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Abstrakt 

 

Předkládaná bakalářská práce se věnuje významné osobnosti českých dějin první 

poloviny 14. století, Janu Volkovi (kol. 1290–1351), nemanželskému synu krále Václava 

II. Cílem práce je analyzovat a interpretovat životní osudy Jana Volka a zasadit je do 

širšího dobového kontextu. Největší důraz je kladen na jeho působení v roli 

vyšehradského probošta, nejvyššího kancléře a diplomata. Dále je vyzdvižen vztah mezi 

Volkem a královnou Eliškou Přemyslovnou. Ve speciálních kapitolách jsou rozebrány 

události dramatického roku 1322 a otázky kolem Volkova původu. Okrajově se práce 

věnuje i životním peripetiím dalších levobočků z konce přemyslovské éry. Časově je 

bakalářská práce ohraničena rokem 1334, kdy se Jan Volek stal olomouckým biskupem, 

a kdy se celkově změnilo Volkovo postavení v rámci českých zemí, mimo jiné                        

i v návaznosti na návrat kralevice Karla do Čech.  

 

Klíčová slova: Jan Volek; královský levoboček; vyšehradský probošt; nejvyšší zemský 

kancléř; 14. století; České království, vyšehradské probošství; Jan Lucemburský; Eliška 

Přemyslovna; avignonské papežství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

The the following bachelor’s thesis deals with an important figure of the first half of the 

14th century in Czech history, John the Bullock (ca. 1290–1351), the illegitimate son of 

King Wenceslas II. The goal of this thesis is to analyze and interpret the life and fate of 

Jan the Bullock and to place them in the historical context. The greatest emphasis is 

placed on his work as the provost of the Vyšehrad Chapter, the Supreme Chancellor, and 

a diplomat. Furthermore, the relationship between John the Bullock and Queen Elizabeth 

Premyslid is highlighted. The events of the dramatic year of 1322 and questions about 

John’s origin are discussed in special chapters. The thesis also deals with the life 

vicissitudes of other illegitimate children from the end of the Premyslid era. This 

bachelor’s thesis ends with the year 1334, when Jan the Bullock became bishop of the 

Olomouc and when John's position in the Czech lands changed overall, among other 

things in connection with the return of Prince Charles to Bohemia.  

Key words: Jan the Bullock; Royal illegitimate child; Provost of the Vyšehrad Chapter; 

Bohemian Royal Chancellor; 14th century; Kingdom of Bohemia; Vyšehrad Chapter; 

John of Bohemia; Elizabeth of Bohemia; Avignon Papacy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obsah 
 

Úvod .................................................................................................................................. 8 

1. Rozbor použitých pramenů a literatury, metodologická východiska ...................... 10 

2. Životy a kariéry levobočků a jejich rodin na dvoře posledních Přemyslovců ......... 16 

2.1. Mikuláš I. Opavský .......................................................................................... 17 

2.2. Jan Vyšehradský ............................................................................................... 21 

2.3. Nemanželské dcery Přemysla Otakara II. ........................................................ 23 

2.4. Anežka z Kuenringu ......................................................................................... 26 

2.5. Jan z Falkenštejna ............................................................................................. 27 

2.6. Jména levobočků .............................................................................................. 29 

3. Dětství a rodina Jana Volka ..................................................................................... 31 

3.1. Volek a vladykové z Tetína.................................................................................. 33 

3.2. Geneze přídomku a heraldické otázky ................................................................. 36 

3.3. Dětství a dospívání ............................................................................................... 38 

4. Vyšehrad na počátku 14. století a nástup Jana Volka .............................................. 40 

4.1. Probošti vyšehradské kapituly na přelomu století ............................................ 41 

4.2. Nástup Jana Volka ............................................................................................ 44 

4.3. Probošt a kancléř Jan Volek mezi léty 1319–1322 .......................................... 48 

5. Divoký rok 1322 ...................................................................................................... 52 

5.1. Jak nás informuje Zbraslavská kronika ............................................................ 52 

5.2. Předpoklady Volkova zatčení ........................................................................... 55 

5.3. Dohra ................................................................................................................ 65 

6. Závěr jedné kariéry .................................................................................................. 68 

6.1. Smrt královny Elišky Přemyslovny .................................................................. 68 

6.2. Stavební vývoj Vyšehradu v letech 1319–1334 ............................................... 70 

6.3. Cesta do Merana ............................................................................................... 72 

6.4. Bilancování ....................................................................................................... 73 

7. Cesty Jana Volka do Avignonu ............................................................................... 76 

7.1. Diplomatické aktivity Jana Volka u papežské kurie ........................................ 76 

7.2. Jan Volek na cestách mezi Prahou a Avignonem ............................................. 85 

7.3. Olomouckým biskupem ................................................................................... 87 

Závěr ............................................................................................................................... 89 



 

 

Seznam zkratek ............................................................................................................... 92 

Seznam pramenů a literatury ........................................................................................... 93 

Prameny a edice .......................................................................................................... 93 

Literatura ..................................................................................................................... 95 

Přílohy ........................................................................................................................... 100 

Příloha I. .................................................................................................................... 100 

Příloha II. .................................................................................................................. 101 

Příloha III. ................................................................................................................. 102 

Příloha IV. ................................................................................................................. 103 

Příloha V. .................................................................................................................. 104 

Příloha VI. ................................................................................................................. 105 

Příloha VII. ................................................................................................................ 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Úvod 
 

Nemanželský syn krále Václava II. Jan, řečený Volek, v minulosti často byl 

poněkud na okraji badatelského zájmu. Jako vyšehradský probošt a nejvyšší kancléř 

ovšem často stál poměrně blízko centru politického dění v Čechách, které v té době 

procházely poměrně svízelným obdobím. První polovina 14. století, během které Jan 

Volek žil a působil, se nesla ve znamení konce panování přemyslovského rodu a nástupu 

nové lucemburské dynastie. Jan Volek byl mužem mnoha tváří a údělů. Jako vyšehradský 

probošt úspěšně provedl svou kapitulu chaotickým obdobím a dokázal jí zajistit své místo 

mezi ostatními církevními institucemi v Čechách. I pro úřad nejvyššího kancléře 

představovalo Volkovo angažmá zásadní předěl. Jan Volek rovněž působil jako 

významný diplomat u papežské kurie v Avignonu. Stranou nelze ponechat ani Volkovy 

mezilidské vztahy, které mnohdy ovlivňovaly chod nejvyšší politiky. Jako příklad lze 

uvést jeho těsné pouto ke královně Elišce Přemyslovně.  

Tato práce si klade za cíl rozšířit povědomí o osobnosti Jana Volka, a také 

upozornit na jeho zásluhy na ukotvení lucemburské dynastie v Čechách. Zároveň bych 

chtěl Jana Volka začlenit do širšího vnímání přemyslovského rodu, zvláště pak 

v souvislosti s přemyslovskými levobočky.  Práce jako taková je ohraničena rokem 1334, 

což je rok, kdy se Jan Volek stal olomouckým biskupem. Toto rozdělení je zapříčiněno 

především snahou o to, aby nedošlo jen k schématickému popisu života Jana Volka. 

Vzhledem k tomu, že se ziskem biskupského důstojenství se do značné mír poměnilo 

Volkovo postavení v rámci Českých zemí, je třeba oběma etapám přikládat stejnou váhu 

a pozornost.  

Předkládaná práce je rozdělena do několika dílčích kapitol. V první představuji 

pramennou základnu ke zvolenému tématu a také stěžejní literaturu, kterou jsem při psaní 

využil. Ve druhé kapitole představuji levobočky, kteří se pohybovali na dvoře krále 

Přemysla Otakara II. a Václava II. V této kapitole také porovnávám jejich životní osudy 

a vyvozuji z nich, jaké vyhlídky měli přemyslovští levobočci v poslední třetině 13. století. 

Stranou neponechávám ani Anežku z Kueringu. Třetí kapitola je věnována Volkovu 

nejranějšímu mládí. Přestavuji v ní otázky a problémy, které panují kolem jeho původu  

a rodiny. Zaměřuji se v ní také na heraldické otázky, které se v souvislosti                                          
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s Janem Volkem objevují. Následující kapitola popisuje okolnosti, za kterých se Volek 

stal vyšehradským proboštem. Zároveň jsou v této kapitole zahrnuty události prvních let 

jeho zdejšího působení. Na tuto pasáž souvisle navazuje kapitola o událostech roku 1322, 

ve kterém byl Volek králem Janem Lucemburským zajat v souvislosti s údajným útěkem 

královny Elišky do Bavorska. Tento rok představoval ve Volkově životě zásadní zlom,              

a proto podrobněji rozpracovávám otázky, které se k roku 1322 váží, a rovněž nabízím 

jejich možnou novou interpretaci. V šesté kapitole se věnuji vztahu Jana Volka 

s královnou Eliškou. Zaměřuji se především na otázky kolem královnina umírání a smrti 

na Vyšehradě. Dále se v této kapitole věnuji stavebnímu vývoji vyšehradské akropole 

v době Volkova působení. Stranou neponechávám ani diplomatickou misi do Merana, 

kterou Jan Volek vedl a která se do budoucnosti ukázala jako klíčová. V závěru této části 

celkově hodnotím Volkův přínos pro vyšehradskou kapitulu a královskou kancelář. 

Poslední oddíl mé práce se souhrnně věnuje Volkovým diplomatickým cestám 

k papežské kurii do Avignonu. Jsou zde jednotlivě rozepsány konkrétní návštěvy a jsou 

zasazeny do širšího kontextu. Dále poukazuji na celkový rámec Volkových cest včetně 

jejich praktického průběhu a logistiky. Kapitola je završena Volkovým nástupem do 

úřadu olomouckého biskupa. V závěru práce jsou shrnuty výsledky mého bádání                          

a nastíněny možnosti dalšího výzkumu osobnosti Jana Volka. 
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1. Rozbor použitých pramenů a literatury, metodologická 

východiska 
 

Výzkum Jana Volka je z mnoha důvodů komplikovaný. Kvůli jeho 

nemanželskému původu prakticky neexistují pramenné zprávy o jeho mládí a dospívání. 

Zároveň v době jeho aktivního působení nebyl pro dobové kronikáře zajímavou postavou 

a zmiňován byl jen okrajově, pokud vůbec. Proto hlavní východisko této práce představují 

prakticky prameny diplomatického charakteru. Pracoval jsem jak s existujícími tištěnými 

edicemi, tak s dokumenty, které jsou zpřístupněny digitálně. 

Mezi tištěné pramenné edice, které jsem při psaní této práce využíval patří 

bezesporu na prvním místě Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et 

Moraviae (II. a III. svazek),1 v nichž lze nalézt zásadní informace pro Volkovo působení 

v Čechách. Pro výzkum Volkova působení mimo prostor českého království, především 

se jedná o jeho diplomatické cesty k papežské kurii do Avignonu, jsem využil 

monumentální edici Zdeňky Hledíkové Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas 

illustrantia tomus prodromus. Acta pontificum Romanorum Clementis V., Johannis XXII. 

et Benedicti XII.2 Tato edice poskytuje bližší náhled na Volkovo působení u kurie                           

a na dokumenty v této souvislosti vydané. Okrajově jsem, především pro výzkum 

generace levobočků z poslední třetiny 13. století a pro odhalení peripetií Volkova nástupu 

na olomoucký biskupský stolec, vyžíval také edice, které se váží především k vedlejším 

korunním zemím. Jednalo se o Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (IV. - VII. 

 
1 Josef EMLER (ed.), Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars II, 1253-1310, 

Praha 1882; a Josef EMLER (ed.), Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars 

III, 1311-1333, Praha 1890. 

2 Zdeňka HLEDÍKOVÁ (ed.), Acta pontificum Romanorum: Clementis V. 1305-1314, Johannis XXII. 1316-

1334, Benedicti XII 1335-1342, Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia tomus prodromus, 

Praha 2003. Zdeňka Hledíková téma cest českých kleriků do Avignonu dále zpracovávala. Viz dále.  
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svazek)3 a Schlesisches Urkundenbuch (IV. a VI. svazek).4 Nakonec ještě musím zmínit 

dílo Johanna Losertha Das St. Pauler Formular-Briefe und Urkunden aus der Zeit König 

Wenzels II. Tuto edici jsem využil především pro výzkum osudů Jana Vyšehradského                    

a jeho vztahu s Janem Volkem. Stranou nelze ponechat ani článek Zdeňky Hledíkové 

Statuta vyšehradské kapituly z roku 1317, který se zabývá, jak napovídá název, statutami 

vyšehradské kapituly z roku 1317, které jsou zásadní pro pochopení vnitřního fungování 

vyšehradské kapituly. Součástí tohoto článku je rovněž edice těchto statut.5 Ve vztahu 

k Vyšehradu je třeba uvést také tzv. Vyšehradský kopiář bílý.6 Z digitalizovaných 

pramenů jsem v rámci této práce využil především fond listin kolegiátní kapituly 

vyšehradské uložených v Národním archivu.7  

Ze soudobých narativních pramenů jsem využíval především Zbraslavskou 

kroniku Petra Žitavského, která jako jediná poskytuje k Janu Volkovi soudobé 

informace.8  Sdělení Petra Žitavského však nelze přejímat absolutně, ale s vědomím, že 

kronika obsahuje různé nepřesnosti, či – vědomé i nevědomé – zamlčování některých 

detailů, což byl někdy důsledek kronikářova až nekritického, obdivu k Václavovi II.                     

a Elišce Přemyslovně, jindy patrně i opatově nedostatečné informovanosti. Na úskalí 

práce se Zbraslavskou kronikou upozornilo v poslední době několik studií, z nichž tři 

 
3 Antonii BOCZEK (ed.), Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Tomus IV, 1268-1293, Olomouc 

1845; Antonii BOCZEK – Josef CHYTIL (eds.), Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Tomus V, 

1294-1306, Brno 1850; Petr CHLUMECKÝ – Josef CHYTIL (eds.), Codex diplomaticus et epistolaris 

Moraviae: Urkunden-sammlung zur Geschichte Mährens. Bd. VI, 1307-1333, Brno 1854; Petr 

CHLUMECKÝ – Josef CHYTIL (eds.), Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae: Urkunden-sammlung 

zur Geschichte Mährens. Bd. VII, 1334-1349, Brno 1858. 

4 Appelt HEINRICH – Josef Joachim MENZEL – Irgang WINFRIED (eds.), Schlesisches Urkundenbuch. 

Bd. 4, 1267-1281, Köln – Wien 1988; Irgang WINFRIED – Daphne SCHADEWALDT (eds.), Schlesisches 

Urkundenbuch. Bd. 6, 1291–1300, Köln – Weimar – Wien 1998. 

5 Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Statuta vyšehradské kapituly z roku 1317, in: Královský Vyšehrad 4.: sborník 

příspěvků ze semináře 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, ed. Bořivoj 

NECHVÁTAL, Praha 2012, s. 134-165.  

6 Pavel BOHÁČ, Vyšehradský kopiář bílý, in: Královský Vyšehrad 2.: sborník příspěvků ke křesťanskému 

miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla, ed. Bořivoj NECHVÁTAL, 

Kostelní Vydří 2001, s. 113-132.  

7 Národní archiv. Archiv kolegiátní kapituly vyšehradské, díl I., inventář listin, kol. 1088–1879. Dostupné 

z: http://www.badatelna.eu/fond/250 (online), (citováno 15.1. 2021). 

8 Petra Žitavského kronika Zbraslavská, ed. Josef EMLER, in: Fontes rerum Bohemicarum = Prameny 

dějin českých. Svazek IV, Praha 1884. 
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byly publikovány roku 2017 na stránkách časopisu Mediaevalia Historica Bohemica.9                

O Volkově druhém životě částečně pojednává Das Granum catalogi praesulum 

Moraviae: nach der Handschrift des Olmützer Domcapitelarchivs.10 Toto dílo z počátku 

15. století také jako první zmiňuje jméno Volek. V rámci srovnávání kariér jiných 

levobočků, jsem dále použil Letopis Jindřicha Heimburského,11 Kroniku Františka 

Pražského,12 Kroniku Přibíka Pulkavy z Radenína13 a Kroniku Beneše Krabice                             

z Veitmile.14 Ze zahraničních děl je pak potřeba zmínit Štýrskou rýmovanou kroniku, která 

ovšem, v souvislosti s levobočky posledních přemyslovských králů, poskytuje do značné 

míry zkreslující informace.15 

Jan Volek, jako jeden z nejvýznamnějších církevních činitelů v Čechách v první 

polovině 14. století, má poměrně skromné zastoupení v české historiografii. Do dnešního 

dne se nedočkal vlastní monografie. Z poslední doby se mu více ve svých pracích 

věnovala, byť povětšinou nepřímo, nedávno zesnulá profesorka Zdeňka Hledíková. Její 

publikace tvoří hlavní pilíř této práce. Stěžejní pro popsání podoby vyšehradské kapituly 

a královské kanceláře ve Volkově éře jsou články Zdeňky Hledíkové obsažené ve 

sbornících Královský Vyšehrad. Na prvním místě je třeba zmínit článek Vyšehradské 

proboštství a české kancléřství v první polovině 14. století.16 Rovněž vyšehradské kapitule 

 
9 Kateřina CHARVÁTOVÁ, Ota Durynský, zbraslavský opat a kronikář, in: MHB 20, 2017, s. 39-58; Anna 

PUMPROVÁ, Žebrák místo lékaře: o přínosu nové edice Zbraslavské kroniky k jejímu využití jako 

historického pramene, in: MHB 20, 2017, s. 59-84; Antonín ROBERT, Druhý život Zbraslavské kroniky: 

v historiografické reflexi od 14. do konce 18. století, in: MHB 20, 2017, s. 85-119.  

10 Johann LOSERTH (ed.), Das Granum catalogi praesulum Moraviae: nach der Handschriften des 

Olmützer Domcapitelarchivs, Wien 1892. 

11 Letopis Jindřicha Heimburského, ed. Josef EMLER, in: Fontes rerum Bohemicarum = Prameny dějin 

českých. Svazek III, Praha 1882. 

12 Kronika Františka Pražského, ed. Josef EMLER, in: Fontes rerum Bohemicarum = Prameny dějin 

českých. Svazek IV, Praha 1884. 

13 Kronika Přibíka Pulkavy z Radenína, eds. Josef EMLER – Jan GEBAUER, in: Fontes rerum 

Bohemicarum = Prameny dějin českých. Svazek V, Praha 1893. 

14 Kronika Beneše Krabice z Veitmile, ed. Josef EMLER, in: Fontes rerum Bohemicarum = Prameny dějin 

českých. Svazek IV, Praha 1884. 

15 Ottokars Österreichische Reimchronik. Teil 2, ed.  Joseph SEEMÜLLER, Nach den Abschriften Franz 

Lichtensteins. Deutsche Chroniken und andere Geschichtsbücher des Mittelalters, in: MGH Dt. Chron. 5,2. 

Hannover 1890. 

16 Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství v první polovině 14. století, in: 

Královský Vyšehrad 2.: sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na 

kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla, ed. Bořivoj NECHVÁTAL, Kostelní Vydří 2001, s. 126-127. 
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se, byť z jiného úhlu, věnuje její další článek Závěť Elišky Přemyslovny.17 Další oblastí, 

které se ve svém díle Z. Hledíková věnovala, byly cesty českých kleriků do Avignonu. 

V tomto směru je zapotřebí zmínit článek Češi u římské kurie za prvních tří avignonských 

papežů.18 Tento článek byl pak rozveden v knize Počátky avignonského papežství a české 

země.19 Tato kniha je zásadní nejen pro výzkum Jana Volka, kterému je zde věnována 

celá jedna obsáhlá kapitola, ale také pro výzkum diplomatických cest do Avignonu 

obecně. Závěrem je zde třeba uvést ještě jeden článek Z. Hledíkové Alžběta, dcera 

Václava III., ve kterém jsou detailně rozebrány životní peripetie nemanželské 

Přemyslovny Alžběty.20 Vzhledem k tomu, že s ní bývá Jan Volek často spojován, a že 

se k ní během svého života několikrát přihlásil, se jedná o důležitou postavu, která by 

neměla zapadnout.    

Neopominutelným dílem pro každého, kdo se zabývá dobou krále Jana 

Lucemburského, je kniha Lenky Bobkové Jan Lucemburský, otec slavného syna.21 Jako 

přehledová literatura pro toto období dále slouží dvě knihy z edice Velké dějiny zemí 

Koruny české.22 Ze starších děl se dále jedná o knihy Josefa Šusty a Jiřího Spěváčka.23 

V těchto publikacích je ovšem, z dnešního pohledu, mnoho nepřesností. Především pak 

Spěváčkovo dílo je ve vztahu k Janu Volkovi poněkud zavádějící. Dále je třeba také 

zmínit tři publikace, které se věnují době vlády krále Václava II.24 I zde je ovšem Jan 

 
17 Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Závěť Elišky Přemyslovny, in: Královský Vyšehrad 3.: sborník příspěvků ze 

semináře Vyšehrad a Přemyslovci, ed. Bořivoj NECHVÁTAL, Kostelní Vydří 2007, s. 128-143.  

18 Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Češi u římské kurie za prvních tří avignonských papežů, in: ČČH 102, 2004,                   

s. 249-272.  

19 Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, Praha 2013.  

20 Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Alžběta, dcera Václava III., in: MHB 8, 2001, s. 43-50.  

21 Lenka BOBKOVÁ, Jan Lucemburský: otec slavného syna, Praha 2018. 

22 Vratislav VANÍČEK, Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. 3. 1250-1310, Praha a Litomyšl 2002.  

23 Josef ŠUSTA, České dějiny: Dílu II. část 1, Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví, Praha 1935; Josef 

ŠUSTA, Dvě knihy českých dějin: kus středověké historie našeho kraje. Kniha druhá, počátky lucemburské. 

1308-1320, Praha 1919; Jiří SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba (1296-1346): k prvnímu vstupu 

českých zemí do svazku se západní Evropou, Praha 1994; Jiří SPĚVÁČEK, Karel IV: život a dílo: (1316-

1378), Praha 1980. 

24 Kateřina CHARVÁTOVÁ, Václav II.: král český a polský, Praha 2007; Libor JAN, Václav II.: král na 

stříbrném trůnu: 1283-1305, Praha 2015; Josef ŽEMLIČKA, Do tří korun: poslední rozmach Přemyslovců 

(1278-1301), Praha 2017.  
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Volek zmiňován, pokud vůbec, okrajově. Podobná situace je i v případě Václava III.25 

Pro výzkum přemyslovských levobočků 13. století je zásadní postavou král Přemysl 

Otakar II., jemuž se věnuje kniha Josefa Žemličky Přemysl Otakar II.: král na rozhraní 

věků.26 Poslední velkou monografii, kterou zde zmíním, je Eliška Přemyslovna: královna 

česká 1292-1330 od Elišky Kopičkové.27 Jan Volek je neodmyslitelně spjat se svou 

královskou sestrou, a je proto logické, že je zde věnováno mnoho prostoru i Volkovi.  

Z další použité literatury vyčnívá článek Ivo Hlobila Přemyslovec Jan Volek 

(zemřel 1351): rodopisné, heraldické a sfragistické otázky.28 Tento článek byl pro mne 

velkou oporou při zkoumání Volkova rodinného zázemí, erbu i přídomku. Zároveň jako 

jeden z mála je zaměřen výhradně na něj. Vzhledem k tomu, že prakticky vše, co se váže 

k jeho dětství, je zahaleno rouškou neznáma, představuje tento článek i neucelenější vhled 

do tohoto Volkova životního období. Jistou alternativu pro náhled Ivo Hlobila je článek 

Zemský písař Štěpán z Tetína, jeho původ a potomstvo, který se Volkovu dětství okrajově 

také věnuje.29 Vhled do obecného fenoménu středověkého dětství představuje kniha Děti 

a dětství: od středověku na práh osvícenství, která ovšem tématiku panovnických 

levobočků postihuje spíše okrajově.30  

Vzhledem k četným Volkovým diplomatickým aktivitám jsem se zajímal                         

i o podobu cestovaní ve středověku. Dobrý přehled v tomto ohledu poskytuje kniha 

Cestování ve středověku, která se tématu věnuje obecně.31 Další dílčí téma dále 

představuje archeologie. Pro zkoumání architektonického vývoje vyšehradské akropole 

je výborným zdrojem nedávno vydaná kniha Vyšehrad: knížecí a královská akropole: 

 
25 Karel MARÁZ, Václav III.: (1289-1306): poslední Přemyslovec na českém trůně, České Budějovice 

2007. 

26 Josef ŽEMLIČKA, Přemysl Otakar II.: král na rozhraní věků, Praha 2011.  

27 Božena KOPIČKOVÁ, Eliška Přemyslovna: královna česká 1292-1330, Praha 2008.  

28 Ivo HLOBIL, Přemyslovec Jan Volek (zemřel 1351): rodopisné, heraldické a sfragistické otázky, in: 

Umění 35, 1987, s. 478-482.  

29 Marek STARÝ, Zemský písař Štěpán z Tetína, jeho původ a potomstvo, in: Genealogické a heraldické 

listy 19 (=Acta genealogica ac heraldica), 1999, s. 27-37.  

30 Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ – Martin HOLÝ – Tomáš STERNECK (eds.), Děti a dětství: od 

středověku na práh osvícenství, Praha 2019. 

31 Norbert OHLER, Cestování ve středověku, Jinočany 2003. 
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svědectví archeologie.32 Za zmínku zde stojí i to, že Bořivoj Nechvátal se Vyšehradu 

věnuje již dlouhodobě je autorem, mimo jiné, monografie Vyšehrad, která se zabývá 

historií vyšehradské akropole jako celku.33   

Při zkoumání osudů Jana Volka jsem posupoval částečně deskriptivní metodou, 

založenou na analýze a interpretaci pragmatických písemností. Dále byla využívána 

komparační metoda, která mi umožnila domýšlet některé detaily jeho života srovnáním 

s obdobnou životní poutí některých jeho současníků. Přihlížel jsem též k postupům 

historické antropologie a sociologie, především pak v otázkách vzorců společenského 

zařazení a chování levobočků, fungování rodinných vztahů.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Václav MOUCHA – Bořivoj NECHVÁTAL – Ladislav VARADZIN (eds.), Vyšehrad: knížecí                              

a královská akropole: svědectví archeologie, Praha 2015.  

33 Bořivoj NECHVÁTAL, Vyšehrad, Praha 1976. 
34 K tomuto tématu teoreticky Richard van DÜLMEN, Historická antropologie: vývoj, problémy, úkoly, 

Praha 2002; Zdeněk R. NEŠPOR – Jan HORSKÝ, Historická antropologie? Metodické problémy                               

a paradoxy na pomezí dějepisectví, sociologie a sociální antropologie, in: Kuděj: časopis pro kulturní 

dějiny 6, Dolní Břežany 2004, s. 61-81. 
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2. Životy a kariéry levobočků a jejich rodin na dvoře 

posledních Přemyslovců  
 

Studium životních osudů nemanželských dětí ve středověku je pro nevelký počet 

pramenů poměrně složité, přestože se levobočci na panovnických dvorech, včetně dvora 

přemyslovského, nacházeli. Jejich společenské postavení bylo značně nejisté a podoba 

jejich budoucího života mnohdy záležela jen na libovůli jejich otců, tedy na tom, jak se 

stavěli k možnosti tyto děti zahnout i do oficiálních rodinných vazeb. Dále bylo 

pochopitelně důležité, jak byly tyto děti hmotně zaopatřeny. Mezi nejšťastnější se pak 

řadili ti potomci, kteří dosáhli právní legitimizace.  

To je také jeden z hlavních důvodů, proč se o existenci levobočků dozvídáme 

většinou, až když dosáhli dospělosti, a to jen v případech, kdy se otcové rozhodli ke svým 

dětem oficiálně přihlásit. V kariérní oblasti se středověcí levobočkové z největší části 

uplatňovali v církevní sféře, zatímco ta světská se u levobočků objevovala jen vzácně.  

Ve 13. století již bylo v podstatě vyloučeno, aby levoboček legálně převzal vládu po svém 

otci, jako tomu bylo v 11. století v případě knížete Oldřicha I. a jeho syna Břetislava I.35 

Zásadním důvodem, proč můžeme v průběhu 13. století nacházet zvýšené množství 

pramenných zpráv o levobočcích v okolí panovníka, je především upřímné úsilí krále 

Přemysla Otakara II. své nemanželské děti oficiálně legitimizovat a získat tak mužského 

dědice, kterého až do roku 1271 neměl. Dalším zásadním faktorem byla snaha Václava 

II. vytvořit si kolem sebe jakousi iluzi rodiny, kterou v dětství prakticky nepoznal. Navíc 

prožil velmi nelehké dětství a dospívání, což ho do budoucna psychicky poznamenalo.36 

Stranou rozhodně nelze ponechat ani úlohu mezilidských vztahů, které mezi sebou 

jednotliví aktéři měli a které se mohly významným způsobem podepsat na výsledné 

podobě vzájemných interakcí.    

Stranou nemůžeme ponechat ani matky oněch dětí. Jejich společenské postavení 

mohlo mít mnoho podob. Bližším bádáním jsou téměř nepostihnutelné matky pocházející 

z nejnižších poměrů. Většinou se jednalo o služebné, které se kolem dvora pohybovaly. 

V některých případech, jako tomu bylo například u Anežky z Kuenringu, se ovšem mohlo 

 
35 D. DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ – M. HOLÝ – T. STERNECK (eds.), Děti a dětství, s. 429. 

36 Kateřina CHARVÁTOVÁ, Václav II.: král český a polský, Praha 2007, s. 150. 
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jednat i o šlechtičny. Složité byly i podoby vztahů, které tyto ženy se svými milenci měly. 

Většinou ani není možné jasně říct, zda se jednalo o dlouhodobé vztahy anebo „pouze“    

o náhlé citové vzplanutí.   

Pokud chceme pochopit peripetie, kterými Jan Volek ve svém životě postupně 

procházel, musíme se nejprve alespoň v krátkosti podívat na předcházející generaci 

levobočků, kteří se v blízkosti panovnického dvora pohybovali. Na jejich životních 

osudech jsou dobře patrné problémy, se kterými se museli levobočkové a jejich nejbližší 

v průběhu 13. století vypořádat. Jejich osobní historie rovněž dobře ilustruje obecné 

problémy, které se vážou k obecnému studiu dětí z nemanželských vztahů.  

 

2.1. Mikuláš I. Opavský 
 

Nejznámějším levobočkem krále Přemysla Otakara II. byl bezpochyby                

Mikuláš I. Opavský, jehož matkou byla Anežka z Kuenringu, o které se zmiňují i někteří 

kronikáři a o které budu hovořit v samostatné podkapitole.37 O jeho raném dětství 

nemáme mnoho přímých zpráv. Přesné datum jeho narození je, jak tomu je u levobočků 

ostatně obvyklé, neznámé. Kronikář Přibík Pulkava z Radenína, který ovšem psal 

s odstupem jednoho staletí, kladl datum jeho narození přibližně do roku 1252.38 První 

soudobá písemná zmínka o jeho existenci pochází až z 6. října roku 1260, kdy mu byl 

papežem Alexandrem IV. udělen legitimizační dispens.39 Zároveň s ním přišel do                 

Čech i dispens pro jeho dvě nejmenované sestry.40 S ohledem na to, že narození syna 

mělo pro Přemysla Otakara II. nepochybně větší význam než narození dcer, je 

přinejmenším podezřelé, že by se k legitimizaci svých dětí odhodlal s takovýmto 

odstupem. Proto se můžeme domnívat, že ony dvě Mikulášovy sestry se narodily dříve   

a že až narození Mikuláše, ke kterému mohlo dojít někdy mezi lety 1255 a 1259, vedlo 

k zahájení politických kroků vedoucích k legitimizaci těchto dětí. Pro tuto tezi mluví i to, 

 
37 Kronika Přibíka Pulkavy z Radenína, in: FRB V, s. 143, „… quam pre ceteris diligebat, filiam domini 

de Kuenring de Austria, ex qua primo anno gemeravit filium nomine Nicolaum …“ Srov. Kronika Františka 

Pražského, in: FRB IV, s. 351. 

38 Kronika Přibíka Pulkavy z Radenína, in: FRB V, s. 143. 

39 CDB V/1, č. 239, s. 370–371. Dále J. ŽEMLIČKA, Přemysl Otakar II, s. 116. 

40 CDB V/1, č. 240, s. 371–372. 
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že na rozdíl od svých sester byl Mikuláš v dispensu přímo uveden jménem.41 Naději na 

to, že Mikuláš bude plně způsobilý jednoho dne po svém otci usednout na královský trůn, 

ovšem zmařila další papežská listina z 21. října téhož roku, která Mikulášovi odepřela 

právo získat královskou hodnost.42 De facto dědicem české koruny tak byl pouhých 

čtrnáct dní. Vytouženého legitimního dědice získal Přemysl až o jedenáct let později 

z druhého manželství s Kunhutou Uherskou v podobě syna Václava.  

Jak přesně vypadalo Mikulášovo mládí a jeho výchova, si můžeme jen domýšlet. 

Zřejmě ovšem byl nadále vychováván přímo v rámci panovnického dvora a byl 

připravován pro výkon světské služby. Je také možné, že jeho výchova probíhala společně 

s budoucím vratislavským vévodou Jindřichem IV. Probusem, který na dvoře Přemysla 

Otakara II. v této době také pobýval.43 

Mikuláš se postupně čím dál tím víc zapojoval do řádných královských služeb. 

V září roku 1273 se zúčastnil vojenské výpravy do Uher, během které byl spolu s dalšími 

padesáti bojovníky přímo Přemyslem Otakarem II. pasován na rytíře. Z královských 

levobočků byl tak jediný, který dosáhl rytířského stavu.44 Přemysl se pokusil zajistit 

Mikulášovi důstojnou budoucnost i tím, že mu někdy na koci 60. let udělil jisté důchody 

na Opavsku. Jak přesně toto panství vypadalo, a jaké s ním měl Přemysl Otakar II. další 

plány, nevíme. Vodítko neposkytuje ani Mikulášova oficiální titulatura, neboť v listinách 

vystupoval „jen“ jako pán Opavy.45 Otázkou zůstává i to, v jaké formě ony majetky na 

Opavsku získal. Titul opavský kníže se až do roku 1318 v listinách iniciovaných 

královskou kanceláří prakticky nevyskytoval. Až po návratu z uherského zajetí v roce 

1281 a po vypuzení Záviše z Falkenštejna z Opavska se Mikuláš sám sebe začal titulovat 

jako kníže opavský.46 Tento krok byl však spíše zamýšlen jako titulární opora pro 

Mikulášovo další působení na Opavsku.47  

 
41 Markéta STŘEŠTÍKOVÁ, Králův syn.: Dětství a jinošství Mikuláše I. Opavského, in: Opava: sborník               

k dějinám města 3, Opava 2003, s. 12–13. 

42 M. STŘEŠTÍKOVÁ, Králův syn, s. 14. Srov. CDB V/1, č. 244, s. 376; CDB V/1, č. 245, s. 377. 

43 J. ŽEMLIČKA, Do tří korun, s. 82. 

44 M. STŘEŠTÍKOVÁ, Králův syn, s. 15. 

45 CDM IV, č. 22, s. 27–28, „… dominus Opauie …“ Dále CDM IV, č. 34, s. 42–43. 

46 Např. SUB IV, č. 427, s. 285–286; SUB IV, č. 424, s. 283–284; SUB IV, č. 425, s. 284.  

47 M. STŘEŠTÍKOVÁ, Králův syn, s. 15. 
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Mikuláš se rovněž osobně zúčastnil vojenské kampaně v létě roku 1278, která byla 

neslavně završena 26. srpna bitvou na Moravském poli a smrtí krále Přemysla Otakara II. 

Mikuláš byl po bitvě zajat a odvezen do Uher, kde byl vězněn. O průběhu jeho věznění, 

bohužel, nemáme konkrétní zprávy. Opavsko se rázem ocitlo se svolením krále Rudolfa 

I. Habsburského pod kontrolou královny vdovy Kunhuty,48 která dokonce vystupovala 

jako paní Opavy.49 O okolnostech Mikulášova propuštění v létě roku 1281 máme jen kusé 

informace. Za iniciátora jeho vykoupení ze zajetí bývá často označován přímo Rudolf 

Habsburský, který tímto krokem mohl chtít docílit oslabení rychle rostoucí moci Záviše 

z Falkenštejna.50 Krátce po svém návratu se Mikuláš plně přihlásil k odkazu svého otce, 

když ke své titulatuře pána Opavy přimkl i zdůraznění, že je synem českého krále.51 Tento 

akt proběhl za osobní účasti vratislavského vévody Jindřicha IV. Probuse, kterého 

Mikuláš uváděl jako svého příbuzného.52 Během následujících dvou let sice dokázal 

opanovat téměř celé Opavsko, ale záhy po návratu Václava II. do Čech v květnu roku 

1283 došlo k obnovení sporů mezi ním a Závišem.53 Václav II. vnímal Opavsko jako 

nedělitelnou součást markrabství moravského, a tedy jako svůj přímý majetek. Král zašel 

dokonce tak daleko, že na konci roku 1283 udělil městu Opavě četná privilegia a tím tak 

okázale opomněl jakékoliv Mikulášovy případné nároky. Je ovšem samozřejmě také 

možné, že se jednalo o intriku ze strany Záviše z Falkenštejna, která byla prostřednictvím 

mladého panovníka „jen“ vedena.54 Přesné znění onoho královského privilegia se sice, 

bohužel, nedochovalo, ale jistě bylo pro Mikuláše zcela nepřijatelné. V reakci na něj se 

dokonce nakrátko uchýlil k ozbrojenému odporu.55 Tato vojenská epizodka skončila 

následujícího roku vzájemnou dohodou mezi Mikulášem, Václavem II. a opavskými 

 
48 RBM II, č. 1154, s. 496, „… Nos itaque praedictae dominae reginae precibus favorabiliter annuentes ei 

trium milium marcarum proventus et redditus assignamus, et faciemus assignari, videlicet Opaviensem 

provinciam ...“ 

49 CDM IV, č. 168, s. 229-230, „Kunegundis, regina Boëmiae et domina terrae Opaviae…“ 

50 Martin WIHODA, Mikuláš I. Opavský mezi Přemyslovci a Habsburky, in: ČČH 99, 2001, s. 217. Srov. 

J. ŽEMLIČKA, Do tří korun, s. 82. 

51 CDM IV, č. 189, s. 254, „… Nicolaus, dux Opaviae… dei gratia filius incliti regis Bohemie…“  

52 Tamtéž, „… consaguineo nostro …“  

53 M. WIHODA, Mikuláš I. Opavský, s. 217–220. 

54 J. ŽEMLIČKA, Do tří korun, s. 113. 

55 WIHODA, Mikuláš I. Opavský, s. 221. 
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měšťany.56 Díky intervenci krále Rudolfa Habsburského se Mikulášova pozice postupně 

zlepšovala a nakonec se Václav II. na dobu tří let vzdal nároků na držbu Opavska 

v Mikulášův prospěch.57 Ono vzájemné sbližování mezi Mikulášem a Rudolfem nakonec 

vedlo v únoru roku 1285 ke sňatku Mikuláše s Habsburkovnou Adelheidou, která se stala 

matkou tří synů, Mikuláše II., Václava a Jana, a tak vlastně i pramatkou rodu opavských 

Přemyslovců.58  

Poté, co byla Závišova mocenská klika na přelomu let 1289 a 1290 poražena, se 

Mikuláš stal přímým strůjcem jeho popravy před branami hradu Hluboká.59 Tímto 

krokem se prakticky přes noc stal jedním z nevlivnějších velmožů v zemi. Dne 10. ledna 

roku 1289 byl osobně přítomen lennímu holdu Kazimíra Opolsko Bytomského. Tuto 

holdovací akci navíc možná sám pomáhal zprostředkovat.60 Dále se následujícího roku 

zúčastnil jednání se slezskými knížaty a následného vojenského tažení do Polska roku 

1291.61 Paralelně s těmito aktivitami se snažil působit i v Opavsku, kde ovšem opakovaně 

narážel na svého královského bratra.62 Roku 1295 je doložen jako krakovský starosta 

v Polsku,63 zatímco Opavsko bylo opanováno Václavem II.64 Mikuláš se osobně zúčastnil 

jednání ve Vídni v únoru roku 1298 po boku Václava II. se spojenci rakouského vévody 

Albrechta Habsburského a o rok později v srpnu s Vladislavem Lokýtkem, kdy už ovšem 

byl uváděn „jen“ jako bratr krále. Pozoruhodné je, že zde vystupoval jako Lokýtkův 

 
56 Tamtéž, s. 221–222. Viz CDM IV, č. 217, s. 285-286. 

57 RBM II, č. 1393, s. 598-599. 

58 M. WIHODA, Mikuláš I. Opavský, s. 223. 

59 Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: FRB IV, s. 32-33, „… Post hec rex municiones regni, quas 

Zewischius in sua potestate habuerat, recuperare satagens, fratrem suum, ducem Nicolaum, exercitus sui 

ductorem constituit, qui circa castrum, quod Vroburg, vulgo dicitur, figens tentoria, presertim cum amici 

Zewischii desuper habitantes ipsum castrum resignare renuerent, Zewischium in eiusdem castri suburbio 

fratribus suis aspicientibus decollari mandavit …“ 

60 J. ŽEMLIČKA, Do tří korun, s. 145. 

61 RBM II, č. 1530, s. 658-659. 

62 K jeho aktivitám zde např. RBM II, č. 1611, s. 692. 

63 RBM II, č. 1882, s. 809; RBM II, č. 1883, s. 810; RBM II, č. 1886, s. 810. 

64 Václav II. někdejší panování svého bratra v Opavě přehlížel. Viz SUB VI, č. 344, s. 271, „… Quod cum 

olim in annis pupillaribus seu infra annos puberes constituti villam nostram dictam Trebenouicz sitam in 

terra Opavie, que quidem terra per alios occupata tunc temporis tenebatur …“ 
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rádce.65 Je otázkou, zdali se jednalo o zradu a zběhnutí, anebo jestli bylo Mikulášovo 

zdejší angažmá pouze zprostředkovatelské.66  

Až do konce roku 1306 o Mikulášových aktivitách nemáme bližší zprávy. Na 

Opavsko se vrátil až po olomoucké vraždě krále Václava III. a okamžitě se zde ujal plné 

vlády.67 Závěr jeho života se nesl ve znamení krvavého boje o osiřelý královský trůn. 

V tomto konfliktu otevřeně podporoval habsburskou stranu. Zatímco jeho návrat 

koresponduje s nástupem Rudolfa I. Habsburského na český trůn, jeho následné vyhnání 

z Opavska někdy v roce 1308 bylo podle názoru Martina Wihody naopak zapříčiněno 

s největší pravděpodobností vraždou římského krále Albrechta I. a následným 

odstoupením Habsburků ze zápasu o nástupnictví v českých zemích.68 Mikuláš se stáhl 

buď na plumlovské panství anebo do Brna, kde byl posléze pochován 25. července roku 

1318 v minoritském kostele svatého Jakuba.69  

 

2.2. Jan Vyšehradský  
 

Dalším zajímavým levobočkem Přemysla Otakara II., který působil na dvoře 

svého královského bratra Václava II., byl Jan Vyšehradský. Na rozdíl od Mikuláše I. 

neznáme přesnou identitu Janovy matky. Záhadou je i rok jeho narození. Patrně se narodil 

až po legitimizaci Mikuláše I. a jeho dvou sester, tedy někdy po roce 1260, neboť na výše 

zmíněné dispensační listině nebyl uveden.70 Je ovšem teoreticky možné, že i jeho matkou 

byla Anežka z Kuenringu.71 O jeho životě víme ve srovnání s Mikulášem I. poměrně málo 

 
65 L. JAN, Václav II, s. 201. Viz ACRB I, č. 68, s. 103–10, „… sicut consiliariis predicti regis, quos ad hoc 

rex ipse deputaverit, una cum illustri Nicolao fratre ipsius regis et Lexkone, consiliariis nostris, expedire 

videbitur super premissis omnibus st singulis …“  

66 L. JAN, Václav II, s. 201. Srov. K. CHARVÁTOVÁ, Václav II, s. 169. 

67 CDM V, č. 198-199, s. 209-211; CDM VI, č. 7, s. 6; CDM VII, č. 175, s. 793. 

68 M. WIHODA, Mikuláš I. Opavský, s. 228. Srov. Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: FRB IV,                   

s. 250. 

69 Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: FRB IV, s. 250, „… Ipse hoc anno satis pauper rebus, sed 

dives virtutibus in Brunna moritur et in ecclesia fratrum Ninorum ibidem circa festum beati Jacobi sepelitur 

…“ 

70 K. CHARVÁTOVÁ, Václav II, s. 150. Srov. L. JAN, Václav II, s. 135; Petr SOMMER – Dušan 

TŘEŠTÍK – Josef ŽEMLIČKA (eds.), Přemyslovci. Budování českého státu, Praha 2009, s. 570. Zde je 

Janovo narození posunuto do období kolem roku 1255. 

71 M. STŘEŠTÍKOVÁ, Králův syn, s. 13.  
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a o jeho dospívání ještě méně. Janova výchova předpokládala, že se bude realizovat 

v církevních službách. Nikdy ovšem nebyl řádně vysvěcen ani oficiálně legitimizován, 

takže teoreticky mu byla stále otevřena možnost i světské kariéry.72 Na druhé straně u něj 

muselo dojít alespoň k neformální legitimizaci, neboť vystupoval v čele církevní 

organizace, která podléhala přímo papežské kurii. O případné formě a podobě této 

legitimizace ovšem nemáme žádné zprávy.73 Je možné, že byla provedena pouze ústní 

formou.  

Životní příběh Jana Vyšehradského byl v mnoha ohledech velmi podobný tomu, 

jaký prožil o půl století později i jeho synovec Jan Volek. Od 21. listopadu roku 1290 

vystupoval jako probošt vyšehradské kapituly a zároveň jako královský kancléř.74 Do 

okruhu králi blízkých poradců se tak dostal prakticky okamžitě po pádu vlivu Záviše 

z Falkenštejna. Jan se po zbytek svého života pohyboval v rámci panovnického dvora          

a aktivně se podílel na vykonávání politiky svého nevlastního královského bratra. Jako 

kancléř byl poměrně aktivní, s ohledem na to, že se jeho jméno opakovaně objevovalo ve 

svědečných řadách mnoha Václavem iniciovaných listin.75 Je zřejmé, že mezi Václavem 

II. a Janem Vyšehradským panovaly velmi dobré vztahy a že se král nebál Janovi svěřovat 

i náročnější státnické úkoly. O vzájemné náklonnosti hovoří i způsob, jakým Václav Jana 

v listinách oslovoval. Královská kancelář používala totiž pro jeho oslovování titul 

princeps, který byl jinak prakticky výhradně využíván při komunikaci s biskupy s úzkou 

vazbou k panovnickému dvoru.76 Jan rovněž udržoval dobré vztahy s bratrem Mikulášem 

I., který mu předal roku 1295 nebo 1296 ves Heraltice u Krnova.77 K nejvýznamnějším 

 
72 O této možnosti se hovoří v RBM II, č. 1707, s. 732, „… Postquam autem nobis – mori acciderit, aut si 

nos deo fauente per susceptionem superioris dignitatis seu statum nostrum monachalem uel laicalem 

habitum assumendo mutare contigerit …“ 

73 M. STŘEŠTÍKOVÁ, Králův syn, s. 13. 

74 RBM II, č. 1521, s. 655.  

75 Výběr listin, ve kterých figuruje Jan Vyšehradský RBM II, č. 1530, s. 658–659; RBM II, č. 1588, s. 683; 

RBM II, č. 1592, s. 685; RBM II, č. 1648, s. 706; RBM II, č. 1660, s. 712–713; RBM II, č. 1685, s. 724; 

RBM II, č. 1692, s. 726–727; RBM II, č. 1707, s. 732; RBM II, č. 2808, s. 1230. Dále J. LOSERTH (ed.), 

Das St. Pauler Formular, č. 4, 21, 23–28, 32, 35, 36, 92; s. 27–28, 38–39, 40–44, 47–48, 50–51, 51–52, 80 

(v tomto pořadí).    

76 L. JAN, Václav II, s. 135. Srov. J. LOSERTH, Das St. Pauler Formular, č. 23, s. 40, „… dilecto principi 

familiari et consiliario nostro venerabili Johanni Wissegradensi preposito …“ 

77 J. LOSERTH, Das St. Pauler Formular, č. 21, s. 38, „… quod nos tam sinceram carnis et sanguinis 

unionem, qua vir venerabilis dominus Johannes Wischegradensis ecclesie prepositus regni Bohemie 

cancellarius et carissimus frater noster nobis astringitur…“  
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úkolům, kterými byl Václavem II. pověřen, patřilo bezpochyby ovlivnění volby nového 

krakovského biskupa Jana Muskaty roku 1294, při čemž úzce spolupracoval                                    

s krakovským a sandoměřským hejtmanem Hynkem z Dubé.78 Dále mu byl roku 1296 

svěřen dohled nad převozem ostatků krále Přemysla Otakara II. ze Znojma do Prahy.79 

Nadto samozřejmě rozvíjel samostatně nebo v rámci vyšehradské kapituly i další, 

především majetkové, aktivity.80   

Toho roku v únoru rovněž zemřel pražský biskup Tobiáš z Bechyně, ve kterém 

král ztratil významnou mocenskou oporu. Úvahy o možném nástupu Jana Vyšehradského 

na uvolněné místo biskupa byly pro absenci oficiální legitimizace a řádného kněžského 

svěcení neprůchodné.81 Možná z tohoto důvodu byl nakonec zvolen kanovník Řehoř 

z Valdeka, jehož vysoký věk nesliboval dlouhé vykonávání úřadu. Předpoklad, že si Jan 

bude schopen vyřídit u papežské kurie své legitimizování a potvrzení možnosti 

kandidatury na biskupa s cílem, že bude o kandidaturu usilovat po smrti Řehoře 

z Valdeka, byl nakonec chybný. Jan Vyšehradský totiž nečekaně v poměrně mladém věku 

na den svatého Rufa, tedy 26. srpna, roku 1296, zemřel.82 Ve funkci vyšehradského 

probošta a královského kancléře byl vystřídán dalším blízkým královým 

spolupracovníkem Petrem z Aspeltu.83   

 

2.3. Nemanželské dcery Přemysla Otakara II.  
 

Poněkud stranou hlavnímu zájmu se nacházejí nelegitimní dcery krále Přemysla 

Otakara II., které se ovšem rovněž zapojily do chodu království. Na jejich příkladu je 

dobře vidět, jak zmateně referovali o levobočcích doboví kronikáři. Přibík Pulkava 

z Radenína se ve své kronice zmiňuje celkem o třech nemanželských dcerách Přemysla 

 
78 L. JAN, Václav II, s. 188. 

79 L. JAN, Václav II, s. 210–211. Srov. K. CHARVÁTOVÁ. Václav II, s. 150. 

80 J. ŽEMLIČKA, Do tří korun, s. 178 a 182 a 256. Např. RBM II, č. 1707, s. 732.  

81 Kronika Františka Pražského, in: FRB IV, s. 368–369. 

82 J. LOSERTH, Das St. Pauler Formular, č. 92, s. 80. Srov. Letopis Jindřicha Heimburského, in: FRB III, 

s. 321. 

83 K životu Jana Vyšehradského viz K. CHARVÁTOVÁ, Václav II, s. 150–151. Srov. L. JAN. Václav II, 

s. 135 a 210–212. 
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Otakara II. Zároveň s nimi zmiňuje i jejich manžele.84 Kronikář František Pražský se na 

druhé straně omezil jen na lakonické konstatování, že Přemysl měl s Anežkou 

z Kuenringu syna Mikuláše a několik dcer.85 V pramenech je nedoložitelné, zda měl 

Přemysl Otakar II. víc nemanželských dětí, které ovšem nijak nevstoupily do dějin anebo 

zemřely již v dětském věku. Také je otázka, zda byla Anežka z Kuenringu matkou všech 

Přemyslových nemanželských dětí. Je totiž velice pravděpodobné, že měl i jiné milenky, 

které se nedostaly do širšího povědomí. V současnosti se obecně soudí, že Přemysl Otakar 

II. měl celkem pět nemanželských dcer.86  

Jedním z nejzásadnějších pramenů pro výzkum nemanželských dcer Přemysla 

Otakara II. je papežský dispens z října roku 1260, kdy papež Alexandr IV. legitimizoval 

Mikuláše I. a jeho dvě sestry.87 Obě se tedy musely narodit někdy před tímto datem,                

a je tedy pravděpodobné, že byly dcerami Anežky z Kuenringu. První z těchto dcer, 

jménem Anežka, byla před rokem 1278 provdána za Bavora II. ze Strakonic.88 Její jméno 

se dochovalo jen díky listině jejího syna Viléma z 5. listopadu roku 1318.89 V době vydání 

této listiny byla Anežka již po smrti. Jako živá je naposledy doložena 23. června roku 

1306.90  

Druhá, jménem, bohužel, neznámá dcera se někdy před rokem 1273 vdala za 

Oldřicha z Vartenberka a Drnholce.91 Manželství trvalo krátce, protože Oldřich                         

z Vartenberka a Drnholce ještě téhož roku padl v boji a o dalších osudech jeho mladé 

vdovy prakticky nic nevíme.92 Markéta Střeštíková se na základě poznámky kronikáře 

Neplacha k roku 1275 domnívá, že se později provdala za Jindřicha V. z Kuenringu, čímž 

 
84 Kronika Přibíka Pulkavy z Radenína, in: FRB V, s. 144, „… Generavit insuper ex eadem postea tres 

filias, quarum unam dedit domino de Strakonicz, secundam domino de wartemberg et de Durrenholcz, 

terciam vero dedit domino Wockoni de Krawar …“ 

85 Kronika Františka Pražského, in: FRB IV, s. 351, „… filium nomine Nicolaum et postea filias plures …“ 

86 P. SOMMER – D. TŘEŠTÍK – J. ŽEMLIČKA (eds.), Přemyslovci, s. 570–571. 

87 K legitimizaci dcer viz CDB V/1, č. 240, s. 371–372. 

88 P. SOMMER – D. TŘEŠTÍK – J. ŽEMLIČKA (eds.), Přemyslovci, s. 570. Srov. Simona KOTLÁROVÁ, 

Bavorové erbu střely, České Budějovice 2004, s. 45–46. 

89 RBM III, č. 471, s. 194–195.  

90 P. SOMMER – D. TŘEŠTÍK – J. ŽEMLIČKA (eds.), Přemyslovci, s. 570. 

91 Tamtéž. 

92 J.ŽEMLIČKA, Přemysl Otakar II, s. 391. 
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ji vlastně ztotožnila s další Přemyslovou dcerou Alžbětou.93 Toto sloučení je však vysoce 

nepravděpodobné kvůli velmi blízkému příbuzenství mezi manželi, pokud by tedy 

matkou této ženy byla Anežka z Kuenringu. 

O třetí dceři, o které píše Přibík Pulkava z Radenína, víme ještě méně než                           

o prvních dvou. Neznáme ji jménem a ani se neobjevuje v papežském dispensu z roku 

1260. Datum jejího narození bývá hledáno mezi léty 1260 a 1266.94 Toto rozmezí dává 

tušit, že Anežka z Kuenringu pravděpodobně nebyla její matkou. Anežčiny stopy totiž 

mizí v době rozvodu Přemysla a Markéty Babenberské.95 V rozmezí let 1273 a 1278 byla 

tato neznámá dcera provdána za Voka z Kravař a Benešova.96 To, že byl Vok z Kravař 

ve vztahu s dcerou Přemysla Otakara II., nám dokládá i listina Mikuláše I., ve které se 

otevřeně hlásí k Vokovu bratru Zbyslavovi jako ke svému švagru.97 Kdy tato neznámá 

dcera zemřela, bohužel, nevíme.  

Přemysl Otakar II. měl ještě další dvě nemanželské dcery, u kterých je jasné, že 

nepocházely ze vztahu s Anežkou z Kuenringu. První z nich byla Alžběta. Narodila se 

nejpozději roku 1263 a o dvanáct let později se provdala za Jindřicha V. z Kuenringu. 

Zemřela roku 1296.98 Jako poslední se narodila Eliška. Muselo k tomu dojít někdy před 

rokem 1278 a zemřela někdy mezi lety 1315 a 1326. Někdy před rokem 1303 se jejím 

manželem stal Vikart z Polné.99 O této poslední dceři se zmiňuje i Zbraslavská kronika, 

což bylo zapříčiněno především jejím silným sesterským poutem k Václavovi II.100   

 

 

 
93 M. STŘEŠTÍKOVÁ, Králův syn, s. 13. Srov. Neplacha, opata opatovského, krátká Kronika římská                     

a česká, in: FRB III, s. 476, „… Rex Przyemisl cum magna solempnitate tradidit filiam suam cuidam nobili 

de Witra …“ 

94 P. SOMMER – D. TŘEŠTÍK – J. ŽEMLIČKA (eds.), Přemyslovci, s. 570. 

95 J. ŽEMLIČKA, Přemysl Otakar II, s. 117–118. 

96 Tomáš BALETKA, Páni z Kravař: z Moravy až na konec světa, Praha 2003, s. 28. 

97 RBM II, s. 692, č. 1611, „… Sbyzlao de Bohuzlawicz, dicto de Benessow, compatri nostro dilecto …“ 

98 P. SOMMER – D. TŘEŠTÍK – J. ŽEMLIČKA (eds.), Přemyslovci, s. 571, poznámka č. 51. 

99 Tamtéž, s. 571. 

100 Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: FRB IV, s. 103–106, „… quam virtuosa domina Elizabeth, 

coniuge domini Wikardi de Polna, que et ipsa erat regis Ottakari filia …“ 
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2.4. Anežka z Kuenringu 
 

Éra levobočků Přemysla Otakara II. je v jedné věci unikátní. Na rozdíl od 

přechozích a následujících mimomanželských vztahů českých králů, ze kterých vzešli 

potomci, máme poměrně dobré informace i o matce oněch levobočků a o celkovém 

vztahu, který s Přemyslem měla, což je především způsobeno jejím urozeným původem. 

Jednalo se o Anežku z Kuenringu, zvanou též díky jejímu neobvykle krátkému sestřihu 

vlasů Palcéřík.101 Katalyzátorem jejich vztahu byl vysoký věk první Přemyslovy 

manželky Markéty Babenberské. Od počátku jejich manželství bylo jasné, že z tohoto 

svazku nemohou vzejít žádní potomci. V únoru roku 1252, kdy došlo ke sňatku, bylo totiž 

Markétě již zhruba padesát let, zatímco Přemyslovi bylo přibližně dvacet let.102 Byla to 

právě Markéta, která měla stát za vznikem vztahu Přemysla Otakara II. s Anežkou 

z Kuenringu.103 Anežka pravděpodobně pocházela z ministeriálského rodu rakouských 

Kuenringů,104 byť o tom existují na základě absence jejího jména v oficiální malované 

rodové genealogii ze 14. století jisté pochybnosti.105 Jejím otcem měl být Jindřich IV. 

z Kueringu a za její matku bývá pokládána Kunhuta z Dobré.106 Rod Kueringů 

dlouhodobě udržoval s Přemyslem Otakarem II. poměrně nadstandardní vztahy. Albero 

V. z Kuenringu několikrát Přemyslovi vojensky pomohl, a patřil mezi jeho přední 

dvořany.107 Je tedy možné, že ono výjimečné postavení Kueringů mohlo do jisté míry 

předurčit i Anežčin osud. Otázkou pouze zůstává, zda se právě ona stala Přemyslovou 

milenku v důsledku jeho spojenectví s Kueringy, anebo byl jejich vztah příčinou úzkých 

vztahů krále s její rodinou. Osobně se spíše kloním k myšlence, že šlo o důsledek, protože 

Albero V. Přemyslovi pomohl už roku 1251 při obsazování Rakous, a byl tedy jeho 

stoupencem ještě před Přemyslovou svatbou s Markétou Babemberskou a vznikem 

 
101 V. VANÍČEK, Velké dějiny zemí. Sv. 3, s. 91. Srov. Kronika Františka Pražského, in: FRB IV, s. 351, 

„… que habebat tonsuram virilen at ideo Palczierzik (Palczyerzyk) vulgariter vocabatur …“ 

102 J. ŽEMLIČKA, Přemysl Otakar II, s. 116. Srov. V. VANÍČEK, Velké dějiny III, s. 45. 

103 Kronika Františka Pražského, in: FRB IV, s. 355. Srov. Kronika Přibíka Pulkavy z Radenína, in: FRB 

V, s. 170. 

104 M. STŘEŠTÍKOVÁ, Králův syn, s. 13. 

105 V. VANÍČEK, Velké dějiny III, s. 91. 

106 Tamtéž.  

107 V. VANÍČEK, Velké dějiny III, s.41, srov. J. ŽEMLIČKA, Přemysl Otakar II, s. 157. 
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mileneckého vztahu k Anežce.108 Anežka totiž byla členkou Markétina fraucimoru, se 

kterým nejspíše také roku 1252 přišla do Čech.109 

O tom, jak přesně se milostný poměr Anežky a Přemysla odvíjel, nemáme 

konkrétní zprávy. S ohledem na to, že k narození Mikuláše I. mohlo dojít někdy mezi lety 

1255 a 1259 a že dvě jeho sestry se měly narodit někdy před tímto datem,110 je 

pravděpodobné, že započal poměrně záhy po sňatku s Markétou. Anežčino postavení 

oficiální milenky jí zajistilo stálé místo u dvora, nicméně nemůžeme nijak doložit, zda 

měla na jeho chod nějaký zásadnější vliv. V písemných pramenech není téměř vůbec 

zmiňována. Její jméno také chybí na všech dispensačních listinách pro její děti.111 

Písemné prameny se také nezmiňují o jejích dalších osudech po roce 1260, kdy byl 

anulován sňatek Přemysla a Markéty, která se vrátila na své statky v Rakousích,                     

kde 29. října roku 1267 na hradě Krumau am Kamp zemřela. Je pravděpodobné, že s ní               

z Čech odešla i Anežka, neboť na obzoru byla nová Přemyslova svatba. O Anežčiných 

dalších osudech nemáme zpráv. Je možné, že dosloužila Markétě, nebo vstoupila do 

kláštera.112  

 

2.5. Jan z Falkenštejna   
 

Stranou přemyslovských levobočků stojí Jan z Falkenštejna, syn Záviše 

z Falkenštejna a Kunhuty Uherské. O datu jeho narození se můžeme jen dohadovat. 

Stejně neurčité jsou i okolností, za kterých přišel na svět. V roce 1281 se na Moravu 

z Opavska, kam se vrátil Mikuláš I., vězněný do té doby v Uhrách, odebral Záviš 

z Falkenštejna spolu s královnou vdovou Kunhutou Uherskou, která již v té době byla 

jeho milenkou. Přibližně do tohoto období můžeme klást i Janovo narození.113 V podstatě 

celé své rané dětství strávil po boku matky, která se ho snažila začlenit do okruhu 

 
108 V. VANÍČEK, Velké dějiny III, s. 43. 

109 Tamtéž, s. 91.  

110 M. STŘEŠTÍKOVÁ, Králův syn, s. 12–13. 

111 CDB V/1, č. 239, s. 370–371; CDB V/1, č. 240, s. 371–372. 

112 J. ŽEMLIČKA, Přemysl Otakar II, s. 117–118. 

113 Josef Žemlička klade datum jeho narození spíše do závěru roku 1282. Viz J. ŽEMLIČKA, Do tří korun, 

s. 83.  
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panovnického dvora svého královského syna Václava II. a zajistit mu náležité postavení. 

Jedním z těchto kroků byl i královnin sňatek se Závišem, ke kterému došlo až v období 

mezi podzimem roku 1283 a květnem 1285, čímž byl do určité míry Janův původ zpětně 

legitimizován.114 V oficiálním vztahu se Závišem ovšem dlouho nezůstala, neboť již 

v září roku 1285 zemřela a malý Jan byl dále vychováván u dvora svého otce.115 Ještě 

před svou smrtí se Kunhuta snažila svého syna hmotně zajistit tím, že mu chtěla odkázat 

některé své věnné statky. Starost o budoucnost svého nevlastního bratra projevil i Václav 

II., když věnoval Závišovi a jeho synu Janovi rozsáhlé statky ve východních Čechách.116  

Po odstranění Záviše a jeho mocenské kliky z vedoucí pozice v zemi byl Jan 

nakrátko vychováván přímo na královském dvoře. Záhy se zde ale stal nežádoucí a byl 

poslán na další výchovu do některého z významnějších řádových domů německých rytířů 

v Čechách. Rovněž ztratil ve prospěch míšeňského markraběte Fridricha veškerý 

majetek, který vlastnil spolu s otcem.117 Někdy mezi léty 1296 a 1297 vstoupil do řádu 

německých rytířů, kde se postupně vypracoval až na úřad českého zemského komtura.118 

Střídavě pak působil v Pobaltí a v Čechách.119 To, že si uchoval silné vazby na české 

prostředí, dokládá mimo jiné i to, že roku 1321 získal od pražského světícího biskupa 

Přibyslava čtyřicetidenní odpustky k relikvii sv. Kříže, kterou vlastnil.120 Dále pak 

vystupoval v několika listinách, které se přímo týkaly českých zemí.121 Osobně se 

zúčastnil i zimního vojenského tažení krále Jana Lucemburského na Litvu v roce 1328.122 

Zemřel patrně někdy po roce 1337 a s ním definitivně vymřela i krumlovská větev rodu 

 
114 Libor JAN, In ordine Cruciferorum Christo militavit: k osudům Ješka, syna Záviše z Falkenštejna                       

a královny Kunhuty, in: ČČH 98, 2000, s. 459. 

115 L. JAN, In ordine Cruciferorum Christo militavit, s. 459 a 461. 

116 RBM II, č. 1358, s. 586, „… eidem d. Zaussio et Jesconi, eius filio …“ 

117 RBM II, č. 1467, s. 630–631. 

118 CDM V, č. 63, s. 270–27, „… sororii nostri fratris Jasconis, commendatoris de Rippein …“ Tato listina 

je v edici datována špatně, neboť musela vzniknout až po roce 1310. Srov. L. JAN, In ordine Cruciferorum 

Christo militavit, s. 464–465. 

119 L. JAN, In ordine Cruciferorum Christo militavit, s. 471–472.  

120 RBM III, č. 724, s. 296–297. Srov. L. JAN, In ordine Cruciferorum Christo militavit, s. 463–464 a 467. 

121 Výběr listin viz RBM II, č. 2070, s. 893–894; RBM III, č. 687, s. 285–286; RBM III, č. 1168, s. 455–

456; RBM III, č. 1461, s. 568–569; RBM III, č. 1520, s. 595–596; RBM III, č. 1596, s. 624–625; RBM IV, 

č. 455, s. 187. 

122 L. JAN, In ordine Cruciferorum Christo militavit, s. 471. 
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Vítkovců, neboť Závišovi bratři Vítek II. z Krumlova, Vok I., Budivoj II. a Henzlín byli 

již po smrti a nezanechali po sobě potomky.123     

 

2.6. Jména levobočků  
 

Na závěr je zajímavé se podívat i na soubor jmen, která byla pro přemyslovské 

levobočky vybírána. Jméno Mikuláš se v přemyslovském rodě ani v rodě Kuenringů až 

do narození Mikuláše I. vůbec neobjevovalo.124 Podobně neobvyklé bylo i jméno Jan.            

U dcer je situace s výjimkou jména Anežka velmi podobná. Ve středověku existoval 

zažitý zvyk udílet jména v rámci rodové tradice, která se velmi často odkazovala na 

zakladatele rodu nebo na jiné předky se slavnou osobní historií. Běžné bylo i pojmenování 

dětí podle světce, na jehož svátek se dítě narodilo, nebo podle patrona kostela, kde bylo 

pokřtěno.125 Přemyslovci se touto tradicí evidentně také řídili. Například mezi lety 1200–

1306 se jména Přemysl, Václav nebo Vladislav pravidelně opakují. Dnes se už 

pravděpodobně nikdy nedozvíme, zda jména levobočků určoval jejich otec nebo matka, 

a také nikdy nezjistíme, co je k tomuto výběru vedlo. Je ale třeba poznamenat, že na rozdíl 

od jména Mikuláš přešlo jméno Jan, byť jen na krátkou dobu, do přemyslovské jmenné 

tradice, když Václav II. pojmenoval své dva předčasně v dětském věku zesnulé syny 

právě tímto jménem a jméno Jan si vybral i pro svého nemanželského syna, pozdějšího 

Jana Volka.126 Jmenná tradice pozdějších tzv. opavských Přemyslovců se k odkazu jmen 

Mikuláš a Jan aktivně hlásila, stejně jako k tradičním přemyslovským jménům jako 

například Václav nebo Přemysl.127 

S koncem 13. století přichází také útlum aktivního působení výše zmíněné 

generace levobočků.128 Na příkladech těchto nemanželských dětí můžeme sledovat 

 
123 K životu Jana z Falkenštejna viz K. CHARVÁTOVÁ, Václav II, s. 64 a 78 a 86–88. Srov. L. JAN, In 

ordine Cruciferorum Christo militavit, s. 453-475. K osudům posledních pánů z Krumlova viz L. JAN, 

Václav II, s. 99–100. 

124 M. STŘEŠTÍKOVÁ, Králův syn, s. 12. 

125 D. DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ – M. HOLÝ – T. STERNECK (eds.), Děti a dětství, s. 178. 

126 K. CHARVÁTOVÁ, Václav II, s. 161. 

127 M. STŘEŠTÍKOVÁ, Králův syn, s. 12. 

128 Mikuláš I. jako jediný z Přemyslových dětí byl sice ještě nějakou dobu aktivní na dvoře Jana 

Lucemburského, ale postupně své postavení přenechával svému synu. 
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širokou paletu osudů, jaké mohly děti z mimomanželských vztahů ve 13. století potkat. 

Pokud ponecháme stranou dcery, máme tu tři muže s třemi rozdílnými přístupy k docílení 

společenského a kariérního vzestupu – Mikuláše I., coby čistě světského panovníka, který 

byl svou povahou, chováním a přístupem k politice velmi podobný svému otci, Ješka, 

který svou úspěšnou kariéru vybudoval zcela stranou přemyslovského dvora a který se 

v podstatě od svého rodného zázemí distancoval, a nakonec Jana Vyšehradského, jehož 

kariéra se v některých bodech od té Volkovy téměř nelišila. Pro oba byla určena církevní 

dráha a kariéra spojená se služkou panovníkovi, ze které dokázali pro sebe mnohé získat.  
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3. Dětství a rodina Jana Volka  
 

Jan řečený Volek, nemanželský Přemyslovec a syn šestého českého krále                                      

Václava II., přišel na svět někdy na sklonku 13. století. O přesném datu jeho narození                                

a okolnostech, za kterých k němu došlo, samozřejmě nemůže být slov, neboť pramenů, 

které by byly pro dané období validní, je opravdu málo. Vše, na co se můžeme spoléhat, 

jsou v podstatě jen odhady podepřené chabými vodítky. Jistá není ani totožnost Volkovy 

matky. V minulosti se Josef Šusta domníval, že rok Volkova narození je třeba hledat 

někdy mezi lety 1297 a 1303, tedy v době králova vdovství.129 Matkou by v tomto případě 

měla být jakási králova milenka Anežka, která je doložena i v kronice Ottokara 

Štýrského.130 Tato Šustou nabízená varianta se však z dnešního pohledu jeví jako 

přinejmenším nepravděpodobná. Problematickým se jeví především Volkův věk, neboť 

by byl v době, kdy se stal vyšehradským proboštem, příliš mladý. Jan Volek získal 

vyšehradský proboštský úřad nejpozději v roce 1319,131 takže by mu muselo tou dobou 

být něco mezi 16 a 22 lety. Proboštem se ovšem člověk mohl teoreticky stát až ve 24 

letech a po získání příslušného vzdělání.132 Na druhé straně je třeba upozornit na to, že se 

toto pravidlo mohlo obcházet, na což poukazuje případ vyšehradského probošta Filipa 

Sponheimského, který se jím stal na přání krále Václava I., jež bylo motivováno 

především politicky, zhruba ve 20 letech.133 Podobná situace nastala za krále Přemysla 

Otakara II, kdy se vyšehradským proboštem stal zhruba 17letý Vladislav Slezský.134    

V případě Jana Volka je ovšem třeba vzít v úvahu to, že byť se mohl stát 

proboštem skrz protekci,135 musel při svém nástupu mít již určité dovednosti, což dokládá 

 
129 J. ŠUSTA, České dějiny: Dílu II. část 1, s. 495.  

130 Ottokars Österreichische Reimchronik. Teil 2, ed.  Joseph SEEMÜLLER, in: MGH Dt. Chron. 5,2,                     

s. 1127.  

131 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 78. K problematice jeho nástupu na 

post vyšehradského probošta viz příslušná kapitola.  

132 K. CHARVÁTOVÁ, Václav II, s. 270. 

133 J. ŽEMLIČKA, Přemysl Otakar II, s. 106. 

134 Tamtéž, s. 126 a 313.  

135 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, Praha 2013, s. 121. 



32 

 

i to, že se ho kapitula nebála vyslat na přelomu let 1316 a 1317 do Avignonu.136 Rozhodně 

tehdy již nešlo o „nezkušeného mladíčka“ a musel mít alespoň nějaké zkušenosti                      

a vzdělání. S ohledem na to je vhodnější klást Volkovo narození do dřívější doby, tedy 

zhruba do období kolem roku 1290, kdy ještě žila první manželka Václava II. Guta 

Habsburská.137 Jan Volek by tak byl v podstatě vrstevníkem budoucího krále Václava III., 

který se narodil roku 1289, a královny Elišky Přemyslovny, která se narodila o tři roky 

později. Někteří historici ovšem posouvají Volkovo narození ještě dál, a to až k roku 

1287.138 Zde je ovšem třeba podotknout, že Kateřina Charvátová kladla nástup Jana Volka 

do úřadu vyšehradského probošta už do roku 1311.139  

Otázkou také zůstává, zda byl Jan Volek jediným levobočkem svého otce. Je to 

sice značně nepravděpodobné, ale nemáme pro to žádné hodnověrné doklady. Společně 

s Volkem sice často vystupovala jakási Alžběta, ale není zcela jasné, zda byla 

nemanželskou dcerou Václava II., anebo až jeho syna Václava III.140 Osobně se přikláním 

k tezi Zdeňky Hledíkové, která se spíše přichyluje k variantě, že tato žena byla dcerou 

Václava III.141 Svou tezi dokládá její papežskou dispensační listinou z roku 1332, ve které 

se praví, že se měla narodit svobodnému králi Václavovi, což v podstatě vylučuje 

otcovství Václava II., který byl od roku 1287 buď ženatý, nebo vdovec.142 Rok jejího 

narození by se v tom případě nacházel někdy před sňatkem Václava III. s Violou 

Těšínskou, tedy před rokem 1305.143 V každém případě k sobě měli oba přemyslovští 

levobočkové po celý život poměrně blízko. Značnou část informací, které o této 

nemanželské Přemyslovně máme, čerpáme z již výše zmíněné dispensační listiny, kterou 

 
136 Případně až na přelomu let 1318 a 1319 v případě, že nebudeme probošta Jana z textu vyšehradských 

statut ztotožňovat s Janem Volkem. Viz Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství,             

s. 76. Dále Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 120. 

137 I. HLOBIL, Přemyslovec Jan Volek, s. 478. 

138 Např. K. CHARVÁTOVÁ, Václav II, s. 270. Srov. L. JAN, Václav II, s. 547.  

139 K tomuto viz poznámka č. 218.  

140 K osobnosti Alžběty viz Z. HLEDÍKOVÁ, Alžběta, dcera Václava III, s. 43-49. 

141 K variantě, že Alžběta byla dcerou Václava II. a sestrou Jana Volka se na druhou stranu kloní např.                    

I. HLOBIL, Přemyslovec Jan Volek, s. 478.  

142 Z. HLEDÍKOVÁ, Alžběta, dcera Václava III, s. 44-45. Viz MBV prodr, č. 965, s. 529–530, „… de 

Wencezlao rege tunc soluto genita et soluta …“ 

143 Z. HLEDÍKOVÁ. Alžběta, dcera Václava III, s. 45. 
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v Avignonu roku 1332 vyřizoval právě Jan Volek.144 Podle tohoto pramene Alžběta žila 

dlouhou dobu v cisterciáckém klášteře v Pohledu, který ovšem toužila opustit, což 

zdůvodňovala svými četnými nemocemi. Za její žádost přejít do kláštera s méně přísným 

řeholním řádem se přimluvil i král Jan Lucemburský. Novým domovem se jí posléze stal 

klášter sv. Jiří na Pražském hradě. Dispensační listina jí umožnila přijmout v klášteře 

jakoukoliv hodnost nebo úřad, což jí do budoucnosti teoreticky otevřelo možnost stát se 

zdejší abatyší. Ovšem podobně jako se Volkovi nepodařilo dosáhnout na pražský 

biskupský stolec, nepovedlo se ani Alžbětě stát se matkou představenou v klášteře u sv. 

Jiří. Až poté, co Jan Volek, již jako olomoucký biskup, založil roku 1340 první ženský 

benediktinský klášter na Moravě v Pustiměři,145 se Alžběta stala tamní první abatyší.146 

Tato poslední Přemyslovna, která odvozovala svůj původ od královské větve 

Přemyslovců, zemřela někdy před počátkem června roku 1347, kdy se v pustiměřském 

klášteře objevila nová abatyše Anežka.147  

 

3.1. Volek a vladykové z Tetína  
 

Na možnou identitu záhadné matky Jana Volka mohou poukazovat Volkovi 

nepřemyslovští příbuzní. Od června roku 1321 se v pramenech několikrát objevuje jakýsi 

Volkův nepos Štěpán z Tetína.148 Jakým způsobem byli oba muži přesně příbuzní, není 

zcela jednoznačné. Latinské slovo nepos nebízí totiž hned několik výkladů. Může se 

jednat o synovce, potomka, vnuka, anebo jen o příbuzného.149 Vzhledem k tomu, že 

nemáme zprávy o tom, že by měl Jan Volek nějaké děti, a také k tomu že neexistují přímé 

doklady o existenci jeho nemanželských sourozenců, musíme předpokládat, že se nejspíše 

jednalo o jeho synovce. Jejich příbuzenství tak nejspíš zajišťovala právě Volkova matka. 

To by bylo možné, pokud by tato matka byla po milenecké epizodě s Václavem II. 

 
144 MBV prodr, č. 965, s. 529–530.  

145 Zakládací listina CDM VII, č. 290, s. 209–210. 

146 CDM VII, č. 346, s. 247–248. 

147 CDM VII, č. 708, s. 523–526. 

148 Poprvé v RBM III, č. 696, s. 290–291, „… Stephanus du Tetin, nepos Johannis, praepositi 

Wyssegradensis ecclesiae …“ Srov. RBM III, č. 697, s. 291.  

149 Viktor PALIVEC – Václav ELZNIC, Latinsko-český slovník genealogický, Praha 1976, s. 47. 
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provdána za děda zmíněného Štěpána z Tetína.150 Jan Volek by tak byl přibližně o jednu 

generaci starší než Štěpán z Tetína.151 Spojení někdejší královy milenky a šlechtice by 

nebylo tak neobvyklé, neboť k podobným případům občas docházelo.152 Mohlo by to 

rovněž vysvětlovat náhlý vzestup do té doby relativně bezvýznamného vladyckého rodu                        

z Tetína. Bohužel, nemáme případ, že by k takovému vzestupu došlo někdy dříve 

v případě sňatku s bývalou královskou milenkou. Do určité míry můžeme spatřovat 

analogii v provdání nemanželských dcer Přemysla Otakara II. za šlechtice, kteří se tak 

více přiblížili panovnickému dvoru a z této přízně pak dokázali pro sebe dále těžit.153 

Štěpán z Tetína udělal poměrně rychlou kariéru, neboť se stal někdy mezi lety 

1322 a 1326 nejvyšším zemským písařem a roku 1331 i lichtenburským purkrabím.154 

Vzájemné příbuzenství mezi Janem Volkem a Štěpánem z Tetína jim přineslo řadu 

výhod. Roku 1322 si Štěpán pronajal od vyšehradské kapituly bývalý špitál při kostele 

Panny Marie před Týnem.155 O čtyři roky později slíbil vyšehradské kapitule roční plat 

ze zboží ve vsi Zahrádka a dále se osobně zaručil za Volkovy dluhy.156 Nakonec ve 

stejném roce Jan Volek Štěpánovi na deset let zastavil ves a tvrz Tatce.157 Když někdy 

kolem roku 1338 Štěpán z Tetína zemřel, byli vladykové z Tetína již poměrně 

významným rodem.158 Jeho synům se podařilo dosáhnout velmi prestižních úřadů. Jako 

příklad může posloužit Štěpán ml. z Tetína, který od roku 1341 působil jako zemský písař, 

dále Jindřich, který mezi lety 1341 a 1348 vykonával úřad probošta pražské kapituly                   

a který též v roce 1343 vystoupil jako protikandidát Arnošta z Pardubic na post pražského 

biskupa. Další ze synů Štěpána z Tetína Jošt se stal zakladatelem sekundogenitury rodu 

 
150 O předcích Štěpána z Tetína, bohužel, nic nevíme. Viz Ferdinand TADRA, Kanceláře a písaři v zemích 

Českých: za králů z rodu Lucemburského Jana, Karla IV. a Václava IV. (1310-1420), Praha 1892, s. 170. 

151 I. HLOBIL, Přemyslovec Jan Volek, s. 479. 

152 Podobnou situaci popisuje tzv. Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu. Viz Aleksandr Ivanovič 

ROGOV – Emilie BLÁHOVÁ – Václav KONZAL, Staroslověnské legendy českého původu: nejstarší 

kapitoly z dějin česko-ruských kulturních vztahů, Praha 1976, s. 168 a 210. 

153 J. ŽEMLIČKA, Přemysl Otakar II, s. 157. 

154 RBM III, č. 1831, s. 714–715.  

155 RBM III, č. 765, s. 311–312.  

156 RBM III, č. 1237 a 1238, s. 480–482. 

157 RBM III, č. 1239, s. 482–484.  

158 K osobnosti Štěpána z Tetína viz F. TADRA, Kanceláře a písaři v zemích Českých, s. 170. Nejnověji 

M. STARÝ, Zemský písař Štěpán z Tetína, s. 27-37. 
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vladyků z Tetína, Andělů z Ronovce.159 Je samozřejmě otázkou, do jaké míry tomuto 

vzestupu napomohly vazby na Jana Volka, ale je, myslím, neoddiskutovatelné, že 

množství listinných styků mezi Volkem a vladyky z Tetína, bylo v porovnání s jinými 

nadstandardní.    

Odlišný pohled na příbuzenství Jana Volka s vladyky z Tetína nabízí Marek 

Starý.160 Teorii, že Volek byl synovcem Štěpána z Tetína, považuje za krajně 

nepravděpodobnou. V odpovědi na to nabízí jiné vysvětlení, konkrétně, že Štěpán 

z Tetína byl ve skutečnosti Volkovým bratrem.161 Pravděpodobně by ovšem nemohl být 

synem Václava II., neboť později se Karel IV. k vladykům z Tetína nikdy nehlásil jako 

ke svým příbuzným, zatímco k Janu Volkovi a k opavským Přemyslovcům ano.162 

Zároveň by to muselo znamenat, že by oba bratři byli přibližně stejně staří. Použití 

označení nepos lze podle Marka Starého vysvětlit tím, že se jednalo o polorodé bratry, 

v důsledku čehož by pak adekvátním překladem tohoto termínu bylo spíše méně 

významově výrazné slovo příbuzný.  

Na problematické otázky ohledně formy příbuzenství Jana Volka se Štěpánem 

z Tetína upozorňuje také Zdeňka Hledíková.163 S tezí Marka Starého o vztahu mezi 

Janem Volkem a Štěpánem z Tetína souhlasí jen z části. Formu jejich vzájemného vztahu 

posunuje do té roviny, že společně pouze vyrůstali, a neměli tedy ani společnou matku, 

ani otce. O tomto neurčitém vztahu právě může hovořit ono víceznačné označení nepos. 

Zdeňka Hledíková dále zdůrazňuje, že v otázkách Volkova původu a mládí panuje značné 

množství nerozklíčovatelných nejasností, které nelze prokazatelně vysvětlit, a musíme se 

tedy smířit s tím, že na ně uspokojivé odpovědi nejspíše nikdy nedostaneme. Už samotná 

skutečnost, že by se Volkova matka musela po jeho narození vdát za nám neznámého 

vdovce, který by již měl z dřívějšího manželství přibližně stejně starého syna Štěpána, se 

zdá být zkrátka přespříliš hypotetická.  

 
159 I. HLOBIL, Přemyslovec Jan Volek, s. 480. 

160 M. STARÝ, Zemský písař Štěpán z Tetína, s. 27–37.  

161 Tamtéž, s. 26-30. 

162 Karel IV. své levobočné přemyslovské příbuzné tituloval „consanguineus." Např. CDM VII, č. 399,                 

s. 290–291, „... Johanes Episcopus Olomucensis Ecclesie, consanquineus noster …“  

163 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 123, poznámka č. 377.  
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3.2. Geneze přídomku a heraldické otázky  
 

Velkou otázkou ve výzkumu původu Jana Volka je geneze jeho přídomku. 

Přídomek, který je s tímto Přemyslovcem neodmyslitelně spjat, se však během jeho života 

nikdy nepoužíval, což je ovšem u přídomků ve středověku poměrně běžné.164 Je 

pravděpodobné, že přídomek nijak nesouvisel s jeho přemyslovským původem,165 a že 

zároveň nejde o přídomek, který by měl ve své době hanlivé konotace.166 Pro nedostatek 

pramenů jej nemůžeme jednoznačně dávat ani do souvislosti s nějakou Volkovou 

charakterovou či tělesnou vlastností. Prvním doloženým případem, kdy se v pramenech 

objevuje jméno Volek, je dílo Granum Catalogi praesulum Moraviae, které bylo sepsáno 

v Olomouci někdy po roce 1420 a v němž se toto jméno vyskytuje jako Janovo rodové.167 

Je samozřejmě otázkou, na základě čeho mohl tento přídomek vzniknout, protože 

vzpomínaný spis byl sepsán po více než sedmdesáti letech po Volkově smrti. Zároveň 

v pramenech, které vznikaly na sklonku Volkova života a dále po jeho smrti, se přídomek 

Volek ještě dlouho nevyskytoval.168  

Možnou odpověď na tuto otázku nám může poskytnout heraldika.169 Vladykové 

z Tetína a jejich sekundogenitura Andělé z Ronovce měli ve svém erbovním znaku celého 

černého vola se zlatou zbrojí na modrém poli.170 Víme také, že Jan Volek používal ve 

svém osobním znaku během svého vyšehradského působení vzhůru obrácené rohy, či jak 

se občas uvádí dorůstající půlměsíc, na polceném štítě, pravé pole stříbrné a levé červené. 

Pokud pomineme rohy, můžeme tady najít výraznou podobnost s erbem, který používali 

 
164 Martin NEJEDLÝ, "Tak jaký přídomek mu vymyslíme?": středověcí vládci v osidlech kronikářovy moci, 

in: MHB 16, 2013, passim.  

165 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 123, poznámka č. 377.  

166 Igor NĚMEC – Vladimír ŠMILAUER (ed.), Slova a dějiny. Praha 1980, s. 8. 

167 J. LOSERTH (ed.), Das Granum catalogi praesulum Moraviae, s. 87, „… dominus Wolko, filius domini 

Wenceslai regis Boemie…“ 

168 Například Kronika Františka Pražského, in: FRB IV, s. 394, „… honorabilis vir Johannes, Wencezlai 

regis filius …“ 

169 I. HLOBIL, Přemyslovec Jan Volek, s. 478–482.  

170 Martin KOLÁŘ – August SEDLÁČEK (eds.), Českomoravská heraldika, Praha 1925, s. 213. Dobře je 

to patrné u listiny RBM IV, č. 1200, s. 479. Viz Příloha III.  
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opavští Přemyslovci.171 Později v úřadu olomouckého biskupa používal Volek na své 

velké pečeti čtvrcený štít, na jehož obrazovém poli se nacházel vpravo znak českého lva, 

vlevo olomouckého biskupa a dole onen půlený osobní znak se vzhůru obrácenými 

rohy.172 Důvodem, proč Jan Volek později používal oproti zavedené tradici tři znaky, je 

nejspíše to, že 7. dubna roku 1348 došlo ke změně uspořádání země a feudálních poměrů, 

v důsledku čehož se olomoučtí biskupové stali many českého krále.173 Tato souvislost 

jistě není náhodná, a je tedy možné, že právě osobní erb, který byl během psaní Granum 

Catalogi praesulum Moraviae pokládán za Volkův rodový, přímo souvisí i s jeho 

přídomkem.174 Erbovní znamení ve středověku častokrát poukazovaly na příbuzenství               

a sociální vazby mezi jednotlivými aktéry a rody. Častější formou této deklarace byly tzv. 

alianční desky nebo dělené erby. Méně časté bylo přejímání jen některých prvků z erbu, 

což je i případ Jana Volka, který přejal z erbovního vola vladyků z Tetína pouze ony rohy. 

Na druhé straně barevné rozvržení erbu se nemuselo nutně shodovat. Skutečnost, že 

Volek používal místo erbovních barev vladyků z Tetína totožné barvy jako opavští 

Přemyslovci, dokládá jeho přemyslovský původ, na který byl nepochybně hrdý.175 Dále 

je třeba si uvědomit, že vola v erbu měli mimo vladyků z Tetína a Andělů z Ronovce                    

i další domácí šlechtické rody, jako například Stupové ze Žíchova, Nakserové z Chotěvic, 

Bradští z Labouně a další.176 S žádnými těmito rody ovšem nemůžeme Jana Volka 

prokazatelně spojit.   

Vedle přídomku Volek je zajímavé i jméno Jan, které nebylo u Přemyslovců 

obvyklé až do konce 13. století. Můžeme se jen domýšlet, proč pro něj bylo vybráno právě 

toto jméno.177 Za povšimnutí stojí, že v době narození Jana Volka se u dvora Václava II. 

nacházel další přemyslovský levoboček jménem Jan. Konkrétně se jednalo o Jana 

 
171 Ivo HLOBIL, Nový příspěvek k dějinám moravské gotické architektury, in: Vlastivědný věstník 

moravský 31, 1979, s. 310–313. Srov. I. HLOBIL, Přemyslovec Jan Volek, s. 480;                                                           

M. KOLÁŘ - A. SEDLÁČEK (eds.), Českomoravská heraldika, s. 302. Je to dobře patrné u listiny RBM 

III, č. 1477, s. 577. Viz Příloha I.   

172 I. HLOBIL, Přemyslovec Jan Volek, s. 480–481. Je to dobře patrné u listiny RBM III, č. 1477, s. 577. 

Viz Příloha II.   

173 Tamtéž. Dále CDM VII, č. 775, s. 564–567.  

174 I. HLOBIL, Přemyslovec Jan Volek, s. 480. 

175 Robert ŠIMŮNEK, Reprezentace české středověké šlechty, Praha 2013, s. 152–153. 

176 M. KOLÁŘ - A. SEDLÁČEK (eds.), Českomoravská heraldika, s. 177. 

177 K výběru jmen viz samostatná podkapitola 2.6.  
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Vyšehradského.178 V konečném součtu je samozřejmě nanejvýš sporné, zda tato 

skutečnost ovlivnila volbu Volkova jména. Na druhou stranu je možné, byť 

neprokazatelné, že se Jan Vyšehradský stal Volkovi kmotrem, což mohlo mít vliv výběr 

jeho křestního jména. Otázkou také zůstává, zda se Jan Vyšehradský nějak podílel na 

Volkově výchově či zda s ním udržoval kontakt. Vzhledem k tomu, že v té době nikdo 

nemohl tušit, že se Jan Vyšehradský nedožije příliš vysokého věku,179 mohl s ním 

skutečně Václav II. do budoucna počítat jako s hlavním Volkovým vychovatelem, který 

by ho připravil na církevní kariéru, a který by mu zároveň mohl do budoucna zajistit místo 

v rámci vyšehradské kapituly, kde by ho mohl případně jednoho dne v proboštském úřadu 

vystřídat.    

 

3.3. Dětství a dospívání  
 

Jak přesně vypadalo Volkovo dětství a dospívání, se asi nikdy nedozvíme. Je 

ovšem pravděpodobné, že se v nejranějším mládí pohyboval v blízkosti královského 

dvora, podobě jako dříve jeho strýc Mikuláš I. Opavský.180 Jakou měrou na jeho výchově 

participoval přímo král, se můžeme jen domýšlet, ale vzhledem k tomu, že se s Volkem 

nepočítalo pro světskou kariéru, neboť Václav II. měl během svého života hned několik 

legitimních synů, se dá předpokládat, že se na výchově podílel spíše méně, než jak tomu 

bylo v případě Přemysla Otakara II. a Mikuláše I. Nemáme totiž ani jeden soudobý 

písemný doklad, který by poukazoval na vzájemný vztah Václava II. a Jana Volka. 

Záhadná je rovněž úloha Volkovy matky a vladyků z Tetína, u kterých mohl Volek 

v dětství nějaký čas také pobývat.181 Nemáme o tom, bohužel, žádné pramenné doklady. 

Stejně tak nemáme zprávy o dalších osudech Volkovy matky a ani o tom, zda nějakým 

způsobem dále figurovala v jeho životě.  

Jan Volek se v pramenech poprvé prokazatelně objevil až 25. ledna roku 1319                 

a to pod jménem Jan z Brna. Jednalo se o první Volkův dispensační list. Volek                              

 
178 Viz samostatná podkapitola 2.2.  

179 J. LOSERTH, Das St. Pauler Formular, č. 92, s. 80. 

180 M. STŘEŠTÍKOVÁ, Králův syn, s. 15. 

181 I. HLOBIL, Přemyslovec Jan Volek, s. 478–479. 
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v této listině vystupoval jako pražský, vyšehradský a olomoucký kanovník a jako správce 

kaple sv. Prokopa na Starém Brně. 182 Právě kaple sv. Prokopa byla nejspíš nejstarším 

Volkovým beneficiem, které mohl získat už po 3. květnu roku 1314, kdy byl naposledy 

jako správce této kaple jmenován jakýsi kněz Mikuláš.183 Je ale vysoce pravděpodobné, 

byť nijak prameny doložené, že se Jan Volek v rámci tohoto kostela pohyboval už před 

rokem 1314 a že v Brně získal i značnou část svého vzdělání.184   

Na počátku roku 1319 tak Jan Volek konečně vystoupil z přítmí historického 

neznáma a nastoupil cestu k úspěšné kariéře vyšehradského probošta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
182 MBV prodr, č. 129, s. 116–117. Srov. RBM III, č. 487, s. 201–202. 

183 RBM III, č. 195, s. 84.  

184 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 127. 
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4. Vyšehrad na počátku 14. století a nástup Jana Volka 
 

Vyšehradská kapitula, stejně jako většina církevních institucí Českého království, 

procházela na počátku 14. století obdobím zásadních proměn a zároveň se dostávala blíže 

do centra celoevropského dění. I v domácím okruhu byla vyšehradská kapitula jednou 

z nejvýznamnějších institucí. Už od dob svého založení Vratislavem II. (I.) roku 1070 se 

jednalo o kapitulu tzv. eximovanou, a tedy vyňatou z právního rámce místní církevní 

organizace, v tomto případě z pravomoci pražského biskupa, a podřízenou přímo 

papeži.185 Vyšehradští probošti, kteří zastupovali kapitulu na venek,186 pak nemuseli mít 

vyšší svěcení. Stačilo tedy, aby byli pouze kleriky, což zajišťovalo, že budou mít náležité 

vzdělání, adekvátní k vykonávání úřadu. Jejich postavení rovněž umocňovala                                   

i skutečnost, že od roku 1225 byl úřad vyšehradského probošta na dvě staletí pevně spjat 

s úřadem nejvyššího kancléře. Zdejší probošt tak zároveň patřil mezi nejvýznamnější 

královské úředníky.187 Nejvyšší kancléř tradičně představoval hlavu kanceláře českého 

panovníka, střežil královskou pečeť a měl přímou zodpovědnost za obsah všech jím 

vydávaných listin. Zaručoval se zároveň za právně adekvátní vnější i vnitřní formu 

listin.188 Přibližně v polovině 13. století se tato forma úřadu začala mírně proměňovat, 

povinnosti spojené s přímým řízením královské kanceláře se postupně přesouvaly spíše 

na bedra prvního písaře či protonotáře a úřad kancléře se začal stávat spíše nominálním. 

Stále se ovšem jednalo o vysoce ceněný úřad.189  Tento trend došel svého završení právě 

v době působení Jana Volka, jak bude patrné dále.  

Vyšehradská kapitula byla tudíž úzce propojena s královskou mocí, díky čemu se 

mohla pyšnit po pražském biskupovi druhým největším pozemkovým majetkem.190 

Zároveň se však striktně dodržovalo rozdělení majetku mezi vlastní kapitulou                           

 
185 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 74. Srov. Záboj HORÁK – Rajmund 

Jiří TRETERA, Slovník církevního práva, Praha 2011, s. 45. 

186 Vnitřní záležitosti kapituly řešili kapitulní děkani. Viz J. KOTOUS, K historickoprávnímu vývoji 

vyšehradské kapituly, s. 31. 

187 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 74. Dále Z. HLEDÍKOVÁ, 

Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 86, poznámka č. 3. Srov. J. KOTOUS, K historickoprávnímu 

vývoji vyšehradské kapituly, s. 31. 

188 J. KOTOUS, K historickoprávnímu vývoji vyšehradské kapituly, s. 31. 

189 Tamtéž, s. 32.  

190 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 74. 
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a probošstvím.191 Z výše zmíněného je patrné, že vyšehradští probošti ve svých rukou 

soustřeďovali poměrně velké množství pravomocí a vlivu v zemi, v důsledku čehož 

přemyslovští králové dosazovali do tohoto úřadu jen ty nejdůvěryhodnější osoby, často              

i své příbuzné a levobočky.192 Po vymření královské linie Přemyslovců v srpnu roku 1306 

ovšem výrazně narostly snahy domácí šlechty proniknout i do této sféry a dosáhnout 

alespoň částečné kontroly nad tímto prestižním úřadem.193  

 

4.1. Probošti vyšehradské kapituly na přelomu století  
 

Na přelomu 13. a 14. století se v úřadu vyšehradského probošta a nejvyššího 

kancléře nacházel jeden z nejvýznamnějších diplomatů té doby Petr z Aspeltu. Jeho 

působení znamenalo pro vyšehradskou kapitulu počátek období zásadních proměn. Již od 

roku 1297 byl Petr z Aspeltu biskupem basilejským a od roku 1305 také arcibiskupem 

mohučským, což celkově umocňovalo na mezinárodním poli jeho prestiž a prestiž 

vyšehradské kapituly jako instituce. Zároveň díky jeho vytížení bylo jasné, že se výkon 

jeho proboštských a kancléřských povinností bude spíše formální. Zároveň si ovšem 

dokázal udržet značný vliv v zemi a také nemalé příjmy, které z vyšehradské kapituly 

plynuly a které mohl dál využívat při svých diplomatických aktivitách, především pak ve 

financování problematického basilejského biskupství.194 Pro krále Václava II. byly jeho 

služby zcela nepostradatelné, a proto také podpořil Petrovu žádost k papeži Bonifácovi 

VIII., aby mu potvrdil kumulaci beneficí, které bylo z hlediska církevního práva 

nepřípustné, neboť nastupující biskup měl uvolnit svá dosavadní beneficia.195 Tuto 

výjimku mu papež, patrně někdy kolem roku 1297 skutečně na dobu 5 let potvrdil.196 Pro 

jeho další působení v proboštském a kancléřském úřadu se mu stalo osudným jeho 

 
191 J. KOTOUS, K historickoprávnímu vývoji vyšehradské kapituly, s. 31. 

192 Ve 13. století se vyšehradskými probošty stali dva blízcí příbuzní Přemyslovců, a to Filip Salcburský               

a Vladislav Slezský. Úřad vyšehradského probošta vykonával též Jan Vyšehradský, nemanželský syn 

Přemysla Otakara II.  

193 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 75. 

194 Tamtéž s. 75–76. Srov. J. KOTOUS, K historickoprávnímu vývoji vyšehradské kapituly, s. 32. 

195 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 76. Srov. J. KOTOUS,                                           

K historickoprávnímu vývoji vyšehradské kapituly, s. 32. 

196 Tato skutečnost je zmíněna až zpětně v listině z 25. prosince 1306. Viz MBV Prodr, č. 9, s. 7–8.  
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uvěznění stoupenci římského krále Albrechta I. Habsburského během diplomatické cesty 

do Francie v závěru roku 1304.197 

Novým vyšehradským proboštem se 13. ledna roku 1306 stal na základě speciální 

papežské reservace Petr Angelův de Ponte Corvo,198 který do té doby fakticky Petra 

z Aspeltu zastupoval.199 S ním se také záhy v politické rovině střetl, neboť Petr   z Aspeltu 

si nadále činil nároky na titul vyšehradského probošta a nejvyššího kancléře. Spor byl 

nakonec urovnán tak, že po dobu platnosti papežského dovolení kumulovat beneficia, 

kterým Petr z Aspeltu disponoval, mu Petr Angelův musel odvádět všechny užitky 

z probošství. Navíc bylo toto privilegium Petru z Aspeltu prodlouženo papežem 

Klimentem V. listinou z 25. prosince roku 1306 na další tři roky.200 Do jaké míry byl 

ovšem Petr z Aspeltu schopen své nároky na zisky z probošství vymáhat, je ovšem 

otázkou.201    

U dvora mladičkého a nezkušeného krále Václava III. udělal Petr Angelův rychlou 

a úspěšnou kariéru. V podstatě se stal na jeho dvoře jakousi šedou eminencí.202 Podobně 

jako Petr z Aspeltu byl i on poměrně dobře zapsán u papežské kurie, což dokládá i jeho 

tamější pobyt v roce 1310, kdy se jako prokurátor ad impetrandum zasloužil o vydání 

slavnostního privilegia pro ostrovský klášter.203 Když se Petr Angelův stal roku 1312 

olomouckým biskupem, bylo mu zároveň papežem na dobu deseti let dovoleno užívat 

jeho četná beneficia,204 případně je mohl dál postoupit vhodným osobám podle svého 

uvážení.205 Jako vyšehradský probošt a nejvyšší kancléř království českého tak mohl 

vystupovat až do své smrti roku 1316.206 Během svého vyšehradského působení se velmi 

sblížil se šlechtickou špičkou kolem Jindřicha staršího z Lipé, která se pohybovala kolem 

 
197 K. MARÁZ, Václav III, s. 355.  

198 MBV Prodr, č. 2, s. 3–4. Srov. RBM II, č. 2074, s. 895. 

199 K. MARÁZ, Václav III, s. 65. 

200 MBV Prodr, č. 10, s. 8–9. 

201 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 76–77. 

202 K. MARÁZ, Václav III, s. 65.  

203 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 77. Viz RBM II, č. 2243, s. 971.  

204 MBV Prodr, č. 60, s. 47–48. 

205 MBV Prodr, č. 65, s. 49–51. 

206 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 77. 



43 

 

královského dvora, a stal se přímým exponentem jejích zájmů. Pokoutnými způsoby 

dopomáhal vlivným šlechticům k majetku a úřadům.207 S touto skupinou šlechticů 

orientovaných na Jindřicha z Lipé udržoval styky i po olomoucké vraždě Václava III. 

Společně s nimi byl také roku 1309 na čas uvězněn po povstání pražského                                          

a kutnohorského patriciátu.208 O tom, že mezi Petrem Angelůvem a Jindřichem z Lipé 

panovaly velmi úzké vztahy, svědčí i fakt, že se Petr Angelův za pána z Lipé během jeho 

dalšího zajetí v roce 1316 osobně zaručil a dopomohl mu tím ke svobodě, byť byl Jindřich 

z Lipé donucen souhlasit s výměnou sedmi rukojmí skládajících se z příslušníků jeho 

rodu a uvolněním devíti hradů, které držela protikrálovská opozice.209  

Smrt Petra Angelůva 7. června roku 1316 znamenala pro vyšehradskou kapitulu 

určitý mezník. Mezi lety 1316 a 1319 totiž nemáme pro obsazení úřadu vyšehradského 

probošta příliš hodnověrných zpráv.210 Je ovšem zřejmé, že o takto významný úřad 

probíhal lítý boj. Petr Žitavský ve své kronice uvádí v úřadě nejvyššího kancléře jakéhosi 

mistra Jindřicha, kterého jmenuje jako jednoho ze stoupenců Elišky Přemyslovny a který 

podle něj politicky padl spolu s královnou roku 1318, kdy byl údajně uvězněn společně 

s dalšími jejími stoupenci na hradě Křivoklátě. Zde také mistr Jindřich zmizel                                  

z pramenů.211 Podle této zprávy tedy měl onen mistr Jindřich vykonávat funkci kancléře, 

a dá se tedy předpokládat, že minimálně aspiroval i na úřad vyšehradského probošta. Zda 

se jím opravdu stal, nelze s jistotou určit, ale pokud by tomu tak skutečně bylo, musel by 

jím být jen krátce mezi lety 1317 a 1318.212  

Zároveň se totiž roku 1317 v listinách objevuje, jako vyšehradský probošt, jakýsi 

Jan. Vzhledem k jasné orientaci mistra Jindřicha na královnu Elišku Přemyslovnu muselo 

jít v tomto případě o přímého exponenta vlivu krále Jana Lucemburského nebo případně 

šlechty. Na to by poukazovalo i to, že se o tomto Janovi kronikář Petr Žitavský ve své 

kronice nijak nezmiňoval.213 Autenticitu tohoto Jana nám dále dokládá skutečnost, že je 

 
207 K. MARÁZ, Václav III, s. 52.  

208 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 77. 

209 L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 105. Viz RBM III, č. 309, s. 125–126. 

210 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 77. 

211 Petra Žitavského kronika Zbraslavská. in: FRB IV, s. 242 a 248.  

212 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 78. 

213 Tamtéž, s. 78.  
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uváděn jako jeden z iniciátorů a vydavatelů statut vyšehradské kapituly z července roku 

1317.214 Z této listiny také víme, že se tento probošt v době vydání statut nacházel                        

u papežské kurie do Avignonu,215 a vzhledem k tomu, že již nebyl uveden ve vlastním 

textu statut a že k celé listině nebyla přivěšena jeho pečeť,216 lze předpokládat, že tam již 

zůstal. Není ale přesně známo kdy ani zda, se vrátil zpět do Čech. V kuriálních pramenech 

se ho totiž nepodařilo spolehlivě doložit.217  

 

4.2. Nástup Jana Volka  
 

Otázka, zda byl tento záhadný Jan ve skutečnosti Janem Volkem je nasnadě.218 

Řada autorů sice v minulosti kladla počátek Volkova proboštského působení už do období 

kolem roku 1311, nicméně pro tento letopočet nepředložili přesvědčivé argumenty.219 Na 

druhé straně již Josef Šusta na tento často opakovaný omyl ve svém díle upozorňoval                   

a přikláněl se spíše k variantě, že se Jan Volek stal proboštem až roku 1319.220 Jednou                

z možností, jak uvažovat o tom, že probošt Jan, zmiňovaný k roku 1317, a Jan Volek jsou 

jednou a touž osobou, je skutečnost, že se Jan Volek stal vyšehradským kanovníkem 

někdy před rokem 1319 a že se na Vyšehradě již dříve pohyboval, a tedy nejspíš i byl 

osobně přítomen rozhodnutí vypracovat výše zmíněná kapitulní statuta, k čemuž došlo 

 
214 Z. HLEDÍKOVÁ, Statuta vyšehradské kapituly, s. 137. Text statut viz NA KVš, č. 118. Dále                                 

Z. HLEDÍKOVÁ, Statuta vyšehradské kapituly, s.149, „… Johannes, prepositus capituli …“ 

215 Z. HLEDÍKOVÁ, Statuta vyšehradské kapituly, s.150, „…dominus prepositus ad curiam Romanam se 

transferens; domino preposito in Romana semper agente curia …“ 

216 Není ani o ní zmínka v koroboraci.   

217 Z. HLEDÍKOVÁ, Statuta vyšehradské kapituly z roku 1317, s. 138. Srov. Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky 

avignonského papežství a české země, s. 120.  

218 O této eventualitě poprvé J. ŠUSTA, Dvě knihy českých dějin Dílu II. část 1, s. 259 a 282.  

219 Rok 1310 uvádí Erwin GATZ – Clemens BRODKORB (eds.), Die Bischöfe des Heiligen Römischen 

Reiches 1198 bis 1448: ein biographisches Lexikon, Berlin 2001, s. 511. Dále např. František PALACKÝ 

– Josef KALOUSEK – Bohuš RIEGER, (ed.), Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě Díl 2. od roku 

1253 až do roku 1403. Jubilejní 5. vyd., Praha 1898, s. 170. Rok 1311 uvádí bez citace                                                    

K. CHARVÁTOVÁ, Václav II, s. 270. Dále například J. SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský, s. 166;                             

J. SPĚVÁČEK, Karel IV, s. 42; I. HLOBIL, Přemyslovec Jan Volek, s. 479; M. STARÝ, Zemský písař 

Štěpán z Tetína, s. 27; D. DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ – M. HOLÝ – T. STERNECK (eds.), Děti a dětství,                

s. 431.  

220 J. ŠUSTA, Dvě knihy českých dějin. Dílu II. část 1, s. 282.  



45 

 

nejpozději v červenci roku 1316.221 Dále Zdeňka Hledíková upozorňuje na fakt, že Petr 

Angelův mohl na základě výše zmíněného papežského privilegia ustanovit Jana Volka 

svým nástupcem v úřadu vyšehradského probošta.222 Jedním z důvodů, proč by si měl 

jako svého nástupce vybrat právě jeho, by mohla být snaha o stabilizaci vnitřních poměrů 

v rámci kapituly. Petr Angelův chtěl, aby jeho nástupce sledoval již nastoupenou 

politickou linii, jejímž základem byla úzká spolupráce s králem.223 Osobně bych k tomuto 

argumentu přidal i to, na jaké úrovni udržoval Petr své kontakty se špičkou české 

šlechtické reprezentace, jmenovitě pak s Jindřichem z Lipé. Jak bude patrné dále, Volek 

dokázal splnit požadavky na kompromisně uvažujícího člověka s dobrými konexemi a se 

správnou politickou orientací. Pokud by to byla pravda, bylo by vcelku logické, že se Jan 

Volek jako nový probošt rozhodl nejprve uspořádat neutěšené poměry ve vlastní kapitule                   

a zároveň by se patrně snažil své postavení právně podpořit oficiální papežskou 

legitimizací u čerstvě zvoleného papeže Jana XXII.224 V tom případě by Čechy nejspíše 

opustil až po ukončení papežské konkláve, tedy někdy v poslední třetině roku 1316,                   

a do Avignonu by patrně dorazil na přelomu let 1316 a 1317.225     

 Jak jsem již zmiňoval v předchozí kapitole, první soudobou písemnou zmínkou                  

o Janu Volkovi je jeho dispensační listina z nelegitimního původu z 25. ledna roku 1319, 

kde byl jmenován jako Jan z Brna a kde je označován „jen“ jako pražský, vyšehradský                          

a olomoucký kanovník a jako správce kaple sv. Prokopa na Starém Brně.226 Jako                           

o vyšehradském proboštovi se o něm tato listina žádným způsobem nezmiňuje. Navíc 

přídomek z Brna nekorespondoval s titulaturou onoho Jana z textu vyšehradských 

statut.227 Musíme tedy všechny předchozí úvahy o Volkových případných aktivitách před 

rokem 1319 ponechat pouze na hypotetické rovině.  

 
221 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 78. Srov. Z. HLEDÍKOVÁ, Statuta 

vyšehradské kapituly z roku 1317, s. 135. 

222 MBV Prodr, č. 65, s. 49–51. 

223 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 121. 

224 Předchozí papež Kliment V. zemřel 14.dubna roku 1314 a konkláve volbu nového papeže ukončila až 

7. srpna roku 1316. 

225 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 122.  

226 MBV Prodr, č. 129, s. 116–117, „… Johanni de Brunna …“ Srov. RBM III, č. 487, s. 201–202. 

227 Dále Z. HLEDÍKOVÁ, Statuta vyšehradské kapituly, s. 149, „… Johannes, prepositus capituli …“ 
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Ona první dispensační listina, o které bezpečně víme, znamenala pro Jana Volka 

přelomový bod v jeho životě a kariéře.228 Konečně se tak právně zbavil břemene svého 

nemanželského původu. Zároveň, což je poměrně zajímavé, mu nebylo výslovně 

zapovězeno vykonávat světskou karieru, jako tomu bylo v případě Mikuláše I.229 Za 

vydání prvního dispensu se společně přimluvili král Jan Lucemburský a Eliška 

Přemyslovna.230 Nicméně Volek v této době vystupoval spíše jako králův člověk. Vztahy 

mezi ním a Janem Lucemburským byly na první pohled pevnější a stabilnější než vztahy 

rodinné, které ho pojily s Eliškou Přemyslovnou.231 O této skutečnosti nám totiž podává 

svědectví druhý Volkův dispens z 11. listopadu roku 1319,232 který si Jan Volek vyžádal 

sám, kde jako jeho dodatečný přímluvce vystupoval již jen král Jan.233 Je třeba zdůraznit, 

že v této chvíli to ještě není možné vysvětlovat pouze rozkolem mezi oběma královskými 

manželi, neboť ve stejný den společně iniciovali další dvě listiny.234   

Druhá dispensační listina znamenala pro Jana Volka mnohem více než první. 

Teprve v tuto chvíli došlo k plné legitimaci a legalizaci jeho postavení i na mezinárodním 

poli. Zároveň bylo právně urovnáno to, že získal svá beneficia a pobíral z nich důchody, 

ještě před vydáním prvního dispensu.235 Volek si nejspíš chtěl zpětně pojistit práva, která 

mu byla udělena v první dispensační listině. Vystupoval zde také již výslovně jako syn 

krále Václava II.,236 a ne jen jako kdosi z královského rodu, jako tomu bylo                                       

 
228 Je možné, že už dříve v nějaké formě dispens obdržel. Poukazuje na to slovní obrat „… de uberioris 

dono gratie …“ Viz MBV Prodr, č. 129, s. 116–117. Srov. Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského 

papežství a české země, s. 188. 

229 Viz poznámka č. 41. 

230 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 123. 

231 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 78. 

232 MBV Prodr, č. 155, s. 134–135. Srov. RBM III, č. 538, s. 222. 

233 MBV Prodr, č. 155, s. 135, „… Johannis, regis Boemie illustris, pro te nobis in hac parte humiliter 

supplicantis…“  

234 MBV Prodr, č. 159, s. 137–138; MBV Prodr, č. 160, s. 138.  

235 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 125. 

236 MBV Prodr, č. 155, s. 134–135, „… Johanni, nato clare memorie Wenceslay, regis Boemie …“ 
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v té předchozí.237 Zajímavé je, že Jan Volek zde byl opět uveden „pouze“ se svými čtyřmi 

beneficiemi, které se shodovaly s těmi z prvního dispensu.238  

Domnívám se, že se Jan Volek mohl v jistém smyslu obávat, že by ho mohl do 

budoucna postihnout podobný osud jako jeho strýce Jana Vyšehradského, který si 

nedokázal zajistit řádnou legitimizaci, a přestože se těšil přízni krále Václava II., nebyl 

schopen postupovat výše v církevním kariérním žebříčku a stát se biskupem. Možná také 

pochopil nebezpečí, plynoucí z rozkolu mezi královskými manželi, který by rovněž mohl 

jeho právní postavení poškodit. Tato skutečnost také z části potvrzuje, že Volek zprvu 

neměl na své straně královnu Elišku, která za svého kandidáta považovala spíše mistra 

Jindřicha. Proto se také nejspíš rozhodl upnout se spíše na přízeň krále. Jan Lucemburský 

v této době plně podléhal vlivu mocenské kliky kolem vlivného Jindřicha st. z Lipé, který 

též mohl mít na Volkově dosazení osobní zájem.239 Dále roku 1319 došlo k výraznému 

oslabení strany královny Elišky, především v důsledku dobytí hradu Lokte v únoru tohoto 

roku a následně neúspěšného pokusu o převrat v červenci, kterého se Eliška Přemyslovna 

rovněž zúčastnila.240   

Téhož dne, 11. listopadu, Jan Volek obdržel ještě jednu listinu, která se na rozdíl 

od té první přímo dotýkala jeho působení v úřadě vyšehradského probošta.241 Volek zde 

totiž formálně požádal papeže o potvrzení své presentace k volnému vyšehradskému 

probošství, uděleného dříve králem Janem, a o oficiální potvrzení svého jmenování.242 

Potvrzení si Volek vyžádal sám bez uvedení další přímluvy. K Volkově presentaci na 

vyšehradské probošství muselo dojít už někdy mezi lednem a koncem dubna roku 1319, 

neboť od počátku května byl pravidelně uváděn ve svědečných řadách několika listin jako 

vyšehradský probošt a královský kancléř.243 

 
237 MBV Prodr, č. 129, s. 116–117, „…Johanne de Brunna, ex familia regum Bohemiae orto, canonico 

Pragensi, dispensatur, ut non obstante defectu natalium beneficia retinere…“  

238 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 126. 

239 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 78. 

240 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 77. Srov. L. BOBKOVÁ, Jan 

Lucemburský, s. 115 a 117–120 a 226–227.   

241 MBV Prodr, č. 156, s. 136–137. 

242 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 126. 

243 Například v listině ze 3. května roku 1319. Viz RBM III, č. 499, s. 205, „… Johannis, Wissegradensis 

ecclesie prepositi, cancelarii et principis nostri dilecti …“ 
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V návaznosti na tyto dvě listiny z 11. listopadu dosáhl Volek i podjáhenského 

svěcení z rukou papeže, jak nás o tom informuje Zbraslavská kronika.244 Muselo k němu 

dojít někdy mezi 3. zářím, kdy se Volek ještě nacházel v Praze,245 a oním 11. listopadem. 

Je ovšem jasné, že nemohl využít obvykle užívaných termínů pro svěcení, které obvykle 

připadaly na období kolem 14. září a dále na dobu po 13. prosinci.246 Dne 13. prosince se 

Volek totiž nacházel již v Praze.247 Mimořádné termíny papežských svěcení byly ovšem 

poměrně běžným zjevem. Dvouměsíční rozmezí mezi 3. zářím a 11. listopadem dává 

tušit, že Volek mohl tento čas věnovat nějakým svým zcela privátním, nám blíže 

neznámým, záležitostem.248  

S ohledem na to, v jakém stavu se vyšehradské probošství nacházelo, je nasnadě, 

že volba Jana Volka mohla být ještě motivována potřebou získat osobnost, která by zdejší 

poměry dokázala účinně a rychle stabilizovat.249 Vzhledem k tomu, že se Volek do této 

doby nestihl zaplést do „vysoké politiky,“ a do jisté míry i díky tomu, že měl kolem sebe 

auru syna posledního velkého přemyslovského krále, byl schopen uspokojit všechny 

strany. Pro mnohé představitele české šlechty, především pak pro Jindřicha z Lipé, mohl 

představovat v politické linii návaznost na politiku kompromisů Petra z Aspeltu a Petra 

Angelůva.250    

 

4.3. Probošt a kancléř Jan Volek mezi léty 1319–1322 
 

Jan Volek jako kancléř a vyšehradský probošt nezahálel. Již během roku 1319 stál 

u vyhotovení celkem 11 listin. Konkrétně se jednalo o 7 listin v době mezi 3. květnem           

 
244 Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: FRB IV, s. 319, „… fuerat namque prius in Romana curia 

per Johannem papam XXII. in subdyaconum ordinatus, in cuius pape conspectu idem electus graciam 

invenit …“ 

245 RBM III, č. 521, s. 215. Dále RBM III, č. 522 s. 205–206.  

246 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 126.  

247 P. BOHÁČ, Vyšehradský kopiář, s. 118, č. 24. Téhož dne také RBM III, č. 543, s. 224–225; RBM III, 

č. 544, s. 225–227.  

248 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 126.  

249 L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 106. 

250 Tamtéž, s. 342.  
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a 3. zářím251 a o 4 listiny v rozmezí od 13. prosince do 24. prosince.252 Ona časová 

prodleva, která je patrná mezi těmito dvěma bloky, byla způsobena výše zmíněnou cestou 

do Avignonu. Všechny zmíněné listiny byly vydány v Praze a povětšinou se zabývaly 

potvrzováním starých privilegií a majetkovými záležitostmi. Volka se osobně týkala 

listina z 29. prosince, kdy dostal od Jana Lucemburského povolení prodat dílny s úrokem 

20 hřiven v Kutné Hoře.253 O několik dní později byl od krále pověřen, aby od řádu 

křižovníků s červenou hvězdou za něho získal pro Jindřicha z Lipé ves Rekovice                         

u Krumlova.254 Co se vyšehradské kapituly samotné týče, byl Jan Volek 13. prosince 

přítomen řešení majetkového sporu mezi vlastní kapitulou, svatovítskou kapitulou                       

a olomouckým biskupstvím. Hlavní část jednání ovšem vedl kapitulní děkan Držislav 

z Bechyně.255 

Následující rok byl poněkud klidnější, alespoň v otázkách činnosti v rámci 

královské kanceláře. Hned na počátku roku podal Volek ke králi stížnost kvůli porušování 

práv a výsad vyšehradského kostela, přičemž král nařídil, aby byli viníci potrestáni.256 

Záhy nato král opustil zemi a do roku 1321 se až na drobné výjimky pohyboval v oblasti 

Porýní a v Lucembursku.257 Jan Volek se díky tomu mohl zvýšenou měrou začít věnovat 

vlastní kapitule. Dne 6. července zplnomocnil děkana Držislava k urovnání sporu                          

o podací právo ke kostelu Panny Marie v Týně.258 Spor byl veden až do 4. října a Volek 

při něm působil spíše v roli pozorovatele.259 Na druhé straně se Volek, na probošta 

poněkud neobvykle, věnoval i majetkovým záležitostem kapituly. Touto agendou se totiž 

obvykle zabývali spíše kapitulní děkani.260 Dne 18. září Jan Volek pronajal podle 

 
251 RBM III, č. 499, s. 205; RBM III, č. 511, s. 209–210; RBM III, č. 514, s. 210–211; RBM III, č. 518,                

s. 212–213; RBM III, č. 519, s. 213–214; RBM III, č. 521, s. 215; RBM III, č. 522, s. 215–216. 

252 RBM III, č. 543, s. 224; RBM III, č. 546, s. 227–228; RBM III, č. 547, s. 228–229; RBM III, č. 548,               

s. 229–230.  

253 P. BOHÁČ, Vyšehradský kopiář, s.118, č. 24. 

254 RBM III, č. 551, s. 231. 

255 RBM III, č. 544, s. 225–227. Kapitulní děkan Držislav z Bechyně působil ve svém úřadě od 15. ledna 

roku 1319. Viz MBV prodr, č. 125, s.114. Byl tedy Volkovým souputníkem.  

256 RBM III, č. 554, s. 232-233. 

257 L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 133–134. 

258 RBM III, č. 591, s. 244. 

259 RBM III, č. 593, s. 244–252; RBM III, č. 594, s. 252–253. 

260 J. KOTOUS, K historickoprávnímu vývoji vyšehradské kapituly, s. 31. 
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emfyteutického práva za předem vytyčené dávky ves Hostýň,261 která náležela 

k vyšehradské kapitule, tamním obyvatelům a dále 8. prosince spolu s děkanem 

Držislavem, kustodem Mikulášem, scholastikem Walterem a celou kapitulou dosvědčil 

pronájem kapitulního majetku ve vsi Stehelčeves Hynkovi z Vrapic výměnou za roční 

úrok dvou kop pražských grošů.262 O den později přijal dar 80 grošů ve prospěch kapituly 

od vyšehradského kanovníka Fridricha.263 V neposlední řadě figuroval Volek jako první 

na svědečné řadě listiny z 31. prosince, ve které šlo o prodej majetků ze strany bratrů 

Alberta a Ješka z Poděhus a Bernarda z Cinnenburchu ve prospěch kláštera sv. Jiří.264 

Rok 1321 znamenal pro Jana Volka výrazné zvýšení jeho písemných aktivit, 

především pak v rámci samotného Vyšehradu. Výraznou část listinného materiálu 

představovaly listiny určené přímo pro něho. V rámci královské kanceláře se Volek 

podílel na sepsání celkem tří listin, a to na počátku roku od 1. ledna do 9. března. Všechny 

tyto listiny byly vydány v Praze a týkaly se majetkových záležitostí.265 Dále vystupoval 

ve svědečných řadách dvou listin. Konkrétně byl svědkem listiny z 20. června v případě 

majetkového sporu Jindřicha st. z Lipé a z 19. listopadu,266 kdy společně s královnou 

Eliškou Přemyslovnou a Oldřichem z Paběnic, tou dobou administrátorem pražského 

biskupství, svědčil na listině abatyše Kunhuty Přemyslovny k darování tří vesnic ve 

prospěch kláštera sv. Jiří.267 V rámci širší vyšehradské kapituly figuroval Volek spolu 

s děkanem Držislavem, kustodem Mikulášem a scholastikem Walterem na celkem pěti 

listinách, ve kterých se řešily majetkové záležitosti kapituly.268 Poslední velkou skupinu 

listin tvoří listiny vydané ve prospěch Volka, které poprvé od jeho nástupu tvoří většinu 

roční produkce. Šlo celkem o devět listin. I zde se jednalo především o majetkové 

 
261 RBM III, č. 615, s. 260-261. Toto bylo dodatečně schváleno následujícího roku děkanem Držislavem              

a celou kapitulou. Viz 25. únor RBM III, č. 657, s. 277. 

262 P. BOHÁČ, Vyšehradský kopiář, s. 119, č. 25. 

263 RBM III, č. 637, s. 269. 

264 RBM III, č. 639, s. 270. 

265 RBM III, č. 643, s. 272; RBM III, č. 659, s. 277–278; RBM III, č. 662, s. 278–279. 

266 RBM III, č. 694, s. 289–290. 

267 RBM III, č. 736, s. 299–301. 

268 RBM III, č. 657, s. 277; RBM III, č. 690, s. 287–288; RBM III, č. 741, s. 302–303; P. BOHÁČ, 

Vyšehradský kopiář, s. 119, č. 26 a č. 30. 
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záležitosti. Dne 11. května mu Jan Lucemburský potvrdil dar 70 lánů u Plzně,269 který 

Jan Volek dříve učinil ve prospěch vyšehradské kapituly.270 Tyto pozemky, jak se 

dozvídáme z téže listiny, dostal dříve od krále jako protihodnotu za své věrné služby.271 

Rovněž v květnu směnil Jan Volek s kapitulou úroky, které mu náležely z kutnohorských 

krámů a polí u Mělníka za kapitulní ves Hovorčovice.272 Poměrně zásadní byla majetková 

transakce mezi ním a královnou Eliškou, která proběhla 23. května.273 Během ní Volek 

obdržel od Elišky, se souhlasem krále, 15 lánů v Mělníce.274 V neposlední řadě 17. října 

spolu s Jindřichem z Lipé a Vokem z Kravař Jan Volek provedl odhad statků v Měníně      

a Hustopečích pro královnu vdovu Elišku Rejčku.275 

Na delší dobu posledním úkonem, který Volek v úřadě vyšehradského probošta 

vykonal, bylo 24. dubna roku 1322 prohlášení, že pronájem vsi Zahrádky                                           

a přináležejících pozemků nepopírá práva vyšehradské kapituly k této vesnici.276 O pár 

měsíců později byl Jan Volek proti své vůli zapojen do rozsáhlé intriky, která nakonec 

vyústila v jeho zatčení a následný útěk do Bavorska.       

 

 

 

 

 

 

 

 
269 RBM III, č. 677, s. 283. 

270 RBM III, č. 679, s. 284. 

271 Tamtéž.  

272 RBM III, č. 678, s. 283. Jan Lucemburský toto dále stvrdil. Viz P. BOHÁČ, Vyšehradský kopiář, s. 119, 

č. 27. 

273 RBM III, č. 686, s. 285. Dále P. BOHÁČ, Vyšehradský kopiář, s. 119, č. 28.  

274 P. BOHÁČ, Vyšehradský kopiář, s. 119, č. 29. Srov. RBM III, č. 685, s. 285. 

275 RBM III, č. 728, s. 297. 

276 RBM III, č. 774, s. 314.  
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5. Divoký rok 1322 
 

Je jen málo událostí týkajících se života Jana Volka, které by se dostaly do širšího 

povědomí o období vlády Jana Lucemburského v českých zemích. Volkovo zatčení                      

a uvěznění v polovině roku 1322 je bez nejmenších pochybností jednou z nich.  

 

5.1. Jak nás informuje Zbraslavská kronika  
 

 Podle informací, které čerpáme z jediného dobového validního narativního 

pramene, tedy ze Zbraslavské kroniky Petra Žitavského, byl Jan Volek 21. července roku 

1322 zatčen na příkaz krále Jana Lucemburského. Jako příčinu tohoto zatčení uvádí Petr 

Žitavský útěk královny Elišky Přemyslovny s dcerou Markétou do Bavorska v polovině 

téhož roku a následný pokus Jana Lucemburského dostihnout a potrestat ty, kteří o onom 

plánu věděli. V důsledku onoho zatčení měl být Jan Volek zbaven všech svých hodností 

a majetku, který král posléze, dle zbraslavského kronikáře, předal jiným svým 

důvěrníkům. Dále byl údajně krutým způsobem mučen a hrozila mu i poprava. Pod 

nátlakem některých šlechticů a ze strachu o svůj život se Volek, jak opět uvádí Petr 

Žitavský, ke všemu přiznal. Následně měl být uvězněn v komendě německých rytířů, 

odkud ovšem hned první noc uprchl a odebral se za královnou Eliškou do Bavorska, kam 

údajně dorazil již pět dní od počátku tohoto incidentu.277 Tyto informace se také dostaly 

 
277 Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: FRB IV, s. 261–262, „… Eodem anno XII° kalendas Augusti 

quoddam inopinabile accidit factumm quod omnibus huius mundi amatoribus merito proficit in exemplum. 

Nam honorabilis vir Johannes, Wencezlai regis sexti filius licet illegittimus regine ex patre germanus, regni 

Boemie cancellarius, ecclesie Wyssegradensis prepositus, Pragensis ac Olomucensis canonicus, aliisque 

prebendis ac municionibus predictus, honoribus secundum seculum sublimatus, familia multa stipatus, 

repente ac inopinate a rege Johanne Prage capitur, omnibusque per eum dignitatibus degradatur et quasi 

latro, ut mortem unam detestabilem eligat, minis compellitur et terribiliter coartatur. Imponit rex ei, quem 

familiarissimum habuerat, fraudem et dolum, et quod iniquum sibi prebuerit consilium, per quod periclitari 

potuerit rex et regnum. Ille verecundia et terrore vehementer concutitur, quasi exanimis efficitur, et quid 

respondere ad tam inopinabilia problemata debeat, ab ipso penitus dubitatur. Ipsum, qui circumstant 

nobiles, instigant, ut sic saltem mortem evadat severam. His assentit, se reum dicit et super hiis graciam 

regis querit, post multas contumelias et terrores, quos pasus est a rege et a quibusdam regis consiliariis, 

capitur et Prage in domo Cruciferorum de domo Deutonica custodie mancipatur; sequenti die decurso ad 

vesoerum noctis tempore de custodia egreditur clandestine et fugit, fuitque in Bawaria quinto die. Rex ab 

eo, licet fugerit, omnes prebendas et dignitates eciam a domino Johanne papa ex certa sciencia roboratas 

abstulit, quas mox aliis de facto constulit et donavit …“ Český překlad viz František HEŘMANSKÝ (ed.), 

Kronika Zbraslavská, překlad, Praha 1952, s. 576–577. 
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do většiny publikací, které o tomto období pojednávají.278 Dále se obecně usuzuje,279 že 

se jednalo o poslední takto úspěšný pokus šlechtické strany orientující se na Jindřicha st. 

z Lipé a jeho nejstaršího syna, rovněž Jindřicha, poškodit, či dokonce zcela odstranit 

politický vliv královny Elišky. 

Uvedené informace, které nám Petr Žitavský o celé události poskytl, ovšem 

mohou být do značné míry zavádějící. Lenka Bobková na tuto skutečnost upozorňuje                    

a poukazuje na poněkud vyhýbavý styl, kterým je tato kapitola ve Zbraslavské kronice 

napsána.280 V rámci obecné kritiky Zbraslavské kroniky jako historického pramene 

můžeme totiž dojít k zajímavým zjištěním, která nám mohou pomoct celou situaci 

poněkud více objasnit. 

Když roku 1314 zemřel první autor Zbraslavské kroniky Ota Durynský                          

a kronikářského pera se chopil Petr Žitavský, nastala zásadní proměna ve stylu, jakým 

byla celá kronika vedena.281 Do té doby byla pokryta jen doba závěru vlády krále 

Přemysla Otakara II. a počátek vlády Václava II., zhruba někdy do roku 1296. Ota 

k napsání kroniky přistupoval velmi skromně, zaměřoval se především na domácí 

události a příliš se nevěnoval zahraničním záležitostem, byť o nich byl také informován. 

Základním tématem pro něj bylo založení Zbraslavského kláštera a náležitá glorifikace 

jejího zakladatele, jímž byl právě král Václav II.282 Po Otově smrti se Petr Žitavský pustil 

do zpětného přepisování a dopisování kapitol, které byly v jeho očích nedostatečné. 

Bohužel, nejsme schopni přesně určit, jak moc do textu zasahoval.283 

Zásadní zde ovšem je, jakým způsoben Petr Žitavský kroniku dál vedl. Václav II. 

je u něj zpodobňován jako naprosto ideální křesťanský panovník. Dodnes se vedou 

diskuse, zda dokonce nešlo z jeho strany o pokus napsat text, který by mohl posloužit 

 
278 Na to upozornila Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 79. Srov. J. ŠUSTA, 

České dějiny: Dílu II. část 1, s. 338-339. Dále Josef ŠUSTA, České dějiny: Dílu II. Část 2., s. 338–339;               

J. SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský, s. 314–316; Božena KOPIČKOVÁ, Eliška Přemyslovna: královna 

česká 1292-1330, Praha 2008, s. 51, L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 229–230. 

279 Viz předchozí poznámka.  

280 L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 229. 

281 K životu Oty Zbraslavského viz K. CHARVÁTOVÁ, Ota Durynský, s. 39-58. 

282 K. CHARVÁTOVÁ, Ota Durynský, s. 49. 

283 K. CHARVÁTOVÁ, Ota Durynský, 50–56. K problematice jednotlivých edic viz A. PUMPROVÁ, 

Žebrák místo lékaře, s. 59-84. 
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jeho základ pro jeho případné svatořečení. Dále byl glorifikován Zbraslavský klášter                  

a přemyslovská dynastie, která s ním byla úzce spjata.284 Pokud jde o přímé 

zpodobňování krále Jana Lucemburského, jeho ženy Elišky Přemyslovny a událostí úzce 

spojených s královským dvorem počátku 14. století, je třeba vzít v úvahu několik faktorů. 

Petr Žitavský k Elišce cítil velmi silnou osobní náklonnost, což mu často znemožňovalo 

události s ní spojené vykládat neutrálně. Počátek sporu mezi královskými manželi a jeho 

tragické následky tak jednoznačně pokládal za Janovu vinu,285 přestože v něm ze začátku 

spatřoval velkou naději pro České království.286 Podobný základ měl i jeho negativní 

postoj k Jindřichovi st. z Lipé, královně vdově Elišce Rejčce a šlechtě, která se otevřeně 

přidala na jejich stranu.287  

Petrovo stranictví se pochopitelně odrazilo i při popisu událostí roku 1322. Je na 

něm jasně vidět vyhýbavost a nejistota z toho, co se ve skutečnosti právě stalo. Víme, že 

se toho roku již nepohyboval bezprostředně v blízkosti královského dvora, a tedy 

informace, které k němu přicházely, byly až z druhé ruky. Ony události, jak vyplívá 

z textu samotného záznamu, navíc popsal už někdy mezi lety 1322 a 1325, 

nejpravděpodobněji někdy na konci roku 1324.288 Petr Žitavský si musel v té době již 

urovnat fakta, která se k němu donesla. Na druhou stranu to nebylo s takovým odstupem, 

aby si na to sám nepamatoval a aby nedokázal náležitě zhodnotit validitu oněch 

informací.289 Navíc v této době měl teoretickou možnost se s Janem Volkem osobně 

setkat, neboť ten se 22. srpna roku 1322 a 29. října následujícího roku prokazatelně 

nacházel v Praze.290 Dalším problémem je i to, že Petr Žitavský prakticky neuvádí přesné 

datace. Krom toho, že k Volkovu zatčení došlo 21. července, se z jeho textu nedozvídáme 

žádné bližší údaje, jako například kdy královna opustila Čechy.  

 

 
284 A. ROBERT, Druhý život Zbraslavské kroniky, s. 87–88. 

285 L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 222–223. 

286 Tamtéž, s. 464–465. 

287 Tamtéž, s. 115. 

288 Dle jeho vlastních slov královna Eliška stále pobývala v Bavorsku, odkud se vrátila až na počátku roku 

1325. Viz Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: FRB IV, s. 261. 

289 L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 230. 

290 RBM III, č. 793, s. 320; RBM III, č. 939, s. 365. 
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Nedávné nalezení autografu Petra Žitavského ve vatikánských archivech sice 

poskytlo mnoho nových podnětů pro studium a kritiku obsahu Zbraslavské kroniky, 

neposkytlo ale odpovědi na otázky vázajících se k výkladu událostí roku 1322.291 

V neposlední řadě je problematická recepce textu Petra Žitavského v pozdějších 

kronikách. Bohužel, prakticky bez výjimky byl dále přejímán jen jeho narativ bez žádné 

zásadnější úpravy nebo doplnění.292 

 

5.2. Předpoklady Volkova zatčení   
     

Hlavním důvodem, proč hněv Jana Lucemburského dopadl právě na Jana Volka, 

měl být jeho důvěrný vztah s královnou Eliškou. Pro určení vazeb, které mezi sebou oba 

sourozenci měli, je ovšem třeba si uvědomit, jaké mezi nimi byly styky před osudným 

rokem 1322. Oproti obecně uváděnému přátelství, které mělo oba Přemyslovce úzce 

spojovat,293 je nutné poznamenat, že o něm není příliš přímých dokladů. K prvnímu 

kontaktu mezi polorodými sourozenci sice mohlo dojít již v dětství, ale, bohužel, nejsme 

schopni jasně doložit formu vztahu, jakou si k sobě tehdy mohli vytvořit. Musíme 

přihlédnout i k tomu, že oba byli dětmi a případné vazby mezi nimi mohly být spíše 

kamarádské než hlouběji vyhraněné. Zároveň je třeba vzít v úvahu, že Volek byl 

levobočkem a, byť měla výchova levobočků přímo v rámci přemyslovského dvora svou 

tradici,294 byla jeho výchova v určitém okamžiku přesunuta mimo dvůr Václava II., čímž 

byl v zásadě znemožněn přímý kontakt s královskými potomky. Pokud vezmeme 

v úvahu, že v pozdějších letech Volek obdržel větší část svého vzdělání u vladyků 

z Tetína a následně se spíše pohyboval v rámci kaple sv. Prokopa na Starém Brně, 

dojdeme k závěru, že během dětství a dospívání společně příliš času ani strávit nemohli.295 

 
291 K výzkumu autografu Petra Žitavského např. Anna PUMPROVÁ, Svědectví autografu o práci Petra 

Žitavského s textem Zbraslavské kroniky, in: Časopis Matice moravské 131, 2012, s. 239-263. 

292 Kronika Františka Pražského, in: FRB IV, s. 394–395. Dále Kronika Beneše Krabice z Veitmile, in: 

FRB IV, 478. 

293 Tuto skutečnost zdůrazňuje např. B. KOPIČKOVÁ, Eliška Přemyslovna, s. 114. Dále např.                                  

J. SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský, s. 313. Srov. L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 330.  

294 Jako například v případě Mikuláše I. Viz M. STŘEŠTÍKOVÁ, Králův syn, s. 15. 

295 I. HLOBIL, Přemyslovec Jan Volek, s. 478–479. 
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Dále je třeba si uvědomit, že standardně výchova chlapců a dívek ve středověku 

v panovnických rodinách probíhala z větší části odděleně.296 

O případných vazbách mezi Volkem a Eliškou, které by měly základ v politické 

sféře, toho rovněž mnoho nevíme. Skutečnost, že Eliška v bouřlivých letech, kdy probíhal 

tvrdý zápas o kontrolu nad vyšehradským probošstvím, považovala za svého kandidáta 

spíše mistra Jindřicha, a ne svého polorodého bratra Jana Volka,297 dokládá, že s ním 

příliš nepočítala, alespoň ne jako se svým politickým spojencem. Eliška Přemyslovna se 

ani nepřimluvila za Volkův druhý dispens,298 byť důvody mohou být různé. Ani 

Zbraslavská kronika toho o Janu Volkovi v tomto smyslu příliš neodhaluje. První záznam, 

který se totiž k Volkovi bezprostředně váže, popisuje právě až jeho zatčení. Je dokonce 

možné, že Petr Žitavský do té doby o Volkovi ani nic nevěděl, případně o něm z nějakého 

důvodu zkrátka nechtěl psát,299 což by na druhou stranu bylo poněkud zvláštní, protože  

o jiných spojencích královny Elišky referoval poměrně často.300 Dále se Zbraslavská 

kronika ani nijak nezmiňuje o záhadném proboštu Janovi, který se objevuje v textu 

vyšehradských statut z roku 1317.301 Další informace o Volkových činnostech před 

rokem 1322 jsou navíc ve Zbraslavské kronice předkládány zpětně.302 Nelze vyloučit, že 

obraz Jana Volka u Petra Žitavského byl ovlivněn jejich vzájemným osobním vztahem, 

který ale mohl být jak pozitivní, tak také negativní. Vzájemný kontakt mezi Volkem                   

a Petrem Žitavským se dá jasněji sledovat až od roku 1327, kdy je Petr jmenován jako 

jeden ze tří exekutorů na skupině třinácti papežských listin, které v Avignonu Volek 

vyřizoval. Toto rozhodnutí ovšem bylo učiněno královnou.303     

Jednoznačným dokladem vzájemné náklonnosti k Janu Volkovi před událostmi                

z roku 1322 je listina z 23. května roku 1321, ve které mu Eliška za věrné služby darovala 

 
296 D. DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ – M. HOLÝ – T. STERNECK (eds.), Děti a dětství, s. 30 a 35–36. 

297 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 78. 

298 MBV Prodr, č. 155, s. 134–135. 

299 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 81 a 83. 

300 Např. Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: FRB IV, s. 242 a 248. 

301 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 78. Srov. Z. HLEDÍKOVÁ, Statuta 

vyšehradské kapituly z roku 1317, s. 135. 

302 Např. Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: FRB IV, s. 319. 

303 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 83. 
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plat z 15 lánů u Mělníka.304 Z této listiny můžeme usuzovat, že mezi nimi nějaký vztah 

existoval, ale na druhou stranu nelze prokázat, do jaké míry Eliška s Janem Volkem 

sdílela své soukromé pocity a případné tajné plány. Nelze ani doložit, zda byl tento jejich 

vztah veřejně známý, jak tvrdí Petr Žitavský. Je sice možné předpokládat, že Eliška si 

k Volkovi postupně vybudovala vztah až mezi lety 1319 a 1322, což ovšem nemůžeme 

pro nedostatek dalších pramenů prokazatelně potvrdit. Zároveň nám tato listina odhaluje, 

že Volek v této době jakýmsi způsobem působil v jejích službách, nicméně opět o formě 

a podobě těchto činností nemáme žádné konkrétní zprávy. K dalšímu listinnému styku 

mezi Volkem a Eliškou došlo ještě 19. listopadu roku 1321, kdy spolu s ní „jen“ svědčil 

na listině abatyše Kunhuty Přemyslovny k darování tří vesnic ve prospěch svatojiřského 

kláštera.305 Žádné další informace o jejich vzájemném vztahu zde již nenalezneme. 

Poslední, a poměrně kuriozní, zprávu vzájemném spojenectví Jana Volka s Eliškou 

Přemyslovnou předkládá kronikář Přibík Pulkava z Radenína. Ten píše o tom, že Volek 

měl pomoci své sestře roku 1308 při jejím útěku z Prahy.306 Problémem je to, že je jediný, 

kdo tuto informaci uvádí. Navíc podle něj byl Volek již v této době vyšehradským 

proboštem, což je prakticky vyloučené.307 Proto tento záznam nelze brát jako průkazný a 

věrohodný.     

Na druhé straně vazby mezi Janem Volkem a králem Janem Lucemburským jsou 

mnohem lépe doložitelné a pozorovatelné. Před rokem 1322 s ním Volek nevedl žádný 

spor a vždy věrně vystupoval v jeho službách.308 Za tyto služby byl navíc králem štědře 

odměňován.309 Vzhledem k tomu, že můžeme Jana Volka označit za králova kandidáta 

na post vyšehradského probošta, je možné dovozovat, jakou důvěru v něho Jan 

Lucemburský měl.310 V listinách byl Volek králem často označován za milého knížete,311 

 
304 RBM III, č. 685, s. 285, „… quod venerabili Johanni … fratri nostro charissimo, propter sua fidelia 

servittia nobis indefesse exhibita ac specialem affectum, quem ad ipsum gerimus et habemus …“ 

305 RBM III, č. 736, s. 299–301. 

306 Kronika Přibíka Pulkavy z Radenína, in: FRB V, s. 195. 

307 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 76–77. 

308 Viz RBM III, č. 679, s. 284.  

309 Tamtéž, „… attendens dilectionem et favorem, quod habet ad Johannem, Wissegradensis ecclesie 

prepositum …“ 

310 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 78. 

311 Např. RBM III, č. 499, s. 205, „… principis nostri dilecti …“ 
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což byla pocta, kterou dříve prokazoval například Václav II. svému polorodému bratrovi 

Janovi Vyšehradskému.312 Král Jan se rovněž za Volka, na rozdíl od královny Elišky, 

přimluvil v době vydání obou jeho dispensů v roce 1319.313  

Osobně se domnívám, že Jan Volek v roce 1322 udržoval korektní a vesměs 

přátelské styky jak s Janem Lucemburským, tak Eliškou Přemyslovnou. Proto si 

nemyslím, že by měl být blízký vztah s královnou Eliškou rozhodujícím faktorem pro 

Volkovo zatčení. Pokud se zároveň podíváme na styky mezi Volkem a králem Janem 

bezprostředně po událostech roku 1322, nenajdeme v podstatě žádné výrazné změny. Již 

v listině z 29. října roku 1323 mu král Jan na jeho žádost umožnil zavést emfyteutické 

právo u Prachatic, a přitom ho stále tituloval jako vyšehradského probošta, nejvyššího 

kancléře a svého milého knížete.314  

Zároveň ani nikterak neutrpěla důvěra Jana Lucemburského k vyšehradské 

kapitule jako k instituci, neboť již 2. listopadu roku 1322 daroval vyšehradskému 

děkanovi Držislavovi z Bechyně a jeho nástupcům svůj již zchátralý královský dvůr na 

Vyšehradě,315 který byl později začleněn do komplexu budov vyšehradské kapituly.316 

Vyšehradská kapitula během Volkovy nepřítomnosti fungovala zcela standardně, byť se 

oproti předchozím létům poněkud zmenšil objem listin iniciovaných samotnou kapitulou. 

Hlavní slovo v té době měl kapitulní děkan Držislav. V rozmezí mezi 2. listopadem roku 

1322 a 30. červnem roku 1324 se jednalo celkem o dvanáct listin. Z nich se devět zabývalo 

majetkovými záležitostmi kapituly317 a tři právními kauzami.318  

Třetí stranou, která v kauze zatčení Jana Volka mohla do značné míry figurovat, 

byla strana, zastupovaná moravským zemským hejtmanem a říšským maršálkem 

 
312 J. LOSERTH, Das St. Pauler Formular, č. 23, s. 40. 

313 MBV Prodr, č. 129, s. 116–117; MBV Prodr, č. 155, s. 134–135. 

314 RBM III, č. 939, s. 365. 

315 RBM III, č. 817, s. 326-327. 

316 B. NECHVÁTAL, Vyšehrad, s. 86. 

317 RBM III, č. 817, s. 326-327; RBM III, č. 831, s. 330; RBM III, č. 831, s. 333–334; RBM III, č. 845,                

s. 335; RBM III, č. 865, s. 343–344; RBM III, č. 890, s. 350; RBM III, č. 933, s. 363; RBM III, č. 978,                

s. 382–383; RBM III, č. 997, s. 387. 

318 RBM III, č. 849, s. 337; RBM III, č. 852, s. 338–339; RBM III, č. 857, s. 340-341. 
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Jindřichem starším z Lipé a jeho prvorozeným synem, rovněž Jindřichem.319 Jejich 

společná historie s Volkem je poměrně složitá. Zdá se, že dlouhou dobu Volek vystupoval 

spíše jako politický spojenec Jindřicha st. z Lipé než jeho konkurent.320 Mezi lety 1319  

a 1321 Volek vydal celkem tři listiny, v nichž figuroval Jindřich st. z Lipé. V první z 29. 

prosince roku 1319 pro něj Jan Volek získal na příkaz Jana Lucemburského ves Rekovice                            

u Krumlova od řádu křižovníků s červenou hvězdou.321 V druhé listině z 4. června roku 

1321 Volek společně s celou vyšehradsjou kapitulou a se souhlasem krále prodal 

Jindřichovi st. z Lipé své statky ve Volframovicích s příslušenstvím v Lysenicích, 

Sehovicích a Bohuticích na Moravě.322 A nakonec ve třetí ze 17. října téhož roku spolu 

s Jindřichem st. z Lipé a Vokem z Kravař provedl odhad statků v Měníně a Hustopečích 

pro Elišku Rejčku.323 Vrchol vlivu Jindřicha st. z Lipé ovšem kulminoval zhruba už okolo 

roku 1320. Po tomto roce hlavní iniciativu vyvíjel už spíše jeho syn.324 O případných 

kontaktech mezi Volkem a mladším z obou Jindřichů ovšem nemáme žádných zpráv. Petr 

Žitavský nikoho z Ronovců přímo v souvislosti s Volkovým zatčením nejmenoval, 

nicméně naznačil, že na zatčení Jana Volka měli značný podíl šlechtici stojící v opozici 

vůči králi a především královně Elišce Přemyslovně.325  

Důvodů, proč se skupina kolem obou Jindřichů mohla rozhodnout takovému 

jednání, může být několik. Cíle definitivně odstranit z politické šachovnice Elišku 

Přemyslovu by dosáhli, i kdyby ze zrady obvinili kohokoliv z královnina blízkého okolí. 

Hození viny na Jana Volka mohlo být zapříčiněno druhotnou snahou odstranit Volkův 

rychle rostoucí politický vliv a případně ambicí dosadit na post vyšehradského probošta 

vlastního člověka. Jako možný adept se nabízí nejmladší syn Jindřicha st. z Lipé Bertold, 

který byl určen pro církevní kariéru. Bohužel o něm z doby před 3. zářím roku 1329, kdy 

poprvé vystoupil společně se svými bratry, příliš nevíme.326 Možnost obohatit se na 

 
319 Miloslav SOVADINA, Jindřich z Lipé. I. První muž království: Dokončení, in: Časopis Matice 

moravské 121, 2002, s. 19–20. 

320 J. SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský, s. 313. 

321 RBM III, č. 551, s. 231. 

322 RBM III, č. 690, s. 287-288. 

323 RBM III, č. 728, s. 297. 

324 M. SOVADINA, Jindřich z Lipé, s. 20–21.  

325 Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: FRB IV, s. 261–262. 

326 RBM III, č. 1586, s. 622. Viz M. SOVADINA, Jindřich z Lipé, s. 23. 
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Volkových četných obročích rovněž představovala lákavý bonus.327 Otázka, zda byla tato 

intrika proti Volkovi motivována i nějakým osobním konfliktem mezi Volkem a Ronovci, 

zůstane vzhledem k absenci jakýchkoliv zpráv o případné vzájemné nevraživosti, 

bohužel, bez odpovědi. Závěrem je třeba konstatovat, že předpoklad, že se oba 

Jindřichové nějakým způsobem zasadili o vyvolání celé této situace, je sice možný, 

nicméně stále jen hypotetický a neprokazatelný.         

Je také otázkou, nakolik bylo Volkovo zatčení spontánním rozhodnutím krále 

Jana. Pokud vezmeme v úvahu Petra Žitavského, který uvádí, že se král Jan vrátil 

z Lucemburska do Čech v červnu roku 1322,328 zjistíme, že se Jan Lucemburský 

s královnou Eliškou musel osobně sejít nejpozději na konci tohoto měsíce, což nám 

dokládá i narození jejich posledních dvou dětí dvojčat Anny a Elišky 27. března 

následujícího roku.329 Zemi tedy musela opustit někdy mezi koncem června a oním                   

21. červencem. Okolnosti, za kterých zemi opustila nejsou zcela jasné. Nelze vyloučit, že 

mezi královskými manželi došlo k hádce, která by případně mohla ovlivnit královnino 

další rozhodování. V každém případě zde vzniká časová mezera. Král Jan měl téměř celý 

jeden měsíc na to, aby podnikl náležité kroky, což v zásadě vylučuje, že se jednalo                       

o spontánní akci. Na druhé straně stojí otázka, na základě čeho se mohl Jan Lucemburský 

domnívat, že jeho žena skutečně uprchla. Eliška přece jenom doprovázela svou dceru 

Markétu na svatbu s Jindřichem XIV. Dolnobavorským, která se v bavorském Landshutu 

konala až 12. srpna.330 Pokud by chtěla tuto akci využít jako zástěrku pro útěk, jak se                    

o tom Jan Lucemburský dozvěděl. Dávalo by sice smyl, že mohla vyslat ke králi posla, 

který měl za úkol ho o útěku informovat, ale v tom případě by nejspíš tento vyslanec 

nejdřív varoval královniny spojence, aby se mohli na králův hněv, který by nepochybně 

přišel, připravit. Značně nepravděpodobnou se jeví varianta, že Eliška do Bavorska 

s Markétou sice odjela, ale vzápětí se vrátila do Čech, aby obratem uprchla.  

Samozřejmě otázkou je, zda skutečně celou akci dopředu plánovala jako útěk. 

Někdy v této době musela navíc zjistit, že je opět těhotná, a zároveň si jistě byla vědoma, 

 
327 J. SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský, s. 314. 

328 Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: FRB IV, s. 261.  

329 L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 230. 

330 Tamtéž.  
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jaké komplikace by jí a jejím dětem mohl přivodit porod v naprosto cizím prostředí. Je 

samozřejmě možné, že si své těhotenství uvědomila až v Bavorsku v době, kdy by byl 

návrat do Čech přinejmenším komplikovaný. Navíc si sama musela uvědomovat, jaké 

politické napětí mezi svým manželem a bavorskými Wittelsbachy svým pobytem 

způsobí.331  

Ze strany Jana Volka by zase nemohlo jít o náhlý a překvapivý krok z královy 

strany, jak rovněž uvádí Zbraslavská kronika. Dá se předpokládat, že pokud by skutečně 

byl do královnina případného útěku zasvěcen, byl by náležitě obezřetný a nejspíš by s ní 

i opustil Prahu. Mnohé může napovědět i to, že si Volek evidentně nepřipouštěl, že by 

mohl být postižen.  

Osobně se domnívám, že Volkovo zatčení byla intrika, která byla proti němu 

cíleně vedena, a odchod královny do Bavorska, který byl ovšem prezentován jako 

dopředu plánovaný útěk, pak posloužil jako záminka. To by potvrzovalo několik 

skutečností. V první řadě přístup krále Jana, který si v průběhu oněch událostí nejspíš 

uvědomil, že se jedná o cílenou manipulaci s cílem zničit poslední zbytek politického 

vlivu královny Elišky, která se logicky vylekala ze způsobu, jakým král naložil 

s domnělým zrádcem, a skutečně v Bavorsku zůstala. Zároveň intrikáni chtěli odstranit 

králova stoupence a nahradit ho někým vhodnějším a případně se ještě obohatit jeho 

dalšími úřady a majetky.  

Bohužel, nejsme schopni určit, co Volek královi na mučidlech řekl, ani rozsah 

mučících praktik, které na něj byly aplikovány. Petr Žitavský uvádí, že se s ním zacházelo 

obzvláště krutým způsobem, a že se měl nakonec ke všemu přiznat, aniž by uvedl, k čemu 

přesně. To, že se Jan Lucemburský k tak drastickým krokům v minulosti uchyloval, je 

prokazatelné. Už dříve podobně postupoval proti jiným stoupencům královny Elišky.332 

Je otázkou, zda by se byl Jan Volek fyzicky schopen se za pět dní dostat do Bavorska, 

kdyby si skutečně prošel tak krutým výslechem, jak je naznačeno ve Zbraslavské kronice. 

Konečně, z Prahy do Landshutu to je přibližně 360 kilometrů.333 V situaci, kdy se ve 

 
331 L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 230–231. 

332 L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 115. Dále Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: FRB IV,                   

s. 248. 

333 Odhad autora.  
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středověku průměrná rychlost pěšího pochodu pohybovala kolem třiceti až čtyřiceti 

kilometrů za den, na koni pak zhruba mezi padesáti až šedesáti kilometry za den,334 je 

třeba brát onen údaj Petra Žitavského jako nereálný. Údaj by byl daleko přijatelnější, 

pokud by Jan Volek cestoval do Chamu,335 do něhož to je z Prahy „jen“ 240 kilometrů.336 

Není ovšem zcela jisté, kdy se sem Eliška Přemyslova přestěhovala. Jako dlouhodobé 

sídlo ji sloužilo zřejmě až od počátku roku 1323, neboť zde 27. března toho roku 

porodila.337   

Není bez zajímavosti se zamyslet nad případnými dalšími adepty na zatčení. 

Domnívám se, že dalším adeptem totiž mohl být i kronikář Petr Žitavský, který měl ke 

královně prokazatelně blízko,338 a měl by tedy i náležitou motivaci jí v případném útěku 

pomoct. Bylo by to nanejvýš logické, proč by se královna, tedy za předpokladu, že 

skutečně chtěla uprchnout ze země, obrátila právě na něj. Už jednou, konkrétně v letech 

1309 a 1310, byl ochoten pro královnu Elišku riskovat svůj život.339 O královnině 

případném plánu mohl vědět, a navíc by jí narozdíl od Volka mohl prostřednictvím svých 

zahraničních konexí zajistit bezpečný útěk a následný azyl. V takovém případě by se 

nejspíš jednalo o některý z cisterciáckých klášterů. Pravděpodobným se jeví mužský 

cisterciácký klášter Valdsasy, ke kterému měla Eliška poměrně blízký vztah.340 Další 

možnost představuje ženský cisterciácký klášter Seligenthal, který se nachází nedaleko 

Landshutu a který byl založen ve 12. století Přemyslovnou Ludmilou.341 Jan Volek mohl 

Elišce na základě skrz svého postavení nabídnout pouze úkryt na svých beneficiích, která 

se v té době nacházela pouze v Čechách a na Moravě. Odstraněním politicky téměř 

bezvýznamného Petra Žitavského by ovšem konspirátoři nejspíš ničeho nedosáhli. To by 

také mohlo být důvodem, proč Zbraslavská kronika popisuje peripetie roku 1322 

 
334 N. OHLER, Cestování ve středověku, s. 156. 

335 Česky Kouba.  

336 Odhad autora. 

337 B. KOPIČKOVÁ, Eliška Přemyslovna, s. 82. 

338 L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 222–223. 

339 B. KOPIČKOVÁ, Eliška Přemyslovna, s. 26–28. 

340 Z. HLEDÍKOVÁ, Závěť Elišky Přemyslovny, s. 128–129. 

341 Josef ŽEMLIČKA, Přemyslovci: jak žili, vládli a umírali, Praha 2005, s. 212.  
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přinejmenším dosti neurčitě. Petr Žitavský se mohl po právu cítit ohroženě a logicky 

nechtěl poukazovat na svoje případné angažmá v celé záležitosti.  

Dalším problematickým bodem je rozhodnutí krále uvěznit Jana Volka 

v komendě německých rytířů, která se v té době nacházela poblíž kostela sv. Benedikta, 

a tedy v blízkosti městských hradeb.342 Jan Lucemburský udržoval s řádem německých 

rytířů poměrně dobré vztahy,343 takže by dávalo smysl, kdyby se rozhodl uvěznit Volka 

právě v jejich komendě. Na druhé straně to, že Volek uprchl ještě téže noci, kdy sem byl 

přiveden, svědčí buď o naprosté neschopnosti zdejší posádky, anebo o plánované pomoci, 

kterou řád Volkovi při útěku poskytl na něčí pokyn. Je samozřejmě otázkou, kdo by „ten 

někdo“ mohl být. Řád německých rytířů konečně poskytl před dvanácti lety pomocnou 

ruku i královně Elišce, když prchala do Špýru.344 V podstatě identickou cestu, v tomto 

případě jen z Prahy do Bavorska, si mohl vybrat i Jan Volek, který mohl využívat 

pohostinnosti dalších komend německých rytířů. Bohužel, neznáme jména lidí, kteří v té 

době s Volkem sympatizovali, a měli by tedy náležitou motivaci mu pomoct v tak zoufalé 

a nebezpečné situaci.  

Pravděpodobným se zdá předpoklad, že Volkův útěk umožnil sám král Jan, čemuž 

by odpovídalo i to, že není známo, že by byl někoho za jeho útěk potrestal.345 Zároveň 

lze předpokládat s ohledem na rychlost Volkova útěku, že měl k dispozici koně, kterého 

musel od někoho dostat. Navíc musel při rychlé jízdě koně střídat.346 Králových motivací 

pro tento krok by bylo několik. Předně by mu to umožnilo důstojně vyřešit situaci, při 

které nechal mučit nevinného příslušníka významné české církevní instituce. Dále ho 

mohl využít k tomu, aby u Elišky Přemyslovny dělal spojku a přesvědčil ji o bezpečnosti 

návratu. Tomu, že za Volkovým útěkem mohl stát král Jan, nasvědčuje i to, jak bylo 

nakládáno s Volkovými beneficii. Přestože měl Volek podle Petra Žitavského svá 

beneficia ztratit ve prospěch jiných, nemůžeme nikterak určit, o která beneficia se mělo 

 
342 Pavel VLČEK – Dušan FOLTÝN – Petr SOMMER, Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997, s. 518.  

343 L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 206.  

344 Lenka BOBKOVÁ, Cesta princezny Elišky do Špýru, in: Historie – Otázky – Problémy 3, Praha 2011,  

s. 11-24. 

345 Tuto možnost navrhuje, byť s otazníkem, profesorka Lenka Bobková. Viz L. BOBKOVÁ, Jan 

Lucemburský, s. 230. 

346 Norbert OHLER, Cestování ve středověku, s. 158. 
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jednat. Nicméně pokud tomu tak bylo, jednalo se o pouhé dočasné zcizení oněch statků  

a prebend.347  

Svým způsobem jedinou výjimku představovala starobrněnská kaple sv. Prokopa, 

kterou Volek do této doby držel. Dne 22. srpna roku 1322 se jí totiž v Praze vzdal ve 

prospěch Elišky Rejčky,348 která ji časem připojila k majetku, jenž měl posloužit jako 

základ pro jí organizovanou fundaci kláštera cisterciaček, ke které došlo v následujícím 

roce.349 Samotná listina obsahuje zajímavou informaci o tom, že Volek toto beneficium 

předal zcela dobrovolně a bez nátlaku ze strany Elišky Rejčky. Dobrovolné předání navíc 

nemuselo vůbec souviset s Volkovým zatčením, ale mohlo znamenat „jen“ vstřícné gesto 

vůči straně Jindřicha st. z Lipé.350 Navíc se zdá, že k předání kaple nedošlo ihned, neboť 

se jí Volek podobným způsobem vzdal ještě jednou o tři roky později přímo ve prospěch 

abatyše a konventu starobrněnských cisterciaček.351 Je možné, že v souvislosti s vydáním 

této listiny dodatečně vznikla navíc i ústní dohoda, která tento tříletý odklad umožnila.352 

V tomto ohledu je také zajímavé, že už 28. srpna byla vydána další listina,353 ve které 

olomoucký biskup Konrád I. Bavor potvrdit donaci kaple sv. Prokopa, ale tentokrát 

z rukou krále Jana. Volek zde nebyl nijak zmíněn a stejně tak nebylo zmíněno ani jeho 

případné angažmá v celé záležitosti. Ve stejném duchu se nesla listina z 6. listopadu 

následujícího roku.354 Proč tomu tak bylo, není zcela jasné. Je ovšem možné, že právě 

osobní intervence krále Jana mohla změnit podmínky onoho předání, které tím pádem 

bylo spíše ve prospěch Jana Volka.  

  

 

 
347 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 79. 

348 CDM VI, č. 215, s. 159–160. Srov. RBM III, č. 793, s. 320. 

349 CDM VI, č. 229, s. 171–172. 

350 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 79. 

351 RBM III, č. 1129, s. 441. 

352 L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 230, poznámka č. 23. 

353 CDM VI, č. 217, s. 160.  

354 CDM VI, č. 253, s. 190.  
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5.3. Dohra  
 

Volkův první pobyt u královy Elišky v Bavorsku byl velmi krátký. Díky listinám 

z 22. srpna roku 1322 a následně z 29. října roku následujícího máme poměrně dobrý 

přehled o tom, kdy pobýval v Praze.355 Dále díky listině vyšehradského děkana Držislava 

nepřímo víme, že se Volek 30. června roku 1324 nacházel u královny v Bavorsku.356 

Opakovaně poté Elišku Přemyslovnu v Chamu navštěvoval. Navíc podle názoru Zdeňky 

Hledíkové Volek umožnoval královně vhled do domácí situace.357 Není vyloučené, že 

Jan Lucemburský návštěvy schvaloval, či dokonce tajně podporoval. Minimálně je byl 

ochoten trpět.358 Domnívám se, že s ohledem na to, že Volkovy návštěvy u královny 

nevzbuzovaly u krále žádné podezření, lze dovodit, že o nich věděl a nic proti nim neměl. 

 Do Prahy se Jan Volek definitivně vrátil někdy na přelomu let 1324 a 1325, neboť 

od 18. ledna roku 1325 byl již plně aktivní v rámci vyšehradské kapituly.359 V Bavorsku 

také došlo k užšímu sblížení mezi oběma sourozenci. Jejich vzájemné hluboké přátelství 

pak vydrželo až do královniny smrti v září roku 1330 a tentokrát již bylo skutečně veřejně 

známo. Po dobu Eliščina exilu se Volek s největší pravděpodobností snažil zajistit 

královně bezpečný návrat do Čech. Bohužel, o konkrétních krocích, které v tomto směru 

podnikal, nic nevíme. Jisté je, že se královna do Čech vrátila na konci roku 1324 a do 

Prahy pak slavnostně vstoupila 2. ledna následujícího roku.360     

Podle mého názoru je možné události, které se odehrály v souvislosti s Volkovým 

zatčením, vysvětlovat několika způsoby. Oproti zažitému výkladu se nedomnívám, že 

hlavní příčinou zatčení bylo Volovo blízké přátelství s královnou Eliškou. Toto přátelství 

mohlo na druhé straně sloužit jako katalyzátor, podobně jako odchod královny do 

Bavorska. To, že na Volkově zatčení a uvěznění mohla mít nemalý podíl skupina 

šlechticů orientujících se na oba Jindřichy z Lipé, může poukazovat na mnohem 

rozsáhlejší intriku. Odstranění kancléře a vyšehradského probošta, který měl poměrně 

 
355 RBM III, č. 793, s. 320; RBM III, č. 939, s. 365. 

356 RBM III, č. 997, s. 387. 

357 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 80. 

358 L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 230. 

359 RBM III, č. 1039, s. 400. 

360 L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 231. Srov. B. KOPIČKOVÁ, Eliška Přemyslovna, s. 114. 
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blízko jak ke králi, tak ke královně, by mohlo otevřít prostor pro výbojnou českou šlechtu, 

která by se tak zbavila „dvou much jednou ranou.“ Zdá se, že se ovšem nejednalo o osobní 

útok, na což poukazuje i to, že v témže roce, kdy byl zatčen, byl Volek schopen 

s Jindřichem st. z Lipé jednat jako rovný s rovným a ani jeden posléze nepodnikl proti 

tomu druhému žádné další kroky. Sázka na prudkou reakci ze strany Jana Lucemburského 

se zdála být správná, ale jak se později ukázalo, nebyla dostatečná. Král Jan totiž záměr 

odstranit Volka touto cestou nejspíše sám odhalil. Volkovi dále nebylo odebráno žádné 

beneficium a do budoucna neutrpěla ani důvěra krále ve svého kancléře. To by 

potvrzovala i skutečnost, že Volkovi byl téměř okamžitě umožněn útěk za královnou do 

Bavorska, ale zároveň mu nikdo nekladl překážky v návratu, ke kterému došlo již v témže 

roce. Jan Lucemburský možná doufal, že prostřednictvím Jana Volka získá alespoň 

nějaké spojení s Eliškou Přemyslovnou. To, že král ve Volkovi v konečném důsledku 

neviděl zrádce a nepřítele, dokládá i fakt, že když po královninu návratu do Čech vešlo 

v obecnou známost jejich přátelství a spojenectví, nic proti němu neměl a nepodnikl 

žádné kroky, aby ho rozbil.   

Celý výše zmíněný myšlenkový konstrukt podporuje i poněkud neurčitý popis 

událostí ve Zbraslavské kronice. Zmatenost celkové výpovědi dokládá, že si Petr Žitavský 

nedokázal vysvětlit, proč přesně k celé této situaci došlo. Nejspíš mu bylo jasné, že se na 

pozadí se odehrávalo něco víc než to, co bylo na první pohled patrné. Je ovšem třeba 

zdůraznit, že všechny tyto myšlenky jsou jen a pouze hypotézou, kterou, bohužel, nikdy 

nebude možné zcela potvrdit či vyvrátit.  

Na závěr je třeba si položit otázku, v čí prospěch celé to „politické divadlo“ 

proběhlo. Krátkodobě intrika pomohla opozici proti králově Elišce Přemyslovně, která 

z celé situace vyšla jako nejvíce poškozená, neboť se, bez ohledu na to zda to sama 

plánovala, ocitla v nezáviděníhodné situaci v bavorském exilu bez reálného vlivu na dění 

v zemi. Na druhé straně nebylo dosaženo odstranění Volka z politické scény a nebyly 

zpřetrhány všechny vazby, které existovaly mezi Janem Lucemburským a Eliškou 

Přemyslovnou. Do budoucna již nebyly navíc podniknuty žádné přímé útoky proti 

královně Elišce a jejím spojencům. Přímo Janu Volkovi, pomineme-li jeho fyzické 

útrapy, se nic nestalo. V dlouhodobějším pohledu je ovšem možné celou situaci hodnotit, 

jako nejúspěšnější pro krále Jana, který dokázal ze situace poměrně obratně vyváznout. 

Udržel si loajálního spojence a dokázal ho využít jako svou spojku s královnou Eliškou. 
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Stranou nemůžeme ani ponechat proměnu významu funkce nejvyššího kanceláře.                       

V důsledku dlouhodobé Volkovi absence se tíha reálného vykonávání tohoto úřadu 

přenesla na samotnou královskou kancelář.361 Z pohledu vyšehradské kapituly vychází 

rok 1322 poměrně pozitivně. Volkovo zatčení nemělo pro kapitulu negativní dopady. 

Navíc, jak bude patrné dále, díky daru zbytků někdejšího královského dvora mohlo dojít 

k obnově stavební činnosti.  
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6. Závěr jedné kariéry 
 

Po návratu Jana Volka z Bavorska do Čech na počátku roku 1325 nastala poslední 

a nejdelší etapa jeho působení v rámci vyšehradské kapituly a královské kanceláře. Pro 

období let 1325–1334 je typických několik prvků. V první řadě se naplno projevilo 

spojenectví mezi Volkem a královnou Eliškou Přemyslovnou, které bylo pomyslně 

završeno její smrtí 28. září roku 1330 právě na Vyšehradě. Dále kulminoval počet 

Volkových diplomatických cest, především pak těch k papežské kurii do Avignonu. 

V neposlední řadě Volek samozřejmě nadále zůstával věrným služebníkem krále Jana 

Lucemburského, byť již jeho kancléřské aktivity prošly zásadní proměnou a nebyly tak 

výrazné jako v předchozích letech. 

 

6.1. Smrt královny Elišky Přemyslovny 
 

V polovině roku 1329 se výrazně zhoršil zdravotní stav královny Elišky 

Přemyslovny. Podobně jako u jejího otce Václava II. a babičky Kunhuty Uherské se u ní 

objevily známky tuberkulózy.362 Královnina rychle postupující nemoc neušla pozornosti 

kronikářů a zmínky o ní lze nalézt i v dobových dokumentech.363 S vidinou blížící se 

smrti opustila Eliška svou mělnickou rezidenci a rozhodla se nevyužít ani svých 

pražských dvorců.364 Přestože byl Jan Volek v této době značně diplomaticky vytížen, 

poskytl Elišce na její přání svůj dům na Újezdě, který stál přibližně v místech, kde se dnes 

nachází zadní trakt Tyršova domu.365 Není, bohužel, známo, kdy přesně Volek dům 

získal, ale zhruba do roku 1313 objekt obývaly dominikánky, které se později přesunuly 

ke sv. Vavřincovi.366 Podle Zbraslavské kroniky přivedla Eliška 7. června roku 1330          

z Olomouce na Újezd šest jeptišek dominikánského řádu a zřídila zde klášter.367 Svého 

 
362 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 82. Srov. B. KOPIČKOVÁ, Eliška 

Přemyslovna, s. 115. 

363 MBV Prodr, č. 853, s. 470–471. Dále Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: FRB IV, s. 292–293. 

364 B. KOPIČKOVÁ, Eliška Přemyslovna, s. 115. 

365 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 82. Srov. F. HEŘMANSKÝ (ed.), 

Kronika Zbraslavská, překlad, s. 664, poznámka č. 10. 

366 F. HEŘMANSKÝ (ed.), Kronika Zbraslavská, překlad, s. 664, poznámka č. 11. 

367 Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: FRB IV, s. 303. 
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rozhodnutí později z ne zcela jasných důvodů litovala a snažila se původní založení 

změnit ve prospěch cisterciaček. Listina z 11. září, která byla vydána už na Vyšehradě, 

naznačuje královninu rozkolísanost a jednoznačné přání předat budoucí klášter 

cisterciačkám. Jak se ale zdá, nikdy k tomu nedošlo.368 Patrně se Eliška v tomto domě 

také naposledy setkala se svým mužem Janem Lucemburským v červnu roku 1329.369  

Není bez zajímavosti pozastavit se nad časovým rámcem, kdy toto setkání 

proběhlo. Došlo k němu v době, kdy se král Jan vrátil z vojenského tažení do Prus                     

a Slezska. Na podzim toho roku se Jan Lucemburský vydal na cestu do Lucemburska                   

a do Francie, kde se setkal s jejich prvorozeným synem Karlem, který 16. května                          

v následujícím roce dovršil 14 let svého života a stal se dle středověcích měřítek dospělý. 

Přesné okolnosti vzájemné schůzky obou manželů nejsou známy.370 Lze jen těžko říct, 

zda si byli oba královští manželé vědomi, že se vidí naposledy.      

Patrně někdy v srpnu se Eliška přesunula na Vyšehrad, nejspíše do Volkova 

proboštského sídla.371 Není zcela jasné, zda byl Jan Volek přítomen u sestřina smrtelného 

lože. O Volkových aktivitách totiž nemáme žádné písemné zprávy a nebyl ani svědkem, 

z větší části ústně podaného Eliščina testamentu.372 Je možné, že v té době byl na nějaké, 

nám blíže neznámé diplomatické misi v říši. Je možné, že byla motivována zájmy 

papežské kurie.373 Dne 13. září darovala Eliška v rámci své poslední vůle mimo jiné 

vyšehradskému kostelu své statky v Podolí.374 Zároveň byla ustanovena podoba jejího 

aniversaria, které se mělo rovněž konat na Vyšehradě. V neposlední řadě věnovala 

kapitule svůj breviář v ceně 16 kop, a dále ornát a oltářní pokrývky v hodnotě 24 kop.375 

Královna Eliška Přemyslovna vydechla naposledy v den svátku sv. Václava roku 1330              

a s jejím životem se uzavřela i jedna velká kapitola v životě jejího polorodého bratra.376  

 
368 RBM III, č. 1688, s. 658. Srov. B. KOPIČKOVÁ, Eliška Přemyslovna, s. 108–109.  

369 B. KOPIČKOVÁ, Eliška Přemyslovna, s. 115. 

370 B. KOPIČKOVÁ, Eliška Přemyslovna, s. 115. Srov. L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 145. 

371 B. KOPIČKOVÁ, Eliška Přemyslovna, s. 115. Dále Z. HLEDÍKOVÁ, Závěť, s. 128. 

372 Z. HLEDÍKOVÁ, Závěť, s. 129 a 133.  

373 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 133. 

374 RBM III, č. 1689, s. 659. 

375 B. KOPIČKOVÁ, Eliška Přemyslovna, s. 110–111. 

376 Tamtéž, s. 96. 
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6.2. Stavební vývoj Vyšehradu v letech 1319–1334 

 

Stavební vývoj Vyšehradské akropole, která byla především úzce spojena 

s vyšehradskou kapitulou a knížecím dvorem, neprošel od stavebně bouřlivých let                

1070–1140 žádnou výraznou proměnou až do počátku 14. století. V této době docházelo, 

byť zatím jen velmi pozvolna, k obnově stavební činnosti, která kulminovala později 

v době vlády Karla IV.377 Během let působení probošta Jana Volka a děkana Držislava 

z Bechyně byly zatím provedeny jen dílčí úpravy. Zásadním krokem ke změně bylo 

předání celého zchátralého královského dvorce kapitulnímu děkanovi Držislavovi                        

2. listopadu roku 1322.378 Z této zprávy se také dozvídáme, že panovnický dvůr byl 

obehnán kamennou zdí,379 která mohla vzniknout někdy kolem roku 1140.380 Dle názoru 

Václava Vladivoje Tomka byla zeď natolik ve špatném stavu, že mohla být pouze stržena 

a rozebrána. Takto získaný materiál byl následně druhotně použit.381 Další listina                         

ze 7. června roku 1327 nás informuje, že král Jan dovolil prelátům a kanovníkům 

vyšehradské kapituly svobodně rozšiřovat své domy v rámci darovaného dvora a dále 

stavět příbytky pro svou čeleď, nad níž měli soudní pravomoc.382 Přesná míra, v jaké 

docházelo k přístavbám, je, bohužel, neznámá, neboť obecně do roku 1350 nemáme příliš 

zpráv o zdejších stavebních aktivitách. Je ale pravděpodobné, že případná stavba nových 

budov se realizovala z materiálu, který byl získán z rozebrané zdi královského paláce.383 

Zde je ještě třeba připomenout, že Jan Lucemburský v listině z roku 1322 protichůdně 

oproti o pět let starší listině uvedl, že vyšehradská hora patří jen jemu a nikomu jinému.384 

Zda šlo o anulaci nebo o upřesnění vyznění listiny z roku 1322, je, bohužel, neznámo.385  

 
377 V. MOUCHA - B. NECHVÁTAL - L. VARADZIN (eds.), Vyšehrad, s. 577 a 609. 

378 RBM III, č. 817, s. 326–327. 

379 Tamtéž, „… curiam nostram in monte Wissegradensi sitam et muro circumdatam …“ 

380 V. MOUCHA - B. NECHVÁTAL - L. VARADZIN (eds.), Vyšehrad, s. 577. 

381 Václav Vladivoj TOMEK, Dějepis města Prahy. Díl 1., Praha 1855, s. 247. Srov.                                                        

B. NECHVÁTAL, Vyšehrad, s. 86.  

382 RBM III, č. 1337, s. 522–523. Srov. V. V. TOMEK, Dějepis města Prahy, s. 247.   

383 V. MOUCHA - B. NECHVÁTAL - L. VARADZIN (eds.), Vyšehrad, s. 577. 

384 RBM III, č. 1337, s. 522–523, „… ut in monte praedicto Wissegradensi commorantes, qui noste rest at 

nulius alteris …“ Srov. RBM III, č. 817, s. 326–327. 

385 V. MOUCHA - B. NECHVÁTAL - L. VARADZIN (eds.), Vyšehrad, s. 609. 
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Dlouhou dobu stabilní zůstával ve vyšehradském areálu i počet kostelů, jež ke 

kapitule náležely. Šlo o zchátralý kapitulní chrám sv. Petra a Pavla, kapli sv. Klimenta              

a kapli sv. Jana Evangelisty, ke kterým někdy kolem roku 1326 přibyla bazilika                        

sv. Vavřince.386 Kostel sv. Petra a Pavla, který ležel od roku 1249 v ruinách,387 postupně 

procházel pomalou přestavbou na kterou se, bohužel, nedostávalo finančních prostředků. 

V letech 1327 a 1328 se Volek s děkanem Držislavem opakovaně obracel na krále, který 

mu v omezené míře pomohl.388 Jan Lucemburský rovněž podpořil žádost o vydání 

odpustků vázaných na opravu vyšehradského kostela.389 Významnou měrou pomohla 

také královna Eliška Přemyslovna.390 Ta ovšem mohla přispět spíše svým upřímným 

nadšením pro věc než velkou materiální podporou,391 byť roku 1328 věnovala 

vyšehradskému chrámu majetky kostela v Lysé nad Labem a Janu Volkovi pak zvlášť 

jedenáct lánů u Mělníka.392      

O míře a formě oprav kapitulního chrámu pro toto období, bohužel, nemáme                  

v písemných pramenech žádné konkrétní informace.393 Archeologické nálezy nám z této 

doby dokládají existenci polygonálního kněžiště, dosahující k východní brance dnešního 

kostela.394 Nicméně z nepřímé zprávy Karla IV. pražskému arcibiskupu Janu Očkovi             

z Vlašimi z roku 1369 se dovídáme, že arcibiskup má řádně pečovat o to, aby bylo 

správně naloženo s prostředky, které Eliška Přemyslovna dříve poskytla vyšehradskému 

proboštovi na dokončení stavy chrámu sv. Petra a Pavla.395 Tento list může být nepřímým 

 
386 Tamtéž. 

387 B. NECHVÁTAL, Vyšehrad, s. 86. 

388 RBM III, č. 1278, s. 499; RBM III, č. 1462, s. 569-571. 

389 MBV Prodr, č. 969, s. 532–533.  

390 Klára BENEŠOVSKÁ, Eliška Přemyslovna a Vyšehrad, in: Umění 39, 1991, s. 214. Srov.                                    

B. KOPIČKOVÁ, Eliška Přemyslovna, s. 124. 

391 K. BENEŠOVSKÁ, Eliška Přemyslovna a Vyšehrad, s. 220.  

392 Jan Florián HAMMERSCHMIDT (ed.), Gloria et Majestas Sacro-Sanctae, Regiae, Exemptae ... 

Wissehradensis Ecclesiae SS. Apostolorum Petri, et Pauli: proposita, conscripta, in lucem publicam 

exposita, Praha 1700, s. 261. 

393 V. MOUCHA - B. NECHVÁTAL - L. VARADZIN (eds.), Vyšehrad, s. 609. 

394 Ladislav HRDLIČKA, Nedestruktivní průzkumy v kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v letech 1980-

1998, in: Královský Vyšehrad 2.: sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů 

na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla, ed. Bořivoj NECHVÁTAL, Kostelní Vydří 2001, s. 105. 

395 Václav Vladivoj TOMEK, Základy starého místopisu Pražského.: Oddíl III, IV, V Malá strana, Hrad 

Pražský a Hradčany, Wyšehrad, Praha 1872, s. 182. 
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dokladem o tom, že se jednalo vlastně o Eliščinu fundaci a Karel IV. se „jen“ následně 

staral o její důstojnou realizaci.396  

 

6.3. Cesta do Merana  
 

Na přelomu září a října roku 1333 se Jan Volek podle pokynů krále Jana 

Lucemburského vydal v čele poselstva, složeného z předních šlechticů z Čech, do 

Merana, kde měli s Jindřichem Korutanským jednat o odložení splatnosti věna, které král 

Jan slíbil svému synu Janu Jindřichovi při jeho svatbě s Jindřichovou dcerou Markétou.397 

Dosazením Jana Volka do čela poselstva mohl král Jan sledovat hned několik cílů. Volek 

v té době představoval jednoho z nejvlivnějších církevních představitelů v zemi. Zároveň 

byl, ponecháme-li stranou jeho příbuzné z Opavy, jediným žijícím mužským 

příslušníkem přemyslovského rodu, a tedy jediným přímým příbuzným Anny 

Přemyslovny, první manželky Jindřicha Korutanského. Mimo to, že byl Jindřichovým 

švagrem, byl Jan Volek zároveň také i strýcem Jana Jindřicha. Stranou nemůžeme 

ponechat ani tu možnost, že král Jan se nějakým způsobem chtěl vyrovnat 

s přemyslovským odkazem a Volek byl ideální figurou, skrz kterou k tomuto vyrovnání 

mohlo dojít.  

Není bez zajímavosti se zamyslet nad dalším personálním složením poselstva. 

Vedle Jana Volka se v něm nacházel Petr z Rožmberka, Vilém z Landštejna, Jindřich ml. 

z Lipé, Těma z Koldic a Ota z Bergova.398 Petr z Rožmberka představoval stabilní figuru 

na české politické scéně a stabilní mocenskou oporu krále Jana.399 Na druhé straně se 

nacházel Vilém z Landštejna a Jindřich ml. z Lipé. Oba šlechtici pravidelně vystupovali 

v opozici proti králi a jeho zájmům.400 Třetí, neméně významnou složkou v poselstvu 

zastával Těma z Koldic a Ota z Bergova. V obou případech se jednalo původem o drobné 

 
396 K. BENEŠOVSKÁ, Eliška Přemyslovna a Vyšehrad, s. 214. 

397 L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 174. Srov. Jiří SPĚVÁČEK, Meránské úmluvy z r. 1333 a jejich 

předpoklady: cesta Karla IV. k moci, in: ČsČH 16, 1968, s. 154. 

398 J. SPĚVÁČEK, Meránské úmluvy, s. 157. 

399 Tamtéž, s. 160–161.  

400 Tamtéž, s. 162–165. 
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šlechtice, kteří se dokázali vypracovat a získat si silné postavení u královského dvora.401 

Jan Volek v této společnosti mohl působit jako stmelující faktor, který dokázal jednat se 

všemi skupinami v rámci poselstva.  

Do Merana dorazil také kralevic Karel, který z otcova rozhodnutí opustil 

rozpadající se lucemburskou italskou signorii. Jednání bylo úspěšné a završily ho nové 

záruky z 6. října roku 1333.402 Volek během jednání vystupoval spíše pasivně, rozhodně 

však navázal styky s kralevicem Karlem, s nímž se patrně osobně setkal vůbec poprvé. 

Po skončení jednání se Karel v doprovodu svého strýce Jana Volka, nejspíše se svolením 

a s tichým souhlasem krále Jana,403 odebral do Čech, kde měl dále zastupovat svého 

otce.404  

 

6.4. Bilancování  
 

Po definitivním návratu Jana Volka do Čech 18. ledna roku 1325 se naplno začalo 

projevovat jeho postupné upadání zájmu o vnitřní i vnější záležitosti vyšehradské 

kapituly. Nešlo ovšem o skokový propad. V rozmezí od 18. ledna roku 1325 do                            

10. listopadu roku 1326 vzniklo v rámci kapituly celkem jedenáct listin, přičemž Jan 

Volek figuroval v devíti z nich.405 Ve většině případů se jednalo o majetkové záležitosti 

kapituly. Jistou výjimku představuje rozhodnutí o zřízení a nadání sboru deseti choralistů 

při vyšehradské kapitule.406 Dále pak probíhal majetkový spor Volka s kapitulou,407 který 

byl nakonec vyřešen kompromisem.408 Od 7. června roku 1327 o něm nemáme na 

 
401 Tamtéž, s. 161–162 a 165. 

402 Tamtéž, s. 170 a 172–174.  

403 Pravděpodobně se nejednalo o vzdor vůči Janu Lucemburskému, jak uvádí Spěváček. Viz Jiří 

SPĚVÁČEK, Karel IV., s. 97–102. Srov. L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 175–176. 

404 L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 176. 

405 RBM III, č. 1039, s. 400–402; RBM III, č. 1131, s. 441–442; RBM III, č. 1146, s. 445–446; RBM III, 

č. 1193, s. 463–465; RBM III, č. 1194, s. 465; RBM III, č. 1195, s. 466–467; RBM III, č. 1196, s. 467–468; 

RBM III, č. 1238, s. 481–482; RBM III, č. 1239, s. 482–484. Zbývající dvě listiny viz RBM III, č. 1101,    

s. 430–431; RBM III, č. 1238, s. 481–482. 

406 RBM III, č. 1193, s. 463–465. 

407 RBM III, č. 1195, s. 466–467. 

408 RBM III, č. 1196, s. 467–468; RBM III, č.1237, s. 480–481. 
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Vyšehradě žádné zprávy, neboť se zřejmě po tomto datu odebral do Avignonu.409 

V dalším bloku vyšehradských listin v rozmezí mezi 7. červnem roku 1327 a 28. 

listopadem roku následujícího bylo vydáno rovněž jedenáct listin, přičemž Jan Volek se 

podílel už jen na čtyřech z nich.410 Opět se především jednalo o majetkové záležitosti. Pro 

kapitulu byl v této době nejzásadnější odchod kapitulního děkana Držislava z Bechyně 

v březnu roku 1327, který se stal novým proboštem pražské kapituly.411 Novým 

vyšehradským děkanem se v listopadu stal Petr Lask.412 Není bez zajímavosti, že Držislav 

později s vyšehradskou kapitulou vedl několik majetkových sporů.413 

Po roce 1328 následuje silný útlum v listinné aktivitě kapituly. Pro rok 1329 

nemáme dokonce doloženou žádnou listinu. Z roku 1330 víme jen o čtyřech listinách, 

z nichž jednu vydal nejspíše 10. dubna Jan Lucemburský.414 Další dvě z 21. srpna pak 

vydal pražský biskup Jan IV. z Dražic415 a jednu z 13. září umírající královna Eliška 

Přemyslovna.416 O Volkovi v této době opět nic nevíme. Je možné, že se na přelomu let 

1328 a 1329 nacházel u kurie v Avignonu. Jistě víme až to, že se tam znovu vrátil i na 

přelomu let 1330 a 1331 a pobyl tam až do roku 1332. Naposledy se do Avignonu jako 

vyšehradský probošt vypravil na počátku roku 1333.417 O případných domácích 

aktivitách v tomto období nevíme. Pro rok 1331 máme doložené jen dvě listiny                           

z 16. července a 13. září.418 Do roku 1334, tedy do doby, kdy se Jan Volek stal 

 
409 RBM III, č. 1337, s. 522-523. Srov. Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země,  

s. 120. 

410 RBM III, č. 1337, s. 522-523; RBM III, č. 1404, s. 551; RBM III, č. 1477, s. 577; P. BOHÁČ, 

Vyšehradský kopiář, s.119, č. 32. Zbývajících sedm listin viz RBM III, č. 1359, s. 531–532; RBM III, č. 

1415, s. 555-556; RBM III, č. 1510, s. 590; NA KVš I, č. 172, s. 68; RBM III, č. 1451, s. 565–566; RBM 

III, č. 1462, s. 569–571; RBM III, č. 1471, s. 576. 

411 MBV Prodr, č. 639, s. 366. 

412 MBV Prodr, č. 705, s. 401–402. 

413 RBM III, č. 2059, s. 800-801. 

414 RBM III, č. 1622, s. 634. 

415 RBM III, č. 1686, s. 657; RBM III, č. 1685, s. 657. 

416 RBM III, č. 1689, s. 659. 

417 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 120. 

418 RBM III, č. 1770, s. 692; RBM III, č. 1825, s. 711-712. 
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olomouckým biskupem, máme na Vyšehradě dochovaných pět listin.419 V pouhých dvou 

z nich, datovaných 7. a 17. července roku 1332, pasivně figuroval Jan Volek.420 

Při závěrečné bilanci Volkova vyšehradského angažmá je patrných několik 

skutečností. V první fázi jeho působení, tedy přibližně mezi lety 1316, respektive 1319, 

až 1322, je zřejmé, že se Volek o vyšehradské záležitosti velmi zajímal. Pokoušel se 

kapitulu po období chaosu stabilizovat. Oproti zvyklostem se angažoval i v majetkových 

záležitostech kapituly, což bylo zřejmě motivováno snahou kapitulu majetkově zajistit. 

Zároveň se mohl i sám hmotně zabezpečit. V období mezi lety 1322 a 1325 se hlavní 

starost o kapitulu přesunula na kapitulního děkana Držislava a Volek vystupoval spíše 

okrajově. V poslední etapě do roku 1334 je jasně patrný trend úpadku zájmu Jana Volka  

o Vyšehrad, kde vystupoval čím dál tím pasivněji. S ohledem na jeho četné zahraniční 

aktivity se stal spíše plnohodnotným diplomatem, působícím především ve službách 

královny Elišky Přemyslovny. Zároveň si byl, jak bude patrné z další kapitoly, zcela jistě 

vědom, že se mu do budoucna otevře možnost biskupské kariéry, na což se musel 

připravit.    

Podobný trend je možné spatřovat i ve vztahu Jana Volka ke královské kanceláři. 

Zatímco před rokem 1325 se Volek podílel na vzniku většího množství písemností, lze 

spatřovat po tomto datu zcela opačný vývoj. Do roku 1334 se už na královských listinách 

prakticky neobjevoval. S Janem Volkem se tak definitivně završil již dříve započatý 

proces oddělování kancléřské hodnosti od jejího faktického vykonávání, které postupně 

přecházelo přímo na královskou kancelář. Tento posun byl již jasně patrný během 

působení Petra z Mortuomari, který Volka na postu nejvyššího kancléře a vyšehradského 

probošta vystřídal. Funkce nejvyššího kancléře byla ještě dalších sto let spojena 

s vyšehradskými probošty, ale v celku se již jednalo „jen“ o čestnou, byť stále vysoce 

uznávanou funkci.421  

 

 

 
419 P. BOHÁČ, Vyšehradský kopiář, s. 119, č. 33 a č. 34; RBM III, č. 2059, s. 800-801. 

420 RBM III, č 1913, s. 743–744; RBM III, č. 1917, s. 747. 

421 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 85–86. 
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7. Cesty Jana Volka do Avignonu 
 

Z četné plejády aktivit, které Jan Volek vykonával, patří jeho diplomatické cesty 

k papežské kurii do jihofrancouzského Avignonu nepochybně mezi ty nejvýznamnější. 

Během svých zdejších pobytů obratně zastupoval zájmy mnoha lidí a institucí. Díky svým 

diplomatickým cestám se rovněž zapojil, byť velmi okrajově, do celoevropských 

diplomatických her.     

 

7.1. Diplomatické aktivity Jana Volka u papežské kurie  
 

Poprvé se Jan Volek vydal k papežské kurii nejspíše již roku 1316 za předpokladu, 

že ztotožníme záhadného probošta Jana z textu vyšehradských statut s Janem Volkem.422 

Pokud by tomu tak skutečně bylo, vyrazil z Čech nejspíše někdy po 7. srpnu, respektive 

poté, co se do Čech dostala zpráva o ukončení papežského konkláve, které vyústilo 

ve zvolení nového papeže Jana XXII.423 Do Avignonu tak mohl dorazit nejdříve na 

počátku zimy toho roku. To nám vytváří poměrně dlouhý interval mezi koncem roku 1316 

a 25. lednem roku 1319, kdy o Volkovi nemáme žádné přímé písemné zprávy.424 

Nepřímým dokladem jeho tamního pobytu je jen text vyšehradských statut z roku 1317, 

který uvádí kapitulního probošta jako dlícího u papežské kurie.425 Je tedy možné, že 

Volek čas mimo Čechy využil na bližší seznámení s papežkou kurií a možná i s nedávno 

založenou avignonskou universitou, která byla výrazně právnicky zaměřená a která měla 

silné vazby přímo na kurii.426 Mohl také cestou navštívit některou ze severoitalských 

universit. Po finanční stránce byl v tomto ohledu zajištěn svými beneficii.  

Někdy před 25. lednem roku 1319 si Jan Volek u papeže vyžádal dispens ze svého 

nelegitimního původu, který toho dne také obdržel.427 Tato listina patřila do prvního 

 
422 Viz podkapitola 4.2. 

423 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 122. 

424 Tamtéž, s. 120 a 122.  

425 Z. HLEDÍKOVÁ, Statuta vyšehradské kapituly, s. 150. 

426 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 122. 

427 MBV Prodr, č. 129, s. 115. 
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souboru listin, které byly u papežské kurie iniciovány některou osobností z Čech. Jednalo 

se celkem o pět listin a jejich příjemci byli buď královští manželé, nebo lidé z jejich 

blízkého okruhu. S většinou žádostí přišel Držislav z Bechyně, který, neznámo kdy, do 

Avignonu rovněž dorazil. Tento klerik si v první řadě pro sebe vyžádal potvrzení své 

volby vyšehradským děkanem,428 čímž vlastně celou svou cestu odůvodnil. Zajímavé je, 

že Držislav patrně nebyl oproti tehdejším zvyklostem kapitulou řádně zvolen, ale přímo 

jmenován papežem.429 Dále je třeba zmínit, že Držislav byl, podobně jako Jan Volek,                  

i později častým hostem u papežské kurie.430 Následovala listina, která povolovala Janu 

Lucemburskému a Elišce Přemyslovně si nechat sloužit mše i v místech zasažených 

interdiktem.431 Dále se jednalo o povolení vstupu Elišky a jejího doprovodu do klášterů 

přísně klausurních klarisek.432 Do konvolutu papežských listin adresovaných do Čech 

náležela ještě listina řešící majetkové poměry kostela v Sekyřanech.433  

Jan Volek se do Čech vydal v doprovodu novopečeného kapitulního děkana 

Držislava nejspíše na konci zimy roku 1319. V únoru, ještě před jejich odchodem, si oba 

preláti soukromě vymohli odpustkovou listinu ve prospěch stavby, osvětlení a vnitřního 

vybavení vyšehradského kapitulního chrámu.434 V rámci kapituly byl Volek poprvé 

zmíněn 3. května,435 ovšem již v září se opět vydal do Avignonu.436 Zde 11. listopadu 

obdržel svůj druhý dispens,437 který plně legalizoval jeho postavení i na mezinárodním 

poli. Téhož dne rovněž získal potvrzení svého proboštského úřadu.438 Během této 

návštěvy Jan Volek vyřídil ještě další čtyři listiny, které byly vydány buď na žádost krále 

 
428 MBV prodr, č. 125, s. 114–115. 

429 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 124, poznámka č. 380. 

430 Např. Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 68–69. Srov.                                            

Z. HLEDÍKOVÁ, Češi u římské kurie za prvních tří avignonských papežů, s. 254–255. 

431 MBV Prodr, č. 128, s. 116. 

432 MBV Prodr, č. 127, s. 115–116.  

433 MBV Prodr, č. 126, s. 115. 

434 NA KVš I, č. 120, s. 51. 

435 RBM III, č. 499, s. 205. 

436 Naposledy je v Praze doložen 3. září. Viz RBM III, č. 522, s. 215–216. 

437 MBV Prodr, č. 155, s. 134–135. 

438 MBV Prodr, č. 156, s. 135–136.  
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Jana, respektive Janova familiáře Volquina z Belegernu,439 nebo z iniciativy a v osobním 

zájmu královských manželů. Jednalo se o právo volit si zpovědníka a právo, aby jim 

zpovědník, v případě hrozící smrti, mohl udělit plné rozhřešení.440 Ne zcela jasné je 

Volkovo případné angažmá při vydávání dvou papežských listin ve prospěch kláštera              

sv. Vavřince za vratislavskými hradbami.441 Z této diplomatické mise se Jan Volek vrátil 

poměrně rychle, neboť již 13. prosince byl přítomen na Vyšehradě.442   

Zde je třeba se ještě krátce pozastavit nad hlubším významem výše zmíněných 

listin, určených pro královský pár. Požadavky, které oba na kurii měli, byly silně 

ovlivněny událostmi, jež se odehrály v lednu toho roku na Lokti.443 Vzhledem k tomu, že 

si jejich žádosti kladly za cíl upravit podobu fungování zpovědníků, se dá předpokládat, 

že pro oba bylo důležité urovnání jejich vzájemných křivd.  

Nejspíš také během této diplomatické mise Volek obdržel z rukou papeže 

podjáhenské svěcení.444 Tato pocta pro něj měla jistě dalekosáhlý osobní význam. Mohlo 

by to tak vysvětlovat nezávislý a někdy až zdomácněný způsob, jakým Volek s kurií 

komunikoval. 445 Také to do určité míry prokresluje osobní přátelství, které mělo někdy 

v této době mezi Volkem a papežem Janem XXII. vzniknout.446  

Mezi lety 1320 až 1326 Jan Volek zřejmě žádné diplomatické cesty ke kurii 

nepodnikl. Byl plně vytížen starostmi o kapitulu. Zároveň také opakovaně pobýval               

u královny Elišky během jejího nuceného pobytu v Bavorsku. Do Avignonu se odebral 

nejspíše až na sklonku roku 1327.447 Výsledkem této diplomatické mise, do značné míry 

iniciované královnou Eliškou, která ve svém polorodém bratrovi de facto získala 

schopného osobního diplomata, bylo celkem třináct listin, jež z valné většiny pocházejí 

 
439 MBV Prodr, č. 157, s. 136–137; MBV Prodr, č. 158, s. 137.  

440 MBV Prodr, č. 159, s. 137–138; MBV Prodr, č. 160, s. 138. 

441 MBV Prodr, č. 161, s. 138–139; MBV Prodr, č. 162, s. 139. Srov. Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky 

avignonského papežství a české země, s. 127. 

442 RBM III, č. 543, s. 224. 

443 L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 115 a 226–227.   

444 Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: FRB IV, s. 319. 

445 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 123. 

446 Tamtéž, s. 134–135. 

447 V Čechách byl naposledy 7. června toho roku. Viz RBM III, č. 1337, s. 522-523. 
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z 11. října roku 1327.448 Čtyři z nich se týkaly právě Jana Volka. V první řadě mu bylo 

umožněno sídlit u jednoho ze svých beneficií a po následující tři roky zároveň pobírat 

důchody z ostatních obročí.449 V návaznosti na to mu bylo dovoleno přijmout další 

kuriální a nekuriální dignity.450 Ve třetí listině mu byla speciálně rezervována bamberská 

dignita nebo prebenda a byl jmenován tamním kanovníkem.451 V neposlední řadě bylo 

Volkovi, bez ohledu na jeho nemanželský původ, dovoleno do budoucna přijmout 

biskupskou hodnost.452 Toto již předznamenaly Volkovy glaciální listiny z 1. října.453 Je 

zjevné, že toto byl cíl, ke kterému chtěla Eliška Volkovi všemi silami dopomoci. Svou 

roli také mohla sehrát vděčnost, kterou královna ke svému bratrovi cítila, vzhledem k jeho 

angažmá během její bavorské anabáze.454 

Na tomto místě je zajímavé se pozastavit nad tím, s jakými beneficii Volek již 

vystupoval. V listinách byl uváděn jako pražský, olomoucký a řezenský (sic!) kanovník, 

ale nebyl zmiňován jeho vyšehradský kanonikát. Uvádí se ale jeho obedience ve 

vyšehradském a pražském kostele a také nekurální kaple sv. Prokopa na Starém Brně.455  

Dvě listiny z 11. října se odkazovaly na rodinný okruh Elišky Přemyslovny. 

Především šlo o restituci českého ostatkového pokladu, který byl rozchvácen po 

olomoucké vraždě krále Václava III.456 Další tři listiny byly přímo určeny pro královnu 

Elišku Přemyslovnu a její dceru Markétu a šlo především o osobní milosti a dílčí 

majetkové záležitosti.457 A nakonec dvě, významově méně výrazné listiny, u kterých 

absentuje Eliščina přímluva, se zabývaly běžnými provizemi na kanonikáty                                 

a prebendy.458 Není bez zajímavosti, že ty z výše jmenovaných listin, které byly 

 
448 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 128. 

449 MBV Prodr, č. 681, s. 388. 

450 MBV Prodr, č. 682, s. 389.  

451 MBV Prodr, č. 683, s. 389–390.  

452 MBV Prodr, č. 684, s. 390–391. 

453 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 129. 

454 Tamtéž.  

455 Tamtéž. Srov. Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 129, poznámka                     

č. 412.  

456 MBV Prodr, č. 690, s. 393–394; MBV Prodr, č. 691, s. 394.  

457 MBV Prodr, č. 685, s. 391; MBV Prodr, č. 688, s. 392–393; MBV Prodr, č. 692, s. 394–395.  

458 MBV Prodr, č. 689, s. 393; MBV Prodr, č. 693, s. 395–396.  
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doprovozeny zvláštními listinami pro exekutory,459 uváděly stále stejný okruh lidí. 

Kuriálním exekutorem byl Mikuláš z Fratte a z domácích exekutorů to byl zbraslavský 

opat Petr Žitavský. V neposlední řadě byl jako exekutor jmenován opat od sv. Emmerama 

v Řezně, kterého v jednom případě nahradil vyšehradský a vratislavský kanovník 

Ekerik.460 Volba opata od sv. Emmerama zřejmě nebyla náhodná a mohla nějakým 

způsobem souviset s Volkovým řezenským kanonikátem, o jehož udělení jinak nic 

bližšího nevíme.461 

K výše zmíněné skupině třinácti listin se pojila ještě jedna písemnost z 15. října. 

Zajímavé je, že ji nevyřizovala běžnou cestou papežská kancelář, ale spíše některý                         

z papežských sekretářů. Její opis se nachází v papežských sekretních registrech.462 

Jednalo se o papežovo poděkování Elišce Přemyslovně za zaslání ostatkové desky.463 

Tento fakt může také signalizovat, že královniny původní požadavky na kurii mohly být 

mnohem větší. Mohlo dokonce jít o požadavek předběžné přípravy na kanonizaci Anežky 

Přemyslovny, který měl být oním darem podpořen. Stylizace onoho děkovného listu je 

spíše formální. Eliška se ještě jednou roku 1328 pokusila, jak nás o tom informuje 

Zbraslavská kronika, otevřít kauzu Anežčina svatořečení, ale opět bez úspěchu.464 Není 

ovšem jisté, zda tuto žádost u kurie předložil právě Jan Volek. Pravděpodobnost je ovšem 

poměrně vysoká, neboť od 10. srpna roku 1328 o něm v Čechách nemáme zprávy.465 Je 

tedy možné, že opět odjel do Avignonu. Napovídalo by tomu i to, že si pro svou 

diplomatickou misi zvolil zimní období, což je celkově pro Jana Volka, alespoň co se týče 

cest do Avignonu, typické.466 Zároveň v předpokládané době, kdy se měl u kurie 

nacházet, papež odmítl královninu prosbu, aby byl jmenován buď biskupem 

 
459 MBV Prodr, č. 681, s. 388; MBV Prodr, č. 683, s. 389–390; MBV Prodr, č. 689, s. 393; MBV Prodr,              

č. 693, s. 395–396. 

460 MBV Prodr, č. 683, s. 389–390. 

461 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 130.  

462 Tamtéž.  

463 MBV Prodr, č. 695, s. 396–397.  

464 Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: FRB IV, s. 291–292. Srov. Helena SOUKUPOVÁ, Svatá 

Anežka Česká: život a legenda, Praha 2015, s. 240–243. 

465 RBM III, č. 1477, s. 577. 

466 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 132. 
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vratislavským nebo bamberským.467 Časový rozchod mezi dobou, kdy měla být podána 

žádost o Anežčinu kanonizaci, a zamítnutím žádostí o jmenování Volka biskupem, dává 

tušit, že Volek, pokud by se skutečně jednalo o něj, chtěl předně řešit přání své již 

umírající sestry a své případné povýšení nepokládal za prioritu.468 Je také možné, byť pro 

toto období blíže nedoložitelné, že se Jan Volek nějakým způsobem zapletl do sporu mezi 

Janem Lucemburským a Ludvíkem Bavorem, což by mohlo vést k omezenému 

manévrovacímu prostoru při těchto jednáních, neboť v Avignonu ne vždy zcela chápali, 

že král Jan s Bavorem zkrátka nějak vyjít musel.469  

Další cestu ke kurii Volek podnikl až po královnině smrti. Katalyzátorem této 

mise byl kratičký návrat Jana Lucemburského do Čech v srpnu roku 1331, kdy také 

s Volkem obnovil těsnější kontakty, v důsledku čehož následující cestu podnikl poprvé             

a naposledy jako přímý králův zmocněnec.470 Toto zřejmě souviselo s Janovou italskou 

signorií, ze které král Jan odjel, aby její existenci obhájil před Ludvíkem Bavorem i před 

papežem.471 Celá tato Volkova cesta mohla být nejspíš králem koncipována jako určité 

vyrovnání se smrtí své manželky a se širším přemyslovským odkazem.472 Okolnosti by 

pro to byly poměrně příznivé. Paradoxně po smrti manželky bylo otevření „přemyslovské 

otázky“ mnohem snazší. Zbývající tři potomci přemyslovských králů, zůstávali bez 

možnosti dramaticky zasahovat do světské mocenské konstelace.473 Navíc dva z nich byli 

levobočci. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že Jan Lucemburský byl v této době velmi 

vytížen a další případné kroky ve smyslu přijetí přemyslovského odkazu přenechával 

jiným.474 Není přesně známo, kdy se Volek do Avignonu vypravil, ale s ohledem na 

příjezd krále to pravděpodobně bylo někdy na přelomu září a října.  

 
467 MBV Prodr, č. 792, s. 436. Jiří Spěváček se chybně domníval, že královna měla chtít pro Volka oba 

biskupské tituly. Viz J. SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský, s. 443. Srov. Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky 

avignonského papežství a české země, s. 132. 

468 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 133. 

469 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 131. Srov. B. KOPIČKOVÁ, Eliška 

Přemyslovna, s. 99. 

470 Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: FRB IV, s. 308. 

471 L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 165–167. 

472 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 133. 

473 Mezi těmito třemi potomky byl Jan Volek, jeho sestra Anežka Přemyslovna a sestřenice Alžběta. 

474 L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 165–175. 
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Dne 9. ledna následujícího roku bylo vydáno celkem sedm papežských listin a do 

konce tohoto měsíce k nim přibyly ještě další tři listiny. Je zajímavé, že Jan Lucemburský 

se výslovně přimluvil za ty, které byly přímo určeny pro Jana Volka. Bylo mu v nich 

zaručeno získání lukrativního kostela v Malíně u Kutné Hory a byla mu rezervována 

dignita v bamberském kostele.475 Tato rezervace může také poukazovat na to, že možnost 

získat bamberský biskupský stolec byla pro Volka stále teoreticky otevřena.476 Zároveň 

mu byly zaručeny odpustky, pokud by ho zasáhla náhlá smrt.477 Poslední listina mu 

ukládala pravomoc absolvovat ty, kteří upadli do trestu exkomunikace v případě, že 

nezaplatili papežský desátek.478 Mimo to byly vyšehradské kapitule uděleny odpustky, 

vázané na opravu tamního kostela.479 S drobným opožděním 16. ledna byl Volkovi udělen 

kanonikát kostela ve Freisingen s rezervací tamní prebendy.480 Šlo navíc o listinu 

vydanou ve formě motu proprio.481 Bez jednoznačného uvedení data vydal papež Volkovi 

ještě jednu listinu, ve které ho opravňoval k vyslýchání heretických minoritů v Alamanii, 

tj. v Německu, rozhodování o jejich zatčení a k jejich dopravování ke kurii.482 

Pravděpodobně se jednalo o okruh minoritů kolem Ludvíka Bavora. Díky tomuto 

papežskému pověření se Volek stal de facto papežovým člověkem evropského 

významu.483 Jan Volek byl ve všech listinách stále uváděn jako vyšehradský probošt, 

kanovník pražský, olomoucký, řezenský a bamberský, s obediencemi v pražském                           

a vyšehradském kostele a jako správce kaple sv. Prokopa na Starém Brně.484 V rámci 

řešení přemyslovského odkazu byla také vydána dispensační listina ve prospěch Alžběty, 

pravděpodobně levobočné dcery Václava IIII., ve které ji bylo zároveň dovoleno 

přestoupit z pohledského kláštera cisterciaček do kláštera benediktinek u sv. Jiří.485 

 
475 MBV Prodr, č. 966, s. 530–531; MBV Prodr, č. 967, s. 531–532. 

476 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 133–134, poznámka č. 443. 

477 MBV Prodr, č. 968, s. 532. 

478 MBV Prodr, č. 970, s. 533. 

479 MBV Prodr, č. 969, s. 532–533. 

480 MBV Prodr, č. 976, s. 537. 

481 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 134. 

482 MBV Prodr, č. 975, s. 536, „… in partibus Alammanie …“ 

483 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 135. 

484 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 133–134, poznámka č. 443. 

485 MBV Prodr, č. 965, s. 529–530. Blíž k jejím osudům viz podkapitola 3.1. 
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Zbývající dvě listiny, vydané během této cesty, byly menšího významu.486 Celá 

diplomatická mise byla završena listinou z 16. ledna, kdy papež nabádal Jana 

Lucemburského, aby upustil od spolčování se s Ludvíkem Bavorem a zdůraznil laskavé 

přijetí jeho žádostí.487 To vše se navíc odehrávalo v době, kdy se Karel snažil udržet 

italskou signorii. 

V červenci roku 1332 se Volek na krátký čas objevil v Praze.488 Záhy se ovšem 

vydal do Bavorska. Zmínku o tom nalezneme v naraci listiny z 30. dubna následujícího 

roku. Bohužel, se z nedovídáme bližší podrobnosti této cesty.489 Hlavním jeho úkolem 

ovšem nejspíš bylo výše zmíněné vyslýchání heretických minoritů, kterým byl kurií 

pověřen. Je ale také možné, že do Bavorska jel s nějakou, nám blíže neznámou, zprávou 

od krále Jana, která byla určena Ludvíku Bavorskému. Případně mohl jet i do Landshutu 

s poselstvím k Jindřichovi Dolnobavorskému, Janovu zeti. Pokud by skutečně s Bavorem 

jednal, bylo to nejspíše ohledně rozpadající se italské signorie Jana Lucemburského, 

kolem které se v této době vedla mezi Lucemburky a Wittelsbachy řada sporů.490    

Volkovu pozornost dále zaměstnávala snaha fakticky opanovat farní kostel 

v Malíně. Dne 30. dubna roku 1333 se Volek opět nacházel v Avignonu, kde onu 

malínskou kauzu projednával. Téhož dne byla v jeho prospěch vydána další listina, která 

byla oproti té z předchozího roku daleko specifičtější.491 Sedlecký opat a konvent, který 

de facto kontroloval malínský kostel, totiž ustanovil tamním farářem Jindřicha z Klatov. 

Argumenty, které byly proti Volkovi vzneseny, se týkaly především jeho angažmá během 

konfliktu s Ludvíkem Bavorem. Jan Volek se měl podle nich na čas stát familiářem právě 

Ludvíka Bavora. Ten sice potvrdil, že v Bavorsku skutečně byl, ale prý v zájmu papežské 

kurie, a tedy vlastně s Bavorem naopak „bojoval.“ Přiznal, že s ním sice mluvil, ale 

nikoliv důvěrně a rozhodně mu nijak v ničem nepomáhal. Papež Volkovy argumenty 

v plném rozsahu přijal, zbavil ho všech podezření a rehabilitoval ho pro přijetí 

 
486 MBV Prodr, č. 971, s. 534; MBV Prodr, č. 972, s. 534–535. 

487 MBV Prodr, č. 977, s. 537–538. 

488 RBM III, č 1913, s. 743–744; RBM III, č. 1917, s. 747. 

489 Viz MBV Prodr, č. 1074, s. 576–577. 

490 L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 165–175. 

491 MBV Prodr, č. 1074, s. 576–577. Srov. MBV Prodr, č. 966, s. 530–531; MBV Prodr, č. 967,                                    

s. 531–532. 
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malínského kostela. Bližším šetřením pověřil papež pražského biskupa Jana IV. z Dražic, 

který také měl Volka do Malína uvést.492   

Během dubnových jednání u kurie Volek vyřizoval i další listinnou agendu. Předal 

tři žádosti krále Jana,493 s nimiž ovšem dále již neměl co dočinění. Navíc Jan 

Lucemburský v této době upadl u kurie v nemilost, pravděpodobně pro jeho vstřícnou 

politiku vůči Ludvíkovi Bavorovi.494 V další listině z 30. dubna dal papež Volkovi 

mimořádnou pravomoc udělit dva vyšehradské kanonikáty a dvě prebendy zcela podle 

svého uvážení.495 V tomto je možné do určité míry spatřovat tendence, které později 

vyvrcholí Volkovým povýšením na biskupa. Bylo by poměrně logické kapitulu před jeho 

odstoupením zajistit, aby s jeho odchodem nedošlo k chaosu.496 Rovněž byl povolen 

jakési Anežce, podobně jako dříve legitimizované Alžbětě, přestup do svatojiřského 

kláštera.497 Nejzajímavější ovšem byla poslední listina z tohoto data. Volek v ní 

upozornil, že Držislav z Bechyně, někdejší děkan vyšehradské kapituly a nynější probošt 

pražské kapituly, ze své vůle a ve svůj prospěch zcizil hrady a další majetky pražského 

proboštství. Prošetřením celé kauzy byl pověřen biskup Jan IV. z Dražic.498 Je totiž 

možné, byť prameny nedoložitelné, že Volek tato obvinění učinil ze zcela zištných 

důvodů. Vzhledem k tomu, že již vlastnil oprávnění k možnému získání biskupského 

úřadu, se nabízí představa, že jeho ambice možná již konkrétně směřovaly k pražskému 

biskupství. Bylo by to poměrně logické. Jan IV. z Dražic byl v té době již relativně starý                                    

a dlouhodobě nuceně pobýval v Avignonu, kde se hájil z nařčení z napomáhání kacířům. 

V Avignonu s ním také mohl navázat osobní kontakt. Jan Volek jako jeho potenciální 

nástupce se pochopitelně zajímal o hospodářskou situaci v rámci biskupství. Zároveň by 

to tak vysvětlovalo, proč se Volek tolik staral o problémy konkurenční kapituly.499  

 
492 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 136. 

493 MBV Prodr, č. 1078, s. 579; MBV Prodr, č. 1079, s. 579.  

494 HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 136. 

495 MBV Prodr, č. 1075, s. 577–578. 

496 Zdeňka Hledíková na tuto možnost, byť s otazníkem, upozorňuje. Viz Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky 

avignonského papežství a české země, s. 137. 

497 MBV Prodr, č. 1077, s. 578–579. 

498 MBV Prodr, č. 1076, s. 578. 

499 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 137–138. 
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7.2. Jan Volek na cestách mezi Prahou a Avignonem 
 

Pokud se podíváme na cesty Jana Volka k papežské kurii do Avignonu jako na 

jeden celek, dojdeme k několika závěrům. V první řadě je pozoruhodné, že Volek, 

s jedinou výjimkou v roce 1332, vlastně nikdy nebyl přímým vyslancem u kurie a jednalo 

se tak v podstatě o jeho soukromé cesty.500 Na oficiální styky s kurií využíval král Jan 

Lucemburský především Viléma Pinchona, Jana ze Saarbrückenu nebo Jofireda 

z Linages.501 

 Zásadní faktor Janových vztahů ke kurii představuje osobní přátelství mezi Janem 

Volkem a papežem Janem XXII., který ho vždy považoval za svého prominentního hosta. 

Přestože Volek byl během druhého a třetího desetiletí 14. století nejčastějším českým 

návštěvníkem u kurie, neměl k ní žádnou pevnou vazbu, a tak si také udržel dost nezávislé 

postavení.502 Volek navíc u papežské kurie nejspíš vykonával funkci papežského kaplana 

nebo familiáře, byť to není v pramenech nikde přímo zmíněno.503 Nepřímou zprávu nám 

v tom směru poskytují účetní zápisy o výdajích papežské komory, jež zachycují 

personální skladbu lidí, kteří se účastnili, zpravidla o vánočních svátcích, společného 

oběda s papežem, kde je Jan Volek opakovaně uváděn. Volkův případný familiářský úřad 

by také poukazoval na způsob jeho ubytování u kurie. Nikdy totiž nebyl zachycen na 

seznamu ubytovaných. Jako familiář by totiž měl přístup k bydlení přímo v rámci 

papežského paláce.504  

Další trend můžeme sledovat v ročních obdobích, kdy se Jan Volek obvykle ke 

kurii vydával. Ve většině případů do Avignonu odjížděl na podzim, aby zimu přečkal 

v relativně příznivém podnebí jižní Francie. S příchodem jara se opět vracel zpět do Čech. 

Podzim a jaro byly poměrně oblíbenými ročními obdobími pro cestování ve 

 
500 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 139. 

501 Z. HLEDÍKOVÁ, Češi u římské kurie, s. 264. Srov. Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství 

a české země, s. 254. 

502 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 139. 

503 Tamtéž, s. 139 a 254. 

504 Tamtéž, s. 139. 
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středověku.505 Navíc vzhledem k tomu, že Volek své cesty podnikal z větší části 

soukromě, lze předpokládat, že si toto časové rozvržení vybral sám.506 

Je zajímavé zamyslet se i nad samotnou rychlostí Volkova pohybu. Nejrychlejší 

doložitelný případ cesty představuje období mezi 11. listopadem a 13. prosincem roku 

1319, kdy mu na ni stačilo zhruba 32 dní.507 S ohledem na to, že z Prahy do Avignonu to 

je vzdušnou čarou přibližně 1000 km,508 a že průměrná rychlost pěšího pochodu se ve 

středověku pohybovala mezi třiceti až čtyřiceti kilometry za den, na koni pak zhruba mezi 

padesáti až šedesáti kilometry za den, je to výkon poměrně úctyhodný.509 Dále musíme 

vzít v úvahu, že zcela jistě necestoval sám, ale s menším doprovodem. Za zmínku stojí 

také to, že musel překonat Alpy, což zcela jistě nebylo jednoduché.510 Bohužel, není 

možné přesně určit, jakou trasu si Jan Volek vybíral, což ztěžuje bližší výpočet jeho 

cestovní rychlosti. Je samozřejmě možné, že zvolená trasa korespondovala s dalšími 

přidruženými cíli jeho cesty, jako například případné návštěvy severoitalských univerzit 

nebo jeho beneficií v říši.511 Písemné prameny ho totiž zachycují výlučně buď v Praze, 

anebo v Avignonu.512 O Volkových přidružených cestách víme prakticky pouze                           

z listinných narací.513    

Z výše zmíněných faktů nám vyplývá několik závěrů. Jan Volek měl ke kurii 

blízko z několika důvodů. Byl zde brán jako prominentní osoba a zároveň jako osobní 

přítel papeže Jana XXII. Dále své cesty cíleně podnikal na podzim a na jaře s tím, že 

vánoční svátky častokrát trávil jako papežský prominentní host. Samotná trasa, bohužel, 

zůstává pro nedostatek pramenů nerozklíčovatelná.  

 

 
505 Norbert OHLER, Cestování ve středověku, s. 27–29 a 31. 

506 Tamtéž, s. 139. 

507 MBV Prodr, č. 161, s. 138–139; MBV Prodr, č. 162, s. 139. Srov. RBM III, č. 543, s. 224. 

508 Odhad autora.  

509 Norbert OHLER, Cestování ve středověku, s. 156. 

510 Tamtéž, s. 157–158.  

511 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 122. 

512 Tamtéž, s. 122 a 139. Srov. Z. HLEDÍKOVÁ, Češi u římské kurie, s. 263–264. 

513 Např. MBV Prodr, č. 1074, s. 576–577. 
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7.3. Olomouckým biskupem 
 

Situace se výrazně změnila, když 29. prosince roku 1333 nečekaně po svém 

návratu z Říma zemřel v Praze dosavadní olomoucký biskup Hynek z Dubé. Otázka 

nástupnictví byla v určitém ohledu již vyřešena. Olomoucký biskupský úřad totiž od září 

roku 1324 podléhal speciální papežské reservaci,514 na jejímž základě se tamním 

biskupem stal již Hynek z Dubé.515 Novým biskupem byl pak papežem 27. března roku 

1334 v nepřítomnosti jmenován Jan Volek.516 Ten se o tom dozvěděl až ze zvláštní listiny 

z 10. dubna, ve které ho papež oprávnil k okamžitému převzetí všech práv a povinností, 

které se k jeho novému úřadu vázaly.517 Zajímavé je, že se Petr Žitavský o této skutečnosti 

ve své kronice vůbec nezmiňuje a mluví o Volkovi jako o biskupovi řádně 

zvoleném olomouckou kapitulou. Tuto volbu měl podle něj potvrdit mohučský arcibiskup 

Matyáš, který byl ovšem v této době již po smrti.518  

Ve Volkův prospěch nejspíš rozhodlo přátelství, které panovalo mezi ním                          

a papežem Janem XXII, a také jeho veskrze pozitivní napojení na kuriální agendu. Jan 

Volek navíc měl biskupské ambice už od roku 1327, kdy mu do značné míry pomáhala 

královna Eliška. To by také dosvědčovala i ona výše zmíněná jmenovací listina, která 

neuváděla žádnou žádost, přímluvu ani souhlas krále Jana. Volkovo jmenování bylo 

zkrátka vnímáno jak kurií, tak králem jako v podstatě nevyhnutelné. 519 Podle Zbraslavské 

kroniky navíc o toto papežovo rozhodnutí nějakým způsobem usiloval i kralevic Karel,  

v té době již úřadující markrabě moravský, a spolu s ním i opavský vévoda Mikuláš II.520 

Již jako biskup se Volek ke kurii vydal na počátku podzimu roku 1334, a tedy již 

po svém biskupském svěcení, které proběhlo v květnu na Vyšehradu. Svěcení nejspíš 

 
514 MBV Prodr, č. 342, s. 239–240; MBV Prodr, č. 343, s. 240. 

515 Nastoupil 26. září roku 1326. Viz Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země,                   

s. 138, poznámka č. 463. 

516 MBV Prodr, č. 1109, s. 593–595.  

517 MBV Prodr, č. 1110, s. 595–596. 

518 Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: FRB IV, s. 319, „… canonice in ecclesia Olomucenci eligitur 

et a domino Mathia, Maguntino archiepiscopo, confirmatur …“ 

519 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 138. 

520 Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: FRB IV, s. 319. 
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provedl pražský biskup Jan IV. z Dražic.521 Jan, řečený Volek, se tak stal biskupem Janem 

VII. Dne 19. října v Avignonu za přítomnosti 23 kardinálů slíbil zaplatit servicia ze svého 

biskupství, která činila 3500 zlatých.522 Jednalo se o poslední cestu Jana Volka k papeži 

Janovi XXII, který záhy poté 4. prosince zemřel, a k papežské kurii do Avignonu 

vůbec.523  

Samotný úřad vyšehradského probošta nezůstal uprázdněný příliš dlouho. Jan 

Volek z této funkce odstoupil na přelomu května a června roku 1334, nejspíš v souvislosti 

s jeho biskupským svěcením.524 Probošství jako takové spadalo pod papežskou reservaci. 

Dne 1. června byl novým proboštem a nejvyšším kancléřem jmenován kurií a se svolením 

krále Jana Lucemburského Petr z Mortuomari, tou dobou biskup v Auxerres a kardinál 

sv. Štěpána na Celiu.525 Svého vyšehradského úřadu se však prakticky neujal. Je velmi 

pravděpodobné, že do Čech ani nikdy nedorazil a svojí funkci vykonával pouze 

nominálně. Navíc si Petr z Mortuomari svého nového úřadu ani příliš dlouho neužil, 

neboť již následujícího roku zemřel a na jeho místo nastoupil Bertold z Lipé, mladší syn 

Jindřicha st. z Lipé, který svůj nárok na probošství odvozoval údajnými listinami Jana 

Lucemburského.526 Tímto krokem si navíc Ronovci vynahradili ztrátu kontroly nad 

olomouckým biskupstvím.527        

 

 

 

 

 

 
521 Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: FRB IV, s. 319. Srov. Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky 

avignonského papežství a české země, s. 138. 

522 MBV Prodr, č. 1138, s. 612–613.  

523 Z. HLEDÍKOVÁ, Počátky avignonského papežství a české země, s. 138–139. 

524 Z. HLEDÍKOVÁ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství, s. 85. 

525 MBV Prodr, č. 1115, s. 598; MBV Prodr, č. 1116, s. 598. 

526 Petra Žitavského kronika Zbraslavská, in: FRB IV, s. 323. 

527 L. BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, s. 342. Srov. M. SOVADINA, Jindřich z Lipé, s. 23–24. 
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Závěr  
 

Jan, řečený Volek, patří bezesporu mezi významné postavy období počátku vlády 

rodu Lucemburků v Čechách. Přesto se mu nedostává přílišné pozornosti. Právě proto 

bylo hlavním cílem předkládané bakalářské práce pokrýt první období života Jana Volka                      

a zasadit jeho osobnost do dobového kontextu. Dále jsem se snažil Volka ukázat jako 

významného levobočka, církevního příslušníka a člena přemyslovské dynastie. 

Zamyšlení nad životem a přínosem Jana, řečeného Volek, bezesporu prokázalo, že si tento 

levobočný Přemyslovec zaslouží větší pozornost, než se mu jí dosud dostalo, neboť patřil 

mezi významné postavy období počátku vlády rodu Lucemburků v Čechách. 

O původu Jana Volka toho stále příliš nevíme. Opírat se můžeme pouze                              

o pravděpodobné hypotézy, ale jistotu nemůžeme mít nikdy. Neznáme ani Volkovu 

matku. Pouze se zdá, že měla nějaké vazby k pánům z Tetína, protože existovalo 

propojení Jana Volka se Štěpánem z Tetína, doložitelné heraldickým výzkumem, ale 

přesné nitky rodového spojení zůstávají nadále utajeny. Naznačené vazby také nejspíš 

mohou, na což poukazuje heraldická analýza erbu Jana Volka a erbu vladyků z Tetína, za 

přídomek, se kterým je tento Přemyslovec neodmyslitelně spjat. Vzhledem k tomu, že                 

o Janu Volkovi nemáme do počátku roku 1319 žádné pramenné zprávy, je těžké popsat, 

jak vypadalo jeho dětství a dospívání. Je ale pravděpodobné, že tuto dobu strávil                          

u vladyků z Tetína a později v rámci kaple sv. Prokopa na Starém Brně.  

Z neznáma se Jana Volek vynořuje teprve jako vyšehradský probošt. Jeho nástup 

do úřadu vyšehradského probošta proběhl v dosti turbulentní době. První dvě desetiletí 

14. století se nesla ve znamení zápasu o český trůn a vyšehradská kapitula byla jedním 

z míst, kde tento boj probíhal. Vezmeme-li v úvahu, že Volek vystupoval ve vztahu 

k vyšehradskému probošství a nejvyššímu kancléřství spíše jako podporovatel zájmů 

krále Jana Lucemburského a části šlechty, je třeba brát moment jeho nástupu jako svým 

způsobem zásadní i pro stabilizaci království jako takového.   

Datum Volkova příchodu do vyšehradské kapituly nelze stanovit přesně, ale je 

možné, že se již podílel na tvorbě statut kapituly z roku 1317. Rok 1319 je pro určení 

Volkova kariérního postupu klíčový. Tehdy se totiž doložitelně ujal jak funkce 

vyšehradského probošta, tak nejvyššího kancléře. Do roku 1322 probíhala „rekonstrukce“ 
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vyšehradské kapituly, v níž Jan Volek sehrál důležitou roli a zároveň svědomitě zastával 

své kancléřské povinnosti. Obnova vážnosti, stejně tak jako stabilizace právního                            

a majetkového postavení vyšehradské kapituly, byla pro zem důležitá hned z několika 

důvodů. Především postavení kapituly na mezinárodní úrovni, především pak ve vztahu 

k papeži, do budoucna umožnilo vytvořit stabilní most mezi kurií a králem. Nelze 

opomenout ani starost kapituly o přemyslovský odkaz, ke kterému Volek také přispěl.   

Do popředí dění i zájmu kronikářů se Jan Volek dostal v souvislosti s roztržkou 

královského páru v roce 1322. Dnes je sice již nezjistitelné, jakou roli Jan Volek sehrál 

při údajném útěku královny Elišky Přemyslovny do Bavorska, ani se nejspíš nedozvíme, 

kdo dal podnět k jeho uvěznění a mučení. Zásadní zde je, myslím, vyznění konfliktu                     

a jeho důsledky pro všechny zúčastněné postavy. Oproti tradičnímu výkladu, který se 

opírá především o Zbraslavskou kroniku, Volek nepřišel o úřady a ani nebyl vyloučen 

z okruhu králi blízkých lidí. O tom, že nadále zůstával v králově přízni hovoří, mimo jiné, 

význam úkolů, které byly Volkovy svěřovány. Jako příklad lze uvést diplomatickou cestu 

do Avignonu v roce 1331 nebo výpravu do Merana o dva roky později.  

V této době se také prohloubil vztah mezi Volkem a jeho polorodou sestrou 

Eliškou, s níž byl v době jejího pobytu v Bavorsku v kontaktu. Patrně až tehdy se mezi 

nimi vytvořil skutečný sourozenecký vztah. Jan Volek zůstal s královnou ve styku i po 

jejím návratu do Čech roku 1325, podporoval její donátorské snahy ve smyslu péče                      

o přemyslovský odkaz. V posledních týdnech Eliščina života jí poskytl k obývání své 

proboštské sídlo na Vyšehradě a umožnil jí důstojný odchod. I po sestřině smrti pečoval 

o spásu její duše.  

S Janem Volkem je třeba dát do souvislosti i proměnu úlohy nejvyššího kancléře, 

ke které došlo po roce 1322, což bylo způsobeno především úpadkem Volkovy 

angažovanosti v této oblasti. Přestože si udržel s králem dobré vztahy, jeho diplomatické 

aktivity ho plně vyžadovaly jinde a kancléřské povinnosti se nutně musely přesunout 

jinam. Tento úřad se stal formálnějším, byť velmi prestižním a lukrativním, zatímco jeho 

reálně vykonávání bylo přesunuto přímo na královskou kancelář. Dalším 

neopomenutelným momentem vstupu Jana Volka do širšího politického spektra dění 

v Českém království je bezesporu jeho osobní účast na meranském jednání roku 1333, 

kdy poprvé navázal kontakt a spolupráci se svým synovcem, budoucím králem Karlem 
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IV. Poněkud stranou stojí stavební vývoj vyšehradské kapituly, do kterého Volek příliš 

aktivně nezasahoval. 

Další samostatnou kapitolu ve Volkově kariéře představovaly diplomatické cesty 

ke kurii do Avignonu. Během četných návštěv u papežského dvora si zde dokázal 

vybudovat dobré postavení, díky kterému mohl úspěšně vyřizovat širokou škálu úkolů, 

které častokrát měly nepominutelný dopad na domácí situaci. Především šlo o záležitosti 

majetkové a právní povahy. Za zmínku dále stojí fakt, že větší část jeho zdejší agendy 

vycházela z iniciativy královny Elišky Přemyslovny. Díky těmto cestám se Jan Volek 

zapletl i do nejvyšších politických problémů dané doby, především pak do četných sporů 

Ludvíka Bavora s kurií a Janem Lucemburským. S tímto mocným Wittelsbachem se také 

osobně setkal, byť přesný obsah jejich vzájemného jednání zůstává neznámý. Na druhou 

stranu Volek pro kurii vykonal výslech heretických minoritů v Bavorsku. Jeho konexe               

u papeže a četné přímluvy královny Elišky v konečném vedly důsledku k tomu, že mu 

bylo speciálním dispenzem umožněno získat biskupské důstojenství.  

Vzhledem k tomu, že se Jan Volek stal během let jedním z nejvlivnějších kleriků 

v zemi, bylo jen otázkou času, kdy dosáhne na biskupský post. Příležitost k tomu nastala 

po uvolnění olomouckého biskupství smrtí Hynka z Dubé. Jmenován byl v březnu roku 

1334 na základě speciální papežské reservace. Novým vyšehradským proboštem                         

a nejvyšším kancléřem byl kurií jmenován Petr z Mortuomari.  

Předkládaná bakalářská práce nevyřešila a ani vyřešit nemohla všechny otázky 

spjaté s osobou Jana Volka. Ke kompletnímu zhodnocení jeho role v období nástupu 

lucemburské dynastie v Čechách je ještě třeba prozkoumat období, které strávil jako 

biskup v Olomouci, kde 27. září roku 1351 zemřel. Ale již jeho předchozí činnost v roli 

vyšehradského probošta ukazuje, že se jednalo o postavu zásadní, bez níž nelze první 

etapu vlády Jana Lucemburského na českém trůně celistvě uchopit. Domnívám se                       

a doufám, že tato práce poukázala na to, že Jan Volek je rozhodně postavou, která je 

hodna dalšího bádání.  
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Přílohy  
 

Příloha I. 

 

 

Listina Jana Volka z 10. srpna roku 1328, Národní archiv Praha, KVs sign. 171. Dostupná z: 

http://images.monasterium.net/img/CZ-NA-I/KVs/NA-KVs_13280810_171_r01.jpg (online), (citováno 

10.18. 2020) 

 

Proboštská pečeť Jana Volka 
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Příloha II.  
 

 

 

Listina Jana Volka ze 17. září roku 1341, Národní archiv Praha, AČK sign. 234. Dostupná z: 

Http://images.monasterium.net/img/CZ-NA-I/ACK/NA-ACK_13410917_00234_r.jpg (online), (citováno 

10.18. 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečeti přivěšené k listině: z leva velká biskupská pečeť Jana Volka a sekret saského vévody Rudolfa 
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Příloha III.  
 

 

Listina vyšehradského probošta Jindřicha z 18. prosince roku 1342, Národní archiv Praha, RKr sign. 233. 

Dostupná z: http://images.monasterium.net/img/CZ-NA-I/RKr/NA-Rkr_13421218_233_r01.jpg (online), 

(citováno 10.18. 2020) 

 

Pečeti přivěšené k listině: z leva sekret probošta svatovítské kapituly Jindřicha, sekret Ješka z Tetína a 

sekret Mikuláše z Tetína 



103 

 

Příloha IV.  
 

 

Portrét Jana Volka v úřadě olomouckého biskupa. Kaple svaté Anny. Pustiměř. Pravděpodobně z 15. 

století. Fotografie převzata z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Volek (online), (citováno 16.1. 2021). 

Autor fotografe: Anonymní. 
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Příloha V.  
 

 

Deska připomínající místo posledního odpočinutí Jana Volka. Rotunda sv. Pantaleona. Pustiměř. 

Fotografie převzata z: https://www.turistika.cz/mista/pustimer-rotunda-sv-pantaleona-klaster-

benediktinek-kaple-sv-anny-a-kostel-sv-benedikta/detail (online), (citováno 3.3. 2021). Autor fotografie: 

MIHARD. 
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Příloha VI.  
 

 

Rodokmen Jana Volka (označen žlutě). Zjednodušeno. Vytvořeno autorem v programu Ancestry. 

Program Ancestry dostupný z: https://ancestry.nethar.cz/kestazeni.php (online), (citováno 11.5. 2020). 
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Příloha VII.  
 

Datum Místo pobytu Zdroj Pozn. 

Cca 1290–1314 

Neznámo 

(pravděpodobně 

přemyslovský dvůr           

a dvůr vladyků z Tetína) 

 Viz s. 33–35 

1314–1319 

Neznámo 

(pravděpodobně kaple 

sv. Prokopa na Starém 

Brně a Vyšehradská 

kapitula) 

 Viz s. 38–39 

25. ledna 1319 (možná 

již od roku 1317) -únor 

1319 

Avignon 

MBV Prodr, č. 129,                

s. 115; NA KVš I,                 

č. 120, s. 51 

Viz s. 74–75 

3. května–3. září 1319 Praha a Vyšehrad 

RBM III, č. 499, s. 205; 

RBM III, č. 522, s. 215–

216 

 

11. listopadu 1319 Avignon 
MBV Prodr, č. 156,                 

s. 135–136 
 

13. prosince 1319–21. 

července 1322 
Praha a Vyšehrad 

RBM III, č. 543, s. 224; 

Petra Žitavského 

kronika Zbraslavská, in: 

FR B IV, s. 261–262 

 

Červenec–Srpen 1322 Bavorsko? 

Petra Žitavského 

kronika Zbraslavská, in: 

FRB IV, s. 261–262 

Viz 5. kapitola 

22. srpna 1322 a 29. 

října 1323 
Praha a Vyšehrad 

RBM III, č. 793, s. 320; 

RBM III, č. 939, s. 365 
 

30. června 1324 Bavorsko RBM III, č. 997, s. 387  

18. ledna 1325–7. 

červen 1327 
Praha a Vyšehrad 

RBM III, č. 1039, s. 

400; RBM III, č. 1239, 

s. 482–484 

 

11. října-15. října 1327 Avignon 

MBV Prodr, č. 681,                

s. 388; MBV Prodr,               

č. 695, s. 396–397 

 

20. červen–10. srpna 

1328 
Praha a Vyšehrad 

P. BOHÁČ, 

Vyšehradský kopiář, 

s.119, č. 32; RBM III,            

č. 1477, s. 577 

 

Zima 1328 a 1329 Avignon? 
MBV Prodr, č. 792,             

s. 436 
Viz s. 78 

9. ledna–16. ledna 1332 Avignon 

MBV Prodr, č. 966,                

s. 530–531; MBV Prodr, 

č. 977, s. 537–538 

 

7. července – 17. 

července 1332 
Praha a Vyšehrad 

RBM III, č 1913, s. 

743–744; RBM III, č. 

1917, s. 747 

 

Léto 1332 Bavorsko 
V naraci MBV Prodr,             

č. 1074, s. 576–577 
Viz s. 81 

30. dubna 1333 Avignon 
MBV Prodr, č. 1074,           

s. 576–577 
 

Září–říjen 1333 Merano 

J. SPĚVÁČEK, 

Meránské úmluvy,                 

s. 156. 

 

19. října 1334 Avignon 
MBV Prodr, č. 1138,            

s. 612–613 
 

Orientační Volkův itinerář. Vytvořeno autorem. 


