycující půdorys kostela a konventních budov. Nákres
se zachoval v překreslení F. Lorenze z roku 1854. Správnost tohoto nákresu potvrdil
archeologický průzkum, který zde probíhal v 70. letech 20. století. Chrám měl podobu
trojlodní baziliky na východě byl ukončen pravoúhlým síňovým chórem. Po jeho obvodu byly
vybudovány pětiboké kaple, na severu tři, na východě čtyři a na jihu opět tři.
V severovýchodním a jihovýchodním rohu chóru byly zřízeny osmiboké, patrně taktéž
kaplové prostory. Kaple obklopovaly ochoz obíhající kolem vlastního chóru. Chór pak
navazoval na transept. Ten byl na jižním konci uzavřen průčelím s nárožními fiálami a
s kytkou na štítě zdobeném kraby.161
Konventní budovy přiléhaly ke kostelu ze severní, a nikoliv z jižní strany, což je v rozporu
s tradicí staveb cisterciáckých klášterů. Poloha kláštera však jiné řešení nenabízela. Václav II.
pro svoji osobu nechal vybudovat komorní dům. Nejpozději za opatování Petra Žitavského
stála v klášteře prelatura. Roku 1320 již také patrně existovalo východní křídlo klausury,
neboť toho roku se ve zbraslavské kapitulní síni zřekl své hodnosti sedlecký opat
Heidenreich. K roku 1310 je v klášteře doložena nemocnice. Kaple infirmaria je doložena
k roku 1418. Je možné, že se jednalo o kapli sv. Jana Křtitele, která byla zrušena roku 1786.
Z dalších zmínek Zbraslavské kroniky víme o cele novicl a o úřadu grangiaria (hodnostář,
který spravoval klášterní dvory).162
Ve východním křídle kvadratury se nacházela skristie, vedle ní armarium a kapitulní síň.
Za kapitulou pak byla umístěna kuchyně, kterou následovala pracovní místnost mnichů.
Refektář zaujímal většinu severního křídla. V severozápadním rohu rajského dvora bychom
našli lavatorium (umývárna). Dílčí archeologické výzkumy pak naznačují, že s relikty
původní středověké podoby kláštera je nutno počíta v celém areálu dnešního zámku.163
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6.2.3. Kulturní odkaz
Ačkoliv se z původní středověké stavby do dnešních dnů nedochovalo takřka nic, kulturní
odkaz kdysi významné instituce středověkých Čech k nám promlouvá dodnes. Asi
nejznámější upomínkou na doby dávné slávy zbraslavského kláštera je obraz tzv. Zbraslavské
madony z doby kolem roku 1350. Tento deskový obraz s polofigurou P. Marie držící dítě
Ježíše představuje dílo vysoké kvality, patřící k rané české deskové malbě. V zazdění okna
prelatury někdejšího kláštera byla odkryta gotická freska, která zobrazuje Pietu s nástroji
Kristova mučení a je předběžně datována do poloviny 14. století.
S klášterem na Zbraslavi je pravděpodobně spojena též socha P. Marie s dítětem Ježíšem
z doby kolem roku 1330, pocházející z kostela v Rouchovanech. Je možné, že objednavatelem
sochy byl přímo zbraslavský opat Petr Žitavský.164

Další umělecké památky, které by

pocházely z doby před rokem 1420, se nedochovaly. O některých vzácných předmětech však
můžeme nalézt zmínku v písemných pramenech. Hned několikrát je zmiňován zlatý kříž,
který cisterciáckému opatství na Zbraslavi věnoval král Václav II. Jak poukazuje K.
Charvátová, muselo se jednat o dílo mimořádné hodnoty, neboť cena kříže, 1400 hřiven
stříbra, představovala nesmírně vysokou sumu. Pro jeho duchovní hodnotu spojenou
s vloženými relikviemi si kříž půjčil na své tažení do Polska Václav III. Kříž se poté ztratil,
nicméně později ho klášter za sumu 300 hřiven, avšak bez bohatě zdobeného podstavce,
vykoupil. Karel IV. si tento kříž vzal roku 1338 do zástavy, když klášteru poskytl půjčku ve
výši 1000 kop grošů165
Král Václav II. daroval klášteru mnoho dalších cenností. K roku 1292 se váže zmínka o
monstrancích ze zlata a stříbra s ostatky svatých, drahocenné výzdobě kostela či stříbrných
kališích. Na počátku 14. století pak mělo dojít ke ztrátě těchto předmětů, které se do kláštera
již nikdy nevrátily. Když roku 1419 hrozilo konventu na Zbraslavi nebezpečí, odvezli mniši
scé cennosti na hrad Karlštejn v domnění, že je uchrání. Zpět do zbraslavského kláštera se
však opět nic nevrátilo, neboť sám karlštejnský purkrabí tyto věci rozprodal.
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Na Karlštejně byla dále uložena cenná bohoslužebná roucha z drahých látek. Mez těmi se
měl nacházet i plášť, který zbraslavským mnichům odkázal sám král. Dále zde cisterciáci
ukryli dva stříbrné relikviáře v podobě soch sv. Matouše a sv. Ondřeje, přičemž jeden z nich
klášter dostal od Elišky Přemyslovny. Na konci 18. století, kdy se zbraslavský klášter rušil,
byla v klášterním pokladu údajně uložena gotická monstrance, zdobená zlatými a stříbrnými
figurami a věžemi. Není však jasné, zda tato monstrance skutečně pocházela z klášterních
sbírek, či zda se do zbraslavského inventáře dostala až později.166
Výraznou osobností zbraslavských dějin je bezesporu Petr Žitavský – diplomat,
cisterciácký řeholník,

třetí

opat

zbraslavského

kláštera

a

především

pak

autor

monumentálního díla, jehož byl spoluautorem, totiž Zbraslavské kroniky. Petr Žitavský
pocházel ze Žitavy a zdá se, že o jeho německém původu nemůže být pochyb. Zvláště pak
bereme-li v úvahu, že i ostatní první členové zbraslavského konventu byli Němci.167
O životních osudech Petra Žutavského toho víme velmi málo. S jistotou ani nevíme, kdy se
narodil. Patrně se tak stalo někdy mezi lety 1260 a 1270. Jak jsem výše poznamenal, tento
v pořadí třetí zbraslavaský opat pocházel ze Žitavy. Toto tehdy královské město se nachází
mezi šluknovským a frýdlantským výběžkem na severním úpatí Lužických hor a za Petrova
života bylo součástí Čech, ačkoliv bylo většinově německé. To nebyl nikterak neobvyklý jev
a v souvislosti s tzv. vnější kolonizací, jejíž největší vlna probíhala ve 13. století, byla situace
obdobná v mnoha dalších městech českého státu. Z úrovně Petrova díla je zřejmé, že
navštěvoval kvalitní školy.Znal totiž nejen bibli, díla nejstarších církevních spisovatelů a
církevní právo, ale také klasické antické autory jako byli Vergilius, Seneka nebo Ovidius.
Zajisté také četl české a německé středověké spisy. Kromě němčiny, která byla jeho
mateřským jazykem, ovládal rovněž latinu, trochu uměl asi česky a francouzsky.168
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Petr Žitavský se nám poprvé připomíná roku 1297 v souvislosti s korunovací českého krále
Václava II. Jak probíhala korunovační slavnost, popisuje Petr ve Zbraslavské kronice takto:
„Pro královské pohodlí a pro dvůr byl postaven mezi chrvem Petřínem a břehem Vltavy na
rovině ploché a krásní palác podivuhodné velikost a stavby z kmenů přiřezaných a otesaných
se sroubeními spájenými tak, jakoby měly trvati na věky, a ten byl troch do výše od země
vyzdvižen vyvýšeněji, takže se do něho vstupovalo a vcházelo po schodech. Stoly i sedadla a
všechno, co mohlo patřiti k slavení hostiny, podle toho, jak to mohl diktovati duch umělcův,
nic z toho všeho nebylo opominuto, nadto byl i ochoz a obvod celého paláce a královského
stanu potažen předrahocennými čalouny různých druhů a barev a ty byly mnohotvárně
ozdobeny zlatem a stříbrem a krásnými drahokamy a nemálo zářily mezi jasnými tvářemi
knížat. A tak bylo všechno to provedeno velmi okázale a dokonale. Stálo to za to doporučiti
potomkům takovou slavnost, od nás jednou viděnou, kterou doporučovala i sama její
vzácnost.“169
V době, kdy se konala výše popsaná korunovace, však Petr Žitavský ještě řeholníkem
nebyl. Zcela jistě však náležel k členům konventu v roce 1305, neboť se tehdy již jako mnich
účastnil pohřbu Václava II.170 V pozdějších letech o sobě Petr nechává slyšet častěji. Koncem
prvního desetiletí 14. století byl svědkem důležité události, kdy opat Konrád nabízel
v Heilbronnu Jindřichovi VII. českou korunu pro jeho syna. Petr tehdy provázel opata
Konráda na cestě do Citeaux. Již tehdy byl Petr Žitavský zasvěcen do událostí domácí
politiky. Sám pak náležel ke skupině, která si žádala výměnu Jindřicha Lucemburského za
člena lucemburského rodu. Ostatně, tato myšlenka pocházela přímo ze zbraslavského
kláštera.171
Petr Žitavský si získal důvěru Elišky Přemyslovny a dával královně vždy najevo své
sympatie. Zejména později Petra dojímal osud královny po boku Jana Lucemburského, když
musela čelit dvorským intrikám a marně usilovala o klid a pořádek v království. Petr Žitavský
byl tehdy svědkem bojů mezi znesvářenými skupinami šlechticů, kteří využili toho, že se
mladý král v domácích poměrech obtížně orientoval. Petr doprovázel krále na jednáních, která
169
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se týkala i českých záležitostí, zároveň však vykonával roli důvěrníka královny. Petr Žitavský
se v roce 1310 účastnil královské svatby mezi Eliškou a Janem ve Špýru. Dobře si také
rozuměl s Eliščinou švagrovou Marií, sestrou Jana Lucemburského a budoucí francouzskou
královnou, která tehdy asi tři roky pobývala u Elišky v Čechách.172
V roce 1316, konkrétně 12. září, zvolili mniši zbraslavského kláštera tehdy asi
padesátiletého Petra za svého opata, přičemž jeho zvolení předcházela abdikace opata
Konráda, který se tehdy definitivně vzdal svého úřadu. Ihned po svém zvolení působil
v diplomatických službách královského dvora a navázal tak na tradici z doby opatování
Konráda a pokračoval tak v praxi, kterou jako jeho kaplan rozvíjel již dříve. Petr Žitavský se
svého úřadu ujal v nelehké době, kdy se naplno rozhořela občanská válka v zemi, která trvala
s trvala s přestávkami až do roku 1318. Skončila vítězstvím šlechtické opozice a král musel
přistoupit na většinu jejích požadavků. Správa země se de facto ujala šlechta a král Jan se dále
realizoval mimo území Čech a na království hleděl jako na zdroj příjmů. K neutěšeným
poměrům se Petr vyjadřuje takto: „A když byl tento opat nově zvolen, trpěl Zbraslavský dům
pro obecný rozvrat království a neúrodu přemnohými nedostatky a dluhy. …Nyní je České
království z Hradce drancováno.“173
Jan Lucemburský Petra zklamal, vyčítal mu nezájem o vnitropolitické záležitosti českého
království a že se nestará o pořádek a bezpečnost státu. Výše jsem zmínil Petrův vřelý vztah
k Elišce Přemyslovně. O to víc ho zasáhla její smrt.174 Nedlouho po této smutné události však
již radostně vítal kralevice Karla, který se roku 1333 vrátil do Čech a jehož první kroky vedly
do chrámu zbraslavského kláštera, k hrobu jeho matky. Tou dobou bylo Petrovi okolo
sedmdesáti let. I přesto však byl ještě déle než pět let představeným kláštera. Poslední zmínka
o něm pochází z 13. ledna 1339. Nedlouho poté parně umírá.175
Nejvýraznější upomínkou na život Petra Žitavského je jeho dílo, zejména pak v textu
několikrát zmiňovaná a citovaná Zbraslavská kronika. Tento spis pojednává o událostech od
padesátých let 13. století až po rok 1338. Takřka polovinu první knihy tvoří životopis Václava
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II., jehož autorem je z velké části předchůdce Petra Žitavského, opat Ota Durynský. Petr
Žitavský psal kroniku od roku 1314 téměř až do své smrti, tedy zhruba dvacet pět let.
Mnohých událostí, které popisuje ve svém díle, byl tedy přímým očitým svědkem.
Zbraslavská kronika čítá sto sedmdesát devět kapitol, které jsou rozděleny do tří knih. Kromě
vyprávění v próze obsahuje kronika také na čtyři tisíce veršů, ponejvíce hexametrů, jejímž
prostřednictvím vyjadřuje Petr Žitavský svůj názor. Po krátkém úvodu o konci vlády
Přemysla Otakara II. podrobně vypráví o době panování Václava II. (1283-1305) a o
epizodické vládě jeho syna Václava III. (1305-1306). Detailně pak informuje o poměrech
v Čechách po Václavově smrti, zejména pak za vlády Jana Lucemburského. Právě pro období
krále Jana je Zbraslavská kronika nenahraditelným pramenem. V kronice se také můžeme
dočíst o událostech v říši, v Uhrách, v Polsku nebo ve Francii.176
Petr Žitavský projevuje ve svém díle v mnoha ohledech značnou toleranci. Ač byl sám
rodilý Němec, dokázal se radovat z vítězství Čechů nad Němci a vyjádřit Čechům své
sympatie. Je si dobře vědom toho, co vězí za některými národnostními konflikty v Čechách:
„Od počátku svého příchodu do Čech často míval slavný král Jan u sebe velmi mnoho hrabat
a šlechticů z Němec, vynikajících moudrostí i mocí, a opíraje se o jejich radu, pořádal skoro
všechny záležitosti svého království a uděloval jim střídavě královská obročí a úřady. Když
pak viděli páni Českého království, že jsou leckdy vylučováni z tajných jednání králových a že
po zisku i penězích, které si dříve navykli bráti, sahajíce ruce z cizího národa, neváhala se
hbitě zakořeňovati v srdcích některých velmožů závist, která stojí úklady příznivým úspěchům
cizím.“177 Za netradičí lze považovat také Petrův vztah k nižším společenským vrstvám. Petr
Žitavský si těchto lidí všímá a dokonce jim neváhá vyjádřit své sympatie. Mnohdy se zastává
i jinověrců, hájí židy proti útokům křesťanů.178
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Petr Žitavský je autorem také dalších literárních děl. Ve Zbraslavské kronice odkazuje na
svou nedochovanou Knihu zbraslavských tajemství , která popisovala zázraky, jež se
v opatství na Zbraslavi udály. Dále se z Petrova zachovaly kdvě knihy kázání na velké svátky
roku (Sermones, in festivitatibus summis secundum ordinem Cysterciensem in capitulis
faciendis), v nichž je v duchu cisterciácké tradice patrná oddanost P. Marii. Petrovi je také
připisováno autorství duchovní básně Formula domini Petri abbatis Aulae regiae composita
in aedificationem fratris et monachi devoti, jenž poskytuje adeptům na vstup do řádu poučení,
jak se mají chovat v různých životních situacích.179
Báseň De omni statu mundi vznikla patrně až po smrti Petra Žitavského, patrně někdy
kolem poloviny 14. století a je dílem některého ze zbraslavských cisterciáků. K významným
kazatelům své doby patřil Petrův současník Dětřich, kaplan opata Konráda a převor za opatů
Petra Žitavského, Kristiána a Jana. Na přání sester z kláštera na Starém Brně sepsal svá kázání
pod názvem Condus Corpori mystici. Dětřich je také autorem spisu Tractatus de virtutibus
theologicis et earum inhaerentibus. Ve zbraslavském klášteře vznikl také spis nazvaný
Malogranatum, který pojednává o duchovní cestě vedoucí k náboženskému zdokonalení.180
Několik zbraslavských cisterciáků působilo na pražské univerzitě. Vzdělávacím potřebám
sloužila také obsáhlá klášterní knihovna na Zbraslavi, která obsahovala zejména rukopisy a
liturgické knihy. Z výše uvedeného nástinu je patrné, o jak významnou instituci se jednalo.
Cisterciácká Zbraslav patřila mezi nejvýznamnější intelektuální centra své doby a v tamním
klášteře působila celá řada význačných osobností, v čele s Petrem Žitavským.181
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Závěr
Cílem mé diplomové práce bylo navázat na moji předchozí práci a předložit syntetický
pohled na dějiny zbraslavského regionu. Práce je příspěvkem k regionálním dějinám středního
Povltaví. Jedná se o sondu do územního a kulturně – historického vývoje oblasti brdských
Hřebenů s důrazem na dějiny Zbraslavska a zabývá se dějinami zbraslavského a ostrovského
kláštera. Základním cílem mé diplomové práce bylo nastínit dějinné osudy těchto dvou
významných lokálních institucí a shromáždit relevantní prameny a literaturu pro případné
zájemce o hlubší studium dějin tohoto regionu.
V úvodní části jsem nastínil vývoj osídlení Zbraslavska v pravěku a raném středověku.
Osídlení krajiny jižně od Prahy má dlouhou tradici a zejména při toku Berounky se nachází
celá řada významných archeologických nalezišť. Osídlení se koncentrovalo zejména podél
břehů velkých řek a potoků nebo na vyvýšeném místě v blízkosti vodního zdroje. Vedle celé
řady ojedinělých paleolitických nálezů, smíšených s kulturními vrstvami ostatních pravěkých
kultur, se archeologickým výzkumem podařilo odhalit a zdokumentovat souvislejší
paleolitické osídlení na levém břehu Berounky.
Dále jsem čtenáře seznámil s diskusí, která se týká otázky slavníkovského panství na
Zbraslavsku. Dnešní historiografie klade rozsah slavníkovského panství především do libickomalínské oblasti a blízkého okolí. Domnívám se však, že nelze zcela bezezbytku vyloučit ani
Boháčovu teorii, kdy by slavníkovské panství sahalo až takřka k samotné Zbraslavi, i když je
to zřejmě nepravděpodobné. Horu Osek je pak dle mého názoru třeba hledat někde v oblasti
vymezenou Boháčem, tedy kdesi v lesích jižně od Zbraslavi.
V dalších kapitolách jsem čtenáři přiblížil okolnosti christianizace Čech a blíže jsem
představil oba řády, jak benediktinský, jehož založení je Ostrovský klášter, tak řád
cisterciácký, který působil na Zbraslavi. Dále jsem se již věnoval osudům výše zmíněných
klášterů a lze konstatovat, že oba kláštery je měly podobné. V dějinách obou institucí spatřuji
paralelu zejména v tom, že oba kláštery patřily k nejvýznamnějším intelektuálním a
duchovním centrům své doby. Dalším společným rysem může být i počáteční prosperita obou
klášterů jakož i to, že v dějinách obou institucí nastal moment, kdy prosperitu vystřídal
úpadek, ze kterého se jen velice obtížně vzpamatovávaly. Pro klášter na Ostrově to byl
zejména vpád braniborských vojsk v sedmdesátých letech 13. století, který znamenal
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postupný konec kláštera, zbraslavští mniši pak největší prosperitu zažili ihned po svém
založení, kdy se těšili přízni krále Václava II.
Oba kláštery rozmnožovaly svůj majetek prostřednictvím darů. Ostrovský klášter byl
starší, byl založen na konci 10. století a od počátku byl závislý na darech knížat a králů.
Později přibyli donátoři z řad šlechty. Zbraslavský klášter byl založen o několik století
později nedaleko soutoku řeky Berounky (tehdy Mže) a Vltavy, nicméně zbraslavští opati
měli nebývalý vliv na dobové dění. Pozdní založení Zbraslavského kláštera mělo vliv na
strukturu jeho držav. V tomto měl výhodu klášter na Ostrově, neboť si vybudoval postupem
času solidní zázemí v bezprostřední blízkosti kláštera. Když chtěl Václav II. novou
cisterciáckou fundaci na Zbraslavi nadát majetkem, prostě „neměl kde brát“. Uchazečů o
majetky na Zbraslavsku bylo mnoho a král tak musel Zbraslav zabezpečit majetky ve
východních Čechách, což zbraslavskému klášteru do budoucna spíše přitížilo. Obdobný osud
potkal oba kláštery také během husitských válek, kdy došlo k pustošení klášterního zboží a
z mnohých donátorů se záhy stali kořistníci.
Také stavební vývoj obou klášterů byl velice podobný a probíhal v různých etapách,
přičemž oba kláštery opět spojuje fakt, že do dnešních dnů se nám nedochovalo takřka nic. Na
dávnou slávu ostrovského kláštera upomínají archeologickým výzkumem odkryté základy,
které však opět zarůstají. V tomto ohledu je na tom Ostrov lépe, neboť ze středověké podoby
zbraslavského kláštera se do dnešní doby dochovaly pouze fragmenty.
Ostrovský klášter proslul svými klášterními dílnami, které produkovaly zejména
terakotové dlaždice a další výrobky z pálené hlíny. Z klášterního skriptoria pochází také
ostrovský žaltář. V tomto ohledu však Ostrov předčí dle mého názoru klášter na Zbraslavi,
kde v opatské hodnosti působil Petr Žitavský, jemuž se práce také věnuje. Petr Žitavský byl
výraznou persónou své doby, dokonce byl důvěrníkem královny Elišky Přemyslovny. Petr
Žitavský se však nevěnoval pouze diplomatické a politické činnosti, sám byl vynikající literát
Byl to právě on, kdo sepsal spolu s opatem Otou Durynským jedinečné dílo, Zbraslavskou
kroniku. Ačkoliv se mnoho artefaktů, které by pamatovaly dávnou slávu Zbraslavského či
Ostrovského kláštera do dnešních dnů nezachovalo, je nesporné, že oba kláštery patřily
k významným institucím své doby.
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Přílohy
Příloha č. 1

Orientační mapka studované oblasti. Červeně jsou vyznačená města a městečka, modře
kláštery (Zbraslav, Ostrov), žlutě zaniklé městečko Sekanka a černě pak vybraná
sídliště. (převzato z: MIKEŠ, David, Brdské Hřebeny ve středověku. Osídlení a
hospodářské využití, s. 97).
Pozn: Mapka byla vytvořena autorem práce s pomocí mapové aplikace dostupné online na
https://www.google.cz/maps/.
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Příloha č. 2

Letecký pohled na základy ostrovského kláštera.
Zdroj: http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr//nenechte-si-ujit-slavnostniotevreni-nove-naucne-stezky-v-jilovem-u-prahy/3727
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Příloha č. 3

Model Ostrovského kláštera.
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Davle_model.jpg
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Příloha č. 4

Deska s hlavou muže, Ostrov u Davle, 1150 až 1175.
Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Ostrov#/media/File:Panel_with
_head_of_man,_1150-1175,_exh._Benedictines_NG_Prague,_150705.jpg.
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Příloha č. 5

Náhrobek opata Heřmana,Ostrov u Davle.
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Ostrov_Herman13-14.jpg.
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Příloha č. 6

Klášter cisterciáků na Zbraslavi. Kresba kláštera s půdorysem.
Zdroj: http://kralovskedilo.ktf.cuni.cz/lokality/Zbraslav-%E2%80%93--Klaster-cisterciaku.

87

Příloha č. 7

Severní průčelí kláštera a zámku (Zbraslav).
Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Zbraslavsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter#/media/Fi
le:Zbraslav_kl%C3%A1%C5%A1ter_detail_2.jpg
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Příloha č. 8

Původně gotický kostel sv. Jakuba Většího
Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Zbraslavsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter#/media/Fi
le:Zbraslav7.jpg
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Příloha č. 9

Náhrobní desky Václava II. a Elišky Přemyslovny.
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Zbraslav_Eliska_Vaclav.jpg
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