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ÚVOD 

 

 Zříceniny starých klášterů, které nacházíme tu a tam rozesety po našich 

zemích, ať už v lesích, či na volných prostranstvích, přitahují již po několik staletí 

vnímavé poutníky. Nejsem první, kdo byl ohromen jejich neskutečnou krásou;  

a přece tak kdysi úchvatné stavby, vystavěné mistrnou rukou pro oslavu Boží  

jsou každým rokem víc a více pohlcovány přírodou. Na jedné straně se poddávají 

této pomalé zkáze, přitom však věky a krupobitím bičované zdivo zažívá jakousi 

bouři a vzdor. Takovéto vznešené ruiny gotických klášterů můžeme navštívit 

například v Kuklově, v Panenském Týnci, nebo v Benešově u Prahy. 

  Ve své bakalářské práci vás zavedu na místo, kde jsem poprvé uslyšel 

Mozartovo Requiem pod širým nebem. Světla reflektorů se tehdy snoubila s tmou  

a rozehrávala tak divadlo stínů nad pokřivenou kulisou. Místo, kde na mne dosud 

nejintenzivněji zapůsobil dech věků. Památné místo, kde jsem se dotknul samotné 

Růže nebes… 

  Asi pětadvacet kilometrů jihozápadně od Brna se ve městě Dolních 

Kounicích nalézá ruina kdysi slavného kláštera Rosa coeli (Růže nebes), založeného 

roku 1181, která se choulí v údolí na pravém břehu řeky Jihlavy. [1] Dodnes tento 

architektonický skvost moravské lucemburské gotiky, láká historiky i umělce 

k objevování. [2] Když jsem se poprvé postavil před holé kamenné zdivo kláštera, 

zůstal jsem nehybně stát. [3] V němém úžasu jsem spatřil vysoká okna, která se 

vypínají snad až k nebesům. [4] Jelikož v chrámové lodi nejsou žádné klenby, 

může tak svěžest přírody pronikat až dovnitř. [5] Místo dlažby je jen nízká tráva  

a kapradí. [6] Procházím se rajským dvorem a myšlenky mne zanáší do časů,  

kdy tu žily premonstrátky, oděné do bílých rouch. [7]  

  Ve své bakalářské práci se zabývám vznikem konventu, osobou 

zakladatele, jeho rodiny a předků. Především si kladu za cíl objasnit někdejší 

románskou podobu kláštera. Práci doplňuji písemnými prameny, které se vztahují 

k nejstarším dějinám konventu; tedy do období let 1181–1306. V závěrečné 

kapitole popisuji a vyhodnocuji úseky románského zdiva v ambitu kláštera.  
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1 STRUČNÝ VÝVOJ HISTORIOGRAFIE A BADATELSKÉHO ZKOUMÁNÍ KLÁŠTERA 

 

  V roce 1793 vydává ve Vídni Franz Joseph Schwoy [František Josef Švoj] 

(1742–1805)1 topografii Moravy,2 v níž nalézáme krátkou zmínku z dějin kláštera. 

Z osvícenských badatelů budí zájem o klášter Rosa coeli archivář Jan Petr Cerroni  

(1753–1826),3 který shromažďuje některé archiválie bývalého konventu: MONIALES 

ORDINIS PRAEMONSTRATENSIS ROSAE COELI KAUNITII.4 První ucelenou historii kláštera 

Rosa coeli sepsal v roce 1805 až benediktin v Rajhradu Gerhard Lefebur  

[Gerar Lefebüre]:5 ORIGO ET FATA CELEBERRIMI OLIM MONASTERII SANCTIMONIALIUM 

ORDINIS PRAEMONSTRATENSIS IN KAUNICZ.6 Jeho práci pak použil premonstrátský 

kněz ze Strahova Gottfried Johann Dlabacz [Bohumír Jan Dlabač] (1758–1820),7 

který roku 1817 vydal v Praze knihu s názvem: NACHRICHT VON DEM PRÄ-

MONSTRATENSER FRAUENSTIFTE ZU KAUNICZ IN MÄHREN,8 která se stala výchozím 

titulem pro další historiografii. Roku 1834 byl od pražského stavitele Johanna 

Philippa Joendla [Jana Filipa Jöndla] (1782–1870) učiněn popis areálu kláštera.9 

Výtah z Dlabačova díla o klášteru sepsal v roce 1856 Gregor Wolný [Řehoř Volný] 

(1793–1871)10 ve své Církevní topografii Moravy.11  

                                                 

1  Moravský topograf a genealog. 

2  SCHWOY 1793, 151–155. 

3  Moravský archivář italského původu, literární historik, sběratel rukopisů a úředník. 

4  BRETHOLZ 1895, 112–113. 

5  Archivář v Rajhradě, původem z francouzských Flander. 

6  DLABACZ 1817, 10. 

7  Český hudební lexikograf, historik, básník a knihovník. 

8  DLABACZ 1817. 

9  KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994, 268. 

10  Moravský historik, spisovatel a středoškolský učitel. 

11  WOLNÝ 1856, 363–372. 
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  Z romantických autorů to byl především Jan Evangelista Bílý (1819–1888),12 

rodák z Dolních Kounic, který v roce 1855 napsal o Rose coeli dějepisnou práci 

s vlastními úvahami: KLÁSSTER KOUNICKÝ, ŘEČENÝ ROSA COELI (RŮŽE NEBES).13  

Jeho stať pak byla otištěna v kalendáři Moravan na rok 1856.14 V roce 1877 vydal 

Dominik Karel Čermák dílo s názvem: PREMONSTRÁTI V ČECHÁCH A NA MORAVĚ.15 

Popisuje v něm mimo jiné i pohnutou historii kláštera v Dolních Kounicích. Jelikož 

ale byla tato práce psána ve spěchu, nalezneme v ní spoustu chyb a nesrovnalostí. 

Roku 1884 učinil velmi krátkou zmínku o klášteru a jeho zakladateli pan George 

Danielis.16 V roce 1897 se zabývá zánikem kláštera a posledním proboštem 

Martinem Göschlem profesor Johann Loserth.17 Konečně s počátkem 20. století 

přichází i zájem o umělecké zhodnocení zříceniny kláštera. Roku 1903 popisuje 

Ferdinand Josef Lehner ve svých Dějinách umění založení kláštera18 a roku 1907  

se zabývá jeho nejstarší stavební fází.19   

  V roce 1904 vydal ve Vídni August Prokop svou monumentální studii:  

DIE MARKGRAFSCHAFT MÄHREN IN KUNSTGESCHICHTE BEZIEHUNG. V druhém dílu 

podrobně popisuje architekturu kláštera.20 Roku 1904 vyšel v sérii Vlastivědy 

Moravské díl popisující Ivančický okres, který zpracoval Augustin Kratochvíl. 

                                                 

12   Moravský vlastenec, kněz a spisovatel. Jako mladík, zvláště ve studiích, trávil celé hodiny  
   v pohledu z hory sv. Antonína na šedé rumy protějšího kláštera. Ve své práci o klášteru 
   píše: Velmi těžce to nesla duše má, že jenom nahé rumy strmí tuto z chrámu, ve kterémž druhdy 
  zbožný zazníval zpěv v kůropění řeholnic, nábožných to vlastenek moravských. Toužila a touží 
    posud duše má, kdyby bylo možno obnoviti toto tiché sídlo zbožnosti křesťanské, na kterémž 
   pěstováno nejvyšší duchovní skvosty člověčenstva ve středověku. Jeho přítel Beneš Method 
   Kulda z Ivančic, moravský národní buditel, spisovatel a kněz, mu sdělil obsah psaní faráře 
   Ambrože Hončíka z Mikulovic u Znojma, v němž píše: Na dějepisnou zprávu kláštera 
   Tišnovského ”porta coeli“ měla by nyní následovati zpráva o bývalém klášteru u Kounic nazvaného 
    ”rosa coeli“. – Snad se najde někdo, kdo by se o sestavení také postaral. K tomu cíli přikládám 
   příspěvek.“ Mikulovický farář, původem premonstrát ze Strahova, v něm přiložil Dlabačův 
   spis o Rose coeli. Beneš Method Kulda vše poslal Janu Evangelistovi Bílému a požádal ho, 
   jestli by do kalendáře „Moravan“ na rok 1856 nenapsal o tomto klášteru článek. BÍLÝ 1855,  
  6, (pozn. *), 6. 
13  BÍLÝ 1855. 
14  BÍLÝ 1856, 40–54. 
15  ČERMÁK 1877, 289–305. 
16   DANIELIS 1884, 31. 
17  LOSERTH 1897, 65–73. 
18  LEHNER 1903, 20, 104–105. 
19  LEHNER 1907, 3–8, 15, 34, 73, 75, 76, 92, 164, 181. 
20  PROKOP 1904, 334–338, 450–451, 455–457. 
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V rámci města Dolních Kounic se velmi podrobně zabývá i historií kláštera.21 

V roce 1907 vydal Augustin Kratochvíl vlastním nákladem: ARCHIV DOLNÍCH 

KOUNIC, MĚSTA NA MORAVĚ,22 kde otisknul některé listiny města a kláštera. Snad 

nejrozsáhlejší dějiny kláštera sepsal František Václav Peřinka v kapitole 

z moravské monasteriologie pod názvem: KLÁŠTER PREMONSTRÁTEK V KOUNICÍCH, 

které vyšly na pokračování ve Sborníku historického kroužku.23 Roku 1922 sepsal 

Ad. Kupka podle Vlastivědy Moravské stručné dějiny kláštera.24 V roce 1935 

sestavil kolektiv autorů monografii: KLÁŠTER „ROSA COELI – RŮŽE NEBESKÁ“ 

V DOLNÍCH KOUNICÍCH,25 v níž shrnuli historii, umělecko-historické ocenění  

a památkovou péči kláštera. V roce 1941 Erich Bachmann ve své práci názorně 

ukazuje půdorys kláštera Rosa coeli.26 Toho roku se Albert Kutal zabývá 

sochařskou výzdobou kláštera: FRAGMENTY SOCHAŘSKÉ VÝZDOBY KLÁŠTERA ROSA 

COELI V DOLNÍCH KOUNICÍCH.27 Roku 1946 napsal J. Radimský článek:  

ZÁNIK KLÁŠTERA ROSA COELI V DOLNÍCH KOUNICÍCH.28 Dějinami manského systému 

na statcích dolnokounického kláštera se podrobně zabýval roku 1947 Adolf 

Turek.29 Gotickou architekturou kláštera popisuje Dobroslav Líbal: GOTICKÁ 

ARCHITEKTURA V ČECHÁCH A NA MORAVĚ.30 Stavebně-historický průzkum areálu 

kláštera nebyl D. Líbalem a A. Liškovou dokončen.31 Třemi okny v gotickém 

presbytáři kláštera se zabýval v roce 1960 Václav Mencl.32 Roku 1965 sepsal 

Jaroslav Petrů útlou monografii: ROSA COELI V DOLNÍCH KOUNICÍCH.33 V roce 1970 

navazuje na stať zániku kláštera článek Ladislava Hosáka: PANSTVÍ DOLNO-

KOUNICKÉ ZA ŽABKŮ Z LIMBERKA (1532–1566). V roce 1972 napsal Jan Sedlák článek 

                                                 

21  KRATOCHVÍL 1904, 138–157. 
22  KRATOCHVÍL 1907. 
23  PEŘINKA 1910a, 10–17; PEŘINKA 1910b, 113–130. 
24  KUPKA 1922, 6–8. 
25   POKORNÝ/SVOBODA/JUNGMANN/GOTTWALDOVÁ 1935. 
26  BACHMANN 1941, 95, 96, 107. 
27  KUTAL 1941, 196–214. 
28  RADIMSKÝ 1946, 268–274. 
29  TUREK 1947, 15–29. 
30  LÍBAL 1948, 132, 137, 169. 
31  LÍBAL 2001, 81.  
32  MENCL 1960, 201. 
33  PETRŮ 1965. 
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o pozdně-gotickém historismu: EINIGE BEISPIELE DES „FRÜHGOTISCHEN“ HISTORISMUS 

IN MÄHRISCHEN ARCHITEKTUR DES 15. JAHRHUNDERTS,34 v kterém vyslovil hypotézu 

ohledně přestavby kláštera. V roce 1974 proběhl v areálu stavebně-historický 

průzkum Jana O. Eliáše.35 Milada Radová-Štiková napsala v roce 1975 studii: 

DOLNÍ KOUNICE, HRAD, KLÁŠTER A MĚSTEČKO – STAVEBNĚ HISTORICKÁ STUDIE.36  

Roku 1975 napsali autoři František Kašička a Jan O. Eliáš odborný článek: 

KLÁŠTERNÍ HRAD V DOLNÍCH KOUNICÍCH,37 ve  kterém stručně nastiňují i ranné 

dějiny kláštera a původ jeho zakladatele. V roce 1981 Vladimír Novotný  

a Jan Sedlák porovnávají ostruhovité patky kleneb kláštera v Dolních Kounicích 

s podobnými patkami kleneb v chrámu sv. Mořice v Kroměříži: PAMÁTKOVÝ  

A UMĚLECKOHISTORICKÝ PŘÍNOS OBNOVY INTERIÉRU KAPITULNÍHO CHRÁMU SV. MOŘICE 

V KROMĚŘÍŽI.38 Ke konci roku 1984 publikoval Přemysl Kos do Dolnokounického 

zpravodaje článek na pokračování: DOLNÍ KOUNICE A JIŘÍ ŽABKA Z LIMBERKA.39 

   V letech 1990–1993 byl prováděn archeologický výzkum, který si kladl za cíl 

rozpoznat původní stavební podobu románského kláštera založeného roku 1181.40 

Výzkum prováděl v rámci zadaného diplomového úkolu Jan Hořínek,41 absolvent 

Semináře dějin umění na FF MU v Brně spolu s vedoucím výzkumu Lubomírem 

Konečným.42 Archeologickému výzkumu předcházel geofyzikální průzkum celé 

lokality kláštera, který byl prováděn v součinnosti s Prof. Dr. Zdeňkem Kudělkou. 

Roku 1993 byl tento výzkum poprvé publikován Pavlem Borským43 a roku 1994 

pak podrobněji Lubomírem Konečným, Pavlem Borským a Janem Hořínkem  

                                                 

34  SEDLÁK 1972, 17–34. 
35  NOVOTNÝ/SEDLÁK 1981 (pozn. 26), 535. 
36   RADOVÁ-ŠTIKOVÁ 1975, 75–93. 
37  KAŠIČKA/ELIÁŠ 1975, 216–218, 231, 233. 
38  NOVOTNÝ/SEDLÁK 1981, 533–537. 
39  KOS 1984a, nepag.; KOS 1984b, nepag. 
40  MICHNA 1993, 409. 
41  V Semináři Dějin umění na Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně se nachází  
  pouze obrazová příloha této diplomové práce. Textová část mi nebyla poskytnuta,  
  poněvadž se nenašla. Nezjistil jsem ani přesný název práce.  
42  Archeologický výzkum kláštera byl proveden pouze v omezeném rozsahu, neboť byl  
  posléze zastaven z rozhodnutí oddělení kultury a památkové péče Okresního úřadu Brno- 
  venkov.  
43  BORSKÝ 1993, 185–186. 
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v článku: K NEJSTARŠÍM STAVEBNÍM DĚJINÁM KLÁŠTERA ROSA COELI V DOLNÍCH 

KOUNICÍCH.44 Jaroslav Dvořák napsal do téhož sborníku článek: STAVEBNÍ MATERIÁL 

KLÁŠTERA ROSA COELI V DOLNÍCH KOUNICÍCH.45 Bohumil Samek v knize: UMĚLECKÉ 

PAMÁTKY MORAVY A SLEZSKA,46 popisuje městečko Dolní Kounice, jeho paměti- 

hodnosti a klášter. V roce 2001 vydala Správa pražského hradu katalog s názvem: 

ARCHITEKTURA GOTICKÁ,47 kde je pod heslem Klášter Rosa coeli stručně popsána 

jeho stavba. Toho roku byl v Praze od Dobroslava Líbala vydán KATALOG GOTICKÉ 

ARCHITEKTURY V ČESKÉ REPUBLICE DO HUSITSKÝCH VÁLEK,48 v kterém je popsána 

gotická stavba kláštera. V prosinci roku 2002 byl uveřejněn v Časopisu Matice 

moravské zásadní článek Pavla Boliny: MOHL BÝT KRÁL VÁCLAV II. STAVEBNÍKEM 

HRADU V DOLNÍCH KOUNICÍCH?,49 v kterém nastínil i historii kláštera. V roce 2005 

vyšla syntéza dosavadního bádání v encyklopedii moravských klášterů.50  

  Roku 2006 napsala Adéla Bartáková51 bakalářskou diplomovou práci 

s názvem: STAVEBNÍ VÝVOJ KLÁŠTERA ROSA COELI V DOLNÍCH KOUNICÍCH NA POZADÍ 

HISTORICKÝCH UDÁLOSTÍ.52 V roce 2007 ukončil Jakub Kolařík53 studium diplomo-

vou prací na téma: ROZKVĚT A PÁD KLÁŠTERA ROSA COELI.54 Významnou postavou 

Dolních Kounic je pan Mgr. Milan Řiháček, městský kronikář, který obětavě  

a s láskou pracuje na rozsáhlém vydání dějin města a kláštera. Do městského 

zpravodaje píše své poutavé články. Mnoho článků o Rose coeli bylo napsáno  

i do novin a časopisů. Širší záběr literatury ke klášteru nalezneme v soupisu 

Nemovitých kulturních památek jižní Moravy.55 

   

 
                                                 

44  KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994, 264–273. 
45  DVOŘÁK 1994, 273–275. 
46  SAMEK 1994, 391–393. 
47  BENEŠOVSKÁ a kol. 2001, nepag. 
48  LÍBAL 2001, 78–81. 
49  BOLINA 2002, 485–498. 
50  FOLTÝN a kol. 2005, 277–285. 
51  Absolventka Sdružených uměnovědných studií Ústavu hudební vědy na FF MU v Brně. 
52  BARTÁKOVÁ 2006. 
53  Absolvent Katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 
54  KOLAŘÍK 2007. 
55  MACHOVÁ 2000, 23–26. 
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  Majitelem kláštera je Biskupství brněnské a provozovatelem město Dolní 

Kounice. V současné době probíhají stavební úpravy na barokní budově 

konventu. V prostorách gotické zříceniny probíhají prohlídky, různé kulturní akce 

(koncerty a výstavy). 

2  ROZHLED PO DĚJIŠTI 

2.1 GEOGRAFIE, PŘÍRODNÍ PODMÍNKY A PAMĚTIHODNOSTI DOLNÍCH KOUNIC  

 

  Dolní Kounice (německy Unter Kanitz) leží v Jihomoravském kraji v okrese 

Brno-venkov v mikroregionu Ivančicko. [[[[8]]]] Střed města se nachází na 16°27'53.71" 

východní délky a 49°04'12.41" severní šířky. Výměra katastru činí 8,97 km2,  

město má 2475 obyvatel (roku 2005) a nadmořskou výšku kolem 195 metrů.56 [[[[9]]]] 

  Město se rozkládá v hlubokém a vinorodém údolí po obou stranách řeky 

Jihlavy. Malebnost okolí vytváří ze severu lemující Hlínské kopce, na západě 

lesnaté hřbety Bobravské vrchoviny57 a východním směrem pak doširoka se 

rozevírající nížina Dyjsko-svrateckého úvalu58 s horizontem Pavlovských vrchů.59 

Z geologického hlediska je území Dolních Kounic z velké části tvořeno písky, 

štěrky, sprašem a směrem k řece nejmladšími usazeninami. [[[[10]]]] Půdní druhy jsou 

zastoupeny pískem, hlinitým pískem, jinde sprašovou půdou černozemního typu, 

u řeky pak nivní půdou a jíly. [[[[11]]]] Klima zdejšího mikroregionu náleží k velmi 

                                                 

56  Dolní Kounice, in: Wikipedie, http://cs.wikipedia.org/wiki/Dolní_Kounice, vyhledáno 10.  
  4. 2008. 
57  Geomorfologický celek v oblasti Brněnská vrchovina. Jedná se o členitou vrchovina  
  z granodioritu, dioritu a diabasu. Nejvyšší je Lipová hora, 478 metrů nad mořem.  
  Bobravská vrchovina, in: Co Je Co,  
  http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/29093-bobravska-vrchovina, vyhledáno 10. 4. 2008. 
58  Geomorfologický celek na jižní Moravě v oblasti Západních vněkarpatských sníženin. 
   Dyjsko-svratecký úval tvoří sníženina s plochým profilem vyplněná třetihorními  
  a čtvrtohorními usazeninami, nivy a terasy řek Jevišovky, Jihlavy a Dyje se sprašemi.  
  Na Moravě je nejvyšší vrchol tohoto úvalu kopec Výhon, 355 metrů nad mořem.  
  Dyjsko-svratecký úval, in: Wikipedie, http://cs.wikipedia.org/wiki/Dyjsko-svratecký_úval,  
  vyhledáno 10. 4. 2008. 
59   Někdy se nazývají též Pálava. Jde o vápencový útvar, který vznikl v druhohorním moři  
  a byl vyzvednut do výše alpinským vrásněním. Nejvyšší hora Pavlovských vrchů je Děvín, 
   549 metrů nad mořem. Pavlovské vrchy, in: Wikipedie, 
   http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavlovské_vrchy, vyhledáno 10. 4. 2008. 
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teplé oblasti. Průměrné roční teploty jsou v rozmezí 9° a 11° Celsia. V červenci 

dosahuje průměrná teplota 20° C. Co se týče dešťových srážek, je město stíněno 

Krumlovským lesem, a proto náleží k nejsušším místům na Moravě. Srážky se 

ročně pohybují mírně nad 400 mm.60  

  Městem protékající řeka Jihlava náleží do hlavního povodí řeky Moravy, 

úžeji pak do povodí Dyje, do které se vlévá skrz střední (věstonickou) novo-

mlýnskou nádrž.61 Ve vyšších polohách města se vyskytují dubo-habrové háje, 

v nižších místech u řeky luhy a olšiny. [[[[12]]]] 

   Řeka Jihlava dělí město na dvě části. [[[[13]]]] Levá strana, od nepaměti 

nazývaná Závodí a pravá strana, kde se rozkládá vlastní město a bývalá židovská 

obec. Tyto dvě části byly již ve středověku spojeny dřevěným mostem.62  

Město je orientačně vymezeno čtyřmi dominantními body. Na levém břehu 

vystupuje vrch Svobody (granitový lom) a kopec s nepřehlédnutelnou barokní 

kaplí sv. Antonína Paduánského a Floriána (260 metrů nad mořem), ke které 

z města doprovází poutníky křížová cesta se čtrnácti zastaveními a dále pak 

vyvýšenina Stráně. Na pravém břehu řeky vévodí Šibeničná hora (297 metrů  

nad mořem) a návrší s mohutným renesančním zámkem (220 metrů nad mořem), 

v jehož zdech je ukryt kdysi gotický hrad z druhé poloviny 14. století.  

Pod zámkem se tyčí impozantní zřícenina kláštera Rosa coeli, která je turistickým 

lákadlem zdejšího města. Název Rosa coeli proslavil i značku zdejší oblíbené 

frankovky. Město má řadu historických pamětihodností, které dohromady tvoří 

harmonický urbanistický celek. [[[[14]]]] Přesto se však Dolní Kounice nestaly 

městskou památkovou zónou.  

  Masarykovo náměstí vyplňuje novorenesanční farní kostel sv. Petra a Pavla 

postavený v letech 1877–1879 na místě dřívější staré radnice, ze které se dochoval 

                                                 

60  Dolní Kounice, in: Wikipedie, http://cs.wikipedia.org/wiki/Dolní_Kounice, vyhledáno 10.  
  4. 2008. 
  SMUTNÝ Bohumil: Charakteristiky Mikroregionu Ivančicko, in: Mikroregion Ivančicko, 
    http://mr.ivancice.cz/view.php?cisloclanku=2007010013, vyhledáno 10. 4. 2008. 
61  Jihlava pramení u obce Jihlávka v Jihlavských vrších na Českomoravské vrchovině.  
  Délka jejího toku je 184,5 km a plochu povodí má 3117 km². Jihlava (přítok Dyje),  
  in: Wikipedie, http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihlava_(přítok_Dyje), vyhledáno 10. 4. 2008. 
62  KRATOCHVÍL 1904, 134.  
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pouze portál v zadní části ochozu kostela. V blízkosti je i volně stojící fara 

z poloviny 18. století, osazená na starších základech. Původní, gotický (dvoulodní) 

farní kostel z roku 1411 stával na hřbitově u řeky a musel být po velké povodni 

v roce 1862 stržen.63 [[[[15]]]] Na místě dnešního Kulturního domu na Masarykově 

náměstí stávala při bývalém špitále, zrušeném za Josefa II., starobylá gotická kaple 

sv. Alžběty. Byla zbourána v 70. letech 20. století. [[[[16]]]] Za farním kostelem,  

při cestě ke klášteru, se nachází původně gotická modlitebna protestantského 

sboru, jež byla v letech 1687–1688 přestavěna na kostel sv. Fabiána a Šebestiána  

a sv. Barbory. Dnes je v držení pravoslavné církve. [[[[17]]]] Na řadě míst Dolních 

Kounic se dochovaly měšťanské domy s renesančními jádry. Bývalé židovské 

ghetto připomíná hřbitov a synagoga maurského slohu z roku 1652. Významnou 

renesanční stavbou je kaple sv. Jana Křtitele ze 16. století, která stojí na náměstí 

Míru v Závodí na místě bývalého hřbitova (zrušen byl roku 1947).64  

 

2.2 POČÁTKY OSÍDLENÍ 

 

Jižní Morava a celá zdejší dramatická krajina kolem města přitahovala 

člověka k osídlení už v paleolitu.65 Lesy, tůně mokřin a přítomnost řeky vábily 

množství zvěře, o jejíž přítomnosti vypovídají nálezy v místní cihelně a okolí.  

Jsou to především kosti mamuta, srstnatého nosorožce, jeskynního medvěda, 

pratura, koně a dalších. Jejich stáří se odhaduje na 80 000 let před Kristem.66  

Trvalý pobyt člověka v této oblasti byl především až v době bronzové. 

Věteřovská kultura na kopci „sv. Antoníčka“ (1500 let před Kristem).67 Známé jsou 

také nálezy z doby halštatské (Keltové Bójové) a římské (Germáni Markomané  

                                                 

63  Voda v něm stála přes 2 metry vysoko a vnikla i do hrobek, které zničila. Roku 1881  
  byl kostel pobořen. Augustin Kratochvíl roku 1904 píše, že „jen kusá věž a kříž stojící na místě 
   oltářním zpomínají, že v těch místech býval dům Boží. Z pomníků, které byly v něm nalezeny,  
  jest jeden v Trboušanské škole, 2 na domě kupce Denka, 2 v obecním domě a 2 v domě s č. 73.“  
  KRATOCHVÍL 1904, 157–158. 
64  Historické památky v Dolních Kounicích, in: Dolní Kounice – oficiální stránky města,  
  http://www.dolnikounice.cz/pamatky.html, vyhledáno 10. 4. 2008. 
65  400 000 let před Kristem. 
66   ZALABA 1998,  1. 
67  ŘIHÁČEK 2007d, 738–745. 
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a Kvádové). Z doby stěhování národů byl v Dolních Kounicích pod prvním mostem 

v zámeckém areálu nalezen mečík – osobní zbraň; datováno do 6. století.68  

Po odchodu Germánů začínají na naše území pronikat slovanské kmeny.  

  V 7. století vzniká v povodí řeky Moravy a na jihozápadním Slovensku 

centrum Sámova kmenového svazu. Tato „říše“ se však Sámovou smrtí zhroutila  

a na nějakou dobu utichly i zprávy ze středoevropského prostoru. Po rozpadu 

Avarského kaganátu na konci 8. století začíná úsvit moravského a nitranského 

knížectví (pozdější Velkomoravská říše 9. století). Nejbližší významné velkomorav-

ské centrum se nacházelo v Rajhradě. Moravské království (Regnum Moravorum) 

nezaniklo naráz rokem 906 nájezdem kočovných Maďarů.  

  První objev keramiky z integrovaného obvodu Dolních Kounic, datované 

do 10. století byl učiněn v Nových Bránicích. Jedná se o přímý doklad slovanského 

osídlení (Moravané).69 I když je 10. století na písemné prameny chudé, přesto 

archeologické výzkumy potvrdily pokračující sídelní, hospodářskou, společen-

skou a církevní strukturu (moravští biskupové), která trvala až do připojení Moravy 

k českému státu v polovině 11. století.70 Možná kníže Čechů Břetislav pomýšlel  

i na obnovu někdejšího „moravského království“, když začal razit mince 

s vyobrazením péřové koruny a jménem patrona Moravy sv. Petra a papeže 

Klimenta.71 Zásluhou Břetislava dochází i k založení prvního kláštera na Moravě 

v nedalekém Rajhradě, kam přišli benediktini z českého Břevnova.72  

Po prohře knížete Břetislava ve válce s Impérem, přechází Čechy s Moravou 

pod patronát říše. „České panství na Moravě upevnil Spytihněv II., když se r. 1055 

vypravil do ″moravského království“ a odstranil na tři sta nejpřednějších představitelů 

vládnoucí moravské šlechty. Bylo jen logickým důsledkem tohoto činu, že český vévoda 

mohl potom udělovat klášterům v Čechách štědré donace, zakládat nové české na Moravě, 

odměňovat své české bojovníky a velmože a svěřovat jim úřady na Moravě. Domněnky,  

                                                 

68  SVOBODOVÁ/SVOBODA 1990, nepag. 
69  SVOBODOVÁ/SVOBODA 1990, nepag. 
70  FOLTÝN a kol. 2005, 11. 
71  HAVLÍK 1990, 8. 
72   FOLTÝN a kol. 2005, 11. 
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že s příchodem českých duchovních a světských osob na Moravu se stala Morava etnicky 

rázem českou, se neshodují se skutečností, neboť naprostá většina obyvatel země byla 

pokračováním staré etnické pospolitosti a nová česká vládnoucí vrstva podlehla 

v moravském prostředí brzy asimilaci a už ve třetí generaci vystupovala též ona jako 

Moravané, a to i vůči Čechám.“73 V roce 1061 pak byla Morava rozdělena na tři 

údělná knížectví (Olomoucké, Brněnské a Znojemské), „aniž lze rozhodnout, zda šlo 

o důsledné uplatnění Břetislavova stařešinského ustanovení nebo snahu o dokonalejší 

ovládání Moravy a zabezpečení Čech pohraničními markami proti Polsku, Uhrám  

a Rakousku.“74 V roce 1063 obnovil kníže Vratislav II. moravské biskupství, které 

založil v Olomouci.75  

V 11. století zaujímá v dolnokounickém regionu důležité postavení trhová 

osada Pravlov (německy Pralitz, Prahlitz), která dodnes leží 2 kilometry 

jihovýchodně od Dolních Kounic. Obec ležela na křižovatce důležitých zemských 

stezek (z Brna do Znojma) na brodu řeky Jihlavy, na níž byl později postaven 

mýtný most. Na zdejším hradě (patrně dřevěném a vodním) sídlil tehdy 

kastelán.76 Pravlov tak byl střediskem vlastní župy. Dle Františka Palackého bylo 

toto městečko pro jižní Brněnsko velmi důležité, neboť mělo řádné trhy, krajské a 

celní úřady.77 Církevně náležel Pravlov do poloviny 13. století ještě 

ke znojemskému arcijáhenství.78 V roce 1323 se stal Pravlov součástí majetku 

dolnokounického kláštera a postupem času tak ztrácí na významu a stává se z něj 

obyčejná ves.79 V minulosti to bývala nejsevernější osada souvislého německého 

jihomoravského osídlení. Ze tří stran byla sevřena slovanským okolím.  

Koncem 11. století zaznamenáváme stabilizaci feudálního systému a nárůst 

církevní moci. Lidé osídlují nová území pohraničních hvozdů, vzkvétá 

                                                 

73  HAVLÍK 1990, 9. 
74  HAVLÍK 1990, 9. 
75  FOLTÝN a kol. 2005, 12. 
76  ŘIHÁČEK Milan: Historie, in: Obec Pravlov – oficiální stránky obce, 
  http://www.pravlov.cz/histori1.html, vyhledáno 10. 4. 2008. 
77  PALACKÝ [2003], 494. 
78  PALACKÝ [2003], 494. 
79  Přesto však v roce 1486 udělil Pravlovu uherský a český král Matyáš Korvín právo pečetit 
   zeleným voskem a hrdelní právo, potvrdil též znak, trhy a statut městečka. 
  http://www.pravlov.cz/histori1.html, vyhledáno 10. 4. 2008. 
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hospodářství a zvyšuje se tak stavební ruch. Kamenné stavby doby románské již 

neslouží jen jako sakrální prostor, ale osvojuje si je i šlechta pro svoji reprezentaci  

a obranu. Ve 12. století rychle stoupá počet klášterů. Do Čech i Moravy jsou 

přiváděny nové řehole premonstrátů a cisterciáků, které pozvedají kulturní 

úroveň země. Nejprve zakládá kláštery sám panovník, ale později, po jeho vzoru  

i šlechta. Klášter byl nejenom držitelem feudální půdy, ale i centrem stavební  

a umělecké činnosti. 

   

2.3 ROZMACH MĚSTA 

 

 První písemná zmínka o Kounicích [Dolních Kounicích]80 se uvádí obecně  

k roku 1173 [1183]81 v zakládací listině dolnokounického kláštera.82 I když je tato 

listina prokazatelně pozdějším falzem, nelze jí upřít věrohodnost. Toho času se  

na jižní Moravě objevují předkové pánů z Kounic. Milada Radová-Štiková se 

domnívá,83 že už tehdy musela v Dolních Kounicích existovat tvrz jako jejich  

raně feudální sídlo. Jednak aby mohla strážit cestu v údolí a také zabezpečit 

budoucí klášter. 

  Když v roce 1181 zakladatel dolnokounického kláštera pan Vilém z Kounic 

[z Pulína], pozval „k sobě do Kúnic“ želivského opata Gotšalka,84 aby mu pomohl se 

založením kláštera,85 mohl zde jistě už nějaký opevněný dvorec s kostelíkem stát. 

Ostatně farní kostel se zmiňuje již k roku 1173 [1183] v zakládací listině kláštera, 

                                                 

80   Je důležité připomenout, že latinské listiny z oné doby uvádí i mnoho jiných „Kounic“,  
  které v překladu můžou znamenat úplně jiné Kounice, Kanice, či Konice. Jelikož existují  
  v jihomoravském prostoru i Kounice, nazývané od roku 1347 Horní, budu nadále užívat  
  termínu Dolní Kounice, aby nedocházelo k záměnám. Označení Kounic jako Dolní pochází 
   ze 14. století. Srov. SAMEK 1994, 388. 
81  Zakládací listina kláštera je falzum ze 13. století, která nese mylný letopočet 1173. Správně 
   má být 1183. 
82  CDB I, č. 400, 416. 
83   RADOVÁ-ŠTIKOVÁ 1975, 75. 
84  Bl. Gottschalk [Godescalcus] (1116–1184) přišel Do Čech ze Steinfeldu. Byl prvním opatem  
  premonstrátského kláštera v Želivě [latinsky Siloe; německy Selau, Seelau] v Čechách  
  a zakladatelem panenských klášterů v Louňovicích pod Blaníkem v Čechách (1149/1150), 
   v Gerasu [Jeruši] v Dolních Rakousích (kolem 1153), v Perneggu v Rakousku (kolem 1155)  
  a spoluzakladatelem v Dolních Kounicích na Moravě (1181). 
85  FRB II, 477. 
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ale ve skutečnosti byla sepsána až někdy kolem roku 1276 v souvislosti  

s  majetkovým vyrovnáním dolnokounického konventu se staroboleslavskou 

kapitulou.86 Soudobý kronikář Jarloch [Gerlach]87 o tvrzi mlčí. Vždy, když hovoří  

o Kounicích, uvádí buď ves nebo klášter. První lichá zmínka, která klade 

dolnokounický hrad už do roku 1181 se nachází v tzv. Básni o Vilémovi z Kounic, 

kterou otiskl kronikář Bartoloměj Paprocký z Hlohol na sklonku 16. století 

v Zrcadle slavného markrabství moravského (1592) a v Diadochu (1602) slovy: 

„Pod svým hradem řečeným Kaunice, postavil veyborný klášter Kaunice ve jméno Marie 

matky boží, tej nebeskej róže.“88 Někteří naši historici, například František Josef 

Lehner a František V. Peřinka, tuto dodnes archeologicky nepodloženou informaci 

o hradu k roku 1181 přejímali.89 Opevněný dvorec s kostelíkem nemusel být přímo 

na kopci, kde dnes stojí zámek, nýbrž v údolí u řeky – tam, kde byl založen 

klášter. Z pravé strany by ho tak chránil kopec a z levé strany řeka. Ale to je pouze 

má domněnka. 

  Někdy se též spekuluje o tom, že tato tvrz mohla stát na protějším kopci  

sv. Antonína, kde bylo odkryto sídliště Věteřovské kultury, a kde prý dodnes duní 

před barokní kaplí zemina, ale i tato hypotéza byla odborníky vyvrácena. 

Maximálně zde mohl být dřevěný srub nebo chýše.90 

    František Kašička a Jan O. Eliáš vyvrací tvrzení Milady Radové-Štikové  

o existenci tvrze již ve 12. století tím, že když v létě roku 1185 vypálili Čechové 

v Dolních Kounicích kromě kostela a kláštera všechna stavení, jeptišky se před 

nimi rozutekly na Bítov.91  

  „Nebylo by přece nic snazšího, než se uchýlit do hradu přímo v místě, kdyby tu 

ovšem byl.“92 Poprvé je hrad v Dolních Kounicích nepřímo zmíněn na listině 

                                                 

86  DUŠKOVÁ 1973, 278-280. 
87  Bl. Gerlach (1165–1228) byl prvním opatem premonstrátského kláštera v Milevsku 
   v Čechách (1187–1228) a kronikářem českým. Dominik Karel Čermák ho nazývá jménem  
  Jaroslav. 
88  FRB III, 244. 
89   LEHNER 1903, 104; PEŘINKA 1910a, 11. 
90   ŘIHÁČEK 2007c, 738. 
91  FRB II, 506. 
92  KAŠIČKA/ELIÁŠ 1975, 217. 
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probošta Rulanda z 21. července roku 1330, ve které je mezi svědky uveden 

dolnokounický purkrabí Gundold.93 Pan Milan Řiháček píše ve svém článku  

o hradu,94 že mu v roce 1973 paní Dr. Dobroslava Menclová95 na konkrétních 

částech zdiva dolnokounického hradu ukazovala a popisovala, co pochází  

ze 13. století. František Kašička a Jan O. Eliáš naopak skromně tvrdí, že „jediným 

viditelným článkem, který se svým původem hlásí do 13. století, je dnes konzolová hlavice 

s listovým dekorem, osazená druhotně do soklu vedle mostu k hlavní zámecké bráně.  

O jejím původu se můžeme pouze dohadovat, že možná pochází z neznámé staré kaple 

v místě hradu nebo spíše z předchůdce stavby Rosa coeli.“96 [18]  

   Hrad tedy musel být postaven někdy po roce 1284, kdy se klášter stává 

královským,97 je uděleno právo trhu98 a před rokem 1330, kdy je poprvé zmíněn 

purkrabí. „I když na podporu hypotézy o výstavbě dolnokounického hradu králem 

Václavem II. bude těžko možné předložit více podpůrných argumentů [než pouze hrady 

Kunětická Hora, Lanšperk,99 nebo i Veliš a Klapý100], je zřejmé, že prozatím neznáme 

žádné reálné důkazy, na základě kterých by se jevilo nutné připisovat výstavbu 

dolnokounického hradu přímo klášteru.“101 

  Existenci, či neexistenci nějakého původního opevněného dvorce před 

rokem 1284 tak na místě dnešního zámku nebo v údolí při klášteru, může 

prokázat či vyvrátit jedině archeologický průzkum.102  

  Jak už bylo řečeno, je k roku 1173 [1183], ale i k roku 1276 uváděn v Dolních 

Kounicích kostelík. Gotický farní kostel sv. Petra a Pavla pocházel až z roku 1411. 

                                                 

93  MSL I, č. 57, 93–94. 
94   ŘIHÁČEK: 1999, 23. 
95  Autorka díla České hrady, Praha 1964. Tragicky zahynula se svým mužem. Bohužel její  
  práce „Moravské hrady“ zůstala jen v poznámkách. 
96  KAŠIČKA/ELIÁŠ: 1975, 218. 
97  MSL I, č. 14, 36–37.  
98  RBM II, č. 2412, 1044. 
99  BOLINA 2002, 496–497. 
100  BOLINA 2002 (pozn. 95), 497–498. 
101  BOLINA 2002, 497–498. 
102  Roku 1255 se uvádí na Dolních Kounicích Svatoslav z Kounic. Viz strana 39. (CDB V/I, 
   číslo 50, strana 104), který musel nepochybně přebývat v neklášterní části vsi na nějaké 
   tvrzi. Jako analogii bychom mohli vzít v potaz hrad před průčelím louckého opatství.  
  Srov. BOLINA 2002 (pozn. 64), 493. Tato část Dolních Kounic mohla tedy připadnout  
  klášteru až z rukou krále Václava II. po vymření potomků Viléma z Pulína roku 1273. 
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Do 19. století stával na náměstí obklopen hřbitovem. Premonstráti s oblibou 

zasvěcovali klášterní kostely Panně Marii, „ale v případě převzetí již dříve existujícího 

kostela za konventní, zasvěcovaly [řehole premonstrátů a cisterciáků] Panně Marii 

budované farní kostely. Mnohdy však při výstavbě kláštera bylo již počítáno se stavbou 

mohutného konventního chrámu Panny Marie a starší předklášterní kostelíky, stojící 

zpravidla mimo klášterní areály, si tak podržely svou původní farní či hřbitovní funkci.“103 

Domnívám se, že původní patrocinium farního kostela sv. Petra a Pavla v Dolních 

Kounicích mohlo být pouze ke sv. Petru. Jako příklad můžeme uvést klášter 

premonstrátek v Doksanech (1144–1145) s chrámem Panny Marie, který vznikl 

několik set metrů od kostelíka sv. Petra. Tato svatyně byla zřejmě součástí 

knížecího dvorce.104 Jinou analogií může být benediktinský klášter ve Vilémově 

v Čechách. Tamější kostelík sv. Petra se stal po dostavbě kláštera kostelem 

konventním a teprve až ve 14. století je připomínána farní svatyně Panny Marie.105 

V Dolních Kounicích byl klášterní kostel nejspíš už hned zasvěcen Panně Marii, 

neboť se v listinách z roku 1276 píše: „ecclesie sancte Marie Cunicensi“.106 Milan 

Řiháček píše,107 že označení dolnokounického kláštera jako Rosa coeli pochází až 

z 15. století. Snad tím míní údaj z Básně o Vilémovi z Kounic.108 V roce 1411 se 

staví nový dolnokounický farní kostel několik set metrů od kláštera. Zprávy,  

zda-li byl vybudován na starších základech, jsem však nenalezl. Došel jsem 

k závěru, že Dolní Kounice mohly být v 11. či 12. století rybářskou osadou 

s kostelíkem sv. Petra,109 jelikož se podnes určitá část města nazývá „Rybárny“.110 

  Názory na původ názvu Kounice se různí. „Jméno Kúnice předpokládá starší 

Kúnici, což znamená lidé Kúnovi. Jde o čelední jméno – šlo o vesnici, kterou obývali lidé, 

kteří patřili (byli poddaní) nějakému Kúnovi, snad příslušníku pozdějšího rodu Kouniců. 

                                                 

103  BOHÁČ 1970, 67. 
104  BOHÁČ 1970, 58. 
105  BOHÁČ 1970, 56. 
106  CDM IV, č. 123, 171. 
107   ŘIHÁČEK 2007b, 721. 
108  FRB III, 244. 
109  Což by mohlo mimo jiné svědčit už o velkomoravském původu svatyně (patron Moravy). 
110  Mohli bychom s ní srovnat například rybářskou osadu s kostelíkem sv. Jiří na ostrově  
  na řece Moravě, při níž bylo založeno město Uherské Hradiště. 
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Kúno byla domácká podoba německého jména Kunrat (novoněmecky Konrad).“111  

Jiné možné ekvivalenty jména Konrád: Kuno, Kuono, Kuonrad, Kuonrat. 

Domnívám se, že pan Vilém z Pulína, který je v pramenech uváděn jako hrabě 

(comes), mohl na Dolních Kounicích vykonávat správu zdejšího kraje, kterou mu 

svěřil Konrád II. Ota (Kunrád), za věrné služby při bojích v Rakousku. Naopak 

Jaroslav Zástěra se domnívá, že slovo Kounice je odvozeno od názvu Kuon (Kůň) 

a odkazuje na nápis na nejstarší pečeti z Dolních Kounic.112  

  Původní dochovaná pečeť Dolních Kounic pochází z roku 1495. Má průměr 

30 mm a je na ní vyobrazen čtverec v kříži položený na koso a v něm gotický štít. 

V pravém a levém horním rohu a u špice štítu se nachází stylizovaný vinný list. 

Pečeť nese nápis gotickou minuskulou: SIGILLUM DOMINORUM DE CUNICZ.113 [[[[19]]]]  

V roce 1949 bylo v okolí kláštera nalezeno bronzové pečetidlo z let 1280–1290, 

které patřilo opatovi cisterciáckého kláštera v Gemelnici [polsky Jemielnica, 

německy Himmelwitz, latinsky Gemelnicum] ve Slezsku.114 [20] Pečeť dolno-

kounického probošta byla dvojhrotá s výjevem postavy kněze. [21] Pečeť konventu 

v Dolních Kounicích byla kulatá a nesla vyobrazení Panny Marie s Ježíškem. [22] 

Tyto gotické pečetě lze spatřit na listinách ze 14. století. 

Po výstavbě kláštera začíná raně středověká ves vzrůstat a stává se jeho 

hospodářskou základnou. Ve 14. století nabývá městského charakteru a objevuje 

se zde i židovská komunita (od poloviny 19. století do roku 1919 tvořilo židovské 

město samostatnou politickou obec).115 Od panovníků jsou udělovány trhy.  

Po zániku kláštera v 1. polovině 16. století přechází Dolní Kounice do světských 

rukou. V roce 1535 udělil městečku císař Ferdinand I. právo pečetit červeným 

voskem (výsada měst). Největšího rozmachu dosahují za Jiřího Žabky z Limberka, 

kdy se Dolní Kounice s hradem stávají střediskem jeho jihomoravského dominia.  

V roce 1571 udělil císař Maxmilián II. Dolním Kounicím nový znak a potvrdil 

                                                 

111  Dolní Kounice, in: Wikipedie, http://cs.wikipedia.org/wiki/Dolní_Kounice, vyhledáno 10.  
  4. 2008. 
112  ZÁSTĚRA 1994/1994, 246. 
113  KOS 1987, nepag. 
114  ŘIHÁČEK 1988, nepag. 
115  KUČA 1996, 716. 
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právo pečetit červeným voskem. Inovovaný symbol tvoří krahujec s vinným 

hroznem v zobáčku na červeném štítu [23]. Městečko má také v té době právo 

hrdelní a horenské. Za dalších držitelů panství jsou práva potvrzována a dále 

rozšiřována.  

 V minulosti bylo město zřejmě chráněno lehčím opevněním, které spojovalo 

klášter s hradem. Do 60. let 20. století stála tzv. Horní brána, která uzavírala ulici 

k zámku.116 [[[[24]]]] Jediná dochovaná brána se nachází několik desítek metrů před 

klášterem. [[[[25]]]] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

116  Byla zbourána z důvodu usnadnění rozvíjející se pozemní dopravy.  
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3 OTÁZKA VZNIKU A ZAKLADATELŮ KLÁŠTERA 

3.1 SPOR O VITORAZSKO A PLENĚNÍ RAKOUSKA 

 

V roce 1175 vznikl spor mezi českým knížetem Soběslavem II. a rakouským 

vévodou Jindřichem II. Jasomirgottem z rodu Babenberků o pohraniční hvozd 

českého Vitorazska, který začali Rakušané kolonizovat.117 Toto jednání velice 

pobouřilo knížete Soběslava. Vyslal proto do Rakouska poselstvo, aby celou věc 

vyřídilo, ale když se mu dostalo zpupné odpovědi,118 rozzlobil se ještě víc  

a pomyslil na vojenský útok.119 Český kníže Soběslav se spojil se znojemským 

údělníkem Konrádem III. Otou120 a vpadl s ním uprostřed léta roku 1176  

do Rakous.121 Kronikář Jarloch, opat kanonie v Milevsku vypravuje, jak plenili, 

vypalovali a loupili a ani kostelů Božích nešetřili. Mimo města a hrady však nikdo 

nekladl odpor a tudíž se v pořádku navrátili domů.122  

 Rakušané jim to záhy oplatili. Jejich odveta zamířila na jižní Moravu,  

kde poplenili Konrádovo Znojemsko, ale město Znojmo nedobyli.123  

   V zimě toho roku, od 10. do 19. prosince,124 vtrhl Soběslav na podnět 

Konráda Oty ještě s větším vojskem do Rakouska a jak píše letopisec Jarloch, 

cokoliv zbylo, zničili ohněm, mečem a loupežemi až k Dunaji.125 I když měl 

rakouský vévoda udatné vojsko, neodvažoval se přímo střetnout s agresory, neboť 

měl od 29. listopadu126 zlomenou nohu. Vypravuje se, že na jednom mostě upadl  

s koněm.127 Stáhl se proto za Dunaj a jen z povzdálí přihlížel tomuto bezuzdnému 

plenění. Zemřel záhy, dne 13. ledna 1177, na následky uvedeného zranění.128  

                                                 

117   VEBER a kol. 2002, 94. 
118  Rakouský vévoda Jindřich II. Jasomirgott byl vůbec arogantní ke svým sousedům.  
  Toho roku si znepřátelil uherského krále Bélu III. i štýrského markraběte Otakara IV.  
119  VEBER a kol. 2002, 94. 
120  V těch letech držel i Brněnsko 
121  VEBER a kol. 2002, 94. 
122  FRB II, 471. 
123  FRB II, 471. 
124  VEBER a kol. 2002, 94. 
125  FRB II, 471. 
126  VEBER a kol. 2002, 94. 
127  VEBER a kol. 2002, 94. 
128  VEBER a kol. 2002, 94. 
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  Vpád vojsk do Rakouska zaznamenává i Kronikář z Klosterneuburku.129 

Vypravuje, jak spojená vojska pustošila krajinu až ke klášteru ve Zwettlu.130 

Kratičkou zprávu o tomto incidentu uvádí i neznámí kronikáři, tzv. Kosmovi 

pokračovatelé, ve svých výpiscích k roku 1176 slovy: „Kníže Soběslav hubil ohněm 

Rakousy“.131 Plenění Rakouska popisuje zkráceně ve své kronice i Přibík Pulkava 

z Radenína.132  

Kníže Soběslav se jako vítěz vrátil s tučnou kořistí do Čech, ale jeho hříšné 

činy nezůstaly bez odezvy. Papež Alexandr III. na něho uvalil církevní klatbu  

a do konce života pak žil údajně neusmířen s Bohem.133 Možná proto ho císař 

Friedrich Barbarossa roku 1178 sesadil z českého trůnu a dosadil místo něj knížete 

Bedřicha, kterého kdysi neuznal. Přece se našel na Moravě člověk, kterého trápily 

myšlenky za vypálené kostely a jiné nepravosti, kterých se dopustil v Rakousku. 

Byl to Vilém, hrabě z Pulína, družiník znojemského knížete Konráda Oty.  

  Vilém v bitvě s Rakušany vynikal statečností, bohužel však také ukrutností. 

Jarloch o něm vypráví, jak před rokem 1181 uskutečnil kajícnou cestu do Říma, 

aby se vyzpovídal samotnému papeži.134 Dominik Karel Čermák poznamenává,135  

že Vilém svou cestu do Říma podstoupil na naléhání své sestry Miroslavy.136  

Papež Alexandr III. [26] mu za pokání rozkázal, aby na svých statcích vystavěl 

klášter a uvedl do něj řeholní osoby, které by sloužily Pánu.137 Podobný text uvádí  

i kronikář Přibík Pulkava z Radenína.138  

Vilém se navrátil do své moravské vlasti, ale ještě dlouho odkládal založení 

kláštera. Teprve roku 1181 uvedl papežův rozkaz ve skutek.139  

 
                                                 

129  MGH XI, 616. 
130  MGH XI, 631. 
131  FRB II, 279. 
132  FRB V, 109. 
133  FRB II, 471. 
134  FRB II, 477. 
135  ČERMÁK 1877, 290. 
136  Bohuslav Balbín uvádí, že Miroslava († 1197) byla první převorkou kláštera. Srov.  
  WOLNÝ 1856, 372. 
137   FRB II, 477. 
138  FRB V, 285. 
139  FRB II, 477. 
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3.2 ZALOŽENÍ KLÁŠTERA V DOLNÍCH KOUNICÍCH 

  

  Kláštery navrhovali přední členové řádů a stavbu prováděli jeho laičtí 

příslušníci (konvršové) za pomoci klášterních poddaných. Stavělo se po etapách  

a mezitím sloužilo klášterní dřevěné provizorium. Později, po provozuschopnosti 

kostela, bylo toto provizorium nahrazeno čtyř křídlovou stavbou kolem 

kvadratury, umístěné po severní, či jižní straně kostela. Poslední stavební etapou 

konventu byla západní strana chrámu i klášterního křídla, proto také byly tyto 

části slohově nejmladší. Románský klášter plnil u premonstrátů a cisterciáků 

funkci samostatné slohové jednotky. Byl také vybaven hospodářskými  

a správními budovami, obydlím a kaplí opata a vůči okolí opevněný. 

Premonstráti, stejně jako jiní řeholní kanovníci přejímali osvědčenou 

benediktinskou klášterní dispozici. V raném období upřednostňovali protáhlou 

bazilikální dispozici chrámu s dvou-věžovým průčelím.140 

 Letopisec Jarloch nám s nevšední obšírností vypravuje, jak došlo k založení 

dolnokounického kláštera. Jelikož Vilém z Pulína neměl dosud žádné zkušenosti 

s fundacemi, povolal k sobě do Dolních Kounic roku 1181 želivského opata 

Gotšalka, kterého pokorně žádal, aby mu pomohl se založením kláštera.  

Opat Gotšalk mu ihned z želivského kláštera poslal své nejschopnější muže. 

Převora Mandruvina, podpřevora Eberharda, který byl Vilémův příbuzný,  

a mladíka Richvina, aby zatím přichystali pro konvent potřebná přístřeší.141 

Dominik Karel Čermák se domnívá,142 že tento Richvin byl duchovním, mající 

pouze nižší svěcení. František Josef Lehner zase tvrdí,143 že právě Richvin byl 

stavbě znalý.  

  Mezitím, co tito tři odešli do Dolních Kounic, odebral se téhož roku opat 

Gotšalk do severní Francie, aby u generální kapituly v Prémontré vyžádal pro 

hraběte Viléma povolení k založení konventu. Na jeho cestě opata Gotšalka dopro-

                                                 

140  FOLTÝN a kol. 2005, 29. 
141  FRB II, 477. 
142  ČERMÁK 1877, 290. 
143  LEHNER 1903, 105.  
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vázeli: pan Cyprian,144 jeho příbuzný Jan a převor kláštera v Louňovicích Petr, 

který zastupoval Viléma z Pulína a zároveň nesl i jeho nadační listiny. Vilémův 

bohulibý úkol založit klášter byl premonstráty145 vyslyšen a odsouhlasen.146  

V té době byl generálním opatem v Prémontré Hugo II. (1174–1189).147 Jmenoval 

želivského opata Gotšalka otcem opatem (pater abbas) nového kláštera a svěřil mu 

konečné vyřízení celé záležitosti.148 Na Želivě zůstal dolnokounický klášter 

závislým až do svého zániku v roce 1526. V průběhu dvou let (1181–1183) se tak 

podařilo vybudovat klášterní provizorium, jež by bylo schopné pojmout prvotní 

komunitu.   Rudolf Dvořák ve svých Dějinách Moravy píše,149 že dolnokounický 

klášterní kostel vysvětil samotný opat Gotšalk. V neděli, na den sv. Diviše150  

(9. října) roku 1183, vyslal na prosbu hraběte Viléma opat Gotšalk po mši svaté 

konvent sester z Louňovic do Dolních Kounic. Setry se s ním za velikého pláče  

a nářku loučily. Ten je sice se suchým zrakem propustil, ale v šest hodin 

v podvečer, když zpíval s milevským opatem Jarlochem sextu (modlitbu 

z breviáře), těžce povzdychoval a želel svých dcer. Želivský opat Gotšalk nechal 

přeložit louňovického převora Petra do Dolních Kounic, aby tam vedl nový 

konvent. Avšak opat Gotšalk v posledním roce svého života churavěl a pociťoval 

pomalu se blížící smrt. Rozhodl se, že ještě navštíví své milé kláštery, které založil, 

zvláště „Kúnický kostel, poněvadž sestry nedávno vyslané přítomnosti jeho plačky sobě 

přály, což jim také milerád přislíbil.“151 Opat Gotšalk se odebral nejprve do Louňovic, 

poté přes Chýnov na Moravu do Dolních Kounic, kde se zdržel pár dní,  

                                                 

144  Dle Wattenbacha byl později opatem u sv. Vincencia u Vratislavi a potom biskupem 
   v městě Lebus [v Braniborsku]. Srov. FRB II (pozn. 4), 477; Byl biskupem ve Vratislavi  
  od 1. března 1201 do 16. listopadu 1207, kdy ten den zemřel. Srov. FRB II (pozn. 1), 495. 
145  Premonstrátský řád založil v roce 1120 Norbert z Xanten (od roku 1627 spolupatron Čech), 
   který stanovil pět zásad nového společenství: úcta k eucharistii, úcta k Panně Marii, oslava  
  Boží v slavnostní bohoslužbě, život v pokání a apoštolská služba. Do Čech a Moravy uvádí  
  premonstrátský řád olomoucký biskup Jindřich Zdík (1126–1150). 
146  FRB II, 477. 
147   BUBEN 2003, 70. 
148  FRB II., 477. 
149  DVOŘÁK 1899 (pozn. *), 88.  
150  Sv. Norbert z Xanten stanovil vždy na tento den každoroční shromáždění představených  
  a zástupců všech kanonií ke generální kapitule do Prémontré. V pozdější době se tato  
  setkání konala jednou za tři roky. 
151  FRB II, 497. 
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aby potěšil své bratry a sestry. Poté se vydal do Rakouska k sestrám v Gerasu  

a Perneggu. Při cestě domů se na Moravě zastavil ještě na Bítově u moravského 

markraběte Konráda Oty a olomouckého biskupa Pelhřima, který se u něj 

zdržoval.152 Na Bítově s nimi strávil vánoce a potom byl jako těžce nemocný 

převezen do Louňovic, kde 18. února roku 1184 zemřel.153 

 

3.3 BITVA U LODĚNICE (1185) 

 

Rosa coeli! Rosa coeli! Jaké bolné kvílení 

zvony věží tvých vyzvání do oblohy večerní? 

Rosa coeli! Z tvého chrámu leje se modlitby zvuk; 

do zvonění, do modlení z dálky bouří bitvy hluk.154 

 

 „Myšlenka moravského markrabství vznikla vlastně na pražském vévodském dvoře, 

kde byl jako první markrabí pro Moravu určen r. 1179 Přemysl /Otakar/ I., a to proti 

snahám o osamostatnění Moravy prosazovanými knížetem Konrádem Otou Znojemským. 

Spor mezi českým vévodou Friedrichem [Bedřichem] a moravským markrabím Konrádem 

Otou rozhodl r. 1182 císař Friedrich Barbarossa tak, že první má vládnout Čechám, druhý 

Moravě, právně sice přímo vázané na Imperium stejně jako Čechy, vnitřně však dynasticky 

spjaté s Čechami. Rovnoprávné postavení obou zemí sankcionované Impériem narazilo  

na odpor českého vévody, který si osoboval vrchní panství nad Moravou a cítil se potupen  

Impéria a Konráda Oty krácen na svém právu svrchovanosti nad Moravou. Tento stav 

měla proto změnit bitva, svedená mezi Moravany a Čechy r. 1185 u Loděnic.“155 

  V létě roku 1185 dochází ke vpádu vojsk českého knížete Bedřicha pod 

vedením jeho bratra Přemysla [Přemysla I. Otakara] na území znojemského knížete 

Konráda III. Oty. Vtrhli do bítovské a znojemské župy, kde plenili a pálili, avšak 

nikdo jim nekladl odpor a tak se stáhli zpátky do Čech. Milevský kronikář Jarloch 

                                                 

152  FRB II, 497. 
153  FRB II, 498. 
154  WOCEL 1863, 136. 
155   HAVLÍK 1990, 10. 
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zaznamenává, že v Dolních Kounicích kromě kostela a kláštera, vypálili všechna 

stavení.156 Bohužel kostel v Pulíně takové štěstí neměl.157 Dolnokounické premon-

strátky musely před nimi prchnout na Bítov.158  

  Měli bychom zásadně odmítnout tvrzení Gelasia Dobnera.159 Na jeho text 

odkazuje Jan Evangelista Bílý ve svém spise o Rose coeli, když píše, že při útoku 

knížete Přemysla na jižní Moravu lehl kostel s klášterem v Dolních Kounicích 

popelem.160 Po návratu jeptišek z Bítova se začal údajně rozbořený klášter znovu 

stavět,161 ačkoli letopisec Jarloch jasně uvádí, že kostel s klášterem tehdy vypálen 

nebyl.162 Bohumír Dlabač též s odvoláním na Dobnera píše, že klášter shořel 

v plamenech.163 

  V prosinci roku 1185 poslal kníže Bedřich svého bratra Přemysla ještě 

s větším vojskem na Moravu, ale jelikož byl Konrád Oto na jejich útok připraven, 

překvapil protivníka mohutným vojskem Němců a Moravanů, spojených v jeden 

šik. Dne 10. prosince LP 1185 svedli mezi sebou Čechové a Moravané u Loděnice164 

takovou bitvu, že křik a hluk bojujících, vřava lidí i koní a lomoz zbraní bylo slyšet 

až v Dolních Kounicích, které jsou odtud vzdáleny cca 10 kilometrů.165  

  Bitva byla dlouho nerozhodná, ale bojová převaha Čechů nakonec zvítězila. 

Zdálo se, že potáhnou dál krajinou jako vítězové, avšak byli tak zdecimováni,  

že se museli stáhnout zpátky do Čech. K podmanění Moravy tedy nedošlo.  

  Vilém z Pulína, zakladatel kláštera, bojující ve vojsku moravském, měl přes 

svůj krunýř přehozeno liščí krzno, které bylo roztrháno víc jak na tisíc děr.166  

                                                 

156  FRB II. 506. 
157  FRB II. 506. 
158  FRB II. 506. 
159  Piarista Gelasius Dobner (1719–1790). Český historik a zakladatel české kritické historio- 
  grafie. 
160  BÍLÝ 1855, 15–16. 
161  BÍLÝ 1855, 18–19. 
162  FRB II, 506. 
163  DLABACZ 1817, 9 
164  Loděnice u Pohořelic na Moravě. 
165  FRB II, 507. 
166  FRB II, 507. 
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Sám však vyvázl bez zranění spolu se svým bratrem Oldřichem, protože se za ně 

v dolnokounickém klášteře bratři a sestry modlili.167  

  Ve zmíněné bitvě padlo mnoho českých a moravských pánů, kteří potom 

byli společně pohřbeni do vykopaných jam. V každé z nich leželo až dvacet těl, 

které byly posléze zasypány zeminou a kamením. Kronikář Václav Hájek 

z Libočan († 18. března 1553) vítěze bitvy nedokáže určit, zato však zmiňuje více 

než 4000 padlých.168 

 

A Vilém z Kounic, hradu pán, svůj plný pohár vznesl a: 

„Živ buď Čech a Moravan, buď bratr bratrem milován!“ 

Ze vroucí hrudi hlesl.169 

 

  V létě roku 1186 se pak kníže Konrád Oto v Kníně s Bedřichem usmířili,  

a stali se přáteli.170 Kronika Přibíka Pulkavy naopak mylně uvádí, že uzavřeli 

příměří u Konráda Oty v Dolních Kounicích.171 Totéž vypráví i Václav Hájek 

z Libočan a přidává, že se zde Konrád Ota českému Bedřichovi podřídil.172  

Tyto informace ale musíme brát s rezervou, neboť soudobý kronikář Jarloch  

o ničem takovém nehovoří.  

  „Naprosto rovnoprávné postavení Čech a Moravy potvrzuje r. 1197 naopak 

smlouva mezi Přemyslem Otakarem I. a Vladislavem Jindřichem, podle níž měl první 

vládnout v Čechách, druhý /jako markrabí/ rovnostejně na Moravě, navenek však mělo toto 

soustátí vystupovat jako jeden státní celek. Šlo zřejmě o rovnoprávnou česko-moravskou 

diarchii. Úvahy o nastolení lenního poměru Moravy k Čechám nemají pro tuto dobu oporu 

v pramenech a jsou zřejmě představami, které vycházejí z nacionálního pojetí dějin.“173 

                                                 

167  FRB II, 507. 
168  HÁJEK Z LIBOČAN 1929, 299. 
169  PICHL 1852, 100. 
170  FRB II, 507. 
171  FRB V, strana 286. 
172  HÁJEK Z LIBOČAN 1929, 301.  
173  HAVLÍK 1990, 10. 
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 Převor Petr řídil dolnokounický konvent po tři léta až do roku 1186,  

než ho želivský opat Ota174 stáhl zpátky do Louňovic z toho důvodu, že jako 

člověk duchovní ve věcech hospodářských neprospíval.175 Jinak byl převor Petr 

mužem velice způsobilým, učeným, počestným i ctnostným. Zemřel dne  

19. dubna 1187. Na jeho místo nastoupil do Dolních Kounic převor Eberhard, 

který, jak už bylo řečeno byl zakladatelovým příbuzným.176 Za jeho správy byl 

klášter značně podporován nejen svým zakladatelem, ale i želivským opatem 

Otou. Během několika let narostly klášteru příjmy a zvýšil se počet sester,177  

které měly za úlohu vyučovat i dívky z vyšších kruhů. 

 

3.4 PŘEDKOVÉ ZAKLADATELE KLÁŠTERA 

  

  Vilém z Pulína pocházel z rodu, jehož předky František Palacký zařadil  

do tzv. rozrodu pánů „znaku lekna“.178 Jedná se o velikou a mocnou rodinu 

Kouniců, která ve svém erbu užívala dvě stříbrná lekna v červeném poli [27].179 

Dle pověsti vytrhl jistý předek tohoto rodu z bahna dva lekníny i s kořeny  

na důkaz, že našel pro vojsko bezpečnou cestu přes močály. Za tento čin mu kníže 

udělil erb.180 [28] Lekno je považováno za příznivé znamení, symbolizující pravdu 

a věrnost. Obecnou erbovní figuru tvoří srdcovitý list stulíku či leknínu  

na dlouhém prohnutém stvolu.181  

  Počátek této rodiny sahá ale tak hluboko do minulosti, že sotva zde 

dokážeme určit mezi zařazenými rody nějaké vzájemné souvislosti. Jako první 

zástupci tohoto rodu vystupují z šera 12. století bratři Pula [Pavel], Vilém  

a Heřman.182 Pro lepší orientaci mezi osobami v textu jsem vytvořil vlastní rozrod 

                                                 

174  Druhý želivský opat (1184–1189/1193) 
175  FRB II, 483. 
176  FRB II, 483. 
177  ČERMÁK, 292. 
178  PALACKÝ [2003], 541–543. 
179  ŠIMÁK 1924, 330. 
180  SEDLÁČEK 2001, 164. 
181  Srov. MYSLIVEČEK 2005/2006, 37–38. 
182  KONEČNÝ 1987 (pozn. 7), 179. 
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Kouniců podle J. V. Šimáka, L. Hosáka a L. Konečného. [29] Zcela musíme 

odmítnout legendární rodokmen Kouniců od Johanna Diesbacha, který začíná 

rokem 949.183 Byl vytvořen jako oslavné dílo pro Arnošta Kryštofa z Kounic-

Rietbergu. [30] Také bychom měli brát s rezervou rozrod Kouniců, který sestavil 

František Palacký. [31] 

 Pula je poprvé doložen se svým bratrem Vilémem [ze Sulzbachu] v Kosmově 

kronice Čechů184 k roku 1106 slovy: „…et palam miserat pro Zuatoplik in Moraviam 

Willehalmi fratrem, nomine Pulonem“ [...a zjevně poslal Pulu, bratra Vilémova,  

na Moravu pro Svatopluka].185 Pula byl nepochybně členem přemyslovské 

družiny. Ivan Vávra se domnívá, že počátkem 12. století dostal knížecí výsluhou 

celé Mikulovsko, kde založil dvorec Pulín186 jako centrum své državy.187 Dosud ale 

badatelé nedokázali tuto ves stoprocentně lokalizovat. Uveďme několik jejich 

názorů: Řehoř Volný pokládá Pulín za Pavlov [německy Polau] (u Mikulova).188 

August Sedláček se domnívá, že Pulín je totožný s Policí u Jemnice.189  

Gustav Friedrich ve svém diplomatáři ztotožňuje Pulín s Pavlovem  

(u Mikulova).190 František Václav Peřinka míní Pavlov u Velkého Meziříčí.191 

Obecně je ve vlastivědné literatuře rozšířen názor Ladislava Hosáka, který 

pokládá Pulín za Pavlov [s původním názvem Polany] (u Mikulova). Jeho tvrzení 

bylo ale Václavem Richterem vyvráceno, protože v Pavlově chybí důkaz starší 

existence kostela. Kostel sv. Barbory v Pavlově byl vystavěn teprve roku 1658,  

a to nejprve jako pouhá kaple.192 Sám Václav Richter složitě konstruoval hypotézu, 

že Pulín je nynějším kostelem sv. Václava v Mikulově,193 ale ani jeho názor nebyl 

obecně přijat. Ivan Vávra pokládá Pulín za „Vysokou zahradu u Dolních 
                                                 

183  DIESBACH 1770, nepag. 
184  Kosmas (1040–1125), kronikář a zakladatel českého dějepisectví. 
185  FRB II, 154. 
186  Tento název může být odvozen i od slova „půl“, jako vesnice, která měla dvě části nebo  
  dva majitele. Srov. Jan SKUTIL 1987, 185. 
187  VÁVRA 1957, 245. 
188  WOLNÝ 1856, 364. 
189  PEŘINKA 1910a, 12. 
190  CDB I. č. 400, (pozn. 4) 416.  
191  PEŘINKA 1910a (pozn. 30) 16. 
192  CHAROUZ 1987, 182. 
193  CHAROUZ 1987, 182. 
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Věstonic“, jejíž pokračování spatřuje v dnešním Pavlově.194 Bohumil Samek se 

podle názoru Josefa Ungera a Metoděje Zemka195 pokusil nekriticky ztotožnit 

Pulín s Pravloven,196 ale i toto tvrzení není možné, neboť se tyto dvě osady zmiňují 

naráz v jedné listině: „Praulyn… Pulina“.197 V dnešní době se badatelé přiklání 

nejvíce k názoru Lubomíra Konečného.198 Ten srovnává Pulín se zaniklou vsí 

Pavlovice,199 která ležela cca 2 kilometry západně od dnešního Drnholce, [32] kde 

Pula, jako domnělý praotec moravských Kouniců a potomních pánů z Drnholce, 

založil zeměpanský hrádek Pulín (Burgstall).200 

   „Pozoruhodné je, že v blízkosti této osady, severozápadně od Drnholce, na hřbetu 

terénní vlny, se nachází výrazná ostrožná fortifikace opevněná příkopem a valem, kterou 

lze podle dosavadních znalostí typologicky klasifikovat jako raně feudální šlechtické nebo 

zeměpanské sídlo rámcově ze 12., popřípadě z prvé poloviny 13. století (v linii podyjských 

hradů?). Takové situování Pulína by odpovídalo i jeho poloze ve znojemském arcijáhenství 

i topografickému pořadí, jak je Pulín uváděn v listinách (dolnokounické falzum:  

Kounice–Pulín–Novosedly–Mikulov–Dunajovice; 1276: Cvrčovice–Pulín–Dunajovice–

Novosedly, … Mikulov; staroboleslavské falzum: Troskotovice–Drnholec–Pulín–Hrádek). 

Pro uvedenou lokalizaci Pulína nepřímo mluví i to, že fara v sousedních Litobratřicích 

náležela ještě roku 1395 vilémovskému klášteru v Čechách, založenému právě rodem erbu 

dvou leken.“201 Viz strana 33. 

  Zdeněk Charouz toto tvrzení v zásadě odmítá,202 neboť zde chybí jakýkoliv 

doklad o existenci kostela. Sám se pokouší nalézt Pulín v dnešním Drnholci 

(německy Dürnholz). „Částečně vnáší do této záhady světlo lichtenštejnský urbář  

z r. 1414. Při popisu Drnholce uvádí jeho tři části: městečko (“in dem markcht“), německý 

                                                 

194  CHAROUZ 1987 (pozn. 6a), 184. 
195  UNGER/ZEMEK 1982, 110.  
196  SAMEK 1994, 391. 
197  CDM IV, č. 121, 168. 
198  BOLINA 2002, 486. 
199  Původně moravská předkolonizační osada, jež stávala směrem ke středu drnholeckého  
  katastru směrem k Litobratřicím, kde byla polní trať Paulowitz. Srov. KONEČNÝ 1988  
  (pozn. 22), 154. 
200  JANEČEK 1999, 7. 
201   KONEČNÝ 1988, 151–152. 
202  CHAROUZ 1987, 182. 
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díl (“in dem Dewtschen Drum“) se dvorem kounického probošta o 4 lánech a český díl  

(“in dem Behemdrum“) s panským dvorem (2 lány) a mlýnem (1 lán). Tento stav, jak se 

domnívám, ukazuje na to, že dvě původní osady Drnovice a Pulín splynuly za kolonizace 

dohromady v jedinou, pro kterou se po vysazení na městečko ujal poněmčený název 

Drnholec. Snad lze z tohoto zápisu vydedukovat i to, že český díl jsou původní Drnovice, 

německý díl Pulín (vzhledem ke kounickému dvoru, který lze právem předpokládat  

u kostela) a městečko je vlastním kolonizačním Drnholcem. Takové splynutí dvou osad 

v jedu není nic zvláštního ani neobvyklého. Že pro tento celek se potom začal užívat název 

jen jedné z nich, nebude asi nikoho udivovat.“203  

 Na tento názor zpátky reaguje Lubomír Konečný: „Předpoklad ztotožnění 

Pulína se samotným Drnholcem (koreferát Z. Charouze) naráží na vážné obtíže. Šlo přece 

o dvě různé osady, uváděné vedle sebe ve staroboleslavském falzu. Existoval-li Drnholec 

v době předkolonizační (Dřínovec), lze předpokládat jeho lokálně těsnou koexistenci 

s Pulínem jen s předstíráním. V urbáři 1414 je stopa po předkolonizační české vsi v malé 

místní části “Behem Drum“ (jen 3 lány a 8 půllánů), zatímco trhová ves “Markt 

Dürnholz“ 18 lánů, 21 půllánů, 1 čtvrtlán) a “Deutschen Drum“ (19 lánů, 10 půllánů) 

znamenají až německé kolonizační osídlení. Nejspíše Sirotky je třeba považovat také  

za zakladatele drnholecké farní svatyně, jak na to poukazuje kromě fragmentů pozdně 

románské křtitelnice analogické Novosedlím i její zamýšlené obdarování půllánem 

Siegfridem Kadoltem r. 1237 (patrně farní věno – svobodné zboží v přímé režii, darované 

farám při lokaci). Výklad, že vývojem došlo ke sloučení Pulína s Drnholcem  

při přetrvávání obojí nomenklatury je sotva přípustný. Bylo by také nutno vysvětlit,  

kde byl v Drnholci pulínský kostel, existující ještě r. 1276, nelze-li ho ztotožnit 

s drnholeckou svatyní, připomínanou r. 1237 a pak 1308–9. Absenci drnholecké fary 

v listině 1276 je možno chápat tak, že po vymření drnholeckých Sirotků a „Kouniců“ 

neobhájil kounický klášter její patronát proti nárokům rodu tří leken z podobných důvodů 

jako krátce před tím patronát troskotovický. Bezpochyby stejný osud potkal i faru v blízké 

vsi Urban, o níž ještě r. 1398 tvrdil kounický probošt, že od starodávna patřila kounickému 
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klášteru. Rovněž neuvedení drnholecké svatyně ve falzu zakládací listiny kounického 

kláštera může souviset s povědomím, že byla fundací Sirotků.“204 

 „Hypoteticky snad lze předpokládat, že Vilém z Pulína, nebo již jeho předek Pula, 

byl správcem fortifikace na mikulovském hradním kopci, jejíž existence ve 12. století  

je podpořena archeologickými nálezy. Oba ovšem mohli působit i na zeměpanském 

Pravlově, který střežil křižovatku Libické stezky se svého času jistě důležitou komunikací, 

přecházející zde na brněnském směru řeku Jihlavu, a jehož správcovství ještě ve 20. letech 

13. století posloužilo jistému Prosimírovi k etablování svého rodu na nedalekém 

Koválově.“205 

Je nutné podotknout, že František Palacký, J. V. Šimák, Ladislav Hosák aj.,  

kteří se zabývali rodokmenem pánů „erbu lekna“, žádného Pulu [Pavla], jakožto 

sourozence bratrů Viléma a Heřmana, vůbec nezmiňují. Za první známé 

představitele tohoto rodu považují pouze bratry Viléma a Heřmana. Právě z jejich 

podnětu byl podle Kosmase206 založen roku 1119 klášter ve Vilémově v Čechách 

(okres Havlíčkův Brod). Například na jižní Moravě náležela ještě roku 1395 

tomuto klášteru fara v Litobratřicích,207 což by utvrzovalo hypotézu Ivana Vávry, 

že se Pula uchytil na jihu Moravy. Přibík Pulkava z Radenína datuje založení 

tohoto kláštera sice až do roku 1121, zato však označuje bratry Viléma a Heřmana 

jako hrabata ze Sulzbachu,208 což je pro nás důležitá informace. „Není vyloučeno,  

že mohlo jít o členy z družiny kněžny Richenzy z Bergu, manželky Vladislava I.“209  

Hrabě Heřman [ze Sulzbachu] se poprvé zmiňuje u Kosmase210 k roku 1109, 

kdy byl spolu se Sezemou poslán knížetem Vladislavem k císaři Jindřichovi  

do Bamberka, který na tamějším hradě právě slavil vánoce: „Interea dux Wladizlaus 

iam dudum praemiserat Hermannum et Zezemam comites ad regem Heinricum, qui forte 

in urbe Bamberk proximum celebrabat natale domini“. Stejnou událost naopak klade 

                                                 

204  KONEČNÝ 1987 (pozn. 15), 180. 
205  BOLINA 2002, 486–487. 
206  MGH II, 219. 
207  CDM XII, č. 283, 264; Srov. BOLINA 2002 (pozn. 9), 486. 
208  FRB V, 262. 
209  VLČEK/SOMMER/FOLTÝN 1998, 685. 
210  FRB II, 168. 
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kronikář Přibík až do roku 1110.211 Dne 12. února 1124 putuje Vilémův bratr 

Heřman [ze Sulzbachu] a Litobor syn Martinův do Jeruzaléma: „Anno dominicae 

incarnationis 1124, II Idus Februarii Hermannus, frater Villalmi, et Lutobor, filius 

Martini, perrexerunt Hierosoliman“.212  

 Jako syn Heřmana [ze Sulzbachu] se uvádí pan Hroznata, který podle 

kronikáře Vincencia213 putoval roku 1152 do Jeruzaléma, kam donesl patriarchovi 

skvostné roucho a jiným svatým otcům, arcibiskupům a biskupům mnohé dary, 

které jim odkázal moravský biskup Jindřich Zdík,214 když umíral. Hroznata splnil 

řádně slib, jež učinil Bohu a vrátil se téhož roku do vlasti. Zkráceně o této události 

vypráví i Přibík Pulkava z Radenína.215  

  Podle Ladislava Hosáka216 a Lubomíra Konečného217 je Hroznata otcem 

Viléma z Pulína. Jejich tvrzení však musím odmítnout. Odvolávají se na listinu 

z 23. dubna 1186,218 v které se píše, že otcem jistých Viléma a Oldřicha  

(Vilém z Pulína měl skutečně bratra Oldřicha) je pan Hroznata, bratr Měška.  

Zdá se, že je vše v pořádku, ale až do té doby, než zjistíme, že na listině zmíněný 

Hroznata, není synem Heřmana [ze Sulzbachu], nýbrž pana Sezemy. Jedná se tedy 

o jiného Hroznatu – Hroznatu [z Peruce],219 který měl bratry Měška a Arnošta.220 

Dle kronikáře Jarlocha měl Vilém z Pulína bratra Oldřicha, s kterým se zúčastnil 

v roce 1185 bitvy u Loděnice na Moravě.221 Pokud bychom ztotožnili Viléma 

z Pulína a jeho bratra Oldřicha se syny Hroznaty [z Peruce], Vilémem  

                                                 

211  FRB V, 72. 
212  FRB II, 186. 
213  FRB II, 420. 
214  Jindřich Zdík (* asi 1083; † 25. června 1150) byl od roku 1126 olomouckým biskupem. 
  Jedná se o významnou postavu našich dějin. Do Čech přivedl nový řád premonstrátů  
  a založil spolu s Vladislavem II. první premonstrátský klášter na Strahově (1142–1143). 
   Další klášter pak založil v Litomyšli. Stál vždy na straně českých knížat proti moravským 
   údělníkům. Jako první importoval na Moravu kult sv. Václava, když přeložil olomoucké 
   biskupství od kostela sv. Petra (patrona Moravy) k novému kostelu sv. Václava (patrona  
  Čech). 
215  FRB V, 269. 
216  HOSÁK 1938, 55. 
217  KONEČNÝ 1987 (pozn. 7), 179. 
218  CDB I, č. 310, 282. 
219  PALACKÝ [2003], 541, 542. 
220  PALACKÝ [2003], 541, 542. 
221  FRB II, 507. 
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a Oldřichem, kteří se zmiňují k roku 1186, byl by pak jejich děd Sezema.  

Pokud přijmeme hypotézu Palackého, který však nechce s jistotou tvrdit, že by 

bratři Vilém z Pulína a Oldřich na Moravě pocházeli od Hroznaty [z Peruce]  

a Sezemy, nalézáme určité nesrovnalosti.  

   Jestliže je Vilém z Pulína vnukem Sezemy, jak potom vysvětlit jeho predikát 

„z Pulína“, který nepochybně pochází od jeho předka pana Puly [Pavla] (1106)? 

Nesedí taktéž věk pana Sezemy. Roku 1165 doprovázel dceru Vladislavova syna 

Bedřicha (pozdějšího knížete Čechů) do Řecka.222 Těžko však bude totožný pro své 

stáří se Sezemou, který padl dne 23. ledna 1179 v bitvě u Loděnice v Čechách. 

Kronikář Jarloch sice píše,223 že v boji zahynul Sezema, otec pana Hroznaty: 

„Mortui sunt in eo proelio Zezema comes, pater domni Hroznatae“, ale tento byl nejspíš 

jiný Sezema, otec pana bl. Hroznaty Tepelského,224 rovněž Sezema. Musíme si 

uvědomit, že v té době byla jména Hroznata a Sezema tak častá, jako v nedávné 

minulosti Josef a František, a proto orientace ve starých pramenech je velmi 

svízelná a dochází k záměnám. Pokládám proto ztotožnění synů Viléma z Pulína  

a Oldřicha za nedůvodné.   

  Možnou souvislost Puly [Pavla] (1106) s Vilémem z Pulína (1181 a 1185),  

lze nalézt ve falzu listiny ze 13. století, která uvádí k roku 1186 zajímavou 

informaci ve smyslu, že „Pula je děd Viléma“: „Wilhelmus addidit patrimonium 

suum, quod fuit avi ipsius Pule.225 Vzhledem k letopočtu listiny by se mohla týkat 

Viléma z Pulína, bezpečně doloženého Jarlochem k roku 1181,226 1183227 a 1185.228 

Pokud přijmeme tento argument, je pak Vilém z Pulína vnukem Puly, který se 

zmiňuje k roku 1106.229 

                                                 

222  FRB II, 458. 
223  FRB II, 474. 
224  Bl. Hroznata (* kolem 1160; † 14. července 1217). Zakladatel premonstrátských klášterů  
  v Teplé a Chotěšově v Čechách. Mučedník a spolupatron Čech. Měl údajně syna, který ale 
   záhy zemřel. 
225  CDB I, č. 405, 429. 
226  FRB II, 476–477. 
227  FRB II, 483. 
228  FRB II, 507. 
229  FRB II, 154. 
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  V jiné listině, taktéž falzu ze 13. století, je uvedena tentokrát k roku 1115 

podezřele stejná věta „Pula, děd Viléma“: „Willalmus addidit patrimonium suum, 

quod fuit avi ipsius Pule“.230 Tato zpráva by se nejspíš týkala Viléma [ze Sulzbachu], 

uvedeného Kosmou k letům 1106,231 a 1124.232 To by pak znamenalo, že tento Pula 

je předkem všech tří bratrů – Puly (1106), Viléma [ze Sulzbachu] (1106 a 1124)  

a Heřmana [ze Sulzbachu] (1109 a 1124). 

  Při hlubším bádání jsem zjistil, že první zmínka o Pulínu je ve falzu 

zakládací listiny staroboleslavské kapituly,233 jejíž vznik se obecně klade do roku 

1046.234 Samotná listina však musela vzniknout nejspíš až po roce 1131.235 Pokud 

bychom vzali v potaz, že Pulín existoval již v roce 1046, potom ho nemohl založit 

Pula, bratr Viléma [ze Sulzbachu], po roce 1106 jak tvrdí Vávra. 

   Položil jsem si otázku, jestli nemohl Pulín založit už kmet těchto tří 

zmíněných pánů, jehož jméno bylo rovněž Pula, a který mohl žít okolo roku 1046. 

  Z pramenů tedy vyplývá, že jméno otce Viléma z Pulína neznáme, i když 

bychom si přáli pana Hroznatu (1152), syna Heřmana [ze Sulzbachu]. Jiná možnost 

by byla, kdyby se věta „Pula, děd Viléma [z Pulína]“, překládala jako „Pula, 

předek Viléma“. To by pak Hroznata, syn Heřmana [ze Sulzbachu], mohl být otcem 

Viléma z Pulína.  

  Není však vyloučeno, že Pula (1106) mohl mít též syna Hroznatu  

(soudě podle oblíbenosti tohoto jména v rodině). K tomuto závěru dospěli  

i František Kašička a Jan O. Eliáš.236 Kapitolu bych rád uzavřel logickým závěrem: 

Pula→Pulín (u Drnholce? Dle Konečného), Hroznata?, Vilém z Pulína→Kounice, 

Svatoslav z Kounic→Drnholec, Vilém z Drnholce, Oldřich z Drnholce († 1273)  

= vymření drnholecké větve „Kouniců“. 

 

                                                 

230  CDB I, č. 390, 397. 
231  FRB II, 154. 
232  FRB II, 186. 
233  CDB I, 382, 358–362. 
234  JANEČEK 1999, 7. 
235  CHAROUZ, 1987, 182. 
236  Srov. KAŠIČKA / ELIÁŠ 1975 (pozn. 4), 231. 
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3.5 VILÉM Z PULÍNA A JEHO POTOMCI 

 

 Zakladatel kláštera je v kronikách nazýván Vilémem „z Kounic“. Přídomek 

„z Pulína“ se objevuje až ve falzu zakládací listiny kláštera z 12. století, jež se hlásí 

k roku 1173.237 Pisatel datumu zřejmě omylem vynechal jednu římskou desítku, 

neboť víme, že první jeptišky přišly do Dolních Kounic až v roce 1183. Vůbec 

letopočet 1173 není možný, poněvadž plenění Rakouska bylo až v roce 1176,  

a právě kvůli němu musel Vilém založit klášter. Falzum zakládací listiny kláštera: 

„Wilhelmus dictus de Pulin“. Dále se Vilém „z Pulína“ uvádí i se svým synem 

Svatoslavem v listině olomouckého biskupa Jana z roku 1310 slovy: „Wilhelmi  

et Swathozlaij de Pulyn“238 a na listině Jindřicha z Liechtenštejna a jeho manželky 

Petruše ze stejného roku: „Wilhelmi et Swathozlai de Pulyn“.239 

  Je zajímavé, že jediný kronikář, který užívá Vilémův predikát „z Pulína“  

je Václav Hájek z Libočan ve své Kronice Čechů.240 Dokonce nám Viléma 

představuje jako „Viléma z Pulína, hraběte z Drnholce“, a to je jeho dílo 

považováno za málo věrohodné. V našem případě je tato informace naprosto 

důležitá. Srov. tvrzení Lubomíra Konečného nebo Zdeňka Charouze ohledně 

Pulína a Drnholce. Je známo, že Václav Hájek měl přístup ke zdrojům, které dnes 

neexistují. Založení kláštera v Dolních Kounicích byla první šlechtická fundace  

na Moravě. Vilém z Pulína však klášter nemohl založit sám, nýbrž ještě s někým. 

Ve falzu zakládací listiny kláštera se uvádí jako zakladatelé: Vilém z Pulína,  

jeho manželka Žofie a syn Svatoslav.241 Na prvním místě pak svědčí želivský opat 

Gotšalk, kterého můžeme považovat za spoluzakladatele. Řehoř Volný dle Balbína 

uvádí jako první převorku kláštera Vilémovu sestru Miroslavu († 1197).242 

Příbuzným Viléma z Pulína byl Eberhard,243 podpřevor želivského kláštera a od 

                                                 

237  CDB I, č. 400, 416. 
238  CDM VI, č. 36, 28. 
239  RBM II, č. 2216, 963. 
240  HÁJEK Z LIBOČAN 1929, 287.  
241  CDB I, č. 400, 416. 
242  WOLNÝ 1856, 372. 
243  Nevíme ale, jestli po meči nebo po přeslici. 
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roku 1186 převor v Dolních Kounicích. Jak už bylo řečeno, synem Viléma z Pulína 

byl Svatoslav (1173 [1183]),244 který vystupuje v roce 1234 v družině markraběte 

Přemysla245 a roku 1237 mu král Václav I. vrací předtím odejmuté majetky.246 Jako 

syny Viléma z Pulína uvádí Josef Vítězslav Šimák pouze Heřmana (1196)  

a Arnošta (1224).247 Ladislav Hosák považuje tohoto Heřmana (1183–1196) jako 

člověka bez dějinné úlohy.248 Kdežto Šimák se domnívá,249 že právě snad synové 

Heřmana, mohli být Vilém z Drnholce a Heřman z Rudvíkova. Za jistého syna 

šlechtice Viléma z Pulína pokládá i Ladislav Hosák pana Arnošta a dodává,250  

že se taktéž v roce 1234 objevuje v družině markraběte Přemysla.251 Další možný 

syn Viléma z Pulína, Vojtěch,252 se píše v letech 1221–1234 z Kounic,253 ale Pavel 

Bolina tvrdí, že se nejedná o Dolní Kounice.254 

 Lubomír Konečný zmiňuje falzum zakládací listiny zábrdovického kláštera 

z roku 1210, v kterém snad svědčí příslušníci rodu: Hroznata, Vilém, Oldřich 

a Svatoslav.255 Vnukem Viléma z Pulína byl Vilém z Drnholce (1249–1265),256 který 

měl za manželku Mačku,257 která dostala od dolnokounického kláštera roku 1276 

k doživotnímu užívání ves Nové Bránice.258 Dle Lubomíra Konečného se zmiňuje 

jakýsi Vilém (snad Vilém z Drnholce) již roku 1234 jak syn Svatoslava.259 Do roku 

1249 držel Vilém z Drnholce se svým bratrem Heřmanem z Rudvíkova drnholecké 

a mikulovské panství.260 Poté však museli Mikulov s příslušenstvím, jež bylo 

                                                 

244  HOSÁK 1938, 55. 
245  CDM II, č. 247, 270. 
246  BOLINA 2002, 489. 
247  ŠIMÁK 1924, 330. 
248  HOSÁK 1938, 57. 
249  ŠIMÁK 1924, 330. 
250  HOSÁK 1938, 57. 
251  CDM II, č. 247, 270. 
252  HOSÁK 1938, 57. 
253  CDB II, č. 213, 198; CDM II, č. 248, 273. 
254  BOLINA 2002 (pozn. 25), 489. 
255  KONEČNÝ 1987 (pozn. 7), 179. 
256  ŠIMÁK 1924, 330. 
257  Jan Evangelista Bílý uvádí jméno „Františka Macková“. Srov. BÍLÝ 1855, 22. 
258  CDM IV, č. 123, 171. 
259  KONEČNÝ 1987 (pozn. 7), 179. 
260  HOSÁK 1938, 57. 
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lénem královským,261 postoupit Liechtenštejnům.262 Jako náhradu obdrželi 

rozsáhlé statky lanšperské ve východních Čechách, kde Vilém z Drnholce založil 

město Ústí nad Orlicí.263  

  Další vnuk Viléma z Pulína se uvádí Heřman z Rudvíkova.264 Ten podle 

Hosáka,265 daroval roku 1234 patronát kostela v Rudvíkově klášteru 

oslavanskému.266 Manželkou Heřmana z Rudvíkova byla paní Kunhuta.267 

Ladislav Hosák tvrdí, že matka Heřmana z Rudvíkova pocházela nepochybně 

z rodu pánů z Náměště.268 Jako domnělého vnuka Viléma z Pulína a předka 

potomních Stošů z Kounic, kteří poklesli do vladyckého stavu, zmiňuje Ladislav 

Hosák,269 pana Svatoslava z Kounic, který se uvádí roku 1255.270 Přičemž Pavel 

Bolina upozorňuje,271 že se může jednat o jiného Svatoslava, a to  

o Svatoslava z Konic na Olomoucku, na kterou by mohla poukazovat provenience 

jiných svědků z listiny. 

   Synové Viléma z Drnholce byli Heřman z Ústí a Letovic a Oldřich 

z Drnholce.272 Heřman z Ústí a Letovic byl družiníkem krále Přemysla Otakara II.  

a podkomořím.273 Roku 1250 se píše z Letovic.274 Později drží se svým bratrem 

Oldřichem z Drnholce lanšperský újezd.275 Před rokem 1269 má podle Hosáka276  

v majetku i některé zboží litomyšlského kláštera na Poličsku.277 Zemřel před 

rokem 1274.278 Z jeho rodu vzešli páni Rychnovští z Rychnova.279  

                                                 

261  HOSÁK 1938, 57. 
262  CDM III, č. 135, 103. 
263  HOSÁK 1938, 57. 
264  ŠIMÁK 1924, 330. 
265  HOSÁK 1938, 57. 
266  CDM II, č. 259, 290; CDM II, č. 274, 314. 
267  HOSÁK 1938, 57. 
268  HOSÁK 1938, 57. 
269  HOSÁK 1938, 56. 
270  CDM III, č. 218, 193–194. 
271  BOLINA 2002 (pozn. 25), 489. 
272  HOSÁK 1938, 57. 
273  HOSÁK 1938, 57. 
274  CDM III, č. 158, 133; CDM III, 216, 191. 
275  CDM VI, č. 441, 337. 
276  HOSÁK 1938, 57. 
277  RBM II, č. 670, 260. 
278   CDM IV, č. 91, 127. 



 41 

  Dalším synem Viléma z Drnholce byl Oldřich z Drnholce,280 [33] který byl 

roku 1268 znojemským purkrabím V letech 1270–1273 byl hejtmanem 

v Korutanech.281 Roku 1273 zahynul v boji s Maďary.282 „Po vymření rodu pánů 

z Drnholce musely na krále spadnout všechny lokality příslušné k državě původně Viléma 

z Pulína, které ještě nebyly převedeny na kounické jeptišky.“283 Z toho nepřímo vyplývá, 

že klášter v Dolních Kounicích musel dosud žijící matce Oldřicha z Drnholce 

vykázat ves Nové Bránice.284 Synové Heřmana z Rudvíkova byli: Dymudis, Arnošt 

a Heřman.285 Podle Ladislava Hosáka,286 potvrdil Arnošt roku 1289 patronát 

oslavanského kláštera v Rudvíkově a pečetil otcovou pečetí.287 Synem Arnošta byl 

Hroznata z Úžic, který se usadil na Kouřimsku a vzal si za manželku dceru Záviše 

z Falkenštejna.288 Synem Hroznaty z Úžic byl Arnošt, který byl praotcem pánů 

z Talmberka (nad Sázavou) a pánů z Kácova (nad Sázavou).289 Dalším synem 

Hroznaty z Úžic byl Záviš, od něhož odvozovali svůj původ páni z Újezdce  

(nad Vltavou) a páni z Kounic.290 Jejichž mladší větví pak byli páni z Martinic.291 

 

3.6 BÁSEŇ O VILÉMOVI Z KOUNIC 

 

  Někdy v 15. nebo 16. století vznikla oslavná báseň o Vilémovi z Pulína 

s názvem „Skládání o Vilémovi z Kounic“, kterou Bartoloměj Paprocký otiskl roku 

1593 v Zrcadle Markrabství Moravského292 [34] [35] [36] a v roce 1602 

v Diadochu.293 [37] [38] Vznikla zřejmě na objednávku pánů Stošů z Kounic,  

                                                                                                                                                    

279  ŠIMÁK 1924, 330. 
280  HOSÁK 1938, 57. 
281  HOSÁK 1938, 57. 
282  HOSÁK 1938, 57. 
283  BOLINA 2002, 491. 
284  CDM IV, č. 123, 171. Srov. BOLINA 2002 (pozn. 48) 491. 
285  HOSÁK 1938, 57. 
286   HOSÁK 1938, 57. 
287  CDM IV, č. 285, 362. 
288   ŠIMÁK 1924, 330. 
289  ŠIMÁK 1924, 330. 
290  ŠIMÁK 1924, 330. 
291  ŠIMÁK 1924, 330. 
292  PAPROCKÝ Z HLOHOL 1593, CCCCX–CCCCXI. 
293  PAPROCKÝ Z HLOHOL 1602, 285–286. Paprocký v Diadochu uvedl mylný letopočet 1801. 
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kteří chtěli prokázat svoji příbuznost s Vilémem a zvýšit tak lesk svého rodu. 

Báseň klade plenění Rakouska mylně do roku 1181. Velkolepě uvádí též některé 

chrabré činy Viléma a zdůrazňuje jeho příbuznost s moravským markrabětem  

Konrádem Otou a rakouským vládnoucím rodem (Babenberků?).294 [39] [40] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

294  FRB III, 243–244. 
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4 POPIS STAVEBNĚ-HISTORICKÝCH PRAMENŮ 

4.1 ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM KLÁŠTERA 

 

 Jak už jsem naznačil v první kapitole, byl v letech 1990–1993 v klášteře 

prováděn omezený archeologický a stavebně-historický průzkum. [41] V západ-

ním [42] [43] a severním křídle [44] [45] dnešní křížové chodby a na východní 

straně severního křídla transeptu, protaženého až za gotickou kapli svatého Jana 

Křtitele,295 [46] [47] potvrdil úseky nadzemního románského řádkového zdiva 

složeného z pravidelných kamenných kvádrů.  

  Na vnější straně západní zdi gotického ambitu [48] [49] [50] rozlišili autoři 

průzkumu torzo průčelí románské baziliky o celkové šíři 16 metrů, včetně štítu 

hlavní lodi baziliky o šířce 8 metrů. Tento štít je vysoký 7–9 metrů i s částí 

původního nárožního armování po levé straně. Ze zdiva byly odpreparovány na 

vnitřní straně vertikální spáry, jež vymezují 8 metrů široký štít, s dochovanými 

fragmenty malty s podřezávanými spárami.296 Jedná se tak o příznačný motiv 

románského slohu. Mohutné gotické opěráky na západním průčelí jsou přibližně 

přizděny na tyto vertikální spáry.297 

  V ose průčelí se nachází i původní vstupní portál, [51] který je z vnitřní 

strany ambitu obložen opracovanými kvádry.298 Původní záklenek se nedochoval 

kvůli barokní zazdívce. Archeologická sonda (číslo 4) v místě bývalého vstupu  

do baziliky objevila v hloubce asi 1 metr pod dnešní úrovní podlahy gotického 

ambitu rozšířený předzáklad zdi, provedený z lomového zdiva pojeného rezavě 

hnědou, silně písčitou maltou.299 Nalevo od bývalého vstupního portálu autoři 

odpreparovali původní románské špaletové okénko střílnovitého tvaru 

                                                 

295  Někdy se nesprávně uvádí jako kapitulní síň, přitom je z písemných pramenů známo  
  (Listiny v MZA, N. S. 507/1, 507/13, 507/54), že kapitulní shromáždění se konala v refektáři. 
   Srov. POKORNÝ/SVOBODA/JUNGMANN/GOTTWALDOVÁ 1935 (pozn. 1), 22.. 
296  KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994, 265. 
297    BORSKÝ 1993 (pozn. 5) 186. 
298  Viz obr. 62. 
299  BORSKÝ 1993, 185. 
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s půlkruhovým záklenkem, [52] které ústilo pravděpodobně na někdejší tribunu 

severní lodi románské baziliky.  

  Archeologická sonda (číslo 5) v jihozápadním poli křížové chodby identifi-

kovala část zdi jižní lodi románské baziliky, zvláště její jihozápadní nároží 

s částečně opracovaným kvádrem.300  

 V jihovýchodním poli křížové chodby byly archeologickou sondou (číslo 6) 

odkryty pod vrstvou recentního zásypu gotické dlaždice ve tvaru čtvercového 

formátu o straně 22 cm cihlové barvy. Pod nimi se ve vrstvě navážky nacházel 

zapuštěný hrob s částečně lícovaným lomovým základovým zdivem pojeným 

stejnou maltou jako u sondy číslo 4.301 Lze tedy pomyslně propojit zdiva odkrytá 

v sondách s čísly 5 a 6 jedinou čárou a rekonstruovat tak celou zeď jižní lodi 

románské baziliky. 

 Nadzemní románské zdivo v severní straně ambitu šplhá až do výše 

gotických kleneb. Zde prokázala archeologická sonda (číslo 3) obdobnou situaci 

jako u sondy číslo 6. Pod navážkou se stopami intenzivního pohřbívání se 

nacházel základový ústupek, v jehož úrovni na zdivo navazovala maltová kra 

podlahy, porušená orientovaným hrobem. Na podlaze byl založen sokl klenební 

přípory při pilíři protilehlé otevřené arkády ambitu.302 

      „Románské zdivo bez opěráků či příložek bylo prolomeno jen 2 zazděnými otvory: 

Původním, pravoúhle špaletovaným 90 cm širokým a 2 m vysokým vstupem s vnitřním 

ostěním z opracovaných kamenů, ústícím zřejmě na tribunu boční lodi, jak svědčí otvory 

po trámech pod úrovní vstupu, procházející sílou celého zdiva. Druhý vstup (v těsném 

sousedství) byl prolomen dodatečně, ústil však ještě nad úroveň podlahy baziliky (sonda 3). 

Odkryv jeho portálku z vnější strany (sonda 8) prozradil jeho raně gotické stáří (trojúhelné 

patky v okoseném kamenném ostění, lomený okosený cihlový záklenek).303 

 Při severní stěně kaple sv. Jana Křtitele byla archeologickou sondou  

(číslo 11) [53] odkryta část románské apsidy s dvojnásobně odstupněným 

                                                 

300  BORSKÝ 1993, 186. 
301  BORSKÝ 1993, 186. 
302  BORSKÝ 1993, 186. 
303  KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994, 265–266. 
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triumfálním obloukem z hladce opracovaných kvádrů. [54] Zdivo půlkruhové 

apsidy vykazovalo fragmenty malty s románsky podřezávanými spárami. Zbytek 

presbytáře byl tvořen velkými, horizontálně kladenými kameny, jež byly pokryty 

maltou se stejnými spárami.304 Zdejší maltová podlaha spočívala na mocné vrstvě 

kamenného štětu, jehož substrukce byla založena do sterilní nivní půdy. Úroveň 

podlahy nebyla oproti trojlodí zvýšena a neobsahovala domnělou kryptu, po které 

už neúspěšně pátraly v letech 1698–1700 i strahovští premonstráti.305 Místo krypty 

byly nalezeny tehdy jen kameny ze starého základu, jež byly odvezeny.306 V roce 

1354307 se na místě původního presbytáře románské baziliky uvádí gotická kaple 

sv. Jana Křtitele. [55] [56] 

  Archeologická sonda (číslo 9) [57] odkryla ve značné hloubce pravoúhlý 

závěr jižní lodi románské baziliky. Do hlinito-jílového podloží v hloubce 370 cm 

pod úrovní gotického transeptu bylo založeno 1 metr široké lomové zdivo, 

vyrovnané ve vnějším líci rozetřelou maltou, podřezávanou do pravidelného 

kvádrování.308 Při západní straně tohoto zdiva bylo zapuštěno smíšené zdivo 

hrobky s gotickými cihlami.309 

 Archeologická sonda (číslo 10) neprokázala analogický, tedy pravoúhlý 

závěr severní lodi románské baziliky. Místo bylo jednak porušeno pohřby  

a barokní přestavbou. Podle sondy (číslo 1), která odkryla rozsah nadzemního  

i základového zdiva románského presbytáře, předpokládají autoři výzkumu 

zvýšený závěr apsidy.310 Na zdejším místě byly strahovskými premonstráty 

v letech 1700–1701 odstraněny trosky údajné kaple.311 

 Podlaha někdejší románské trojlodní baziliky byla položena asi 30 cm  

nad horizontem širšího základového zdiva. Tedy asi o 60 cm níž, než je dnešní 

                                                 

304  KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994, 267. 
305  KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994, 267. 
306  KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994 (pozn. 3), 273. 
307  KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994, 270. 
308  KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994, 265. 
309  KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994, 266. 
310  KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994, 266–267. 
311  KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994 (pozn. 8), 273. 
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úroveň ambitu.312 Byla tvořena maltovou vrstvou na štětu, porušenou pohřby 

jeptišek.313 

 Románskou kvadraturu autoři předpokládají při severní straně románské 

baziliky, jelikož při stavbě nového barokního konventu roku 1702 bylo částečně 

využito starých základů.314  Podle stop v románském zdivu v severozápadním 

nároží křížové chodby přiléhala k tomuto rohu románská zeď směřující k západu, 

„snad k neznámé budově někdejšího proboštství, zmiňované ještě r. 1752 v souvislosti 

s kazematovým sklepem před kostelem“.315 

 

4.2  POPIS ROMÁNSKÉHO ZDIVA  

4.2.1 ZÁPADNÍ STĚNA AMBITU  

4.2.1.1 Klenební travé číslo 1 [58] 

 

 Klenební travé tvoří téměř čtverec o straně cca 3 metry. Ve vrcholu klenby  

je zeď vysoká cca 4,5 metru. První vyrovnávací vrstva gotického zdiva je od země  

vysoká zhruba 50 cm, druhá má výšku 40 cm, třetí 50 cm a čtvrtá 40 cm. Celkem  

je tedy viditelný úsek gotického zdiva vysoký 180 cm. Nad úsekem gotických 

kamenů, zhruba ve vertikální ose zdi, vybíhá 60 cm široký cihlový sloupec, 

obklopen nalevo kamenným zdivem a napravo cihlovým. Horní část zdiva se 

ztrácí v plochách malty. Náběhy gotických kleneb jsou posazeny ve 2 metrové 

výšce. Klenba je zajímavá tím, že byla restaurována na přelomu 17. a 18. století 

strahovskými premonstráty. Záměrně tak opakovala okolní gotické klenební 

vzorce hruškovitého profilu. Jedná se o velmi raný příklad památkové péče.  

Na svorníku klenby je nápis: RESTAVRATVM A MDCCI VAS [OBNOVENO ROKU 1701 

VITUS ABBAS STRAHOVIENSIS (VÍT OPAT STRAHOVSKÝ)]316 [59] 

 

                                                 

312  KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994, 265. 
313  KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994, 265. 
314  KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994, 265. 
315  KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994, 272. 
316  Vít II. Seipel [Seipl, Seypl] byl v letech 1690–1711 opatem premonstrátů na Strahově v Praze.  
  Byl též světícím biskupem pražským. 



 47 

4.2.1.2 Klenební travé číslo 2 [60] 

 

 Zde poprvé začíná úsek románského zdiva, který lze zřetelně sledovat až  

do výšky 2 metrů, poté se ztrácí v nánosech malty. Taktéž vidíme ve vertikální ose 

zdiva zhruba 40 cm široký, sekundárně vložený cihlový pruh zdiva. 

 

4.2.1.3 Klenební travé číslo 3 [61] 

 

 Charakter nadzemního románského zdiva je tvořen hrubě opracovanými 

kameny, ve spodní části napravo až s místy načernalým povrchem. Směrem 

vzhůru mění strukturu řádkového zdiva, kterou je možno sledovat spíše v pravé 

polovině zdi, nejvíce však do 2,5 metru. Ostatní úseky jsou zahaleny omítkou. 

 

4.2.1.4 Klenební travé číslo 4 [62] 

  

 Skoro celou část zdiva vyplňuje někdejší vstupní portál románské baziliky 

zazděný cihlami. Dnešní výška činí 4 metry. V jeho pravé polovině ve výšce 1,95 

metru prosvítá malým otvorem venkovní prostor před klášterem. Mohutné 

románské nárožní kameny se zachovaly do výše cca 2 metrů. Zejména napravo 

mají načernalý povrch. Zbytek ostění je doplněn cihlami. Okolní kameny zdiva 

jsou kladeny do řádků. 

 

4.2.1.5 Klenební travé číslo 5 [63] 

 

 Spodní část zdiva s načernalými plochami nelze identifikovat kvůli úsekům 

malty, které jsou rozetřeny do výše 1,5 metru. Nad nimi se objevují zejména v levé 

části zdiva románské kameny často nestejné výšky, kladené v drobném úseku 

i vertikálně. Pravá polovina zdi je z větší části zakryta maltou. 
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4.2.1.6 Klenební travé číslo 6 [64] 

 

 Do výše 2 metrů není románské zdivo zřetelné. Kameny, kladené do řádků, 

jsou překrývány plochami malty. V levém okraji zdiva je viditelná vertikálně se 

klikatící spára. V pravém okraji rohového zdiva můžeme sledovat podřezávané 

spáry rozetřené malty, které  navozují dojem řádkového zdiva z mohutných 

kvádrů. 

 

4.2.2 SEVERNÍ STĚNA AMBITU  

4.2.2.1 Klenební travé číslo 1 [65] 

 

  Románské zdivo po celé severní straně ambitu vybíhá až do výše kleneb. 

První klenební travé je tvořeno velkými, horizontálně kladenými kameny, které se 

směrem vzhůru zmenšují a místy nabývají i vertikálního charakteru připomínající 

„opus spicatum“. V levé horní polovině mezi 3,5–4 metry jsou do kruhovitého 

tvaru sekundárně vloženy gotické cihly.  

 

4.2.2.2 Klenební travé číslo 2 [66] 

 

 Zdivo tohoto travé je tvořeno spíše menšími kameny, které ve 2 metrové 

výšce odděluje pruh z velkých kamenů. Spodní část pravé poloviny zdiva 

vyplňuje zazděný portál, jehož oblouk je postaven z cihel. V horní polovině zdi se 

objevují úseky vertikálně kladených kamenů, které taktéž připomínají  

„opus spicatum“. Venkovní úsek románského zdiva měří 4 metry. [67] 

 

4.2.2.3 Klenební travé číslo 3 [68] 

 

 Ve spodní polovině stěny je zdivo tvořeno do výšky 1,5 metru většími 

řádkově kladenými kameny, které se směrem vzhůru zmenšují. V levé polovině 

stěny nás zaujme nápadné nároží z bělošedého vápence, které začíná ve výšce 1,5 
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metrů a končí v 3,5 metrech. V horní polovině stěny se zachoval větší kus šedé 

omítky. 

 

4.2.2.4 Klenební travé číslo 4 [69] 

 

 Stěnu travé tvoří kameny nestejné výšky, kladené do horizontálních řádků. 

V horní polovině zdiva se zachovala šedá omítka, která napravo vyplňuje  

i mezižeberní prostory klenby.  

 

4.2.2.5 Klenební travé číslo 5 [70] 

 

 Touto stěnou končí úsek románského zdiva, který je v pravé polovině 

přerušen druhotně vloženým gotickým portálkem, který vede na schodišťový 

přístavek. Tímto se dostaneme do prvního patra křížové chodby. Horní polovina 

stěny je tvořena plochami malty s částečně dochovanými úseky šedé omítky. 

 

4.2.3 JIŽNÍ STĚNA BAROKNÍ KAPLE 

4.2.3.1 Klenební travé číslo 1 [71] 

 

 Krátký úsek románského zdiva můžeme pozorovat na jižní stěně barokního 

přístavku, který vybíhá východním směrem ze severního křídla gotického ambitu.  

V baroku byla tato prostora využívána nejspíš jako kaple, jak by tomu 

nasvědčoval východní polygonální závěr s oválným oknem a s pozůstatky 

maleb. [72] V této části kláštera stávala v raných dobách kaple, do které se chodilo 

patrně z hlavního presbytáře románské baziliky. Ostatně umístění vchodu zůstalo 

po věky zachováno. Románské zdivo je porušeno novým barokním vchodem, 

který má výšku 2,82 metru. Okolo něj se nachází cenný zbytek barokní výmalby, 
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na němž je vyobrazen závěs, který iluzivně rozhrnuje průchod do kaple sv. Jana 

Křtitele.317 [73] Jedná se o jedinečný souvislý úsek malby zachovaný v klášteře.318  

 

4.2.3.2 Klenební travé číslo 2 [74] 

 

 Románské kvádrové řádkové zdivo je viditelné do výše 170 cm. Poté se 

ztrácí v nánosech omítky. Napravo je porušeno novějšími cihlami. Úsek román-

ského zdiva však vybíhá až do prvního patra křížové chodby, kde vyčnívá 1,5 

metru nad podlahou. [75] 

 

4.3 SLOŽENÍ KAMENŮ 

 

 Jak tedy vyplývá ze zachovaných úseků románského zdiva, bylo použito 

hrubě opracovaných kamenů, pokládaných do horizontálních řádků často nestejné 

výšky s ojedinělou aplikací úseků příčného kladení, které připomíná „opus 

spicatum“. Zdivo dosud vykazuje plochy rozetřené malty s podřezávanými 

spárami, které budí dojem řádkového zdiva z mohutných kamenných kvádrů.  

  V nejstarší stavební fázi kláštera bylo užito zdivo z nepravidelných kvádrů  

granodioritu brněnského masívu prekambrického stáří, který byl těžen v Dolních 

Kounicích na protějším břehu řeky Jihlavy.319  

Pro ostění oken a nároží bylo použito dokonale přitesaných kvádříků 

z bělošedých hrubozrnných biodetritových litotamniových vápenců neogenního 

stáří (spodní baden), které se v nejbližším okolí vyskytují v čočkovitých polohách 

na návrší Výhon u Židlochovic.320 Z tohoto materiálu bylo například nároží 

vykopané románské apsidy i konzoly fragmentu sedile.321  

                                                 

317  Domnívám se, že by mohlo jít o barokní zátiší typu: trompe l' oeil (oklamat oko). 
318  Malby na stěnách zmiňuje i Augustin Kratochvíl. KRATOCHVÍL 1904, 147–148. 
319  DVOŘÁK 1994, 273. 
320  DVOŘÁK 1994, 273. 
321  DVOŘÁK 1994, 273. 
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Konstrukce vítězného oblouku a na jiném místě konstrukce ostění portálu 

románské baziliky byla tvořena červeno-hnědavými jemnozrnnými arkázovitými 

pískovci spodnopermského stáří.322 Některé typy pískovců jsou však středně až 

hrubozrnné, vzácně též s vložkou drobnozrnných slepenců, v kterých jsou 

valouny tvořeny zelenými bazickými horninami; někde též s diagonálním 

zvrstvením.323 Tyto pískovce byly těženy v Boskovické brázdě v okolí Oslavan.324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

322  DVOŘÁK 1994, 273. 
323  DVOŘÁK 1994, 273. 
324  DVOŘÁK 1994, 273. 
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5  ZÁVĚR 

5.1 REKONSTRUKCE ROMÁNSKÉ BAZILIKY 

 

 Archeologický a stavebně-historický průzkum kláštera umožnil přibližnou 

rekonstrukci stavby někdejší románské baziliky. [76] [77] Autoři předpokládají 

protáhlé, nepochybně plochostropé trojlodí s nízkými tribunami nad bočními 

loděmi. Hlavní loď se otevírala triumfálním obloukem do obdélného presbytáře, 

který pravděpodobně obsahoval dvě pole obdélné křížové klenby s mezipasem. 

Kněžiště bylo uzavřeno nižší apsidou vyklenutou konchou skrz dvojitě 

odstupněný triumfální oblouk. Závěr jižní lodi byl pravoúhlý. Severní loď snad 

měla apsidu. Jelikož byly východní závěry vůči lodím odděleny nízkými 

hranolovými věžemi, byly přístupné jen z presbytáře. Těmito věžemi se nejspíš 

chodilo na tribuny bočních lodí, či na můstkovou tribunu před kněžištěm, jakou 

známe z oslavanského klášterního kostela.325 Dle popisu architekta Jana Filipa 

Jöndla byla severní věž začleněna do rámce gotického ambitu až do 30. let 19. 

století, než musela být snesena pro nebezpečí zřícení.326 

  Patrně tak dolnokounická bazilika neměla transept. Jako příklady autoři 

průzkumu uvádí s otazníkem klášterní kostely v Čechách: Louňovice a Želiv. [78] 

V zahraničí pak s jistotou Dünnwald v Porýní [79] nebo Geras v Dolním 

Rakousku.327 [80] Nejvíce však analogicky předpokládají současně stavěnou 

baziliku premonstrátů na Moravě v Louce u Znojma. [81] [82] Podle vzoru 

z Louky lze též předpokládat vyklenutí postranních závěrů naší baziliky 

klenebním schématem 12. století, tudíž polem bezžebrové čtvercové a obdélné 

křížové klenby, oddělené od sebe mezipasem.328 Při pohledu na půdorys 

dolnokounické románské baziliky se tak v jižním pravoúhlém závěru naskýtá 

                                                 

325  KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994, 268. 
326   KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994, 268. 
327  KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994, 269. 
328  KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994, 269. 
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nejspíš sakristie a v severním kaple. Domnívám se, že tato kaple mohla být onen 

kostelík, zmíněný v listině při založení kláštera.329 

  Autoři výzkumu předběžně datují románskou baziliku do první třetiny  

13. století, kdy zde býval hostem také olomoucký biskup Robert.330 Usuzuji,  

že dřevěný konvent byl nejprve zbudován u dolnokounického kostelíka v letech 

1181–1183, a teprve začátkem nového století se přistoupilo k budování románské 

baziliky jako vlastnického kostela Viléma z Pulína a rodového pohřebiště erbu 

lekna.  

 

5.2 TEORIE PŘESTAVBY KLÁŠTERA 

 

  Po vymření rodu pánů z Drnholce (1273) a po výstavbě klášterního hradu 

možným Václavem II., mezi léty 1284–1330 na návrší, byla okolo roku 1320 

zahájena radikální přestavba kláštera. Došlo k odbourání celé jižní lodi románské 

baziliky a jižní zdi presbytáře s apsidou.331  

  „Severní zeď lodi nového kostela s navazujícím severním ramenem transeptu 

tvořila organickou stavební etapu společně s vysokou zdí, spojující jihozápadní nároží 

hlavní lodi baziliky s průčelím nového kostela. Do vzniklého meziprostoru bylo nejprve 

v nové spojovací zdi otevřeno nízko nad terénem okno, svou velikostí i profilací 

dochovaného vertikálního ostění příbuzné oknu kaple, popř. i obloukům ambitu.  

Krátce nato, ještě před výstavbou ambitu, byl tento otvor zazděn (gotické cihly v křížové 

vazbě) a nahrazen menším gotickým oknem v jeho výplni (záklenek z gotických cihel), 

dodatečně překrytým klenbou ambitu. V ose ponechané střední lodi baziliky  

(nad upraveným románským portálem) vzniklo na místě staršího větší gotické okno 

s cihlovou špaletou. Zbylá větší část baziliky sloužila totiž za výstavby nového chrámu 

zřejmě jako provizorní kostel. V jeho chór byla zprvu proměněna nově založená obdélná 

kaple při severním rameni transeptu, a to vestavbou vysokého, lomeného triumfálního 

oblouku, profilovaného výžlabkem po stranách pravoúhlého ústupku (kolem 1330).  
                                                 

329  CDB I, č. 400, 416. 
330  BORSKÝ 1993, 186. 
331  KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994, 269–270. 
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Do západní zdi severního ramena nového transeptu byla podle stávajících stop dodatečně 

ukotvena i arkáda jižní zdi hlavní lodi staré baziliky. 

Teprve kolem poloviny 14. stol. došlo ke zboření zbylého dvojlodí baziliky,  

z níž byla ponechána až později odstraněná severní věž s přilehlým závěrem severní lodi 

(kaplí?). Existence ambitu křížové chodby s přilehlou kaplí sv. Jana je doložena roku 1354 

(Capella S. Johannis Baptistae intra septa atrii nostri sita), přičemž je však ve stavbě 

ambitu zřetelně patrná horizontální cézura se změnou kamenického materiálu od úrovně 

výběhu arkád a kleneb přízemí. Dostavba patra ambitu s dokončením klášterního kostela 

patrně přesáhla polovinu 14. století. Teprve s existencí patra křížové chodby souvisela pak 

přístavba vnějších opěrných pilířů na její západní a severní straně a otevření obou horních 

gotických oken v západní zdi (okno nad románským portálem bylo dodatečně zkráceno). 

Závěrečná etapa klášterní přestavby ve 2. pol. 14. stol. se týkala rovněž obytných budov 

 (v r. 1388 se připomíná refektář, kde bylo zvykem konat kapitulní shromáždění).“332  

Poznatky autorů tak potvrzují hypotézu Vladimíra Novotného a Jana 

Sedláka, že druhá gotická etapa přestavby kláštera byla dílem huti olomouckého 

biskupa Jana VII. Volka, která před tím pracovala na presbytáři kapitulního 

chrámu sv. Mořice v Kroměříži [83] a srovnávají podobné ostruhovité patky 

klenebních přípor v dolnokounickém klášteře. [84] 

 

5.3 VÝHLED DO BUDOUCNA 

 

 Vzhledem k tomu, že jsem nashromáždil rozsáhlou fotodokumentaci 

inventáře architektonických fragmentů a náhrobků, [85] [86] zasloužila by si tato 

sbírka do budoucna hlubší pozornost v rámci následujícího gotického vývojového 

období kláštera. Podobně i podrobnější stavebně-historický úhel pohledu  

na danou stavbu. Okolí kláštera přímo vybízí k důkladnějšímu archeologickému 

průzkumu, který by objasnil jednak kvadraturu románského kláštera, ale  

i potvrzení či vyvrácení existence původního dvorce Viléma z Pulína, ať už  

na místě dnešního zámku nebo v podzámčí. 

                                                 

332  KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994, 270. 
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  Nesplnila se tak prorocká slova kronikáře Jarlocha, který napsal: „Kúnický 

kostel bude vzrůstati s pomocí Boží až do skonání věku.“ 333  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

333  FRB II, 477. 
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6 INVENTÁŘ PÍSEMNÝCH PRAMENŮ (Seznam představených kláštera) 

6.1 MIROSLAVA († 1197) 

 

  Vilém z Pulína zakládá s pomocí želivského opata Gotšalka roku 1181 

klášter v Dolních Kounicích.334 Viz kapitola 3.2. Řehoř Volný (s odkazem  

na Bohuslava Balbína) uvádí,335 že první představenou konventu byla Vilémova 

sestra Miroslava († 1197). 

 

6.2  PETR (1183–1186) 

  

  Roku 1183 přichází konvent sester z Louňovic do Dolních Kounic. Louňo-

vický převor Petr je přeložen do Dolních Kounic. [87] 

  Vilém, řečený z Pulína vydává v roce 1173 [1183] zakládací listinu kláštera 

premonstrátek v Dolních Kounicích, kterému dává věnem vsi Dolní Kounice, 

Mělčany, Moravské Bránice a patronátní právo kostelů v Mikulově, Dolních 

Kounicích, Pulíně, Zeši [Novosedlích], Dolních Dunajovicích a Heřmanicích.336  

[88] [89] [90] Tato listina se obecně považuje za falsum. Sáša Dušková tuto listinu 

zkoumala a vyslovila několik tezí.337 Roku 1186 je převor Petr převelen zpátky  

do Louňovic. 

                                                 

334  FRB II, 477. 
335  WOLNÝ 1856, 372. 
336  CDB I, č. 400, 415–417; MSL I, č. 1, 23. 
337  DUŠKOVÁ 1973, 278-280. 
  1. V těchto letech nemohl vydat šlechtic samostatnou listinu jen s vlastní pečetí, 
   která je v listině ohlášena. Musela být podepřena ještě jinou svědčící listinou. 
    V listině na prvním místě svědčí želivský opat Gotšalk († 1184). Ostatní svědci zde 
    uvedení se objevují v listinách až v letech 1218–1240. Zřejmě tak falzátor neměl 
    listinou předlohu a nejspíš vycházel z klášterní tradice. 
  2.  Sáša Dušková upozorňuje na těsnou souvislost tohoto falza s listinou ze dne  
   18. března 1276, v které dolnokounický probošt Mikuláš přenechává matce 
    zemřelého Oldřicha z Drnholce Mačce k doživotnímu užívání ves Nové Bránice.  
   Jelikož podobnost listin pozoruje v písmu a ve skladbě, datuje zakládací listinu  
   nedlouho před rok 1276. Falzum tedy nevzniklo ve 14. století, jak předpokládal  
   Gustav Friedrich svém diplomatáři. 
  3.  Jako motiv vzniku falza uvádí jednání se staroboleslavskou kapitulou, která 
    si činila nárok na desátky z šestnácti různých kostelů, jejichž patronát náležel 
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6.3 EBERHARD (1186–1228) 

 

První zachovaná listina ohledně kounického kláštera, datovaná ke dni  

18. ledna roku 1219, nevypovídá zrovna o ctnostném životě v klášteře.  

Papež Honorius III. nařizuje opatům ve Zwettlu a Wallerbachu, aby důkladně 

vyšetřili věc ohledně olomouckého biskupa Roberta, který se údajně podílel  

na vraždách a tělesně obcoval s dvěma dolnokounickými jeptiškami.338  

Za celých osm let tuto věc opati nejspíš ještě nevyřídili, neboť roku 1227  

je v listině papeže Řehoře IX. zmiňován olomoucký děkan, který odepírá 

biskupovi Robertovi poslušnost a vytýká mu pohoršení, kterých se dopustil  

při častých návštěvách dolnokounického kláštera.339  

 

6.3 FLORIÁN (1228–1231) 

 

Po proboštu Eberhardovi nastupuje Florián,340 který je poprvé uveden mezi 

svědky na listině markraběte Přemysla ze 7. listopadu 1228, která se týká 

oslavanského kláštera.341 Probošt Florián pocházel ze Želiva.342 

V roce 1229 darovala česká královna Konstancie za spásu své duše 

dolnokounickému klášteru tři vinohrady v Medlově, které předtím koupila od 

Vojtěcha z Medlova (předka pánů z Pernštejna).343 Antonín Boček ve svém 

                                                                                                                                                    

    klášteru v Dolních Kounicích. Dohoda byla učiněna dne 5. ledna 1276 celkem 
    výhodně pro klášter. 
  4.  Klášter užil falzum zakládací listiny ještě na počátku 14. století, kdy s úspěchem 
    obhájil mikulovský patronát ve sporu s Liechtenštejny. 
 5. Obsah falza můžeme pokládat za důvěryhodný. Kostel v Mikulově daroval Vilém 
    z Pulína dolnokounickému klášteru patrně na konci 12. století, v době největšího 
   rozmachu rodu na Moravě. 
  6. I když se falzátor listiny zmýlil v datumu založení kláštera, když uvedl rok 1173 
    namísto 1183, můžeme pokládat existenci Mikulova už v roce 1173. 
338  CDM II, č. 97, 108. 
339  CDM II, č. 172, 178. 
340  Podle Dlabače je Florián (* 1209) třetím synem Přemysla I. Otakara. V roce 1228 působil  
   v klášteře v Oslavanech. DLABACZ 1817, 10. 
341  CDM II, č. 185, 192; RBM I, č. 734, 342. 
342  ČERMÁK 1877, 292. 
343  CDM II, č. 197, 213. 
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diplomatáři odkazuje původ této listiny v Kodexu Tišnovském (E codice 

Tischnowicensi Ms.), který se ale za „záhadných okolností“ ztratil, a tudíž ho 

kromě Bočka nikdo neměl v ruce.344 Gustav Friedrich prohlašuje tuto listinu za 

Bočkův padělek, neboť v ní schází korroborační formule s ohlášením pečeti a 

seznam svědků.345  

 

6.4 AMBROŽ (1231–1240) 

 

Po proboštu Floriánovi nastupuje probošt Ambrož, který pocházel  

ze Želiva.346 V roce 1231 svědčí na listině, v níž olomoucký biskup Robert propůjčil 

oslavanskému klášteru podací právo chrámu sv. Jakuba v Brně.347 

Roku 1234 svědčil dolnokounický probošt Ambrož na listině, v které 

moravský markrabě Přemysl potvrdil maltézským rytířům jejich statky na 

Moravě.348 

V roce 1237 potvrdil český král Václav stavbu kláštera v pozdně 

románském stylu.349 

Dne 4. prosinec 1237 dává Markéta (z rodu Kouniců),350 vdova po Žibřidu 

[Siegriedu] Sirotkovi, spolu se svými syny Žibřidem, Kadoldem a Heřmanem 

klášteru v Dolních Kounicích kapli v Mušově351 s patronátním právem.352  

Dne 29. července 1238 svědčí dolnokounický probošt Ambrož na podezřelé 

listině, v které olomoucký biskup Robert potvrdil všechny kostely náležející 

klášteru v Doubravníku.353 Ladislav Klieman považuje tuto listinu za podvrh.354 

                                                 

344  PEŘINKA 1910A, 13. 
345  PEŘINKA 1910A, 13. 
346  ČERMÁK 1877, 292. 
347  CDM II, č. 213, 235; RBM I, č. 774, 364. 
348  CDM II, č. 251, 281; RBM I, č. 864, 407.  
349  CDM V, č. 15, 230. Srov. PROKOP 1904, 334. 
350  BOLINA 2002, 489. 
351  Editoři se mylně kloní k zaniklým Mašůvkám. Srov. BOLINA 2002 (pozn. 27), 489. 
352  MSL I, č. 2, 24–25.  
353  CDM II, č. 295, 342; RBM I, č. 950, 442. 
354  PEŘINKA 1910a (pozn. 22), 14. 
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František Václav Peřinka poznamenává, že listina není Bočkovým falzem,  

nýbrž byla podvržena ještě někdy ve 13. století.355 

 Dne 16. května 1240 svědčí dolnokounický probošt Ambrož na listině, v níž 

český král Václav I. daruje zábrdovickému klášteru mlýn, jež stojí u jejich 

konventu.356 Taktéž na ni svědčí i Oldřich z Drnholce (potomek Viléma z Pulína) 

jako vévoda korutanský. Toho roku musel nejspíš probošt Ambrož umřít, protože 

v dalších listinách se již uvádí jeho nástupce Jindřich.  

 

6.5 JINDŘICH (1240–1273) 

 

Probošt Jindřich (taktéž ze Želiva)357 svědčí na listině ze 7. prosince roku 

1240, v níž král Václav I. věnuje tišnovskému klášteru Porta coeli patronátní právo  

ke kostelům sv. Petra a Pavla v Brně, Moravských Budějovicích a Velké Bíteši.358 

  Ještě tentýž den (7. prosince) svědčí dolnokounický probošt na jiné listině, 

v které si král bere tišnovský klášter pod svou ochranu a potvrzuje mu všechny  

jeho majetky.359  

 1. prosince roku 1252 rozhoduje olomoucký biskup Bruno o rozepři,  

která nastala mezi dolnokounickým klášterem na straně jedné a bratry Tomášem  

a Ekhardem na straně druhé ve sporu o patronátní právo ke kostelu 

v Troskotovicích, které si přivlastňovaly obě strany. Dolnokounické sestry tvrdily, 

že kostel v Troskotovicích přísluší klášteru, a že to mohou doložit dostatkem listin.  

Bratři Tomáš a Ekhard naopak tvrdí, že patronát kostela dostali dědičně od svých 

rodičů. Olomoucký biskup tedy vyžaduje po dolnokounickém proboštovi 

zmíněné průkazné listiny. Nakonec musí prodloužit lhůtu jejich předložení,  

neboť mu je probošt dosud nevydal. K dalšímu termínu se dolnokounický probošt 

nedostavil, a ani nepostavil prokurátora. Vyslal jen obyčejného posla. Biskup 

                                                 

355  PEŘINKA 1910a (pozn. 22), 14. 
356  CDM II, č. 314, 365; RBM I, č. 988, 458. 
357  ČERMÁK 1877, 293. 
358  CDM II, č. 329, 382; RBM I, č. 1012, 469. 
359  CDM II, č. 330, 384; RBM I, č. 1013, 470. 
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Bruno přisoudil Troskotovický patronát bratřím, protože již věděl, že předešlého 

faráře v Troskotovicích ustanovili bratři. Dolnokounický klášter biskup odsoudil 

k úhradě 6 hřiven denárů.360  

Dne 2. června 1268 přijímá papež Klement IV.361 pod svou ochranu klášter  

v Dolních Kounicích.362 

 

6.6 MIKULÁŠ I. (1273–1283) 

 

S povolením želivského opata prodal dolnokounický probošt Mikuláš I. 

(původem ze Želiva),363 dne 27. září 1273, třetinu domu v Kolíně nad Rýnem, která 

náležela dolnokounické jeptišce Blizně. Jejímu bratrovi Florianovi patřily dvě 

třetiny domu. Na listinu přivěsili své pečetě dolnokounický probošt Mikuláš  

i želivský opat. Jejich pečetě pověřil opat Gotšalk z Knechtsted.364 

  Dne 25. června roku 1275 se znovu otevírá spor o patronát ke kostelu 

v Troskotovicích. Tentokrát s klášterem v Oslavanech. Dolnokounický probošt  

Mikuláš I. se hádá s oslavanským proboštem Wisintem, kterému z těchto dvou 

klášterů náleží patronátní právo v Troskotovicích. Oba proboštové určili vhodné 

rozhodčí, kteří by spor urovnali. Smil z Bílkova, purkrabí na Bítově tvrdil,  

že podací právo patří jeho poručenci Kadoltovi z Miroslavi, synovi Ekharda. 

Sporné strany se mezi sebou dohodly, aby brněnský učitel Richard sepsal všechny 

listiny a potvrzení obou stran, které se týkají Troskotovického patronátu. Soupis 

v určený den předložil biskupovi, který měl v této věci rozhodnout. Dále si 

ustanovili, že pražský kanovník Jan má mít u sebe listiny oslavanské a olomoucký 

kanovník Vít dolnokounické. Obě strany si přály, aby celá věc byla do čtyř, nejdéle 

                                                 

360  CDM III, č. 182, 153–154. Srov. PEŘINKA 1910a, 14. 
361  Vlastním jménem Guy le Gros Fulcodi ze St. Gilles (Rhône); papežem zvolen 5. února 1265,  
  zemřel 29. listopadu 1268. 
362  CDB V/2, č. 560, 129; MSL I, č. 8, 30. 
363  ČERMÁK 1877, 293. 
364  PEŘINKA 1910a, 15. 



 61 

do šesti měsíců skončena. Dohodly se že se podrobí výslednému verdiktu  

a zaplatí i pokutu.365 

   Dne 8. července 1275 se dolnokounický probošt Mikuláš I. i s celým 

konventem vzdal práva svého kláštera ve prospěch Oslavan.366 Dne 14. července 

1275 rozhoduje z Blanska olomoucký biskup Bruno zbylý spor mezi oslavanským 

klášterem a Kadoltem z Miroslavi.367 Dne 8. září 1275 vydal biskup Bruno 

v Pustiměři listinu, v níž Miroslavský pán propůjčil podací právo v Troskotovicích 

oslavanskému klášteru.368 

 Dne 5. ledna 1276 se staroboleslavská kapitula vzdává všech dávek z far, 

jejichž podací právo náleželo dolnokounickému klášteru, a to: z Dolních Kounic, 

Pravlova, Malešovic, Pasohlávek, Vlasatic, Cvrčovic, Pulína, Dolních Dunajovic,  

Nového Sídla a Mušova a z ostatních šesti, které patřily k arcijáhenství 

brněnskému: z Řeznovic, Narvic, Mašůvek, Újezda, Mikulova a Pohořelic. 

Všechny jmenované kostely dává dolnokounickému klášteru v dědičný nájem, aby 

si ušetřila výloh, spojených s vybíráním desátků. Nájem měl trvat 16 let a klášter 

měl platit staroboleslavské kapitule ročně v den sv. Michala 1 hřivnu stříbra 

moravské váhy. Kdyby chtěl někdo klášteru s desátky překážet, ustanovuje se 

kapitula jeho ochráncem.369  

  Dne 18. března 1276 věnovala paní Mačka, manželka Viléma z Drnholce,370 

kounickému klášteru 80 hřiven stříbra za spásu svojí duše a jejího syna Oldřicha z 

Drnholce,371 pohřbeného v klášterním kostele. Paní Mačce dolnokounický probošt 

Mikuláš I. (se souhlasem řádových vizitátorů želivského opata Jakuba a opata 

v Louce Tomáše) doživotně zapsal v držení ves Nové Bránice372 i s veškerým 

příslušenstvím: s polnostmi, loukami, dvorcem, horou s lesem a potokem, v němž 

                                                 

365  CDM IV, č. 110, 154; RBM II, č. 970, 406; Srov. PEŘINKA 1910a, 15. 
366  CDM IV, č. 111, 155; RBM II, č. 972, 407. 
367  CDM IV, č. 112, 156; RBM II, č. 973, 407. 
368  CDM IV, č. 115, 161. 
369  CDM IV, č. 121, 168; RBM II, č. 999, 418. 
370  Vilém z Drnholce byl potomek zakladatele dolnokounického kláštera Viléma z Pulína. 
371  Oldřich z Drnholce padl roku 1273 v bitvě s Maďary.  
372  Někdejší Německé Bránice; Jan Evangelista Bílý píše, že v roce 1855 jsou zde ještě vidět 
   „nějaké chatrné pozůstatky stavení z oněch dob“. BÍLÝ 1855, 22. 
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může rybařit. Dále paní Mačka ustanovila, aby byla po své smrti pohřbena 

v klášterním kostele vedle svého syna, nad jehož hrobem má vždy po čas 

bohoslužeb, slavností, nešpor a ranních hodinek být udržováno věčné světlo. Také 

slíbila ročně dávat klášterním pannám 10 pálií (svrchních rouch) podšitých 

kožešinkou. Na listinu přivěsili své pečetě želivský opat Jakub a loucký opat 

Tomáš.373 [91] [92] 

  Dne 3. ledna 1277 vydal v Kroměříži olomoucký biskup Bruno konfirmační 

listinu, v které nařizuje, aby patronátní faráři dolnokounickému klášteru řádně 

odváděli desátky.374 

 Dne 11. května 1282 povoluje papež Martin IV. klášteru v Dolních 

Kounicích, aby mohl číst církevní hodinky a účastnit se mší i v případě, bude-li 

v zemi vyhlášen všeobecný interdikt.375 

  

6.7 HEŘMAN (1283–1285) 

 

Dne 31. března 1283 svědčí na listině dolnokounický probošt Heřman 

bratrům z Dobronic, kteří prodávají své otcovské statky v Milifroně u Znojma 

louckému klášteru.376 

 28. listopadu roku 1283 ustanovil olomoucký biskup Dětřich premonstráta 

Vojslava, po dohodě s dolnokounickým proboštem Heřmanem, na faru 

v Mikulově, poněvadž ji neměl kdo vést po rezignaci plebána Oldřicha.377 

 V listině z 8. dubna 1284 si vzal klášter v Dolních Kounicích pod svůj 

patronát sám král a markrabě Václav II. a prohlásil, že nikdo jiný se nesmí ujmout 

jeho ochrany.378 Jednalo se však o formální akt.379 

                                                 

373  CDM IV, č. 123, 171. 
374  CDM IV, č. 136, 187–188. 
375  MSL I, č. 12, 34–35. 
376  CDM IV, č. 210, 278; RBM II, č. 1291, 556. 
377   MSL I, č. 13, 35–36.  
378  MSL I, č. 14, 36–37. 
379  BOLINA 2002, 490. 
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 Ještě tentýž den potvrzuje Václav II. ujednání zprostředkované Matoušem 

z Černé Hory ve sporu mezi klášterem v Dolních Kounicích a jeho many.380 

    Dne 26. dubna 1284 olomoucký kanovník Oldřich a kroměřížský kanovník 

Jindřich z Bíteše vyřešili spor, který nastal mezi dolnokounickým proboštem 

Heřmanem a johanitským preceptorem Heřmanem řečeným Honlo o farní 

desátky z Přibic ve prospěch dolnokounického kláštera. Alodní desátek vsi Ivaně 

má přináležet k faře v Přibicích, kdežto větší či menší desátky z Teplan a Vranovic 

klášteru v Dolních Kounicích. Dolnokounickému klášteru ale nepatří plné desátky 

osmilánů  kostela v Přibicích. Navíc může přibický farář ročně žádat po 

dolnokounickém klášteru několik kop obilného desátku z jednotlivých lánu ve 

Všetatech, neboť olomoucký biskup Dětřich nařídil klášterům, aby jednou ročně 

tento desátek dávaly svým kostelům.381 

  14. října 1284 potvrzuje olomoucký biskup Dětřich inserovanou listinu 

olomouckého kanovníka Oldřicha a kroměřížského kanovníka Jindřicha z Bíteše 

vydanou v Brně dne 26. dubna 1284. Ukončují tak spor preceptora johanitského 

řádu Heřmana řečeného Honlo a faráře v Přibici s proboštem a konventem 

kláštěra dolnokounického o desátky.382 [93] [94] 

 

6.8 MIKULÁŠ II. (1285–1292) 

 

 Dle Jana Petra Cerroniho je uváděn k roku 1285 probošt Mikuláš II.383  

Dne 14. května 1288 potvrdil olomoucký biskup Dětřich zřeknutí se desátků 

Staroboleslavské kapituly a poručil, aby jednotliví plebáni a faráři o dni  

sv. Martina nebo den před tím odváděli desátky. Také předem schvaluje klášterní 

opatření proti rebelům, kteří by nechtěli platit.384  

                                                 

380  MSL I, č. 15, 37–39.  
381  RBM II, č. 1314, 568. 
382  RBM II, č. 1327, 574; CDM IV, č. 224, 293-294. 
383  Srov. DLABACZ 1817, 12. 
384  CDM IV, č. 268, 347; RBM II, č. 1445, 621. 



 64 

  Dne 2. února 1291 prodává Jindřich II. z Liechtenštejna se svou manželkou 

Petruší klášteru v Dolních Kounicích vsi Pouzdřany a Popice.385  

  11. května 1291 olomoucký biskup Dětřich potvrzuje prodej Pouzdřan  

a Popic Jindřichem II. z Liechtenštejna dolnokounickému klášteru a uděluje mu 

desátky obou těchto vsí.386 

 

6.9 JARLOCH I. (1292–1306) 

 

 Za dolnokounického probošta Jarlocha I. (vzatého ze Želiva)387 se znovu 

rozhořel spor o desátky v Přibicích. Na vině byl probošt Jarloch, neboť překážel 

přibickému faráři ve vyhrazených desátcích z Teplan, Vranovic a Všetat.  Dne 30. 

prosince 1292 zábrdovický opat Dětřich, mistr jeruzalémského špitálu Heřman 

z Hohenlohe a kanovník kroměřížský Jindřich z Bíteše, rozhodují spor mezi 

plebánem v Přibici Bervelfem a dolnokounickým proboštem Jarlochem,  

který neprávem přijímal desátky náležející přibickému kostelu. Spor byl vyřešen 

tentokrát ve prospěch johanitů a dolnokounickému proboštovi bylo přikázáno,  

aby pobrané desátky nahradil ve dvou lhůtách. Půlku na den Hromnic a druhou 

na den sv. Michala.388  

V roce 1297 kupuje dolnokounický probošt Jarloch I. od Jindřicha 

z Liechtenštejna vsi Poryčany a Popice.389 

Dne 21. května 1305 jsou dolnokounický probošt a zábrdovický opat 

ustanoveni sběrateli desátku na Moravě pro Svatou zemi od apoštolského nuncia 

Bonajuta de Casentino.390  

Dne 17. března roku 1306 svědčí dolnokounický probošt Jarloch I. na listině 

želivského opata Thilmanna. 

                                                 

385   MSL I, č. 18, 41. 
386  MSL I, č. 19, 41–42.  
387  ČERMÁK 1877, 295. 
388  MSL I, č. 20, 42–44; druhý originál je otisknut v CDM V, číslo 106, strana 298-299 a RBM II, 
   č. 1635, 701-702. 
389  CDM V, č. 60, 59. 
390  RBM II, č. 2035, 880. 
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6.10 TOMÁŠ (1306) 

  

Regesto bez data z roku 1306 praví, že se chce dolnokounický klášter 

vymanit ze závislosti na želivském klášteře.391 Dolnokounický probošt Tomáš,  

původem ze Želiva,392 musel přenechat Nové Bránice želivskému klášteru.393 

Přitom pro smrti paní Mačky měly zpět připadnout dolnokounickému klášteru. 

V dubnu roku 1306 olomoucký biskup Jan VI. Holý prozkoumává zaplacení 

desátků klášteru v Dolních Kounicích.394  

 

6.11 JARLOCH II. (1306–1321) 

 

Dne 2. června roku 1306 byla urovnána rozepře mezi dolnokounickým 

proboštem Jarlochem II. a želivským opatem Thilmannem o desátky z Božic, 

Konic u Znojma,395 Jezeřan a Nových Bránic. Spor urovnali litomyšlský opat Th.  

a opat kláštera v Gerasu Petr ve prospěch želivského kláštera. Klášter v Želivě má 

pobírat desátky jako dříve, pouze má dolnokounickému proboštovi vydat knihy  

i zůstatek 10 hřiven peněz jako dědictví po Mistru Havlovi.396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

391  CDM V, č. 185, 196. 
392  ČERMÁK 1877, 295. 
393  CDM V, č. 186, 197.  
394  CDM V, č. 192, 203. 
395  BOLINA 2002 (pozn. 25), 489. 
396  CDM VII, č. 169, 789–790; RBM II, č. 2092, 903. 
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7 INVENTÁŘ NEPSANÝCH PRAMENŮ 

 

7.1  MAPA STABILNÍHO KATASTRU Z ROKU 1825 [95] KUČA 1996, 717. 

 

7.2 HISTORICKÉ FOTOGRAFIE  

7.2.1 CELKOVÝ POHLED NA DOLNÍ KOUNICE [96] 

 

– Schramova sbírka vedut MZK 

– Signatura: Skř.1-0091.416,580 

–  Fotografie: 1 list : fotografie ; 20,2 x 25,1 cm 

–  Iniciály JH 

– 2. polovina 19. století 

 

7.2.2 VSTUPNÍ PORTÁL DO KLÁŠTERNÍHO KOSTELA [97] 

  [Das Tympanon über dem Eingange in die ehemalige Klosterkirche] 

 

–  Schramova sbírka vedut MZK 

–  Signatura: Skř.1-0091.416,581 

–  Fotografie: 1 list : fotografie ; 18,4 x 14,4 cm 

–  Iniciály JH 

– 2. polovina 19. století 

 

7.2.3 PRESBYTÁŘ KLÁŠTERNÍHO KOSTELA [98] 

  [Bývalý presbytář v klášteře v Dolních Kounicích] 

 

–  Schramova sbírka vedut MZK 

–  Signatura: Skř.1-0091.416,583 

–  Fotografie: 1 list : fotografie ; 18,5 x 14,5 cm 

–  Iniciály JH 

– 2. polovina 19. století 
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7.2.4 POHLED NA NĚKDEJŠÍ KŮR KLÁŠTERNÍHO KOSTELA [99] 

  [Kůr v bývalém klášteře v Dolních Kounicích] 

 

–  Schramova sbírka vedut MZK 

– Signatura: Skř.1-0091.416,582 

–  Fotografie: 1 list : fotografie ; 18,5 x 14,3 cm 

–  Iniciály JH 

– 2. polovina 19. století 

 

7.3 PLÁN KLÁŠTERA Z ROKU 1698 [100] 

 

– MZA, F 119, příloha listiny číslo 62 

– Černobílá reprodukce kolorované kresby. 

– Plán byl pořízen v roce 1698 neznámým autorem při příležitosti předání 

   klášterní zříceniny strahovským premonstrátům. 
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  Viz. kapitola 7. 
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100. Plán kláštera z roku 1698.  

  Reprodukce: KONEČNÝ/BORSKÝ/HOŘÍNEK 1994, 271. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEZNAM ZKRATEK 

 

CDB  – Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae 

CDM  – Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae  

FF  – Filozofická fakulta 

FRB   – Fontes rerum Bohemicarum 

MGH –Monumenta Germaniae Historica 

MSL – Moravské a slezské listiny liechtenštejnského archivu ve Vaduzu 

MU – Masarykova Univerzita 

MZA   – Moravský zemský archiv 

N. S.  – Nová sbírka 

RBM  – Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moravice 
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Stránky   91 

Slova    17 500 

Znaky (bez mezer)  99 941 

Znaky (včetně mezer) 118 411 

Odstavce   578 

Řádky    2 371 

 

 

 

* včetně poznámek pod čarou a vysvětlivek 

 

Stránky   91 

Slova    20 701 

Znaky (bez mezer)  116 791 

Znaky (včetně mezer) 139 157 

Odstavce   987 

Řádky    2 877   

 

 

 


