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patron 

farních 

kostelů 

patron zároveň 

vrchností*** 

pražský arcibiskup 3* 3 

olomoucký arcibiskup 1* 1 

vyšehradská kapitula 3** 2 

ostatní církevní instituce 3 3 

místní vladykové 8 8**** 

pražští patriciové 4 4 

 

Tabulka I – Struktura patronátních práv na Českobrodsku v třetí čtvrtině 14. století. Autor 

dle Libri Confirmationum.1 

výše celoročního 

desátku 

počet 

far 

do 30 grošů 5 

do 40 grošů 2 

do 60 grošů 10 

nad 60 grošů 2 

 

Tabulka II – Rozložení výše výběru celoročního desátku na Českobrodsku, dle výběru z roku 

1367. Autor dle RDP.2 

                                                           
1 Poznámky k tabulce: 
* R. 1360 převod patronátu v Přistoupimi z olomouckého biskupa pražskému arcibiskupovi (MV V, č. 2178), 
r. 1409 získal olomoucký biskup patronát v Žabonosech jako odúmrť (AČ XXXV, s. 409). 
** R. 1368 daroval Karel IV. patronát v Rostoklatech vyšehradské kapitule. Srv. LC I/1, s. 12; SEDLÁČEK, Místopisný 
slovník, s. 336. Podobně i v případě patronátu ke sv. Havlu ve Štolmíři. 
*** Míněno vlastníkem alespoň části (dvora) ve vsi. 
**** Vyjma rodu Klučovských a později pánů z Chrástu platí, že patronem je rovněž vladyka píšící se podle dané 
vsi, resp. píšící se podle vsi přifařené vsi bez kostela. Klučovští získali patronáty v Klučově, Lstiboři, Poříčanech a 
Nehvizdech. 
2 Průměrná výše desátku v rámci kouřimského děkanátu dosahuje 43,7 groše, přičemž jeho výše se pohybuje 
mezi 6–240 groši ročně, přičemž zejména horní hranice je velmi ojedinělá. Průměrnou výnosnost fary výpočtem 
stanovuje R. Nový na zhruba 14,5 kop grošů ročně, pokud skutečný výnos beneficia činil 20 – 35násobek 
odvedeného desátku. Ze srovnání děkanátů pražské arcidiecéze tento vychází jako šestý nejbohatší, velmi 
podobné úrovně dosahoval i desátek v bezprostředně sousedících děkanátech – kolínském a čáslavském 
(7., resp. 8. místo). Výše výběru z Českobrodska odpovídá průměrným, až lehce nadprůměrným hodnotám. Srv. 
NOVÝ, K sociálnímu postavení, zejména s. 178–179; RDP, s. 49–51; VANĚK, Rejstříky, s. 510–514. 
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Graf I – Rozložení majetkové struktury v závěru 13. století.3 

                                                           
3 Poznámky k jednotlivým kategoriím: 
Biskupské statky tvoří čtyři vesnice v regionu (a další v rámci districtu), městečko Brod a snad jeden další 
hospodářský dvůr. 
V případě značného množství vsí uvažovaných jako majetek lokální šlechty toto odvozuji dle užívaných predikátů; 
několik lokalit je nejasných, resp. sporných. Srv. zejména RBM II, č. 1687, s. 725 a č. 1692, s. 726. 
Za majetek staroměstských měšťanů lze snad považovat i Úvaly. Das St. Pauler Formular, č. 19, s. 37. 
Král byl v regionu navíc patronátním pánem nemnoha kostelů; obdobně i vyšehradská kapitula. Doklady 
pocházejí však až z pol. 14. stol. 
Celkový počet vsí v regionu, pro které zřejmě známe k danému roku držitele (nebo alespoň jejich části), je 36 
z celkového počtu 64 zahrnutých lokalit. Tyto vesnice tvoří až na výjimky (Škvorec, Tuklaty) majetkově 
nejstabilnější část Českobrodska. 
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Graf II – Rozložení majetkové struktury k roku 1350.4 

                                                           
4 Poznámky k jednotlivým kategoriím: 
Vysvětlivky ke grafu srv. pozn. 311.  
V případě stále značného, i když ve srovnání s předchozím grafem nižšího, množství vsí uvažovaných jako majetek 
lokální šlechty toto odvozuji dle užívaných predikátů; několik lokalit je nejasných, resp. sporných.  
Král byl v regionu navíc patronátním pánem nemnoha kostelů (Rostoklaty a Štolmíř); obdobně i vyšehradská 
kapitula, které král tyto patronáty postoupil. Srv. kapitolu 5.4.  
Celkový počet vsí v regionu, pro které zřejmě známe k danému roku držitele (nebo alespoň jejich části), je 49 
z celkového počtu 64 zahrnutých lokalit. 
Rok 1350 jsem zvolil pro dokumentaci majetkových struktur v regionu před zásadní změnou, kterou znamenalo 
jednak založení kláštera ve Skalici Dětřichem z Portic (1357), a jednak pronikání pražských patriciů zejména do 
západní části regionu, kde vznikla v druhé polovině 14. století poměrně výrazná enkláva jejich vlivu. 
V některých případech víme o rozdrobení vsí mezi několik držitelů, nejčastěji drobných (snad příbuzných) 
vladyků. 
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Graf III – Rozložení majetkové struktury k roku 1400.5 

 

Graf IV – Rozložení majetkové struktury k roku 1437.6 

                                                           
5 Vysvětlivky ke grafu srv. pozn. 311; celkově známe držitele 61 z 64 vsí, nebo alespoň jejich částí (rozdrobení vsi 
mezi několik držitelů – nejčastěji drobných vladyků, resp. měšťanů či klášterních dvorů). 
Signifikantní je zejména nárůst vlivu a pozemkové držby klášterů po založení skalického kláštera a výrazný vzestup 
počtu lokalit zcela nebo z větší části ovládaných měšťany, zde zejména příslušníky pražského patriciátu. Proces 
feudalizace některých rodů nebyl do tohoto grafu z důvodu přehlednosti zahrnut a tito jsou považováni za 
měšťany. 
6 Rozložení majetků odpovídá proběhnuvší sekularizaci církevních statků v průběhu husitských bouří a stvrzených 
zástavními listinami z let 1436–1437. Měšťanské majetky jsou, až na výjimky – spíše části vsí, soustředěny 
v bezprostřední blízkosti Českého Brodu a Kouřimi; pražský patriciát je buďto feudalizován (především páni 
z Květnice a Škvorce), nebo své pozice spíše opouští. Srv. dále kapitoly 5.5 a 6. 
. 
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Mapa I – Českobrodsko v rámci starého sídelního území, vymezeného V. Šmilauerem. 

Převzato z ŠMILAUER, Vladimír, Osídlení Čech ve světle místních jmen, Praha 20152, 

kartografická příloha.7 

                                                           
7 Vysvětlivky k mapě:  
Plné kolečko – osady typu 1–5 starého sídelního území (zde zejména zmiňovaný pás nejstaršího osídlení). 
Prázdné kolečko – osady typu 6/1–18, tj. překročení starého sídelního území. Čísla u jednotlivých osad odkazují 
k typům Šmilauerovy klasifikace.  
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Mapa II  – Největší rozsah majetků skalického kláštera na poč. 15. století, chybí lokalita 

Řitva a Kozí hřbet (les zřejmě na východním okraji Šemberského okrsku). Převzato 

z CHARVÁTOVÁ, Kateřina Dějiny cisterského řádu v Čechách 1142–1420, II. Kláštery 

založené ve 13. a 14. století, Praha 2014, s. 315. Polohu Kouřimi doplnil autor. 

 

 

Mapa III – Indikační skica stabilního katastru (r. 1841) – ves Štolmíř, uvažované nezdařené 

městské založení. Rozměry návsi 97 x 81 metrů. Dle císařského otisku č. KRM381018410 

(7804-1-002), převzato z https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/coc/coc_data/7804-1/7804-1-

002_index.html (cit. 23. 3. 2019). 
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Mapa IV – Přehled kostelů založených před polovinou 13. století. Mapový podklad – II. 

vojenské mapování; mapové listy O_8_III, O_8_IV a O_8_V, dostupné 

z http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?lang=cs&map_root=2vm (cit. 23. 3. 2019). 
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Mapa V – Rozložení osídlení a majetkové držby v regionu k roku 1400 (srv. Graf III). 
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Prostorové znázornění odkrývá některé výše popisované fenomény; zřetelná je zejména 

kumulace patricijských (i když z výrazné části po r. 1390 feudalizovaných) statků v západní 

části regionu, snad s jakýmsi mikroregionálním centrem Úvaly. Patrná je rovněž nápadná 

koncentrace šlechtického majetku v jižní, zvyšující se části regionu, která často zasahuje i na 

sousední Černokostelecko (především páni z Chrástu).8 

Mapový podklad – II. vojenské mapování ideálně zdůrazňuje reliéf regionu před výrazným 

nástupem průmyslové revoluce; mapové listy O_8_III, O_8_IV a O_8_V, dostupné z 

http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?lang=cs&map_root=2vm (cit. 23. 3. 2019). 

                                                           
8 Vysvětlivky k mapě: 
Tmavá modrá – pražské arcibiskupství (nejužší část brodského distriktu). 
Světlá modrá – pražští měšťané (zejména patriciát). 
Žlutá – královské město Kouřim a jeho měšťanům náležející lokalizovatelné majetky na Českobrodsku. 
Oranžová – šlechtické državy. 
Zelená – majetek olomouckého biskupa, r. 1400 odprodaný (ves Chotouň) 
Šedivá – majetky ostatních církevních institucí (zejména Vyšehradská kapitula a skaličtí cisterciáci, jednotlivé 
statky pak ještě Břevnov, Sázava, staroboleslavská kapitula, křižovníci Na Zderaze, johanité). 
Červená – výrazně rozdrobená držba: Přistoupim – svobodné dvory, dvůr arcibiskupský, apolinářský a ostrovský; 
Třebovle – dvory měšťanů kouřimských a drobné šlechty. 
+ označuje kostel, doložený v lokalitě RDP, s. 49–51. V Brodě existovala kromě farního kostela špitální kaple sv. 
Máří Magdalény; v Kouřimi proboštský kostel sv. Martina. 


