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Úvod 
 

Naděje, že obětováním daru si člověk nakloní vyšší moc, je přítomna v kterémkoli 

náboženském hnutí od jeho počátku. Praxi obětin nalézáme již ve starých animistických 

náboženstvích, stejně jako kultech starověkého Orientu. Neméně důležitou roli hrály dary 

bohům u Řeků a Římanů. Tato, řekněme takřka antropologická konstanta, přešla i do 

křesťanského kultu. Nás však bude zajímat jedna specifická část obětování (v křesťanství 

již nemusel být obětován jen hmotný statek, ale i nehmotná věc, jako je např. modlitba). 

Tou jsou dary za mrtvé. Jak říká Salomon Reinach „pohané se modlili k mrtvým, kdežto 

křesťané se modlili za mrtvé“.1 Zbožné dary, donace církvi jsou jedním z typických znaků 

středověké zbožnosti. Toto tvrzení má globální platnost, i když se v průběhu středověkých 

dějin v církvi i společnosti objevovaly skupiny, které takové pojetí odmítaly. V náboženské 

rovině (která nebyla jedinou) jsou zbožné dary spojeny s představou duší trpících 

v očistci.2 Ale podobně důležitý význam má samotná paměť na zemřelé, která se zbožnými 

dary také souvisí. Ať už z toho důvodu, že bez památky na zemřelého za něj nemohly být 

obětovány mše a modlitby, tak také kvůli žijícím, kteří se často legitimizovali památkou 

zemřelého. Donační praxe navíc nebyla ustrnulá, ale dynamicky se vyvíjela.  

Pro zvolené téma má zvláště velký význam postupný vývoj písemné kultury, 

především v právní oblasti. Spolu s mnoha dalšími právními pořízeními stoupá i počet 

záznamů o darech zbožné povahy. Ty nás pak informují nejen o předmětech darování, 

jejich dárcích a obdarovaných, ale i o právních náležitostech, ekonomických vztazích a 

velmi často i myšlení jednotlivců. Zajímavé jsou také osobní údaje z života dárců a jejich 

rodinných příslušníků. Vzhledem k délce sledovaného období a počtu zaznamenaných 

osob můžeme mluvit o určitých prosopografických prvcích předložené práce. Zapomínat 

nesmíme ani na druhou stranu vztahu – na církev a její služebníky. Mnohé zmínky 

v donačních listinách nás zároveň informují – byť útržkovitě - o momentální situaci 

v církevních institucích, o jejich personálním obsazení i ekonomickém stavu. Více než jiné 

právní prameny středověku tak donační listiny dovolují nahlédnout do života zvolené 

společenské vrstvy v daném  časovém segmentu. Samozřejmě dochované prameny mají 

relevanci především pro jednu společenskou vrstvu, kterou je šlechta. Díky poměrně 

širokému časovému období, ve kterém se budeme pohybovat, nám donační listiny dovolují 

                                                 
1 Salomon REINACH, „De l’origine des prieres pour le morts“ in: Revue des Études juives 41 (1900), s. 
164.  
2 Toto téma podrobně rozebírá Jacques LE GOFF, Zrození očistce, Praha 2003, zvláště s. 56-57, 93-100, 126-
28 a 313-315. 
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vypovědět alespoň něco o stavu a směrech vývoje české společnosti, respektive jejích 

významných výseků a především jejího duchovního rozměru.  

Předložená práce je rozdělena fakticky do tří úseků, nerovnoměrně velkých. 

V prvním zahrnujícím kapitoly I a II je představeno základní vymezení tématu, jemu 

příslušných pramenů a dosavadní reflexe otázky zbožných nadání v literatuře. Dále je zde 

nastíněn vývoj donační praxe v západo- a středoevropském prostředí ve středověku až do 

doby 14. století. V následujícím úseku, který se kryje s rozsahem kapitoly III, se pokouším 

na základě pramenů příslušných k tématu práce, teoreticky popsat jednotlivé typy donací 

tak, aby poznatky byly pokud možno obecně použitelné. Alespoň pro sousedící území i 

časové periody. Závěry v obecné rovině pak používám pro popis jednotlivých případů 

darování v následujících kapitolách. Cílem této části je teoreticky popsat možné případy 

darování, které mohly nastat. A to i takové, které jsou zčásti motivovány individualitou 

dárců. Zbylá třetí část je tvořena kapitolami IV-VII. Podobně jako celou práci by i její třetí 

část bylo možné rozdělit do tří pododdílů. V první podávám statistický přehled období let 

1311-1346, které rozebírám podle různých hledisek. Druhý pododdíl na základě obecně 

stanovených principů z kapitoly III popisuje dary skupin, které jsem zvolil jako vhodné ke 

komparaci se světem české šlechty první poloviny 14. století. Po obecném popisu 

následuje rozbor konkrétních případů. Poslední pododdíl (kapitoly VI a VII) pak podrobně 

popisuje jednotlivé dary šlechty z let 1311-1346, přičemž v kapitole VII se věnuji několika 

vybraným případům, které poukazují na širokou síť vazeb, které jednotlivé donace 

provázejí.       

 

I. Téma a jeho reflexe v historiografii 
Donační listiny historikové využívali a využívají poměrně hojně. Velice často jsou 

totiž prvním dokladem o existenci obce, informace v nich zapsané jsou neocenitelným 

pramenem pro genealogy šlechtických rodů, církevní historici zase oceňují zmínky o 

existenci kostelů, jejich výbavě a obsazení, stejně jako drobné doklady o majetku kláštera 

či kostela. Vždy však byly informace o donacích využívány pouze jako prostředek 

výzkumu jiného tématu. V českém i moravském prostředí ale chybí práce, které by 

středověké církevní donace pojednaly jako téma. Toto „opomenutí“ má své logické 

vysvětlení. Donace v českém středověku jsou interpretačně dost komplikované už jen kvůli 

nutnému rozpletení složitých rodových vazeb, postižení regionálních zvyklostí, proměn 

vnímání zbožnosti, ekonomických otázek apod. Některé dary nebudou asi nikdy 
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zkoumány, protože se nepojí k význačným tématům nebo osobám. Nicméně má 

nepochybně smysl se donacemi zabývat jako svébytným fenoménem středověku. 

Na mysli mám výzkum jejich funkce ve společnosti. Cílem práce je především 

snaha o postižení struktury donací, protože na možnost komplexního zhodnocení funkce a 

její proměny v běhu času je sledovaný časový úsek přece jen krátký. Nicméně i tak 

poskytuje dostatečné množství údajů pro sledování hlavních trendů předpokládaného 

vývoje. Zaměřím se na příjemce i dárce, pokusím se zjistit, zda existují některé instituce, 

kterým jsou dary určeny ve větší míře nezávisle na osobách dárců, jinými slovy řečeno, 

zda lze hovořit o určitých módních vlnách nějakého řádu či kultu světce. Podobně důležitá 

je velikost darů a případné podmínky jeho využití. Zajímavé jistě bude nalézt možné 

vztahy mezi dárci, což by dávalo možnost sledovat chápání donací v určité společenské 

skupině, vymezené příbuzenskými vazbami, či společenským postavením. Donace mají 

vždy mnoho příčin, které jsou vzájemně propojené. Nebo alespoň koexistují vedle sebe. 

Jde především o důvody duchovní, reprezentační, hospodářské a politické, které vytváří 

logické dvojice, takže je možno mluvit o hospodářsko-politických a reprezentačně-

náboženských motivacích donací. Každá složka se podílí určitým způsobem a většinou se 

prolínají, což znemožňuje abstrahovat podíl každé z nich. Mým cílem je pokus o alespoň 

určité rozlišení zmíněných motivací (a zjistit, zda to vůbec lze). 

Jak jsem výše zmínil, donace se dosud nestaly v českém dějepisectví cílem 

podrobného rozboru, což postřehl již František Kavka, který ve své knize Vláda Karla IV. 

za jeho císařství vybídl k jejich studiu.3 Samozřejmě konstatování o neexistenci speciální 

práce není zcela absolutní. Nelze opomenout především studii Zdeňky Hledíkové o 

donacích v prvním dvacetiletí 15. století.4 Její práce je v tomto ohledu průkopnická a určitě 

může sloužit jako vzor pro zpracování jiných období. Vzhledem k odlišnému typu 

pramenů však zvolím jinou metodu. Dále se donací podrobněji dotýká Tomáš Borovský,5 

ale ani pro něho nejsou hlavním tématem, pouze jedním z prostředků výkladu. Darem jako 

formou uchování paměti se zabývá i Robert Šimůnek.6 Nelze nezmínit práci Marcina R. 

                                                 
3 František KAVKA, Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378) I. díl, Praha 1993, s. 211, pozn. 27. 
4 Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Donace církevním institucím v Čechách v prvním dvacetiletí 15. století, in: 
Husitství – reformace – renesance 1, J. Pánek – M. Polívka – N. Rejchrtová (edd.), Praha 1994, s. 251-260. 
5 Tomáš BOROVSKÝ, Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě, Brno 2005, zvláště s. 17–19, 
49–53, některé jeho závěry jsou však diskutabilní, spíše však v důrazu na význam některých jevů, než 
v jejich samotné existenci, nicméně analytická část práce je přínosná.  
6 Robert ŠIMŮNEK, Paměť a tradice v prostředí české šlechty v pozdním středověku, MHB 10, 2005, zvláště 
s. 215n., zde i odkazy na další literaturu. Dále např. Marie BLÁHOVÁ Historická paměť v pramenech raně 
přemyslovských Čech in: Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka. Praha 
2003; k memorii jako jedné z forem reprezentace i Vratislav VANÍČEK, Sociální mentalita české šlechty: 
urozenost, rytířství reprezentace in: Colloquia mediaevalia Pragensia 9. Šlechta, moc a reprezentace ve 
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Pauka,7 která má k mému tématu již velmi blízko. Přesto naše záměry nejsou identické. 

Cílem M. Pauka bylo využít darů jako pramene k pochopení vývoje šlechty. Já se zaměřím 

přímo na proces darování a na to, co může vypovědět o stavu společnosti, dobové 

mentalitě. Další stať věnoval tentýž autor donační aktivitě slezských Piastovců.8  

Paměť jako legitimizační prostředek zkoumá i Pavel Král, sice pro období raného 

novověku, ale teoretický výklad je využitelný i pro středověkou společnost.9 Dále lze říci, 

že fenoménem zbožných darů se musí alespoň okrajově zabývat každá práce o středověké 

společnosti. Cenné podněty existují i v oblasti bádání o středověkých testamentech, které 

se však věnují především městskému prostředí.10 Zapomenout nelze ani literaturu 

zabývající se špitální péčí ve středověkých městech. Špitály byly často příjemci darů.11 

Západoevropská historiografická produkce se věnovala některým aspektům, které 

zbožná nadání provází, hlavně otázkám zbožnosti a paměti.12 Paměti ve středověké 

společnosti i paměti jako antropologickému fenoménu.13 K jednotlivým dílům se vrátím na 

příslušném místě, pokud bude potřeba. Stejně jako k dalším, zde nezmíněným, autorům a 

publikacím, jelikož se týkají pouze určitých speciálních aspektů.   

                                                                                                                                                    
středověku, M. Nodl - M. Wihoda (edd.), Praha 2007, s. 141-188, hlavně s. 146. Jeho výklad k dějinám české 
šlechty jistě vzbudí další reakce, ale pro téma této práce žádná kontroverzní tvrzení nepřináší.  
7 Marcin R. PAUK, Działalność fundacyjna moŜnowładztwa czeskiego i jej uwarunkowania społeczne (XI–
XIII wiek), Kraków – Warszawa 2000.  
8 Marcin R. PAUK, „Program fundacyjny“ Piastów ślaskich w XIII wieku i jego środkowoeuropejskie 
konteksty in: Piastów ślascy w kulturze i europejskich dziejach, A. Barciak (ed.), Katovice 2007. 
9 Pavel KRÁL, Kult předků in: Paměť urozenosti, V. Bůžek – P. Král (edd.), Praha 2007, s. 173 – 186. 
10 Za všechny alespoň sborník Pozdně středověké testamenty v českých městech. Prameny, metodologie a 
formy využití, E. Doležalová, K. Jíšová (edd.), Praha 2006. 
11 Marie BLÁHOVÁ, Vývoj špitálů v raně feudální Evropě a problematika nejstaršího špitálu v Praze in: 
Documenta Pragensia VII/1, V. Ledvinka (ed.), Praha 1987, s. 44-61; Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Pražské 
klášterní špitály od 13. do počátku 15. století in: tamtéž, s. 74-88; Rostislav NOVÝ, Pražské předhusitské 
špitály in: tamtéž, s. 62-73. 
12 Ze zahraničních prací jmenujme nejvýznamnější: Michael BORGOLTE, Die Stiftungen des Mittelalters, 
ZRG 105, Kanonistische Abteilung 74, 1988, s. 71-94; Otto G. OEXLE, Memoriam als Kultur, in: Memoria 
als Kultur, Otto Gerhard Oexle (ed.), Göttingen, 1995, s. 9-78; TÝŽ Memeoria und Memorialüberliferung im 
früher Mittelalter, FMS 10/1976, s. 70-95; TÝŽ Memoriam in der Gesellschaft und in der Kultur des 
Mittelalters in: Modernes Mittelalter. Neue Bilder einer populären Epoche, J. Heinzle (ed.), Leipzig 1994; 
Nobilitas. Funktion und Repräsentation, des Adels in Alteuropa, O. G. Oexle – W. Paravicini (edd.). 
Göttingen 1997; Joachim VOLLASCH, Das Projekt „Societas et Fraternitas“ in: Memoriam in der 
Gesellschaft des Mittelalters, D. Geunich – O. G. Oexle (edd.), Göttingen 1994, s. 11-31; přehledně Arnold 
ANGENEDT, Německá medievistika o náboženství, církvi a liturgii, ČČH 100, 2002, zvláště s. 766-777; 
TÝŽ, Velká doba černých mnichů. K významu donace a modlitby, in: Svatý Prokop. Čechy a střední Evropa, 
ed. P. Sommer, Praha 2006, s. 26-33. Mnoho poznatků přináší i Georges DUBY, Vznešené paní z 12. století. 
II Památka babiček, Praha 1999, Jacques LE GOFF, Zrození očistce, Praha 2003, Gerd ALTHOFF, 
Geschichtsbewusstsein durch Memorialüberlieferung in: Hochmittelalterliches Geschichtsbewusstsein im 
Spiegel nichthistoriographischer Quellen, H.-W. Goetz (ed.), Berlin 1998. Další zajímavý pohled na otázku 
paměti představuje Horst WENZEL, Hören und Sehen, Schrift und Bild: Kultur und Gedächtnis im 
Mittelalter, München 1995, ale zaměřuje se především na oblast dějin umění. 
13 Jacques LE GOFF, Paměť a dějiny, Praha 2007, zvláště s. 68-111. 
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Jádro předložené práce tvoří přehled a rozbor šlechtických donací v českých 

zemích za vlády Jana Lucemburského. První polovina 14. století představuje jisté završení 

ve vývoji české společnosti. To, co začalo ve 13. století a je poměrně výstižně nazýváno 

„modernizací 13. století“ samozřejmě nekončí rokem 1300. Právě v první polovině 14. 

století se mohly proběhlé změny ze století předchozího plně projevit a nabrat novou 

dynamiku. Počátek 14. století představuje dobu, kdy se plně etablovala česká šlechta, tak 

jak ji máme tendenci chápat. Hlavně ve smyslu konkrétních rodů a osob. Zároveň se 

stabilizují i další složky společnosti. Právě proto je počátek lucemburské vlády tak 

zajímavý. Na základě zbožných donací lze demonstrovat mnohé z probíhajících změn, a to 

jak právní vztahy, tak některá myšlenková schémata a především praxi. V případě donací 

můžeme pozorovat poměrně zásadní proměnu předmětů nadání, stejně jako i forem 

očekávané protihodnoty.  

Šlechta byla zvolena jako sociální skupina, u níž je možné nalézt největší množství 

případů darování. Ale ani toto vymezení není zcela bezproblémové. Samozřejmě mezi 

dárce zahrnu v práci všechny šlechtice, stranou naopak ponechám krále, jeho rodinu a 

měšťany. Zůstává však skupina církevních hodnostářů, kteří odkazují nebo dávají dar 

církvi. Jejich původ je často nejistý. Rozhodl jsem se jejich dary pojmout do analýzy, ale 

zároveň je oddělit jako zvláštní kategorii, do níž jsem zařadil i Jana Volka, ač je jeho 

příslušnost nestabilní (ve 20. letech spíše řazen ke šlechtickým skupinám, ač s vazbou na 

Elišku Přemyslovnu, později pak mezi spolupracovníky Karla IV.). Elišku Rejčku jsem 

přiřadil ke šlechtě vzhledem k jejímu životu ve 20. a 30. letech 14. století mimo 

panovnický dvůr. Její osoba přináší velké množství poznatků a lze bez rozpaků prohlásit, 

že zásadně ovlivnila nadační činnost první poloviny 14. století. Především pak na Moravě. 

Dále budu sledovat dary učiněné pouze českými šlechtici, nikoli tedy zahraničními 

donátory českým institucím (jejich množství je ostatně zanedbatelné). A také 

nezapočítávám dary slezských knížat v jejich državách. Naopak nelze pominout dary 

českých šlechticů zahraničním institucím. Naznačují propojení středoevropského prostoru 

bez ohledu na zemské hranice. Vymezený okruh osob a času je sice dostatečný pro 

možnost formulovat závěry, ale zároveň nedostačující. Z definovaných dispozic můžeme 

pouze sledovat vývoj v rámci jedné skupiny. Avšak česká šlechta nežila ve vakuu, je více 

než pravděpodobné, že na její život měly vliv i jiné společenské skupiny, snad i 

přeshraniční kontakty. Proto jsou ve dvou kapitolách podobným způsobem zpracovány 

královské donace a šlechtické donace v Horních Rakousích. A to za jedno desetiletí, které 

považuji za minimální dobu, která může poskytnout relevantní výsledky.  
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Proč byly vybrány královské donace je asi zřejmé. Především z prestižního hlediska 

mohly ovlivňovat donační praxi šlechty. Moje pozornost se zaměří na královské donace 

v prvním desetiletí vlády Jana Lucemburského. Rakouský případ je sice trochu 

komplikovanější, ale také jasný. Abychom mohli o vývoji v českých zemích v 1. polovině 

14. století něco seriózně vypovědět, musíme mít vztažné body. Tedy situace, se kterými 

bychom mohli fakta o sledovaném vývoji srovnat. Protože bez této komparace jsou údaje 

z českých zemích z let 1310–46 jen přehledem, který je sice vzhledem ke svému rozsahu a 

časovému záběru již schopen mnohé ukázat, ale stále jen přehledem. Dokonce můžeme 

mluvit o tendencích vypozorovaných na základě zkoumání zmíněných údajů, ale stále je 

možné práci vytknout poletování ve vzduchoprázdnu, respektive v časoprostoru, bez 

pevného zakotvení vzhledem k předchozí době. I zmíněné tendence se plně prokáží až po 

konfrontaci s jinými oblastmi. Teprve pak vznikne kontext, ve kterém mohou vyniknout 

skutečnosti, které by jinak zapadly. A především pak, takové srovnání dovolí vypovědět, 

v jakém vztahu se česká šlechtická (a potažmo nejen ta) společnost nacházela vzhledem 

k dalším entitám ve středoevropském prostoru, alespoň v této jedné oblasti. Abychom 

nezůstali uzavřeni v jednom čase, vybral jsem ještě šlechtické donace z posledního 

decennia 13. století jako další vztažný bod. Měly by především potvrdit, zda očekávání, 

která můžeme formulovat na základě rozboru nadací z let 1310–46, jsou reálná či nikoli. 

Tedy zda předcházejí vývoj vskutku vypadal, tak, jak ho naznačují změny v hlavním 

sledovaném období. I když je samozřejmě nutné odmítnout pokusy mechanicky aplikovat 

tezi o neustálém vývoji směrem k dokonalejším formám. Předpoklad tedy zní, že dary 

z konce 13. století by svou formou i předměty darování měly odpovídat počátku 14. století 

a nikoli pozdějším (třicátým a čtyřicátým) letům.  

Jak jsem zmínil již naznačil, od konce dvacátých let 14. století lze zaznamenat 

změnu forem donací. Již nejde o prosté dary pro remedio animae, ale stále častěji se 

objevují požadavky na různá anniversária či zbožné nadace. Svědčí o proměně 

(„modernizaci“) společnosti, respektive o proměně vnímání a nazírání, což je formulace, 

která více vystihuje naznačený stav. V darech můžeme pozorovat tlak na stále vyšší 

potřebu přesných termínů a podrobnějšího výpisu práv i povinností, tlak na konkretizaci 

v právních vztazích. To opět můžeme přičíst vývoji dobového právního i náboženského 

myšlení.     

Z pramenných edic jsem využil Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae 

et Moraviae (RBM) a Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae (CDM), který mi 

posloužil hlavně k ověření informace v regestáři. Odkaz na CDM cituji pouze pokud 
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přináší více informací pro zvolené téma než regestář. Pravost listin jsem zvláštně 

neověřoval.14 Kusy, které byly pro mou práci relevantní, považuji za důvěryhodné ve 

vztahu k aktu donace. Dále jsem pracoval i s některými dalšími edičně zpřístupněnými 

dokumenty.15 Pro ověření a zpřesnění informací jsem využil i listiny uložené ve fondu 

zrušených klášterů v Národním archivu v Praze. Pro rakouské prostředí mi byl pomůckou 

především Urkunden-Buch des Landes ob der Enns, svazek pátý vydaný v r. 1868.  

 

II. Zbožné dary v evropském a českém středověku  
 

Jak již bylo řečeno v úvodních slovech, dary (donace, nadace) církvi jsou jedním 

z typických znaků středověké společnosti. Nejsou jejím výtvorem nebo specifikem. 

„Středověk měl za to, že mrtvé je z jejich bolestného postavení možno vysvobodit především 

prostřednictvím zádušních mší. Duchovní za ně samozřejmě přijímali peníze“ říká Peter 

Dinzelbacher.16 Stejně se vyjadřuje i Georges Duby „Nosit mnichům dary, aby co nejlépe 

udržovali memoria, bylo aktem zbožnosti“. 17 V obecném povědomí veřejnosti zůstaly 

zapsány dodnes, což je ovšem dáno i tím, že tato tradice má své pokračování i 

v současnosti. Jsou vnímány jako poměrně negativní prvek. Výsledkem této práce by mělo 

být i poukázání na fakt, že mnohdy je sice zmíněný dojem celkem oprávněný, ale často 

právě naopak. Ostatně jako mnoho jiných „obecných vědomostí“ o minulosti. 

Pokud omezíme (pouze z prostorových důvodů, nikoli proto, že by orientální 

kultury nebyly inspirující) starověkou tradici na antiku, lze konstatovat, že již u Římanů 

můžeme poukázat jak na praxi obětin bohům, tak i na kult památky předků. Při každé 

prosbě vůči bohům, bylo třeba obětovat dar, aby se prosba vyplnila. Ať už šlo o potraviny 

nebo zabité zvíře. Ještě významnější je pro naše téma kult předků. Každá významná 

patricijská rodina vystavovala na čestném místě svého domu voskové posmrtné masky 

svých předků. Zemřelí příslušníci rodiny legitimizovali a povznášeli postavení žijících. 

V pozdějších dobách, kdy majetek přestal být identifikátorem urozenosti, byli právě slavní 

                                                 
14 Listiny jsem samozřejmě podrobil formální i textové kritice, pouze jsem jednotlivě neověřoval pravost 
pomocí paleografických a sfragistických metod. 
15 Např. Anna KUBÍKOVÁ, Bohemikální listiny v archivu premonstrátského kláštera v hornorakouském 
Schläglu, Archivní časopis, číslo 1, 1999, s. 12-20. Plné znění listin ze Schläglu pak: Urkundenbuch des 
Stiftes Schlägl, Istfried H. Eichler (ed.), Schlägl 2003. Dále využity i edice jednotlivých listin a dalších 
pramenů v  edicích, které zmíním na příslušném místě. Připomeňme alespoň Monumenta Vaticana res gestas 
Bohemicas illustrantia, Pragae 1903-2003 a Urkundenbuch des cistercienserstiftes b.Mariae V. zu Hohenfurt 
in Böhmen, M. Pangerl (Hrg.), Fontes rerum austriacarum XXIII, Wien 1865. 
16 Peter DINZELBACHER, Poslední věci člověka. Nebe, peklo, očistec ve středověku, Praha 2004, s. 63. 
17 G. DUBY, Vznešené paní, s. 28. 
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předci (ti konkrétně doložitelní) důkazem urozenosti. Další významný příspěvek do vývoje 

myšlenky memorie přinášejí náhrobní nápisy na římských hrobkách. Ovšem cílem této 

práce jsou zbožné dary v českém středověku. Tak tedy postupme dále. 

Společně s dalšími tradicemi převzalo křesťanství ze starého Říma i mnohé 

zvyklosti týkající se smrti a vzpomínky na mrtvé. Již sv. Augustin vyzval žijící, aby se 

modlili za mrtvé.18 Nezastupitelnou roli zde hrálo myšlení iroskotského mnišství, která 

prosadila myšlenku možnosti odčinění hříchů na základě pokání (jednou z forem pokání 

pak mohlo být i poskytnutí daru za přímluvné modlitby).19 Nejde o originální iroskotskou 

reformu, i ona je pokračováním reformy benediktýnského řádu Řehořem I. Velikým, který 

myšlenku zbožných darů podporoval a prosazoval. Jak dokládá J. Le Goff, myšlenka 

modlení se za mrtvé přešlo do křesťanství z židovských náboženských praktik. Nejdříve se 

modlilo pouze obecně za Boží přízeň. Až na konci 5. století je doložen text, což 

neznamená, že dříve tomu tak  nebylo, pouze nebylo zachyceno, ve kterém se křesťané 

modlí za spasení duše – pro redemptionem animae suae.20 Ale již v 6. století máme hojné 

doklady o praxi poskytování almužen a modlení se za konkrétní mrtvé (zatím ještě bez 

darů za modlitby), kterým je tím pomáháno odčinit jejich drobné hříchy.21 Součástí raně 

středověkého práva byl i princip říkající, že jednou z forem odčinění zločinu je nahrazení 

škody postiženému. V případě lidských hříchů byl poškozeným do jisté míry Bůh. Proto 

můžeme zbožné dary v daném období chápat i jako formu odčinění.22  

Iroskotské mnišství připouštělo možnost vykoupení se ze svých hříchů. Obvyklým 

způsobem bylo pokání a půst na základě rozhřešení knězem, ale existovala i možnost 

poskytnout hmotný dar církvi. Její služebníci, vzhledem k specifickému charakteru tamní 

církve především mniši, se pak modlitbami zasloužili o zkrácení vyměřeného pokání. O 

darech oltářům můžeme číst již od 7. století. Dary byly vlastně do jisté míry také 

umožněny změnami (šlo o zprostředkování a doplnění reforem Řehoře Velikého) 

provedenými iroskotským mnišstvím, které kontinentální Evropa akceptovala. Jde o změnu 

ve složení klášterních konventů. Dříve byla naprostá většina mnichů bez svěcení nebo jen 

se základním svěcením. Od iroskotských reforem se stále zvyšoval počet mnichů, kteří 

měli kněžské svěcení. Proto mohli klášterní komunity sloužit více mší. Díky množství 

mnichů se navíc mohla i dodržet zásada, že mše lze sloužit jen v přítomnosti lidu. To bylo 

                                                 
18 AURELIUS AUGUSTINUS, Vyznání 9, 13, Praha 1992, s. 296.  
19 A. ANGENENDT, Velká doba, s. 26-27. 
20 J. LE GOFF, Zrození očistce, s. 57. 
21 J. LE GOFF, Zrození očistce, s. 93-100. 
22 Hugh LAWRENCE, Dějiny středověkého mnišství, Praha 2001, s. 69-71. 
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přítomností mnichů splněno, takže se mohly sloužit mše za mrtvé dárce i mimo obvyklé 

termíny. A díky tomuto se začaly kláštery stávat příjemci stále většího množství darů. 

Mohly nabídnout protihodnotu. Nebo jinými slovy G. Dubyho „Klášterní společenství se 

totiž jevila jako zvláště kvalifikovaná k péči o zesnulé. Tyto rozsáhlé a dobře uspořádané 

domy, kde se čety mnichů ve dne v noci věnovaly jednohlasnému opěvování boží slávy a 

které Bůh na oplátku štědře obdarovával, prokazovaly vskutku skvělou úctu jednomu nebo 

několika zesnulým a svatým, kteří byli v jejich kostele přítomni svým vyobrazením a tím, co 

se zachovalo z jejich těla. … Podle podobného rituálu sloužili mniši bohoslužby za jiné 

zesnulé: za své řeholní bratry nebo nejštědřejší dobrodince, tj. za ty, kteří si – velmi draho 

(jak zjistíme, otázka ceny za duchovní protislužby je velmi komplikovaná a jednoznačně 

nelze tvrdit, že vždy byla cena vysoká – pozn. Z. V.) – koupili svůj vstup do klášterního 

společenství a dosáhli duchovního začlenění do jeho „bratrstva““.23    

Jak říká Arnold Angenendt „Takto vznikl nejúčinnější středověký systém daru a 

protihodnoty“.24 Jako protihodnoty kláštery nabízely modlitby, slavení mší a almužny pro 

chudé. Zároveň také opatrovaly památku na dárce. Praxe zbožných darů se velice rychle 

rozšířila po celé západní Evropě. V roce 751 předává tehdy ještě majordomus franské říše 

Pipin klášteru Saint Denis dar. V listině se pak mimo jiné praví „… aby se jim více líbilo, 

modlit se neustále dnem i nocí za nás, naše syny a za trvání franské říše neustále dnem i 

nocí a prosit o milosrdenství Páně a – jak nám slíbili – každodenně přednášet naše jména 

jak při mši, tak v jejich zvláštních přímluvách u hrobu svatého Dionýsia“.25 Brzy bylo 

nutné stanovit podmínky, za kterých mohly obdarovaní poskytovat žádanou protislužbu, 

tedy co přesně mohou nabízet. První taková pravidla přináší misál z kláštera v Bobbiu, 

který vznikl na počátku 8. století.26 Středověké nadace provází ještě jeden aspekt, který 

sice není pomíjen, ale je zmiňován méně často. Jsou jím nadace pro chudé. Velkou část 

zbožných darů provázela i podmínka živit chudé a nemocné. Kláštery tak poskytovaly 

sociální zázemí pro celkem značné počty potřebných, péči o chudé jako součást zbožných 

nadání prosadil již Řehoř Veliký, který řekl „To co se poskytuje chudým není dar, nýbrž 

vzájemný obchod, vždyť to, co člověk dává, bezpochyby zase dostane zpátky, a to v míře 

mnohonásobně větší“.27 Pro charakter života ve středověké společnosti jde o důležitou 

okolnost. Se vzrůstajícím počtem darů a tím i nadání pro chudé musely kláštery v rámci 

                                                 
23 G. DUBY, Vznešené paní, s. 20. 
24 A. ANGENENDT, Velká doba, s. 27. 
25 citováno dle A.  ANGENENDT, Velká doba, s. 27. 
26 A. ANGENENDT, Velká doba, s. 27. 
27 citováno dle Norbert OHLER, Umírání a smrt ve středověku, Praha 2001, s. 55. 
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svých reforem omezit maximální počet chudých, které měly živit. Ve 12. století 

zaznamenáváme i stesky mnichů, že museli omezit svou potřebu, aby dostáli všem 

povinnostem ve výživě chudých. 

Značné množství dárců dalo vzniknout novému druhu písemností, tzv. knih paměti 

(nesloužily pouze k zapisování jmen dárců, ale především darovaného majetku jako právní 

pojištění aktu). V raném karolinském období existovaly nejdříve společné libri vitae (a 

podobná kniha života měla být vedena v nebi, jména zapsaná na zemi se měla dostat i do 

nebeské), do kterých se bez rozdílu zapisovala jména žijících i mrtvých členů konventů 

stejně jako jména dárců. Postupným vývojem ještě v karolinské době vznikly libri 

memoriarum (memoriales), do nichž byli zapisováni příznivci kláštera. Objevily se také 

libri confraternitarum. Jak název napovídá sloužily k zapisování osob, které byly přijaty 

(pochopitelně na základě projeveného dobrodiní ve prospěch kláštera) do konfraternity, 

tedy do duchovního společenství mnichů. V reálném životě se funkce jednotlivých typů 

knih prolínaly, stejně jako knihy samotné. Jména ze seznamů byla buď přímo předčítána 

nebo knihy ležely na oltáři během mše. Dalším významným druhem pamětních knih byla 

nekrologia. V nich byla jména jednotlivých vzpomenutých zapisována ke dnům 

v kalendáři. V raném středověku bylo častou praxí, že jednotlivé kláštery si navzájem 

vyměňovaly své seznamy a tak rozšiřovaly počet modlících se, za ty na které vzpomínaly. 

Z dalších druhů pamětních knih zmiňme ještě libri anniversariorum, libri sepulcrorum 

nebo fundační knihy. Ne všechny se vyskytují v českém prostředí, pro nás mají největší 

význam nekrologia, kterých je dochován přece jen vyšší počet.28    

Jak můžeme pozorovat, otázka zbožných darů a otázka paměti spolu úzce souvisí 

již od počátku existence zbožných nadání (i když přece jen je nutné zdůraznit zbožný účel 

jako prvotní). Bez paměti na jednotlivce nebylo možné pro něho vyprosit přímluvu. Ale 

potřeba rodové paměti byla dána i praktickými důvody. S posilováním svých pozic začala 

církev mnohem více trvat na dodržování kanonických předpisů. Pro běžný život šlechty 

bylo jedním z nejdůležitějších nařízení o omezení možností sňatku z důvodu příbuznosti. 

V základním vyjádření až do sedmého kolena. Proto bylo velmi vítané a přímo žádoucí, 

pokud klášter mohl poskytnout informace o předcházejících generacích a tak pomoci 

vyvarovat se případného problému. Stejně tak můžeme spatřovat základy tlaku šlechty na 

                                                 
28 A. ANGENENDT, Velká doba, s. 27-28; M. BLÁHOVÁ, Historická paměť, s. 55; G. DUBY, Vznešené 
paní, s. 21; Hans - Werner GOETZ, Život ve středověku, Praha 2005, s. 105; J. LE GOFF, Zrození očistce, s. 
126-127.   
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reformu klášterů kolem roku 1000 v přání, aby byly vedeny podle pravidel řehole a aby tak 

prosby konventních mnichů byly vskutku účinné a nápomocné.29  

Praxe poskytování duchovních protislužeb k spáse duše se stala velice populární. 

Již za poměrně krátkou dobu narostly seznamy těch, za které se mniši modlili, do obřích 

rozměrů. Ač je to neuvěřitelné, tak dvě století intenzivní donátorské aktivity přinesly 

desítky tisíc záznamů. Libri memoriales z karolinské doby obsahují mezi 15 000 až 40 000 

záznamů jmen.30 Extrémní případ představuje clunyjské nekrologium s 85 000 jmen.31 I 

přes tyto počty patřili všichni jmenovaní mezi příslušníky společenské elity, tedy šlechta a 

vysocí církevní hodnostáři, případně mniši příslušných klášterů. Existoval proto tlak na 

reformu forem zádušní vzpomínky. U menších a ne tak prestižních klášterů nebyl počet 

vzpomínaných tak velký, ale na druhou stranu ony neměly stejné množství konventních 

členů jako Cluny a další. Zmíněné počty nedovolovaly, aby byl každý ze zapsaných 

vzpomínám jednotlivě během hlavní konventní mše, místo toho se pouze pokládaly 

rozevřené pamětní knihy na oltář. Mnozí dárci tak změnili své dary. Kromě pozemků 

začali poskytovat plátna na oltáře, kalichy nebo zaplatili výzdobu kláštera. Na darovaných 

předmětech pak můžeme nalézt jejich jména nebo erby. Tak si zajistili, že jejich osoba byla 

obrazně řečeno stále na očích.32 Snaha nepominout žádného z těch, kdo si to zaslouží, 

stejně jako i ohled na zástupy prostých věřících, za které se modlili jen jejich blízcí (a to 

ještě asi omezeně) a kteří pravděpodobně také projevovali zájem, aby získali pomoc 

pomáhající ku spáse, vedl na počátku 11. století (J. Le Goff klade do třetího decennia 11. 

století, podle legendy o sv. Odilovi, kterou sepsal Petr Damiani) k vzniku svátku Památky 

zemřelých, která se slavila po svátku Všech svatých. Není vůbec překvapivé, že tento 

svátek, který anonymně vzpomíná všechny zemřelé, vznikl právě v klášteře Cluny, odkud 

se velmi rychle šířil.   

Vznik svátku můžeme vysvětlit i jako reakci clunyjských na přecenění svých 

možností. Obvyklá protihodnota za dar byla na počátku 11. století dvě zpívané mše denně, 

individuální mše od jednotlivých řeholníků a navíc kanonické hodinky v rozsahu až 215 

žalmů.33 Takový rozsah časem vyčerpal i tak personálně bohaté opatství jako bylo Cluny. 

Muselo narazit na strop svých možností. Ale i v 11. století pokračovalo poskytování darů 

klášterům, které za ně stále nabízely cenné protihodnoty. Rozšířilo se však jejich spektrum. 

                                                 
29 G. DUBY, Vznešené paní, s. 19, 22. 
30 J. LE GOFF, Zrození očistce, s. 127. 
31 H. – W. GOETZ, Život, s. 141 
32 N. OHLER, Umírání a smrt ve středověku, s. 39-40. 
33 A. ANGENENDT, Velká doba, s. 28. 
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A je pravděpodobné, že se omezovaly obřady za donátory, kteří byli již delší dobu mrtvi. 

To ovšem jen za podmínky, že jejich potomci nebyli schopni prosadit pevné dodržení 

odkazu. Místo jmenování každého dárce se pouze pokládaly rozevřené pamětní knihy na 

oltář během mše. Zároveň již od 10. století dochází stále častěji k pohřbům šlechticů 

v klášterních kostelech. Dříve bylo toto privilegium vyhrazené králům a církevním 

hodnostářům. Kláštery se však bez podpory ze strany šlechty nemohly obejít. Dejme opět 

slovo P. Dinzelbacherovi při popisu situace v 11. a 12. století „Jednou z hlavních 

materiálních podpor klášterů bylo přece to, že jim laikové přinášeli dary, aby byli přijati 

do bratrstva modlitby a aby se za ně mniši a jeptišky po jejich smrti modlili“.34  

Hromadění majetku ze zbožných darů a s tím související úpadek mravů se stávalo 

terčem sílící kritiky. Nové řády, které od 11. století vznikaly, se k donacím stavěly 

odmítavě. Kartuziáni je odmítli zcela, cisterciáci sáhli spíše k „racionalizaci“ praxe. 

Zmenšili počet zpívaných žalmů na 37 (respektive na 150 týdně).35 I k přijímání do 

konfraternity a pohřbům na klášterní půdě či přímo v chrámu, se cisterciáci stavěli 

v raných dobách své existence značně negativně.36 Nicméně již poměrně brzy od přísných 

nařízení ustupovali a také sloužili mše za dobrodince a podporovatele. Ale hlavní prapor 

odporu proti získávání majetku pozvedly žebravé řády vzniklé na počátku 13. století – 

františkáni a dominikáni. Ale i oni se této praxi poměrně rychle přizpůsobí, což souvisí 

s tím, jak začali získávat podíl na duchovní správě ve městech. Při hodnocení situace na 

přelomu 13. a 14. století tak již může J. Le Goff prohlásit „Bylo by zajímavé prostudovat 

také postoj žebravých řádů, které byly, jak známo, velkými lovci závětí…“.37 Zde jsme 

narazili na další zajímavý pojem, kterému se podrobněji budu věnovat u konkrétních 

příkladů. Většina převáděných majetků byla poskytnuta jako dar. Tedy za života 

původního majitele, kdy stanovil všechny podmínky a měl možnost i zkontrolovat řádné 

převzetí a potvrzení závazku ze strany nabyvatele. Druhou možností je dotovat zádušní 

vzpomínky na svou osobu pomocí závěti. V západní Evropě se testamentární praxe začíná 

obnovovat ve 12. století společně s obnovou tradic římského práva. Naopak období 8. – 12. 

století můžeme označit za dobu, kdy se takřka všechny dotace církvi staly jako dary za 

života dárců. Od 12. století se poměry opět obrací.38 

                                                 
34 P. DINZELBACHER, Poslední věci, s. 27. 
35 Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420, 1.svazek, Praha 1998, s. 29-30. 
36 A. ANGENENDT, Velká doba, s. 30. 
37 J. LE GOFF, Zrození očistce, s. 313. 
38 N. OHLER, Umírání a smrt ve středověku, s. 45. 
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Dárci sice zprvu dávali přednost velkým a zavedeným klášterům, ale poměrně brzy 

rozpoznali výhody založení vlastního kláštera. Ten pak přednostně zajišťoval péči o duše 

rodiny zakladatele, který tím získával značnou prestiž a navíc dary od dalších drobnějších 

dárců ještě rozšířily majetek, který měl fundátor pod určitou kontrolou (jak bohatl klášter, 

rostl vliv fundátora). U velkých pozemkových vlastníků pak platilo i to, že vazalové 

kláštera byli k dispozici i fundátorovi a tím zvyšovali jeho vojenskou sílu. Což ovšem není 

praxe, která by  byla obvyklá v českých zemích. Naopak i v nich platilo, že darováním 

majetku dárce zcela neztrácel právo k tomu, co poskytl. Tímto způsobem mohla být část 

rodového majetku ochráněna před politickými změnami.39 

Od 12. století začala donační činnost v západní Evropě získávat novou dynamiku. 

Především v souvislosti s upevňujícím se učením o očistci.40 Opět se rozvíjí praxe 

zapisování do pamětních knih. Od třináctého století můžeme zachytit vznik různých 

bratrstev, většinou na cechovním základě, která mezi svými zásadami mají i povinný podíl 

na vystrojení zádušní mše za svého člena, stejně jako účast na ní. V českých zemích máme 

takový doklad z roku 1348 ve stanovách cechu pražských malířů a štítařů.41 Ze dvacátých 

let 14. století pak pochází statuta dokonce dvou pohřebních bratrstev z prostředí 

svatovítské kapituly.42 Úkolem obou bratrstev bylo zajištění liturgických obřadů za 

zemřelé členy. Statuta podrobně popisují úkoly všech členů při slavení vzpomínky, 

přičemž stanovují i takové podrobnosti jako rozměry svící a texty písní. Zároveň členství 

bylo limitováno, bez omezení otevřeno jen pro členy kapituly a příslušníky královského 

rodu.  

Víra v očistec byla jednou z hnacích sil donátorské činnosti (přestože ne jedinou). 

Citujme P. Dinzelbachera „Víra v očistec se stala koncem středověku hlavním popudem 

pro zbožnost projevující se činem. Pro spoustu potřebných to znamenalo pomoc – jakožto 

zástupci zemřelých byli obdarováváni almužnami, zřizovali se pro ně bezplatné lázně, byla 

pro organizována zdravotní péče atd. Teprve víra v očištění na onom světě umožnila 

rozhřešení i prodej odpustků, ale také se na jejím základě lidé starali o budoucnost svou i 

blízkých. Modlitby, pouti, almužny, askeze za každý z těchto činů mohl věřící doufat v úlevu 

na onom světě. Za nejúčinnější bylo nicméně prohlašováno kněžské zprostředkování. 

                                                 
39 N. OHLER, Umírání a smrt ve středověku, s. 37-38. 
40 J. LE GOFF, Zrození očistce, s. 313-314. 
41 Cechovní kniha pražských malířů, Hana Pátková (ed.), Pragae 1996, s. 9-10, staročeský překlad. 
42 Hana PÁTKOVÁ, Středověká bratrstva v katedrále sv. Víta v Praze in: Sborník archivních prací XLVII, 
1997, Praha, s. 3-71.  



 15 

Berthold z Řezna již ve 13. století spočítal hodnotu jedné mše: deset let muk je účastí na ní 

zkráceno na šest týdnů.“ 43  

V některých částech západní Evropy souvisela transparentní zbožnost i s dalšími 

ryze praktickými důvody. V době pronásledování kacířů, především katarů na jihu Francie, 

bylo poskytování darů církevním institucím jedním z prostředků, jak projevit své 

pravověří. Učení o očistci, který se zbožnými nadacemi přímo existenčně souvisí, 

definitivně stvrdila bulla papeže Benedikta XII. Benedictus Deus z roku 1336, která trvale 

kodifikovala představy o očistci. Již II. lyonský koncil vydal informaci, jakým způsobem 

je možné pomoci trpícím duším. Lze tedy říci, že od 12. století počet darů opět roste. Ve 

14. století je stále poměrně vysoký, ale vrcholu donační činnost (v celoevropské měřítku) 

dosahuje až v následujícím století, respektive od konce 14. století. Souvislost můžeme 

hledat v přestálé morové krizi i dalších okolnostech dobového života.44 

Zbožná donace má z časového hlediska dva aspekty. Prví, když se dar dával a 

druhý, když se začalo s plněním slibu. Tedy v čas smrti dárce (pokud byl dar za něho). Jde 

o mimořádně důležitou část dohody o posmrtné památce, protože častou součástí 

podmínek darování bylo i přání vykonat pohřeb podle určených podmínek. Ty byly velmi 

různorodé a příbuzní hráli velkou roli. K jednotlivým případům se vrátíme v části 

pojednávající o konkrétních donacích v českém středověku. Zde však stojí za připomenutí 

teze G. Dubyho o významné roli žen při zajišťování posmrtné památky. Dejme mu slovo 

„Určité náznaky…dovolují předpokládat, že paním,…, příslušela starost o správné 

uspořádání vzpomínkových obřadů, …, totiž o to, aby jména mrtvých neupadala 

v zapomnění a byla v příslušné dny připomínána. … Zdá se totiž, že ženy měly 

k nebožtíkům výsadní vztahy.“ 45 Autor mluví o situaci ve 12. století. V následujících věcích 

se úloha ženy transformovala podle proměn péče o posmrtnou památku a usilování o 

očištění duše. Důležitost zmíněné teze se ukáže při rozboru  darů v českém, či přesněji 

řečeno moravském prostředí. Ovšem na druhou stranu je třeba varovat, před mechanickou 

aplikací Dubyho teze na české prostředí.  

Krátkou poznámku věnujme ještě podobě slavení památky zesnulých. Jak je zřejmé 

z univerzálního charakteru katolické církve, mnohé prvky jsou společné všem evropským 

zemím. Jedním z oněch prvků je báseň Dies irae. Roku 1249 ji minorité zařadili do 

mešních textů za zemřelé a brzy pronikla i mimo minoritský řád. Byla užívána při mších za 

                                                 
43 P. DINZELBACHER, Poslední věci, s. 81. 
44 P. DINZELBACHER, Poslední věci, s. 64; Lenka BOBKOVÁ – Milena BARTLOVÁ, Velké dějiny zemí 
Koruny české IV.b, Praha – Litomyšl 2003, s. 83. 
45 G. DUBY, Vznešené paní, s. 17n. 
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jednotlivé zemřelé i o svátku Památky zesnulých.46 Báseň v sobě spojuje obavu z přísně 

spravedlivého a tudíž krutého božího soudu a naději na boží milosrdenství a přímluvy 

svatých.    

I v českém prostředí mají donace církvi dlouhou tradici. Dary na podporu 

církevních institucí jsou doloženy již v samém počátku české státnosti. Ovšem informací, 

které můžeme z nejstarších donačních aktů získat, je velmi málo. Povětšinou se omezují na 

hmotné zajištění obdarovaného. V 9. – 11. století pochází naprostá většina darů od knížat. 

Jmenujme nejstarší založení jako jsou břevnovský klášter nebo klášter v Ostrově. 

Z knížecích donací 11. století můžeme zmínit alespoň dva „klasické příklady“, které se 

objevují takřka v každém shrnutí českých dějin tohoto období. Jde o založení kapituly 

v Litoměřicích z roku 1057 a fundaci kláštera v Hradisku u Olomouce z roku 1078.47 

Výpovědní hodnota záznamů o zmíněných darech spočívá především v postižení 

hospodářských otázek. Z dikce listin je samozřejmě velmi těžké něco zjistit o charakteru 

zbožnosti nebo reprezentace jedince, byť i na knížecí úrovni. Ale už můžeme pozorovat 

alespoň význam, který se zmíněným termínům přikládal. Tedy, zda byla otázka 

transparentní zbožnosti vnímána jako tak důležitá, aby sama o sobě byla dostatečným 

zdůvodněním poskytnutí daru. Mohu říci, že ano.  

 Od 11. století však máme i první doklady o šlechtických donacích, které rozhojňují 

náš pohled na zbožné dary a přináší další zmínky o zbožnosti, takže můžeme pomalu začít 

s vytvářením si představy o významu, který darům dárci přikládali. A opět se nevyhneme 

otázkám zajištění majetku. Budou ještě po poměrně dlouhou dobu významnější, než jiné. 

Jistou proslulost již v české historiografii získala donace hradského správce Mstiše.48 Je 

charakteristické, že jeho nadání bylo motivováno snahou ochránit majetek a nikoli 

zbožností. Dosavadní výzkum se zaměřoval především na informace o majetku rané 

šlechty, o kterém donační listiny vypovídají poměrně podrobně.49 Se vrůstajícím počtem 

záznamů o poskytnutí darů od počátku 12. století můžeme sledovat i další zmíněné stránky 

donací. Při sledování darovaného majetku nejlépe poznáváme proces vytváření pozemkové 

vlastnictví šlechty ve 12. století. Otázka reprezentace, stejně jako role zádušní vzpomínky 

                                                 
46 N. OHLER, Umírání a smrt ve středověku, s. 102-105.  
47 Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (dále CDB) I, ed. G. Fridrich, Pragae MCMIV-
MCMVII, s. 33, č. 55; CDB I, s. 82, č. 79; i v těchto dvou listinách můžeme nalézt drobné odchylky ve 
vyjádření duchovní motivace daru. 
48 Cosmae Pragensia Chronica Bohemorum, B. Bretholz (ed.), in: Monumenta Germania historica – 
Scriptores rerum bohemicarum, Nova series II, Berolini 1923, II.19, s. 111. 
49 Josef ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí, Praha 1997, s. 197-200, 240-244; Jan KLÁPŠTĚ, Proměna 
českých zemí ve středověku, Praha 2005, s. 48-165; M. R. PAUK, Działalność fundacyjna, s. 37-58. 
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za spásu duše hraje stále větší význam (příkladem nám může být založení milevského 

kláštera velmožem Jiří nebo tepelského Hroznatou).  

 S etablováním rytířské kultury v českých zemích, což se stalo v první polovině 12. 

století, mění svůj charakter i zbožné donace. Rytířská kultura má mnoho znaků, ale velmi 

často mezi ně bývá počítána zbožnost a štědrost vůči chudým i církvi. Jiří Jurok dokonce 

říká, že „šlechtická reprezentace se projevuje jednak jako rytířská kultura a jednak jako 

zbožnost, projevovaná charitou a zejména fundací církevních institucí“.50 Přestože jde o 

značně zjednodušený popis, v jádru vystihuje hlavní podstatu. Ve 13. století již 

zaznamenáváme mnoho darů. Společně s donačními listinami a dalšími zprávami o darech 

z dřívějších staletí představují obraz o měnícím se charakteru struktury české společnosti. 

Slouží nám jako podklad pro studium mnoha jevů z hospodářské oblasti, zbožnosti i 

reprezentace. Po stručném úvodu do vývoje zbožných darů v českých zemí (který si 

zaslouží samostatnou práci) se nyní pojďme podívat na výpovědi donačních listin ze 

zvoleného období období. Již zde mnohokrát padl termín paměti, vzpomínky nebo 

memorie. Zkusme proto při čtení následujících řádků nevnímat jména donátorů jen jako 

položky výzkumu, ale jako žijící osoby, které si přály, aby jejich jméno nebylo 

zapomenuto. Věnujme jim tedy i my krátkou vzpomínku. Stejně jako všem tisícům 

bezejmenných, kteří neměli možnost si vlastní památku zajistit zbožným darem. Kapitolu 

můžeme zakončit slovy ze skladby Oráč z Čech: „I když je pro mne svým tělem mrtva, 

v paměti žije mi stále“.51 

 

III. Donace v proměnách doby 
 

„…Já Půta řečený z Újezda se svou ženou Markétou dávám konventu sv. Kříže a 

abatyši Eufemii v Doubravníku podací ke kostelu v Újezdu……za odpuštění našich hříchů 

a spasení našich duší. Přejeme si, aby naše jména byla přidána do kalendaria (nekrologia 

– pozn. Z.V.) a při anniversáriu nás vzpomeňte mší a vigilií …“ 

8. května 133452, 

v Doubravníku  (neděle mezi Nanebevstoupením P. 

Marie a sesláním Ducha svatého) 

 

                                                 
50 Jiří JUROK, Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku, Nový Jičín 2000, s. 31. 
51 Jan ze Žatce, Oráč z Čech, Praha 1994, kapitola XXIII. 
52 CDM VII, s. 10, č. 13. 
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 „… Půta, Čeněk, Vilém, Hynek a Protiva, bratři ze Žandova [Klinštejna – pozn. Z. V.] … 

za spasení svých mrtvých rodičů a všech duší, jejichž těla odpočívají na tom hřbitově, a 

také všech věrných dávají ve své vsi Schossendorf jeden a půl lánu pole s platem 3 kopy 

grošů a všemi užitky…Řečení bratři učinili tento testament, že Jan, plebán, má držet dva 

vikáře, z nichž jeden (či druhý) má každý den sloužit mši za zemřelé…“   

11. února 1341,53 v Žandově 

 

„…Já Rudolf z Průhonic dávám tři dvory v Čestlicích Bohu a sv. Václavu a kostelu 

v Průhonicích (sv. Václava – pozn. Z.V.) za spasení své duše i mého bratra 

Newhlasia,…každý týden musejí číst jednu mši za zemřelé…“ 

         25. února 133654 

 

 

Několik krátkých úryvků z hlouby 14. století nás odkazuje na vlastní podstatu 

donací. Tou vždy bylo očekávání protihodnoty za poskytnutý dar. Každý dar byl doplněn 

popisem žádané služby. Nikdy nešlo o pouhé konstatování, že někdo někomu něco dává. 

Dárce myslel vždy i sám na sebe a žádal jisté výhody, či kompenzace své velkorysosti. 

Zcela v duchu rčení do, ut des.  Ale nesmíme vnímat tento vztah jako něco nečestného a 

špatného. Pro dárce bylo naopak zcela přirozené vnímání skutečnosti, že pokud chce 

něčeho dosáhnout, musí vyvinout i patřičnou aktivitu. A chtěl-li dosáhnout boží milosti, 

činil tak skrze církev, již si chtěl naklonit. Pokud měl dárce na církev nároky, musel ji pro 

tuto činnost vybavit a zaopatřit. Ale nejen snaha o dosažení spásy motivovala dárce 

k jejich štědrosti. 

 

 

III. 1 Motivace darů 

Jak jsem uvedl výše, donace mají čtyři základní motivace, které mohou být 

vzájemně propojené. Jsou to důvody (pořadí, v němž je budu sdělovat nemá žádný vztah 

k důležitosti jednotlivých složek) církevní, politické, hospodářské a reprezentační 

(prestižní). Ona propojenost je přítomná takřka u všech darů. Politicky motivované dary 

                                                 
53 Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae IV, ed.  Josef Emler, Pragae 1892, s. 345, 
č. 871. 
54 RBM IV, s. 804, č. 2057. 
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mohly být podníceny touhou podpořit instituci, se kterou byl dárce politicky spojen. 

Přihlášení se k určité instituci mohlo být znakem spřízněnosti s jejím patronem a jeho 

programem (tak např. podpora či nepodpora Vyššího Brodu ze strany drobných šlechticů 

v jižních Čechách). Hospodářský význam je snad ještě zřejmější. Podporou instituce, 

nejlépe kláštera, kterou rod donátora založil a vlastnil k ní zakladatelská práva, zvyšoval 

hodnotu majetku, nad nímž měl určitou kontrolu. Zde je však nutné polemizovat s částí 

závěrů o podstatě donací, jak je vyslovil T. Borovský.55 Autor se snaží prokázat, že velmi 

často si dárce podstatná práva ponechal pro sebe, takže obdarovaný nic nezískal, spíše ještě 

trpěl v područí dárce. Tato teze jistě není zcela nepravdivá, zvláště u fundátorských rodů, 

které si ponechávaly velký vliv na založenou instituci, někdy dokonce zacházely 

s majetkem instituce jako se svým. Spíše se tak lišíme v hodnocení míry tohoto vlivu 

(především ekonomického vlivu, neoddiskutovatelný je vliv personální i na některé 

procesy z běžného klášterního života). Představa, že každý dárce postupoval daným 

způsobem, však podle mého názoru není správná. Vždyť i držitelé zakladatelských práv by 

museli protestovat, aby se jejich fundace musela odpovídat velkému počtu dárců 

drobnějších majetků. Důsledkem by byla ztráta vlivu hlavního donátora.    

Neobstojí ani tvrzení o ponechávání si výnosů z darovaného majetku. Jak bude 

zřejmé ze statistického přehledu, dary, u nichž je jasně definováno, jak mají být využity, 

postupně tvoří více jak polovinu případů. Dárce mohl těžko odebírat výnosy a očekávat, že 

jeho pokyny budou vyplněny. Dostal by se do schizofrenní situace. Jiný problém 

představují soudní pravomoci a příjmy ze soudních pokut. Ty dárcům skutečně dlouho 

zůstávaly a jejich práva se nepodařilo trvale omezit (pouze potlačit) ani pomocí různých 

královských imunit. Zde s T. Borovským v jeho hodnocení jednoznačně souhlasím. T. 

Borovský dále tvrdí,56 že jednou z reakcí šlechty na zeměpanské zásahy k omezení jejich 

práv k již darovaným majetkům, bylo poskytování pouhých platů a ponechávání si 

majetků, na které byly platy vázány, ve svém vlastnictví. Podepírá to odkazem na postup z 

roku 1375. Nicméně přehled donací ukazuje, že platy z pozemků můžeme mezi dary 

panstva nalézt již od druhého decennia 14. století a ve větší míře od dvacátých let.57 

Souvisí to spíše s určitým hospodářským vyčerpáním velkých donátorů, kteří si v této době 

již nemohou dovolit velké dary. Vztah patrona ke klášteru (u jiných institucí to nemá valný 

smysl) se neomezoval jen otázky majetku a pokut. Patron mohl také využívat (a zneužívat) 

                                                 
55 T. BOROVSKÝ, Kláštery, především pasáže na s. 76-78, 83, 95 ale v závěrech i jinde v textu. 
56 Tamtéž, s. 98, 100. 
57 Pouze výběrově Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae  III, ed. Josef Emler, 
Pragae 1890, s. 97, č. 237; s. 319, č. 787; s. 784, č. 2013; s. 812, č. 2075; RBM IV, s. 846, č. 2173. 
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pohostinství kláštera (např. rodové sjezdy Lichtenburků), klášter byl povinen poskytnout 

fundátorovi výpomoc, ale ten ji musel splatit, např. formou donací58. 

Motivaci donací nazvanou duchovní můžeme označit jako základní. Cílem dárcům 

bylo přiblížení se ke spáse. Tím, že za něho budou slouženy modlitby a obětovány mše, se 

donátor stává součástí společenství, ke kterému dar směřoval. Nejčastěji šlo o kláštery. 

Donátor se stával součástí konventní komunity (familiae), která již sama o sobě byla Bohu 

blíže než většina smrtelníků. Donátor tak participoval na její svatosti. Tato motivace je 

jednou z hlavních, které můžeme zachytit. Nebyla nijak ustrnulá, ale dynamicky se 

vyvíjela. Od požadavku prostých modliteb za spasení, přes přání o zřízení anniversárií až 

po možnost být pohřben v klášterním kostele, tedy mezi mnichy, u nichž je možné 

očekávat, že na nich spočívá boží milost, a být mezi nimi až dojde k Poslednímu soudu 

(nebo i žádosti o uložení blízko oltáře, tedy přímo k ostatkům svatých – ad sanctos).59 

Požadavky pohřbů na určených místech jsou od 30. let stále častější.60 Být pohřben na 

význačném místě nejen pomáhá ke spáse, ale je i značně prestižní.61 Proto byly kláštery 

aspoň v řadách panstva výrazně oblíbenější než (farní) kostely. Jednak k nim vyšší šlechta 

měla blízký vztah (zakladatelská práva), a jednak mohly poskytnout prestižnější místo i 

mocnější přímluvu za spásu (větší komunita). Drobná šlechta to také postupně začala 

chápat, objevuje se stále častěji mezi příznivci klášterů. Kláštery prostě nabízely lepší 

„užitek“. Přestože lze pozorovat základní vývojový trend ve výběru obdarovaného a 

podmínek darování, musím zdůraznit, že vedle vývoje, který zasahoval celou společenskou 

vrstvu, hrály stejnou úlohu osobní motivace a rozhodnutí jednotlivců. Nemusíme být proto 

překvapeni, pokud najdeme případy, které se vymykají předpokladům. Při bližším 

zkoumání se ukáže, že nejde o náhodná hnutí mysli (i když i s nimi musíme počítat), ale o 

rozhodnutí založená na životních osudech jednotlivců. A jako takové výjimky potvrzující 

pravidla. 

Měli bychom si také položit otázku týkající se osobní zbožnosti, respektive 

schopnosti donačních listin o ní něco vypovědět. První všeobecná reakce bude jistě 

                                                 
58 Jedním z příkladů takového postupu může být vztah mezi pány ze Švábenic a klášterem Na Zderaze 
v Praze. Podrobně popsáno František POKORNÝ, Švábenice. Rod pánů ze Švábenic, Brno 1970, s. 223n., 
226-231; zvláště 229 a 231, důležité listiny RBM III, s. 7, č. 22; s. 19, č. 48 a následné spory vedly až 
k papežské kurii – RBM III, s. 128, č. 318; s. 476, č. 1229 a Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae VI, 
ed. Josef Chytil, Brünn, 1854, s. 287, č. 373. 
59 N. OHLER, Umírání a smrt ve středověku, s. 160-163. 
60 Výběrově RBM IV, s. 192, č. 392; s. 244, č. 632; s. 324, č. 825; s. 345, č. 872; s. 467, č. 1176; s. 575, č. 
1417; s. 583, č. 1433; s. 622, č. 1552.  
61 Zajištění prestižního místa rodinného pohřebiště vidí jako jednu ze základních motivací založení kláštera i 
K. CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu, 1. svazek, s. 67 
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záporná. Nejen ve středověku jsou mnohé situace automatizované a podléhají všeobecným 

očekáváním. Chovají se podle zažitých vzorců. Představa o potřebě zajistit své duši pomoc 

při dosahování spásy byla ve středověku silně vžitá. Proto i o donacích můžeme mluvit 

jako o ustáleném vzorci chování. Přes všechna vyřčená ale je možné alespoň částečnou 

osobní angažovanost odlišit od obecných postupů. Na jedné straně jsou dary, u kterých 

přesná dispozice k darovanému majetku tvoří pravé jádro ujednání. Náboženské motivy 

jsou zmíněny jen na okraj. Na druhou stranu jsou zde donace, které se věnují především 

popisu podoby liturgické vzpomínky. Jak již bylo řečeno, zbožné dary jsou vždy spojeny i 

s touhou po reprezentaci. Podrobné popisy církevních obřadů můžeme tak připsat i této 

motivaci.  

Ale již prostý fakt, že dárce byl schopen poměrně dobře vnímat rozdíly mezi 

jednotlivými částmi liturgie svědčí o jeho dobré znalosti církevní praxe. A tu mohl získat 

zase pouze častou účastí na ní. Je samozřejmě možné namítnout, že účast na liturgii byla 

běžná u většiny středověké šlechty. To je jistě pravda, otázkou je spíše míra účasti, jak do 

četnosti, tak kvality účasti. Pro nás zůstává důležité, že někteří cítili větší potřebu než jiní 

zajistit, aby jejich liturgická památka byla slavena přesným způsobem. Otázkou pak 

samozřejmě je také to, kdo se podílel na formulaci zmíněných přání. Sám dárce, jeho 

kaplan, pokud šlo o vyšší šlechtu, nebo zástupce příjemce. Rozhodně neplatí, že každý 

podrobný popis služby za poskytnutý dar je známkou zbožnosti, ale obráceně platí, pokud 

dar neobsahuje podrobné představy o památce, tak jen stěží můžeme usuzovat na vyšší 

míru zbožnosti. Obtížné, skoro nemožné je pak rozlišit mezi vnějškovou a vnitřní 

zbožností. Vnější je navíc přirozeně spjatá s reprezentací. Nezbývá než otázku shrnout do 

konstatování, že nic určitého nejsme schopni s jistotou tvrdit. V oblasti zbožnosti se 

propojují motivy dané snahou o spasení, obav z očistce, touhou po reprezentaci i ty 

založené na společenských konvencích a očekávání. Pokud můžeme mluvit o niterné 

zbožnosti, tak byla spojena s usilováním o spasení. O osobní zbožnosti pak můžeme mluvit 

jen velmi opatrně, spíše na základě celkového dojmu z listin, než díky empirickým 

důkazům. Dojem je samozřejmě podložen znalostí desítek donačních listin a je zřejmé, že 

některým dárcům, více ženám, ale nikoli pouze jim, šlo o účinnou přímluvu více než 

jiným. Ale i přes veškerou snahu, můžeme vše řečené vztáhnout pouze na transparentní 

projevy zbožnosti, o kterých donační listiny svědčí. V nich se pak osobní zbožnost odráží, 

ale až k ní proniknout není možné. Vnější reprezentace osoby donátora pak byla se 

zbožností vskutku nerozdělitelně spojena.       
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Tímto jsme postoupili k poslednímu z důvodů v našem přehledu (nikoli však ve 

významu) - touze po reprezentaci (rodu i jednotlivce), prestiži a zachování trvalé 

vzpomínky. Lidé si vždy uvědomovali, že lidská paměť je krátká a nespolehlivá. Propast 

generací a natož staletí je pro ni těžko překročitelná. Ale ten, jehož jméno nebylo 

zapomenuto, nezemřel zcela a žije ve vzpomínce. Právě takovou nesmrtelností byly 

opakující se obřady a připomínky, třeba ve formě zápisu v nekrologiích. Nejen tyto, 

řekněme osobní, důvody hrály svou roli. Ve středověku se pevně zakotvila představa, že ne 

majetek, ale původ je hlavní podstatou šlechtictví. Proto bylo nutné opatrovat paměť na 

předky, aby byla potvrzena legitimita žijících. A čím skvělejší byla vzpomínka na 

předchůdce, tím lepší postavení mohl mít žijící.  

 

III. 2 Typy darů 

Na základě důvodů, které k donaci vedly a podmínek, které provázely darovací akt 

můžeme rekonstruovat alespoň základní typologii darů. Jak již bylo řečeno, každý dar má 

individuální prvky, ale alespoň nějaké společné prvky nalézt můžeme. 

Dary lze z hlediska jejich určení rozdělit do dvou základních skupin. Dary 

s určením podmínek formulí pro remedio animae (tedy nejsou stanoveny žádné podmínky, 

příjemce se má pouze modlit za duši donátora) a na dary se specifikací úkonů jež se 

k naplnění donace vážou. Oba tyto typy pak můžeme dále dělit. Na dary, které připadly 

obdarovanému okamžitě a na ty, které obdržel až později. Většinou šlo o podmínku 

ponechání si daru dárcem až do jeho smrti, případně až do smrti jeho dětí. Výrazně větší 

podíl však měly přímé dary. Podmínky daru se mohly v průběhu času inovovat. To 

znamená, že dárce mohl své rozhodnutí změnit. Jasně nám to ukazují příklady Petra 

z Rožmberku62 nebo rodu pánů z Lomnice.63 Často v souvislosti se změnou situace. 

V případě Petra z Rožmberka došlo ke změně daru vsi, kterou původně přislíbil 

vyšebrodskému klášteru, ale rezervoval si ji pro sebe do konce života. O tři roky později 

onu přislíbenou ves spolu s dalšími třemi daroval na spásu duše své manželky Violy 

Těšínské. Variantou odloženého daru pak byla možnost, že dárce sice poskytl dar okamžitě 

(tedy se vzdal majetku), ale vymínil si podmínky, které mu musel obdarovaný poskytnout 

                                                 
62 RBM III, s. 107, č. 263; s. 193,č. 468. 
63 RBM III, s. 143, č. 349; s. 812, č. 2076. 
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jako odstupné. Většinou šlo o dohodu, podle níž obdarovaný musel vyčlenit ze svého 

majetku zboží, na němž mohl dotyčný dárce dožít.64 

V případě poskytnutí daru, u kterého bylo specifikováno, jakou protihodnotu 

donátor očekává, můžeme rozlišit další varianty. První možností je požadavek 

anniversária, mše nebo pohřbu bez určení místa. Možností je více, ale vždy je příznačné, že 

je formulován jen požadavek a je na obdarovaném, v jaké formě ho splní (tedy jakou 

podobu bude mít mše apod.). Druhou variantu představuje dar s podmínkou (či přesněji s 

předem daným určením). V tomto případě nejen že dárce žádá protislužbu, ale přímo 

určuje jakou má mít podobu. Pohřeb na konkrétním místě, určitý typ mše, zapsání do 

nekrologia apod. Ve vystupňované formě předem určuje i prostředky na provedení. Kolik 

přesně má hořet svíček, jaký počet mší, často i kolik peněz má jít jednotlivým celebrantům 

a zpěvákům, kde přesně má ležet hrob, kolik kněží má být placeno, aby byly odslouženy 

patřičné obřady. Dále případně komu z kláštera má plat připadnout (dary příbuzným), na 

co má částka být vydána – např. dostavba kláštera nebo postavení oltáře. Často se též 

objevuje požadavek na péči o chudé a nemocné. Tato naposled uvedená podmínka spolu 

s možností pohřbu byla asi na počátku podrobně určených darů.65 Představené rozdělení 

nelze chápat absolutně. Je samozřejmé, že přání pro remedio animae je obsažená i 

v každém daru, který je doprovázen konkrétními požadavky. Tvrzení o rozdělení na dvě 

kategorie spočívá spíše na snaze dárců o větší konkretizaci, na jejich přání přesně definovat 

svoji zádušní vzpomínku, což dále svědčí o vývoji vnímání otázek reprezentace a 

zbožnosti. Souvislost můžeme hledat ve vyšším právním vědomí a větší internalizaci 

(pochopení podstaty alespoň hlavních liturgických úkonů velkou většinou i nižší šlechty) 

církevní praxe v životě šlechty. 

Tato velmi omezená typologie donací nás informuje o podmínkách daru. Tedy až o 

závěrečné části procesu, jíž muselo předcházet rozhodnutí o poskytnutí daru a výběr 

příjemce. O důvodech poskytnutí jsem se již zmínil výše, takže nyní krátce o okolnostech, 

které vedly dárce k výběru obdarovaného. Poměrně jednoduchá byla situace pro 

fundátorské nebo s nimi spřízněné rody. Jak ukazuje příklad rodu pánů z Meziříčí,66 

                                                 
64 Podobné případy RBM III, s. 789, č. 2034; RBM IV, s. 110, č. 275. Za darovaný majetek získal doživotní 
rentu z majetků příjemce. 
65 Dané tvrzení je výsledkem několika krátkých sond do staršího materiálu, zdá se být pravděpodobné, ale 
podrobnější a kompletní výzkum může ukázat odlišný výsledek. Pouze jako příklad tak Regesta diplomatica 
nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae  II, ed. Josef Emler, Pragae 1882, s. 1185, č. 2710; s. 1211, č. 
2772.  
66 Pouze z donačních listin víme, že rod z Meziříčí daroval podací ke kostelu sv. Mikuláše v Meziříčí 
zderazskému klášteru, jehož zakladatelská práva držel rod pánů ze Švábenic. Darování podacího kostela 
v Meziříčí se mohlo odehrát v rámci svatby Jana ze Švábenic s dcerou Jana z Meziříčí. I přes spory 
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možnost spojení s rodem (a prostřednictvím toho také získání podílu na fundátorské 

prestiži a vlivu), jenž má zakladatelská práva, byla dostatečně zajímavá, aby mohla být 

důvodem tohoto spojení. Spojení s takovým rodem poskytovalo prestiž. Můžeme říci, že 

fundátorství zvyšovalo společenskou hodnotu rodu. Na druhé straně stojí rody, které 

nemají žádné spojení s významnou církevní institucí, a pro ně se logickým příjemcem darů 

staly buď regionálně nejbližší instituce nebo prestižní instituce v širším okolí. Typickým 

příkladem je klášter Aula sanctae Mariae. Kromě osob svých zakladatelů byl držitelem 

vzácných ostatků, mohl poskytovat dobrodincům odpustky (ale to i mnohé další kláštery 

nebo i kostely) a obecně měl velmi reprezentativní architekturu. 

Poslední motivací pro výběr příjemce daru byla přítomnost příbuzného v dané 

instituci. Většinou vedla k darům, kdy dárce poskytuje dar instituci, ale jeho užívání má 

určen jen určitý člověk (příbuzný) a až po jeho smrti s ním může disponovat samotná 

instituce. V převážné míře jde o případy, kdy se jednalo o dceru nebo sestru donátora. 

Donace ve prospěch mnichů nejsou zachyceny. Důvodem je patrně fakt, že šlechtici 

většinou do klášterů nevstupovali tak často jako šlechtičny. Např. Šternberkové zřídili 

trvalou nadaci pro členky svého rodu v klášteře sv. Kláry v Olomouci (což už je vrcholný 

projev této motivace).67 Mezi příklady darování nalézáme i takové, kdy hledáme napojení 

přes šlechtické syny, kteří se stali faráři a jejich farnost měla vazbu ke klášteru, kterou 

jejich rodina obdarovala. Zajímavé je též to, že v doložených případech se jednalo o starší 

syny.68 

 

Předcházející typologii určení darů přehledně podává následují shrnutí. 

    

Základní ur čení Časový údaj V případě 

doprovodných 

podmínek jejich 

bližší určení 

Konkrétní p říklady 

požadavků 

Okamžitý dar Pro remedio animae 

Odložený dar 

  

                                                                                                                                                    
Švábenických s klášterem byla existence vztahu mezi klášterem a rodem z Meziříčí bezproblémová. O tomto 
faktu svědčí i dar Mařky ze Lhoty, pravděpodobně vdovy po klientovi pánů z Meziříčí, která daruje právě 
Zderazu. Příslušníci rodu se na darovací listině objevují jako svědkové v hojném počtu (RBM III, č. 407, s. 
163). Roku 1321 pak obdržel zderazský klášter dar přímo i od Jana z Meziříčí, přičemž Janův bratr Taso je 
titulován jako patron kláštera. 
67 RBM IV, s. 846, č. 2173. 
68 RBM II, s. 677, č. 1576; CDM VII, s. 798, č. 183.   
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Obecný požadavek 

na mši. 

Anniversárium bez 

specifikace, jak má 

být slaveno. 

Konkrétní 

požadavek bez 

specifikace jakým 

způsobem má být 

naplněn 

Hrob v areálu apod. 

Požadavek na 

vybavení záduší, 

konkrétní počet 

svící, věčné světlo. 

Specifikace počtu a 

druhu mší. 

Určení osoby, která 

má pobírat příjmy 

z daru, případně 

požadavek na zřízení 

obročí z daného 

daru. Případně 

určena částka na 

podporu chudých. 

Výběr konkrétního 

místa hrobu. 

Dar s konkrétním 

požadavkem 

Okamžitý dar, 

odložený dar (pro 

požadavek nemá 

význam) 

Konkrétní 

požadavek, přesně 

určeno na co má být 

dar použit 

Určení možnosti 

použití výtěžku daru 

(třeba dostavba 

chrámu) aj.  

 

Jde pouze o přehled. Možné by samozřejmě byly i další varianty typologie, ale domnívám 

se, že navržené skupiny dostatečně postihují základní možnosti členění donací. Typy 

motivace, stejně jako určení požadavků je možné (a často i nutné) kombinovat a použít 

více variant vysvětlení pro jeden dar. Jak bylo řečeno, každý dar je unikátní ve svých 

okolnostech i konečném vyznění. 
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III. 3 Ekonomika donace 

Nyní se krátce zaměřím na ekonomickou stránku daru. Jak bylo výše poznamenáno, 

je nutné se k právům oprav či ochrany vyjadřovat nesmírně opatrně. U kostelů bylo 

v rukou držitele podacích práv, v případě klášterů byla situace komplikovanější. 

Darováním vznikal mezi dárcem a příjemcem zvláštní vztah. Donátor očekával, že kromě 

zisku určité hodnoty vznikne trvalý a blízký vztah. Dar mohl být i prostředkem, jak si 

obdarovaného naklonit. To se týkalo různých regionálních kontaktů, kdy koexistence mezi 

drobným či větším šlechticem a církevní institucí v kraji byla přímo nezbytná. Vždy 

záleželo na postavení obou partnerů a jejich cílech. S tímto je třeba přistupovat k otázce 

práv k darovanému majetku. Není cílem této práce rozplétat složité otázky středověkého 

majetkového práva do všech nuancí. Na následujících řádcích se vyjádřím pouze k hlavním 

aspektům. Už předem je třeba zdůraznit, že středověké právo má sice svůj celkem stabilní 

systém, ale vždy je nutné vnímat konkrétní situaci. Majetková práva středověké církve 

v českých zemích se stala námětem několika pokusů o zpracování. Není nutné se zde ke 

všem pracem jednotlivě vyjadřovat, protože jejich téma je jen jedním malým (a nikoli 

určujícím) výsekem našeho zájmu. Starší pokusy z 19. a počátku 20. století shrnul ve svém 

díle Václav Vaněček.69 Díla z 20. století pak hodnotí již zmíněný T. Borovský.70 

Domnívám se, že při hodnocení zbytečně přeceňuje dílo právě V. Vaněčka. Nikoli, že by 

Vaněček neměl některé stále platné a podnětné postřehy, ale přeci jen mnohé již zastaralo. 

Částečně odlišné od T. Borvského hodnocení literatury pak přináší R. M. Pauk.71 

Hospodářskému fungování klášterních statků si všímá i Jaroslav Čechura, který se ale 

zabývá především ekonomickou praxí a právní otázky částečně odsouvá. S částí jeho 

závěrů, především na postavení klášterního hospodářství za vlády Jana Lucemburského by 

bylo možné polemizovat, ale pro účely této práce to není nutné.72 

Otázka zakladatelských práv byla vnímána velmi intenzivně, svědčí o tom 

všudypřítomné a obsáhlé pojišťovací formule v donačních listinách. Dárce se sice vzdával 

majetku, ale doufal v mnohonásobně více. Včetně přesvědčení, že majetek zcela neztrácí, 

ale získá například ona práva opravy nebo alespoň soudní pokuty. V případě fundátorů je 

situace zcela zřejmá. Sice o majetek přišel, ale záleželo na něm, jaká práva si k němu 

                                                 
69 Václav VANĚČEK, Základy postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě (12. – 15. 
stol.) I –III, Praha 1933, 1937, 1939, přehled bádání I, s. 5-7  
70 T. BOROVSKÝ, Kláštery, panovník, s. 19-21 
71 M. R. PAUK, Działalność fundacyjna, s. 7-23. 
72 Jaroslav ČECHURA, Velkostatek kláštera Osek v letech 1310–1419, Časopis Národního muzea, Řada 
historická 160,  Praha 1991; J. ČECHURA, Statky kláštera Pomuk před rokem 1420 in: Minulostí 
Západočeského kraje 32, 1997. 
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udržel, především díky personálnímu vlivu mohl do značné míry ovlivňovat nejen 

případný prodej majetku, ale i běžné hospodaření. Bez souladu s fundátorem mohl klášter 

jen velmi obtížně nakládat s majetkem, ale existují výjimky potvrzující toto pravidlo. Na 

druhou stranu nesmíme podléhat představě, že všichni dárci dávali majetek jen naoko a 

toužili si ho ponechat. Jak jsem vysvětlil výše, jejich motivace měla mnoho aspektů a 

většinou byly donace míněny vážně. Ale i tak o vazbu k majetku nepřišli dárci úplně, viz 

ony speciální vztahy, které je těžké definovat, protože neměly podobu písemného 

vyjádření, ale vyplývaly z každodenního života.73 V první polovině 14. století nicméně 

dochází k určité emancipaci klášterů na jejich ochráncích. Základní vztah však zůstává. 

Klášter hledá u svého ochránce podporu a naopak mu ji poskytuje. Můžeme však 

pozorovat i prudké spory klášterů s fundátory.74 Lze tedy říci, že po ekonomicko-právní 

stránce dárce sice o podstatnou část majetku dárce přišel, ale většinou si ponechával soudní 

pokuty a hlavně získal na prestiži a vlivu. 

Že majetková otázka byla složitá a především potomci se ne vždy ztotožňovali 

s vůlí rodičů je zřejmé. Po celé sledované období můžeme zaznamenávat spory o již 

poskytnuté dary. Zaznamenáváme je i v nahlédnutí na období let 1289-1300. Údajů sice 

nemáme příliš, ale i tak můžeme říci, že církev darované majetky tvrdě bránila a často 

úspěšně. Významnou roli hrál fakt, že mohla prohlásit, že brání vůli zemřelého. Přestože 

tedy církev zakoušela od šlechty ústrky, dokázala se jim úspěšně bránit. Rozhodně nebyla 

pasivní obětí. Pokud už šlechtic ve sporu s církevní institucí o majetek uspěl, musel mít 

podporu jiné instituce. Příkladem nám může být spor Perchty ze Švábenic a zderazského 

kláštera nebo Bohuslav III. ze Švamberka při rušení donace svého otce.75 Ale častější byly 

případy, kdy dědicové buď odmítly vydat darovaný majetek nebo ho znovu uchvátili.  

V soudních sporech pak byly církevní instituce úspěšné a viníci majetek vraceli 

s tím, že tak činí formou nové donace, kterou často zdůvodňují obecnými potřebami 

podpory církve a až poté přiznávají, že majetek vlastně již jednou darovaný byl. To je 

například případ Arnošta z Rudíkova z roku 1289, bratrů z Příboru z roku 1292 nebo bratrů 

z Dubna (u nich není zcela jasné, zda jde pouze o potvrzení donace nebo výsledek sporu).76 

                                                 
73 Například Jan z Meziříčí sice odevzdal podací k místnímu kostelu zderazskému klášteru, ale když 
docházelo ke změnám v obsazení místa faráře, tak se tak dělo za jeho pomoci a intervence, viz VII.1. Tím 
nechci říci, že on by vybíral nového faráře, ale zprostředkoval dohodu mezi starým a novým. Viz RBM IV, s. 
74, č. 194. Na druhou stranu existují případy, kdy mezi oběma stranami existují spory a rozhodují soudy. 
74 Viz tolikrát zmiňovaný spor mezi Švábenickými a zderazským klášterem, RBM III, s. 7, č. 22; s.19 , č. 48 
a následné spory – RBM III, s. 128, č. 318; s. 476, č. 1229 a CDM VI, s. 287, č. 373. 
75 Spor Perchty viz kap. VII.1; Švamberkové – RBM IV, s. 479, č. 1202.  
76 CDM IV, s. 362, č. 1482; CDM IV, s. 687, č. 1599; CDM V, s. 20, č. 19. 
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Kromě již zmíněných příkladů, které dopadly neúspěšně pro odpůrce donací, máme i další 

ze 14. století, které potvrzují úspěch církve ve sporech. Především jde o spor Švábenických 

se zderazským klášter. Dále například o list bratrů z Kunovic, kteří museli přimět své 

přátele, aby se zaručili za dluh, který vznikl neodváděním slíbených odvodů za spasení 

duše jejich otce.77 Nelze tedy tvrdit, že by církev ve vztahu se šlechtou vždy tahala za 

slabší konec stébla. Její zbraní byly hlavně justiční prostředky, ale i s nimi se jí dařilo 

vítězit. Nezanedbatelnou okolností byla možnost utíkat se o ochranu k papežské kurii. Na 

straně šlechty stály mocenské prostředky a síla, ale ty ne vždy uspěly. Církev v českých 

zemích v 1. polovině 14. století byla dle svědectví listin spojených s donacemi aktivní a 

sebevědomá. Střet s ní znamenal pro každého nemalé náklady. Nelze samozřejmě zcela 

podléhat představě, že existence rozsudku znamenala definitivní vítězství či prohru; až 

existence listiny potvrzující rozsudek činem, třeba opětovnou donací, je jasnějším 

znamením, i když také ne vždy. Představené údaje o soudních sporech tak nabízejí další 

z pohledů na společnost českých zemí.        

O velikosti darovaných majetků alespoň v základním přehledu vypovídá graf 7. U 

některých darů se zdá, že nejde o celý dar, ale jen o část, přičemž dokument o druhé části 

se nezachoval.78 Druhá část mohla samozřejmě směřovat i k jinému příjemci. Naštěstí pro 

nás dochází ve 30. a 40. letech 14. století k mnohem častějšímu darováním platů zároveň 

s konkrétním určením daru. Takže můžeme odvodit, jakou výši nadání považovali dárci za 

přiměřenou, což nám v druhém plánu ukazuje (u minimálních darů) jistou cenovou 

hladinou, která dostačovala pro výživu obročí. Pomineme li velké dary jako dar bratrů z 

Potštejna79 a podobné, tak se před námi otvírá oblast darů nižší hodnoty. Ve 30. a 40. 

letech ještě docházelo k donacím celých vesnic, největší jednotlivé dary však byly v první 

polovině sledovaného období. Skutečně reprezentativním příkladem může být 6 vesnic, 

jedno podací a důl na zlato od Bavora III. z Bavorova Zlaté Koruně a založení kláštera 

v Brně Kateřinou z Lomnice, kdy dala své fundaci pět vesnic a dvě podací.80 Nacházíme 

ještě několik darů více vesnic, ale nejčastější velikostí daru bylo podací nebo několik lánů 

půdy a hlavně úroky z ní. Postupně dárci přecházeli k darům menších platů a pozemků, 

maximálně k převedení podacích práv. Zjišťujeme, že plat tří kop grošů ročně měl stačit na 

                                                 
77 CDM VII, s. 344, č. 475. 
78 Viz CDM VI, s. 292, č. 378, kdy je možné předpokládat, že dar za pana Voka z Kravař byl asi větší než jen 
jeden lán a desátky z jednoho dvora (tedy vzhledem k majetku rodu). 
79 RBM IV, s. 110, č. 275. 
80 RBM III, s. 98, č. 240; CDM VI, s. 80, č. 109; s. 82. č. 110; s. 84, č. 111. 
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výživu dvou chudých kněží, kteří byli na faru přivzati jako pomocníci.81 Plat pro dcery, 

sestry a jiné příbuzné v klášterech se pohyboval od dvou do 100 hřiven, většinou však 

v rozmezí 10-30 hřiven. Velmi často se mezi dílčími částmi daru nebo přímo jako hlavní 

část objevuje mlýn. Již za půl hřivny platu bylo možné zaplatit modlitby za spasení,82 za 

dvě hřivny pak i pohřeb v klášteře.83 Je otázkou, zda se malé dary církvi vůbec vyplácely, 

protože dar mohla dosti těžko odmítnout. Ale asi ano, i dárci museli vycházet z reálné 

situace. Nicméně se otevírá úvaha o darech, které měly pro příjemce menší hodnotu, než 

měla činnost kterou musel vykonat. Lze však konstatovat, že případů darů, které by svou 

malou hodnotou sváděly k naznačeným myšlenkám, není mnoho. 

Na druhou stranu je zcela zřejmé, že mnohé (zvláště panské) donace byly 

mnohonásobně vyšší než byly skutečné náklady na nadaci. Např. dar Petra z Rožmberka za 

Nedamíra ukazuje, že jedna kopa grošů byla považována za dostatečnou na svíce a 

obětiny.84 Z větších darů poukažme na dar pana Bohuslava II. ze Švamberka,85 kdy tři vsi 

postačily k financování kláštera nebo Arnošta ze Staré (z Pardubic),86 jedna vesnice mohla 

vystačit pro deset mnichů. Nepřímo také zjišťujeme, že plat z jednoho lánu se průměrně 

pohyboval (dle úrodnosti) mezi jednou a dvěma kopami grošů ročně (někdy až tři). 

Darování částky ve výši několika desítek kop grošů na anniversárium, tedy mnohonásobně 

víc než bylo nutné, ukazuje, že u panských rodů se jednalo hlavně o otázku prestiže. 

Prokázat, že rod si může dovolit velký dar.   

Na základě pozdějších údajů, které jsou ale vzhledem k stabilitě cen relevantní, 

můžeme odhadnout i cenu nebo výnos podacího. Např. u daru čtyř podacích Plichtou ze 

Žirotína a jeho bratry k roku 1352 v registrech papežských desátků nalézáme údaj,87 že 

všechny čtyři kostely měly platit v rozmezí 15 – 18 grošů. Přesnou hodnotu známe z roku 

1346, kdy činila 10 kop platu.88 Cenu za založení oltáře máme taktéž doloženou. Odkaz z 

roku 1339 mluví o pěti hřivnách platu na zřízení oltáře a u něho anniversária spolu 

s počtem svící a modliteb.89 Velmi podrobný popis nám zanechala Eliška Rejčka z roku 

1325.90 Na zřízení anniversária za svého manžela Rudolfa I. při oltáři sv. Šimona a Judy u 

                                                 
81 RBM IV, s. 345, č. 871. 
82 RBM IV, s. 620, č. 1543. 
83 RBM IV, s. 574, č. 1417; s. 583, č. 1433. 
84 RBM IV, s. 347, č. 878, tolik určuje dárce. 
85 RBM IV, s. 479, č. 1202.  
86 Diplomatische Geschichte der aufgehobenen Klöster, Kirchen und Kapellen in der Hauptstadt Prag, ed. 
Johann Nepomuk Zimmermann, Prag, 1837, oddíl Urkunden, č. II, s. 4. 
87 RBM III, s. 303, č. 742; W. W. Tomek (ed.), Registra decimarum papalium, Praha 1873.   
88 Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae VII, ed. Josef Chytil, Brünn, 1858, s. 473, č. 646. 
89 RBM IV, s. 256, č. 659. 
90 RBM III, s. 451, č. 1159. Bohužel ve 20. letech je takto podrobný rozpis výjimkou. 
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sv. Víta darovala plat 7 + x hřiven (x označuje nespecifikovanou část platu). Z něho čtyři 

náležely kanovníkům, kteří se budou slavení anniversária účastnit (tedy budou přítomni 

jako diváci), dvě pro pomocníka oltářníka a poslední se má rozdělit. Má se z ní koupit vosk 

(12 liber) na čtyři velké svíce, které budou hořet kolem hrobu Rudolfa I. při slavnosti. 

Další tři libry pak mají vážit malé svíce. Z hřivny dále náleží 10 grošů na pořízení obětin. 

Za zbytek peněz z oné sedmé hřivny pak má oltářník sloužit každodenní mši za Rudolfa I. 

a podělit chudé. Nespecifikovaný zbytek platu z darované vsi má jít pro potřeby oltáře a 

oltářníka. Není bez zajímavosti, že mnohé z podmínek slavení zádušní vzpomínky za 

Rudolfa I. odpovídají podmínkám, které byly zapsány do statut pohřebního bratrstva 

kapituly u sv. Víta a které vznikly jen o pár let později (1328).91 

Od 40. let 14. století také pozorujeme, že se v donačních listinách stále častěji 

objevuje možnost zcizení daru. Dárce se obával, že jeho dar bude rodinou zcizen a pro 

takový případ stanoví jistá opatření. Tedy za jakých okolností je možné dar zcizit. Týká se 

to takových darů, u nichž je jasně určen plat, který obdarovaný pobírá. Už je předem 

počítáno s možností, že k odejmutí dojde, což je specifikum 40. let, protože dříve se taková 

možnost neobjevila.92 Plat bylo možné vykoupit za jeho cenu (tj. kopa platu = 10 kop 

hotovosti). Na druhou stranu možnost následné manipulace s již darovaným majetkem 

podporuje tezi o nechuti šlechtických donátorů vzdát se svého majetku zcela. Nicméně, při 

nedostatku běžné hotovosti, bylo vykoupení takřka nereálné. Mohlo tak jít o reakci na 

praxi doby, kdy snad docházelo ke zcizování a pouze potvrzovací formule v darovacích 

listinách neskýtaly dostatečnou oporu v soudních jednáních, kdy církev nemohla dokázat 

hodnotu zcizeného zboží. K poznání cenové relace doby nám pomůže odkaz bratrů 

z Potštejna,93 kteří chtějí k dožití, kromě výloh na stravování a ubytování, plat 20 - 24 kop 

ročně.  

Jak bude zřejmé z následující kapitoly, většiny darů směřovala ke klášterům. 

V první polovině 14. století již nedochází k tam častým fundacím nových domů jako 

v předcházejícím století. Ale některé se přece jen objevují. Díky nim můžeme pozorovat 

proces ekonomické výbavy kláštera od počátku. Předně musíme zmínit oba brněnské 

kláštery – cisterciaček a dominikánek. Dále pak minoritský klášter v Jindřichově Hradci, 

dominikánek v Duchcově, augustiniánské v Úterý a v Bělé pod Bezdězem. To jsou 

                                                 
91 H. PÁTKOVÁ, Středověká bratrstva v katedrále sv. Víta v Praze in: SAP XLVII, 1997, Praha, s. 3-71. 
92 RBM IV, s. 574, č. 1417; s. 583, č. 1433. Mám na mysli možnost stanovení pokuty pro případ odejmutí, ne 
samotné odejmutí. Jsou i dřívější příklady, kdy bylo možné dar vykoupit, ale neočekávalo se to – RBM II, s. 
655, č. 1522. 
93 RBM IV, s. 110, č. 275. 
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šlechtická založení, panovnická a měšťanská nás nyní nezajímají. Vzhledem 

k ekonomickému stavu, který bývá obvykle vládě Jana Lucemburského připisován, je 

počet nových založení (i když všechna nebyla úspěšná, tak za krachem nestála 

hospodářská, ale spíše osobní otázka) velmi slušný (a to i když vezmeme v potaz, že dvě ze 

založení patří až do 40. let, kdy již převládala správa markraběte Karla). Poslední práce 

ukazují, že nejde o zase tak překvapivý výsledek a že stav byl přece jen jiný.94  

Závěrem této části mohu konstatovat, že hodnota darů byla velmi rozmanitá, ale 30. 

a 40. léta nám na rozdíl od předchozího období umožňují alespoň nějaká cenová srovnání. 

Ekonomická stránka daru nebyla mým hlavním cílem, nabízí však široké možnosti při 

zkoumání cen. Problém však představují velké prestižní dary šlechty, které znesnadňují 

reálný odhad potřeb, protože překračují svou velikostí reálné náklady. 

 

IV. Řeč čísel 
V této části představím některé statistické pohledy na předložený seznam donací 

v poslední kapitole. Zde doporučuji porušit pořadí předkládaných kapitol a alespoň zběžně 

nehlédnout do seznamu donací v Přílohách. I krátkým podíváním zjistíte, že přestože 

můžeme mluvit o typech darů a dalším třídění, tak takřka každý dar se v něčem liší. Proto 

je třeba před veškerý text následující kapitoly vytknout několik poznámek, které je nutné 

mít neustále na zřeteli. Jakákoliv statistika, přestože při shromážděném počtu případů již 

má určitou relevanci, je nutně zavádějící. Nikdy nemůže poskytnout kvalitativní obraz o 

předmětech darů. Hodnota úrodné a neúrodné půdy může být několikanásobně odlišná, 

nicméně ve statistice se oba dary promítnou ve stejné položce. A podobných problémů je 

velká řada. Jak shromážděné údaje, tak i z nich vycházející statistika vypovídá pouze o 

nám dochovaných datech. Můžeme se pouze dohadovat (či velmi nepřesně odhadovat) 

jaký zlomek listin a záznamů nám zůstal zachován. Záznamy o donacích jsou tímto 

postiženy stejně jako jiné oblasti.  

Nicméně alespoň malou naději skýtá skutečnost, že údaje o majetkových přesunech 

měly značnou hodnotu a o jejich zachování či pozdější potvrzení (formou konfirmací) bylo 

pečováno důkladně. Takže podíl zachovaných záznamů oproti jiným oblastem by mohl být 

o něco větší (avšak stále jen zlomkovitý). Jistou naději nám skýtá skutečnost, že při bližším 

rozdělení darů a listin do kratších období, neroste počet zpráv o donacích v korelaci 

s růstem počtu listin celkově. Tím chci říci, že zatímco pro období 1338-46 je dochováno 
                                                 
94Jiří SPĚVÁČEK, Jan Lucemburský a jeho doba 1296-1346, Praha 1994; Lenka BOBKOVÁ, Velké dějiny 
zemí Koruny české IV.a, Praha – Litomyšl 2003. 
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asi 1350 listin, pro 1329–37 asi 1250. Pokud by platilo, že zachování zprávy o donaci je 

stejně pravděpodobné jako u jiné listiny, tak by tomu měl odpovídat konstantní podíl 

vzhledem k počtu všech zachovaných listin. Ale prostý přehled ukázal, že zatímco 

procentuální podíl donačních zpráv na celkovém počtu listin postupně klesá, tak 

v absolutním vyjádření je počet donací stále přibližně stejný.95 Ale jde jen o pomocnou 

statistiku, která sama o sobě nemá příliš relevantní hodnotu. Dalším vodítkem pro odhad 

podílu zachovaných zpráv o darech nám může být již zmíněná studie Z. Hledíkové o 

donacích na počátku 15. století.96 Tehdejší údaje přinášejí informace o několikanásobně 

(dvě až čtyřnásobně) vyšších počtech darů v jednotlivých letech. Na druhou stranu, 

donační praxe vypadá na počátku 15. století značně odlišně oproti situaci v první polovině 

14. století. Především je odlišná struktura příjemců a také předměty darů. Stále se 

zmenšují, zároveň jsou však častější. Vyšší počty jsou samozřejmě dány i tím, že záznamy 

v erekčních knihách pražského arcibiskupství, ze kterých studie vychází, jsou přece jen 

kompletnější, než listinné zprávy z doby o sto let dříve. Do souvislosti můžeme dát i 

informace o vrcholu donační činnosti v 15. století, což je dobový fenomén.97 Konstatujme, 

že zprávy o donacích z první poloviny 14. století se ve světle srovnání s celkovým 

množstvím listinného materiálu i srovnání se záznamy v erekčních knihách jeví 

v poměrech středověkých pramenů jako poměrně zachovalé a kompletní (optimisticky se 

mohu domnívat, že se zachovaly zprávy o alespoň polovině darů).   

Druhou nezbytností je stálé vědomí, že - přes všechny snahy o typologizaci různých 

forem donací - naprostá většina darů má zcela originální charakter, za zcela konkrétních 

místních okolností. Byly dány vztahy v regionu, příbuzenskými vazbami nebo 

ekonomickou potřebou, stejně jako osobními vlastnostmi a duchovním obzorem dárce. 

Přes všechny tyto předběžné podmínky je možné si učinit alespoň základní přehled o 

donacích v období vlády Jana Lucemburského. V kapitole představím různé statistické 

pohledy na celý problém. Zde se budu věnovat jen šlechtickým darům z let 1311-46. 

Úseky používané pro komparaci šlechtických darů daného období s jinými (královské, 

Horní Rakousy, české země v letech 1289-1300), jak jsem uvedl v úvodu, budou podrobně 

rozebrány ve vlastní kapitole, tj. v kapitole V.  
                                                 
95 Pro léta 1311–19 je jich 24 (z asi 600 listin), 1320–28 28 (z asi 1050), 1329–37 37, 1338–46 29. Uvedené 
časové úseky jsem zvolil, abych zajistil alespoň minimální statistickou průkaznost. Což znamená, že jiná 
metodika by možná ukázala částečně odlišné hodnoty, ale ty by byly podle mne zkresleny zpracováním příliš 
krátkého úseku, kdy počty listi mohly být ovlivněny nějakou událostí či situací na rodové či regionální 
úrovni. 
96 Z. HLEDÍKOVÁ, Donace církevním institucím, s. 255. 
97 P. DINZELBACHER, Poslední věci, s. 64; L. BOBKOVÁ – M. BARTLOVÁ, Velké dějiny zemí Koruny 
české IV.b, s. 83. 
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Nejdříve pár číselných údajů. Edice pramenů zachycují pro období 1311–46 více 

než 4200 listin a záznamů. Sledoval jsem tedy dary šlechty a šlechtických příslušníků 

církve. Jak jsem zmínil výše, u těch mi postačí evidence. Největší problém představovala 

selekce církevních činitelů. U některých byla příslušnost k šlechtě zřejmá, ale u mnohých 

ne. Jelikož si darů z církevního prostředí nebudu dále všímat (až na výjimky), tak jsem 

většinu relevantních údajů umístil do samostatné tabulky postihující tyto případy. 

Vodítkem mi kromě přímo vyjádřené příslušnosti (např. olomoucký biskup Hynek z Dubé 

nebo Pertold z Lipé) byl obsah darů. Tedy pokud se v donaci mluví o dědičném 

pozemkovém majetku nebo o pozemkovém majetku vůbec. Toto kritérium není ani 

zdaleka přesné, ale při stavu informací poskytuje alespoň nějaké vodítko. Zároveň jsem si 

vědom, že jsem do seznamu zařadil i některé, kteří se vší pravděpodobností pocházeli 

z měšťanského prostředí, ale po výraznou část kariéry se pohybovali v prostředí vyšší 

společnosti (např. Jan, arcijáhen olomoucký). Tato zkušenost je jistě výrazně ovlivnila a 

dala jim nové impulsy (a zároveň i obráceně). Také příslušnost k rytířskému řádu je 

poměrně signifikantní. Obecně lze říci, že měšťané v závětích (prosté donace se u nich 

objevují méně často) poměrně obsáhle popisují rozdělení darů po velmi drobných částkách 

a nikdy nepominou městskou chudinu. Naopak nezdůrazňují (až tak výrazně) počet a 

formu obřadů, které jim mají být za jejich dar poskytnuty. Ale tyto poznatky jsou zjištěny 

na poměrně malém vzorku a jsou jen vedlejším produktem mé práce.  

Po úvodní, poněkud obsáhlejší, ale nutné odbočce se nyní zaměřím již pouze na 

šlechtické donace (s malými výjimkami). Z uvedeného počtu dokumentů, jich 28 

zaznamenává donace od šlechticů v řadách církve (nebo těch, které jsem k šlechticům 

přiřadil, přestože asi vzešli z měšťanských vrstev). Naopak šlechtických darů jsem 

zaznamenal 124. První graf ukazuje, komu byly dary určeny. Naprostá převaha klášterů 

vypovídá hned o několika faktech. Praktický hned na začátek. U klášterů je vyšší 

předpoklad zlistinění a hlavně uchování, než u farních kostelů. Dále, kláštery poskytovaly 

dárci lepší „užitek“, tak jak o tom mluvím výše. 

Mezi cisterciáckými příjemci byly dominantní oba jihočeské domy a klášter Aula s. 

Mariae na Starém Brně. V Čechách často obdarováváni i johanité (hlavně od pánů ze 

Strakonic). Kromě darů od Plichty ze Žirotína dostávaly klarisky dary jen na Moravě. To, 

že si zderazský klášter uchoval poměrně vysokou oblibu, ukazuje na různorodost jeho 

donátorů poté, co se rozešel s pány ze Švábenic. Darů dominikánům jsou rozděleny 

nerovnoměrně. Zatímco ženská větev řehole měla příznivce v Čechách i na Moravě, 

mužské domy se těšily výrazně vyšší podpoře ze strany české šlechty. 
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Graf 1 Příjemci darů 
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Další graf ukazuje rozložení darů v průběhu sledovaného období. Jako preláti jsou 

označeni ti příslušníci církve, které jsem výše zmínil. Graf ukazuje jisté společné trendy 

mezi počtem darů šlechty (české i moravské) a šlechticů v církvi. Ukazuje společný propad 

počtu darů ve 30. letech, aby znovu nabral směr vzhůru v letech 40. I při malém počtu 

příkladů je tento prvek patrný. 

Graf 2 Počet darů dle období 
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Následující představuje rozdělení dle zemské příslušnosti. 
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Graf 3 Dárci dle zemské příslušnosti  
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Graf 4 ukazuje počty darů české a moravské šlechty již bez darů prelátů a Elišky 

Rejčky (ne však Jindřicha z Lipé), jejíž činnost poměry značně ovlivnila. Je možné 

pozorovat, že moravské více kolísají. Nějaké konotace s událostmi daného časového úseku 

se mi však nepodařilo prokázat.98  

Graf 4 Dárci dle zemské příslušnosti, bez darů Elišky Rejčky  
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Sérii detailněji zaměřených pohledů zahájíme rozložením donací dle měsíčního data. Jde 

spíše o zajímavost než průkazné důkazy, ale napomáhá k vytvoření přesného obrazu.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Vzestup na Moravě v období 1331-1335 nesouvisí s příchodem markraběte Karla na do země, nastal již 
před tímto. 
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Graf 6 Dary dle měsíčních dat 
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Ukazuje, že větší část darů byla situována do zimních a jarních měsíců (což jsou 

mimochodem měsíce, které zahrnují hlavní svátky, které končí, obvykle červnovými, 

letnicemi). 

Přínosnější je další graf ukazující předměty darů. K tomu je nutné připomenout 

poznámku o nemožnosti adekvátně srovnávat ceny některých darů. Je patrné, že velké dary 

typu jedné či více vsí v průběhu času spíše klesají, tak drobné konstantně rostou.  

 

Graf 7 Předměty darů  
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Jako dar mohlo sloužit i umělecké dílo, ale tento typ písemné prameny nezachycují a 

vzhledem ke stavu dochování umění z 1. poloviny 14. století je takřka nemožné určit, jaký 

byl rozsah těchto darů. Za všechny zmiňme cyklus Mistra vyšebrodského oltáře, který 

pochází asi z let 1346–47 a jehož donátorem byl Petr z Rožmberka. Známa jsou i další 

umělecká díla pořízená šlechtickými mecenáši a určená k výzdobě církevních staveb, nejen 

obrazy, ale i sochy (Madony), dotování výzdoby církevních staveb.99 Víme, že v odkazech 

2. polovině 14. století se často vyskytují např. knihy. Ty je možné doložit i v první 

polovině, ale jen v daleko méně významných počtech. Za zmínku stojí iluminované 

                                                 
99 Např. kapitulní síň sázavského kláštera. 
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rukopisy, které darovala svému klášteru Eliška Rejčka nebo i knihy abatyše Kunhuty, ač 

sem nepatří jako příslušnice panovnické dynastie.  

Vedle předmětu daru je nutné sledovat, co za něj dárce očekává. Zde jsou dvě 

zmíněné formy s mnoha modifikacemi. 

Graf 8 Přání spojená s donací  
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Ukazuje se tedy, že v počátcích sledovaného období jsou jasně převažující dary 

typu pro remedio animae, ve středu přibližně vyrovnané a v závěru již převažují dary 

s určením podmínek.    

Zbývá posledních několik detailních statistik sledovaného období. První 

představuje klasické rozdělení dle stavu a země (počet darů). 

 

Graf 9 Rozdělení dle stavu a země podle časových úseků            
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Tedy moravská vyšší šlechta je nejčastějším dárcem ve středním období, které 

odpovídá době činnosti Elišky Rejčky na Moravě. Ale ani její vyloučení by převahu 

moravských pánů nevymazalo, pouze snížilo. Nižší šlechta se drží stabilně ve svém pásmu.  

Další graf ukazuje tutéž skupinu v celkovém přehledu.  
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Graf 10 Celkové rozdělení dle stavu a země  
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Zbývá asi nejzajímavější a pro mě i do jisté míry překvapující oblast. Rozdělení 

dárců dle stavu, země a pohlaví. Abych předešel zkreslení danému různým počtem darů od 

stejné osoby, představují následující grafy počet fyzických osob. Tedy každá osoba je 

započítána jen jednou (za jednotku je počítána i ustálená skupina, např. bratři, kteří nikdy 

nevystupují samostatně), ať už poskytla jakýkoliv počet darů. Eliška Rejčka a Jindřich 

z Lipé jsou započteni jak v české, tak moravské skupině. 

 

 

Graf 11 Rozdělení dle stavu a rodu 
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Zatímco v Čechách tvoří ženy jen minimální podíl na počtu dárců, tak na Moravě 

mají značný a v řadách nižší šlechty dokonce paritní. Nejpočetnější skupinou jednotlivců 

jsou pak muži z řad české nižší šlechty.  
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Názorné je zjištění, které ukazují grafy 12 a 13. Představují rozdělení počtu dárců 

v Čechách a na Moravě v rámci obou zemí. 

 

Graf 12 Rozdělení dle stavu a pohlaví – Čechy 
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Graf 13 Rozdělení dle stavu a pohlaví – Morava  
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Myslím, že srovnání obou grafů je zcela jasné. Podíl žen na donacích je na Moravě 

značně vyšší než v Čechách. Zatímco v Čechách se na počtu donátorů podílejí ani ne 12%, 

tak na Moravě přesahují 44 %. Co se týče nižší šlechty, ač počtem darů jsou dominantní 

páni, tak v počtu osob mají vrch (byť jen těsný) nižší šlechtici, což je zcela přirozené a 

odpovídá očekávání, protože nižších šlechticů je více. Na Moravě jak v počtu darů, tak 

v počtu osob jasně převažuje panský stav. Vysoký podíl žen na donacích na Moravě 

neumím zcela uspokojivě vysvětlit a bylo by zajímavé, při rozšíření výzkumu hlouběji do 

minulosti zjistit, zda jde o trvalý trend nebo krátkodobou anomálii. Určité vysvětlení 
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podávám v kapitole VI ve spojitosti s konkrétními osobami. Všechny sledované ženy, 

v Čechách i na Moravě, byly vdovy. To znamená, že zatímco v Čechách si své záležitosti 

(obřady za vlastní spasení) v naprosté většině případů vyřizovali muži sami, tak na Moravě 

byl poměr vyrovnán. Tj. že ženy zřizovaly nadace za své manžely ve stejném počtu 

případů v jakém to činili oni sami. Samozřejmě je třeba mít stále na zřeteli, že známe jen 

zlomek informací, ale i ten představuje údaje, které není již možné odbýt jako náhodu. 

Předcházejí rozbory poskytly několik základních a rozšiřujících informací. Nejvíce 

darů směřovalo do klášterů, především k cisterciákům, a to hlavně jejich ženské větvi. 

Počet darů pomalu, ale konstantně rostl. Zaznamenáváme však určité kolísání. Větší počet 

darů pocházel od moravských šlechticů, ale větší počet donátorů byl v Čechách. Z tohoto 

zjištění vyplývá, že dárci na Moravě častěji darovali více darů. Většina darů byla dána 

v zimních a jarních měsících, v době hlavních svátků (Velikonoce a Vánoce; ne nutně se 

denní data donace a svátku musí krýt). Převahu získává typ donace, kdy je stanoveno, co se 

za dar očekává. Klesá počet velkých majetků, které jsou darovány a narůstá počet menších 

pozemkových darů a platů. Skupinou, která poskytovala největší počet darů a zároveň 

nejčastěji vzhledem k počtu jedinců, byla panská část moravské šlechty.  

Z analýzy vyplynul také jeden významný rozdíl mezi donacemi vyšší a nižší 

šlechty. U vyšších šlechticů lze (zpravidla) pozorovat dvě období aktivní donátorské 

činnosti. Poprvé v době ujmutí se správy majetku, po smrti otce. Nová hlava rodu 

v prvních letech (tj. asi tak 5 let) své správy cítila jistou potřebu postarat se o duchovní 

blaho svých předků,100 ale není to pravidlem, na které bychom se mohli spolehnout. Po 

druhé, když se blížil konec jejich vlastního života a zřizovali nadace sami za sebe. 

Případně při úmrtí manželky či dětí. Naopak příslušníci nižší šlechty činili své odkazy 

takřka výlučně krátce před smrtí, případně když za ně zřizovaly nadaci jejich vdovy.  

Podrobný přehled a hlavně grafy ukazují, že vývoj ve druhé polovině vlády Jana 

Lucemburského byl do určité míry pokračováním a rozvinutím předchozího období. Dle 

všeho se zdá, že období první poloviny 14. století představuje výraznou proměnu donační 

praxe, ale podobnou větu bychom mohli vyslovit i o předcházejících obdobích. Ve 12. 

století můžeme konstatovat první soustavnější donátorskou činnost, 13. století pak 

představuje vrchol první etapy donací, kdy se dárci rekrutují především z vyšší šlechty a 

darují velký pozemkový majetek, většinou celé vesnice. To se mění již ve 13. století, ale 

                                                 
100 Např. A. KUBÍKOVÁ, Bohemikální listiny, č. 74 ; RBM III, s. 221, č. 535; RBM IV, s. 559, č. 1379; s. 
559, č. 1380; s. 669, č. 1684. 
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hlavně ve století 14. Doznívají trendy velkých darů, postupně jsou opouštěny a nahrazují je 

drobné dary, většinou platy z pozemkového majetku. 

Stejně tak můžeme sledovat škálu podmínek, na něž fundátoři realizaci daru vázali. 

Na počátku 14. století naprosto převažovalo darování provázené jen velmi obecnou 

zmínkou, že se jedná o dar pro spásu duše – remedio animae. Toto je postupně opouštěno. 

Ve 40. letech je již poskytnutí daru bez stanovení konkrétních „služeb“ neobvyklé. Lze 

tedy dovozovat, že vztahy ve společnosti se již plně vyvinuly, dostaly se na jinou rovinu. 

Již i nižší šlechta v plném rozsahu chápe, jaký je rozdíl mezi jednotlivými církevními 

úkony. To na druhou stranu znamená, že církevní praxe se také velmi přiblížila i jiným 

lidem, než je velmi úzká špička společnosti. I oni chtějí mít přímý podíl a aktivní účast na 

církevním životě. Jde o internalizaci církevně-právního vědomí ve společnosti. O 

kvalitativní změnu. Jak již bylo výše řečeno, dary s konkrétními přáními nejsou zcela jinou 

formou donace, pouze znamenají další vývoj v nadační praxi. Přání spásy duše musí být 

obsaženo v každém daru, ať už je explicitně vyřčeno či ne. Četné žádosti o pohřby 

v klášterech nebo kostelech vypovídají o dobovém náboženském myšlení šlechty. Stejně 

tak i žádosti o odsloužení vzpomínkových mší. Ač se může zdát, že při hodnocení preferuji 

reprezentativní složku donací, tak musí být jasně řečeno, že náboženská byla neméně 

důležitá, mnohdy ta nejdůležitější.   

 
 

 

V. „Daruji a dávám“  

  

V. 1 Zbožné dary šlechty Horních Rakous v letech 1310-1320 

 

 Přes všechny možné pramenné i interpretační potíže, které výzkum darů církvi ve 

středověku přináší, má i některé výhody. Tou největší je asi srovnatelnost. Což je i příčina, 

která vedla k zařazení této kapitoly. Abychom mohli o vývoji v českých zemích v 1. 

polovině 14. století něco seriózně vypovědět, musíme mít vztažné body. Tedy situace, se 

kterými bychom mohli fakta o sledovaném vývoji srovnat. Teprve pak vznikne kontext, ve 

kterém mohou vyniknout skutečnosti, které by jinak zapadly. A především pak, takové 

srovnání dovolí vypovědět, v jakém vztahu se česká šlechtická (a potažmo nejen ta) 

společnost (alespoň v této jedné oblasti) nacházela vzhledem k dalším entitám ve 
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středoevropském prostoru. Z výše řečeného je zřejmé, že jsem se rozhodl komparovat 

české prostředí s místně odlišným.  

Zvolil jsem prostředí Horních Rakous v letech 1310–20.101 Tedy období, které se 

shoduje s počátky mého výzkumy fenoménu donací v českých zemích. Zároveň dostatečně 

dlouhé, aby umožnilo relevantní závěry. Rakouské prostředí jsem zvolil z důvodu velké 

regionální i společenské blízkosti habsburského panství s českými zeměmi. Už v průběhu 

výzkumu hlavní sledované linie jsem zaznamenal četné kontakty mezi rakouskou a českou 

šlechtou, které se týkaly i donací. Oboustranně. Jak české dary rakouským institucím, tak 

rakouské českým (v menší míře). Takže je možné očekávat určité podobnosti. Potvrzení 

tohoto předpokladu by naznačovalo, že alespoň ve střední Evropě existoval jistý 

univerzální vzorec, který byl v každé zemi naplňován s ohledem na místní podmínky a že 

tedy společnosti v různých státních útvarech střední Evropy jsou si značně podobné. 

Samozřejmě se jedná jen o určitý výsek, jak společnosti, tak jejích projevů. Jak jsem však 

ukázal v předchozích kapitolách, donace měly široký společenský dopad a vypovídaly 

mnohé o společnosti, takže předložené tvrzení není zase tak přehnané. K prokázání 

absolutní platnosti naznačených předpokladů by bylo nutné prozkoumat situaci ve všech 

útvarech střední Evropy. Mně však postačí rakouská situace, protože mým cílem jsou 

především donace v Čechách a tato komparace má jen zasadit českou situaci do 

komplexnějšího rámce (což je interpretačně velmi vhodné). 

 Stejně jako v českém prostředí jsem se rozhodl zkoumat dary církvi, které poskytli 

šlechtici, a jako doplňující kategorii sledovat příslušníky církve, kteří by mohli mít 

šlechtický původ nebo patřili k nejvyšší zemské společnosti (i když by jejich původ nebyl 

zřejmý) – např. opati klášterů. V habsburských zemích naštěstí nejsou podobné problémy 

jako v zemích českých, kdy by existovaly osoby, které lze zařadit do více sfér (Eliška 

Rejčka, Jan Volek). 

Mým hlavním pramenem byl Urkunden-Buch des Landes ob der Enns, svazek pátý 

vydaný v r. 1868.  

Nejdříve ve stručnosti popíši hlavní znaky sledovaného období, následně je 

srovnám s prostředím českých zemí. Za sledovaných 11 let jsme zaznamenali 56 darů 

pocházejících od šlechtických donátorů. Naprostá většina jich směřuje ke klášterům 

                                                 
101 O vývoji rakouské šlechty v daném období souhrnně ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTE 1278-1411, 
ed. Herwig Wolfram, Wien 2001, především s. 27-37, kde jsou i odkazy na další podrobnou literaturu, která 
ovšem pro téma práce nepřináší mnoho nového. 
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v Horním Rakousku. Tento nepoměr je patrný již na první pohled. Nejvíce darů získali 

cisterciáci, jak ukazuje graf 15. 

Graf 15 Příjemci darů v Horním Rakousku. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

cis
te

rc
iáci

be
ne

dik
týn

i

au
gu

sti
niá

ni

pr
em

on
str

áti

řá
d S

v. 
Duch

a

Kos
te

ly,
 ka

ple

 

Vzhledem k tomu, že obdarovaných klášterů je jen 10 (výrazně méně než v Čechách), 

můžeme si předvést i rozdělení dle konkrétních obdarovaných domů.  

 

 

Graf 16 Příjemci darů dle jednotlivých řádových domů. 
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První sloupec Grafu 16 ukazuje počet darů, který konkrétní klášter obdržel. Druhý 

sloupec pak určuje, kolik konkrétních dárců zmíněný počet darů poskytlo. Jde o velmi 

zajímavý vztah, protože vyrovnaný počet darů a dárců vypovídá o široké oblíbenosti 

kláštera mezi donátory. Naopak opačný extrém, tedy všechny dary od jediného dárce, 

ukazuje, že klášter byl pravděpodobně rodovou fundací a nikdo jiný než zakladatelé, se 
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kvůli němu neangažoval. Takový klášter byl přirozeně velmi zranitelný, protože závisel na 

svých fundátorech ve větší míře, než jiné řeholní domy. Byl s rodem propojen ekonomicky 

a ten zároveň mohl usměrňovat život řeholní komunity. To je příklad klášteru a špitálu 

v Pulgarn. Naopak opačným příkladem jsou oba cisterciácké domy Baumgartenberg a 

Wilhering. Obdarovávalo je mnoho dárců.    

Pokud budeme sledovat okolnosti a podmínky darování, tak zjistíme, že mírně 

převažuje forma pro remedio animae. Ale jen mírně. Používám zde stejné rozdělení jako 

při hodnocení českých darů, abychom výsledky mohli používat i nadále. Nebylo ovšem 

třeba nějak násilně převádět rakouskou situace. I v tamních listinách najdeme podobné 

formulace. Při podrobných podmínkách byly nejčastěji žádány mše a anniversária. Přehled 

poskytuje graf 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 17 Podmínky darování v Horním Rakousku. 
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Prozkoumaný úsek je samozřejmě příliš krátký, abychom mohli mluvit o trendech, 

ale zdá se, že vzhledem k české zkušenosti můžeme říci, že forma pro remedio animae 

začíná ztrácet na své oblíbenosti a oblíbenější se postupně stává složitější a komplexnější 

forma daru.  

 Musí nás také zajímat struktura darů v Horních Rakousích. Tedy co bylo 

předmětem daru. Základní přehled nám poskytuje graf 18. 
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Graf 18 Předměty darů v Horním Rakousku. 
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Předposlední přehled, který by nás mohl nyní zajímat, nám poskytuje graf 19. Jde o 

rozdělení darů dle měsíčních dat darování.  

Graf 19 Dary v Horním Rakousku dle měsíčních dat. 
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Srovnání s českými poměry si všimneme v následujícím úseku této kapitoly. Aby byl 

přehled kompletní, zbývá poslední ukazatel. Jak se vyvíjel počet darů. 
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Graf 20 Počet darů v Horním Rakousku v letech 1310-1320. 
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V počtech darů můžeme samozřejmě pozorovat nepravidelnosti, ale odchylky nejsou za 

hranicí přijatelného. Většinou zaznamenáváme čtyři až pět darů za rok. Pouze v roce 1310 

jen jediný a v roce 1318 plných 10 (roku 1319 osm). 

 

V. 1. 1 Role zbožného daru v život ě rakouské šlechty 

 V podstatě mohu zopakovat závěry, které jsem zformuloval pro české prostředí. I 

zde mají donace čtyři základní motivace, které mohou být vzájemně propojené. Jsou to 

důvody politické, hospodářské, církevní a reprezentační (prestižní). V Rakousku ještě větší 

roli než v českých zemích hrál vztah dávajícího k obdarovanému. Z 10 zmíněných klášterů 

jich plných sedm bylo šlechtického založení a i u zbylých byli zakladatelé ze štýrského 

vládnoucího rodu, který ve 14. století již dávno patřil mezi vymřelé. Takže šlechta měla 

dostatečné množství příležitostí, komu dát dar. Ale nerozhodovala se pouze na základě 

rodových vazeb, ale i regionální blízkosti.  

 Motivaci donací nazvanou církevní můžeme i v Rakousku označit jako základní. 

Dárcům šlo o přiblížení se ke spáse. Tím, že za něho budou slouženy modlitby a obětovány 

mše, se donátor stává součástí společenství, ke kterému dar směřoval. Nejčastěji šlo o 

kláštery. Tato motivace byla jednou z hlavních, které můžeme zachytit. Být pohřben na 

význačném místě nejen pomáhá ke spáse, ale je i značně prestižní. Proto byly kláštery 

výrazně oblíbenější. Posledním z důvodů je prestiž a zachování trvalé vzpomínky. Výše 

zmíněná osobní reprezentace byla však vždy důležitá. Zajímavým jevem je např. dar 

z roku 1314, kdy se v donační listině objevuje odlišení památky a zádušní mše. Památka 
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zmíněna jako připomínka bez vazby na sakralitu (to je samozřejmě relativní, protože 

požadavek zádušních mší je v listině také obsažen).102 

Postavení zbožných darů v soudobém myšlení se v Rakousku nijak neodlišuje od 

českého vnímání světa. Takže můžeme využít prostoru, který nám dovolí poněkud se 

přiblížit k dárcům. Zjistit ony jedinečnosti, které stály za každým darem. A právě díky nim, 

se nám ze změti pramenů vyloupne ono společné. Ještě jedna skutečnost stojí za pozornost 

v této úvodní části. A sice postavení žen. Šlechtična v Rakousku (vdova) měla přibližně 

stejné právní postavení jako v českých zemích. Přesto mezi dárci je jich jen pár. Na druhou 

stranu je tu praxe, kdy dar poskytují oba manželé společně a žena je výslovně zmíněna 

jako samostatný dárce103. Nicméně takových příkladů také není mnoho, počet dárců – žen 

je velmi nízký. Zbožnost mezi ženami v nejvyšších kruzích však byla pěstována velmi 

aktivně. Máme o ní zprávy z činnosti habsburských vdov, které aktivně vystupovaly jako 

podporovatelky církve a zakládaly četná nadání (např. Anežka Uherská).  

Zajištění spásy pomocí zbožného daru  nebylo mezi šlechtou nic neobvyklého. 

Patřilo k základním povinnostem dětí se postarat o založení nadace pro spásu rodičů. 

V daleko větší míře si však šlechtici upravovaly svá nadání již za svého života. To může 

být jeden z důvodů, proč bylo tak málo dárců mezi ženami. Už se nemusely starat o své ani 

svého manžela zajištění k dosažení spásy. 

V. 1. 2 Dary, dárci a obdarovaní 

 Už graf 18 ukázal, že podoba darů je poměrně jednoznačná. V naprosté většině je 

tvořil pozemkový majetek malého rozsahu, maximálně hospodářský dvůr, nebo platy 

z pozemků. Výměra takových darovaných pozemků byla poměrně malá. Většinou jen 

několik lánů. Variantou tohoto bylo darování vinic. V Rakousku poměrně obvyklé. Malý 

počet příjemců nám umožňuje podrobněji prozkoumat okruhy příznivců jednotlivých 

klášterních domů. Budeme moci zjistit některé vazby mezi dárci, které nakonec ukáží, že 

okruh donátorů je poměrně úzký, tedy že většina je navzájem poměrně velmi blízce 

spřízněna. Rozdělení do oddílů si žádá poměrně velkou dávku pozornosti čtenáře, ale 

věřím, že je ještě únosná.104  

                                                 
102 UBLOE V, č. CXXIX, „unsern seln ze ainen gehugnusse und ze ainen selgeret“. Jsem si vědom 
nepevnosti významů slov ve středověké němčině, takže nechci na tomto příkladu stavět teorie. Ale příkladů 
s podobným vyzněním je více. Pouze upozorňuji na zajímavou a možnou interpretaci.  
103 UBLOE V, č. CCXVIII, „ ich Chraft von Sunnberg und ich Katrei sein Hausvrawe“ 
104 Pozornosti zvláště doporučuji činnost dárců z rodů von Ponhalm, von Volkensdorf a von Kapellen.   
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 V následujících oddílech tedy podrobně prozkoumám jednotlivé kláštery a jejich 

podporovatele. Kapitola má podobu víceméně exkurzu, ale právě díky němu můžeme 

odkrýt mnohé spojitosti a přiblížit se celkovému pohledu (a náhledu) na celou sledovanou 

oblast. Listiny a dary budu z části citovat jen podle data, číslo v edice lze nalézt v tabulce v 

Přílohách. Mimo dary zařazené k jednotlivým klášterům došlo ještě k několika darováním 

vůči kostelům a kaplím, ale jde o statisticky zanedbatelné množství, takže jim nebudu 

věnovat další pozornost.  

Klášter Baumgartenberg, tento cisterciácký dům byl místem nejčastějšího určení 

darů ve sledované oblasti a čase. Šlo o staré šlechtické založení, z čehož může plynout část 

jeho obliby. Klášter mělo za cíl největší množství darů i dárců, což vždy nemusí být 

samozřejmé, jak jsem vyložil výše. Z jedenácti sledovaných let obdržel dary v osmi z nich. 

V některém i více. A až na jednu výjimky mu každý dar dala jiná osoba. Vesměs šlo o 

šlechtice z okolí. Klášter přislíbil vykonávat šest anniversárií a na čtyři osoby pamatovat 

trvalou vzpomínkou (remedio animae). Pro lepší geografickou orientaci ukazuje mapa č. 1 

rozložení příjemců donací z řad klášterních domů v Horních Rakousích. 

Mapa číslo 1 Horní Rakousy 
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Za toto klášter obdržel sedm majetkových podílů, většinou dvory nebo půdu, dvě 

vinice a dva platy v diametrálně odlišné hodnotě (jedna kopa feniků a 40 kop). Zároveň byl 

ve sledovaném období podpůrcem kláštera i rakouský vévoda Fridrich Sličný. 

Jako jediný poskytl dva dary pan Christian Truchsess von Lengenbach. Spolu s ním 

je v donační listině uvedena i jeho žena Alžběta. První akt se uskutečnil 2. června 1316. 

Tehdy oba manželé věnovali plat jedné kopy. Žádali denní modlitby u oltáře sv. Kříže 

v klášteře za sebe a své předky. Podruhé se objevili 25. července 1317. Tehdy klášteru 

věnovali majetky, ze kterých šly platy, které předtím dali. V podstatě jen zopakovali staré 

požadavky. Pro další výklad je velmi zajímavé, že paní Markéta von Kapellen byla 

pravděpodobně Christianovou sestrou.     

Další ze zajímavých případů je z ledna 1312. Tehdy 21. změnil majitele statek, 

který patřil Rudolfovi von Totzenbach. Ten ho převedl na klášter. V listině s tím vyslovují 

souhlas jeho děti. Jako protislužbu žádá anniversárium. Samo osobě takřka typická donace, 

která není ničím zajímavá. Ale už o čtyři dny později dává majitel statku, který leží jen 

kousek od Rudolfova daru, Getraut die Schiferin své vlastnictví klášteru. Rudolf a jeho děti 

jsou svědky zmíněné listiny. Oba rody jsou spřízněné. Co je však nejzajímavější. 

V Rudolfově listině bylo anniversárium výslovně zmíněno, takže jiný výklad není 

možný105. Ale Getraut si žádá pouze vzpomínku a péči o duši a spasení („seelgerate“). 

Z toho bychom mohli soudit, že obě formy podmínky nebyly vnímány jako příliš odlišné, 

jak už bylo řečeno ve výkladu k českým darům, jde především o vyšší míru konkretizace. 

Jádro žádosti je stále stejné, snaha o spasení, jen cesta se liší. Můžeme konstatovat, že 

forma proseb mnichů za spásu duše donátora a prosté anniversárium bez dalších 

dodatečných podmínek si byly rovné. Především v praktické realizaci plnění podmínek 

darování. Tedy prosté anniversárium se mohlo chápat jako jiné vyjádření pro „seelgerate“ 

(pro remedio animae).  

Holé anniversárium se i na první pohled liší od propracovaných požadavků, jaké 

vznesl např. zmíněný Christian Truchses. Jeho anniversárium je již kvalitativně odlišné. 

Tohoto odlišení si tedy bude nutné všímat podrobněji. Je to poměrně důležité, protože pak 

relativizuje předložená tvrzení o rozdílech v podmínkách darování a z faktu plyne, že 

anniversárium není odlišná forma (nikoli obsah), která se postupně rozvíjela jak v českých 

zemích, tak v Rakousku, ale jen vývojové stadium staršího přání modliteb za spasení duše. 

Na druhou stranu mohu říci, že určité odlišení mezi oběma formami být muselo. Sice 

                                                 
105 UBLOE V, č. LXVI  „daz di Samsung dacz Paumgartenperg der vorgenanten vrowen Petersen meiner 
housvrowen Jartag begen scbol“.  
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zpočátku jen nepatrné, ale vedlo k vzniku oné složitější varianty darování. Respektive 

podmínek darování. Předložené informace by tak mohly do značné míry posunout pohled 

na klasifikaci a třídění typů darů v obou prostředích. Mám tím na mysli skutečnost, že by 

se mohlo zdát, že prosba pro remedio animae a žádost za anniversárium byly v klášteře 

naplněny stejnou formou. Což samozřejmě v některých případech může i odpovídat 

pravdě, ale nám jde především o postižení myšlení dárců a jejich rozhodování, jak 

formulovat podmínky darování a jak toto rozhodnutí bylo motivováno konkrétními 

představami. Proto se asi objevuje stále více konkrétních přání, protože dárci mají dobrou 

představu, co za své dary získávají. A zároveň získávají jistotu, že mše bude obětována 

vskutku za ně. Je dostatečné množství dokladů, že dary ve starším období uvozené pouze 

pro remedio animae obsahovaly i další podmínky, které však nebyly vyřčené. Uzavřu 

úvahu shrnutím, že z původní jednotné a jednoduché formy se postupně odštěpovaly další 

formy, více konkrétní. Jde o důsledek vývoje ve společnosti, která začala ve větší míře 

rozeznávat jednotlivé typy památky i způsobů proseb za spasení. Ale spíše je třeba se 

přiklonit k výkladu, který staví vysvětlení proměny podmínek na přáních dárců a nikoli na 

nabídce církve. Tedy ne všechny obřady a formy památky na mrtvé byly přesně 

definované. Dárce se mohl podílet na vytváření podmínek realizace svého přání. Poslední 

řádky se netýkají pouze rakouského prostředí, ale i českého.   

Naštěstí se nabízí řešení problému interpretace darů z roku 1312. Pokud se ještě 

jednou podíváme na Rudolfovu listinu, zjistíme, že i on v ní používá termín „seelgerate“. 

Jen o jednu větu před anniversáriem. Z toho lze vyvodit, že chápal spasení jako obecný cíl, 

důvod, proč dát dar, ale jako nástroj si představoval právě anniversárium. Potom můžeme 

prohlásit, že zde byla praxe dávat dary pro spasení duše. Ale některým to nestačilo 

(důvody asi třeba hledat ve vývoji pohledu na zbožnost a její projevy, jak již bylo řečeno 

požadavek větší konkretizace), proto žádali konkrétnější specifikaci, jakým způsobem 

bude tato snaha o spásu probíhat. A tak tedy anniversárium je odlišnou formou než pro 

remedio animae (či jiné shodné varianty). Sice zpočátku jen velmi málo, ale odlišnou. Ve 

formě provedení a v chápání účinnosti a vnějšího lesku donátorem. 

28. srpna 1315 daroval Vreitel von Windhaag za sebe a svého otce 

Baumgartenbergu statek. Přeje si anniversárium s tím, že popisuje, jak konkrétně si ho 

představuje. I v této donaci nalézáme anniversárium jako rozšiřující podmínku po 

seelgerat. Podobně též v listině Fridricha von Sichtenberg z 13. října 1319. A stejně tak 

v daru Oldřicha (Ulricha) von Holspeck z 22. listopadu 1319. Vedle těchto dárců pak byli 

jiní, kteří si přáli „pouhé“ seelgerat. Můžeme tedy uzavřít s konstatováním, že poskytnutí 
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daru na základě žádosti o spasení (seelgerat) nebylo chápáno jako synonymní s žádostí o 

anniversárium (jahrtag) nebo další rozšiřující podmínky.  

Z jednou už zmíněné hodnoty darů lze konstatovat, že během deseti let zvětšil 

klášter svůj majetek o sedm pozemkových majetků (většinou menší výměry), dvě vinice a 

z dalšího (poměrně rozsáhlé majetku) pobíral plat.   

Dalším výrazným příjemcem darů bylo řeholní společenství cisterciáků ve 

Wilheringu . Oba cisterciácké kláštery patřily k nejčastěji obdarovávaným. Za sledovaná 

léta získal wilheringský dům osm darů od osmi dárců106. Naprostá většina darů pochází 

z druhé poloviny druhého decennia 14. století. Na klášter přešly dvě vesnice, šest 

pozemkových majetků, městský dům a jeden plat. Za tuto štědrost se řeholníci zavázali 

v šesti případech k péči o spasení duše, dále k jednomu anniversárium a pak k dalšímu 

spojenému s pohřbem v klášteře.  

 Pojďme se podívat na největší dar celého údobí. Donátorem byl Leopold de 

Pruschink (se svolením svých bratrů). Vše se událo 18. listopadu roku 1313. Byly 

darovány dvě vesnice, dům v městě Efferding a ještě pár menších položek, většinou nějaké 

úlevy apod. Ze zmíněného majetku šel plat několika desítek kop feniků. Leopold žádá péči 

o spásu svých předků (opět zmíněno seelgerat), především svého otce, zde již vznáší 

podrobnější požadavek. Chce každodenní mše u oltáře, pečlivě v listině rozebírá, na co 

mají být jednotlivé položky z platu z darovaných majetků jít. Darované majetky leží 

v oblasti asi 10 – 20 kilometrů západně od kláštera. 

 Následuje několik menších darů. Složitějším je až dar Dietmara von Aistersheim 

z 23. prosince (!) 1317. V tento sváteční čas daroval hospodářský dvůr. Získal za něj slib 

pohřbu v klášteře. Dále žádal péči o spasení duší svých rodičů a své ženy (v tomto pořadí). 

Poměrně mimořádným je dar z 12. března 1318. A to vzhledem k osobě donátora. Tedy 

spíše donátorky. Jde o jeden z mála darů, kdy donátorem je žena. Alžběta von Schmuckin. 

Dává klášteru půl dvora. Bohužel, listina je porušená, takže nevíme, co si žádala na 

oplátku.  

 Ostatní dárci většinou žádají spasení duše sebe a svých blízkých, bez dalších 

zajímavých souvislostí. Spíše šlo o drobnější šlechtice z okolí kláštera. Roli zde hrály 

regionální vazby. V roku 1319 klášter získal od Oldřicha z Hradce vesnici v Čechách.107 

Ale to náleží do jiné kapitoly. 

                                                 
106 Ve skutečnosti devět darů od devíti dárců. Tím devátým byl pan Oldřich z Hradce. Viz kapitola VI.  
107 UBLOE V, č. CCLX. 
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 Kanonie augustiniánů kanovníků v Sankt Florianu byla taktéž vyhledávanou 

institucí. Svoji spásu jí svěřilo šest osob, kteří tak však učinili prostřednictvím deseti darů. 

Všichni si přáli prosté spasení duše, kromě jednoho rodu, který se však na donacích podílel 

hned několika osobami. Do rukou klášterních bratří přešlo sedm majetkových podílů a tři 

platy. Nejaktivnější byla rodina von Wolfstein. Poskytla hned čtyři dary. Můžeme zachytit 

dvě generace dárců. Prvním byl roku 1311 Albrecht von Wolfstein, který si za dar několika 

platů z majetku žádal anniversárium, které budou slavit den po sv. Serváci. Dále chtěl 

pravidelné mše. Část se má rozdat chudým, další použít na svátek sv. Jedenáct tisíc panen. 

Jeho bratr byl řeholníkem daného kláštera. Mezi svědky i Heinrich von Volkensdorf a jeho 

manové. S tímto šlechticem se setkáme ještě několikrát. Albrecht zemřel asi zanedlouho 

poté. Skoro na den přesně o čtyři roky později dal jeho syn Dietmar von Wolfstein (Ditrich 

- ztotožnění není jisté, ale pravděpodobné) a jeho žena Markéta klášteru některé ze svých 

majetků. Přijali je zpět jako léno (do konce života). Mezi svědky opět Heinrich von 

Volkensdorf. Za to chtějí mít hrob v klášteře. Jestliže u tohoto dárce je příbuzenství 

zpochybnitelné, tak u dalšího již nikoli. Roku 1316 daroval Rudiger von Wolfstein klášteru 

tři lány půdy za anniversárium své i svého bratra Ditricha. Přeje si anniversárium se všemi 

obřady včetně vigilie a účasti plného sboru zpěváků při slavení vzpomínky. A ještě jednou 

se potkáme s Rudigerem v roce 1319, kdy dal augustiniánům ze Sankt Florianu plat 30 

kop, za který chce anniversárium za svého otce a všechny blízké a příbuzné.  

 Druhým velkým dárcem, který se však neomezuje jen na tento klášter je Heinrich 

von Volkensdorf. Šlo o významného šlechtice, který vlastnil velký majetek a byl i 

významným podporovatelem církve. Klášteru Sankt Florian poskytl dar v roce 1311, kdy 

za drobný majetek žádal spasení duše. Toto zopakoval i  roku 1316. Stejný typ daru i 

požadavku108. Z dalších darů můžeme poukázat ještě např. na dar Albrechta von Kunring, 

který dal pozemkový majetek za remedio animae své ženy (roku 1319).    

Druhý klášter augustiniánů kanovníků ve Waldhausen je  šlechtického založení už 

z 12. století (1147). Netěšil se tak velké oblibě jako předchozí, ale i tak získal od dvou 

dárců celkem tři dary. Nejštědřejším podporovatelem byl Jan von Kapellen (velmi 

významný mecenáš církve). V roce 1315 daroval jeden plat a následně ještě pozemkový 

majetek, přičemž si vyžádal modlitby za spasení duše. Zmíněný plat měl připadnout 

proboštovi kláštera. Zbylým dárcem byl Hermann von Gratzer spolu se svou ženou. 

Darovali roku 1319 dva lány půdy, za což jim bylo přislíbeno anniversárium.  

                                                 
108 Heinrich von Volkensdorf podporoval především kláštery Gleink a Garstenu. Tam směřovaly jeho hlavní 
odkazy.  
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 I v českém prostředí oblíbený klášter Schlägl, známý také jako Drkolná, byl osazen 

mnichy premonstrátského řádu. Získal čtyři dary, za které přislíbil dvě anniversária a ve 

dvou případech se modlit za spásu. Nejvýznačnějším darem bylo clo, které daroval 

Heinrich st. von Schauenberg (roku 1318, v tomto roce i zemřel).109 Jeho přáním bylo 

anniversárium se všemi náležitostmi, včetně vigilie a zpěvu. Klášter dlouhodobě 

podporoval rod von Falkenstein, který ve sledovaném období dal přímo jeden dar. Další 

z dárců byl s von Falkensteiny spřízněn110.  

 Ke klášteru ve Schläglu bychom neměli zapomenout připomenout, že jeho velkými 

příznivci byli páni z Rožmberka (i ve sledovaném období).  

Klášter řádu Svatého ducha v Pulgarn založili Jan von Kapellen a jeho nevlastní 

matka Markéta v roce 1303, dle přání a závěti Oldřicha II. von Kapellen, který zemřel roku 

1301 (otec Jana). 111 Řád Svatého ducha se zaměřoval na špitální péči a  v Rakousku byl 

usazen od 13. století. Hlavní byl dům ve Vídni založený Babenberky. Jako u většiny 

klášterů tohoto řádu byl i zde špitál.   

Rod von Kapellen byl hlavním donátorem. A vlastně jediným. Klášter dostal od 

svých zakladatelů dva dary.112 A jelikož hlavní přání byla již uvedena při zakládání, tak 

nyní se už žádalo pouhé prosté remedio animae. I když bylo vysloveno přání, aby řeholníci 

konali modlitby hlavně v čase Velikonoc. Dary byly hlavně podporou nové fundace. 

V obou případech se jednalo o platy. Zajímavé (vzhledem k rakouským poměrům) je, že 

jeden z darů dává samostatné vdova Markéta. Roku 1315 byl klášter předán do správy 

vídeňskému klášteru téhož řádu (zakladatelská práva předal Jan).113  

 Oproti klášteru Pulgarn byl benediktýnský dům Garsten jedním z nejvíce 

obdarovávaných. Mezi jeho příznivci najdeme i kleriky, ale většinu přirozeně tvořila 

šlechta. Skladba podmínek darů byla podobná jako u jiných domů, v sedmi případech dárci 

postačilo pouhé remedio animae, zatímco ve třech žádali i anniversária.  

 Dary směřovaly kromě celé klášterní komunity i k oltářům klášterního chrámu. 

Zaznamenáváme tři. Mezi dárci jmenujme nejdříve ty menší nebo méně zajímavé příklady. 

Na prvním místě bychom asi měli zmínit dar místního šlechtice Thomase von Garstenu, 

který roku 1318 (zvláštní je, že celou polovinu darů dostal klášter v tomto jediném roce 

1318, což je také důvodem vybočení roku 1318 z průměru na grafu 6) dává pozemkový 

                                                 
109 UBLOE V, č. CCIV.   
110 UBLOE V, č. CXXVIII a CLXIX. 
111 Rod von Kapelle byl jedním z nejbohatších v Rakousku. Původně ministeriálský ve Štýrsku, který se v 2. 
polovině 13. století velmi povznesl. 
112 UBLOE V, č. CXLIX , CLXXXIII. 
113 UBLOE V, č. CLVIII.  
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majetek (vinici a hospodářský dvůr) a žádá spasení duše.114 Zde je možná úvaha, že rod 

měl již trvale zřízenou nadaci, takže ji nepotřeboval zakládat nyní. Taková úvaha je 

samozřejmě možná skoro u každého rodu, ale zde se nabízí díky geografické totožnosti. 

Z menších darů je ještě zajímavý dar Thomase, který byl služebníkem (manem) rodu pánů 

von Hintenberg (1318).115 Nadává platem oltář sv. Benedikta, oltářník má za povinnost 

sloužit pravidelné anniversárium (i zde se objevuje anniversárium ve spojitosti se 

seelgerat.  

 Nyní již přistupme k hlavním dárcům. V roce 1315 poskytl Heinrich von 

Volkensdorf oltáři Máří Magdaleny pozemky. Oltářník slibuje modlitby za spasení 

donátora i jeho manželky.116 Nejvýznamnějším příznivcem kláštera však z pohledu počtu 

darů byl rod von Ponhalm. Nejdříve roku 1313 potkáme Huga von Ponhalm.117 Daroval 

plat oltáři Narození P. Marie, který je splatný oltářníkovi v den svátku. Žádá si jen spasení 

duše. V roce 1318 pak asi jeho syn Peter poskytl hned dva dary.118 První 30. listopadu, kdy 

se ve prospěch kláštera vzdal majetku a prosil o spásu duše své i svých předků. Druhý pak 

6. prosince, kdy za jiný majetek žádal spasení duše svých dvou bratrů. A naposledy se nám 

v listinách objevuje následujícího roku, 26. listopadu, kdy se souhlasem své manželky, dal 

dar za své spasení.119   

Benediktýnský dům Gleink byl dceřinným domem předchozího. Ve sledovaném 

období měl klášter jen jediného podporovatele. Tím byl již dobře známý Heinrich von 

Volkensdorf. První dar věnoval roku 1311.120 Šlo o plat půdy, za který si vyžádal 

odsloužení třiceti mší během roku za spasení své i své rodiny. Druhý dar pak klášter 

obdržel roku 1312. Tentokrát šlo o pozemky a Heinrich von Volkensdorf tak zřídil nadaci 

na své anniversárium, které se mělo slavit u oltáře Máří Magdaleny (pro stejný oltář pak 

poskytl dar v roce 1315 v klášteře Garstenu – viz výše). 

Dalším benediktýnským domem byl klášter v Lambachu. Stejně jako předchozí i 

on obdržel jen dva dary. První od Christiana von Wolfseck. Roku 1313 daroval půl dvora, 

za který chtěl anniversárium a pohřeb v klášterním kostele. 121 Druhým darem byly roku 

                                                 
114 UBLOE V, č. CCXIV. 
115 UBLOE V, č. CCVI. 
116 UBLOE V, č. CXLVI; že darování od manů velkých šlechticů není nezvyklé dokazuje i podobný případ 
z Čech, kdy roku 1317 daroval Václav z Větřní, purkrabí na Rožmberku, klášteru Schläglu pozemky – viz 
LPKS č. 82. 
117 UBLOE V, č. CXVI. 
118 UBLOE V, č. CCXXXVI a CCXXXVII. 
119 UBLOE V, č. CCLXII. 
120 UBLOE V, č. L. 
121 UBLOE V, č. CVI. 
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1314 vinice,122 které darovali otec a syn z rodu von Lambach. Žádali věčnou památku na 

své osoby a mše. 

 Klášter Mattssee leží stranou hlavní koncentrace řádových domů v Horním 

Rakousku. Získal jen jediný dar od hraběte Konráda von Schauenberg, v roce 1319. 

Představovalo ho několik dvorů. Za to si hrabě přál mše, vigilii a veškeré náležitosti 

anniversária za svou osobu.123 

 

V. 1. 3 Spole čné a rozdílné 

 Nyní se dostáváme k vlastnímu cíli tohoto úseku, tedy zhodnocení a komparaci 

hornorakouských poměrů s českými. Hustě zalidněné údolí Dunaje poskytlo relativně více 

darů než české země. Zhruba o jednu třetinu více, ale stále ještě můžeme mluvit o řádově 

stejných hodnotách. Nicméně počet darů je jedinou položkou, u které musíme konstatovat, 

že se výrazně odlišuje od českého prostředí.  

Stejně jako v českých zemích je i v Rakousku zřejmé, že hlavními příjemci byly 

kláštery, největší podíl měli cisterciácké. Motivem pro výběr obdarované instituce byla 

regionální blízkost, kontakty na patrony kláštera a přímý kontakt (pokud šlo o fundátorský 

rod). Pokud šlo o sám dar, tak můžeme konstatovat, že podmínky s ním spojené jsou stejné 

podstaty jako v českých zemích. I zde nalézáme dvě hlavní kategorie – spásu duše 

(seelgerate, remedio animae) a anniversárium (rozšířené o mnoho možných podob). Mohu 

proto zcela bezpečně uplatnit typologii vypracovanou pro hodnocení darů v českých 

zemích. V Horním Rakousku stejně jako  v českých zemích převládá ona jednodušší forma 

prosby za spasení, ale již jen velmi málo, takže z tohoto hlediska lze srovnávat tamní 

situaci s českou na přelomu 20. a 30. letech 14. století. Ve spojitosti s pohledem na 

strukturu darů, mohu vyslovit tezi o jistém fázovém posunu českých zemích, který se však 

nejpozději na přelomu 30. a 40. letech 14. století vyrovnává. Právě toto období totiž svou 

strukturou darů, které jsou většinou již jen malé pozemky nebo platy z nich, odpovídá 

období sledovanému v Horních Rakousích.  

Zajímavý pohled se nám naskytne při porovnání denních dat donačních aktů v obou 

zemích (pouze za léta 1310-20). Pro možnost srovnání jsem počet darů převedl na 

jednotkovou míru tak, aby se maxima obou skupin v relativní hodnotě rovnala (tedy, 

relativní hodnota 10 byla přiřazena nejvyšší hodnotě počtu darů v obou prostředích). 

                                                 
122 UBLOE V, č.CXXIX. 
123 UBLOE V, č. CCXLVI. 



 56 

Absolutní čísla lze vyčíst z grafů, které pojednávají dané téma v kapitolách o statistickém 

srovnání. Na první pohled se zdá, že jsou si obě křivky velmi podobné (až na výkyv v září, 

ale ten je dán okolnostmi a v dalších letech se neobjevuje, a nestejné trendy na počátku 

roku), ale při bližším zkoumání objevíme několik důležitých rozdílů (stejně tak i shodných 

rysů). 

Graf  21 Srovnání denních měsíčnách dat darování v českých zemích a v Horním 

Rakousku v letech 1310-1320. 
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Nejdříve shodnosti. Nápadný je pokles počtu darů v dubnu. Při bližším zkoumání 

zjistíme, že ve sledovaném období osm z jedenácti Velikonoc připadlo na duben. Z čehož 

tedy vyvozujeme, že jak v Čechách, tak v Rakousku platilo, že pokud se dar dával v jarním 

období, tak vždy před nebo až po Velikonocích, nikdy ne během. Zářijový výkyv 

v českých zemích je dán okolnostmi (konkrétní data úmrtí apod.), v žádném případě se 

nejedná o vliv svátku sv. Václava. Mohlo by se zdát, že společný vzestup v listopadu je 

veden stejnými motivy. Ale je tomu právě naopak. Zatímco v českých zemích je většina 

listopadových darů koncentrována k počátku měsíce, tedy ke svátku všech svatých, tak 

v Horních Rakousích naopak ke konci měsíce. Těsně do období před počátkem adventu. 

Jde pouze o drobnost, která by si však jistě zasloužila sledování v celé časové linii, což zde 

není možné, ale i tak nám poskytuje zajímavý údaj a vhled do dobových reálií.  

 Kromě podmínek daru a hodnoty majetku bychom si měli všimnout i osob dárců. 

Podrobně jsem je zpracoval v předchozím oddíle, takže nyní jen obecně. Dárci byli 

především muži ze všech vrstev šlechty. Stejně jako v českých zemích na počet darů 

převažují příslušníci bohatších a urozenějších rodů, ale v absolutních číslech samozřejmě 

převažují ti méně urození (což je logické vzhledem ke skladbě šlechty). Poměrně 

překvapující je fakt malého zastoupení žen. Z donační praxe poukažme ještě na podobné 
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tendence v obou oblastech. Synové, kteří nastoupili do čela rodu velmi často zřizují nadace 

za duše svých otců.  

 Církevní praxe slavení anniversárií a jiných forem vzpomínek, stejně jako pohřby 

ve chrámech, se v Horních Rakousích od českých podmínek příliš nelišila.  

Rakouské poměry ukazují, že česká situace je ve středoevropském prostoru v rámci 

hlavních parametrů srovnatelná, má svá specifika, na která jsem se snažil poukázat. 

Zatímco kolem roku 1320 jsou rakouské poměry rozvinutější (pokud můžeme soudit z užití 

složitější donační praxe), tak ve 30./40. letech je česká situace již plně srovnatelná. Což 

svědčí o vývoji české společnosti ve sledovaném období, který se plně projevil na samém 

počátku 30. let (1330–32).  

 

V. 2 Zbožné dary šlechty v českých zemích v letech 1289-1300 

 

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, úlohu zhodnotit zvolené období vlády Jana 

Lucemburského s ohledem na zbožné nadace šlechty nám usnadní komparace s jiným 

prostředím. Ukázali jsme si tedy soudobé dary v Horních Rakousích. Nyní nastal čas pro 

návrat do českých zemí a k české šlechtě. V předcházejícím rozboru a stejně tak výkladu 

donací za vlády Jana Lucemburského jsem se několikrát vyjádřil o místu, které sledované 

období zaujímá ve vývoji zbožných nadání. Tedy, že v první polovině 14. století postupně 

končí dříve běžný způsob specifikace podmínek darování, který jsem shrnul pod pojem pro 

remedio animae a který znamená tolik, že dárci neshledávali potřebu specifikovat případné 

podrobnosti církevních ceremoniálů, které měly zajistit jejich duším lehčí proces 

očišťování od hříchů. Můžeme se pouze dohadovat, zda pravou příčinou vskutku byla 

skutečnost, že lidé nepociťovali nutnost specifikovat svá přání ohledně obřadů nebo to, že 

jim průběh a symbolika obřadů nebyla tak dobře známa a oni se s ní teprve postupně 

seznamovali. Což může souviset i s dotvářením farní sítě ve 13. století.  

V každém případě, jedním z předpokladů bylo, že v předcházejících dobách by 

poměr mezi dary bez specifikovaného přání ohledně průběhu slavení zádušní památky a 

dary s explicitně vyjádřenými požadavky měl vypadat podobně jako v období 1310-1320 a 

nebo ještě s větším vychýlením ve prospěch darů bez podrobných rozpisů přání. Dalším 

předpokladem, který vyplývá z rozboru let 1310-1346 je stoupající hodnota darů při 

sledování linie zpět do minulosti. Očekávám, že ve 13. století se budou častěji vyskytovat 

dary celých vesnic a podacích práv ke kostelům, než pouhé pozemky a platy z nich, které 
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nabývají početní převahu postupně od 20. let 14. století. Posledním zájmem by mělo být 

ověřit, zda pozoruhodné poměry mezi mužskými a ženskými dárci na Moravě oproti 

situaci v Čechách bude zaznamenatelé i ve 13. století nebo ne. Pokud by se některý 

z předpokladů nepotvrdil, tak samozřejmě nelze říci, že jde o chybný předpoklad, ale bylo 

by nutné prozkoumat ještě další časový úsek, který by teprve s jistotou posloužil 

k opravení nebo potvrzení předpokladů vypozorovaných z dat z let 1311-46. 

Z toho, co bylo řečeno, vysvítá, že jsem se rozhodl použít ke komparaci úsek 

z donační činnosti ve 13. století. Zvolili jsme úsek let 1289-1300. Jak prokázala předchozí 

zkušenost, jde o dostatečně dlouhé období pro poskytnutí potřebných údajů. Za 

předpokladu, že již víme, co hledat a co získané výsledky znamenají. Případně že je máme 

s čím komparovat, což je náš příklad. Konkrétní léta jsem pak zvolil jako období vrcholu 

vlády Václava II., kdy existovala určitá vnitřní stabilita země, takže výsledky nebudou 

ovlivněny turbulencemi společenských vztahů. Zároveň obě krajní data oddělují sledovaná 

léta od částečně odlišných epoch. Rokem 1289 definitivně končí úloha Záviše 

z Falkenštejna, která významně ovlivnila české dějiny minimálně v 70. a 80. letech 13. 

století. Král Václav II. se definitivně ujímá vlastní moci. Naopak rok 1300 značí počátek 

nových nepokojů a bojů, především v souvislosti se zahraniční politikou, která ale 

ovlivnila i vnitřní poměry v Čechách. To až do nejvyšší míry, kterou symbolizuje invaze 

v roce 1304. Sledovaná 90. léta jsou obdobím hospodářského vzestupu, let reformátorské 

činnosti a zároveň dobou, kdy se šlechta již takřka úplně zformovala a stabilizovala do 

podoby, jakou známe z vrcholného středověku. Zároveň bychom mohli předpokládat určité 

ovlivnění donační činnosti šlechty panovníkovou podporou církve a velkorysého založení 

kláštera Aula Regia na Zbraslavi jako oficiálního dynastického pohřebiště. V neposlední 

řadě máme také praktický důvod, pro výběr období, které není příliš vzdálené od naší 

hlavní linie. Společenský vývoj probíhá málo kdy lineárně. Proto by velká časová mezera 

mohla snadno způsobit, že bychom pokládali některé jevy za souvislé a skutečnost by 

mohla být právě opačná. Z tohoto důvodu, který lze nazvat opatrností, volím právě léta 

1289-1300.   

V. 2. 1 Donace a čísla 

 Přestože mnohé z předchozích řádků byly využity pro obhajobu zvolené délky 

sledovaného období, musíme si uvědomit, že následující statistické přehledy jsou schopné 

podat informaci pouze o převažujících tendencích doby, nikoli podrobně popsat 

společnost. Pro tento účel by zvolené výsek byl přece jen krátký. Ale jelikož naším cílem 
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jsou právě ony tendence, tak můžeme být spokojeni. Opět je na místě připomenout 

poznámku o nedokonalosti statistických metod, zvláště pro středověk. A také si uvědomit 

význam individualit, protože dané výsledky mohou být ovlivněny náhodnými a 

nepředvídatelnými osobními rozhodnutími a životními osudy, které mají často náhodný 

charakter. Což však k životu a zbožným odkazům neodmyslitelně patří. 

 První pohled bude opět směřovat k příjemcům darů. Pokud srovnáme situaci let 

1289-1300 s základní linií, zjistíme, že cisterciáci byli i v předcházejících letech v pozici 

nejčastěji obdarovávaného řádu. Důvody pro tuto pozici není třeba hledat jinde, než již 

bylo vysvětleno pro 14. století. Jeden z nejrozšířenějších řádů, podporovaný představiteli 

šlechty i královského rodu, byl schopen zajistit důstojné pohřebiště předků i garantovat 

obřady za spásu jejich duší. Zajímavější je pohled na další pozice, kterou zaujímají rytíři 

templářského řádu následováni německými rytíři a premonstráty (společně mužská i 

ženská větev řádu). Zde se především povšimněme faktu, že rytířské řády (pokud 

nezahrneme zderazský klášter, jehož postavení je výjimečné) za toto jediné desetiletí 

získaly více darů, než za celou vládu Jana Lucemburského. Především postavení templářů 

svědčí o jejich značné oblibě, protože podpora pro tento řád nepocházela pouze od jednoho 

rodu nebo skupiny rodů, ale měla širší společenské zázemí. Můžeme zde uvažovat o vlivu 

procesu s templáři a o možnosti, že důvěra v rytířské řády byla dočasně otřesena. Ale šlo 

by jen o spekulaci, jejíž oprávněnost je sporná. Ostatní příjemci odpovídají obecnému 

očekávání, které v této kategorii můžeme mít. Malá podpora pro benediktýny, průměrná 

pro kostely, kapituly (Praha – sv. Vít, Olomouc). Omezený počet darů pro zderazský 

klášter svědčí o tom, že ekonomická situace Švábenických je sice obtížná, ale ještě 

přijatelná, takže nemusí užívat donací jako forem splátek dluhu. Celkové rozložení 

příjemců ukazuje graf 22.  
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Graf 22 Příjemci darů v českých zemích v letech 1289-1300. 
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Druhý pohled nás zavede k vývoji podmínek darování. Jsme opět u rozlišení na 

dary doprovázené jen obecným přáním pro remedio animae a dary s konkrétnějším 

požadavkem vyjádřeným i písemně. Podle očekávání první forma jednoznačně převažuje a 

nedošlo k žádnému překvapení. Vše vystihuje graf 23. Obě hodnoty sice mírně kolísají, ale 

nijak mimořádně. 

Graf 23 Podmínky darů z let 1289-1300. 
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 Dalším údajem je celkový počet darů podle jednotlivých let. Tedy, zda se 

společenský vývoj nějak odrazil na počtu darů, např. zda královská fundace zbraslavského 

kláštera ovlivnila praxi šlechty apod. nebo se donační činnost řídí spíše rytmem osobního 

života každého jednotlivce. Graf 24 ukazuje, že počet darů je celkem konstantní až na 
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výkyv na počátku druhé poloviny 90. let 13. století. Tomuto výkyvu nemusíme přikládat 

větší váhu, souvisí spíše s náhodnými prvky v životě než s pronikavou změnou nebo 

vlivem z vnějšku.  

Graf 24 Počty darů v letech 1289-1300. 
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  Zbývají jen tři základní pohledy na čísla vypovídající o donacích v letech 1289-

1300. Prvním je ukazatel hodnoty darů. Opět zopakujme, že jde pouze o relativní ukazatel, 

protože porovnávat ceny vsí a výnosy z pozemků je nemožné pro nedostatek údajů. Ale i 

tak zjištěné výsledky ukazují, že se naplňují předpoklady, které jsem postuloval na počátku 

této kapitoly. Zaznamenáváme poměrně vysoký počet darovaných podacích práv ke 

kostelům, stejně jako mnoho pozemků a vesnic. Pouhé platy z pozemků činí méně jak 

jednu čtvrtinu všech darů. Nejde sice o zcela zanedbatelný počet darů, ale rozhodně 

potvrzující očekávání o převažující míře bohatších darů. 

Graf 25 Předměty darů v letech 1289-1300. 
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Poslední okruh, který zbývá, je rozdělení dle zemské a stavovské příslušnosti. 

Prvním bude dělení dle zemí. Tedy na dárce původem z Čech a Moravy. Údaje pro léta 

1311-1346 ukazovaly, že mírně převažují moravští dárci, což se potvrzuje i nyní. 

V průměru moravští převažují, i když dochází k mírnému kolísání, především na počátku 

90. let a to ve prospěch českých dárců. Při podrobném rozboru se ukáže, že jde o následek 

zásahu proti Závišovi z Falkenštejna.  

 

Graf 26 Dárci z let 1289-1300 podle zemské příslušnosti.  
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 Následuje rozdělení donátorů dle zemské i stavovské příslušnosti, navíc 

s přihlédnutím k pohlaví.  

 

Graf 27 Dárci 1289-1300, Čechy 
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Při určování poměrů jsem se řídil stejným principem jako v předchozím případě, tedy 

každý jedinec byl započítán právě jednou, ať už poskytl jakýkoliv počet darů. Jedinou 

výjimku představují stabilní skupiny, tedy osoby, které vystupují pouze společně, např. 

bratři. Ale v daném úseku se takový případ vyskytl pouze jeden. Graf pro Čechy ukazuje 

podobnou strukturu dárců jako v letech 1311-1346. Rozdíly zde sice jsou, ale poměrně 

malé. Podíl darů nižší šlechty je o několik málo procent menší, než je tomu v hlavní 

sledované linii. Naopak podíl žen z řad vyšší šlechty je poněkud větší, ale nikoli o mnoho.   

 

Graf 28 Dárci 1289-1300, Morava 

vyš. šlechta-muži

vyš. šlechta-ženy

nižší šlechta-muži 

nižší šlechta-ženy

 

Informace zjištěné o moravských dárcích víceméně odpovídají datům následujícího 

období. Mohu konstatovat, že jednoznačně převažují dárci z řad vyšší šlechty. Jedinou 

odchylkou je malý počet dárkyň z řad nižší šlechty. Na tomto místě dle dostupných údajů 

lze odchylku interpretovat tak, že příslušnice nižší šlechty se začaly donátorkami stávat 

postupně pod vlivem příkladu vyšších šlechtičen, které se tak staly vzorem 

k napodobování. Ovšem toto mínění může být opraveno dalším a širším výzkumem. 

 Pro úplnost uveďme ještě rozdělení případů darování podle měsíčních dat. I zde 

nalézáme podobnosti s obdobím 1311-1346, i když s určitými odchylkami, které jsou však 

dány přeci jen krátkou délkou sledovaného období. Mohou na ni mít vliv významné životní 

okamžiky několika jednotlivců. Ale základní prvky jsou stejné. Nejvyšší počet darů 

zaznamenáváme v období před Velikonocemi a pak v období říjen-listopad, v tomto 

případě více v říjnu, ale spíše do jeho druhé poloviny, takže lze reálně uvažovat o vlivu 

blízkosti svátku Všech svatých a Památky zesnulých. 
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Graf 29 Přehled denních měsíčnách dat darování v českých zemích v letech 1289-1300.  
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V. 2. 2 „Quoniam caritatis est officium piis locis salubrit er providere, et 

eorum profectibus promocionibus manum exstendere ad iutricem“  

 

 Nyní již obraťme pozornost k jednotlivým darům a dárcům. I zde nalézáme mnoho 

příkladů, které nám poskytnou zajímavý obraz o své době. V 90. letech 13. století 

zaznamenáváme jev, který již v první polovině následujícího století nebyl tak častý, 

respektive řešil se jinými prostředky. Jde o případy, kdy příbuzní zemřelého dárce 

zpochybnili jeho nadání a požadují majetky zpět. Z několika případů, které máme písemně 

zachycené, je zřejmé, že církevní instituce proti tomuto postupu protestovaly a to celkem 

úspěšně. Jistě existovaly i případy, kdy majetek nezachránily, ale ty se do pramenů 

většinou nedostaly. Takže vidíme, že 23. října 1289 dal Arnošt z Rudíkova cisterciačkám 

v Oslavanech podací v Rudíkově a v textu se prezentuje jako štědrý donátor. Zároveň však 

musel oznámit, že předmět daru již jeptišky obdržely od jeho předků a on ho nyní jen 

potvrzuje. Z dalšího kontextu vysvítá, že se zdráhal odkaz předků uznat, ale klášter 

prosadil svá práva.124 Podobný případ máme z roku 1292, kdy Blud a Jindřich z Příbora 

obnovili nadaci svého otce pro klášter Velehrad. Zdá se pravděpodobné, že nechtěli 

majetek vydat a učinili tak až po nátlaku. Nápadné je již to, že v listině, která se jeví jako 

každá další donace pouze stvrzují otcův dar, ale sami nic nepřidali ani si nic nežádali. 

                                                 
124 CDM IV, s. 362, č. 285. 
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Přitom otcova přání jsou popsána.125 Nápadná je i listina z roku 1293, v níž Tas z Lomnice 

se svými syny směnil majetek (iniciativa vyšla z jejich strany, nikoli kláštera), které jeho 

matka dala tišňovskému klášteru za své spasení.126   

 Většina kontaktů mezi dárci a příjemci však byla méně konfliktní. Nejaktivnější 

donátorem sledovaného období byl pan Oldřich (II.) z Hradce. Jeho majetek byl velmi 

rozsáhlý, rozkládal se jak v Čechách, tak i na moravské straně Vysočiny. Proto byl počítán 

mezi české i moravské donátory. Ve sledovaném desetiletí se mezi dárci vyskytuje celkem 

pětkrát. Další zajímavostí hodnou pozornosti je fakt, že většinou při svých donačních 

rozhodnutí vystupuje společně s matkou Marií, která původem pocházela z významného 

rakouského rodu Hardeků. Mohla mít samozřejmě velké vdovské statky, na nichž mohla 

mít zapsané věno a proto vystupovat vedle syna, protože je také odpovědná za rodový 

majetek. Ona podivnost je zřejmá až poté, co si povšimneme, že Oldřich byl sice bezdětný 

(alespoň v této době), ale vedle matky měl i manželku Matyldu (Mechtilda). Ta se po jeho 

boku při darování nikdy nevyskytuje. Důvod tak lze spatřovat spíše ve skutečnosti, že 

Marie byla díky svému původu zvyklá vystupovat značně aktivně. Druhou možností je 

předpoklad nesouladu mezi manželi, snad kvůli tomu, že Matylda dosud nedala panu 

Oldřichovi mužského dědice, což ho přirozeně trápilo, jak brzy poznáme.  

 Poprvé se mezi dárci objevil 29. prosince 1292, tehdy dal templářům podací v jedné 

ze svých vsí, za což si žádal prosby za odpuštění svých hříchů i hříchů svých bližních.127 U 

tohoto daru jsem částečně na rozpacích, kdo je hlavním dárcem. V listině (jde vlastně o 

konfirmaci daru pražským biskupem, do které je vsunut insert) je na prvním místě zmíněna 

právě Marie, která se připomíná jako hraběnka z Hardeku (comitissa de Hardek), a Oldřich 

až na místě druhém. Až z listiny z roku 1294 se dozvídáme, že skutečnou dárkyní je Marie, 

které Oldřich předtím (a za tímto účelem) podací postoupil.128 Dárci jsou tak vskutku oba. 

Můžeme dovozovat, že šlo o dar v souvislosti s úmrtím Oldřichova otce (datum skonu nám 

není známé). Rytířské řády podporuje Oldřich i nadále. Již na podzim 1293 svěřil řádu 

německých rytířů pozemky, které měly sloužit jako výživa pro kapli v (Jindřichově) 

Hradci. Jde o očekávatelné směřování daru, protože němečtí rytíři již delší dobu spravovali 

i farní kostel ve městě. Tento dar byl doprovázen přáním anniversária ve zmíněné kapli 

(patrně hradní) a zároveň podmínkou, aby obročí držel nejdříve Oldřichův kaplan a až po 

jeho smrti získají němečtí rytíři právo instalovat klerika dle vlastního uvážení. Jak již bylo 

                                                 
125 RBM II, s. 687, č. 1599. 
126 RBM II, s. 699, č. 1630. 
127 RBM II, s. 687, č. 1597. 
128 RBM II, s. 710, č. 1656. 
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řečeno, otázka dědice pana Oldřicha trápila. Jelikož na něj pravděpodobně nespatřoval 

naději, rozhodl se odkázat veškeré své majetky králi (až na celkem malé odkazy pro matku 

a manželku).129 25. července 1294 o rozhodnutí vydal listinu, ve které se zmiňuje i o přání, 

aby ve všech kostelech, kde drží patronát, byly po jeho smrti za něho slouženy mše. Listina 

je pozoruhodná i tím, že vypočítá veškerý Oldřichův majetek. 

 Zdá se, že skepse ohledně budoucího potomka panu Oldřichovi dlouho nevydržela, 

protože v září 1297 dává další dar templářům. Součástí odkazu majetku z roku 1294 byla i 

dohoda s králem, který měl získat Oldřichovy majetky a za to Oldřichovi svěřil další 

majetky na Moravě (včetně několika purkrabských pověření). Přestože v roce 1297 dohoda 

asi ještě platila, což napovídá věta, která říká, že Oldřich darování uskutečňuje se 

souhlasem krále, zdá se, že Oldřichovi vysvitla naděje na mužského potomka, protože 

mezi těmi, za které se mají templáři modlit jmenuje vedle svých předků i své dědice – 

oboje bez konkrétních jmen.130 V roce 1299, kdy daroval podací ke kostelu a kapli ve 

Slavonicích klášteru cisterciáků na Velehradě, se již potomka patrně dočkal. Na rozdíl od 

předchozí doby se spíše než na osobní spásu zaměřuje na spásu celého rodu, protože dar 

poskytyl za další modlitby a spasení svého děda Jindřicha, který byl na Velehradě pohřben. 

Tento dar dal opět společně se svou matkou. Zajímavé je též to, že zatímco podací ke 

kostelu daroval ihned, ke kapli si ponechal do konce života.131 Kromě darů pro německé 

rytíře a cisterciáky, ke kterým pana Oldřicha vázala rozhodnutí předků, podporoval 

především templáře, kteří byli mezi šlechtou značně oblíbení.  

 Padla zde již zmínka o rakouském původu Oldřichovy matky. Nebyla jedinou 

rakouskou šlechtičnou, které se v 90. letech objevila mezi donátory. Stejně jako Marie 

pocházela z hraběcího rodu Hedvika ze Schauenburka, vdova Voka z Rožmberka, která 

roku 1292 dala podací ve Strobnici, které dostala od manžela, klášteru ve Vyšším Brodu. 

Nezapomněla přitom zdůraznit, že dar dala rodové fundaci. Vyšebrodský klášter se vůbec 

těšil podpoře Vítkovců a jejich spojenců. Vymyká se pouze zmíněný Oldřich z Hradce. 

Z let 1290 a 1291 známe celkem čtyři dary pro vyšebrodský klášter. Kromě již zmíněné 

Hedviky ho podpořili Vítek a Vok, synové Budivoje z Krumlova. Dali tři vesnice za 

spasení sebe i svých blízkých, stejně jako všech předků a jejich bratra Záviše (z 

Falkenštejna). Jejich motivace je více než zřejmá, sami říkají, že dar dávají dokud ještě 

                                                 
129 RBM II, s. 710, č. 1656. 
130 RBM II, s. 759, č. 1765. 
131 CDM V, s. 108, č. 105. 
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vládnou svými statky. Očekávali králův trest za odboj.132 Stejně tak klášter podporovali 

jejich spojenci, Smil z Nových Hradů (i on podobně jako další Vítkovci měl za manželku 

rakouskou šlechtičnu, z rodu Kuenringů) a jistý Dominik z Pasovar. Oba v roce 1291.133 

Jiných dárců se jihočeský klášter v 90. letech již nedočkal.  

 Ze zajímavých darů realizovaných v Čechách zmiňme ještě několik případů. Předně 

nadace pana Albrechta ze Žeberka. 17. února 1290 učinil dva dary. První pro waldsasenský 

klášter, kterému odkázal plat v jedné ze svých vsí. Žádal si za něj modlitby za spásu své 

duše i ostatních rodinných příslušníků. Druhý dar, jednu ves, obdrželi cisterciáci v Oseku. 

Jasně můžeme pozorovat snahu o získání pomoci ku spáse v místně významných 

klášterech.134 Samotný akt darování byl bezesporu významnou společenskou událostí. Obě 

listiny, takřka totožného znění byly vydány v Bílině a mezi svědky je mnoho významných 

regionálních šlechticů. V témže roce daroval menší šlechtic Bohuslav z Hory svoji vesnici 

svatovítské kapitule v Praze. Přál si anniversárium, další obřady a almužny chudým. 

V posledně jmenovaném přání můžeme spatřovat jasný vliv obdarovaných na formulaci 

podmínek daru. Dary chudým se vyskytují pouze v odkazech církevních hodnostářů, 

šlechticů nikoli (objevuje se pár výjimek, ale ty až v době vlády Jana Lucemburského).135   

 Leží před námi poslední dva dary, kterým se budeme v Čechách podrobněji 

věnovat. První patří k roku 1297. Tehdy Vítek z Úpy (Švábenic) daroval zderazskému 

klášteru rozličné majetky, mezi kterými nechyběly tři patronáty vesnických kostelů, 

pozemky, mlýn i krámy v Trutnově. Říká, že vše daruje na podporu kláštera a klášterního 

špitálu v Trutnově, přeje si pouze pomoc při usilování o spásu duše. Nabízí se otázka, zda 

již tehdy nešlo o formu splátky dluhů.136 Poslední pohled nás zavede do roku 1298. 

Nejdříve v květnu vystoupil se svojí donací Albert z Poděhus (Poďous, z Červeného 

Hrádku, syn Jaroše ze Slivna, vlivného dvořana a činitele vlády Přemysla Otakara II.), 

který založil oltář u sv. Víta v Praze, ke cti zemských patronů, především sv. Václava a 

Panny Marie a za spasení své duše a blízkých. Oltář nadal vsí Máslovice, včetně mlýna, 

který v ní byl na břehu říčky Lubčice. Oltářník měl za povinnost týdně sloužit tři mše, 

jednu v pondělí za zemřelé, druhou ve čtvrtek za dárce a třetí v sobotu ke cti Panny Marie. 

Dále oltářník musel hostit chudé kleriky a zpěváky chóru. V den jeho anniversária mělo 

hořet 24 svíček a z příjmu z daru se mělo dát 24 denárů na prostředky k výzdobě, tj. svíce, 

                                                 
132 RBM II, s. 657, č. 1526. 
133 RBM II, s. 669, č. 1559; s. 670, č. 1560. 
134 RBM II, s. 642, č. 1492; s. 643, č. 1493. 
135 RBM II, s. 642, č. 1491. 
136 RBM II, s. 761, č. 1769. 
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podarování účastníků apod. Polovina částky pak měla být vynaložena během anniversária 

jeho ženy Uty. V týdnu, kdy se slaví anniversárium má oltářník hostit dalších několik 

kleriků. Patronát k oltáři si nechal dárce do konce života, pak bude náležet kapitule. Listina 

byla sepsána za přítomnosti předních dignitářů kapituly i biskupa Řehoře.137   

Již následující měsíc biskup potvrzuje dar od Albertovy (nevlastní?) matky 

Kateřiny (asi již stará, protože roku 1301 je uváděna jako mrtvá). Darovala podací ke 

kostelu sv. Linharta v Praze nově založenému klášteru (asi 1293) dominikánek od sv. 

Anny (tehdy ještě sídlící na Malé Straně). Žádala modlitby za spásu své duše i duší 

blízkých.138 Podstatné údaje dokládá nekrologium zmíněného kláštera dominikánek.139 

Přestože v donaci není zmíněno přání anniversária, jsou v klášterním nekrologiu uvedeni 

jak Kateřina, tak její muž. Uvedení v nekrologiu odpovídá i Kateřinině přání modliteb za 

spasení. Nekrologium jistě sloužilo i pro tuto evidenci dárců. V nekrologiu jsou uvedeni i 

potomci paní Kateřiny a také bratr pana Jaroše. Zajímavé je i zařazení dávno před 

založením kláštera mrtvého Ojíře z Friedberka, důvěrníka Václava I. nebo zpovědníka 

královny Kunhuty, což je ale dáno také jeho příslušností k dominikánskému řádu. Ostatně, 

velká část příznivců kláštera měla blízko k dvorskému prostředí Přemyslovců (především 

Přemysla Otakara II., jehož synem spoluzakladatel kláštera vyšehradský probošt Jan byl; 

mezi dalšího zakladatele kláštera se počítá král Václav II.). Kromě  zmíněných jde ještě o 

rod pánů z Říčan - pod přídomkem ze Všechrom byli jeho příslušníci v těsné blízkosti 

Přemysla otakara II.. Posledně zmíněný případ je ukázkou rozhodování v rámci jedné 

rodiny. Díky postavení a životním osudům pana Jaroše měla rodina blízko k pražským 

institucím, ač byly její majetky rozsety velmi daleko od sebe. Paní Kateřina podpořila 

klášter dominikánek, který se těšil mezi šlechtičnami stále vyšší oblibě. Její syn pak 

kapitulu. Je možné se dohadovat, že jeho otec měl s kapitulními představiteli velmi dobré 

vztahy z dob svého pobytu na Hradě. Navíc se zdá pravděpodobné, že Albert neměl 

potomky. 

  V dalším výkladu se zaměříme na moravské dárce. I mezi nimi byli příznivci 

rytířských řádů. Především templářů. 30. září 1297 byli obdarováni rytířem Protivou 

z Doubravice. Šlo o velmi zajímavou transakci. Řád od Protivy kupoval jeho pozemky 

v okolí dnešního Vsetína za částku 250 hřiven. Protiva poskytl řádu i další část ze svého 

majetku, tentokrát bezplatně a žádal modlitby za spasení své duše. Vše je zachyceno 

                                                 
137 RBM II, s. 773, č. 1800. 
138 RBM II, s. 774, č. 1803. 
139 Josef EMLER, O nekrologu kláštera sv. Anny in: Zprávy o zasedání královské české společnosti nauk 
v Praze, ročník 1878, red. K. Kořistka, s. 69-78. 
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v jedné listině, v níž Protiva říká, že část majetků prodal a část daroval.140 Takovéto 

okolnosti donace nejsou sice běžné, ale nelze říci, že by byly výjimečné. Dalšího donátora 

templáři nalezli v Mikuláši z Dobřínska, lépe řečeno v jeho rodině. Z 16. července 1298 

pochází listina, jejímž obsahem jsou informace o rozsáhlých majetkových přesunech na 

jižní Moravě.141 Sám Mikuláš daroval komendě templářů na Templštejně podací právo 

v Dobřínsku. Za dar si od templářů žádal přímluvy za spasení své duše. Zároveň rytíři 

koupili od jeho bratra Jimrama vinice, od švagra Eberharda několik lánů v Dobřínsku 

(věno sestry Mikuláše) a především pak vykoupili celý dědický podíl dalších dvou 

Mikulášových bratrů, kteří se stali templáři. Zmíněná donace nám tak poskytuje velmi 

podrobný pohled na strukturu a náplň vlastnictví jedné šlechtické rodiny.  

 I němečtí rytíři měli na Moravě své mecenáše. Byli jimi manželé Demetrius 

z Bukové a Gertruda společně s svojí matkou Vojslavou, vdovou po Jenči z Deblína, která 

se mezi donátory objevuje již v 80. letech 13. století. Všichni tři oznámili 30. dubna 1294 

své rozhodnutí, že darují řádu německých rytířů podací v tržní vsi Deblín.142 Prosili za 

spasení svých duší. Deklarovaným cílem nadace měla být podpora založení nové komendy 

německých rytířů. Po ovdovění také Gertruda chtěla věnovat řádu i další majetky, včetně 

hradu Deblín. Pokusila se svoji vůli uskutečnit v roce 1299, ale setkala se patrně s odporem 

příbuzných. Zejména své sestry Kateřiny z Lomnice, významné donátorky z první 

poloviny 14. století. Otevírá se tak před námi příběh několika žen z jednoho rodu. Na 

tomto místě se jim nyní věnovat nebudeme, protože souvislosti spojené s daným případem 

darování jsou velmi komplikované a složité. Pozornost příběhu však dáme v kapitole 

VII.3. Zde ještě doplňme, že i další dcera Vojslavy je pro naše téma více než zajímavá, 

neboť se stala jeptiškou.  

 Mnohé postupy, které jsme si ukázali v donační praxi českých a moravských 

šlechticů v první polovině 14. století, jsme nalezli i v letech na sklonku století předchozího. 

Řečené platí i pro případ darů Alberta ze Šternberka. Za vlády Jana Lucemburského jsme 

mohli pozorovat, že dary příslušníků šternberského rodu směřují buď k některé 

z církevních institucí v Olomouci nebo ke kostelům na šternberském panství. Stejně tak 

tomu je i v nyní sledovaných 90. letech 13. století. Pan Albert se mezi donátory objevuje 

dvakrát. V poměrně krátkém rozmezí. Nejdříve 7. srpna 1296 přijal od olomoucké kapituly 

do doživotní držby její dům v Olomouci (mimochodem právě ten, ve kterém bude 

                                                 
140 CDM V, s. 79, č. 77. 
141 CDM V, s. 99, č. 97. 
142 RBM II, s. 704, č. 1642, CDM V, s. 3, č. 3. 
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zavražděn Václav III.), slíbil, že ho na své náklady zrenovuje a bude opatrovat. Kapitula se 

na oplátku zavázala k zajištění modlitby za spasení jeho duše.143 Již 18. října 1296 pak 

Albert ze Šternberka dal kostelu sv. Jiří ve Šternberku platy v Třebčíně, Stádle a Lhotě a 

další menší platy jinde (pět dalších vsí).144 V listině dar ohlásil jako zbožný, aby napomohl 

své duši ke spáse, ale zároveň říká, že dar poskytl za účelem rozvoje kostela. Oba důvody 

se tak zcela zřetelně propojují.  

 Nepřehlédnutelným příjemcem darů je cisterciácký klášter ve Žďáru nad Sázavou. 

Mezi dárci se angažují především osoby napojené na zakladatelský rod. Dne 6. listopadu 

1289 manželé Heralt z Obřan s manželkou Jitkou darovali žďárským mnichům rozličné 

výnosy ze svých majetků. Na mniších žádali přímluvy za spasení jich obou i všech 

předků.145 Ke konci listopadu 1293 pak na klášter pamatovala Anežka z Křižanova.146 Dala 

mu polovinu své vsi Křižanov. Sice nevíme, kdy přesně zemřela, ale tušíme, že někdy 

během dvanácti měsíců, které následovaly po donaci. Součástí darování je podmínka, že 

paní Anežka si polovinu Křižanova ponechá až do konce života. Zároveň určuje podmínky, 

za kterých můžou její dědicové danou polovinu vykoupit –zaplatit její hodnotu, která je 

vyčíslena na 100 hřiven stříbra. Máme tak před sebou obraz ženy na konci života, která 

urovnává své záležitosti. Ale zmíněná donace je zajímavá ještě z jednoho pohledu. Anežka 

hned na počátku říká, že polovinu vsi daruje především jako dcera Bočka z Obřan, 

zakladatele kláštera, což je v listině přímo napsáno. A v žádosti o přímluvy ze strany 

mnichů je uvedena ona i všichni její předci, ale nikoli její manžel. Motivace donace je 

jasně dle donátorky dána především příslušností k fundátorskému rodu a z ní vyplývající 

povinnosti pečovat o založení. Přízeň žďárskému konventu projevili ještě bratři Filip, 

Bohuslav a Jimram z Pernštejna, kteří darovali platy z vinic v Medlově. Opět žádali 

především přímluvy za spasení svých duší, jakož i duší předků, ale bez zmínek o konkrétní 

představě jejich naplnění. Zde nalézáme motivaci, která vychází především z regionální 

blízkosti. Rozhodli se podpořit nejbližší klášter, který navíc svým šlechtickým založením 

mohl být dárců bližší než královská založení. Samotný Jimram z Pernštejna se pak mezi 

dárci objevil ještě jednou, 11. listopadu 1297, kdy sám dal kostelu v Bystřici nad 

Pernštejnem platy z majetků ve vsích Ždánice, Dětochov a Písečná.147 Opět za 

nespecifikovanou přímluvu za spásu duše.  

                                                 
143 CDM V, s. 52, č. 51. 
144 CDM V, s. 54, č. 54. 
145 CDM V, s. 289, č. 91. 
146 RBM II, č. 1522, s. 655. 
147 CDM V, s. 80, č. 78. 
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 Tři dary získal i cisterciácký dům na Velehradě. Kromě již zmíněného daru 

Oldřicha z Hradce mu projevili štědrost dva drobní šlechtici z okolí. Nejdříve 19. května 

1300 Velislav z Ořechova.148 Opět nešlo o klasickou donaci, podobně jako 

v předcházejících příkladech. V rámci rozsáhlejších hospodářských dohod mezi ním a 

klášterem dal Velislav klášteru sad, vinici a drobné majetky v Ořechově. Za svou štědrost 

očekával, že se mniši přimluví za odpuštění hříchů a spásu duše. Druhým zmíněným je 

Bruno z Dřevíče, který klášteru 4. října roku 1300 daroval hospodářský dvůr. Brunovi však 

prosté modlitby nestačily a chtěl proto pohřeb v klášterním kostele.149  

 Na závěr této části věnujme ještě krátkou pozornost posledním dvěma darům, které 

konkrétně zmíním. Jedinou dochovanou donaci pro benediktýny (Rajhrad) v této době dala 

Vilena, vdova po Tomášovi ze Selechitz se svými syny.150 Přičemž mladší syn žil s matkou 

a pravděpodobně měl zdědit většinu otcova majetku, zatímco starší se stal farářem. 

Bohužel nevíme kde, což by nám napomohlo při rozkrývání pozadí donace. Je možné, že 

mohl být farářem v místě, kde měl rajhradský klášter podací. Ale stejně tak mohlo jít o 

důvody regionální blízkosti atd. Poslední zvolený dar ukazuje příklad představy o 

liturgické paměti na jednotlivce. Pan Beneš z Branice a Úvalna (ze Cvilína) 29. března 

1289 předal dvě podací práva ke kostelům na svých majetcích premonstrátům z Hradiska u 

Olomouce.151 Ti kromě jiného slíbili, že v obou kostelích se budou sloužit mše za spasení 

Benešových předků i jeho samého. Kromě těchto mší Beneš žádal, aby se za jeho duši 

sloužily mše i v mateřském klášteře. Dar dvou podací je zajímavý i tím, že nám dovoluje 

s poměrně velkou přesností odhadnout velikost obou farních obvodů (nebo alespoň 

jednoho).   

 

    

  

V. 3 Zbožné dary příslušníků královského rodu v Čechách v letech 

1311-20 

 

 Stejně jako jiní příslušníci české společnosti se ani král a příslušníci jeho rodiny 

nevyhýbali zbožným darům. Platí pro ně stejné motivace jako pro šlechtu. Spíše jsou ještě 

                                                 
148 CDM V, s. 121, č. 117. 
149 RBM II, s. 801, č. 1864 
150 CDM IV, s. 388, č. 305. 
151 RBM II, s. 635, č. 1471. 
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umocněné, především v reprezentačním okruhu motivací, ale stejně tak v ekonomickém. 

Pro tuto podkapitolu jsem zvolil úsek prvního desetiletí vlády krále Jana Lucemburského. 

Lze očekávat, že nový panovník bude chtít ukázat své postavení i prostřednictvím 

zbožných darů. Sousloví příslušníci královské rodiny je snad trochu nadnesené. Reálně lze 

v daném úseku mluvit pouze o králi a jeho manželce. Jedinou další osobou, kterou můžeme 

zahrnout je abatyše Kunhuta z kláštera sv. Jiří. Ve 20. letech i ji nalezneme mezi donátory. 

V českých dějinách je však zapsána především jako objednavatelka a donátorka skvěle 

zdobeného tzv. Pasionálu abatyše Kunhuty. Ten spolu s dalšími díly vznikal částečně i ve 

vymezené době. Mým cílem není nyní řešit jemné otázky datování jednotlivých děl. 

Postačí vědět, že v průběhu celého desetiletí tato Kunhutina aktivita probíhala a jistě se jí 

dostalo pozornosti.152  Donační činnost královské rodiny lze logicky rozdělit na dary krále 

Jana a královny Elišky. Desetiletí 1311-1320 je naplněno snahou o upevnění pozice 

nového krále v českém království. S novým králem přichází i doba obnovování starých 

privilejí.  

V zásadě lze královské donace rozdělit na tři skupiny, přičemž první dvě jsou 

donacím více či méně vzdálené. První skupinu tvoří královské konfirmace starých práv. Je 

logickým postupem všech zůčastněných si nechat potvrzovat staré výsady od nových 

panovníků. Dělaly to i kláštery a další církevní instituce. Nemůžeme nazývat donací každé 

královské vyhovění žádosti o konfirmaci starších listin. Král neměl důvod odmítnout 

potvrdit tyto starší výsady. Proto nepokládám za nutné a přínosné podávat výčet 

panovníkových konfirmací. Většinou se jedná pouze o potvrzení starých práv bez dalšího 

rozšiřování. Nejvíce konfirmací zachycujeme právě v prvních letech jeho vlády. 153 Stejně 

tak není možné zapomínat na skutečnost, že i mnozí šlechtičtí dárci nechávali svou donaci 

panovníkem dodatečně konfirmovat. 

Ve spojitosti s tématem podkapitoly, dary příšlušníků královské rodiny, stojí za 

zmínku list římského krále Jindřicha VII. z prosince roku 1311 svému synovi Janovi, 

respektive jeho rádcům, aby byl příznivě nakloněn prosbám sedleckého kláštera o 

potvrzení starších privilegií a schválení dalších majetkových operací.154 Přímluvu, které asi 

nebylo zcela třeba, můžeme považovat za projev díků za aktivitu, či lépe řečeno iniciativu, 

sedleckého opata při získávání českého trůnu pro Jana Lucemburského.  

                                                 
152 Poznatky o pasionálu i dalšíxh shrnují Emma URBÁNKOVÁ - Karel STEJSKAL, Pasionál Přemyslovny 
Kunhuty, Praha 1975. 
153 Z velkého počtu konfirmací alespoň výběrově RBM III, s. 16, č. 38; s. 19, č. 45; s. 46, č. 109; s. 58, č. 
138; s. 62, č. 150; s. 103, č. 250 a další. Žádná z konfirmací nevybočuje z obvyklých a očekávaných 
předpokladů. 
154 RBM III, s. 22, č. 51. 
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Druhou kategorii královských aktů, které můžeme označit jako vstřícné k církvi, 

jsou opatření především rázu ekonomicko-právního. Jedná se tedy především o různé 

imunity či milosti pro církevní instituce. Imunity jsou časté mezi královskými 

rozhodnutími hlavně v pozdější době, ale již i ve druhém decenniu 14. století můžeme 

několik imunit zachytit. Obsahově lze imunity rozdělit do dvou skupin. První tvořila 

rozhodnutí o svobodě před útiskem úředníků (především královských), kteří by na 

klášterech, které tyto imunity získávaly, vyžadovali různé pozornosti nebo služby. 

Většinou šlo o požadavky na ubytování a stravu, někdy i o drobné dárky nebo vyslovené 

úplatky. Další část imunit byla rázu především soudního. Imunity vyjímaly klášterní 

poddané z pravomoci jiných soudů, než jsou opatské. Tato nařízení byla obcházena a 

porušována, jelikož příjmy ze soudních pokut často připadly šlechtě, především tam, kde 

se jednalo o fundátorské rody nebo rody s právy fundátorů, tj. takové, které po fundátorech 

zdělily jejich práva postavení – např. páni ze Švábenic nebo dědicové pánů z Obřan. 

Obě skupiny imunit sloužily především k hospodářské podpoře klášterů, které vždy 

patřily k oporám královské moci. Bylo v zájmu krále kláštery podporovat. Ani zde proto 

nemůžeme hledat motivy duchovního typu. Za všechny stačí uvést jako příklad imunitu 

z roku 1315 pro žďárský klášter, kterou se výjimali všichni poddaní kláštera ze soudní 

pravomoci jiných autorit než byl sám opat.155 Podobně i pro velehradský klášter.156 Soudní 

imunity získali v roce 1319 i johanité.157 Kromě imunit také král povoloval různé výsady 

pro klášterní zboží. Příkladem může být povolení pro městečko Stod vlastněné 

chotěšovským klášterem, aby se opevnilo hradbou.158 Nebo též osvobození od cel pro 

zbraslavský klášter z roku 1316.159 O vztazích cisterciáckých klášterů s panovníkem 

podává přehled ve svém díle Kateřina Charvátová.160       

Kromě zmíněných konfirmací, imunit a vstřícných rozhodnutí najdeme mezi 

Janovými rozhodnutími i skutečné donace. Za první můžeme považovat Janovo pověření 

Kateřiny z Lomnice založením kláštera, který chtěl založit již Václav II. a královna Eliška 

Přemyslovna o realizaci zřízení konventu též usilovala. Král věnoval pro založení své 

pozemky a zázemí hospodářského dvora s věží na Starém Brně.161 V listině říká, že založit 

klášter měl v úmyslu i Václav II. a Jan tak v jeho úsilí pokračuje. Oznámil tedy založení 

                                                 
155 CDM VI, s. 60, č. 87. 
156 CDM VI, s. 61, č. 88. 
157 RBM III, s. 200, č. 486. 
158 RBM III, s. 107, č. 261. 
159 RBM III, s. 135, č. 335. 
160 Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu I., II. 
161 CDM VI, s. 42, č. 58.  
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kláštera sester dominikánek a věnoval jim řečené statky. Podle nich také klášter získal 

jméno „Hortus regis“. Klášter prý založil ke cti Ježíše Krista, jeho matky Panny Marie a 

sv. Alžběty. Od sester král žádal, aby se modlily za spasení duší jeho předků, potomků i 

duší všech zemřelých. Proč byla vybrána Kateřina z Lomnice jako realizátorka projektu 

není zcela zřejmé. Snad se také chystala k založení kláštera a proto spojila své prostředky 

s královským párem. Její rodina byla vůči dominikánům příznivě nakloněna již v minulosti 

a zbožné dary měly v Kateřinině rodinné tradice nezastupitelné místo. I s panovníky byla 

rodina pravděpodobně v dobrých vztazích.162  

Ve sledovaném desetiletí uskutečnil král Jan ještě jednu donaci. Obdarovaným byla 

komenda johanitů v Kladsku. Jan Lucemburský jim daroval příjem z jednoho ze svých 

majetků Kladsku. Donace se uskutečnila v létě roku 1319. Tedy v době, kdy Jan znovu na 

čas získal území do své přémé držby. Zároveň v roce, kterým se počíná Janovo úsilí o 

rozšíření českých zemí severním směrem, tedy konkrétně o část oblasti Horní Lužice. 

Zároveň začal projevovat aktivitu vůči slezský knížatům. Lze tedy říci, že donace 

kladským johanitům byla především rázu politického a reprezentativního. Měla 

připomenout opětovnou moc českého panovníka v oblasti. Jak místním obyvatelům, tak 

okolí. V souvislosti s další imunitou pro johanity z téhož roku můžeme spekulovat i o 

rozsáhlejší snaze o podporu johanitského řádu. Jako rytířský řád johanité jistě měli 

sympatie „rytířského krále“.163 

Jan Lucemburský byl však i lucemburským hrabětem. Proto jeho podpora 

směřovala i vůči lucemburským institucím. Tato větev výzkumu nepatří nyní do oblasti 

mého zájmu, proto ji zmíním jen souhrně pro celkový obraz královských donací. Podobně 

jako v Čechách král podporoval rozvoj klášterů různými milostmi.164 Na hradě 

v Lucemburku zřídil oltář v tamní kapli (rok 1320) a nadal ho platem.165  

Vedle krále prováděla vlastní donační činnost i jeho žena. Eliška Přemyslovna často 

potvrzovala různé obchody klášterů, získání majetků apod.166 Že královské majetky byly 

po přeběhlém neklidu ve špatné stavu a proto ani Jan, ani Eliška nemohli dávat velkolepé 

dary, ukazuje i případ darovní z roku 1312. V srpnu 1312 Jan i Eliška konfirmují velkou 

donaci, o které jinak nemáme zprávy, Izaldy, vdovy po Matěji z Fulštejna. Izalda darovala 
                                                 
162 Podrobněji o celém rodu i Kateřině z Lomnice v kapitole VI a VII.3. 
163 RBM III, s. 208, č. 506. Pozdější čilé kontakty Jana Lucemburského s německými rytíři jsou dobře známé. 
164 RBM III, s. 87, č. 215; s. 255, č. 602. 
165 RBM III, s. 266, č. 631. 
166 Např. stvrzuje dohodu mezi poddaným ze svých majetků a zderazským klášterem – RBM III, s. 15, č. 37. 
Nejzajímavější je však konfirmace dosavadních majetků špitálu řádu křížovníků s červenou hvězdou v Praze 
z roku 1314. Eliška říká, že potvrzuje všechny majetky, které klášteru daly její předchůdkyně, české 
královny. RBM III, s. 75, č. 174. 
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oslavanskému klášteru několik vsí. Eliška Přemyslovna pak klášteru přidala práva k mlýnu 

v okolí kláštera. Zajímavou je na listině též skutečnost, že Eliška dává dar se souhlasem 

svého manžela, který je v listině inzerován, a datační formuli končí konstatováním, že se 

tak stalo v druhém roce jejich vlády. Pro hrdou Přemyslovnu to bylo jistě více, než jen 

pouhé formální konstatování.167  

Další zbožný dar poskytla Eliška v prosinci 1317. Tentokrát byl obdarován 

zbraslavský klášter a předmětem daru byl mlýn na Labi. Kromě mlýnu ještě drobné 

pozemky c celkovým ročním platem čtyři hřivny stříbra. Zbraslavské mnichy královna 

žádala o přímluvy za spasení předků.168 V roce 1320 darovala klášteru dominikánek u sv. 

Anny v Praze příjmy (rozsahem poměrně malé, v řádu několika kop grošů) z mlýnů na 

Labi u Mělníka. Klášter byl za příjemce zvolen jistě i díky dobrým vztahům s Přemyslovci, 

ostatně Václav II. bývá počítán za jednoho ze zakladatelů, společně se svým nevlastním 

bratrem Janem. Eliška za dar žádala modlení se za spasení blízkých a předků, všech 

předchůdců a předchůdkyň, králů a královen českých. Zároveň si přála konkrétní 

anniversária za Václava II. i III., svoji matku Gutu i sestru Annu. Anniversária měla být 

doplněna zpívanými mšemi. Jednu na svátek Nanebevzetí Panny Marie a druhou na svátek 

Jana Křtitele. Na podzim téhož roku přidala k daru ještě další platy z mlýnů na Labi u 

Mělníka.169 V témže roce též darovala jednu vesnici zbraslavskému klášteru. Opět 

připomíná, že zakladatelem byl její otec a vesnici daruje k podpoře kláštera.170  

 Lze konstatovat, že Janovy donace měly převážně hospodářský a politický ráz, 

stejně jako reprezentační. Výrazné náboženské motivy jsem nezaznamenal, ale ani jsem je 

neočekával. Dle dobových zvyklostí by projevy zbožnosti měly spadat až do pozdějších let 

jeho vlády. Dary většinou souvisely s upevňováním nebo zdůrazňováním královské 

hodnosti. To platí především o obou plnohodnotných donacích. U Elišky můžeme 

zdůraznit především reprezentační složku a tentokrát nelze zanedbat ani motivy 

náboženské, i když nejsou zcela zřetelně vyjádřeny. Z časového rozvržení lze snadno 

vypozorovat, že většina donátorské aktivity ze strany královny spadá do posledních let 

sledovaného decennia. Je zcela zřejmé, že tento fakt souvisí s královninou roztržkou 

s manželem a z nuceného stažení do ústraní. Obrátila proto svoji pozornost k zbožným 

nadáním a památce svého rodu. 
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VI. „ … když uvažovala o své spáse a zatoužila 

zaměniti blahodárnou směnou pozemské věci za 

nebeské a pomíjející za věčné“ 
 

 V následují části uvedené větou, kterou vyslovil Konrád Olomoucký o královně 

Elišce Rejčce se pokusím podrobně představit případy donací.171 Základním vzorcem nám 

bude rozdělení dle jednotlivých rodů donátorů. Zároveň se pokusím jednotlivé rody seřadit 

do skupin dle souvislostí. Vždy to však nebude možné, což výklad zkomplikuje. 

Naznačené řazení umožní odhalit některé společné trendy v donační praxi, potvrdí úzké 

spojení některých rodů a rozrodů. Zároveň bude možné si všimnout zajímavých momentů 

v životě donátorů. Také bychom měli na konkrétních příkladech doložit jednotlivá 

teoretická tvrzení předchozích kapitol. Nicméně vzhledem k množství donací nebudou 

podrobně zmíněny úplně všechny. Ty, které nepřispívají žádnou zvláštností v darovacích 

podmínkách, rozsáhlostí rodových vazeb nebo velikostí, budou jen krátce zmíněny a 

zájemce mohu odkázat na závěrečný souhrnný přehled.   

 Prvním rodem, kterého si všimneme podrobněji, budou Rožmberkové. Nevybral 

jsme je pouze proto, že bych respektoval jejich čelní postavení mezi českou šlechtou. 

Významnějším indikátorem pro jejich zařazení do čela kapitoly je ta skutečnost, že léta 

panování Petra z Rožmberka se takřka dokonale kryjí s námi sledovanou dobou. Dovolují 

tak v úplnosti sledovat donátorskou praxi českého velmože. Petra provází pověst velmi 

zbožného muže, který na konci života zatoužil po klášterním životě.172 Jeho život byl 

dlouhý, aktivně prožil celé období 1310–46. Sledujme ho proto nyní v jeho činnosti. Již 

1315 daroval kostelu ve Frymburku, který jeho otec Jindřich dal premonstrátskému 

klášteru ve Schläglu v Rakousku, mlýn na zádušní modlitby za svého otce (o významu 

frymburského kostela svědčí i dar rožmberského purkrabího Václava – viz dále).173 O dva 

měsíce později pak slíbil klášteru ve Vyšším Brodě za modlitby pro spásu duše ves, která 

by klášteru připadla po Petrově smrti.174 Další (smutná) příležitost k daru se mu naskýtá 

v září 1318, kdy zřídil ve Vyšším Brodu zádušní vzpomínku na svou ženu, Violu 

Těšínskou. Dal čtyři vsi a dvůr. Jedna z oněch čtyřech vesnic je tou, kterou Petr klášteru již 
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přislíbil po své smrti. Nyní ji tedy daroval ihned.175 Z listiny cítíme smutek z Violina úmrtí, 

ale zároveň musíme předpokládat, že zřízení zádušní památky se všeobecně očekávalo a 

Petr si nemohl vzhledem ke svému postavení dovolit ignorovat zvyklosti. Takže nelze 

precizně určit (a snad to není ani za potřebí), zda šlo o splnění společenské povinnosti nebo 

dobrovolný akt. Jak už bylo řečeno, donace se vztahovaly k významným událostem 

v životě. O spasení otce se již Petr postaral, stejně jako o svoje a své manželky. Další dar 

se proto objevuje až v srpnu 1340, kdy zřídil (spíše obnovil) anniversárium za paní Ofku, 

ženu Jindřicha z Krumlova, která zemřela roku 1300, ve Vyšším Brodu. Dal plat jedné 

kopy. Z březnu 1341 je pak dar dominikánskému klášteru v Sezimově Ústí. Klášter 

založila další větev Vítkovců, ale i tak jde o velké vybočení z klasických darů Vyššímu 

Brodu. Lze zdůvodnit obsahem. Petr opět zřídil anniversárium (nebo obnovil) za jistého 

Nedamíra. Dal plat dvě kopy, přičemž nařídil, aby se půl kopy vydávalo za obětiny, čtvrt 

za víno a čtvrt za svíčky. Zbylá kopa se má rozdělit mezi mnichy. Jistou záhadou je 

dotyčný Nedamír. V textu je označen jako patruus, tedy strýc z otcovy strany. Ovšem 

jediným známým bratrem Jindřicha z Rožmberka je Vítek, který zemřel již v roce1277. 

Pokud bychom však slovo patruus vyložili volněji, naskýtá se možnost ho přeložit jako 

blízký přítel z otcovy strany. Ale jde o vskutku volnější překlad. V pramenech konce 13. a 

začátku 14. století se objevuje jediný Nedamír. Rejstřík k druhému dílu regestáře ho sice 

uvádí jako tři osoby, ale jde o omyl. Poprvé se objevuje jako Nedamír de Bschizowitz 29. 

června 1286.176 Svědčí v rožmberské listině pro Vyšší Brod. V řadě svědků je až v druhé 

polovině svědečné řady. Lze tedy říci, že byl asi mladý a méně významný. Znovu se 

objevuje 12. července 1293. Opět svědčí v rožmberské listině pro Vyšší Brod, Nedamir de 

Lobanitz. Zde je již v popředí svědečné řady. Je také důležité si povšimnout, že listina je 

vyhotovena v Soběslavi, nedaleko Sezimova Ústí. A naposled ho nalézáme na další 

rožmberské listině, tentokrát pro klášter Schlägl, z 28. června 1308.177 Zde je na prvním 

místě svědečné řady a označen jako dominus. Takže mohlo jít o rožmberského leníka či 

klienta, který nakonec získal nějaký majetek v severní části rožmberského panství. A 

odkázal majetek klášteru v Ústí. Vzhledem ke stavu pramenů jde samozřejmě jen o 

spekulaci, ale nabízí lepší řešení než rozšiřovat rožmberský rodokmen o neznámého bratra 

(což je samozřejmě také možné).178 Roku 1346 se Petr již stáhl do ústraní a vidíme, že 
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Petrův syn Jindřich dal klášteru ve Schläglu povolení k lovu ve Vltavě.179 Na Petrově 

příkladu můžeme velmi dobře ukázat mnohé z možností, které mohly při darování nastat. 

Darování odloženého daru a jeho následná změna, zřizování nadací ve všech třech 

typických případech (nástup, úmrtí v rodině a vlastní příprava na konec života) a výrazné 

preferování rodového kláštera. Na konci života daroval Petr kostelu v Žiželicích platy na 

anniversárium za spasení duše Dětocha ze Žiželic, který za svého života daroval podací 

v Žiželicích cyriakům.180 Mniši spravující kostel měli za mrtvého sloužit větší počet mší.181 

Zpráva, kterou o daru máme je konfirmací, takže můžeme pouze odhadovat dobu 

poskytnutí daru. 

 Pokud mluvíme o Rožmbercích a jejich nadacích, které většinou směřovaly do 

Vyššího Brodu, je účelné hned zmínit i drobné šlechtické rody z jižních Čech, které se 

rozhodovaly stejně. Pro první případ zajdeme sice od Vyššího Brodu poněkud stranou, ale 

Rožmberkům zůstaneme nablízku. 5. srpna 1317 darovali purkrabí hradu Rožmberk 

Václav z Větřní se svou ženou Alžbětou pozemky ve Větřní kostelu sv. Bartoloměje ve 

Frymburku, který patřil hornorakouskému klášteru Schlägl. Motivace je zcela zřejmá. Jak 

jsme viděli, klášter ve Schläglu se těšil rožmberské přízni. Za let Petra sice už méně, ale za 

dob jeho otce a dalších předků byl nadáván poměrně štědře. A Václav byl bezesporu 

vrstevníkem Petrova otce. Nalézáme ho mezi svědky listin již hluboko v 90. letech 13. 

století. Takže byl ve službách rodu již minimálně 25 let. Lze již jen spekulovat, zda je 

pravděpodobné, že v něm můžeme spatřovat alespoň rádce Petra z Rožmberku, k čemuž by 

ho opravňovalo postavení i věk. Za své pozemky na mniších kláštera ve Schläglu žádal 

modlitby za své spasení, stejně jako své manželky a i své první ženy.182 U dalších menších 

rodů můžeme na výběru obdarovaného sledovat, zda jde o spojence Rožmberků nebo rody, 

které se snažily zachovat si samostatnost. Indikátorem nám bude to, zda se rozhodli 

podpořit Vyšší Brod či jinou instituci. Prvním bude Mikuláš z Pasovar (pravděpodobně 

syn Mikuláše, kterého již známe). Roku 1312 nadal kostel sv. Jakuba ve Světlíku dávkami 

z majetku ve Dvořišti. Mohlo by se zdát, že se tedy stavěl proti Rožmberkům, ale ve 

skutečnosti je tomu naopak. Již jeho otec podporoval Vyšší Brod. A patronátní právo ve 

Světlíku patřilo původně Rožmberkům. Situace je tedy jasná. 24. června 1341 ji potvrdil 

Mikulášův syn Dominik, který dal Vyššímu Brodu dva lány půdy za spasení své duše. 

Dalším je Bušek z Rovné. U něho je nerožmberský postoj zřejmější, i když vzhledem 
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k místu, které obdaroval, si nemůžeme být jisti (tedy, zda ho nepřipoutalo poutní místo bez 

ohledu na politické postoje). Svým darem obdařil 1. května 1346 kostel Smrti Panny Marie 

v Kájově, což bylo poutní místo lokálního významu patřící do obedience kláštera Zlatá 

Koruna. Na rozdíl od daru Mikuláše z Pasovar, který žádal jen modlitby za blízké i sebe, 

chce Bušek anniversárium, které ještě zpřesňuje požadavkem na deset mší ročně a věčné 

světlo svítící u hrobu. Díky tomu, že dary těchto menších šlechticů jsou rozprostřeny 

v celém sledovaném období, můžeme vnímat i proměnu podmínek darování. Ani poslední 

z jihočeských drobných šlechticů, kterého můžeme při darování sledovat, nepodpořil 

cisterciáky ve Vyšším Brodu. Meinhard ze Štěkře dal 16. ledna 1336 pole „Deštivá“ 

klášteru Zlatá Koruna za spásu své duše. Naopak pro Vyšší Brod pochází dar ze samotného 

hraničního pomezí od Dietrich von Rarach z 2. února 1333. Daroval vinice za spasení 

duše.  

 Dalším, na kterém spočine náš zrak, je rod pánů z Hradce. Přímý doklad o 

Oldřichovi jako donátorovi máme jen jeden. Mladý pan Oldřich (III.) z Hradce věnoval 

klášteru cisterciáků v hornorakouském Wilheringu. Stalo se po Památce zesnulých roku 

1319. Datum i výběr obdarovaného jsou zcela jasně dány soudobými okolnostmi. 

Oldřichova starší sestra Anežka, která byla provdána do Rakous zemřela buď koncem roku 

1318 nebo počátkem 1319. Šlo tedy o první slavení Památky zesnulých po její smrti. 

Motivace výběru je již pak také zřejmější. Pan Oldřich shledával účelnějším, aby se 

památka jeho sestry slavila blíže míst, kde žila. Zvolil proto wilheringské cisterciáky, 

jelikož šlo o mateřský klášter Vyššího Brodu, tedy takřka rodové fundace. Jak jsme mohli 

pozorovat při rozboru situace z let  1289-1300, propojení jednotlivých větví Vítkovců 

s rakouskou šlechtou bylo vskutku intenzivní. Pan Oldřich žil až do 40. let 14. století, proto 

se zdá podivné, že neznáme žádné jeho další donace. Vysvětlení se nabízí velmi zjevné. 

Můžeme předpokládat, že je možné, že se písemné pořízení o nějaké pozdější donaci 

ztratilo. Což je více než pravděpodobné. K úvaze nás vede skutečnost, že archeologicky i 

nepřímo písemně je dokázána existence minoritského kláštera v Jindřichově Hradci, který 

byl založen kolem roku 1320. Zdá se vysoce pravděpodobné, že zakladatelem mohl být jen 

pan Oldřich. Písemně je klášter doložen ze 40. let 14. století jako již zcela fungující. Pokud 

se nám nedochovala písemná zpráva o jeho založení, je možné, že se nezachovaly zprávy o 

dalších darech, které mu v počátcích jeho rozvoje pan Oldřich poskytl. Jelikož šlo o novou 

fundaci, je pravděpodobné, že ji pan Oldřich podpořil více než jednou. Zde jsou ty dary, 

které postrádáme. K rozrodu Vítkovců patří ještě Ludmila, dcera Voka ze Svin a 

Třeboně, která 4. března 1339 zřídila oltář zasvěcený sv. Deseti tisícům mučedníků 
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v kostele P. Marie v Borovanech (majetek jejího bratra Jaroslava). Nadalo ho jedním 

lánem půdy a platem z něj. Není zcela jasné, zda oltář založila Ludmila nebo někdo z jejích 

předků, ale zdá se, že přímo ona. Ludmila založila oltář za účelem spasení  duše své i 

předků. Dále si kladla podmínku, aby oltářník a všichni jeho nástupci sloužili každé 

pondělí mši za všechny zemřelé. Ještě jedna zajímavost se vztahuje k tomuto daru. Když 

Ludmila říká, že dává onen lán oltáři, tak říká „dicto altari incorporamus“. Sice 

v církevním prostředí celkem běžné použití slov, ale ze strany donátorů již tak běžné 

nebylo.183     

 Dalšími významnými donátory jihočeského prostředí jsou páni ze Strakonic. Ti 

jsou již od 13. století známi nejen díky manželskému spojení s Přemyslovci, ale také i díky 

podpoře johanitům, kteří obdrželi část hradu ve Strakonicích a vybudovali tam své sídlo, 

které se vedle pražské komendy stalo hlavním centrem řádu v Čechách. Případy donací 

pánů ze Strakonic jsou ilustrativním příkladem darování ve prospěch rodového kláštera, 

případně zajištění posmrtné památky velmože, který chtěl zanechat skvělou památku. První 

dar, který ve sledovaném období zachycujeme je od Bavora III. (z Bavorova), který 2. 

února 1315 dal zlatokorunskému klášteru jeden z největších darů první poloviny 14. století. 

Kromě šesti vsí se vzdal i jednoho podacího a naleziště zlata.184 To si nemůžeme 

představovat jako plnohodnotný důl, ale jako nějaké povrchové naleziště. Za tento dar 

žádal hrobku v zlatokorunském klášteře s patřičnými obřady. Konec života asi již 

očekával, neboť zemřel necelé dva roky po donaci. Možná, že hrála roli i jeho žena, která 

byla z rožmberského rodu a přinesla si z domácího prostředí myšlenku rodinné hrobky. 

Obdarování Zlaté Koruny zde nemůžeme chápat jako protirožmberský akt, spíše jako 

směřování k více prestižnímu místu, než byli takřka domácí johanité. Roli jistě sehrála i 

prestiž cisterciáckého kláštera. Johanity naopak významně podporoval jeho bratr Vilém. Po 

smrti svého bratra nejdříve potvrdil všechna jeho darování, jakož i předcházející dary 

johanitům od všech předků. Poprvé se mezi donátory objevuje 1. května 1319.185 Tehdy 

dal les „Písčinu“  právě strakonickým johanitům. Jelikož si nepřál žádné mimořádné 

přímluvy a mluví jen o tom, že dar dává kvůli spáse duše, jeví se dar jako ekonomická 

podpora rodu blízkého řádu. Stejná je situace i u druhého daru, jehož příjemci jsou také 

strakoničtí johanité. Pan Vilém již o tři dny po první donaci osvobodil část pozemků, které 

náležely k horažďovickému kostelu, který patřil právě strakonickým johanitům, od 
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poplatků.186 Tím ovšem donátorská činnost páně Vilémova nekončí. Již v následujícím 

roce 1320 daroval 17. března johanitům podací ke kostelu v Píčině.187 Na tomto darování 

je zajímavá především sama listina, protože obsahuje podrobný popis vybavení 

předávaného kostela. V září téhož roku pak johanitům vystavil novou listinu, kterou jim 

opět dal podací v Píčině a k němu ještě v Radomyšli.188 Ve světle následujících událostí se 

zdá, že se takto snažil zabezpečit řád jako nositele památky rodu. S posledními dary je 

spojeno přání modliteb a vzpomínek na předky. Pan Vilém byl bez přímých dědiců (žili 

jeho synovci) a dohodl se s králem, že majetek přejde po smrti na krále. Vymohl si však, že 

s několika vesnicemi mohl volně disponovat i přes dohodu s králem Janem. Poslední 

donace Viléma ze Strakonic ve sledovaném období náleží až do roku 1332. Tehdy 22. 

května daroval čtyři masné krámy ve Strakonicích do vlastnictví farního kostela sv. 

Markéty.189 V listině říká, že dar je z důvodu vyprošení si milosti. Faktickým důvodem se 

zdá podpora rozvoje města. Krále Jana nakonec Vilém přežil, takže si zde pro úplnost 

uveďme, že svůj majetek znovu přislíbil i Karlovi IV., na kterém si vymohl kromě 

dosavadních příslibů volnost při využití 16 hřiven stříbra na svou posmrtnou památku. 

 Mezi drobnou šlechtou v západních Čechách byli značně oblíbeni dominikáni. 

Mimo tento okruh připomeňme i menší dar dominikánům od Petra z Rožmberka. Obecně 

můžeme říci, že v Čechách se těšili výrazné podpoře jak mužská (především od nižší 

šlechty), tak i ženská větev řádu. Naopak na Moravě neměly tamní mužské konventy příliš 

příznivců, pokud už nějaké měly, tak většinou pocházeli z řad vyšší šlechty. Ale 

dominikáni jsou především městský řád, takže můžeme předpokládat, že dostávali dary od 

měšťanů. Obvyklé zasvěcení dominikánských kostelů je sv. Michal. První okruh, který 

můžeme sledovat je nám znám z okolí kláštera dominikánů v Písku, tedy takřka 

v sousedství majetků pánů ze Strakonic. O prvním daru v tomto prostředí se nám přímá 

zpráva nezachovala, až z konfirmace z roku 1338 se dovídáme, že Albert z Kestřan roku 

1313 dal píseckým dominikánům louku ve vsi Kopanice.190 Za poměrně malý dar si přál 

zřízení oltáře v klášterním kostele, u kterého by se pravidelně sloužily každé pondělí mše 

za příslušníky rodu. Dále ještě měli mniši sloužit každou sobotu mši ke slávě Panny Marie. 

Vztahy mezi vladyckou rodinou z Kestřan a klášterem byly dlouhodobého charakteru, 

v 50. letech 14. století nalézáme v řadách klášterního osazenstva jednoho z příslušníků 
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187 RBM III, s. 237, č. 570. 
188 RBM III, s. 257, č. 611. 
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rodiny. Zmíněná konfirmace z roku 1338 pochází od synů Alberta, kteří stvrzují otcovo 

darování a aniž by ho hmotně rozšířili, žádají, aby mše u zvoleného oltáře byly slouženy i 

za ně. Vladykové z Kestřan nebyli jedinými dárci píseckého kláštera. Další příklad nám 

demonstruje skutečnost, že mnoho zpráv o donacích se nám nezachovalo. Na druhou 

stranu, i když neznáme přímé listiny, jsme schopni se o většině případů darování dozvědět 

alespoň zprostředkovaně. Dne 5. srpna 1342 převedl vladyka Albera z Dobevi plat šesti 

kop grošů ze vsi Petrovice na dominikánský konvent. Chtěl prosby za spasení sebe i své 

zesnulé ženy Jitky, předků a pohřeb v kapli, kde předci leží, dále několik mší a v listině 

jsou i další dispozice k nakládání s penězi.191 Sám o sobě říká, že je na konci života. 

V případě, že by potomci chtěli danou ves prodat i s darovaným platem, tak mohou, ale 

musí klášteru zaplatit 90 kop grošů nebo mu dát rovnocennou náhradu. Pouze díky zmínce 

o rodovém pohřebišti tušíme existenci dalších darů od předků Albery. Písecký klášter je 

zajímavý i další okolností, ve svých zdech poměrně často hostil významného dominikána, 

inkvizitora Havla z (Jindřichova) Hradce, který se objevuje i mezi svědky zmíněných 

donací. Tato skutečnost jistě zvyšovala prestiž celého kláštera.  

 Dalším z dominikánských konventů, který se objevuje mezi příjemci je dům 

v Plzni. Jemu věnovali 17. října 1338 Chval z (Dlouhého) Újezdu s manželkou Eliškou 

lány s obilím a platy ze svých dalších majetků v celkovém rozsahu 18 kop grošů.192 Přitom 

nijak nespecifikují, jakou formu památky a pomoci ke spáse žádají. Jiný z dominikánských 

klášterů se nalézá v Litoměřicích. Ani on nebyl prost šlechtických nadání. 29. dubna roku 

1330 obdržel od Oty z Mimoně platy z majetku v Pokraticích a 20 nádob vína z 2 vinic.193 

Dar doprovází přání modliteb za spasení duše manželky, dětí, všech předků i následovníků, 

ale též i krále Václava II., což je u šlechtických darů značně neobvyklé. Můžeme jen 

spekulovat, zda snad část svého majetku držel díky panovníkově přízni nebo se jinak 

uplatnil v jeho službách. Za pozornost jistě stojí i kusé informace, které lze díky donaci 

získat o majetku Oty z Mimoně. Kromě majetku, jehož název užíval v predikátu, Mimoně 

vlastnil i zmíněné Pokratice, což byla ves v okolí Litoměřic (dnes jejich součást). Jeho 

aktivity se tak dotýkaly hned dvou významných obchodních tepen. Přes Mimoň vedla cesta 

na Žitavu, Litoměřice byly zase již dlouho jedním z důležitých center na Labi. Ještě téhož 
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roku 31. července podpořil litoměřické dominikány i Čeněk ze Sloupu (Pirkštejn). Poskytl 

šest měřic obilí z jednoho ze svých dvorů.194  

Na chvíli se ještě vraťme do západních Čech. Do roku 1344, kdy 25. června daroval 

Sezima z Vrtby dvě hřivny stříbra platu z jedné ze svých vsí cisterciákům kláštera 

v Plasech. Zpráva o daru nám opět dokazuje, že jsme poměrně dobře schopni odhalovat i 

donace, o kterých nemáme přímé zprávy. Sezima si totiž přál jednak modlitby za své 

spasení, ale též pohřeb v klášteře. Říká, že ho mají pohřbít v klášterním kostele vedle jeho 

ženy Markéty, která již v kostele leží. Její uložení musela bezesporu provázet nějaká forma 

donace. V západočeském prostředí se ve 40. letech setkáváme s pokusem založit klášter. 

Realizátorem záměru byl Bohuslav II. ze Švamberka a zvolenou lokalitou 

pravděpodobně Úterý. Naznačuje to listina vydaná 20. prosince roku 1342, ve které pan 

Bohuslav oznamuje záměr založit klášter obutých augustiniánů, kteří byli tehdy oblíbení a 

ctění. Bohuslav slibuje věnovat na materiální zabezpečení budoucího kláštera majetky a 

platy v Krasíkovci, Lomu (plat 10 hřiven) a Domoslavi, podací v kapli u hradu Bor. Dnem 

vydání listiny měl klášter získat platy z uvedených majetků a po smrti Bohuslava celé 

majetky. Ovšem záměr pana Bohuslava se nezdařil. Proti se postavil farář v Úterý, což 

realizaci zpomalovalo. Do úmrtí Bohuslava se stavbou nezačalo a po jeho smrti odmítl 

jeho syn Bohuslav III., který později výrazně rozmnožil rodové majetky a posunul rod 

mezi bohaté a vlivné, otcovu vůli akceptovat. Papež Kliment VI. sice svěřil spor o založení 

pasovskému klášteru augustiniánů, ale o výsledcích nemáme zprávy. Bohuslav II. byl pak 

pohřben v minoritském klášteru ve Stříbře, za jehož zakladatele pozdní tradice považuje 

právě pány ze Švamberka.195           

Aktivní byla též šlechta ze středních Čech. V prosinci 1321 získal významný dar 

klášter klarisek v Panenském Týnci. Donátoři patřili k fundátorskému rodu, šlo o slavného 

válečníka Plichtu ze Žirotína a jeho bratry Jarka a Habarta.196 Ještě dnes působí zříceniny 

klášterního kostela v Panenském Týnci velmi impozantně. Klášter obdržel pole s oráči, 

platy z několika lánů v Týnečku a podací práva ve 4 vsích (Vrbno, Týnec, Pozdná a 

Hořešovice). Část majetků pocházela od všech bratří, část jen od samotného Plichty. 

Primárním cílem donace byla podpora dalšího rozvoje rodového kláštera. Formálně však 

bratři žádali především spasení duše svého otce Habarta, Plichta pak separátně za své 

předky i následovníky jakož i za sebe. On sám daroval především platy z pozemků. 

                                                 
194 RBM III, s. 654, č. 1670. 
195 RBM IV, s. 479, č. 1202. 
196 RBM III, s. 303, č.742. 



 84 

V neděli 2. března 1337 Janda z Hlavna, drobný středočeský šlechtic dal svoji tvrz a 

majetky ve dvou vsích pražským johanitům, kteří už ve vsi část majetku vlastní.197 Za to 

chtěl anniversárium a pohřeb v johanitském kostele. Určuje kolik z platu má jít na vosk a 

obětiny (jedna kopa). Z listiny z března roku 1339 se dovídáme, že je již mrtvý. V této 

listině staroboleslavská kapitula dosvědčuje, že za plat větší než pět kop z majetku zřídil 

oltář sv. Pěti bratří v kostele ve Staré Boleslavi.198 U oltáře stanovil jaký počet mší a 

jakého obsahu (čtené, zpívané atd.) má být za něho a jeho ženu sloužen a také kolik svíček 

má u oltáře hořet. Rozpis je velmi podrobný a počet žádaných mší značný. Informace o 

původu platu byla zatím vynechána záměrně, neboť situace je poměrně komplikovaná. 

Janda měl pravděpodobně blíže spíše k johanitům, ale situace si vyžádala, aby dal dar i 

boleslavské kapitule. Od jednoho z jejích kanovníků dříve koupil právo na převedení části 

majetku, který náležel ke kanovnickému beneficiu, na německé právo. S těmi podmínkami, 

že výnos, který získá převedením, zůstává Jandovi, zatímco pravidelný úrok přísluší i 

nadále kanovníkovi a jeho nástupcům. Ustanovení to bylo jistě poněkud komplikované. 

Z podmínek druhého Jandova daru vyplývá, že kanovník Tomáš, který s ním uzavřel 

zmíněnou dohodu, pobíral plat pět kop grošů, vše co by bylo navíc, mělo připadnout 

Jandovi. Nevíme, bohužel, jaké byly podmínky před převedením na německé právo. Asi 

aby zajistil svým dědicům jistější převzetí majetku, který se s majetkem kapituly proplétal, 

rozhodl se Janda obdarovat kapitulu. Jak již bylo řečeno, zřídil oltář, čímž přehlednosti 

mnoho neprospěl. Oltář nadal platem pěti kop z jiné ze svých vsí a přidal to, co získal 

převedením majetku beneficia kanovníka Tomáše na německé právo. Takže případné 

spory o podíl na majetku se staly vnitrokapitulní záležitostí.199 Mezi dárce ve středních 

Čechách musíme ještě uvést Vlachna z Hostýně (1345) a Ivana z Modlíkovic (1331).200 

Dary se objevují i mezi šlechtou v okolí Prahy. U části z dárců můžeme bez 

pochybností konstatovat, že se určitě narodili jako (pražští) měšťané, ale zakoupením se na 

venkově získali právo bát zařazeni do našeho přehledu. Jedním z nich je pravděpodobně 

Zdislav z Počernic, řečený Koblih. K obdarování si vybral klášter Křížovníků s červeným 

srdcem Na Zderaze.201 Ještě se mezi příjemci mnohokrát objeví. Zdislav tedy v říjnu 1323 

daroval svůj dům, který ležel na (Starém) Městě pražském ve farnosti Jana Křtitele. Jeho 
                                                 
197 RBM IV, s. 159, č. 392, v úterý pak následoval svátek přenesení sv. Václava, předpokládám, že vhledem 
k lokalitě byl velmi ctěn, a ve středu pak Popelec. 
198 RBM IV, s. 256, č. 659. 
199 Komplikovanosti případu si všiml i Josef ŠUSTA, Karel IV. Otec a syn, Praha 1946, s. 39; k dalšímu 
osudu kapitulních majetků v Hlavně Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Arnošt z Pardubic. Arcibiskup, zakladatel, 
rádce, Praha 2008, s. 168. 
200 RBM IV, s. 620, č. 1543; RBM III, s. 706, č. 1811. 
201 RBM III, s. 364, č. 938. 
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přání kombinují modlitby za spasení a požadavek na pohřeb v klášterním kostele. Zároveň 

Zdislav popisuje, jak má vypadat jeho náhrobek, včetně zobrazené podoby jeho tváře, 

pravděpodobně ve formě busty. Dále si přál, aby jeho mrtví rodiče byli vzati do 

konfraternity klášterního společenství. Z dalších informací víme, že Zdislav byl již v roce 

1331 mrtvý, takže asi donaci poskytl jako starý muž. Výběr zderazského kláštera byl 

pravděpodobně dán jeho poměrně značnou prestiží a snad i majetkovými kontakty. 

Blízkost majetků hrála určující roli při donaci Boleslava z Budinic. 20. července 1328 se 

dohodl s klášterem benediktýnek u sv. Jiří na Hradě o darování své vsi Mradice. Chtěl pro 

sebe a svou ženu pohřeb v klášteře, mše a anniversária, za každého zvlášť. Do smrti obou 

dárců dostali od kláštera jiné statky na dožití. Kromě blízkosti majetků hrála bezesporu roli 

i prestiž svatojiřského kláštera.202  

Prestiž byla určitě i jedním z momentů, proč se rozhodla Jenovéfa (Genofita), 

vdova po Matěji z Obříství obdarovat klášter na Zbraslavi.203 10. srpna 1333 s tamním 

konventem uzavřela dohodu, podle které svoji ves Jarpice (asi věno, odváděl se plat 50 

kop) dala klášteru, ale ten jí za ni dal dvůr v klášterní vsi Komořany k doživotnímu 

užívání. Za svůj dar chtěla pohřeb v klášteře před oltářem sv. Bernarda, anniversárium za 

sebe, manžela a další, mše o Všech svatých a věčné světlo u hrobu. Součástí listiny byla i 

rozsáhlá klauzule o podmínkách směny. Tento případ ukazuje nejen představu vdovy o 

zbytku života a její přání ohledně záduší, ale i způsob jakým vytyčeného cíle dosáhnout. 

Tedy poměrně precisně formulovanou dohodu mezi klášterem a vdovou. Ovšem nejen 

kláštery byly cílem zbožných darů. I když je pravda, že jimi byly nejčastěji. Jednou 

z výjimek je i dar Rudolfa z Průhonic z února 1336. Tehdy daroval kostelu sv. Václava a 

přímo sv. Václavovi tři dvory v Čestlicích. Za svou štědrost si žádal, aby byla každý týden 

sloužena mše za jeho spasení, stejně jako i za jeho bratra Nevlasia. Rudolf patřil 

k širokému rozrodu pánů z Říčan, ke kterým se vzápětí vrátíme.204 

Ještě vzpomeňme daru Štěpána z Tetína (další z nemanželských potomků 

Přemyslovců). 205 Jeho dar na výstavbu kaple započal dostavbu kláštera augustiniánů sv. 

Tomáše na Malé Straně. Stavba byla zahájena v roce 1315 a posvěcena Petrem z Aspeltu. 

Mezi další dárce kláštera patřila např. abatyše Kunhuta, Jan Lucemburský, Eliška 

Přemyslovna, Hynek Berka zvaný Žák z Dubé, olomoucký biskup, Karel IV. (roku 1355 

zajistil pro klášter ostatky sv. Tomáše Apoštola ze Sieny) a později i Jan ze Středy, který 
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inicioval freskovou výzdobu. Velkolepá stavba byla dokončena až roku 1379. Přestože se 

zde primárně zabývám (světskými) šlechtickými donacemi, je třeba připomenout i dary 

šlechticů, kteří byli zároveň církevními činiteli. Systematicky tak činím v shrnutí v 

Přílohách, ale zde uveďme, že mezi podporovatele kláštera může být počítán i Arnošt 

z Pardubic. Již v hodnosti arcibiskupa v roce 1345 povolil čtyřicetidenní odpustky pro 

poutníky, kteří ve významné svátky navštíví klášter. Povolování odpustků a dalších výhod 

pro příznivce církevních institucí byla jistě jedna z činností, které patří k náplni 

arcibiskupského úřadu. Ale Arnošt říká, že rozhodnutí je jeho vlastní a proto ho můžeme 

považovat za jistý způsob daru.206 Samotný Štěpán z Tetína věnoval klášteru jednu ze 

svých vsí, podrobně rozepsal všechny platy a příjmy (roční plat takřka 15 kop grošů a 

naturální příjem 60 kuřat) a celý dar určil na vybudování kaple sv. Filipa a Jakuba v daném 

klášteře. Štěpán tam chtěl být pohřben a zároveň žádal slavení anniversária.  

Jeden z pražských klášterů podporovali páni z Říčan. Jde o nám již známý klášter 

dominikánek u sv. Anny na Starém Městě pražském. Páni z Říčan se mezi donátory 

objevují v letech 1324 a 1325.207 Poprvé to byl dlouholetý zemský sudí Oldřich z Říčan, 

který klášteru postoupil dvůr v Křešicích. Oldřich je uveden ve svatoanenském nekrologiu, 

odkud také o jeho odkazu víme.208 Jelikož Oldřich zemřel již roku 1325, je zřejmé, že 

odkaz učinil již jako starý a tušící smrt. Mezi další příznivce kláštera patří olomoucký 

biskup Konrád, známý dobrými vztahy s Eliškou Přemyslovnou, přál si anniverárium 

slavené v klášteře.209 Vazby mezi klášterem a říčanským rodem byly vskutku úzké, klášter 

i nadále podporovali a některé z dcer pánů z Říčan v klášteře nalezly existenci, ba i jako 

představené.210 Podle svědectví z doby baroka nechal pan Oldřich z Říčan na svůj náklad 

vystavět i část kláštera, tento dar se prý řadí k roku 1325.211 

Oblastí, odkud pocházelo významné množství darů byly i východní Čechy. 14. 

dubna roku 1313 zde Jan z Vartenberka daroval klášteru Na Zderaze podací ke kostelu 

ve Starém Trutnově, dále jeden a půl lánu pozemků a řemeslnické krámy, respektive platy 

z nich.212 Tento dar svědčí vlastně o převzetí vztahu ke klášteru zároveň s majetkem. 
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Trutnovsko bylo majetek Švábenických, o který přišli na přelomu 13. a 14.století. Dříve 

zde však darovali rozsáhlý majetek zderazským křížovníkům. Jan tak pouze respektoval 

danou situaci a pokračoval v tradičních vztazích. Ale spíše jde praktickou potřebu 

zrenovovat městský špitál, který utrpěl v domácích válkách, což Jan zřetelně říká. Proto asi 

také dodal jen krátké přání s tím, že majetek daroval pro spásu svojí duše a jako důvod 

donace uvádí bídu a utrpení chudých - „protože my Jan z Vartenberka s niterným soucitem 

hledíme na nesmírnou bídu a ničivé břímě ubohých, slabých a nemocných špitálu v Novém 

Trutnově, za časů správy (naší – pozn. autor) skrze hrozný požár loupežníky strávený 

k nicotě, o znovu vybudování řečeného špitálu téměř postrádajícího skoro úplně bohatství 

a útěchy jsme zbožně rozhodnuti.“213 O další z donací svědčí pouze archeologické důkazy. 

Roku 1334 dosáhlo staré osídlení v oblasti Mladé Boleslavi v majetku pana Ješka 

z Michalovic městských práv. Vznik farního kostela sv. Jana Křtitele se archeologicky 

datuje přibližně do této doby. Lze se tak domnívat, že kostel byl vybudován při zřizování 

náležitostí města. Hned se vznikem kostela nebo brzy poté byla jeho správa svěřena 

(darována) johanitům, kteří již v podhradí starého hradu měli špitál a komendu.214  

Významnějšími donátory z této oblasti jsou páni z Potštejna. V dubnu 1323 obdržel 

zderazský klášter od Mikuláše z Potštejna podací ke kostelu v Kostelci.215 Jak je vidět, 

ani aféra a trest spojený s případem zabití pražského obchodníka Peregrina Puše, 

neodvrátil pana Mikuláše od zbožných nadání. Za svůj dar žádal pouze přímluvu za 

spasení duše. Ostatně o provedení rozsudku, který žádal i mnoho modliteb za duši 

Peregrina, nemáme také žádný listinný důkaz. Zderazský klášter podpořili i další 

příslušníci rodu pánů z Potštejna. Z 10. února 1336 známe královskou konfirmaci velkého 

daru, který ve prospěch zderazského kláštera učinili Oldřich a Vilém z Boru (Potštejna), 

se souhlasem své matky.216 Darovali celé své vlastnictví - hrad Velký Bor a panství 

(městečko a 11 vesnic, vše v západních Čechách). Za tuto štědrost si žádali doživotní pobyt 

na klášterním panství, klášter by jim měl vyplácet roční plat v rozmezí 20 až 24 kop grošů 

a hradit náklady na stravu a služebnictvo. Pokud by se podmínky zdály klášteru přílišné, 

tak měl oba bratry nechat v držení jejich dosavadního majetku a dar by vstoupil v platnost 

až úmrtím druhého z bratrů. Kromě výše zmíněného bratři žádali anniversárium za své 

                                                 
213 „quod nos Johannes de Wartenberch visceribus misericordie intuentes nimiam egestatem et desolati onem 
pauperum infirmorum necnon defectum hospitalis in Nouo Thrutnow quod temporibus guberre a predonibus 
per foraginem ignis ad nihilum reductum totaliter fuerat et consumptum  reedificacioni igitur dicti hospitalis 
pie intendentes opem inopis ferre curauimus et solumen.“ RBM III, s. 55, č. 133. 
214 P. VLČEK, D. FOLTÝN, P. SOMMER, Encyklopedie českých klášterů, Praha 2002, s. 370. 
215 RBM III, s. 342, č. 863. 
216 RBM IV, s. 110, č. 275. 
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osoby i předky. Mezi zderazské příznivce patřil i Ota z Kamene (před 1336) a Heřman ze 

Zru če (1328).217 

Pominout nesmíme ani donaci Arnošta ze Staré (můžeme ho identifikovat i pod 

dalšími přídomky), otce Arnošta z Pardubic. Můžeme na ní sledovat hned několik prvků 

donační praxe. Arnošt spolu se svou ženou Adličkou darovali 22. listopadu 1332 ves 

Pardubičky (dnes součást Pardubic), aby sloužila jako majetkové vybavení nadace kláštera 

cyriaků v Pardubicích (jeho přesná poloha je stále otázkou debaty).218 Arnošt pardubický 

majetek získal teprve nedávno, nadace měla potvrdit přenesení hlavního rodového centra 

k novým majetkům.219 To asi byla hlavní motivace donace, alespoň v době, kdy byla 

uskutečněna. Klášter byl nejvýznamnější korporací, která se na nových majetcích 

vyskytovala, proto bylo důležité, aby s ním měl nový majitel dobré vztahy. A Arnošt (ze 

Staré) zároveň jistě chtěl dát najevo, že jeho přítomnost jako nového pána je stálá. 

Předcházející věty můžeme vyvodit i z podoby přání spojených s donací. Explicitně není 

zmíněn žádný požadavek na modlitby za spasení konkrétně Arnošta nebo jeho ženy (i když 

si to jistě také přáli). Zato je zdůrazněna památka celého rodu. Konkrétně si dárci přáli, aby 

byly slouženy dvě mše denně. První má být věnována spasení všech předků i potomků 

Arnoštových, druhá pak všem zemřelým. Zároveň také bylo ustanoveno, že v klášteře má 

být alespoň deset řeholníků, z toho šest kněží. Na jejich výživu pravděpodobně měl 

dostačovat výnos z darovaného zboží.220 Donace je zajímavá ještě jednou skutečností. 

Arnošt ze Staré je jedním z mála šlechticů, u kterých z první poloviny 14. století známe 

závěť. Tedy závěť tak, jak ji podle smyslu slova chápeme, jako pořízení o majetku. Ve 30. 

a 40. letech již sice nejde o ojedinělý akt, ale stále poměrně málo častý. Většinou před 

smrtí zřizovali právě pouze nadace za spasení svých duší. Proto se mohlo zdát podivné, že 

Arnošt ze Staré ve své závěti z roku 1340 neučinil žádný zbožný odkaz. Ale nebylo to 

nutné, protože ho již učinil donací z roku 1332. Opět se tak potvrzuje potřeba studovat 

donační činnost jedince v celém jeho životě a nikoli jen v souvislosti s posledním 

pořízením, jehož součástí však zbožné nadání být mohlo.221   

Následující věty nás zavedou do severních Čech, konkrétně do Duchcova, kde byl 

založen klášter dominikánek. Listinné zprávy o něm z první poloviny 14. století nemáme. 

                                                 
217 RBM IV, s. 110, č. 275; AZK, ŘKřb Zderaz, č. 1664. 
218 P. VLČEK, D. FOLTÝN, P. SOMMER, Encyklopedie českých klášterů, Praha 2002, s. 412. 
219 Stejně hodnotí i Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Arnošt z Pardubic., s. 17.  
220 DGK, č. II. 
221 Např. závěť Čeňka z Bítova z roku 1345 – CDM VII, s. 441, č. 605. 
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Veškeré naše znalosti závisí na nekrologiu tohoto kláštera.222 Na základě údajů nekrologia 

a dalších údajů lze poměrně přesně datovat dobu vzniku kláštera. Víme s určitostí, že 

klášter nevznikl před rokem 1310, protože není uveden v soupisu dominikánských 

klášterů, který sestavil Bernard Gui. Samo nekrologium oznamuje, že zakladatelkami 

kláštera jsou Agáta ze Šumburka, vdova po Bohuslavovi (II.) z Rýzmburka, a její 

dcera Žofie. Skutečná situace je poněkud komplikovanější, i když původní informaci 

víceméně potvrzuje. Páni z Rýzmburka, konkrétně syn Agáty, taktéž Bohuslav, založil asi 

v 90. letech 13. století klášter dominikánek ve Žluticích. Tento klášter však asi v letech 

domácích bojů 1316-1318 zanikl. Snad již na tomto založení měla Agáta podíl. Poprvé je 

zmiňována v 80. letech 13. století jako vdova. Dodejme, že asi mladá vdova, jelikož její 

děti byly ještě nezletilé. Když tedy byl klášter v domácích bojích zničen, rozhodl se 

Bohuslav z Rýzmburka (a případně jeho matka i sestra) k přenesení založení blíže k centru 

rýzmburských držav. Takže založení kláštera je možné klást na přelom druhého a třetího 

decennia 14. století. Pokud budeme sledovat jména zařazená do klášterního nekrologia, 

zjistíme, že další generace pánů z Rýzmburka v něm uvedené nejsou. Jen přímí fundátoři a 

jejich potomci. Můžeme tedy rekonstruovat přání zakladatelů, kteří chtěli být vzpomínáni. 

Asi nic překvapivého. Hlavní aktivita snad při přeložení kláštera náležela Žofii, případně 

jejímu bratru, spíše však skutečně Žofii. Jméno Agáty se mezi zakladatele dostalo 

především kvůli úloze při založení původního žlutického konventu. V době přenesení sídla 

do Duchcova již Agáta musela být velmi stará (minimálně šedesát let, ale spíše více). Díky 

dochování jmen v nekrologiu jsme mohli pomocí dalších historických údajů o 

angažovaných osobách a institucích celkem věrohodně reprodukovat (opětovný) vznik 

kláštera. Dodejme ještě, že v první polovině 14. století klášter pravděpodobně získal 

donace od rodin místní nižší šlechty (alespoň dvě), ale to je opět údaj, který 

rekonstruujeme na základě údajů nekrologia. Přesná datace je zde již nemožná, takže se 

jimi ani v celkovém přehledu nezabývám. Přestože se Bohuslav (III.) musel na založený 

alespoň částečně podílet, v paměti žila především úloha obou žen. Ty asi byly hlavními 

iniciátorkami založení. 

Dosavadní sledování umožnilo zkoumat darování příslušníků rodů v Čechách, které 

jsou víceméně personálně i teritoriálně koncentrované. Nyní se zaměříme na složitější 

struktury. Jistě byla patrná nepřítomnost nejmocnějšího z českých (roz)rodů první poloviny 

                                                 
222 Objev tohoto nekrologia pro českou vědu učinil Ivan HLAVÁČEK, Neznámý český klášter doby 
lucemburské (Duchcovské dominikánky ve světle klášterního nekrologia) in: Sborník archivních prací XXII, 
1972, s. 163-182. 
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14. století – Ronovců. Nyní se jim budeme věnovat. Při představování jejich činnosti se 

budu držet snahy nejdříve popsat ty dárce, kteří se angažují jen ve prospěch jednoho 

objektu nebo jen v jednom časovém úseku. Až potom více aktivní. Proto nebudu zcela 

dodržovat chronologickou rovinu. Jak bylo řečeno, ronovská aktivita zasahovala hned 

několik regionů. Začněme v Praze, kde po smrti svého muže Hynka (Hynáčka) z Housky 

pravděpodobně žila jeho vdova Perchta. Napovídají tomu okolnosti její donace. Známe 

listinu z roku 1325, kterou král Jan stvrzuje, že Perchta v Praze koupila dům (její muž 

zemřel někdy po roce 1318). Jde o tentýž dům, který roku 1329 darovala klášteru 

dominikánek u sv. Anny. Tedy klášteru oblíbeného mezi šlechtou, která měla úzký vztah 

k panovníkovi, především k posledním panovníkům z přemyslovského rodu. Mezi 

příznivci kláštera můžeme najít např. vdovu po Jarošovi ze Slivna nebo příslušníky rodu 

pánů z Říčan, ostatně mezi zakladatele kláštera se počítá vyšehradský probošt Jan, takto 

nemanželský syn Přemysla Otakara II. Náklonnost mu projevila i královna Eliška 

Přemyslovna. Perchtin dar můžeme dát do souvislosti s celkovou situací kláštera, který v té 

době sídlil na Starém Města pražském prakticky jen jedno desetiletí. Nebyl proto ještě 

zcela dobudován. Můžeme tak soudit i z podmínky Perchtina daru, která darovala svůj 

dům ležící u kostela sv. Vavřince, tedy poblíž kláštera. Stanovila, že v něm mají jeptišky 

samy bydlet.223   

Ve středočeském prostoru zaznamenává též aktivity dalších Ronovců. V roce 1320 

osvobodil Hynek Berka z Dubé poddané břevnovského kláštera ze vsí u Poděbrad od daní. 

Jde spíše o vzájemné hospodářské vztahy než o projev zbožnosti. Na opravdové zbožné 

nadání musíme u pana Hynka počkat až do jeho stáří. Konkrétně do března roku 1346. 

Hynek Berka, tehdy v úřadu nejvyššího purkrabího, oznámil vklad do zemských desek, 

kterým nadal nový klášter augustiniánů v Bělé pod Bezdězem.224 Za stálé modlitby za 

spasení sebe i své ženy (a předků) daroval fundaci vsi Dlouhá Doubrava, Dětel, Kadlín a 

mlýn v Bělé. To vše mělo stačit pro obživu konventu o 12 mniších. S výstavbou kláštera se 

neprodleně začalo a první mniši přišli pravděpodobně v roce 1350.225 V souvislosti s jeho 

středočeskou aktivitou vzpomeňme i dar jeho bratra olomouckého biskupa Hynka Žáka 

z Dubé, který sice kvůli svému stavu do této části zcela nepatří, ale je vhodné ho nyní 

připomenout. Roku 1328 daroval menší majetky klášterům augustiniánů u sv. Tomáše 

                                                 
223 RBM III, s. 626, č. 1599. 
224 RBM IV, s. 66, č. 1671; zápis se dochoval Josef EMLER, Reliquiae tabularum terrae I, Praha 1870, s. 
414.  
225 P. VLČEK, D. FOLTÝN, P. SOMMER, Encyklopedie českých, s. 171. 
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v Praze a u sv. Vavřince v Mělníce.226 Když pak v roce 1330 odkázal některé své majetky 

olomoucké kapitule, podílel se na donaci i Hynek Berka.227   

Pokud jsem kvůli duchovnímu stavu nechtěl Hynka Žáka zahrnout mezi regulérní 

šlechtické donátory, u Pertolda z Lipé to mohu s klidnou myslí učinit. Pertold zastával jako 

držitel vyšehradského proboštství i úřad kancléře království. Přestože držel své beneficium 

dlouhá léta, nakonec se ho vzdal a opustil řady církve (kněžské svěcení neměl). Zbytek 

života dožil jako světská osoba s rodinou. Ale ještě v době, když byl vyšehradským 

proboštem, daroval kostelu sv. Mikuláše v Ratajích (rodový majetek) mlýn. Farářem 

v tamním kostele byl jistý Jakub, který byl zároveň kaplanem Pertolda coby probošta a 

kancléře. Účelem donace je jako obvykle spasení duše Pertoldova i duší předků.228 

Za další aktivitou Ronovců zamíříme do jejich přirozeného prostředí, severních 

Čech. Začněme jednou z vedlejších (z našeho a koneckonců i z pohledu 14. století) větví 

Ronovců, sice pány z Klinštejna. V únoru 1341 oznámili bratři Půta, Čeněk, Vilém, Hynek 

a Protiva ze Žandova (Klinštejna) donaci jednoho a půl lánu v Schossendorfu s výnosem tří 

kop kostelu v Žandově. Tamní farář měl z výnosu opatřit a živit maximálně dva střídníky, 

kteří by sloužili denně jednu mši za spasení rodičů řečených bratří.  

Nyní se již dostáváme k hlavní osobě Ronovců, Jindřichovi staršímu z Lipé. Poprvé 

se s ním mezi donátory sledovaného období setkáváme v lednu roku 1315. Tehdy daroval 

klášteru cisterciaček Marienthal v Horní Lužici plat dvou hřiven za spasení své, svých synů 

i své manželky. V podstatě jde o standardní dar, jaký dávají šlechtici instituci ve své 

blízkosti nebo pod svým vlivem. Nic v donaci nenasvědčuje budoucímu odchodu ze 

severočeského prostoru. Klášter Marienthlal byl Jindřichem st. z Lipé obdarován ještě 

jednou. Někdy před 17. srpnem 1323 dal klášteru plat 10 kop stříbra. Dar byl učiněn 

v souvislosti s rozhodnutím jedné z jeho dcer (jméno neznáme) odejít do řečeného kláštera. 

Onoho 17. srpna pak král Jan darování schválil.229 Nebude to jediná z dcer Jindřicha st., 

která skončí svůj život mezi řádovými sestrami.  

Další aktivita Jindřicha st. v roli donátora církvi je spjata s jeho soužitím s Eliškou 

Rejčkou. Oprávněnost jejího zařazení jsem již jednou zdůvodnil, proto nyní jen uveďme, 

že vzhledem k jejímu vztahu s Jindřichem st. se její aktivity pohybují blíže světu šlechty 

než královského rodu. Samotný fakt, že šlo o vdovu, by jinak samozřejmě neopravňoval ji 

počítat jinam než mezi královské donátory. Od této chvíle budeme sledovat aktivitu 

                                                 
226 RBM III, s. 558, č. 1423. 
227 CDM VI, s. 310, č. 401. 
228 RBM IV, s. 501, č. 1260. 
229 Codex diplomaticus Lusatiae Superioris I, G. Köhler (ed.), Görlitz 1856, s. 253, č. 177. 



 92 

Jindřicha st. a Elišky Rejčky zároveň. Druhé decennium 14. století je pro oba ještě ve 

znaku přítomnosti v Čechách. O aktivitě Jindřicha vůči Marienthalu jsem již mluvil. I 

Eliška Rejčka byla v této době aktivní. Založila anniversárium za svého manžela Rudolfa I. 

Podrobněji se této nadaci budu věnovat v kapitole VII.2. Ještě v roce 1321 darovala podací 

ke kostelu v Poličce svému městu, ale další aktivity zaznamenáváme již na Moravě.230 

První se zde objevuje Jindřich st., když v prosinci 1321 dal mlýn v Křtinách tamnímu 

kostelu, který patřil premonstrátskému klášteru v Zábrdovicích. Mlýn dříve patřil 

Raimundovi z Lichtenburka a Jindřich spíše navázal na starší tradici než sledoval nějaký 

dlouhodobější záměr. I když se mohlo jednat o součást komplikovaných transakcí na 

získání majetků na Moravě.231 

Štědrost projevil Jindřich st. z Lipé i vůči znojemským klariskám. 29. srpna 1320 Jindřich 

z Lipé dal klariskám ve Znojmě patronátní právo ke kapli sv. Kateřiny a ke kostelu sv. 

Michala tamtéž. Darovaná práva vlastně nebyla Jindřichovým majetkem, ale král mu je 

svěřil do užívání, v souvislosti s přesunem Jindřicha st. na Moravu. Král Jan Lucemburský 

dal Jindřichovi právo disponovat s patronátními právy 15. července daného roku.232 Ještě 

než Jindřich st. práva daroval, využil jich a prezentoval na daná místa kněze.233 Král 

darování potvrdil 19. června 1321 Oficiálně byl dárcem Jan Lucemburský a sám Jindřich 

vystupuje pouze jako prostředník. Proto je i dar doprovázen přáním modliteb za spásu Jana 

i jeho předchůdců. 

Přesídlení na Moravu umožnilo Elišce Rejčce uskutečnit její dlouhodobý záměr na 

zřízení kláštera. Od roku 1319 začíná shromažďovat majetky, které by posloužily jako 

věno budoucího založení. Ale na dlouhodobost záměrů můžeme soudit i ze skutečnosti, že 

jedním z darů, který svému založení poskytne budou iluminované rukopisy. Podle znalců 

dějin umění byly tyto rukopisy vytvářeny již kolem roku 1315, již od počátku pro Rejčku 

jako objednavatelku.234 Jak bylo řečeno od roku 1319 kupovala a měnila majetky, aby 

mohl být založen klášter v okolí Brna. V rámci dohod s králem Janem o postoupení jejích 

věnných měst králi výměnou za finance získala na podzim 1321 výnosnou ves Měnín a 

část Hustopeče v ceně 2 180 hřiven stříbra. Eliška později získala i zbylou část Hustopeče. 
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Obě zmíněné vsi tvořily základ klášterního jmění. V únoru 1322 koupila Rejčka pro klášter 

další majetky v hodnotě 1000 kop grošů.235 

V roce 1323 následuje již samotné založení kláštera, který zakladatelka situovala do 

těsné blízkosti Brna, svěřila cisterciačkám a pojmenovala Aula sanctae Mariae s 

neskrývanou narážkou na Zbraslav. Jako základní výbavu obdržel 4 vesnice, Měnín, 

Hustopeče, Hrubé Starvice, Malé Starvice.236 Už o pár měsíců později pro klášter 

fundátorka získala od Jana Lucemburského rozsáhlé svobody.237 Jde především o právo 

těžby dřeva v královských lesích a šenk vína na klášterním zboží a další svobody. Není 

nutné vykládat tuto vstřícnost krále jako důkaz náklonnosti k Rejčce. Stejně tak mohl být 

Jan Lucemburský veden snahou pojistit si dohodu s Rejčkou o předání věnných měst, což 

bylo pro krále bezesporu výhodné, i přes finanční výdaje. Vstřícností také mohl 

podporovat pevné usazení Jindřicha st. i Rejčky na Moravě. Přestože jim tam přenechával 

praktickou vládu nad značným územím, získal více než kdyby jádro ronovských držav 

zůstalo v severních Čechách. Tedy na dosah mocenského centra. Navíc severní prostor byl 

směrem, kterým od roku 1319 Jan rozšiřoval svrchovanost českého krále.  

Na podzim 1324 pak další majetky klášteru přidal Jindřich z Lipé. Na jaře 

následujícího roku žádal o možnost být v klášteře pohřben jako spoluzakladatel.238 Žádost 

byla spojena s další velkou donací, jde o Hlubočany, Maloměřice a statek v Husovicích. 

Jindřich přímo říká, že hodnota majetků je 1000 hřiven stříbra. Kromě žádosti o pohřeb 

v klášteře si Jindřich přál, aby za něj bylo slouženo anniversárium. Žádost schválila 

generální kapitulou v Citeaux a Jindřich za to 5. ledna 1326 (v Brně) přidal klášteru další 

ves.239 Mezitím v roce 1325 získala Eliška svolení od 18 biskupů na poskytnutí odpustků 

pro návštěvníky kláštera o velkých svátcích a pro dobrodince kláštera. V únoru 1326 pak 

následuje první dar z vnějšího okolí.240 Paní Perchta ze Švábenic dává část obce Moravan 

v hodnotě 350 hřiven. Pravděpodobně to souviselo se sporem, který vedla o tuto ves 

s klášterem Na Zderaze. Nasvědčovala by tomu i následná (říjnová) demise zderazského 

probošta Sobka. Argumentuje sice svým stářím, což by mohlo znít věrohodně, protože se 

v klášterních funkcích objevuje od roku 1294, ale poté přešel jako farář do Meziříčí, odkud 

odešel až 1334 opět s argumentem o svém stáří.241 Nabízí se tak i varianta, že byl 

                                                 
235 CDM VI, s. 152, č. 202. 
236 CDM VI, s. 171, č. 229.  
237 CDM VI, s. 185, č. 249; s. 188, č. 250. 
238 CDM VI, s. 204, č. 267; s. 213, č. 275. 
239 CDM VI, s. 234, č. 302. 
240 CDM VI, s. 239, č. 310. 
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spolubratřími k rezignaci přinucen, protože klášter investoval do sporu velmi mnoho a 

dovedl ho až před avignonskou kurii. Ta rozhodnutí zpětně delegovala na některé české 

preláty. A všem muselo být jasné, že se Jindřich st. z Lipé postará, aby spor vyhrála paní 

Perchta, protože nebude chtít přijít o velký dar pro svůj klášter. Tak se nakonec i stalo a 

zderazští křížovníci museli zaplatit pokutu a vzdát se nároků na majetek (podrobněji viz 

kapitola VII.1). 

Další dárkyní byla dcera Adama z Konic, o níž se zmíním na místě příslušející 

jejímu rodu. Doba největší slávy kláštera přišla ve 30. letech. Jindřich z Lipé byl již sice 

mrtev, ale Eliška Rejčka klášter všemožně podporovala a ve všech svých třech závětech 

mu odkázala většinu svého majetku.242 V první závěti opakovala veškeré své dosavadní 

donace klášteru, přidává další, celkem tak klášter získal 14 vsí nebo podílů na nich. Vedle 

toho klášteru věnovala svůj brněnský dům, který dříve získala od krále, ale ten klášteru 

připadne až po její smrti. Za svou štědrost Rejčka žádala o mše večer i ráno v 30ti dnech 

po smrti, pak anniversária za sebe a za mnohé další, včetně svých rodičů, Přemysla 

Otakara II., Václava II. a III., Rudolfa I., dceru Anežku a jejího muže. Dále klášter musí 

živit 30 chudých, drobné milodary dala i kostelům v Brně. Druhá verze závěti následovala 

v roce 1332. V ní se Rejčka zcela vzdala svého brněnského domu i jemu přináležející kaple 

sv. Václava ve prospěch kláštera a rozhodla se žít přímo v klášteře.  

Přestože Rejčka majetek formálně darovala, stále o něm rozhodovala. Z tohoto 

faktu nemusíme vyvozovat složité teorie o právním postavení klášterního majetku a vztahu 

klášteru k dárci majetku. Pokud některý z dárců měl tak výsadní postavení, jak ukazuje 

příklad Rejčky (i v ostatních případech jde o fundátory nebo o rody, které svým 

postavením v životě kláštera mají postavení blízké postavení fundátora), vycházel jeho vliv 

spíše z neformálního vlivu, který byl samozřejmě podepřen reálnými ekonomickými 

vztahy. Přímý právní nárok na vliv na obsazování funkcí v klášteře, stavební záměry apod. 

z postavení fundátora již v první polovině 14. století nevyplýval. Jak bylo řečeno vycházel 

z neformálního vlivu, který mohl být značný. Ale zároveň bylo nutné, aby byl tento vliv 

uplatňován alespoň v elementární míře v souladu se zájmy kláštera. Jinak byla řeholní 

komunita schopna se proti nesprávnému chování bránit, jak jsme mohli vidět. Vraťme se 

však k donacím Elišky Rejčky. V únoru 1333 učinila nové nadání z příjmů z majetků 

v okolí Brna a několika vinic a zřídila špitál při klášteře Aula sanctae Mariae. Z podmínek 

nadání je vidět, že modlitby osazenstva špitálu byly stejně důležité jako jeho sociální 
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funkce. Eliška stanovila, že příjmy špitálu mají být využity pro osm kněží, jednoho jáhna a 

osm žebráků. Vysoký podíl kněží na osazenstvu špitálu byl jistě za účelem konání mší 

v dostatečném počtu. 

 K Elišce se přidala i její dcera Anežka, které se uchýlila do kláštera s ní. Toto 

uchýlení nesmíme chápat jako přijmutí řeholního šatu, Rejčka i její dcera v klášteře pouze 

přebývaly. Po nadání špitálu se Eliška Rejčka vydala na pouť za účelem shromáždění 

ostatků pro svůj klášter. Svoji dceru vzala s sebou. Jejich kroky vedly do Porýní, 

především do Kolína nad Rýnem a Trevíru. Tamní církevní i světští činitelé vydali 

v průběhu června a července 1333 několik listin s milostmi pro brněnský klášter. Mimo 

jiné také potvrdili pravost ostatků, které Rejčka získala – šlo mj. o kostru jedné ze sv. 

Jedenácti tisíc panen, kosti sv. Gereona, olej z kostí sv. Kateřiny.243 Naposledy se s Rejčku 

setkáme až v souvislosti s její smrtí v říjnu 1335. Tehdy byla publikována i poslední verze 

její závěti. Opět potvrzuje všechna nadání, drobné částky odkázala i brněnským kostelům a 

dalším klášterům, mezi nimi i Sezemicím, Opatovicím i Zbraslavi. Jedno z anniversárií 

nechala sloužit za ty, jimž někdy v životě ublížila. V závěti byly specifikovány i podmínky 

pohřbu, Rejčka si přála být pohřbena vedle Jindřicha st. z Lipé, oděná v šedém šatě. Do 

šedého sukna měla být zahalena i její rakev. Sukno pak mělo být po pohřbu věnováno 

chudým. 

S odchodem Rejčky ztratil klášter svoji zakladatelku, ale ekonomicky ho to příliš 

nepostihlo. Nadání od Rejčky bylo velmi štědré, takže i přes nákladnou výstavbu, která 

klášternímu chrámu dala podobu cihlové stavby, což bylo typické pro polské kraje, 

domovinu Elišky Rejčky, ale i pro Polabí, nebyl klášter nucen složitě zajišťovat finance. 

Právě pro svou výstavnost a reprezentativnost rychle získával podporovatele. Směřují 

k němu dary šlechty z okolí – v letech 1333, 1334, 1335, 1342.244 A nikoli pouze dary, 

v klášteře nalezlo místo hned několik příslušnic šlechtických rodů. Vraťme se však 

k Ronovcům. Smrtí Jindřicha st. z Lipé jejich přízeň klášteru rozhodně nekončí. Jeho syn 

Jindřich mladší, zvaný Železný, asi brzy po smrti otce daroval klášteru polovinu vsi 

Kurdějova. V souvislosti s darem vyslovil přání anniversária, pohřbu v klášterním chrámu 

a pravidelných čtených i zpívaných mší. O donaci nemáme přímý doklad, ale až listinu 

z listopadu 1337, ve které příbuzní Jindřicha ml. mění polovinu Kurdějova za Vážanice a 

potvrzují všechny ostatní okolnosti nadání dle původního Jindřichova přání. Je 
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pravděpodobné, že ani jedna ze stran na směně netratila.245 Darem Jindřicha ml. se štědrá 

podpora pro brněnský klášter ze strany pánů z Lipé uzavírá, tedy pro dané období. Avšak 

ne zcela. Nejde sice o přímý dar, ale v říjnu 1342 dává klášteru Zbyněk z Bukoviny dvůr 

v Nosálovicích v ceně 40 kop grošů. Zbyněk byl drobný místní šlechtic ve faktickém 

postavení klienta pánů z Lipé. Okolnosti darování jsou zajímavé i tím, že se Zbyněk 

zmiňuje o své ženě Žofce, která již byla v klášteře pohřbená. Je takřka jisté, že i její 

uložení bylo doprovázeno darem. Za darovaný dvůr si Zbyněk žádal uložení do hrobu 

vedle své ženy, modlitby za jejich spasení a navíc i za svého bratra Matyáše.246   

Další z odnoží ronovského rodu, kterou se budeme zabývat jsou Lichtenburkové.247 

Podobně jako páni z Lipé i Lichtenburkové prodělali přesun centra svých držav. Nikoli tak 

radikální, ale přesto znatelný. Z Vysočiny na jižní Moravu. Společně s Lichtenburky se 

zaměříme i na jejich větve, pány ze Žleb a pány z Borové. Jejich vzájemné vazby ukazuje 

Rodokmen 1. Stejně jako pro další použité rodokmeny platí, že nezachycuje všechny 

příslušníky rodu, ale jen ty, kteří jsou potřební pro náš zájem nebo pro celkové vazby 

v rodě. 

 

Rodokmen 1 Lichtenburkové 
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247 Základní prací pro dějiny Lichtenburků je kniha Jan URBAN, Lichtenburkové, Vzestupy a pády jednoho 
panského rodu, Praha 2003. 
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 Lichtenburkové již od dob Smila z Lichtenburka rozdělovali svoji přízeň mezi 

cisterciáky ve Žďáru nad Sázavou a cisterciačky v Pohledu.248 Smil patřil mezi zakladatele 

Pohledu, sice nebyl fundátorem, ale klášter hned při jeho vzniku významně majetkově 

podpořil rovnocenně s hlavní fundátorkou. Ke Žďáru získal vztah díky své manželce, která 

patřila k zakladatelskému rodu. Směr vytyčený Smilem na počátku druhé poloviny 13. 

století jeho potomci věrně následovali. Prvním ve sledovaném období je dar Václava ze 

Žleb z 2. listopadu 1312 klášteru v  Pohledu, kde byla jeho dcera jeptiškou. Nejde o 

skutečný dar, ale o majetkovou výměnu výhodnou pro klášter. Václav výměnu uskutečnil 

za účelem podpory dalšího rozvoje kláštera. Péče o prosperitu rodové fundace byla vždy 

jednou z důležitých součástí vztahu mezi klášterem a patrony, ke kterým se 

Lichtenburkové fakticky počítali. Vztah byl navíc umocněn zmíněnou dcerou Václava ze 

Žleb.249 Stejně tak patří do lichtenburského rozrodu Albert a Čeněk z Borové, kteří 

poskytli klášteru dar 23. března 1314. Jejich dvě sestry byly jeptiškami v klášteře. Dar tak 

představoval fakticky splátku věna obou příslušnic rodu.250 I bratr Václava ze Žleb, Čeněk 

učinil zbožné nadání. Nepřekvapí, že příjemcem byly opět pohledské jeptišky. Stalo se tak 

někdy před listopadem 1322, ale s vší pravděpodobností před rokem 1314. V listopadu 

1322 totiž Matylda, vdova po Jindřichovi z Lichtenburka stvrzuje, že její syn Čeněk ze 

Žleb nadal pohledský klášter před svým odjezdem na bojové tažení do Rakous vsí Čibotín. 

Na výpravě v roce 1314 zahynul. Účelem nadace byly modlitby za spasení duše.  

 Ve dvacátých letech byla donační aktivita Lichtenburků minimální. Hlavním 

důvodem je nezletilost několika příslušníků rodu. Ve 30. letech se situace mění. V březnu 

1335 učinili bratři Smil a Čeněk z Lichtenburka (z Bítova) nadání ve prospěch kláštera 

Aula sanctae Mariae v Brně. V dané době již byla tato větev Lichtenburků vycházející od 

Raimunda z Lichtenburka pevně usazena na Moravě a jádrem jejích majetků byl hrad 

Bítov, oba bratři jsou již také bezpečně dospělí, snad se již blíží střednímu věku. 

Předmětem daru byly platy ve velkorysém objemu 100 hřiven stříbra. Oba bratři si přáli 

modlitby za spasení své matky Adély. Výběr instituce byl dán především prestiží Rejččina 

založení, ale také rodovou příbuzností. Hlavním důvodem však byl fakt, že v klášteře byla 

jejich starší sestra jeptiškou. Ale i při jejím rozhodování, kam vstoupit, hrály zmíněné 

důvody rozhodující roli.251 Hlavní rodová větev však zůstala na starém území na Vysočině. 
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I ona byla postižena nezletilostí dědiců. Oba synové Hynka Krušiny z Lichtenburka Hynek 

Krušina a Jan (Ješek) dospěli až na přelomu 30. a 40. let. V souvislosti s plnoletostí 

společně s matkou Budišou dávají na konci prosince 1342 platy ze vsi Kotlasy klášteru ve 

Žďáru nad Sázavou. Jak bylo řečeno výše, jde o řeholní dům, za jehož patrony se 

Lichtenburkové fakticky považovali. Donace je především demonstrací faktu dospělosti 

obou mladíků. Ujímají se správy majetku a donace je jedním z prostředků, jak skutečnost 

prezentovat. Podmínky daru jsou velmi obecné a obsahují pouze modlitby za zemřelé 

předky, čímž se hlásí k rodovému odkazu.252  

Hynek Krušina se mezi donátory objevil brzy znovu. V únoru 1344 spolu se svou 

ženou Anežkou darovali desátky z dolu na rodovém území opět cisterciákům ve Žďáru. 

Část platu má být použita pro klášter a mniši se mají modlit za spasení duší předků i dárců. 

Druhou část platu mají mniši použít na podporu klášterního špitálu.253 Poslední z donací od 

Lichtenburků v našem přehledu přináší Čeněk z Bítova. 20. května 1345 sepsal svoji 

závěť. Jde o jednu z mála dochovaných šlechtických testamentů z první poloviny 14. 

století. Závěť je velmi podrobná a obsahuje i zbožné nadání. Čeněk nadává klášter ve 

Žďáru nad Sázavou velkým platem 60 hřiven. Můžeme zde vidět, že dar z roku 1335 byl 

vskutku ovlivněn především přítomností sestry v klášteře a snad i tím, že šlo o dar za 

spasení matčiny duše. Ale nyní, když se jednalo o vlastní osobu Čeňka z Bítova, rozhodl se 

ctít dlouhodobější rodové tradice a za příjemce daru a strážce památky na svou osobu si 

vybral takřka rodový klášter. Práva opravy nad klášterem drželi páni z Lipé. Žďár byl 

nepochybně vybrán i kvůli své úloze pohřebiště Lichtenburků. To byl nejdůležitější důvod 

při výběru. Čeněk si totiž za svou velkorysost, které kontrastuje s jeho značným 

zadlužením, vyžádal pohřeb vedle předků v klášteře, anniversárium a každodenní 

vzpomínání.254  

Jestliže mezi dárci Pohledu nacházíme i bratry z Borové, kteří nepatří mezi přímé 

potomky Smila z Lichtenburku, pak si jejich strýc Hynek z Přibyslavi našel za objekt své 

přízně znojemský klášter klarisek. Volba je náhodná pouze při letmém pohledu. 

Podrobnější odhalí, že jednou ze znojemských sester byla i Hynkova sestra Alžběta. A jak 

jsme poznali, klarisky ve Znojmě se těšili přízni i jiného Ronovce – Jindřicha st. z Lipé, i 
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když jeho podpora je až pozdějšího data. Hynek na podzim 1317 klášteru převedl podací 

právo v Lechovicích.255   

V prostoru Vysočiny se ještě chvíli zdržíme. Dary tamní šlechty směřují k místním 

institucím nebo na jižní Moravu. Podivuhodnou entitu představuje rozrod, který bývá 

označován jako „Tasovci“.256 Nevíme přesně, zda se jedná vskutku o jediný rozrod nebo 

jaké jsou mezi danými rody přesné vztahy. Zahrnoval pány z Lomnice, z Meziříčí, 

z Křižanova, z Deblína, z Tasova, z Mostiště ad. Všechny uvedené rody měly podíl na 

donacích. V různé míře, ale všichni v poměrně značné intenzitě. I toto by mohl být jeden 

z podpůrných argumentů, proč hledat mezi těmito rody souvislost. Na tomto místě je 

vhodné se vrátit k problému, který byl již nastíněn v kapitole IV. Jde o nerovnoměrné 

rozdělení darů ženského a mužského pohlaví v Čechách a na Moravě. Ženské dárkyně na 

Moravě zaujímají několikanásobně vyšší podíl na donacích než v Čechách. Zdá se, že 

jedno vysvětlení nepostačí. První okolností, na kterou bych chtěl upozornit, je aktivita 

Elišky Rejčky. Její fundátorská aktivita a projevy transparentní zbožnosti jistě ovlivnily 

mnohé. A nejen její otevřené dary, ale vůbec prestiž, kterou její postavení mělo. Rejčka 

nebyla obyčejnou vdovou žijící v ústraní. Ponechme nyní stranou, že byla královnou. To 

samozřejmě její prestiž a přitažlivost pro okolí jen zvyšovalo. Avšak Rejčka kolem sebe 

shromáždila vlastní dvůr. Není nutné se nyní podrobně zabývat teoretickou definicí dvora, 

postačí vědět, že kolem Rejčky se pohybovala skupina urozených dam, královna měla 

pravděpodobně kaplana a písaře a bezesporu někoho, kdo spravoval její majetky, protože 

je svému založení předávala postupně. V souvislosti s budováním kláštera musíme 

předpokládat i existenci skupiny, která realizovala výstavbu kláštera, stejně jako jeho 

výzdobu. Okolnosti hodné pozornosti doplňuje i přítomnost Rejččiny dcery princezny 

Anežky v blízkosti matky a Rejččina snaha o zvýšení prestiže kláštera úsilím získat 

odpustky pro příznivce a také zbožnou poutí za účelem získání ostatků svatých. Shrneme li 

zmíněné okolnosti, dostáváme obraz ovdovělé královny, která založila klášter a i nadále ho 

podporovala, projevovala okázalou zbožnost, zároveň kolem sebe shromáždila skupinu 

osob, kterou můžeme považovat za dvůr sui generis. Zároveň pro své aktivity disponovala 

dostatečnými finančními prostředky. Byla tedy osobou, která jistě vzbuzovala značný 

zájem a zároveň poskytovala příklad k následování. 

                                                 
255 CDM VI, s. 93, č. 122. 
256Jejich příbuzenská souvislost nejasná. Nevíme ani zda šlo o jeden rozrod. Uvádí je Jaroslav MEZNÍK, 
Lucemburská Morava, Praha, 1999, s. 135; podobně L. BOBKOVÁ, M. BARTLOVÁ, Velké dějiny zemí 
Koruny české IV.b, s. 43. 
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Ovšem vše osobností a vlivem Elišky Rejčky vysvětlit není možné. Proto jsem také 

zařadil pokus o vysvětlení ženského podílu na darech právě na toto místo. Jak jsem ukázal 

v kapitole V.2 žen dárkyň bylo na Moravě více již v 90. letech 13. století. Nepoměr nebyl 

tak velký, ale přesto jasně patrný. Nabízí se proto další vysvětlení. Musíme se vrátit 

hluboko do 13. století k fenoménu zbožných žen. Ve střední Evropě bývají mezi 

podporovatelky církve ve 13. století řazeny především členky vládnoucích rodů. Ovšem při 

podrobnějším pohledu nalezneme i řadu „obyčejných“ šlechtičen, které byly štědrými 

donátorkami. Což bylo spojeno jak s transparentní zbožností, tak často i s péčí o chudé a 

nemocné.257 Asi nejznámější osobností tohoto typu je v českém středověkém prostředí sv. 

Zdislava, samozřejmě nezařazuji nyní do výkladu sv. Anežku. Sledujeme li Zdislavin 

rodokmen zpět, dostaneme se k její matce Sibyle. V druhém manželství byla chotí 

Přibyslava z Křižanova a ve třetím Jindřicha ze Žitavy (Lichtenburka, Ronova). Kromě sv. 

Zdislavy měla i další dcery, které se postupně provdaly za příslušníky lichtenburského, 

švábenického a obřanského rodu. Jelikož se všechny dcery významně podílely na 

donátorské aktivitě i ve svých nových rodech, můžeme předpokládat vliv matky, která 

ostatně ve stáří také patřila mezi donátorky. Základ jejich pozdější donátorské aktivity pak 

obohatily další impulsy v nových rodech, zvláště v případě pánů z Obřan a založení 

kláštera ve Žďáru, ke kterému Eliška, dcera Sibyly, přispěla.  

Rodokmen 2 Potomci Sibyly (z Křižanova) 

             

                                                 
257 Otázce zbožných členek královských a vládnoucích rodů ve střední Evropě ve 13. století se naposled 
zabývá Markéta ŠPŮROVÁ, Středoevropské zbožné ženy z panovnického prostředí ve 13. století a jejich 
vztah k rodovým fundacím in: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky, E. 
Doležalová a R. Šimůnek (edd.), Praha  2007, s. 230-236. Činnost zbožných žen v západní Evropě ve 12. 
století sleduje G. DUBY, Vznešené paní. 
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    Rodokmen 3 Potomci a vztahy pánů z Obřan. 

     

 

Při pohledu na Rodokmeny 2 a 3 zjistíme, že díky dcerám Sibyly z  Křižanova jsou 

rozrody Ronovců, Švábenických, „Tasovců“ poměrně blízce spřízněny. Po vymření pánů 

z Obřan převzali patronát nad žďárskou fundací Ronovci (páni z Lipé), kteří už v době 

nezletilosti obřanských potomků v druhé polovině 13. století o klášter pečovali, právě díky 

příbuznosti. Samozřejmě si musíme uvědomit, že v blízké příbuznosti byla velká část rodů 

vyšší šlechty. Nicméně se můžeme domnívat, že působení dcer paní Sibyly, o kterých je 

dostatečně známo, že byly velmi zbožné a církev podporovaly, zanechalo v rodech 

významnou stopu. Při bližším pohledu zjistíme, že ženy vyskytující se v rodokmenech 

potomků dcer Sibyly z Křižanova tvoří velmi výraznou část donátorek na Moravě. U 

„Tasovců“ je přímá spřízněnost s potomky dcer Sibyly z Křižanova jen u některých rodů, 

ale ty jsou pak propojeny vzájemně. Není možné pokládat podněty ze zbožné činnosti 

Sibyly z Křižanova, kterou rozhodně můžeme počítat mezi zbožné ženy, za jedinou 

motivaci v chování jejích potomků. Stejně důležitou roli hrály tradice nových rodů a 

dobová atmosféra ve společnosti. Mohli bychom říci, že ženy přenášely, uchovávaly, 

případně dále rozšiřovaly tradici zbožných nadání.  

Na Moravě lze identifikovat dvě oblasti, ve kterých nejčastěji docházelo k darování 

ze strany žen. První je jižní Morava v okolí Brna. Zde můžeme jednoznačně říci, že hlavní 

motivací byla inspirace zakladatelskou činností Elišky Rejčky. Navíc umocněnou 

obdobnou aktivitou Kateřiny z Lomnice, ke které se ještě dostaneme. Ostatně patřila 

k rozrodu „Tasovců“. Druhou oblastí je pak území Vysočiny, kde sídlily rody spojené 
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s potomky Sibyly z Křižanova. Hranice mezi Čechami a Moravou probíhají na Vysočině 

často přes majetky různých šlechticů. Že většina rodů z tamní oblasti nakonec tenduje 

k moravské identitě je dáno i rozložením statků a možnostmi jejich rozšiřování a dalšími 

faktory. Mluvíme li tedy o výrazně vyšší aktivitě donátorek na Moravě, je nutné zdůraznit, 

že velký podíl na celkovém počtu darů mají donátorky z Vysočiny. Proč tomu tak je, je 

možné vysvětlovat různě. Navrhl jsem ovlivnění starší tradicí od Sibyly z Křižanova, ale 

roli jistě hrála i prestiž kláštera ve Žďáru nad Sázavou a dalších obdarovaných. Stranou 

nemůžeme nechat úvahy o dobové mentalitě a náboženském myšlení žen. V neposlední 

řadě a rozhodně ne nejméně důležitá stojí motivace založená na osobních rozhodnutí 

jednotlivců, individuální zbožnosti, která často vzniká spontánně. Nadační aktivita byla 

jednou z oblastí, kde se středověká žena mohla samostatně realizovat. To platí především 

pro období jejího vdovství.    

Zapomenout nesmíme ani na stav dochování pramenů. Přestože jsem poukázal na 

vysokou míru zachování informace o donaci, stále musíme předpokládat, že část dokladů 

je ztracená. Několik nových zpráv by mohlo hypoteticky poměry mezi dárci výrazně 

posunout. Na druhou stranu není třeba se domnívat, že by i zcela dochované záznamy 

poměry význačně změnily. Všechny významné ukazatele jsou po celé sledované období 

víceméně konstantní a ve stálých vzájemných poměrech. Nic nenasvědčuje úvaze o 

existenci materiálů, které by rozšířily řady jen jedné určité kategorie. Pokud by se nové 

podklady objevily, tak by pravděpodobně byly přiděleny k různým kategoriím podle svého 

obsahu a celkové poměry ovlivnily jen minimálně. V konkrétním vyjádření chci na těchto 

řádcích říci jen tolik, že i kdyby se objevily nové zprávy o donacích, těžko si představit, že 

všechny budou obsahovat zprávy o nadacích českých šlechtičen.258  

Vysvětlení počtu donátorek na Moravě lze shrnout do konstatování, že jedním 

z důvodů je činnost Elišky Rejčky, případně i Kateřiny z Lomnice.259 Druhým pak tradice 

zbožných žen, která přešla již z 13. století a dále se rozvíjela. Nesouvisí jen s dcerami 

Sibyly z Křižanova, ale i dalšími rody, např. již zmíněnými „Tasovci“. Z nich pak nejvíce 

rody z Deblína (k němu patří i Kateřina z Lomnice), z Meziříčí. Jelikož se taková ženská 

aktivita neobjevuje v žádném dalším prostředí v Čechách ani na Moravě, můžeme 

považovat vliv praxe zbožných nadání táhnoucí se od Sibyly za významný a určující, 

                                                 
258 Nabízí se tu vysvětlení v podobě zničených archivů českých klášterů za husitství, ale v reálu se mnohé 
archívy včas zachránily, např. píseckých dominikánů. A ani celkové počty listin a další údaje nenasvědčují 
diametrálně odlišné situaci v Čechách a na Moravě z pohledu dochování. 
259 Je samozřejmě na místě si položit otázku, kde Eliška Rejčka získala inspiraci, pro svá zbožná nadání. Je 
nutné se obrátit k úvahám o dobovém náboženském myšlení a praxi. O transparentní zbožnosti jako jedné ze 
součástí snah o zachování památky a touhy po spasení. 
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samozřejmě vedle tradic rodů, do kterých se dcery Sibyly z Křižanova provdaly. Otázkou, 

na kterou by měl odpovědět další výzkum, pak zůstává, jaké postavení zaujímají ženské 

dary první poloviny 14. století mezi dalšími dary žen ve starší i mladší době. Fakt, že rody 

z Vysočiny tendovaly spíše k Moravě a proto se jejich dary počítají tam, není zcela 

náhodný. Základní geografické vymezení se určovalo již v druhé polovině 13. století, 

moravský směr expanze byl snáze dostupný, byla zde snáze dostupná půda. To je vidět i ze 

zakládání klášterů, které jsou umístěny spíše na moravské straně Vysočiny, kde byla vyšší 

rozloha disponibilní půdy. Pouze pohledský klášter je na české straně, ale v podstatě jen 

těsně. Pokud by vlastnická struktura vypadal jinak, je možné, že by se některé rody 

přesunuly do západní části Vysočiny a poměr mezi donátory (a donátorkami) ve vztahu 

k zemské příslušnosti by byl rychle změněn. 

Otevírá se tak před námi společenství rodů, u nichž byly zbožné nadace součástí 

bezprostřední rodinné tradice, ne jen prostředkem ke smíření s Bohem jako v jiných 

rodech, s výjimkou konkrétních jednotlivců. Tato duchovní atmosféra vedla příslušníky, a 

to nejen ženské, širokého seskupení rodů k poměrně častým zbožným nadacím. 

Samozřejmě prostor Vysočiny a části jižní Moravy není izolovaným ostrovem, proto jistě 

dárci ze zmíněného seskupení ovlivňovali i další rody a osoby. Ty navíc mohly mít 

autonomní rodinné tradice, které se doplňovaly s vnějším vlivem. Bez příspěvku těchto 

rodů a bez vlivu projektu Elišky Rejčky by počty darů a jejich rozdělení byly v Čechách a 

na Moravě velmi podobné, dokonce máme po jednom založení kláštera dominikánek 

ženami z řad vyšší šlechty – v Brně sv. Anny a v Duchcově. V případě Rejččina založení 

zůstává otázkou, zda by podporovatelé jejího kláštera i tak svěřili svou nadaci nějaké 

církevní instituci vyššího než jen lokálního zájmu. Mnozí pravděpodobně nikoliv a za své 

spasení by učinili jen menší odkaz např. kostelu na svém panství. Sice máme zprávy o 

takových nadáních, ale právě zde je stav dochování asi nejvíce poškozený. Často ani 

písemná zpráva nemusela existovat, pokud šlo o nižší šlechtu.   

Poté, co jsem se pokusil nastínit vliv rodů z prostředí Vysočiny, pokračujme ve 

sledování jednotlivých rodů. Kromě Lichtenburků a všech jejich větví sídlily v oblasti i 

další rody. Již několikrát zde bylo zmíněno jméno Švábenických, zvláště v souvislosti 

s jejich vztahy ke zderazskému klášteru v Praze. Podrobně se jimi zabývá kapitola VII.1, 

takže zde jen shrnu nejdůležitější. Švábeničtví převzali patronátní práva nad zderazským 

klášterem již ve 13. století po vymření jedné z větví Hrabišiců. Byli s nimi příbuzensky 

spojeni. Výdaji vyššími, než jim umožňovali příjmy z jejich nemalých majetků, bylo 

hospodaření Švábenických dovedeno k velkým dluhům. Postupně začali přicházet o 
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většinu majetku. Pražští kupci, u kterých byl rod zadlužen, donutili zderazský klášter, aby 

za své patrony zaplatil. Ten tak učinil, byť za cenu nevýhodných prodejů vlastního 

majetku, ale vynaložené náklady žádal po Švábenických. Spor dospěl až k zemskému 

soudu, který rozhodl ve prospěch kláštera. Část dluhů byla splácena i formou donací. 

Švábeničtí se snažili zlepšit svoje finanční postavení i jinak. Dohodli uzavření manželství 

mezi blíže neznámou dcerou pana Jana z Meziříčí a Jana ze Švábenic. Nevíme kdy, ale 

někdy v souvislosti s touto svatbou dostali zderazští křížovníci podací ke kostelu 

v Meziříčí. O darování máme doklad z roku 1317, kdy vdova po Matěji ze Lhoty (asi klient 

rodu z Meziříčí) dává dar meziříčskému kostelu, o kterém je řečeno, že patří Zderazu.260 

Přesněji řečeno, dar dostála kaple sv. Michala v meziříčském kostele. V rámci nadání 

zmíněný kostel získal tři lány půdy, půl mlýna a potřeby pro bohoslužbu (mešní roucho, 

pohár atd.). Poslední položka je velmi zajímavá, jelikož znamená, že Mařka musela někde 

zmíněné vybavení koupit. Stěží tvořilo běžný majetek malé šlechty.261 Mařka si přála 

anniversárium za svého manžela a syna, uložila  řádu také povinnost živit o zmíněných 

výročích čtyři žebráky.  

Ale zpět ke Švábenickým, respektive rodu z Meziříčí. Ten patřil k typickým rodům 

z Vysočiny a také mezi podporovatele žďárského kláštera. Zmíněná zpráva z roku 1317 o 

donaci je první informací o tamním kostele. Jelikož rod neměl absolutně žádné vztahy se 

zderazskými křížovníky z dřívějších dob, je možné předpokládat, že křížovníci získali 

podací v meziříčském kostele a ještě v jednom venkovském kostele blízko Velkého 

Meziříčí právě v souvislosti se svatbou. Snad bylo součástí svatebních ujednání, že 

meziříčský rod pomůže Švábenickým s konečným umořením dluhu. Nebo možná 

Švábeničtí chtěli obnovit dobré vztahy se zderazským klášterem a slíbili mu, že 

zprostředkují zmíněnou donaci. Vyloučit nemůžeme ani možnost, že meziříčský rod 

považoval za výhodné se spojit s řečeným klášterem. Poslední varianta je asi nejméně 

pravděpodobná. Ať už platí kterákoliv možnost, získání práv k meziříčskému kostelu 

zderazskými křížovníky v souvislosti se svatbou je více než pravděpodobné.   

Švábeničtí se později dostali s klášterem do nových sporů a svou přízeň obrátili 

jinam. S majetkovým sestupem rodu se také proměnila hodnota darů. V červnu 1322 

oznámil Jan ze Švábenic, že v souvislosti se vstupem své dcery mezi sestry kláštera 

cisterciaček v Oslavanech dal klášteru plat dvou hřiven stříbra ze svého majetku ve 

                                                 
260 RBM III, s. 163, č. 407. 
261 RBM III, s. 163, č. 407 „ et calicem, casulam, mensalia ac omnem ornatum “ .       
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Vrbovci. Plat byl ekvivalentem dvaceti hřiven, které měla dcera obdržet jako věno.262 

Oproti donacím ve 13. století, kdy Švábeničtí dávali celé vesnice, jde o výrazný pokles. O 

další donaci jsem se již zmínil v souvislosti s klášterem Elišky Rejčky. V únoru 1326 

darovala Perchta, vdova po Vítkovi ze Švábenic a nevlastní matka Jana, klášteru Aula 

sanctae Mariae část vsi Moravany, na které měla zapsaný vdovský podíl a o kterou vedla 

spor se zderazským klášterem. Darovaný podíl měl hodnotu 350 hřiven stříbra z celkové 

hodnoty vsi 500 hřiven. Zbylá část vsi připadla Janovi ze Švábenic (nešlo o jejího 

nevlastního syna, ale již o stejnojmenného vnuka), který mohl vyplatit i darovaný podíl. 

Donátorka si přála pohřeb v klášterním areálu (pravděpodobně chrámu). Vybrala si tento 

dům i přesto, že neměla bližší vztah k klášteru. Perchtinu motivaci je spíše třeba hledat 

v jejím sporu se zderazským klášterem. Podrobněji v kapitole VII.1. K rozrodu 

Švábenických se také počítá Milí č z Náměště. 14. června 1327 dotoval platem šesti hřiven 

založení oltáře sv. Matouše v katedrále v Olomouci.263 

Fakt, že Meziříčtí získali vazby na zderazský klášter však neznamenal, že by jejich 

dosavadní kontakty na Žďár ochably. Naopak, na jaře 1321 si žďárský klášter nechal 

potvrdit starší donaci od Jana z Meziříčí a jeho ženy Jitky. Šlo o plat čtyři a půl hřivny 

stříbra a další menší požitky včetně určitého množství vína.264 Nevíme sice, kdy k donaci 

došlo, ale je pravděpodobné, že někdy v průběhu druhého decennia 14. století. Další 

donací pak byla již zmíněná patronátní práva. Snad na důkaz toho, že přes nepříznivé 

vztahy zderazského kláštera a Švábenických mohou Meziříčtí s klášterem udržovat 

přátelské kontakty, daroval Jan z Meziříčí v létě 1321 podací ke kostelu v Solnici právě 

zderazskému klášteru.265 V listině zmíněn i Janův bratr Tobiáš z Tasova, o kterém je 

řečeno, že je patronem kláštera. Může to být samozřejmě myšleno jen obrazně, ale musíme 

si též uvědomit, že klášter ztratil své patrony – Švábenické – a snažil se situaci nějak 

vyřešit. I když je pravdou, že vhledem k rozsahu svých majetků byl poměrně silný a 

bezprostředního podporovatele nepotřeboval. Výhodnost vztahu se silným rodem se však 

ukázala v průběhu sporu o Moravany (viz VII.1). Další dar získal žďárský klášter. Jan 

z Meziříčí mu v lednu 1330 předal 20 lánů a dvůr se čtyřmi lány půdy v Trautmansdorfu 

(Trkmanicích) a podací tamtéž.266 Nadání prý bylo vedeno radami přátel a jeho účelem 

bylo spasení duše. Kontakty Meziříčských byly široce rozprostřené po celém regionu. 

                                                 
262 CDM VI, s. 157, č. 211. 
263 CDM VI, s. 268, č. 345. 
264 CDM VI, s. 88, č. 116.  
265 RBM III, s. 295, č. 717; CDM VI, s. 142, č. 188. 
266 CDM VI, s. 303, č. 395. 
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Z dosavadních zpráv o donacích není zcela zřejmé, ale zdá se, že v rodě byla pěstována 

transparentní zbožnost. Můžeme to dovozovat z poměrně častých nadání Jana z Meziříčí i 

faktu, že jeho dcera Ofka vstoupila do kláštera znojemských klarisek. Dozvídáme se to 

z donace z června 1333. Tehdy pan Jan věnoval klášteru plat ve výši 30 kop grošů.267 

Jednalo se již o staršího muže (jistě překročil padesát let věku), v souvislosti s darem žádal 

o spasení své duše i duší předků. Plat měla mít v užívání již zmíněné dcera Ofka a po její 

smrti měl plat připadnout Janově vnučce Jitce (dcera Janova syna Tasa), která měla také 

být jeptiškou. Až po její smrti by plat přešel do vlastnictví celého konventu. Bez 

zajímavosti jistě není ani fakt, že matkou Jana z Meziříčí byla dcera Gerharda z Obřan.268 

A ani to, že mezi znojemskými klariskami našla místo i sestra Jana z Křižanova.269 Mezi 

donátory nalezneme i vdovu a syna Tobiáše z Tasova, bratra Jana z Meziříčí.270     

Pokud zůstaneme ještě v prostoru Vysočiny, zjistíme, že dalším rodovým klášterem 

v oblasti byl doubravnický klášter augustiniánek. Jeho spojení s rodem Pernštejnů (z 

Auešperka) bylo velmi intenzivní. Ve sledovaném období je zaznamenám první dar k 15. 

lednu 1325. Gertruda, dcera Jimrama z Auešperku, provdaná mimo rod, darovala klášteru 

ves Všechno, na které měla zapsaný vdovský podíl. Žádala obvyklé modlitby za spasení 

předků i potomků.271 Další dvě nadace zaznamenáváme ve 30. letech. Nejprve v květnu 

1334 Půta z Újezda s manželkou dali klášteru podací v Újezdě. Dárce byl pravděpodobně 

drobný místní šlechtic spojený s Pernštejny. Manželé usilovali o modlitby za spasení, ale 

také chtěli být zapsáni do klášterního nekrologia (kalendarium) a mělo za ně být slaveno 

                                                 
267 CDM VI, s. 350, č. 457. 
268 V genealogii Švábenických i Meziříčských jsou pravděpodobně značné mezery. Jejich dokladem jsou i 
obě poslední donace Jan z Meziříčí. V listině z roku 1330 je zmíněn Jindřich z Heřmanic, syn sestry dárce. 
Jméno ukazuje na příslušnost ke švábenickému rozrodu, ale není zřejmé, kam ho zařadit. Je možné, že 
dárcem není Jan z Meziříčí, který uskutečnil předešlé donace, ale jeho stejnojmenný syn. Pak by byl zmíněný 
Jindřich synem Jana ze Švábenic. Ale rodová genealogie ani soudobé listiny včetně odkazu Janovy nevlastní 
matky Perchty z roku 1326, která zmiňuje jako jediného dědice Jana, o Jindřichovi nic neví. Nabízí se další 
varianta. Zmíněný Jindřich mohl patřit do některé z dalších větví Švábenických, např. pánů z Náměště nebo z 
Drnovic. Jejich rodokmen sice tuto osobu také neobsahuje, ale tato varianta alespoň umožňuje, aby dárce Jan, 
byl vskutku Janem – otcem a ne synem. Také by znamenala, že vztahy Meziříčských a Švábenických jsou 
staršího data, než je známo. Kromě neznámého člena náměšťského rodu si daná varianta žádá i neznámou 
sestru Jana z Meziříčí a její sňatek. Ve středověku samozřejmě nejde o nic zcela mimořádného, ale přesto je 
předpokladů již skoro příliš. Další problém vyvstává v souvislosti s donací z roku 1333. Janovu dceru Ofku 
také další prameny neznají. Tentokrát jde zcela jistě o Jana – otce, vzhledem ke zmíněnému synovi Tasovi, 
což pro Jana – syna nepřipadá v úvahu. Zda tato Ofka mohla být vdovou po Janovi ze Švábenic a tedy onou 
neznámou dcerou, o jejímž provdání víme díky donaci podacího k meziříčskému kostelu, nemohu soudit. 
Ovšem pak by bylo podivné, proč se rozhodla pro znojemské klarisky a ne pro cisterciačky. Ale jistě ne 
vyloučené. Dosud nejpodrobnější genealogie Švábenických F. POKORNÝ, Švábenice. Rod pánů ze 
Švábenic, příloha I a II.    
269 CDM VI, s. 345, č. 450. 
270 RBM IV, s. 559, č. 1380. 
271 CDM VI, s. 211, č. 273. 
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řádné anniversárium, včetně vigilie.272 Následující dar poskytla opět Gertruda.273 

V červenci 1335 sepsala pořízení, ve kterém odkázala svůj majetek klášteru. Šlo celkem o 

majetky a platy v šesti vsích včetně Všechnova. Majetky si Gertruda ponechala až do 

konce života a až pak přešly na klášter. U části platů stanovila, jak mají být využity, např. 

k zpestření stravy jeptišek během vánočních svátků. Donátorka si přála anniversárium za 

sebe i své blízké. Zajímavé je, že dále stanovila částky, které mají být na oslavu 

anniversária vynaloženy. U každé osoby byla částka stanovena jinak, přičemž nejvíce 

určila na památku svého otce. Dokonce obnosy vydělené pro její oba zamřelé manžele byly 

rozdílné. Zůstává otázkou, zda dary z 30. let 14. století mají souvislost s papežem 

nařízenou vizitací v doubravnickém klášteře, která se uskutečnila asi v roce 1334. 

Popudem k vizitaci byly stížnosti na způsob spravování konventu abatyší, která pocházela 

z pernštejnského rodu. Byl jí pověřen Fridrich z Pernštejna, duchovní trvale působící při 

avignonské kurii. Svou pravomoc dále delegoval, ale jistě měl zájem na dobré pověsti 

rodové fundace.274  

Nejvýznamnější šlechtickou nadací na Moravě v první polovině 14. století bylo 

založení kláštera dominikánek u sv. Anny v Brně. Samozřejmě nepočítaje klášter Elišky 

Rejčky, jenž se vymyká běžným měřítkům, tedy především v osobě své zakladatelky. O 

založení kláštera uvažoval již Václav II., ale uskutečnit založení se zdařilo až ve druhém 

decenniu 14. století. Roku 1312 pověřil Jan Lucemburský Kateřinu z Lomnice, vdovu po 

významném moravském šlechtici a příslušnici rodu, který se již svými zbožnými 

aktivitami projevil (viz VII.3). Pověřil proto Kateřinu vybudováním a vedením konventu a 

jako základ poskytl zahradu v Brně spolu se sadem, dvorem a zahradou.275 Díky tomuto 

klášter získal jméno „Hortus regis“. Vlastní konvent byl ustaven mezi lety 1312 a 1317. 

Druhé z obou dat je dáno donací Kateřiny z Lomnice, která klášteru v daném roce darovala 

dvě podací a pět vesnic, z nich pak dvě měly klášteru připadnout až po smrti potomků 

donátorky. Zároveň klášter podpořila Markéta, vdova po Kateřinině synovi Tasovi. 

Markéta do kláštera vstoupila jako jeptiška a vzdala se vesnice, na které měla zapsaný 

vdovský úděl. Zároveň si Kateřina vymínila, že klášter bude podřízen přímo olomouckému 

biskupovi a nikoli řádovým představeným.276  

                                                 
272 CDM VII, s. 10, č. 13. 
273 CDM VI, s. 48, č. 67. 
274 O Fridrichovi nejnověji Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Češi u římské kurie za prvních tří avignonských papežů 
in: ČČH 102, s. 249-273, zvláště s. 252-257. 
275 CDM VI, s. 42, č. 58. 
276 CDM VI, s. 80, č. 109; s. 82. č. 110; s. 84, č. 111. 
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Další dar od příslušníka rodu je od Gertrudy z Debllína z únoru 1318.277 V listině se 

mluví o vesnicích, které za svého života postoupila své sestře Kateřině a která je nyní 

použila pro klášter. O Gertrudě se mluví jako by již nežila (jde o konfirmaci), ale to se 

nezdá odpovídat skutečnosti. Blíže se problému věnuje kapitola VII.3. Zdá se, že se klášter 

úspěšně rozvíjel. V srpnu 1333 vydala Kateřina svoji závěť, ve které potvrdila starší 

donace pro klášter a přidala další dvůr se sadem. Přála si anniversárium, což ale byla u 

osoby fundátory takřka samozřejmost.278 Asi v souvislosti se závětí se vyslovili i 

Kateřininy potomci Vznata z Lomnice a Ješek z Lomnice a dali klášteru ty majetky, které 

vyhradila Kateřina z Lomnice do konce jejich života pro jejich potřebu.279 Poslední odkaz 

od příslušníků rodu pánů z Lomnice získal klášter v září 1339. Vznata z Lomnice, jehož 

dcera Eliška byla převorkou kláštera, daroval klášteru plat, který byl určen pro třetího 

duchovního v klášteře. Druhá část platu byla určena osobně pro Elišku.280   

 Dalším z případů donací je moravský rod z Konic. 6. ledna 1326 v listině 

vyhotovené v klášteře Hradisko u Olomouce dal tamním premonstrátům Adam z Konic 

podací ve vsi Cholina.281 Zápis skrývá mnoho zajímavého. Nejdřív krátce k rodu, Páni 

z Konic (Konice leží 20 km západně od Olomouce) byli menším panským rodem, který 

pomalu a postupně ztrácel vliv. Bohužel se mnoho jeho příslušníků jmenovalo Adam, což 

příliš nepřispívá k možnostem zvládnutí jeho genealogie.282  

Donační akt byl zlistiněn na Tři krále v areálu kláštera. Je tedy možné 

předpokládat, že rodina Adama z Konic (uvedena je také manželka a syn) strávila část 

svátků (Epifanii, Zjevení Páně) v klášterním společenství. V den vyvrcholení svátků pak 

došlo k aktu, kdy pan Adam dal klášteru podací v jedné ze svých vsí. Za to žádal modlitby 

za spasení duší, své i svých předků. Vyvstává tak před námi obraz mnichů slavících svátky 

spolu s rodinami okolní šlechty. Donátor své rozhodnutí možná ani předem neplánoval, 
                                                 
277 CDM VI, s. 97, č. 127.  
278 CDM VI, s. 354, č. 463. 
279 CDM VI, s. 343, č. 448.  
280 CDM VII, s. 182, č. 251. 
281 CDM VI, s. 235, č. 303.  
282 K majetku pánů z Konic původně náleželo okolí Zábřehu. Asi roku 1289 vyměnil pan Adam své panství 
s Václavem II. za zeměpanské Konice. Na výměnu můžeme hledět v souvislosti s výpravou Václava II. na 
Moravu v roce 1287, kdy musel potlačit různé loupeživé skupiny. Jedna z nich sídlila i na hradě nedaleko 
Zábřehu O směně svědčí až její konfirmace Václavem II. z 3. února 1305 a znovu Janem Lucemburským 
roku 1316. Nevíme, zda je Adam z Konic z doby směny totožný s donátorem Adamem z roku 1326. Pokud 
ano, tak by byl velmi starý, ale stále by to bylo možné. Pokud by byl v době směny mladý, tak by mu v r. 
1326 bylo kolem 55. Jelikož vystupuje ještě v roce 1340, zemřel by asi sedmdesátiletý. Je však také možné, 
že se jedná o jeho stejnojmenného syna. Roku 1326 již měl syna, jehož souhlas s donací byl v listině uveden. 
To samozřejmě nutně neznamená, že už nebyl v dětském věku, ale jistý náznak to je. Důkazem torzovitosti 
pramenů je následná donace jeho dcery (či sestry), která se v listině zmiňuje o svých bratrech (bez jmen). I 
když užívání pojmenování příbuzenskými termíny je značně volné. I v donačních listinách můžeme nalézt 
termín frater pro osobu, která byla příbuzná jen značně volně.  
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mohlo být až výsledkem atmosféry v klášteře. Je také možné, že se v této době stal po 

smrti otce (pokud by platila druhá z naznačených variant) hlavou rodu. 

V donačních listinách se objevuje i další členka tohoto rodu, Markéta, vdova po 

Jimramovi z Boskovic (spojenec Jindřicha z Lipé) a dcera Adama z Konic, která 27. ledna 

1330 dala klášteru Aula sanctae Mariae v Brně, v němž je její dcera jeptiškou, plat ze vsi 

Vanovice, polovinu si nechává na dožití.283 Od kláštera chce modlitby za sebe a své blízké. 

Ve sledovaném období se Adam z Konic objevuje ještě jednou. 21. února. 1340 byla 

v Olomouci vydána listina, v níž tamní kapitule pan Adam dává majetky v okolních vsích 

(včetně mlýna).284 Plynou z nich platy ve výši 12 hřiven, které se mají rozdělit mezi 

jednotlivé dignitáře kapituly. Žádal modlitby za spasení své duše. Tušíme již starého muže, 

který očekává konec svého života a uspořádává své záležitosti.  

Významní podporovatelé církve pocházejí i z jiných regionů Moravy, než je její 

jižní část. Několikrát se mezi donátory objevují pánové ze Šternberka. Poprvé 29. června 

1329. Diviš ze Šternberka daroval klariskám u sv. Kláry a dominikánů u sv. Michala 

v Olomouci dvůr a podací v Křelově (Křenov). V klášteře klarisek byla jeho příbuzná, dar 

dal klariskám s tím, co mají vyplatit dominikánům. Přesně rozepisuje na co mají částky jít. 

Přeje si, aby u klarisek měl hrobku, byly za něho slouženy mše apod.285 Olomoucké 

klarisky dostaly i další dar. Tentokrát společně s městským klášterem minoritů. Stalo se tak 

1. listopadu 1332 a dárkyní byla Markéta ze Šternberka, vdova po Zdeslavovi ze 

Šternberka. Poměrně velkorysou nadaci v podobě platu 28 a ¾ hřivny ze vsi Štarnov 

rozdělila tak, že klarisky měly vyplatit 8 a ¾ hřivny minoritům na anniversária za Zdeslava 

a jejich syna Zdeňka. Zbytek nadace byl určen pro příslušnice rodu, které jsou nebo budou 

členkami konventu klarisek.286 Posledním příslušníkem rodu, který se zapsal mezi 

donátory byl Štěpán ze Šternberka. 29. června 1339 předal kostelu sv. Jiří ve Šternberku 

platy z majetků v Moravském Berouně, hlavně z dolů. Přál si, aby dar posloužil ke spasení 

duše, reálně se jednalo o zvelebení kostela v sídelním městě rodu.287  

Mezi důležité rody na severní Moravě patří páni z Kravař. Ani oni se zbožným 

darům nevyhýbali. I když první dar, který v dané době dali, je veden poněkud 

prozaičtějšími motivy, než zbožností. V březnu 1323 koupili pan Vok z Kravař a jeho syn 

                                                 
283 RBM III, s. 631, č. 1613; CDM VI, s. 302, č. 394. 
284 CDM VII, s. 189, č. 261. 
285 CDM VI, s. 292, č. 386. 
286 RBM IV, s. 846, č. 2173.   
287 CDM VII, s. 173, č. 240.  
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Ješek (Jan) od duchovního v Olomouci dům pro mladšího syna pana Voka Beneše.288 Je 

předurčen pro církevní kariéru a dům si nese jako „věno“, protože po jeho smrti a smrti 

Ješka má připadnout kapitule v Olomouci. Beneš měl v kariéře úspěch a získal kanonikáty 

v Praze, v Olomouci a Staré Boleslavi.289 Dům jistě využil i Vok, jelikož zastával pozice 

v zemské správě. Další z darů pánů z Kravař ukazuje, že u některých darů máme zprávu 

jen o části daru, přičemž dokument o druhé části se nezachoval. 3. března 1329 totiž bratři 

Jan a Drslav z Kravař darovali jeden poplatný lán v Gerlachsdorfu a desátky ze dvora u 

Fulneku na liturgickou památku za jejich otce – večerní vigilie a mše. Příjemncem byl 

kostel sv. Filipa ve Fulneku.290 Vzhledem k velikosti majetku rodu se zdá pravděpodobné, 

že nešlo o jediný odkaz pro otcovu památku. Oba bratři jsou mezi donátory znovu v květnu 

následujícího roku. Tehdy postoupili klášteru klarisek v Opavě ves Štěpánkovice. V 

klášteře byly jejich sestry Jitka a Kateřina, polovina příjmů z obce má připadnout oboum 

sestrám a až po jejich smrti klášteru.291    

Poměrně značné množství příznivců získal klášter cisterciáků na Velehradě. 

Nejednalo se o jeden rod nebo příbuzenství rodů, spíše o seskupení místních drobných 

šlechticů, kteří oceňovali především prestiž kláštera. Jde o drobné dary v intencích již 

naznačených, žádný nijak výrazně nevybočuje z řady, takže je zde nebudu podrobně 

popisovat a odkazuji čtenáře na soupis darů uvený v Přílohách. Zmíním jen některé 

zajímavosti. Dary obdržel velehradský klášter v letech 1320, 1340, 1341, 1343, 1344.292 Za 

zajímavý lze považovat dar Jitky, vdovy po Ruprechtovi ze Sušice. Žádala pohřeb 

v klášterním chrámu a jako protihodnotu darovala jednu hřivnu stříbra. Pro nižší šlechtu je 

taková hodnota daru poměrně typická a znovu tak potvrzuje tezi, že hodnotu daru určovalo 

především postavení dárce a nikoli obsah žádosti. Ilustrativní je i dar Bohuna z Dražovic a 

jeho žena Vojslavy. V roce 1340 učinil odkaz ve prospěch kláštera za účelem získání práva 

pohřbu v chrámu. Když Bohun zemřel, darovala jeho žena v roce 1341 klášteru další 

majetek, aby mohla být pohřbena vedle něho. 

Podobně jako velehradský klášter se jisté míře podpory těšil i klášter v Oslavanech. 

Oslavanský klášter cisterciaček Vallis sanctae Mariae získal dary v letech 1312, 1318, 

1322, 1336.293 Zajímavá je v tomto pohledu činnost Mikuláše ze Zbraslavi. Drobný 

jihomoravský šlechtic nejdříve daroval roku 1318 patronátní právo ke kostelu ve Zbraslavi 

                                                 
288 CDM VI, s. 167, č. 225. 
289 Tomáš BALETKA, Páni z Kravař, Z Moravy až na konec světa, Praha 2004, s. 54, 74. 
290 CDM VI, s. 292, č. 378.  
291 CDM VI, s. 305, č. 398. 
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oslavanskému klášteru. Připojil ještě podmínku, že klášter musí nechat dosavadního kněze 

dožít ve funkci a až pak jmenovat podle svého uvážení. Znovu se s Mikulášem potkáváme 

roku 1334, kdy daroval svoji část Zbraslavi Rejččinu klášteru v Brně (viz výše). 

Své příznivce měly i další řeholní domy na Moravě (Vizovice, Zábrdovice), stejně 

jako jednotlivé kostely či oltáře. Není nutné ani účelné vypočítávat zde všechny dary, jde 

především o nadace nižší šlechty vedené základní motivací – pro spasení duše. Většinou 

nepřinášejí další informace, které by již nebyly uvedeny v kapitole III. Nechci tím ani 

v nejmenším říci, že dary nižší šlechty jsou méně přínosné nebo důležité. Ba skoro naopak. 

Zatímco u vyšší šlechty můžeme předpokládat, že část darů byla poskytnuta z povinnosti, 

kvůli společenskému očekávání, u nižší šlechty tomu tak je jen v menší míře. A právě díky 

tomuto můžeme u nižší šlechty lépe sledovat pronikání jednotlivých změn v náboženském 

myšlení. Jak se mění směřování darů, podmínky darování i očekávání protihodnoty. Ale 

vše důležité již bylo ukázáno na popsaných darech. Zbylé již nic nového nepřinášejí. Pouze 

umocní dosavadní zjištění. Vynechané dary, české i moravské, nalezne čtenář v Přílohách. 

Již v úvodních kapitolách jsem se zmínil o darech církevních představitelů, z nichž 

část pocházela z řad šlechty. Okolnosti a podmínky jejich darů jsou často pozoruhodné a 

přináší nové pohledy. Ve svém obsahu donace církevních činitelů většinou předstihují 

vývoj šlechtických donací. Avšak jejich zpracování by si vyžádalo další samostatnou práci. 

Proto jsem se rozhodl je nyní pouze evidovat.294 Za všechny si představme jen jeden 

projekt, který v sobě spojuje takřka všechny roviny, které byly nahlédnuty. Fundátorem 

nového kláštera se stal i Jan Volek, tedy člen dynastie, ale zároveň blízký šlechtě, což sice 

platí spíše pro 20. léta 14. století, než pro 30. a 40., ale veškeré vazby jistě nezpřetrhal. A 

samozřejmě i církevní představitel. Jak nově ukázala Z. Hledíková, výběr benediktýnek byl 

ovlivněn jednak potřebou někam umístit Alžbětu, dceru Václava III., a jednak 

dlouhodobějšími vztahy Jana Volka s touto řeholí.295 Jan Volek tedy klášteru při založení 

dal podací v Pustiměři a k němu náležející statky. Stalo se tak 30. září 1340 (dva dny po 

sv. Václavu). Darováním začaly stavební práce na přípravě konventu. 24. srpna 1341, po 

svém trvalém návratu do Čech po dlouhé nepřítomnosti, nadává markrabě Karel klášter 

dalšími statky z dědictví po Brunovi z Dražovic.296 V listině je výslovně řečeno, že 

založení kláštera je míněno jako dar za spasení Elišky Přemyslovny a společných předků 

                                                 
294 Podrobný rozbor donací církevních představitelů bude součástí připravovaného projektu disertační práce.  
295 Z. HLEDÍKOVÁ, Alžběta, dcera Václava III. in: MHB 8, Praha 2001; O vztazích k sv. Jiří na Hradě také 
D. Foltýn a kol., Encyklopedie moravských, s. 628. 
296 CDM VII, s. 247, č. 346 – 5 vsí. Kromě trvalého návratu do Čech znamenaly letní měsíce 1341 pro 
markraběte Karla i další významné události. V červnu byl definitivně prohlášen následníkem, v červenci 
umřela jeho sestra Markéta.  
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Jana Volka a Karla. Jan Volek byl nazván „carissimus consanquinus“. Tím se však 

Karlova přízeň nevyčerpala a již 13. ledna 1342 (v oktávu Epifanie) vydal v Praze 

rozsáhlou imunitu pro pustiměřský klášter.297 Děje se tak za přítomnosti mnoha 

významných svědků (většina představitelů šlechty i mnoho církevních prelátů a někteří ze 

slezských vévodů). Listina je zajímavá i tím, že je jedinou ten den vydanou. Vyhlášení 

muselo být poměrně okázalé, pokud se všichni uvedení svědci shromáždili u příležitosti 

vydání této jediné listiny. Princova štědrost se nezastavila a 6. února 1342 předal klášteru 

další dvě podací.298 Navíc téhož dne král Jan potvrdil všechny Karlovy dary klášteru.299 

Existence konventu již byla celkem zajištěna. V srpnu 1344 povolil Jan Volek klášteru 

stavbu mlýnů na biskupských statcích.300 Ve sledovaném období následuje pro klášter již 

poslední dar. A vlastně první, jelikož nepochází od zakladatele nebo krále či markraběte 

Karla. V březnu 1346 dal Beneš z Budče klášteru podací v Budči u Jemnice. Přeje si 

anniversárium a každodenní mše. Jaká byla jeho motivace bohužel netuším, snad by se 

dalo uvažovat o jeho vztahu (služby) s Karlem a tedy ovlivnění prestiží. Také je možné, že 

byl v konfliktu s Lichtenburky, kteří Jemnici drželi v zástavě, a proto nechtěl využít bližší 

kláštery na Vysočině, které byly pod Lichtenburským vlivem.301  

  

   

VII. Příběhy z listin oživené 
 

VII. 1 Příběh prvý zderazského probošta Sobka  

 

České dějiny konce 13. a počátku 14. století jsou již poměrně hustě „zabydleny“, 

setkáváme se v nich se značným počtem konkrétních jednotlivců. Ale podrobně známe 

životní běh jen malé hrstky. Za nimi následuje skupina osob, které se několikrát objeví 

v písemných pramenech, ale na biografickou knihu je údajů přece jen málo.   

Poslední skupinu tvoří ti, o kterých víme jen, že byli, protože se vyskytli jen jednou 

či dvakrát a zase mizí. K druhé skupině se řadí i převor a posléze probošt kláštera 

křížovníků s červeným srdcem – Strážců božího hrobu jeruzalémského Na Zderaze 

                                                 
297 CDM VII, s. 274, č. 380. 
298 CDM VII, s. 284, č. 391 – Kdousov a Břeclav. 
299 CDM VII, s. 284, č. 392. 
300 CDM VII, s. 398, č. 549. 
301 CDM VII, s. 473, č. 646.  
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v prostoru před Starým Městem pražským (dnes tedy území Nového Města) jménem 

Sobek. Zprávy o něm přináší jen několik málo listin, z nichž většina má souvislost se 

zbožnými dary. Přesto nám odhalují zajímavý životní příběh, ve kterém figurují šlechtické 

rody, pražští měšťané i dvě české královny. Příběh hrdého a činorodého preláta, který 

v sobě spojuje přemyslovskou i lucemburskou éru. Následující řádky nemají být dějinami 

kláštera v daném období, takže se jim budeme věnovat v pouze  nezbytně nutné míře.  

Klášter byl založen už na počátku 13. století významným a bohatým severočeským 

rodem Hrabišiců. Když ještě v 1. třetině 13. století vymřela jeho hlavní větev (vedlejší 

pokračuje dále jako pánové z Rýzmburka), převzali zakladatelská práva Švábeničtí..302 

Švábeničtí zaznamenali na počátku 2. poloviny 13. století strmý vzestup. Vytvořili velké 

pozemkové vlastnictví. Nešlo o souvislé území, ale konglomerát panství táhnoucí se od 

severu k jihu celou zemí. Na severu šlo o oblast Trutnova a širšího okolí. Dále se pás táhl 

k jihu (okolí Litomyšle a Chocně) směrem na Moravu (okolí hradu Úsov) až k jihu (vlastní 

Švábenice). Patřili k předním rodům v zemi. Jako patroni bohatě podporovali Zderaz, který 

už sám vlastnil velké majetky a další sám přikupoval (např. Neveklov od pánů 

z Rožmberka). Tak jako některé další rody se i Švábeničtí na konci 13. století výrazně 

zadlužili u kupeckých věřitelů. Postavení předního rodu v zemi nutilo Švábenické k dalším 

velkým výdajům. Reprezentace postavení byla nákladná. I z těchto důvodů se rod ještě 

více zadlužil. Aby splatili své dluhy, rozhodli se někdy těsně před rokem 1300, předat 

Trutnovsko zpět královské komoře. Král se za to zavázal převzít podstatnou část jejich 

dluhů. To na chvíli propad rodu zastavilo, ale už o pár let později se finanční problémy 

Švábenických, vyplívající i z jejich neochoty alespoň dočasně rezignovat na úsilí o přední 

postavení v zemi, nemile dotkly i zderazského kláštera.303 Asi roku 1306 musel klášter za 

patrona zaplatit velký dluh (několik set kop grošů) u pražských kupců. Samozřejmě, že pak 

dluh vymáhal na svém patronovi, který byl nucen klášteru pod cenou odprodat další 

majetky. Do toho přicházely i politické spory, Švábeničtí stáli v bojích o trůn na straně 

Jindřicha Korutanského, zatímco Zderaz při Habsburcích. Aby si Švábeničtí zachovali 

tvář, spláceli dluh formou donací. Snažili se zlepšit svou finanční situaci a to i pomocí 

několika svateb. V jejich rámci se i blíže neznámá dcera pana Jana z Meziříčí provdala za 

Jana ze Švábenic (přínos věna). Nevíme kdy, ale někdy v souvislosti s touto svatbou 

                                                 
302 K Hrabišicům, potažmo jejich větvím Tomáš VELIMSKÝ, Hrabišici, Páni z Rýzmburka, Praha 2002; k 
 Švábenickým F. POKORNÝ, Švábenic, Rod pánů ze Švábenic, s. 206-207. 
303 V první desetiletí 14. století zastával Vítek ze Švábenic postupně úřady moravského maršálka, zemského 
sudího a později podkomořího, což snad zamýšlel jako cestu k ozdravění rodových financí, ale v době po 
vymření Přemyslovců nebylo možné záměr naplnit. Ostatně můžeme pochybovat, zda by i v příhodnějších 
podmínkách pan Vítek uspěl. 
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dostávají zderaští křížovníci podací ke kostelu v Meziříčí. O darování máme doklad z roku 

1317, kdy vdova po Matěji ze Lhoty (asi klient rodu z Meziříčí) dala dar meziříčskému 

kostelu, o kterém je řečeno, že patří Zderazu.304 

Poprvé se postava Sobka (asi varianta Soběslava, možná i Šebka) objevuje v dubnu 

1294.305 Tehdy pražský biskup Tobiáš z Bechyně potvrzuje koupi některých majetků 

klášterem. Jde o zcela banální listinu jakých je mnoho. Ze strany kláštera je vedle opata 

Oty jmenován i převor Sobek. Převorem se stal někdy v předcházejících deseti letech, 

protože pro dané období nemáme zprávy, ale je pravděpodobné, že se tak stalo až v 90. 

letech. Nemáme žádné informace týkající se jeho původu. Nejpravděpodobnější se zdá 

možnost hledat jeho kořeny mezi měšťany (asi pražskými) nebo nižší šlechtou. Můžeme 

tak soudit z jeho hrdých postojů během následujících sporů se zakladateli i zběhlostí ve 

finančním hospodaření (toto plyne přímo z jeho převorské funkce, kdy měl hospodaření na 

starosti). Ale vše, co jsem uvedl jsou nepřímé indicie, které jen naznačují možný Sobkův 

původ. Nemůžeme tak zcela zavrhnout, že pocházel z rodu vyšší šlechty. Uvedené údaje 

lze vyložit i tímto způsobem. Naznačený směr úvah by mohl podpořit i poměrně nízký věk 

při nastoupení do převorské funkce, který musel mít nějaký důvod (ať už jím bylo 

výjimečné nadání nebo urozený původ). Kdybychom předpokládali, že se tak stalo krátce 

před dubnem 1294 (nejpozději k roku 1293) a jeho věk odhadli alespoň kolem 30 let, tak 

by se dožil nejméně něco přes 70. A to jako aktivní člověk, který si byl schopen vyjednat 

odstupné a předpokládal, že ho bude delší dobu užívat. Život přesahující svou délkou 70 let 

není sice ani pro 14. století výjimečně dlouhý, ale přesto poměrně vzácný. Ale jak ukazují 

současníci Jan IV. z Dražic nebo Jan XXII., nesmíme se zcela poddávat obecným úvahám. 

Ale i pokud bychom jeho věk podcenili, nejde o velký problém. Varianta panského původu 

by se stala o něco méně pravděpodobnou, ale nic dalšího z faktu nevyplývá.   

Pro následující léta se Sobek z listin ztrácí, ostatně stejně jako zderazský klášter. Až 

roku 1298 potvrdil papež Bonifác VIII. klášteru právo udělovat odpustky. Podobná 

potvrzení v těchto letech získávaly i další domy. O událostech, které Sobka zasáhly (a 

zároveň byl i jejich aktérem) se dozvídáme pouze nepřímo. Znovu se se Sobkem 

dostáváme do kontaktu v souvislosti s dluhy pánů ze Švábenic, ekonomické záležitosti 

byly otázkou převora kláštera, tedy Sobka. Jak již bylo řečeno Vítek ze Švábenic musel 

klášteru samozřejmě náklady uhradit. Učinil tak však až po pohnání před zemský soud 

                                                 
304 RBM III, s. 163, č. 407. 
305 RBM II, s. 704, č. 1641. 
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roku 1309.306 Aby se zahojil, ve spolku s dalšími přepadal Vítek klášterní statky. Vše 

vyústilo ve stížnost k avignonské kurii. Na ni reagoval papež Kliment V. roku 1310 

nařízením míšeňskému proboštovi, aby zjednal nápravu.307  

Vztah mezi patrony a klášterem zatížil i další rozpor. Švábeničtí se na 1307/08 

v bojích o český trůn přiklonili na stranu Jindřicha Korutanského, zderazský klášter však 

stál i nadále za Fridrichem Habsburským. V jeho zdech se skryla Eliška Rejčka, když 

s dcerou prchala z Prahy. Přijel pro ni sám rakouský vévoda.308 Je více než zřejmé, že 

Sobek musel být více než jen pozorovatelem událostí, které rozhodovaly o osudech mnoha. 

V těchto letech dochází i ke změně ve vedení kláštera. V listině z roku 1309 se objevuje 

nový opat Mikuláš. Fakt, že nezvolili Sobka (dosud druhého v hierarchii) podporuje tezi o 

jeho relativním mládí, ale opět jde o nepřímou indicii.    

Mezitím klášter obnovil svoji pozici, dokončil vymáhání dluhů od Švábenických a i 

jinak si polepšuje. Postavení pana Vítka bylo tehdy katastrofické, neprozřetelně zůstal 

věrný Jindřichu Korutanskému až do konce, takže za nové vlády nemohl doufat v žádoucí 

zlepšení svého postavení. Navíc jeho východočeské majetky byly postiženy silnou 

povodní, která měla tragické následky. Jistě přispěla k ztrátě i těchto majetků, kterou máme 

potvrzenou již na počátku druhého decennia 14. století. Roku 1311 získal klášter dar od 

Elišky Přemyslovny, 1313 Mikuláš svědčí na listině se stížností cisterciáckých opatů 

k papežské kurii.309 Z předcházejících řádků je zřejmé, že klášter patřil k předním v zemi. 

V listině z roku 1317 se poprvé jako nový opat objevuje Sobek.310 V následujících letech je 

Sobek zachycen v několika listinách, které našemu tématu nepřidávají nic zajímavého (jde 

o koupi vsi, ustanovení nového faráře apod.).311  

Někdy v době nástupu Sobka do opatského úřadu dochází k události, která Sobkovi 

přinesla mnohé problémy a nám mnoho informací. Po smrti Vítka ze Švábenic (asi 1314) 

se vdova Perchta ohrazuje proti donaci části vsi Moravany Zderazu, kterou učinil roku 

1311 její manžel a která byla faktickou splátkou dluhu. Problematické však bylo, že na této 

vsi měla Perchta zapsáno své věno a manžel s ní nesměl disponovat. Klášter (tedy 

především tehdejší hodnostář odpovědný za hospodaření převor Sobek) si byl problému 

dobře vědom a proto trval na tom, aby dar odsouhlasila i Perchta, která vydala vlastní 

                                                 
306 RBM II, s. 951, č. 2189 a 2190. 
307 RBM II, s. 961, č. 2213. 
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listinu na souhlas s darováním.312 Ta tak učinila, ale po smrti muže souhlas napadla. 

Argumentovala, že nemohla souhlas dát, protože nemůže s věnem volně disponovat, může 

ho jen odkázat, což nebyl tento případ. Přestala proto klášteru odvádět dávky z uvedené 

vesnice. Neplnila (tedy spíše její nevlastní syn Jan) ani další povinnosti vůči klášteru, 

nebyly odváděny platy z dalších vesnic atd. Kdy se tak přesně stalo nevíme, ale můžeme se 

domnívat, že asi někdy kolem 1320, protože v tomto roce ještě zaznamenáváme řádný 

průběh vykonávaní patronátních práv zderazským klášterem na švábenickém panství.313 Po 

předpokládané snaze o domluvu řeší klášter spor stížností k avignonské kurii. Papež Jan 

XXII. pověřuje na jaře 1322 olomouckého biskupa a tamní kapitulu, aby spor vyřešili.314 

Při papežových finančních nárocích můžeme konstatovat, že klášteru na majetku značně 

záleželo, když byl ochoten investovat do poplatků spojených s jednáním s kurií. 

  Proces se však vlekl. V únoru 1326 darovala Perchta za možnost pohřbu v klášteře  

(respektive odkázala po své smrti) větší část Moravan v hodnotě 350 hřiven klášteru 

cisterciaček na Starém Brně.315 Klášter založila Eliška Rejčka s výraznou podporou 

Jindřicha z Lipé. Takový dar byl tehdy celkem obvyklý, ale přihlédneme-li ke sporu, který 

byl o danou ves veden, nemůže se ubránit dojmu, že se paní Perchta pod dojmem vleklého 

sporu rozhodla k radikálnímu řešení. Darovala větší část sporného majetku klášteru v Brně, 

který tehdejší první pár Moravy vydatně podporoval. Pravděpodobně očekávala, že zajistí, 

aby proces dopadl v její prospěch a tím tedy i ve prospěch jejich kláštera. Rodině by 

zůstala zachována alespoň část sporného majetku. Stála před volbou, zda prohrát spor 

nejen o sporné lány v Moravanech, ale i další sporné platy nebo část vsi darovat 

brněnskému klášteru. 

Změnu situace si asi uvědomili i zderazští řeholníci. V říjnu 1326 Sobek rezignoval 

(během návštěvy řádového vizitátora) na proboštský úřad.316 Odvolal se na své stáří, což 

rozhodně nemusí být formální výmluva, protože různé úřady zastával už přes 30 let. Ale 

vzhledem k jeho aktivitě v následujících letech je možné připustit, že si bratři uvědomili, 

že se spor, do kterého tolik investovali, otočí proti nim, a donutili Sobka, který je do něj 

dovedl, k rezignaci. V každém případě Sobek rezignoval a dostal faru ve Velkém Meziříčí. 

Rezignační listina obsahu i podmínky jeho odchodu. Vymínil si, že farnost získá na 

doživotí a pro první tři roky navíc i roční příjem tří kop z vedlejší farnosti na opravu domu 
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v Meziříčí. Poměrně důstojné zaopatření. Dodejme, že spor o Moravany se ještě chvíli 

vlekl. Roku 1328 však komise složená z moravských církevních představitelů rozhodla pro 

paní Perchtu a Zderazu pohrozila pokutou pro případ, že by usiloval o další zpochybnění 

vlastnictví vsi. Nevíme, zda za hospodářským úpadkem kláštera ve 30. a 40. letech 14. 

století stál prohraný spor nebo zda klášteru chyběl zkušený hospodář Sobkova typu. Ale je 

jisté, že byl nucen odprodávat další majetky a ztrácel svůj lesk. 

O Sobkově pobytu v Meziříčí nemáme příliš písemných pramenů. Vlastně až o jeho 

konci. Nejzajímavější na této etapě jeho života je však hypotéza, že by mohl být 

objednavatelem nebo alespoň prostředníkem pro dodání vzácné gotické sochy Madony do 

meziříčského kostela (asi z 30. let 14. století).317 I z jeho pražského pobytu víme, že klášter 

zajišťoval uměleckou výzdobu hrobů svých donátorů. K srpnu 1334 máme zprávu, že 

Sobek rezignoval pro stáří (nyní snad již skutečný důvod) z farářského místa.318 Byl 

nahrazen Jindřichem. Mimochodem, tento muž se později stal opatem zderazského 

kláštera, příležitostným vyslancem k papežské kurii a dvorským kaplanem Karla IV. 

Poslední stopa, kterou v dějinách Sobek zanechal, je ze srpna roku 1335, kdy již zmíněný 

nový farář Jindřich dostal od Jana z Meziříčí potvrzení, že Jan bude zachovávat všechna 

práva místních farářů. Za tuto vstřícnost musel Jindřich potvrdit svůj slib, který 

v přítomnosti Jana učinil Sobkovi a sice, že Sobka buď nechá bydlet (tedy na náklady 

Jindřicha) na farním zboží nebo mu bude formou čtvrtletních splátek dávat 3 kopy grošů 

ročně na životní náklady.319 Zdá se, že tato dohoda byla dodržována, pro nás bohužel, 

protože tímto naše informace o Sobkovi končí. Datum úmrtí se již nedochovalo. Ale i 

snaha Jana z Meziříčí pojistit Sobkovi důstojné stáří může svědčit o dobrých vztazích mezi 

nimi.    

Tím se končí životní příběh muže, který sice neprosadil své jméno do učebnic, ale 

pomohl nám nahlédnout na jinou úroveň naší minulosti.  

 

 

                                                 
317 Karel IV. Císař z Boží milosti, Kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437. J. Fajt, B. Drake Boehm 
(edd.), Praha 2006, s. 90. Jiří Fajt je autorem nového určení celé skupiny Madon. Dosud se uvažovalo o Brně 
jako místě jejich původu. J. Fajt však navrhl spojení s Prahou. 
318 RBM IV, s. 25, č. 74. 
319 RBM IV, s. 74, č. 194. 
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VII. 2 Příběh druhý o vsi Křečhoř aneb peripetie zřizování zádušní 

památky na krále Rudolfa I. Kaše 

Osudy vytváření zádušní památky za Rudolfa I. Kaše jsou velmi zajímavé a nebýt 

donačních listin, tak by nám zcela unikly, což je ovšem přirozené, neboť takový je právě 

účel donačních záznamů. Na pozadí dějin vsi Křečhoř (asi 5 km západně od Kolína) 

defilují přední osobnosti našich dějin. Díky Křečhoři poznáváme složité hospodářské 

vztahy a zároveň můžeme sledovat proces ustanovování zádušní památky. 

Už na přelomu 12. a 13. století koupil klášter cisterciáků v Sedlci ve vsi půldruhého 

lánu pozemků. Platila pro ně povinnost platit úrok do královské pokladny. Po tomto 

celkem všedním obchodě ves na takřka celé století mizí opět v temnotách času. Až 

v listopadu 1295 král Václav II. na žádost jednoho ze svých nejvlivnějších rádců a opata 

sedleckého kláštera Heidenreicha odpustil klášteru plat a další povinnosti, které plynuly 

z vlastnictví majetku ve vsi.320 Obě uvedené transakce by dnes už asi nebyly zajímavé pro 

nikoho kromě pár rodáků. Ale následující události předvedou, kam tyto skromné počátky 

mohou vést. 

Přes uvedené vlastnictví kláštera zůstala ves v majetku krále, v němž přečkala i 

těžké období prvního desetiletí 14. století, kdy mnoho z královských statků bylo použito na 

splátky četných dluhů nebo podlehlo panským úchvatům. Za srpnového pobytu roku 1315 

v Poděbradech však potvrdil král Jan Lucemburský složitou obchodní transakci se vsí.321 

Poté, co ustoupil na jaře 1315 panské opozici a povolal její představitele do některých 

úřadů, musel řešit i jejich finanční nároky. Především šlo o pohledávky Jindřicha z Lipé. 

Králi nezbývalo než přepsat na velmože různé majetky. Byla mezi nimi i Křečhoř. Pan 

Jindřich ji v zápětí prodal opatu Heidenreichovi, kterému Anežka Uherská (1280-1364) 

svěřila sumu na zajištění posmrtných obřadů za svého bratra, krále Rudolfa I. Kaše 

(+1307). Anežka byla vdovou po Ondřejovi III., posledním Arpádovci. Po jeho smrti 

vlastnila rozsáhlé statky v Uhrách i v domácích Rakousích, výrazně ovlivňovala 

habsburskou politiku v celé první polovině 14. století (hlavně finančně), byla známa i svojí 

zbožností a patřila k celoevropsky významným podporovatelkám církve. Je možné se 

dopustit spekulace, že král Jan byl sice donucen vzdát se vsi, aby zaplatil pohledávky 

Jindřicha z Lipé, ale zároveň využil pověření Heidenreicha, který mu byl blízký, aby nad 

vsí zcela neztratil kontrolu, protože součástí pověření bylo koupit majetek a předat ho 

                                                 
320 RBM II, s. 729, č. 1697. 
321 RBM III, s. 110, č. 273. 
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kapitule u sv. Víta, která se měla postarat o konání zádušních mší za duši mrtvého krále 

Rudolfa I. - starost o duši svého předchůdce nezapomněl král Jan v listině zmínit. A 

kapitula na Hradě byla v dosahu moci českého krále. Nebo se prostě jen pan z Lipé chtěl 

zbavit majetku, který nebyl v blízkosti jeho dalších držav, protože se většinou snažil 

vytvářet ucelené územní celky.  

Z neznámých důvodů nakonec z obchodu sešlo. Jako první řešení se nám nabízí 

podzimní zatčení pana Jindřicha, ale z pozdějšího vývoje nemůže vyloučit ani zásah 

královny – vdovy Elišky Rejčky, která mohla dosáhnout anulace transakce. Podnětem 

k těmto úvahám nám jsou dvě listiny z roku 1319. V první ze září žádá Jindřich z Lipé o 

povolení prodeje Křečhoře Elišce Rejčce, která ves následně daruje kapitule u sv. Víta na 

liturgickou vzpomínku za svého manžela – Rudolfa I. V pozadí tak může být tušený spor 

mezi švagrovými, která se postará o spásu duše Rudolfa I.322 I kdyby ke sporu nedošlo, je 

více než zajímavou shodou náhod, že obě ženy zvolily jako hmotné zajištění svého nadání 

tu samou Křečhoř. Druhá listina z prosince pak oznamuje provedení koupě.323  

Na počátku 20. let 14. století se ale Eliška přesouvá na Moravu, vyměňuje své 

majetky. Z těchto a asi i jiných důvodů není založení zádušní vzpomínky dotaženo do 

konce. Rejčka byla plně pohroužena do péče o svůj nově založený klášter v Brně. Až 

v listopadu 1325 (!) vydává listinu, kterou svěřuje Křečhoř do rukou oltářníka oltáře sv. 

Šimona a Judy ve sv. Vítu na Hradě (tento oltář nechala zřídit, což si možná vyžádalo část 

prodlevy mezi koupí a darováním).324 Oltářník měl z platu, který šel ze vsi (24 kop grošů), 

užít sedm kop na zajištění činnosti, zbytek si směl ponechat. Jeho hlavní povinností bylo 

sloužit výroční mši za krále Rudolfa I., jehož byla Eliška vdovou. Dále alespoň tři mše 

v týdnu za spasení krále, pořídit velké svíce, které by svítily kolem hrobu krále v pražském 

kostele a rozdělovat almužnu pro chudé ve výročí smrti krále.  

Během pouhých 10ti let se tak Křečhoř dostala z rukou krále do majetku prvního 

šlechtice země, následně ji chtěla bývalá královna uherská, ale získala ji její švagrová, 

královna vdova Eliška Rejčka, aby ji použila na zajištění záduší za svého manžela. Proč 

obě ženy usilovaly o stejnou ves pro ten samý účel netušíme. Můžeme předpokládat 

inspiraci Elišky Anežkou. V tom případě by se Eliška rozhodla Anežčin záměr po 

neúspěchu z roku 1315 dokončit sama. Druhá možnost je ta, že se obě ženy dohodly a 

zřízení liturgické památky na Rudolfa I. bylo svěřeno Rejčce. To je ale méně 

                                                 
322 RBM III, s. 216, č. 524. 
323 RBM III, s. 224, č. 542. 
324 RBM III, s. 451, č. 1159. 
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pravděpodobné, protože o Anežce se v dalších listinách již neobjevuje žádná zmínka. 

Nicméně vztahy Elišky k Habsburkům byly vždy přátelské.  

Popsaný příběh dokládá, že osudy zdánlivě bezvýznamné vsi ve středních Čechách 

nám dávají možnost nahlédnout do osudů osob, které vytvářely dějiny našeho státu. Navíc 

též proniknout do roviny poměrně osobních rozhodnutí, kam mimo jiné náleží i vzpomínky 

na mrtvé a vědomé pouto k nim. Jde o malý příspěvek k dějinám osobního života, který by 

bez donačních listin zůstal zcela mimo naši pozornost. Přestože jde jen o epizody ze života 

zmíněných osob, tak poskytují další oblázek do mozaiky poznání jejich života a snad i 

nitra, především tedy Elišky Rejčky.325  

 

 

VII. 3 Příběh poslední o (ne)založení domu řádu německých rytířů 

v Deblíně 

 Jak již bylo naznačeno na řádcích týkajících se šlechtických donací v letech 1289-

1300, představuje darování Demetria z Bukova a Gertrudy (z Deblína) z roku 1294 

výchozí bod, který nás zavede mezi urozené donátorky na Moravě. Seznamme se nejprve 

ve stručnosti s osobami, které nás budou zajímat. Představený případ darování skrývá 

mnoho nejasností i vnitřních rozporů. Alespoň částečně se je pokusím objasnit. První 

osobou, která sice nepatří do historického úseku, který jsem si vymezil, ale pro celkový 

obraz je nadmíru důležitá, je již zmíněná Vojslava. V 80. letech 13. století vystupovala 

jako donátorka olomouckého kláštera dominikánek u sv. Kateřiny.326 V té době již byla 

vdovou po Jenčovi z Deblína. V donační listiny se též dovídáme, že představenou kláštera 

byla její dcera Atka. Kromě této dcery měla Vojslava dvě (možná tři) další děti, které se 

dožily dospělosti. Ve všech případech šlo o dcery. Kateřina si vzala Tasa z Lomnice 

(zemřel před 1312). Další z dcer byla snad Anna. Kateřina z Lomnice o ní mluví v listině 

z roku 1317.327 Protože se o ní nezmiňuje o Atce, domnívá se Libor Jan ve studii, která se 

zabývá darem Gertrudy  z roku 1299, že by Anna mohla být totožná s Atkou (šlo by snad o 

řádové jméno).328 Vojslava žila jako vdova poměrně dlouho, zemřela až někdy v rozmezí 

                                                 
325 Přestože příslušnice Habsburské dynastie nejsou nyní cílem našeho výzkumu, je třeba podotknout, že byly 
velmi aktivní pokud jde o zbožná nadání. A nikoli pouze Anežka, jejíž aktivita však byla vskutku rozsáhlá. 
326 CDM IV, s. 323-324, č. 247. 
327 CDM VI, s. 80, č. 109. 
328 Libor JAN, Neznámá listina na deblínské panství in: Časopis Matice moravské 114, 1995, s. 3-24. 
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1305 a 1309.329 Po základním seznámení se s rodinou můžeme přistoupit k vlastnímu 

příběhu. 

 Vraťme se ještě jednou do roku 1294. Tehdy Gertruda spolu s manželem 

Demetriem z Bukova a matkou Vojslavou dala řádu německých rytířů podací v Deblíně. 

Jak celkem přesvědčivě dokazuje L. Jan, podací i hrad držela jako otcovské dědictví a 

Vojslava tam pravděpodobně měla zapsán vdovský podíl. Ale to již není zcela jisté. 

Z příjmů podacího pak vzniklo malé řádové hospodářství a komenda, ve které byli ve 14. 

století vedeni dva bratři a navíc jeden světský kněz na faře. Nevíme přesně kdy, ale asi 

brzy po darování Demetrius umírá. Gertruda si pravděpodobně vzala za muže jistého 

Bernarda z Hartensteinu, který je označen jako purkrabí z Míšeňska. L. Jan dává svatbu do 

souvislosti se snahami Václava II. o prosazení se v Míšeňsku. Vzhledem k znění 

Gertrudiny donační listiny a pozdějším aktivitám Kateřiny je skutečně nápadná příchylnost 

příslušnic rodu ke královskému majestátu. Bez rozdílu, zda šlo o Přemyslovce či 

Lucemburky, i když v druhém případě se mohlo jednat o podporu spíše Elišky 

Přemyslovny než  Jana. Nicméně i druhý manžel brzy zemřel.   

Roku 1299 tak opět ovdovělá Gertruda dává celé své deblínské dědictví řádu 

německých rytířů. Na doklad o darování v moderní české historiografii poprvé upozornil 

L. Jan v již zmíněné studii, ve které přináší i edici listiny, která v českých edicích chybí.330 

Gertruda tedy německým rytířům darovala deblínský hrad, tržní ves a 15 dalších vsí. 

V podmínkách darování uvádí, že chce, aby se rytíři modlili za spásu duší krále Václava 

II., jeho ženy Guty a teprve pak za duši Gertrudy a jejích zemřelých manželů. Už sama 

prosba za panovnický pár je v českém prostředí krajně nezvyklá, další takový případ 

známe až z doby o 30 let mladší a i v tehdy se jedná jen o jediný případ, další nenásledují. 

Na dobu vzniku jsou poměrně neobvyklé i podmínky darování. Především svými 

podrobnostmi. Gertruda požadovala, aby v novém domě bylo alespoň sedm řádových 

rytířů, kteří by se modlili za jmenované osoby, z toho alespoň pět kněží. Dále si od 

řádových bratří přála, aby ji z výnosů panství zajistili do konce jejího života. Především jí 

měli vyplácet z výnosů panství ročně 40 hřiven stříbra, dále dodávat několik sudů vína, 

zčásti rakouského, množství ryb, masa a drůbeže. Dále také zajistit chléb na její stůl a 

zásobovat 12 služebníků, které si Gertruda mohla držet, pivem a chlebem. A to stále 

nebylo vše. Bratři měli Gertrudě zajistit povoz a doprovod, pokud by se rozhodla cestovat. 

                                                 
329 CDM V, s. 185, č. 175; CDM VI, č. 31, s. 24.   
330 Je otištěna v Regesta diplomatica-historica ordinis s. Mariae Theutonicorum, E. Joachim, W. Hubatch 
(edd.), Göttingem 1948, s. 43, č. 360; L. Jan přináší kompletní edici. 
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Dále jí měli odvádět z výnosů panství 200 kusů drůbeže a 200 kusů sýra. A navíc se měli 

zavázat, že uhradí její případné dluhy. Navíc si Gertruda vyhradila jeden z hospodářských 

dvorů na panství k svému užívání. Jednalo o vskutku nemalé nároky. Můžeme dokonce 

prohlásit, že její přání byla nadměrná.331  

Náročnost podmínek mohla nakonec být jedním z důvodů, proč ze založení 

komendy sešlo. A to i přesto, že dle listiny předložené L. Janem došlo k potvrzení darování 

ze strany předních představitelů řádu. L. Jan předpokládá, že darovací listinu 

pravděpodobně napadl Tas z Lomnice jako manžel Gertrudiny sestry Kateřiny a uspěl.332 

To alespoň vyplývá z faktu, že ve 14. století deblínské panství drží pánové z Lomnice. 

Vzhledem k tomu, že další informace k aktu darování z roku 1299 nemáme, můžeme se 

s klidnou myslí k závěru L. Jana přiklonit. Na závadu snad může být jen skutečnost, že 

další vztahy mezi Gertrudou a Kateřinou byly dobré, jak se o tom ještě zmíníme. Ale 

vztahy, i zatížené sporem takového druhu, se za 15 let mohou zlepšit a spory urovnat. 

Problematické jsou další Gertrudiny osudy. L. Jan dokládá, že nejpozději v roce 1317 již 

Gertruda nežila.333 Opírá se o použití výrazu pro dědictví v listině o založení kláštera 

dominikánek u sv. Anny v Brně, které prováděla právě Kateřina. Dědictví mělo pocházet 

od Gertrudy a další sestry Anny. Průkaznější je další listina z roku 1318, ve které je 

potvrzen dar Gertrudy pro klášter sv. Anny a je o ní řečeno, že darované vesnice vlastnila, 

dokud žila.334 To se zdá celkem jasné vyjádření. Ale z února 1336 máme závěť Gertrudy, 

společnice Elišky Rejčky.335 Ta odkazuje drobnější majetky a platy hned několika 

institucím, ale nejvíce právě klášteru sv. Anny. V závěti se zmiňuje o několika svých 

příbuzných v zmíněném klášteře, především o své neteři Kateřině. My přitom víme, že 

dcera Kateřiny z Lomnice byla členkou konventu. A data o dalších osobách, které zmínila, 

také potvrzují totožnost této Gertrudy s Gertrudou z Lomnice.336 Na podporu můžeme 

uvést i fakt, že i Kateřina odchází ze světa v průběhu 30. let, takže by obě sestry zemřely 

přibližně stejně staré. A nejvýznamnější je pak samozřejmě to, že Gertruda z roku 1336 

odkazuje většinu svého majetku právě klášteru sv. Anny, k čemuž by jinak jako společnice 

                                                 
331 Můžeme například srovnat s darem celého panství bratry z Boru – č RBM IV, s. 110, č. 275– z 30. let 14. 
století. Darovali hrad, městečko a 11 vsí zderazskému klášteru. Samozřejmě, že nelze srovnávat úrodné 
moravské vsi se západočeským pohraničím. Ale i tak si všimněme, že jediné, co žádají je doživotní plat 
mírně přesahující 20 kop hřiven stříbra ročně. Plus placení služebnictva. Nepoměr je vskutku markantní.  
332 L. JAN, Neznámá listina, s. 15-16. 
333 L. JAB, Neznámá listina, s. 6. 
334 CDM VI, s. 97, č. 127. 
335 CDM VII, s. 79, č. 106. 
336 Stejně Gertrudu z roku 1336 identifikuje D. FOLTÝN a kol., Encyklopedie moravských a slezských  
klášterů, s. 205 . 
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Elišky Rejčky neměla v takovém rozsahu důvod. Ovšem pak před námi stojí problém 

listiny z roku 1318. Jak se vypořádat se zmínkou o Gertrudě z Deblíny („dum viveret“). 

Můžeme například uvažovat o tom, že se zmínka vztahuje na její světský život. Gertruda 

mohla odejít do kláštera, snad oslavanského, do kterého také směřovala část její závěti. 

Z něho pak mohla přejít do nově budovaného kláštera Elišky Rejčky. Nemusela v klášteře 

žít jako jeptiška. Na druhou stranu je nutné uvést, že Gertruda v závěti nikde neříká, že její 

sestrou je vskutku Kateřina z Lomnice. Kromě odkazů příbuzným se ke svému původu 

nevyjadřuje, takže teoreticky je možné, že všechna zmíněná jména se shodují jen náhodou 

a nejde ve skutečnosti o Gertrudu z Deblína. V každém případě, konec života Gertrudy 

z Deblína zůstává nejasný, stejně jako okolnosti její donace. Vyvolává více otázek, než 

přináší odpovědí.       

                

 

Shrnutí a Závěr 
Donace byly nedílnou součástí života šlechty (a nejen jí) během celého středověku. 

Zbožné nadace, podpora chudých a nemocných a dary za možnost posledního spočinutí 

v posvěcených zdech ve společenství lidí, jejichž spasení bylo považováno za jisté, 

pootevíraly duším dárců cestu do nebe. A také těm, na něž dárci mysleli, nejčastěji šlo o 

rodiče, sourozence, někdy i děti a přátele. Donace byly součástí posledních věcí člověka, 

péčí o jeho duši, současně i politických ambicí, vyjádřením prestiže rodu i jednotlivce a 

v neposlední řadě i nástrojem ekonomické politiky šlechty. Pro vysvětlení motivace donací 

musíme zkoumat ekonomické vztahy, stejně jako příbuzenské vazby a životní osudy dárců. 

Hlavní motivaci spatřuji ve složce náboženské a prestižní, složka ekonomická však byla 

jako vždy také velmi důležitá.  

Druhou stránku donací přestavuje rozhodnutí, komu dar poskytnout. Šlechta se 

snažila pěstovat vztahy k určitému objektu. V ideálním případě šlo o klášter, který rod 

založil a nadále podporoval. Tím zcela neztrácel kontrolu nad darovaným majetkem a 

mohl získat i některé prestižní výhody. Klášter byl například místem, kde se mohly konat 

sjezdy rozrodů. Mohl sloužit i jako finanční opora rodu, pokud se dostal do problémů. Toto 

však samozřejmě platilo jen v omezené míře. Klášter se také snažil získat i jiné příznivce, 

aby se zajistil proti přílišné závislosti na jednom dárci, jemuž mohl hrozit úpadek, a 

současně se snažil dosáhnout potvrzení svých dosavadních statků. Existuje proto i velké 

množství konfirmačních listin. Nižší šlechta hledala objekty, které by obdarovala, 



 124 

v bližším okolí svého sídla. Většinou šlo o kostely v jejich vesnicích. Pro šlechtice mohlo 

být důležité mít podíl na rozhodování o obsazení farnosti. Tím, že se stal hlavním 

mecenášem získal neformální vliv, pokud ho neměl díky držbě podacího. Velký význam 

mělo i slavení jejich památky v místech, kde je usazena jejich rodina.  

Statistické shrnutí ukazuje několik základních faktů. Počet darů pomalu rostl, ale 

jejich hodnota se snižovala. Na Moravě byl větší počet darů než v Čechách, nikoli však 

vyšší počet samotných dárců. Zatímco v letech 1311-1330 je určité procento darů, které 

pocházejí od dárců z Moravy, určeno pro české instituce, tak ve zbylé části sledovaného 

období tomu už tak není. Jediné silné přeshraniční svazky trvají v oblasti jižních Čech, kdy 

dary z Rakous směřují k Vyššímu Brodu, z Čech pak do Schläglu a Wilheringu. Dále pak 

existují určité vztahy i rakouských dárců k Moravě, ale nepříliš intenzivní. V Čechách 

mezi dárci mírně převažují zástupci nižší šlechty, na Moravě dominují zástupci šlechty 

vyšší a ženy-vdovy. U obou těchto skutečností jsem se pokusil navrhnout, proč tomu tak 

bylo. Potvrzení teorie vyžaduje další rozšíření záběru studia a i poté bude obtížné. Zatímco 

jasná převaha vyšší šlechty na Moravě se zdá nezpochybnitelnou, vysvětlení ženské účasti 

si vyžádá další ověřování.    

Jednoznačně nejpreferovanějším řádem byli cisterciáci, v mužské i ženské větvi. 

Pravděpodobně jde o důsledek jejich rozmachu ve 13. století. Nepodařilo se nalézt žádné 

ovlivnění motivace daru určitým zasvěcením. Pouze můžeme konstatovat, že obecně 

nejvyšší podíl měla zasvěcení Panně Marii, ale i tento fakt je potřeba vnímat prizmatem 

vlivu cisterciáků. U darů nižší šlechty, které většinou předcházejí smrti, můžeme pozorovat 

testamentární prvky. Závěť jako taková se již v církevním prostředí plně ustálila. U šlechty 

se sice občas objevují slovesa s významem odkazování, ale o skutečné testamenty jde jen 

ve zlomku případů. Nicméně vývoj tímto směrem byl nastartován. Postupem doby se 

v darech církevních hodnostářů, které jsou zároveň testamenty, objevuje i funkce 

vykonavatelů závěti. Pokud se už ve šlechtickém prostředí závěť vyskytla, tak sloužila 

k rozdělení majetku v rodu. To samozřejmě neznamená, že by takový šlechtic neposkytl 

žádný dar. Právě naopak. Příkladem může být rod Arnošta z Pardubic.337 Otázka zajištění 

péče o spásu duše i věčnou památku patřila v lidských životech k těm důležitým. Každý 

musel být připraven na nenadálou smrt. 

                                                 
337 Jeho otec dal roku 1332 dar místnímu klášteru – Diplomatische Geschichte der aufgehobenen Klöster, 
Kirchen und Kapellen in der Hauptstadt Prag, č. II, s. 4 – v závěti z roku 1340 pak už jen řeší majetkové 
otázky – RBM IV, č. 2067, s. 806. 
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Výzkum donací sám o sobě může mít evidenční charakter, nebo být zaměřen na 

podstatu donací. Snažil jsem se nalézt kompromis mezi oběma směry. Donace představují 

důležitý pramen nejen pro výzkum církevních institucí, ale i pro postižení života a 

duchovního obrazu představitelů šlechtických rodů. Vlastně tvoří pásmo, kde se tyto dva 

světy, které nebyly striktně oddělené, proplétají a spojují. Proto je třeba na donace nahlížet 

ze zorných úhlů jak šlechty, tak i církve. Donační listiny přinášejí informace o struktuře 

šlechtického majetku, o genealogických vazbách, a v neposlední řadě pomáhají pochopit 

projevy transparentní zbožnosti vyšších vrstev středověké společnosti. 

Snažil jsem se zodpovědět většinu otázek, které se objevily. Přesto není možné 

považovat předložené otázky a problémy za zcela vyřešené. Nabízí se celá řada možností 

rozšíření výzkumu, které by potvrdily nebo pozměnily dosavadní závěry. Jak již v průběhu 

práce bylo naznačeno a demonstrováno, je možné rozšířit záběr jak tematicky na jiné než 

šlechtické donace tak časově (sledované období) a dokonce i místně (jiné než české a 

moravské). Bylo by přínosné zkoumat donace českých šlechticů v předcházejícím období, 

stejně tak královské a příslušníků kléru, dále např. slezských vévodů. Některá dílčí 

rozšíření počtu nalezených donací by patrně přineslo využití dalších pramenných edic a 

archivních fondů, což jsem ověřil při částečném zpracování fondu archivu zrušených 

klášterů v Národním archivu v Praze. Z edic slibné poznatky poskytují především 

Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia, které přinášejí informace o 

konfirmacích některých donací. Jejich plné využití bude však možné až po prozkoumání i 

nadací ze 13. století, aby bylo možné ověřit, na jakou událost daná konfirmace vlastně 

odkazuje. Ne vždy totiž obsahují informace době původního daru. I přes vyslovená 

očekávání částečný průzkum ukázal, že zmíněné prameny a fondy jsou schopny rozšířit 

počet známých aktů darování jen o několik jednotlivých případů. Cenné poznatky může 

přinést i sledování dalších osudů jednotlivých darovaných majetků pomocí záznamů 

v erekčních knihách pražského arcibiskupství. Neméně důležité bude sledovat vývoj 

zbožnosti a proměn jejího vnímání.    
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Resumé 
 

Diplomová práce se zabývá šlechtickými dary církvi na za vlády Jana 
Lucemburského. Už ve vymezení skupiny se skrývá komplikace. Představují ji jednak 
šlechtici, kteří se stali příslušníky církve a pak osoby, které se pohybují mimo obvyklá 
vymezení. Za všechny jmenujme Elišku Rejčku a Jana Volka. Hlavním cílem je 
společenská a náboženská úloha daru. Opominuta není ani hospodářská stránka procesu. 
Výsledkem je konstatování, že zbožné dary mají význam jak náboženský, tak především 
reprezentační. Hlavně jako prostředek uchování paměti. Ani otázku zajištění spásy nelze 
podceňovat. Informace o darech přinášejí cenné informace z hospodářské oblasti, 
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především o cenových relacích. Zvláště významnou úlohu hrají dary spojené 
s požadavkem pohřbu v klášteře nebo kostele. V zásadě se rozlišují dva druhy darů. 
Podmínkou prvního je pouhé vyjádření požadavku na podpoření spásy duše – pro remedio 
animae. Druhý typ je již svázán s přesným výčtem požadavků, které musí obdarovaný 
odvést – počet mší, místo pohřbu atd.   

V průběhu sledovaného období můžeme pozorovat dvě základní tendence. Přibližně 
v první polovině převažují typy darů pro remedio animae. Ve druhé právě naopak. Jsou 
stále častěji žádány takové formy památky mrtvých, které je budou osobně připomínat. A 
nejen pouhým vzpomenutím jména při mši. Druhým zmíněným trendem je srovnávání 
rozdílů mezi dary nižší a vyšší šlechty. Distinkce samozřejmě zůstává u hodnoty darů, ale 
u ostatních kritérií, jako jsou směřování darů nebo podmínky, se rozdíly ztrácí. Od 30. let 
se, stejně jako vyšší šlechta, i nižší zaměřuje více na klášterní instituce. Do té doby spíše 
na jednotlivé kostely. Práce se podrobně zabývá jednotlivými typy darů a interpretuje je.  
Předkládá i základní statistický rozbor. Situace na Moravě je ve své základní struktuře 
podobná české, ale vykazuje jisté rozdíly, které jsou zajímavé. Jde především o větší podíl 
darů vyšší šlechty než v Čechách a především o výrazně vyšší podíl žen ve skupině dárců.  

Dary šlechty z let 1311-1346 byly srovnány s dalšími tematicky, časově i místně 
odlišnými skupinami. Srovnání potvrdilo trendy hlavního sledovaného období. 

 
 

 
The theme of thesis is the donations  - pious gifts - of czech nobility to church 

during reign of king John of Luxemburg. I categorize apart from aristocrats queen 
Elizabeth Richenza, because she was not at king’s courat. Also I class too high church 
worthy, who were born as nobleman. 

The donations have complicated background. I distinguish several kinds of 
motivation. The main motivation is religiousness. Item I distinguish economic, political 
and presentable reason of donations. During of reign king John of Luxemburg we 
distinguish two types of donations. First it is donations without detail. Donor only says, 
that he want pratet for salvation him or his familly. That is type pro remedio animae. 
Second type is donations with details. Donor wants definite numer of service, type of 
memory (eternal light etc.). 

In first half of reign of John of Luxemburg predominate first type of donations. In 
second half of reign predominate second type of donations. The most gifts is in Czech from 
man from rank of squire. He most gifts in is Moravia from high nobility. The situation in 
the Moravia is very interesting, because nearly half of numer of donors are women. On 
contrary, women form only 10-15% of donors in Czech. Explanation is a aktivity of 
Elizabeth Richenza and descendants of noblewomen Sibyla of Křižanov. The Order of 
Cistercian (White Monks) obtained most of the gifts. I compare czech situation with 
situation in Austria and I comapare situation czech nobility of reign of John of Luxemburg 
eith situation czech nobility of reign of king Wenzeslaw II. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


