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Abstrakt 

Práce je rozvržena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá cestami vedoucími    

ke spáse duše. Zejména otázkou víry v dogma o očistci a způsobům, jak mohou podle 

Tomáše Štítného živí zkrátit očistcová muka zesnulých hříšníků. 

Předmětem druhé kapitoly je kvantitativní rozbor zbožných odkazů peněžních              

i nepeněžních. Základní výzkumné otázky jsou: Jaké dobročinné instituce byly 

nejčastěji obdarovávány? Jak velký počet a objem odkazů jim byl určen? Jak se lišila 

struktura zbožných odkazů v závětech mužských a ženských testátorů? K jakým 

změnám v typu a objemu zbožných odkazů v průběhu sledovaného období došlo a jaké 

byly hlavní příčiny těchto změn? 

Ve třetí kapitole analyzuji veškeré nepeněžní odkazy a kladu si otázku, do jaké 

míry se v jejich složení odrážejí genderové a socioekonomické rozdíly mezi testátory. 

Ve čtvrté kapitole rekonstruuji geografický horizont testátorů. Mým cílem je 

ověřit předpoklad, že velikost geografického horizontu měšťanů je přímo úměrná 

celkovému významu příslušného města. 

Abstract 

This work is divided into four chapters. The first chapter covers with the ways 

leading to the salvation of the soul. Especially with the question of the dogma               

of purgatory and the ways, how can – according to Thomas Stitny - the quick help         

to compress the torture of the dead sinners in purgatory. 

The issue of the second chapter is a quantitative analysis of the pious legacies 

pecuniary as well as non-pecuniary. The fundamental research questions are: Which 

charitable institutions were gifted the most frequently? How large number and volume      

of legacies was intended for them? How differed the structure of male and female pious 

legacies? Which changes in the type and the volume of the pious legacies occurred 

during the followed period and what were the main causes of them? 

In the third chapter I am analyzing all the non-pecuniary legacies and ask myself 

the question to which extent are in their structure reflected gender and socio-economic 

differences among the testators. 

In the fourth chapter I reenact the geographical horizon of the testators. My aim 

is to verify an assumption that the size of the geographical horizon of the burghers         

is directly proportional to the total importance of the town in question. 
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ÚVOD

Předmět a cíle výzkumu 

Nejvyšší ambicí, jakou může mít tato práce, je zařadit se po bok celé řady dalších  

kvalitních kratších studií, které byly doposud k problematice nejrůznějších aspektů 

testamentární praxe napsány. Lze ji považovat za příspěvek k sociálním a kulturním 

dějinám pozdně středověkých měst v českých zemích, v omezené míře také k dějinám 

mentalit. Inspirován historickou antropologií se snažím systematicky zohledňovat

genderová hlediska.  

V teoretické rovině je mým cílem ukázat, že kvantitativní metody mohou být 

přínosné například i při řešení tématu, jakým jsou rozdíly v preferencích testátorů 

mužského a ženského pohlaví. A dokonce i tehdy, jestliže je badatel nucen pracovat 

s relativně nevelkým statistickým vzorkem. Zdůrazňuji ovšem, že jak čistě kvantitativní, 

tak ryze kvalitativní přístup k problematice závětí nepovažuji za optimální. Výstižně 

poznamenal Thomas Krzenck, že při každém pokusu o kvantitativní zhodnocení pozdně 

středověkého pramenného materiálu se ocitáme na tenké hranici mezi nezbytným 

zjednodušením a chybnou simplifikací komplexnějších a složitějších souvislostí. 

Zjištěné číselné údaje mohou být užitečnou pomůckou pro přiblížení obsahu testamentů. 

Nikdy při tom však nesmíme zapomenout, který jedinec se za nimi skrývá.1              

Před nebezpečím oddělení výsledků dosažených kvantifikací ustanovení v závětech     

od jednání konkrétních osob varuje také Tomáš Malý. Proto je podle něj „naprosto 

nezbytné velmi pečlivě studovat každý pramen (v našem případě testament) a zjišťovat 

veškeré dostupné skutečnosti, které vedly aktéry k jejich jednání.“2 Neboli bychom měli 

zkoumat každou závěť individuálně a klást si otázku, jaké motivace vedly testátora  

k jejímu sepsání (napjaté rodinné poměry, dobová „módnost“ odkazu určité církevní 

instituci…) a jaké vnější faktory ovlivňovaly její formu a obsah (městské právo              

i nepsané lokální obyčeje a v neposlední řadě také „ruka“ písaře, jehož záznam nebývá 

doslovným přepisem výpovědi pořizovatele, ale její stylizovanou reformulací…).3  

V důsledku výše zmíněných vnějších vlivů byl pozdně středověký testament „mnohem 

                                                
1 T. KRZENCK, Methodische und methodologische Probleme bei der Erfassung und Auswertung 
spätmittelalterlicher Bürgertestamente unter besonderer Beachtung böhmischer Quellen, in: Mediaevalia 
Historica Bohemica 9, 2003, s. 218. 
2 T. MALÝ, Smrt a spása mezi tridentinem a sekularizací. Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti 
v 17. a 18. století, Brno 2009, s. 55. 
3 Týž, Co nabízejí (raně novověké) testamenty. Zamyšlení nad možnostmi kvantifikace, in: Časopis Matice 
moravské CXXVI, 2/2007, zejm. s. 254-255 a 262.  
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spíše než osobním vyjádřením autora sociálně determinovaným produktem závislým    

jak na právním zakotvení, tak i na místních zvyklostech a podmínkách kšaftování.“4

Stručný přehled stavu dosavadního bádání;

limity komparativní metody 

Nepokouším se proniknout do zcela neprobádaných historických končin.     

Přesto platí, že se jedná o téma nesrovnatelně méně frekventované než je testamentární 

praxe obyvatel raně novověkých měst českých zemí. Editorky sborníku Pozdně 

středověké testamenty v českých městech tak mohly oprávněně konstatovat, že přináší 

první relativně ucelený přehled o pramenné základně, metodologii a formách využití 

pozdně středověkých testamentů z českých a moravských měst. Dlouhotrvající 

opomíjení českých měšťanských kšaftů z pozdního středověku zdůvodnily zejména 

torzovitostí pramenů, ale také nesourodostí právních zvyklostí v jednotlivých českých 

městech.5

Kromě zmíněných dvou sborníků byla výsledkem zvýšeného badatelského úsilí 

četná krátká pojednání o měšťanských kšaftech, často uvažovaná v širším kontextu 

dobových postojů k umírání a smrti,6 ale také vydání několika edic městských knih. 

Konkrétně se jedná o Brno,7 Českou Lípu,8 Litoměřice,9 Olomouc10 a Uherské 

Hradiště.11  Až na Památnou knihu Olomouckou však jde o městské knihy, v nichž se 

závěti počítají spíše na jednotky než na desítky. Naopak vůbec nejobsáhlejší soubory 

pozdně středověkých testamentů v českých zemích (novoměstské a kadaňské)             

na editaci stále čekají.12

                                                
4 Týž, Smrt a spása, s. 59. 
5 E. DOLEŽALOVÁ, K. JÍŠOVÁ (eds.), Pozdně středověké testamenty v českých městech: prameny, 
metodologie a formy využití, Praha 2006, s. 9. Již o čtyři roky dříve byl nicméně publikován sborník 
pojednávající o testamentární praxi v severočeských městech: M. HRUBÁ (ed.), „Nedávej statku 
žádnému, dokud duše v těle.“ Pozůstalostní praxe a agenda královských měst severozápadních Čech 
v předbělohorské době, Ústí nad Labem 2002. 
6 Pro přehled literatury nad rámec té, kterou jsem využil pro vypracování vlastní práce, odkazuji čtenáře 
na sborníky uvedené v pozn. 1. 
7 M. FLODR (ed.), Pamětní kniha města Brna z let 1343-1376 (1379), Brno 2005.
8 I. ELBELOVÁ, P. GAJDOŠÍK, H. HASILOVÁ, M. HRUBÁ, J. PANÁČEK (eds.), Pamětní kniha 
města České Lípy 1461-1722, Ústí nad Labem 2005.
9 H. HASILOVÁ, M. HRUBÁ, B. KOCÁNOVÁ, K. KUČERA, J. TOMAS (eds.), Městská kniha 
Litoměřic 1341-1562 v kontextu písemností městské kanceláře, Ústí nad Labem 2006.
10 L. a V. SPÁČILOVI (eds.), Památná kniha Olomoucká z let 1430-1492, 1528 (Kodex Václava 
z Jihlavy),  Olomouc 2004.
11 M. ČOUPKOVÁ (ed.), Nejstarší uherskohradišťská městská kniha (Liber negotiorum civitatis 
Hradisch), Uherské Hradiště 2001. 
12 Testamenty měšťanů Nového Města pražského již byly interpretovány celou řadou autorů. Jmenujme 
alespoň Kateřinu Jíšovou a Thomase Krzencka, jejichž vybrané příspěvky budou citovány níže.        
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Nemenší aktivitu v této oblasti vyvíjeli v posledních letech rovněž medievisté 

němečtí a rakouští. A tak spatřily světlo světa edice městských knih Brunšviku,13

Cvikova,14 Drážďan,15 Vídně16 a Výmaru.17 Ty nabízejí možnost srovnat základní 

trendy zjištěné na základě analýzy olomouckých a plzeňských posledních vůlí a ověřit 

tak předpoklad, že se jedná o trendy skutečně obecné, vyskytující se i v dalších pozdně 

středověkých městech ve střední Evropě. 

Z teoreticko-metodologicky zaměřených monografií a sborníků německé 

provenience nemohu opomenout přinejmenším tyto: programovou knihu Paula Baura 

Testament und Bürgerschaft18 a Gerhardem Jaritzem editovaný sborník příspěvků 

zabývajících se zejména (nikoliv ovšem výhradně) otázkou využitelnosti závětí        

jako pramene k poznání hmotné kultury měšťanstva.19 Přívlastkem „programová“

označuji Baurovu stále hojně citovanou práci zejména proto, že si autor plně uvědomil

důležitost komparace základních rysů testamentární praxe jak napříč městy katolické 

Evropy, tak z hlediska genderu testátorů. 

Vraťme se ještě jednou k důvodům, proč byla podle Doležalové a Jíšové pozdně 

středověkým závětem dlouho věnována jen okrajová pozornost. První z nich -

nedostatečné množství a neúplnost pramenů – je evidentní. Představuje závažnou

překážku zejména tehdy, pokoušíme-li se o byť jen základní srovnání. Důvod druhý –

heterogenita městských práv – nehraje podle mého názoru natolik zásadní roli, abychom 

museli na komparaci zcela rezignovat. Přinejmenším to platí u aspektů, jimiž se budu 

zabývat níže. 

Při komparaci testamentů z doby husitské a pohusitské je rovněž třeba vzít v potaz 

konfesijní příslušnost testátorů. Ke katolickému vyznání se zpravidla pojila víra             

v očistec, která byla základním předpokladem pro některé typy zbožných odkazů, 

s nimiž se v olomouckých i plzeňských závětech poměrně hojně setkáváme. Zejména   

                                                                                                                                              
Dosud nejucelenější analýzu kadaňských kšaftů provedl Petr RAK, Kadaňské knihy trhů a testamentů 
z let 1465-1603, in: Sborník archivních prací 48, 1998/2, s. 3-106. 
13 D. MACK (ed.), Testamente der Stadt Braunschweig, 1. -3. (1314-1411), Göttingen 1988-1990;           
4. (1412-1420), Göttingen 1994; 5. (1421-1432), Göttingen 1995. 
14 H. PROTZE (ed.), Das älteste Zwickauer Stadtbuch (1375-1481) und seine Sprache, Berlin, Bern, 
Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien 2008. 
15 J. KLINGER, T. KÜBLER (eds.), Die drei ältesten Stadtbücher Dresdens (1404-1476), Leipzig 2007 
16 W. BRAUNEDER, G. JARITZ (eds.), Die Wiener Stadtbücher, 1. (1395-1400), Wien, Köln, Weimar 
1989; 2. (1401-1405), Wien, Köln, Weimar 1998; 3. (1406-1411), Wien, Köln, Weimar 2006. 
17 H. STEINFÜHRER (ed.), Die Weimarer Stadtbücher des späten Mittelalters: Edition und Kommentar, 
Köln, Weimar, Wien 2005 
18 P. BAUR, Testament und Bürgerschaft. Alltagsleben und Sachkultur im spätmittelalterlichen Konstanz,  
Sigmaringen 1989. 
19 G. JARITZ (ed.), Materielle Kultur und religiöse Stiftung im Spätmittelalter, Wien 1990. 
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se jedná o požadavky zádušních mší, zádušních lázní a hostin pro chudé, „věčných“ 

přímluv za spásu duše kšaftovníka a jeho blízkých a připsání jejich jmen do knih 

přímluv. Jak ukázala Kateřina Jíšová , v převážně umírněně utrakvistických pražských 

městech byla situace mnohem nepřehlednější a nejednoznačnější. Radikální husité pak 

rozhodně odmítli jak učení o očistci, tak ideál mnišství.20 Z těchto důvodů pokládám    

za nevhodné pouštět se do srovnávání statistických dat získaných v převážně 

utrakvistických městech s poměry ve městech (téměř) výlučně katolických. 

Samozřejmě že vždy musíme komparativní data posuzovat kriticky, neboť 

nemohou být ničím víc než  užitečnými ukazateli hlavních tendencí. Zda jsem se           

s problémem (ne)srovnatelnosti závětí 14. - 15. století obstojně vypořádal, nechť 

posoudí čtenář na následujících stranách. 

Rozvržení práce

Práce je rozvržena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá cestami vedoucími    

ke spáse duše. Obrací pozornost zejména k otázce víry v očistec a způsobům,                

jak mohou podle Tomáše Štítného živí zkrátit očistcová muka zesnulých hříšníků.         

Na základě rozboru těchto představ a jejich reflexe v olomoucké, plzeňské                     

a (pro srovnání s poměry v převážně umírněně utrakvistickém městě) rovněž 

novoměstské testamentární praxi se pokouším objasnit, jakým způsobem tato víra 

formovala spletitou síť vztahů mezi živými a mrtvými, bohatými a chudými, kleriky       

a laiky ve společnosti křesťanského Západu v pozdním středověku. 

Nejrozsáhlejší druhá kapitola je rozdělena do čtyř oddílů. V prvním oddílu             

se zamýšlím nad nesnázemi spojenými s kvantifikací obsahu kšaftů. Na konkrétních 

ustanoveních v závětech olomouckých a plzeňských měšťanů poukazuji na  to, že není 

možné nalézt takové kvantifikující kategorie, do nichž by bylo možné bez obtíží

„vměstnat“ všechny typy zbožných odkazů, a seznamuji čtenáře se způsobem, jak jsem 

se tento problém pokusil vyřešit. 

Tématem druhého oddílu je rozbor peněžních zbožných odkazů v Olomouci         

a Plzni ve srovnávací perspektivě. Na úvod vymezuji jednotlivé typy dobročinných 

                                                
20 „Zatímco táborské křídlo učení o očistci až do čtyřicátých let zcela zavrhovalo, v nábožensky 
tolerantnější Praze, především zásluhou Jakoubka ze Stříbra a v pozdějším období Jana Rokycany, učení 
o očistci své kořínky zapustilo.“ K. JÍŠOVÁ, Spása duše a očistec u novoměstských měšťanů. K religiozitě 

novoměstského měšťanstva v pozdním středověku, in: E. DOLEŽALOVÁ, R. NOVOTNÝ, P. SOUKUP (eds.), 

Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, Praha 2004,   
s. 257. Podrobněji k této problematice viz kapitola 1.
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„institucí“ a srovnávám souhrnný objem peněz jim odkázaných. Podrobněji se věnuji 

čtyřem nejfrekventovanějším typům, tj.: 

 kostelům obecně

 nejvýznamnějšímu farnímu městskému kostelu zvlášť, neboť v obou městech byl 

počet i objem jemu určených milodarů vyšší než v případě všech ostatních 

pamatovaných kostelů dohromady

 konventům žebravých řádů

 charitativním odkazům, jimiž rozumím odkazy špitálům, na almužny, zádušní 

hostiny a lázně pro chudé a odkazy služebnictvu

Vypočítávám průměrnou částku odkazovanou k jednomu z těchto čtyř účelů 

připadající na jednoho testátora. Nicméně neopomíjím ani fenomén testátorů-poutníků    

a obyčej vykonávání zástupné pouti za spásu duše určité osoby. Pro lepší představu         

o reálné hodnotě těchto odkazů zařazuji do této podkapitoly i krátkou sondu do dějin 

cen a mezd. Pátrám také po kšaftovnících řemeslnického původu. Na základě srovnání 

celkového objemu peněžních odkazů v závětech řemeslnických a ostatních, z nichž 

absolutní většinu představují kšafty kupců, kramářů, rentiérů nebo majitelů domů          

s šenkovním a várečným právem, které lze vcelku bezpečně řadit mezi městský 

„patriciát“21, se pokouším ověřit, v jaké míře již zvyklost sepsat poslední vůli pronikla 

také mezi příslušníky středních vrstev. Na příkladu odkazů olomouckému konventu 

svatého Bernarda a špitálu svaté Alžběty v Praze pod Vyšehradem upozorňuji                 

na nezbytnost sledování vývoje četnosti a objemu zbožných odkazů v relativně dlouhém 

období několika desetiletí, k němuž nabádám v úvodu. Snažím se také zodpovědět 

otázku, do jaké míry ovlivňovaly dramatické události doby husitské souhrnný objem 

peněžních zbožných odkazů v závětech Olomoučanů. 

Třetí oddíl neméně systematicky analyzuje zbožné odkazy nepeněžní povahy. 

Největší pozornost věnuji třem nejrozšířenějším typům odkazovaných movitostí, 

kterými jsou sukno, ošacení a obuv, šperky, pokrmy a nápoje. V souvislosti s posledně 

zmíněným typem nepeněžního odkazu popisuji obyčej odkazování zádušních hostin        

a lázní pro chudé. 

Čtvrtý oddíl se zabývá rozdíly v testamentární praxi mužů a žen. Ukazuji v něm,          

že ženy činily v průměru větší počet zbožných odkazů než muži, což se odráží  rovněž           

                                                
21 K obtížím s vymezením patriciátu  v pozdně středověkých městech viz Jaroslav  ČECHURA, Patriciát 
ve struktuře českých a moravských měst 14.-16. století, in: Časopis Národního muzea 157, 1988, č. 1-2., 
s. 32-51. 
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ve vyšší celkové odkazované částce. Pokusím se vysvětlit, proč se rozdíl v četnosti 

odkazů v mužských a ženských testamentech projevuje zejména v odkazech 

nepeněžních a proč jsou dominantní sférou ženské dobročinnosti odkazy charitativní. 

Objasním souvislost mezi vyšším podílem mužů, kteří pamatovali na kostel svatého 

Mořice, a tím, že byl v době, z níž pochází drtivá většina olomouckých kšaftů, právě    

ve výstavbě. 

Předmětem první části třetí kapitoly jsou nejfrekventovanější typy nepeněžních 

odkazů v mužských a  ženských  závětech. Objasním v ní, z jakých důvodů až na dvě 

výjimky, jež představují mezi plzeňskými testátory relativně velmi rozšířené odkazy 

venkovských nemovitostí a ze zřejmých důvodů také odkazy zbraní a zbroje, činily

ženy (nejen zbožné) nepeněžní odkazy častěji. V druhé části této kapitoly budu 

analyzovat nepeněžní odkazy jako ukazatele socioekonomického statusu zůstavitele 

závěti. Poukáži na značný rozdíl v četnosti výskytu luxusních předmětů v posledních 

vůlích příslušníků městského patriciátu a řemeslnické střední vrstvy. 

Ve čtvrté kapitole na základě místopisných údajů v olomouckých, plzeňských                  

a pro srovnání také znojemských závětech rekonstruuji „geografický horizont“

testátorů.Vymezuji vzdálenost lokalit, které jsou zde zmíněny v jednom z níže 

uvedených pěti kontextů svědčících o tom, že kšaftovníci měli s jmenovanými osobami 

a institucemi z těchto míst intenzivní sociální či hospodářské vztahy: 

A. nemovitý majetek testátorů situovaný mimo Olomouc/Plzeň 

B. zbožné odkazy církevním institucím nacházejícím se  mimo Olomouc/Plzeň 

C. odkazy příbuzným a přátelům žijícím mimo Olomouc/Plzeň 

D. mimoolomoučtí a mimoplzeňští  poručníci (vykonavatelé závěti) 

E. mimoolomoučtí a mimoplzeňští dlužníci/věřitelé testátorů 

Mým záměrem je ověřit předpoklad, že „geografický horizont“ obyvatel pozdně 

středověkých měst je tím „větší“, tj. zahrnující vzdálenější a v neposlední řadě také 

významnější sídla, čím důležitější úlohu příslušné město v daném období hrálo              

z hlediska obchodního, kulturního a politického.   
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K problému reprezentativnosti pramenné základny 

Ještě než zahájí samotný výzkum, musí se historik rozhodnout, zda pro 

interpretaci pramene zvolí přístup kvantitativní nebo kvalitativní. Jedná se o volbu 

zásadní. Lze ji s nadsázkou přirovnat k váhání přírodovědce, zda k pozorování 

zkoumaného objektu použije spíše teleskopu nebo mikroskopu. Jak rozdílné obrazy téže 

historické skutečnosti vyvstanou před očima při pohledu skrze okuláry pomyslného 

historikova dalekohledu nebo drobnohledu si čtenář jistě dokáže představit. 

Začínající student historie by si možná nyní položil naivní a chybnou otázku, 

který z těchto dvou tolik odlišných metodických přístupů je tedy lepší, „vědečtější“. 

Volba kvantitativních anebo kvalitativních metod pochopitelně závisí na tom,              

jaké aspekty historické skutečnosti hodlá badatel osvětlovat. Chce zachytit obecné 

vývojové trendy ve střednědobém či dlouhodobém horizontu? Nebo je jeho záměrem 

pokusit se o hloubkovou sondu do života nevelkého počtu konkrétních dějinných 

aktérů, jejímž výstupem bude pravděpodobně případová studie žánrově blízká 

etnografickým esejům? Každopádně se jedná o komplementární pojetí minulosti, která 

by se měla doplňovat . „Případové studie jsou potřebné k tomu, aby ukázaly, jaké hlavní 

tendence ovlivňovaly životy jednotlivců, zatímco statistická analýza  by měla ukázat,   

že probírané případy jsou skutečně typické a čím.“22

Z těchto důvodů jsem se rozhodl pro výzkum kombinovaný. Kvantitativní rozbor 

olomouckých a plzeňských testamentů, s jehož výsledky čtenáře seznamuji v druhé       

a na začátku třetí kapitoly, by měl pomoci k odhalení základních rysů olomoucké          

a plzeňské testamentární praxe a umožnit jejich komparaci s poměry v dalších 

středoevropských městech. Díky tomu bude možné posoudit, zda jsou typické, 

popřípadě čím. Kvalitativní analýza závětí by měla přispět k hlubšímu pochopení 

motivů testátorů a konkrétních typů ustanovení, které se v posledních vůlích pozdně 

středověkých měšťanů často vyskytovaly. 

Jsem přesvědčen, že kombinace kvantitativních a kvalitativních metod umožní 

jednak vytvořit plastičtější obraz pozdně středověké testamentární praxe                         

a také se vyvarovat základních pochybení, jichž se badatelé uplatňující jen jednu z obou 

metod někdy dopouštějí. O rizicích spojených s kvantifikací v historickém bádání jsem 

se již zmínil výše v souvislosti s metodologickými úvahami Thomase Krzencka              

                                                
22 P. BURKE, Žebráci, šarlatáni, papežové: historická antropologie raně novověké Itálii. Eseje o vnímání 
a komunikaci, Jinočany 2007, s. 14-15. 
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a Tomáše Malého.23 V případě kvalitativního výzkumu, ať už historického                    

či společenskovědního, mám na mysli především problém tzv. anekdotismu 

kvalitativních dat, který Alan Bryman výstižně charakterizoval takto: „V rámci 

kvalitativního výzkumu existuje tendence k anekdotickému přístupu při práci s daty     

ve vztahu k závěrům či vysvětlením. Krátkých rozprav, útržků z nestrukturovaných 

rozhovorů nebo příkladů partikulárního jednání je užíváno jako důkazů určitých tvrzení. 

Důvody k nespokojenosti spočívají v tom, že reprezentativnost či obecná platnost těchto 

fragmentů je zřídkakdy stanovena.“24 Anekdotický přístup se tedy projevuje účelovým 

výběrem příkladů podle toho, jak dobře se hodí k potvrzení autorem zastávané teorie. 

Anebo mu slouží pouze k zaujetí čtenáře a zároveň ke splnění požadavku nakladatelů           

na „přiměřený“ rozsah práce.25 To ovšem v žádném případě neznamená, že takto 

neseriózně postupují všichni kvalitativní výzkumníci a že bychom proto měli 

kvalitativní bádání raději zavrhnout pro jeho nízkou reliabilitu. Jak správně podotýká 

Miroslav Disman, „věrohodnost  kvalitativního výzkumu je dána jasností analytického 

procesu, jehož každý krok je v publikaci předložen a jehož správnost může být 

sledována i laikem.“26  Podaří-li se navíc badateli s pomocí kvantifikace a komparace 

prokázat, že interpretovaný jev není marginální ani čistě lokální, pak výtka 

nereprezentativnosti výzkumu rozhodně není  na místě. 

V Nejstarší městské knize olomoucké27 a v Památné knize olomoucké                    

z let 1430-149228 je celkem editováno 131 olomouckých závětí z let 1350-1469.         

38 z nich  (tj. 29%) představují testamenty ženské. Z 87 plzeňských kšaftů editovaných 

Josefem Strnadem29 daly ženy sepsat celkem 25, čili přibližně 29% podobně jako          

v Olomouci.30 Při pohledu na výše uvedené počty závětí je zjevné, že se nejedná          

                                                
23 T. KRZENCK, Methodische und methodologische Probleme, s. 218  a  T. MALÝ, Co nabízejí,             
s. 254-255 a 262. Viz pozn. 1 a 2.  
24 A. BRYMAN, Quantity and Quality in Social Research, London 1988, s. 77. 
25 D. SILVERMAN, Ako robiť kvalitatívny výskum, Bratislava 2005, s. 23. 
26 M. DISMAN, Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele, Praha 2007, s. 302. 
27 V.  SPÁČIL (ed.), Nejstarší městská kniha olomoucká z let 1343-1420, Olomouc 1982 (dále jen 
NMKO)
28 L. a V. SPÁČILOVI (eds.), Památná kniha Olomoucká z let 1430-1492, 1528 (Kodex Václava 
z Jihlavy),  Olomouc 2004 (dále jen PKO).        
29 J. STRNAD (ed.), Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad – část I. (1300-1450), 
Plzeň 1891; část II. (1450-1526),  Plzeň 1905 (dále jen LKMP I, LKMP II). 
30 29procentní zastoupení žen mezi zůstaviteli závětí v Olomouci a Plzni znamená podíl průměrný, 
odpovídající relacím v dalších středoevropských městech. Byl například jen nepatrně nižší než v Kostnici 
v letech 1360-1469, kde lze na základě Baurových údajů doložit 31% ženských závětí (viz P. BAUR, 
Testament und Bürgerschaft, s. 61) a naopak o málo vyšší než na Novém Městě Pražském, v němž 
Krzenck určil podíl žen mezi 948 testátory evidovanými v knize kšaftů z let 1455 až 1494 na 24,5%       
(T. KRZENCK, Prager und Pilsner Frauentestamente, s. 266). To je podíl shodný s Kadaní, jediným 
městem v českých zemích, které se svými 368 dochovanými testamenty z let 1465-1500 alespoň zčásti 
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o velký vzorek. Nepokládám to však za zásadní překážku pro provedení kvantifikace.

Jak poznamenal Tomáš Malý, „analyzovaný soubor sice musí splňovat alespoň základní 

předpoklady kvantifikovatelnosti, nicméně podniknuté rozsáhlejší výzkumy potvrzují, 

že tisíce kšaftů pouze nepatrně pozměňují obraz získaný na základě mnohem menšího 

vzorku.“31 Ostatně velmi  reprezentativní  vzorky čítající více než tisíc testamentů,      

jež jsou k dispozici například pro Nové Město Pražské32 nebo Kolín nad Rýnem,       

toho času nejlidnatější město v Říši, jsou opravdovou výjimkou.33 Zastávám názor,                      

že kvantifikace může být při interpretaci obsahu pramenů, jakými jsou pozdně 

středověké testamenty, velmi přínosná.  Jsem však dalek toho, abych se pokoušel         

z kulturní a sociální historie, na jejichž poli se pohybuji, dělat statistickou vědu. 

Zatímco editované plzeňské závěti pokrývají – byť nerovnoměrně - celé 

sledované období, slabinou olomoucké pramenné základny je ta okolnost, že 84%

analyzovaných olomouckých testamentů pochází z třicátých až padesátých let 15. století

(viz tab. č. 1), přičemž, jak ukážu níže na příkladu tamního observantského

konventu, zejména zbožné odkazy mužů i žen zřetelně reflektovaly jak aktuální potřeby 

určitých institucí, tak dobovou módu. Je proto nutné sledovat jejich preference 

v dlouhém období, jímž v pozdního středověku  vzhledem ke zmíněné relativně malé 

četnosti dochovaných závětí rozumím nejméně jedno století. 

                                                                                                                                              
přibližuje Novému Městu  (P. RAK, Kadaňské knihy trhů a testamentů z let 1465-1603, in: Sborník 
archivních prací 48, 1998/2, s. 76) a téměř stejný jako ve Vídni (25%). V největším z hanzovních měst 
14. století, v Lübecku, činil podíl žen-testátorek přibližně 20%. V dalším tehdy prosperujícím  hanzovním 
městě, Stralsundu, činil podíl žen mezi kšaftovníky ve 14. století téměř 40%, avšak v 15. věku pouze 
15%. Příčiny tohoto náhlého poklesu ženské testamentární aktivity zůstávají nejasné. Naopak 
v dolnorakouských městech nanejvýš střední velikosti, Korneuburgu a Tullnu, byl podíl žen mezi 
zůstaviteli posledních vůlí vyšší než ve všech dosud zmíněných městech - 32,8%, respektive 38,5%       
(P. BAUR, Testament und Bürgerschaft, s. 61, 63-64). Na základě několika málo ilustrativních příkladů 
nelze vyvozovat příliš obecné závěry, každopádně ale můžeme konstatovat, že neexistovala přímá úměra 
mezi velikostí města a podílem ženských testamentů, ačkoliv by se to vzhledem k nepochybně vyššímu 
podílu relativně zámožných žen v populaci velkého města zdálo být logické. 
31 T. MALÝ, Co nabízejí, s. 253. 
32 Ve dvou novoměstských knihách kšaftů zachycujících období 1436-1494, se jich nachází více než 1300         
(viz T. KRZENCK, Prager und Pilsner Frauentestamente, s. 266). 
33 Nejbohatší pramenný materiál z měst na území dnešní spolkové země Bádensko-Württembersko          
se nachází v Kostnici (221 testamentů z let 1360-1469). V poměrně významném  Freiburgu celkový počet 
testamentů datovaných do roku 1530 činí 73, pro švábský Ravensburg, město srovnatelné velikosti jako 
Olomouc a Plzeň,  máme k dispozici pouhých 26 testamentů z let 1306-1517 (viz P. BAUR, Testament 
und Bürgerschaft. s. 61).    
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Tab. č. 1 – četnost dochovaných olomouckých a plzeňských závětí

v jednotlivých desetiletích zkoumaného období

                    město  

období

Olomouc Plzeň

1350-1359 1 3

1360-1369 1 7

1370-1379 2 3

1380-1389 0 12

1390-1399 0 7

1400-1409 1 7

1410-1419 2 5

1420-1429 8 2

1430-1439 45 12

1440-1449 31 6

1450-1459 34 9

1460-1469 6 14

1350-1469 131 87
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VYBRANÉ ASPEKTY TESTAMENTÁRNÍ PRAXE 

1. Víra v očistec a její odraz v testamentární praxi    

Pro existenci očistce nenacházíme - na rozdíl od nebe a pekla - žádný přímý 

doklad v Písmu. Očistec nebyl ani implicitní součástí představ raných křesťanů              

o zásvětí. Pojímán jako třetí místo onoho světa sloužící duším zesnulých křesťanů 

k očistění od lehkých hříchů anebo nedostatečně na zemi odpykaných hříchů těžkých, 

aby mohly pohlédnout do tváře Spasitele, se objevil až ve 12. století a ve století 

následujícím získala víra v očistec status katolického dogmatu.34 Jakýsi přeobraz očistce 

lze však sledovat již v úvahách svatého Augustina, který „rozdělil lidi do čtyř kategorií: 

zcela dobří, předurčení vstoupit do ráje, zcela špatní, kteří přijdou do pekla, ne zcela 

dobří a ne zcela špatní, u nichž nebylo tak úplně jasné, jaký osud jim Bůh určí. Panovala 

představa, že zesnulí, kteří jsou v okamžiku smrti obtíženi pouze lehkými hříchy, se jich 

po smrti zbaví podstoupením očistných trestů prostřednictvím očistného ohně 

podobného ohni pekelnému umístněnému v místech očistění.“35 Ostatně již dlouho                     

před Augustinovým narozením křesťané věřili v účinnost přímluvných modliteb           

za mrtvé, jak jednoznačně dosvědčují liturgické formule a nápisy na raně křesťanských 

hrobech.36 „Žádná přesná znalost o eventuálním průběhu vykoupení ale neexistovala,      

a především kvůli chaosu v geografii záhrobí, kde neexistovalo žádné shromaždiště    

pro čekatele na peklo nebo ráj, se i těžko formovala.“37 „Papež Řehoř Veliký si na konci     

6. století představoval, že se místa očištění mohou nacházet na zemi, ale častějším

řešením bylo rozlišovat v pekle nižší část, skutečnou pekelnou propast, z níž není úniku, 

a vyšší peklo, odkud bylo možné po určité kratší či delší době trestu a očišťování 

vystoupit do ráje.“38 Ale teprve ve chvíli, kdy představa očisty duší ohněm ve „vyšším 

pekle“ jednoznačně  převládla a zároveň se prosadilo mínění, že z „míst očisty“ vede 

jen jedna cesta – k věčné blaženosti - třebaže může být dlouhá a strastiplná, vstoupil 

očistec v obvyklém smyslu slova na jeviště dějin. 

                                                
34 Konkrétně se tak stalo na II. lyonském koncilu roku 1274. Roku 1336 pak Benedikt XII. vyhlásil 
navazující dogma o topografii onoho světa. Podrobněji k dogmatizaci očistce a zpochybňování             
jeho existence „kacíři“ viz P. DINZELBACHER, Poslední věci člověka. Nebe, peklo, očistec                  
ve středověku, Praha 2004, s. 63-65. 
35 J. LE GOFF, J.-C. SCHMITT (eds.), Encyklopedie středověku, Praha 2002, s. 461. 
36 J. LE GOFF, Zrození očistce, Praha 2003, s. 23.
37 J. LE GOFF, Peníze a život. Ekonomika a zbožnost ve středověku, Praha 2005, s. 56. 
38 J. LE GOFF, J.-C. SCHMITT (eds.), Encyklopedie středověku, s. 461. 
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Význam přímluv za duše zesnulých po „zrození očistce“ ještě vzrostl.             

Bylo morální povinností řádného křesťana zkrátit očistcová muka zemřelých bližních, 

což mohl učinit modlitbou, půstem anebo almužnou. 

        HIERONYMUS BOSCH 

         „Smrt a lakomec“ (90. léta 15. století) 

      National Gallery of Art, Washington D.C.

Po prosazení dogmatu o očistci 

nabývalo v očích majetných věřících               

na důležitosti sepsání závěti. Zvyklost 

písemně vyjádřit poslední vůli přestala 

být téměř výlučnou záležitostí vysokého 

kléru a předních aristokratů a stále více 

se prosazovala také mezi měšťany,   

kteří se prostřednictvím zbožných 

odkazů snažili uniknout ze spárů 

démonů mnohdy ještě na smrtelné 

posteli. I tak těžký hříšník, jakým byl 

v očích pozdně středověké společnosti 

lichvář – nikoliv „obyčejný“ zloděj,    

ale svatokrádežník kupčící s časem, 

majetkem Božím - měl díky očistci      

až do posledního vydechnutí šanci 

zachránit svou duši, jestliže začal             

s upřímným pokáním provázeným  

snahou vrátit nespravedlivě nabyté 

peníze.39 Ve francouzských městech již               

ve 13. století, v českých zemích však 

spíše až od konce 14. věku, natolik 

vzrostl počet fundací, že se začaly 

sestavovat praktické     účetní   rozpisy, 

seznamy zemřelých, kam duchovní 

vkládali soupisy smutečních služeb, 

které jsou zavázáni denně vykonávat. 

Staroněmecký výraz pro testament –

Gescheft (a od něj odvozený staročeský 

ekvivalent kšaft) jsou výmluvným 

dokladem tehdejšího chápání poslední 

vůle jako „obchodu“ – konečného 

                                                
39 J. LE GOFF, Peníze a život, zejm. s. 59. 



vypořádání se zůstavitele s lidmi i Bohem. Achim Meyer trefně přirovnává

tento „obchod“ ke způsobu pojištění. Funkci pojistitelů zde plní hlavně žebravé řády, 

zbožný odkaz či odpustek jsou formami pojistné smlouvy a papežský stolec je institucí 

udílející pojistitelům licenci.40 Obdobně Philippe Ariès charakterizoval pozdně 

středověký kšaft jako dvoucestnou pojišťovací smlouvu uzavřenou prostřednictvím 

církve mezi smrtelníkem a Bohem.41

Potřebu testátorů zabezpečit si spásu své duše ještě umocnil „objev smrti“ -         

či přesněji hrůzy ze smrti - v pozdním středověku, zejména v reakci na zkušenost 

morových ran, které v polovině 14. století  tvrdě zasáhly téměř celou Evropu. Živí se 

náhle začali cítit opuštění. „Množství zádušních mší, jež autoři závětí vyžadovali, 

odráželo úzkostný zmatek vykořeněného a osiřelého individua. Dlouhý a téměř 

nepřerušený sled mší za zesnulé neměl jiný účel než obnovit potrhanou síť pout mezi 

světem vezdejším a záhrobním a znovu tak sblížit živé a mrtvé.“42

V západní Evropě se tak již od 13. století - v českých zemích ovšem nejméně se 

stoletým zpožděním - začal utvářet spletitý systém vztahů vzájemné závislosti mezi 

věřícími na tomto a onom světě, bohatými a chudými, kleriky a laiky, který se v této 

kapitole pokusím alespoň částečně osvětlit. S přihlédnutím k jeho komplexnosti může 

Norbert Ohler oprávněně tvrdit, „že živí a mrtví byli považováni za jedno společenství, 

které se rozprostíralo až na konec času a které se za sebe navzájem přimlouvalo: živí si 

v modlitbě připomínali mrtvé, kteří stále potřebovali jejich pomoc, a zemřelí, kteří už 

žili ve společenství blažených, prosili u Božího trůnu za živé.“43

Do kterého ze tří stavů onoho světa, jak označoval peklo, očistec a nebe Tomáš 

Štítný, poputuje duše zemřelého, závisí podle katolické věrouky na množství                 

a závažnosti hříchů, jichž se během svého pozemského života dopustí. Mnohé z nich    

ale mohou být v očích spravedlivého - zároveň však dobrotivého - Hospodina, odčiněny 

ještě na tomto světě a to díky čtveru milosrdenství, které ve své Postile připomíná 

reformní kazatel Konrád Waldhauser (asi 1326-1369).

                                                
40 A. MAYER, Fegefeuer und Bettelorden: päpstliches Marketing im 13. Jahrhundert. Ein Beitrag zur 
Analyse der Unternehmensgeschichte der katholischen Kirche unter Einsatz der Franchisetheorie, 
Marburg 1996. 
41 P. ARIĒS, Dějiny smrti I, Praha 2000, s. 237. 
42 Tamtéž, s. 687. 
43 N. OHLER, Umírání a smrt ve středověku, Jinočany 2001, s. 55-56. 
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Mnozí křesťané na to ovšem zapomínají a o spásu duše se začínají skutečně starat,     

až když vycítí, že jejich život se chýlí ke konci.

„Ale mnozí po hřiechu netbají na 

svú duši; mnohem viece tbají a snažni 

sú svého těla, aby je v rozkoši měli;  

jest-li nemocno kterým neduhem, ihned 

lékařstvie hledají; jest-li lačno,        

ihned hledají je nakrmiti; jest-li žiznivo, 

ihned hledají je napojiti. Ale na duši 

netbají, jest-li neduživa velikými 

hřiechy, aby ji uléčili svatú zpovědí        

a svatým pokáním. Toť jest prvé 

milosrdenstvie. 

Druhé milosrdenstvie jest, aby 

měl k svému bližnímu, ačť jest co proti

tobě učinil, aby jemu milostivě odpustil. 

A netoliko velí svého bližního milovati, 

ale i nepřietele; jako praví svatý Matěj: 

Milujte své nepřátely a čiňte dobře těm, 

kdož vás nenávidíš. A toť jest veliké 

milosrdenstvie. 

Třetie milosrdenstvie jest každému 

hřiešnému, aby želel s ním, žeť jest 

rozhněval svého Spasitele. Jakož velí 

sám Spasitel řka: Buďte milovníci svých 

bratřie, aby jeden druhého miloval        

a treskal [káral], dávaje dobrú radu 

k dobrému. Jakož svatý Pavel radí         

a řka: Jeden druhým se staraj a péči 

nes, a tak naplníme zákon boží. 

Čtvrté milosrdenstvie jest, aby měl 

jest milosrdenstvie k chudému, jemu svú 

almužnu dávaje; jakožto Tobiáš praví   

a řka: Ze všeho statku, což jmáš, čiň                                             

almužnu. Čím viece máš, tím viece     

pro Buoh dávaj chudému. Neboť jest to 

zlořečená ovce (totíž křesťan), ježto vlny 

nechce dáti pro Buoh, totíž maléj věci, 

snad kusa chleba, ano on, totíž milý 

Spasitel, chtěl dáti tělo i duši pro 

chudého. Neb to jest dobrý sud a skříně 

dobrá, v kteréjžto bývá schován tak 

drahý poklad, to jest duše chudého 

lačného; když ji nakrmíš a napojíš, 

učiníš sobě poklad věčný v nebesech. 

Zdělujmy se s chudými, rádi jim svú 

almužnú pomáhajmy a svým oděvem 

příkladem svatého Martina, ješto udal 

svého plášče chudému.“44

SIMONE MARTINI

„Svatý Martin dělící se o plášť

se žebrákem“ (10. léta 14. století);

freska v kapli sv. Martina

v kostele sv. Františka v Assisi

                                                
44 František ŠIMEK (ed.), Staročeské 
zpracování Postily studentů svaté university 
pražské Konráda Waldhausera, Praha 1947,     
s. 78-79. 



Stručně řečeno může tedy člověk předejít očistcovým mukám nebo si je alespoň 

významně ulehčit pravidelnou účastí na svaté zpovědi jdoucí ruku v ruce s opravdovou

lítostí nad spáchanými hříchy; tím, že bude milovat své bližní a odpouštět                    

jim křivdy, kterých se na něm dopouštějí; že jim bude nápomocen dobrým slovem               

a radou a že se o svůj nadbytek nebude zapomínat dělit s chudými.

Nezačne-li však hříšník dbát těchto Waldhauserových doporučení a zemře,       

aniž by učinil zpověď spojenou s upřímným pokáním, bude jeho duše navěky 

zatracena.    

Prvý z těchto stavů „jest přenezčastný; ten jest u věčném pekle, v němž věčně 

budú ti, kteříž v netbání na buoh, neuvěřivše v spasitele, sešli s tohoto světa, a pakli 

uvěřili, ale jsú opět v hřiech netbánie na buoh zašli pro svú pýchu, neb pro závist,       

neb pro hněv, neb pro lenost, neb pro lakomstvo, neb pro lakotu [tj. obžerství], neb pro 

smilstvo, že by pro které z toho v čem desatera božieho přikázanie nesdrželi, a v tom 

svój věk dokonali a z tohoto světa sešli, nevyjdúc zde pokáním z něho.“45  

Vůči pohanům a kacířům, stejně jako těm, kteří zemřeli ve smrtelném hříchu, tedy 

nemá Bůh slitování. Četní kající se křesťané se nicméně dopustili takových hříchů,       

že k jejich odčinění konání výše řečeného čtvera milosrdenství nestačilo. Anebo začali 

myslet na spásu své duše, kát se a činit milosrdné skutky příliš pozdě. Možná až na 

smrtelné posteli, na níž ustavili svůj kšaft, vyzpovídali se knězi a přijali poslední 

pomazání. Takové duše nemohou ihned po smrti vstoupit na nebesa a pohlédnout         

do tváře Spasitele. Nejsou ale ani navěky zatraceny, poněvadž „jest pak ještě lékařstvie 

jedno hřiechóm dopustilým, ktož se jich zde neočistí, ale ovšem velmě těžké: tojť           

po smrti čistec. A ta muka, jakž všecko písmo svatých mistróv praví, jest těžší, než která    

na světě muka; neb jest táž muka, jakož i u pekle, jednéž nenie věčná […]  Než jediné    

to jest tam dobré, že tú mukú nemóž se tak rozpáčiti [odvrátit] , by proto ztratil boží 

milosť;  ale když se pokaje tam a očistí těch všech smrtedlných hřiechóv, kterýchž sej´              

zde nedokál, a počen se káti, aneb  i  všedních když se očistí, jichž se jest zde neočistil,   

do nebes pojde.“46

                                                
45 A. J. VRŤÁTKO (ed.), Tomáš Štítný ze Štítného, Knihy naučení křesťanského, Praha 1873, s. 100  
(dále jen Knihy naučení). 
46 K. J. ERBEN, Tomáše ze Štítného knížky šestery o obecných věcech křesťanských, Praha 1852, s. 282
(dále jen Tomáše ze Štítného Knížky šestery). 
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Očista „pekelným ohněm“ je dozajista přetěžká, avšak „živí mohú čtverým 

obyčejem pomáhati mrtvým, aby spieše [dříve] jich duše vyšly z toho hoře, a aby ty 

muky byly odlehčeny. Ale jedné těm dušem mohú tak pomoci živí, ješto, donidž zde byli 

v tomto životě, zaslužili toho, aby jim to mohlo pomocno býti, což by za ně živí činili.       

I řku, že tím čtverým móž býti od živým umrlým pomoc: 

     Najprvé, když za ně velebnú drahú oběť těla a krve syna božieho na mši svaté 

obětují, podlé jeho ustaveni té svátosti. 

      Druhé, prosba a modlitva pomáhá dušem, od kostela [církve] i také od lidu jiného,        

ješto v náboženství modlé sě za duše svých známých a svých příbuzných.

     Třetie pomoc mohú duše v očistci mieti, když svatú almužnu činie za ně; 

     Čtvrtú, když jich příbuzní postí sě za ně.“47

Tato „spolupráce“ je výhodná pro obě strany. Zkracuje délku očistcových muk 

zemřelého, živým však přináší prospěch ještě větší, neboť „ktož rád pomáhá spasenie 

druhým, ten najprv sobě dobře činí, a potom jim; neb se ovšem dobře líbí Bohu,        

kdož má žádosť spasenie duší; aniž čím móž člověk tak brzo nalezti milosť boží,                  

jako pomáhaje dušém spasenie: leč živé uče cěstě boží a k dobrému jich ponúkaje,       

leč mrtvým z čistce tú věcí čtverú, jakoj´ tuto povědieno; neb milosť přikrývá množstvie 

hřiechóv.“48

Prvým způsobem, jak mohou živí pomoci duším v očistci, je sloužení zádušních 

mší. Zde hledejme příčinu vysokého počtu odkazů kostelům a řeholníkům – především 

žebravým řádům minoritskému a dominikánskému, které se v pozdně středověkých 

katolických městech těšily velké oblibě. Zásadní úlohu hráli nicméně kazatelé                

i při zajišťování přímluvných modliteb. Navíc před vznikem prvních laických zbožných 

bratrstev, která jsou v českých a moravských městech zakládána až od konce 14.,         

ale spíše až v 15. století, tedy opožděně ve srovnání se západní Evropou, měli řeholníci 

takřka „monopol na přímluvy“.49 V čem spočíval největší přínos mendikantů              

pro pozdně středověkou městskou společnost, dobře vystihl Tomáš Štítný: „Máť 

hospodář za svá mnohá obmeškáni pro světskú práci almužny činiti i oběti, pomáhati 

chudým, nedostatečným sluhám božím, ješto ve dne i v noci vedú službu boží, hodiny 

                                                
47 Tamtéž, s. 302-303. 
48 Tamtéž s. 284. 
49 Srov. J. LE GOFF, J.-C. SCHMITT (eds.), Encyklopedie středověku, zejm. s. 686. Podrobněji 
k působení laických zbožných bratrstev v Olomouci a Plzni viz s. 38. 
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pějí, mše slúžie, prosie boha za dobrodějce, nahrazují světského lidu v duchovních 

věcech obmeškání.“50

Mnozí testátoři popsali požadované zádušní služby zcela explicitně. Kupříkladu 

plzeňská měšťanka Kúna z Křimic „knězi a konventu kláštera svatého Jakuba v Starém 

městě Pražském z toho listu odkazuje pět kop grošuov, aby ½ kopy platu ročnieho           

a věčného kúpeno bylo, a za to aby prosby činili za duši její i jich přejšie vigiljími          

a mšemi zádušními při suchých dnech, najméň dvakrát do roka…“ 51

Obdobně vdova Adlička poručila „kopa platu věčného, aby kúpena byla a ten plat 

aby obrácen byl každé suché dni na třidceti svatých mší čtenie za její i jejich přejšie 

duše každého léta budúcně.“52

Symbolický počet třiceti zádušních mší, které měly být čteny v třiceti dnech         

po smrti kšaftovníka za spásu jeho duše, se v pozdně středověkých posledních vůlích 

vyskytuje poměrně často. A to nejen ve městech katolických, jakými byly Olomouc        

a Plzeň, ale rovněž v testamentech měšťanů Nového Města pražského, kde je určení 

konfesijní příslušnosti zůstavitele často komplikované. Z 1016 novoměstských 

testátorů, kteří v letech 1421-1518 sepsali závěť se zbožným odkazem, pouhých šest 

pamatovalo výhradně na katolické církevní instituce.53

Přání, „by mezi tiem až do třidcátého dne na každý den zaprosili jednu mši 

zádušní čtenú, a ofěru [oběť] svú tu položili…“ vyjádřil v kšaftu, jímž zakončuje      

svoje Knížky šestery o obecných věcech křesťanských, taktéž Tomáš Štítný.54

Štítný naopak zrazuje potenciální testátory mající potomky od neuvážlivého 

ustavování „věčných platů“, a obzvláště platů vysoké nominální hodnoty. „Když 

poručenstvie, totiž poslednie rozkázánie činiti budeš, prvé obmysl služebníky své, než 

kněži; neb totiž každý to, co je komu dlužen, najprvé má dáti a potom almužnu 

dobrovolnú. […] Neradímť toho, by, umřieti chtě, v to své děti zavázal, ješto by jim 

těžko bylo; neb i sami za sě budúť dlužni oběti činiti  a almužny podle svého statku, 

kdyžť vládnúti budú.“55 Ve své výše zmíněné moralistické závěti k tomu dodává:         

„O tom, co by pak učinili za mú duši, nemyslímť, byť má paměť zde na zemi věčná byla, 

                                                
50 Knihy naučení, s. 60. 
51 LKMP I 384 
52 LKMP II 1 
53 K. JÍŠOVÁ, Spása duše, s. 260, 263-264. 
54 Tomáše ze Štítného Knížky šestery, s. 312. 
55 T. ŠTÍTNÝ ze Štítného, Knihy naučení, s. 59. 
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aniž to muož tak, jakož mnozí mnie, vycházeti; protož nepřikazujiť věčného platu za svú 

duši, anižť velím, donidž jest naděje, žebych vnúčata měl jmieti, by dědin utrhali.“56

Další nařízení objevující se opakovaně v testamentech se zbožným odkazem 

představuje určení místa zůstavitelova pohřbu, v některých případech rozšířené              

o podrobné požadavky týkající se jeho průběhu. Tak tomu je  třeba v kšaftu již zmíněné 

paní Adličky, která si přeje „pohřeb její v kostele svatého Bartoloměje aby s poctivostí 

byl, kdež by sě poručníkóm vdole psaným jejím zdálo, postáv sukna na páry kupiec a ten 

chudým rozdadúc a k tomu ve všech kosteléch aby služby byly a každému kazateli 

rýnský zlatý dadúc a do špitála, tak aby za její duši v svátek pána boha prosili“57

Olomoucký měšťan Řehoř Moler poručil „k svatému Bernhardinu do kuchyně    

10 hř. a když by umieral, aby jemu hned žaltář čtli s velikým conductem a se 30 mšemi. 

Item chudým nuzným 10 postavuov sukna. Item 10 hř. vikářóm do bratrstvie na hrad      

a tu má ležeti.“58

Tomáš Štítný zaujímá ke zvyklosti nechat se pohřbít v kostelní kryptě či alespoň

při zdech kostelů, mezi testátory z vyšších městských vrstev poměrně rozšířené, 

indiferentní postoj.  Domnívá se, že kdož „volí pohřeb, kdež se naděje, že jeho známí 

budú bývati, aby zaň Boha prosili, tiem pamětlivějšie jej vzpomínajíc, dobrý jest úmysl;     

aneb když vida kde krásnú službu boží, neb šlechetné zákonníky, neb že se lidé sbierají 

tu  ve jmě boží, i volí pohřeb, žádaje té služby i obecné modlitby účasten býti, ještoj´     

za ty, kteříž tu hřbie, také volí dobře.“59 Zároveň je ale přesvědčen, že výjimečnost 

místa posledního odpočinku nemá přímý vliv na posmrtný osud duše a proto doporučuje 

svým čtenářům následovat příkladu svaté Moniky, jež měla říci: „Leckdes ve jmeno 

božie položte tělo, otevšudť je v súdný den Hospodin vzkřiesí: jen mějte mú paměť        

na svaté mši  při oběti těla božieho! Ani co rozkazovala, by jí slovútně pochovali.“60     

A tak poroučí  svým dětem, aby jej daly pohřbít  kdekoliv v posvěcené půdě. „Kdežť se 

vám bude zdáti podlé toho času a miesta, jakžť mě smrt nalezne, tu mě křesťanským 

pochovajte obyčejem: u vás mám správně najvětší na světě naději mieti; neb jste mi 

najviece dlužni.“61

                                                
56 Tomáše ze Štítného Knížky šestery, s. 311-312. 
57 LKMP II 1 
58 PKO 598
59 Tomáše ze Štítného Knížky šestery, s. 311. 
60 Tamtéž, s. 310. 
61 Tamtéž, s. 311
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Místu posledního odpočinku nepřikládá Štítný velký význam, žádá ovšem 

pozůstalé o vykonání konkrétních zádušních služeb. „Když umru, z úrokuov                

neb z nábytka den první službu zádušní u fary té, kdež bych byl, učiňte mi; a choďte jen 

k jedné mši k ofěře jednú, aneb dvakrát, a což chcete, to muožte spolkem položiti; 

nechceť mi se, byšte se mnoho túlali po kostele. Třetí den, a sedmý, a třidcátý tu učiňte, 

týmž činem, jako první. A rád bych, by mezi tiem až do třidcátého dne na každý den 

zaprosili jednu mši zádušní čtenú, a ofěru svú tu položili, jsúc u nie životy svými, tu, 

kdež by byli; nebť bych raději, by tu, kdež za mú duši měla by býti oběť na svaté mši těla 

pána a vykupitela našeho, byli vy také, nežli by miesto vás kterého viece několik mší 

bylo. A nemohl-li by z vás který tu, kdež bych ležal, býti, ale doplň ty mše u kteréhož by 

kostela byl neb kláštera. A pak, donidž z vás trvá kdo pro smrť, aby za každé léto činili 

úroční službu tu, kdež bych ležal, aby přitom a kopu na to vzdy naložili. A pakli by 

nebylo z vás některého na té službě, ale dada svú polovici té kopy, rozdajž chudým,      

(a) k tomu svých grošuov deset, aneb jinú zádušní službu  učiň, tu kdež bude.“62       

Jedná se o takové typy zádušních služeb, které se vyskytují poměrně hojně             

i v závětech olomouckých a plzeňských měšťanů. Od většiny těchto měšťanských 

kšaftů se nicméně zde citovaná Štítného poslední vůle liší hned ve čtyřech podstatných 

bodech:

I. Na vykonání zádušních mší ve třiceti dnech po svém skonu Štítný nevyměřuje žádnou 

konkrétné částku. 

II. Klade explicitní důraz na osobní účast svých dětí  na zádušních mších, a to včetně 

mší výročních. 

III. Částku ve výši jedné kopy úročného platu určenou na sloužení výročních mší nelze 

považovat za „věčný plat“, neboť tato povinnost pozbývá platnosti smrtí Štítného dětí. 

IV. Nestanovuje žádnou konkrétní církevní instituci, ve které by měly být tyto zádušní 

služby vykonány. 

Důrazně pak varuje všechny pozůstalé, aby se vystříhali okázalých                         

a prostopášných pohřebních hostin. „Když svým předkóm činíme zádušnie služby, 

abychom v pýše světské toho nečinili a v obžerství s neznabohy nekvasili, ale abychom 

v božie milosti s bohabojnými aneb chudými, jimž by toho třeba bylo, jedli a pili mrtvým 

slúžiec. Kaká je to útěcha, když živí svú hrdost ukazují a chlúbu, obžerstvo plodie, 

                                                
62 Tamtéž, s. 312
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zpravují [pomlouvají] živé i mrtvé, klevety pósobiec, a málo neb nic na boh pomniec,     

a tak, celý den kvasivše, pojedú rózno, zpivše sě druzí.“63 Naopak je žádoucí uspořádat 

střídmou zádušní hostinu a přizvat na ní několik pobožných chudých. Často jich bývalo 

dvanáct – analogicky k dvanácti apoštolům. Křesťan znalý biblického podobenství          

o Lazarovi měl mít na paměti, „že všeliký chudý viece dává bohatému nežli chudý         

od bohatého béře. Neb bohatý dává zemskú almužnu chudému a chudý dává bohatému 

duchovní a nebeskú, když bohatý pomáhá chudému. Chudý také pomáhá bohatému,    

neb jest Hospodin učinil chudého pro bohatého.“64

V olomouckých a plzeňských posledních vůlích narážíme na požadavek přichystat 

zádušní hostiny a lázně chudým výrazně řidčeji než na nařízení, aby byly slouženy 

zádušní mše a odříkávány přímluvné modlitby, ať už ze strany řeholníků, laických bratří 

anebo kazatelů v obdarovaných kostelech.65 Jediným ze čtyř obyčejů majících zkrátit 

muka duší v očistci nereflektovaným v olomoucké ani plzeňské testamentární praxi 

zůstává požadavek půstu  příbuzných za zesnulého. 

Otázku kolik novoměstských testátorů ve svých závětech přímo zmiňuje jeden    

ze čtvera způsobů, jak mohou živí ulehčit očistcová muka zesnulým bližním,                 

si položila rovněž Kateřina Jíšová. Dospěla k závěru, že „zatímco první dvě Štítného 

podmínky pro dosažení spásy duše, mše a modlitby, jsou v testamentech doloženy 

poměrně zřídka, a poslední čtvrtá – půst – vůbec, třetí podmínka – konání almužen -      

je zastoupena více než hojně.“66 Právě ve výrazně menším výskytu požadavku sloužení 

zádušních mší a připsání do knihy přímluv tedy spočívá nejpodstatnější rozdíl                

v preferencích testátorů v katolické Olomouci a Plzni ve srovnání s převážně umírněně 

utrakvistickým Novým Městem pražským. 

Pátý - Tomášem Štítným opomenutý - způsob ulehčení očistcových muk  

představuje vykonání zástupné pouti. V olomouckých či znojemských závětech             

se s nařízením vykonání zádušní pouti setkáváme celkem často, avšak v Plzni ustavil 

takový odkaz pouze jeden kšaftovník.67

                                                
63  Knihy naučení, s. 59.
64 František ŠIMEK (ed.), Staročeské zpracování Postily, s. 64-65. 
65 Připravit zádušní hostinu pro chudé nařídilo pět olomouckých a čtyři plzeňští testátoři. Vytopit pro ně 
zádušní lázeň požadovali čtyři testátoři v Olomouci a dva v Plzni. Podrobnější rozbor tohoto typu odkazů 
viz s. 49.
66 K. JÍŠOVÁ, Spása duše, s. 267. 
67 Podrobněji k otázce zástupných poutí a testátorů-poutníků viz s. 31. 



2. Analýza zbožných odkazů

2.1. Silné a slabé stránky hlavních kvantifikačních kategorií

Pomyslným základním stavebním kamenem práce je podrobný kvantitativní 

rozbor zbožných odkazů v závětech. Dříve než přistoupím k interpretaci získaných dat,

považuji za správné zdůvodnit, proč jsem zvolil příslušné kvantifikační kategorie a jaké 

důsledky z tohoto rozhodnutí plynou.  Nejprve jsem veškeré nalezené zbožné odkazy 

rozdělil na odkazy peněžní a nepeněžní. Toto rozdělení se na první pohled jeví snadné    

a jednoznačné. V praxi tomu tak ovšem není. V mnoha případech by určitý odkaz bylo 

teoreticky možné zařadit do obou kategorií. Typickým příkladem hraničního odkazu 

může být ten, v němž testátor pověřuje svou manželku, aby za 16 kop grošů dala 

zhotovit sukno a rozdělila je mezi chudé.68 Nakonec jsem je zařadil mezi nepeněžní 

odkazy, protože „výsledným produktem“, tedy tím, co se nakonec dostalo do rukou 

osob, jimž byl odkaz určen, nebyla výše zmíněná peněžní částka, nýbrž nařezané sukno 

připravené ke zhotovení oděvu. Analogicky jsem postupoval i u dalších obdobně 

formulovaných odkazů, z nichž pro ilustraci uvádím alespoň dva. V prvním testátorka 

požaduje, aby bylo nakoupeno obilí za osm kop grošů, z něj napečen chléb a ten rozdán 

chudým.69 V druhém, jehož obdoby se však několikrát opakují jak mezi olomouckými,                  

tak plzeňskými kšafty, jsou některé církevní instituci odkázány šperky z drahých kovů, 

zejména stříbra, které mají být roztaveny a ze získaného kovu vyroben konkrétní 

bohoslužebný předmět, nejčastěji mešní kalich.70 Naopak případy, kdy je za týmž 

účelem, tedy nákupem sukna pro chudé, odkázán ať již úročný plat, tedy pravidelný 

roční příjem, který býval svěřen do správy špitálním bratřím či městské radě,            

nebo jednorázová suma, lze podle mého názoru jednoznačně řadit mezi peněžní 

odkazy.71

                                                
68 „Item institalia, que sunt vendita per Margaretham, uxorem Graplerii, et per testamentarios               
pro 50 sex., quas ipsa Margaretha, Graplerii relicta, percipere debet et de hiis pro 16 sex. gr. debet 
emere pannos et distribuere pro pauperibus.“ (PKO 485) 
69 „Item acht schok sol man umb treid gegeben und das zu prot schicken und armen leuten geben.“            
( PKO 473) 
70 „Také chce, aby z pasu jejieho střiebrného pozlatěného na tkanici črné o dvú hřivnú, byl udělán kalich 
k tomu kaplanstvie.“ (LKMP I 345)  Obdobně jistý Jan (Johanes/Hannus) Weigel, měšťan olomoucký, 
odkazuje kostelu sv. Mořice stříbrný pozlacený pás na výrobu kadidelnice: „Item eine erhobenen gürtel 
ubiergolt hot er geschaft zu einem silberen rauchfas auch zu send Mauriczen.“ (PKO 588) 
71 Například „Item na voděv chudým žáčkóm odkazuje pět kop grošuov, takž jakž by se najlép zdálo          
a líbilo poručníkóm vdole psaným.“ (LKMP II 1) nebo „Najprvé odkazuje třinádcte kop grošuov           
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Specifickým případem jsou zbožné odkazy, které souhrnně označuji jako odkazy 

neurčitelných peněžních částek, popřípadě odkazy části jmění s neurčitelnou nominální 

hodnotou. Nejčastěji se jedná o odkaz všeho majetku nebo jeho nedostatečně 

specifikované části na zádušní služby anebo dobročinné účely.72 Řada těchto odkazů 

jsou sice odkazy peněžní, avšak takové, že jejich celkový objem nejsem schopen 

stanovit,73 takže nemohou být zařazeny do výpočtu celkového objemu peněžních 

odkazů. Vůbec nebo jen velmi přibližně lze rovněž určit peněžní hodnotu odkazů zboží 

a služeb. Z těchto důvodů vyděluji odkazy neurčitelných peněžních částek a odkazy 

jmění/částí jmění s neurčitelnou nominální hodnotou jako zvláštní kategorii, kterou    

pro účely kvantifikace přidružuji k odkazům nepeněžním. 

Celkový objem peněžních odkazů jednotlivým institucím a souhrnná suma všech 

peněžních odkazů v obou zkoumaných městech jsou tedy údaje se značně omezenou 

statistickou relevancí. První důvod je zřejmý – nejsou v nich zahrnuty veškeré zbožné 

odkazy. Druhý důvod tak očividný není, což mu však ani v nejmenším neubírá             

na závažnosti. Jedná se o otázku, kdo byli pozdně středověcí testátoři, tedy k jakým 

sociálním a majetkovým vrstvám náleželi. Zároveň se kriticky ptejme, jak velký - nebo 

                                                                                                                                              
na lázny věčné chudým k mytí každého léta, tak aby plat za těch XIII kop grošuov kúpen byl k věčnosti…“ 
(LKMP II 114)
PKO 484 – „Item testavit, ut pro 20 marc. emantur stamina panni et dentur pauperibus infra tres annos, 
videlicet quolibet anno pro tercia parte.“ Zde jde o skutečně hraniční případ, neboť cílové skupině, tedy 
chudým,  se opět nakonec dostane sukna, nikoliv peněz, avšak ne naráz, ale ve třech letech, a ne z rukou 
pověřených dědiců, nýbrž špitálních bratří, kterým tato suma byla svěřena spolu s dalšími dvaceti 
hřivnami, za něž měli zakoupit úročný plat špitálu. Ve většině jiných případů je situace mnohem 
jednoznačnější.  Ať již se jedná o  stručnou a výstižnou formulaci „Item 10 guld. armen leuten                 
zu cleiden.“ (PKO 563) nebo odkaz obdobné povahy jako v případě výše citovaného zápisu č. 484, 
pouze s tím rozdílem, že zde není předmětem sukno, ale jídlo pro chudé: „Item er hot geschaft              
und bescheiden drey mark arm leut zu speisen drey jar nocheynanderauf iczliche quatemper 16 gr.“ 
(PKO 570) 
72 Plzeňský měšťan jménem Ambrož „domek a vinici i šaty postelnie a ostatek všeho statku –                 
ten odkazuje na mše svaté a skutky milosrdné.“ (LKMP II 174).  Niklas Pfabentrit nejprve zaopatřuje své 
příbuzné, činí rovněž tři peněžní a jeden nepeněžní odkaz a co poté zbude z jeho výše řečeného majetku, 
má být obráceno na chudé: „…und die ubermas von den gurtl, der banck und des weins und des smers 
schaft er armen leuten nach der gescheftleut rat und derkentnuss.“ (PKO 521) Obě tyto varianty v sobě 
spojuje stručná poznámka na konci závěti Jana tkanečníka: „Item alia omnia, que ultra prefata testata 
remanerent testavit, ut dentur pauperibus et ecclesiis pro salutate anime sue.“ (PKO 464)  
73 Typickým příkladem je poslední vůle Tomáše Pabianka, který nařídil, aby dědicové dali z příjmů jeho 
velkého mlýna každou neděli po haléři všem chudým ve špitále (LKMP I, 153 – „Item super suo magno 
molendino, sito ante nostram ciuitatem, delegauit, ut de eodem molendino temporibus perpetuis singulis 
diebus dominicus ante prandem detur cuilibet infirmo in hospitali preurbii nostre ciuitatis per unum 
halensem.“). Zde jsme limitováni neznalostí přesného počtu obyvatel městského špitálu. Navíc tento 
počet byl nepochybně proměnlivý. Ve výrazně lepší situaci však kvantifikující historik není ani tehdy, 
jedná-li se o jednorázový peněžní odkaz následujícího typu: „Item ač by pán buoh nadepsané panie 
Adličky neuchoval a umřela, pohřeb její v kostele svatého Bartoloměje aby s poctivostí byl, kdež by sě 
poručníkóm vdole psaným jejím zdálo, postáv sukna na páry kupiec a ten chudým rozdadúc a k tomu ve 
všech kosteléch aby služby byly a každému kazateli rýnský zlatý dadúc a do špitála, tak aby za její duši 
v svátek pána boha prosili.“ (LKMP II 1) Kolik kostelů jsou ony „všechny“ a kolika kazatelům-
přímluvcům nakonec poručníci vyplatili po rýnském zlatém, jak je svrchu psáno, zůstává neobjasněno. 
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spíš malý - podíl v populaci města tvořili.74 Dále bychom si měli uvědomit,                    

že neexistuje přímá úměra mezi objemem zbožných odkazů a celkovou majetností 

zůstavitele závěti. Neboli jako pramen k poznání majetnosti obyvatel měst lze 

testamenty použít jen v omezené míře a se značnou opatrností. 

Poslední z těchto základních kategorií jsou odkazy podmíněné, v případě 

zbožných odkazů převážně smrtí primárního dědice.75 S otázkou, jakým způsobem 

s tímto problematickým typem odkazu naložit,  jsem si poradil následujícím způsobem. 

Jelikož je v příslušném testamentu ta či ona církevní anebo charitativní instituce 

zmíněna, zařadil jsem takovou závěť mezi testamenty se zbožným odkazem bez ohledu 

na to, zda se v ní vyskytují ještě další nepodmíněné odkazy. Takových případů naštěstí 

není mnoho  (osm v Olomouci a pět v Plzni). Naproti tomu si zde nemůžeme být jisti, 

zda vůbec nějakou, případně jakou částku určitá instituce nakonec získala.                

Proto podmíněné peněžní odkazy nezahrnuji do kvantitativní analýzy ve snaze 

eliminovat riziko statistického zkreslení. Již z toho důvodu, že se, jak je patrno              

ze zvolených příkladů, často jednalo o velmi vysoké částky. Neznamená to ovšem,      

že bych jim připisoval menší výpovědní hodnotu z hlediska kvalitativního a že tudíž 

budou v této práci zcela opomenuty. 

                                                
74 Výstižně tento problém zhodnotil Paul Baur na následujícím teoretickém příkladu: Počet obyvatel 
Kostnice se v 15. století  pohyboval v rozmezí pěti až šesti tisíc, z nichž v průměru necelé dva tisíce       
(tj. přibližně třetinu) tvořili  lidé majetní registrovaní v berních knihách – tedy potenciální testátoři. 
Testamentů z celého 15. století však známe pouhých 245. Jestliže předpokládáme, že za oněch sto let se 
vystřídaly tři generace testátorů, pak z jedné generace nemáme k dispozici o mnoho více než 80 závětí. 
Jinými slovy, dochovaly se testamenty každého dvacátého až pětadvacátého majetného obyvatele
Kostnice 15. věku, z čehož plyne oprávněná otázka, do jaké míry jsou projevy zbožnosti a milosrdenství 
nacházející se v závětech reprezentativní. Neboli do jaké míry zrcadlí ekonomické a eschatologické 
uvažování majetných obyvatel pozdně středověkých měst? Či alespoň jejich horních vrstev, k nimž lze 
zůstavitele v naprosté většině případů spolehlivě zařadit. (P. BAUR, Testament und Bürgerschaft,           
s. 114-115). 
75 Například Lucas Salczer odkazuje úročný plat 100 kgč špitálu pod podmínkou, že předčasně zemřou 
oba jeho synové: „Ab eyner der obgenanten seiner sune, ee er mundik wurde, mit dem tode abginge,       
do got vor sey, so sal solch gut an den andersen kommen und gevallen. Sturben ader baide ee, denne sy 
mundik wurden, so sullen die hundert schok zinses auf Brun in das spital alhy zu Olmuncz zu ewigen 
zeiten gevallen…“ (PKO 570) Značně odlišným případem je závěť Jakše Kabelce, v níž testátor leže       
na smrtelné posteli učinil podmíněný zbožný odkaz ve snaze zabezpečit dědictví pro svého dosud 
nenarozeného potomka, jehož výše závisí na jeho pohlaví: „A jakož paní Katruše, žena jeho po dietěti jest 
těžka, jestliže jí pán buoh pomóže, že to dietě porodí a na svět přijde a syn bude a živ zuostane, tehdy jiné 
všecko zbožie téhož Jakše Kabelce mimo napředepsané rozkázánie zuostalé týž Jakeš Kabelec tomu synu 
odkázal, aby v tom dědil; pakli by dcera byla, tehdy té dceři vedle jiných dcer toliko sto kop grošuov 
z zbožie jeho Jakšova má dáno býti a z uostatku jeho zbožie mimo toto rozkázánie má dáno býti šedesát 
kop grošuov na kaplanstvie, a za těch šedesát kop grošuov plat kaplanu kúpen býti, a to kaplanstvie zde    
u fary uděláno býti, aby věčná tu památka a prosba za jeho předky i za jeho duši byla.“ (LKMP I 287).
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2.2. Peněžní zbožné odkazy 

Peněžní odkazy jsou jasně převažujícím typem zbožných odkazů v obou 

srovnávaných městech. V Olomouci jsem ve zkoumaném období identifikoval             

67 kšaftů s nejméně jedním nepodmíněným peněžním zbožným odkazem, to znamená,

že se vyskytovaly v 78% všech závětí se zbožným odkazem. V Plzni jsem určil            

64 posledních vůlí s nepodmíněným peněžním odkazem, tj. 82% celkového počtu závětí 

zahrnujících jakýkoliv zbožný odkaz. Podíl testamentů s nepeněžním zbožným 

odkazem anebo odkazů neurčitelných peněžních částek je v Olomouci ve srovnání 

s peněžními odkazy 55% a v Plzni 58%. 

Nyní zaměřme pozornost na typy institucí, jimž byly tyto odkazy určeny. 

Nejrozšířenějším typem institucí, na které pamatovali olomoučtí i plzeňští testátoři,      

byly kostely, zejména nejvýznamnější farní kostel v daném městě. To znamená kostel 

svatého Mořice v Olomouci a kostel svatého Bartoloměje v Plzni. V Olomouci             

na prestižní kostel pamatovalo přibližně šest z deseti testátorů, v Plzni bezmála dva        

ze tří. Naproti tomu na některý z dalších 12 kostelů zmíněných alespoň v jedné 

olomoucké závěti pamatovalo 26 testátorů. Čili jen 30% těch, kteří učinili jakýkoliv 

zbožný odkaz. V Plzni je podíl kšaftovníků pamatujících na celkem 13 kostelů mimo

hlavní farní kostel svatého Bartoloměje téměř identický. Ještě doplňme, že v případě 

„ostatních kostelů“ se jednalo také o kostely nacházející se v blízkých obcích, popřípadě

i v některých vzdálenějších městech. Mezi odkazy příslušným kostelům řadím rovněž 

odkazy ke kaplanství, ke kaplím a oltářům zde stojícím, částky určené na pohřbení 

testátora v příslušném kostele a vykonávání zádušních služeb za spásu jeho duši tamtéž. 

Další často vzpomínaný typ institucí představují  konventy žebravých řádů –

minoritů a dominikánů. V Olomouci se roku 1453 usídlili ještě mniši další františkánské 

řehole – observanti od sv. Bernarda.  Testátoři v obou městech nicméně pamatovali         

i na další, vzdálenější mendikantské konventy.76

Velmi oblíbené jsou odkazy charitativní. Do této kategorie jednoznačně spadají  

odkazy obyvatelům špitálů a špitálním bratřím a odkazy na almužny pro blíže 

neupřesněné chudé. Specifickým typem dobročinných odkazů jsou tzv. zádušní hostiny 

a lázně pro chudé.  Zařadil jsem sem však i odkazy špitálním kostelům a odkazy 

                                                
76 Plzeňský měšťan Heřman starší na Vlčicích pamatoval na dominikánské konventy v Písku                     
a v Ústí    nad Labem, (LKMP I 138) a jeho spoluměšťanka Kúna z Křimic na minoritský klášter svatého 
Jakuba na Starém Městě pražském (LKMP I 384). V Olomouci dva testátoři pamatovali na minoritský 
konvent v Krnově     (PKO 469, PKO 516), po jednom kšaftovníku vzpomnělo na  minority v Opavě 
(PKO 511) a v Uničově (PKO 518). 
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nepříbuzným osobám z nejnižších sociálních skupin – konkrétně služebnictvu a chudým 

žákům městské školy či škole samé. 

Z dalších typů zbožných odkazů zasluhují větší pozornost také pouti. Zde lze 

rozlišovat mezi závěťmi, jejichž zůstaviteli jsou lidé chystající se vykonat pouť,              

a závěťmi s nařízením zástupného vykonání pouti. Mezi olomouckými testátory jsem 

dohledal tři poutníky, mezi plzeňskými čtyři. Ale zatímco v plzeňských kšaftech se 

nalézá jediný požadavek na vykonání zástupné pouti za spásu zůstavitelovy duše, 

v Olomouci vykonání jedné nebo více zástupných poutí nařizuje celkem 13 testátorů. 

Souhrnný počet plánovaných či zástupně požadovaných poutí dělá v Olomouci 23, 

v Plzni 5, celkem tedy 28. Drtivá většina z nich (18) měla nikoliv překvapivě směřovat 

do Říma. Druhá příčka patří v pozdním středověku nejoblíbenějšímu středoevropskému 

poutnímu místu - Cáchám (celkem 8 nařízených poutí). Po jednom poutníku se mělo 

vydat do Jeruzaléma k Božímu hrobu, do Mariazell a do Vídně.77

U dalších typů zbožných odkazů se jejich význam v Plzni a Olomouci významně 

lišil. Odkazy na zádušní domky se vyskytují pouze v olomouckých testamentech, jak je 

patrno z tabulky č. 2 srovnávající objem nepodmíněných peněžních odkazů jednotlivým 

typům dobročinných institucí a celkový objem všech nepodmíněných peněžních 

zbožných odkazů v obou městech.  

                                                
77 Řím a Cáchy představovaly rovněž nejčastější cíle pozdně středověkých poutníků hamburských, 
stralsundských, krakovských, lounských a řezenských. V případě jihlavských poutníků jde o jediné dva 
doložené cíle. Z Hrdinou srovnávaných měst tak v tomto ohledu jedinou výjimku představuje Vídeň,       
pro jejíž měšťany byl nejoblíbenějším poutním místem Mariazell, kam směřoval každý třetí vídeňský 
poutník, zatímco do Říma každý čtvrtý. Na rozdíl od zmíněných německých měst a Vídně nedochází 
v 15. století ve srovnávaných městech českých a moravských k výraznému nárůstů obliby blízkých 
poutních míst regionálního významu na úkor Říma či Cách. Podrobněji viz J. HRDINA, Civis peregrinus 
Bohemicus: Fernwallfahrten böhmischer Bürger im Spätmittelalter, in: Roma – Praga, Praha – Řím. 
Omaggio a Zdeňka Hledíková, vyd. Zdeněk Hojda, Martin Svatoš a kol., Praha 2009 (= Bollettino dell' 
Istituto storico ceco di Roma, Supplemento), s. 174-181. 
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Tab. č. 2 – Srovnání objemu nepodmíněných peněžních zbožných odkazů 
v Olomouci a v Plzni 

poč. jednotka kgč úročného platu kgč zlaté ražby
město

adresát Olomouc Plzeň Olomouc Plzeň Olomouc Plzeň
prestižní kostel 53k 4gr. 85k 36gr. 611k 42gr. 132kgč 316 uh. fl. -

mendikanti 18k 2gr. 69k 4gr. 175k 28gr. 60k 6gr. 308 uh. fl. -
charitativní 9k 36gr. 16k 23gr. 438k 36gr. 91kgč 177 uh. fl. 1 rýn. zl.
zástupné pouti - - 21k 32gr. _ 32 uh. fl. -
ostatní kostely 50k 40gr. 8 kgč 109k 20gr. 117k30gr.1) 50 uh. fl. 3 rýn. zl. 
kláštery 5k 52gr. 30 gr. 75k 44gr. _ _ -
laická bratrstva 16 gr. - 92k 24gr. _ 4 uh. fl. -
obec2) - 2 kgč 20k 18gr. 115k30gr.3) 18 uh. fl. -
zádušní domky - - 67k 12gr. - 22 uh. fl. -
ostatní 2k 24gr. 8 kgč - - 55 uh. fl. -

celkem 131k 22gr. 189k 
33gr.

1606k56gr. 486k 6gr. 982 uh. fl. 4 rýn. zl.

1)   z toho 100 kgč jeden odkaz 
2)   odkazy obci k „obecnému blahu“, na opravu mostů a cest apod.
3)     z toho 100 kgč jeden odkaz 

Úzce související tabulka č. 3 srovnává četnost nepodmíněných peněžních odkazů 

příslušným typům dobročinných institucí, přibližnou průměrnou hodnotu 

nepodmíněných peněžních odkazů té které instituci připadající na jednoho testátora          

a celkovou průměrnou částku, kterou olomoučtí a plzeňští kšaftovníci pamatovali         

na zbožné odkazy. 

Tab. č. 3 - Srovnání přibližné nominální hodnoty  průměrného peněžního odkazu
                   připadajícího na jednoho testátora u čtyř nejvýznamnějších typů institucí1)

město Olomouc Plzeň 
typ 

institucí
počet testátorů průměr/testátor počet testátorů průměr/testátor

prestižní
kostel 47 19,5 kgč 43 23 kgč

žebraví
mniši 26 19,5 kgč 37 20,5  kgč

charitativní 
instituce 33 18,5 kgč 20 13 kgč
ostatní 
kostely 28 23 kgč 11 18 kgč

celkem2) 67 52,5 kgč 64 38,5  kgč
1)

veškeré peněžní odkazy jsem pro potřeby této tabulky přepočetl na kgč. Vycházím z toho, že úročný plat            
bylo možno zakoupit za částku ve výši desetinásobku nominální hodnoty platu (tzn. např. úročný plat 1 kgč           
bylo možno pořídit za 10 kgč). Kurz uherského florénu se po většinu zkoumaného období pohyboval kolem 30 grošů      
za florén. Směnný kurz uherských florénů k rýnským zlatým byl v této době zhruba 3:4.  Zaokrouhlováno s přesností 
na 0,5 kgč. 
2)  

tzn. suma všech nepodmíněných peněžních odkazů (viz tab. 2), nikoliv pouze odkazů čtyřem hlavním typům 
pamatovaných institucí. 
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Data z výše uvedených dvou tabulek potvrzují, že Olomouc byla nejen s největší 

pravděpodobností větším, ale i bohatším městem než Plzeň. Zámožní a štědří ovšem 

byli testátoři v obou městech. 52½, resp. 38½ kop grošů připadajících průměrně           

na zbožné odkazy jednoho zůstavitele závěti v tom kterém městě jsou velmi vysoké 

částky. Například tržní cena 14 domů ve vnitřní Olomouci, které byly prodány v letech 

1411-1439, se pohybovala v rozmezí od 4 do 90 kop grošů a průměrná prodejní částka 

činí zhruba 27,5 kopy. Nejdražší nemovitostí prodanou v tomto období byl rozlehlý 

špitálský dvůr, který Mathes Prager roku 1416 odkoupil od správců špitálu za 224 kop 

grošů.78 Orientační představu o cenové hladině spotřebního zboží si lze udělat              

už na základě údajů v samotných testamentech. Tak například paní Markéta, plzeňská 

měšťanka, odkázala roku 1367 chudým dva slady, aby jim z nich bylo navařeno pivo, 

z nichž každý ocenila na 55 grošů.79 Plzeňský soukeník Petr Pucher odkázal léta 1385 

chudým sud piva za 5 grošů.80 Jeho spoluměšťan, švec Strýc, nařídil ve své poslední 

vůli (1460), aby dvaceti chudým byly ušity kožichy, každý po uherském zlatém.81

Poměrně dobře jsme díky závětem zpraveni o tehdejších cenách sukna. U nejlevnějšího 

odkazovaného sukna, jež jsem nalezl v závěti olomouckého měšťana Michaela Czotla 

z dubna 1433, udává testátor cenu 1,5 kopy nebo hřivny grošů za postav                       

(tj. cca 17,7 metru).82 Obvyklá cena postavu nejobyčejnějšího hrubého sukna místní 

výroby, nejčastěji odkazovaného chudým, byla v první polovině 15. století 2 kopy 

grošů.83 Cena nejdražšího odkázaného sukna činila 3 kopy grošů za postav.84 Nyní tyto 

částky porovnejme se mzdami ve stavebnictví v příslušném období. Týdenní mzda 

mistra zedníka se během rozsáhlé stavební činnosti ve Svatovítské katedrále                  

na Pražském hradě v letech 1372 - 1378 obvykle pohybovala v rozmezí 13 až 15 grošů, 

                                                
78 Podrobněji k cenám olomouckých nemovitostí v 15. století viz M. VESELÝ, R. ZAORAL, Majetková 
struktura obyvatel Olomouce v 15. a 16. století ve srovnávací perspektivě, in: Olomoucký archivní 
sborník 6, Olomouc 2008, s. 39-41.
79 LKMP I 99
80 LKMP I 147 
81 LKMP II 75 
82 PKO 451 
83 Sukno s explicitně vyjádřenou cenou za postav dvě kopy grošů bylo odkázáno v těchto závětech:            
LKMP I 357 (1437), LKMP I 376 (1446), PKO 473 (1434), ale rovněž v závětech měšťanů Nového 
Města pražského. Například Prokop Palů nařídil, „za dvě kopy grošů aby kupovali každý rok sukno           
až do sedmi celých let pořád zběhlých i rozdávali mezi chudé a nedostatečné lidi…“ Matěj Čistota 
poručil, „…aby v jednom nebo ve dvou letech konečně po mé smrti čtrnácte postavů sukna šerého          
po dvou kopám postav počítajíc chudým a nuzným lidem z mého statku pro Milý Bůh vydáno…“ 
Citováno dle K. JÍŠOVÁ, Péče o chudé, s. 260.
84 PKO 478 (1431)



34

mzda mistra tesaře v rozpětí 16 až 20 grošů.85 Na hradě Zvíkově si během přestavby 

v letech 1431 - 1472 vydělal obyčejně mistr tesař 2 - 2,5 groše za den v létě                  

(tj. od svatého Jiří do svatého Havla) a půldruhého groše v zimě. Nádeník se musel 

spokojit s jedním grošem denní mzdy v létě, a čtyřmi až šesti denáry v zimě podle 

náročnosti práce. Ve Znojmě byla mzdová hladina mírně vyšší. Počátkem 15. století 

dělala obvyklá letní mzda mistra tesaře 3 groše, zimní 2, po roce 1426 letní i zimní 

denní mzda tesaře vzrostla o jeden groš. Denní mzdy nádeníků se pohybovaly v rozmezí 

6 - 10 denárů počátkem 15. století, od druhé čtvrtiny 15. věku v rozmezí 8 - 12 denárů 

v závislosti na obtížnosti práce a ročním období.86 S ohledem na velikost a význam 

Olomouce a Plzně lze předpokládat, že obvyklé mzdy zde byly přinejmenším stejně 

vysoké jako ve Znojmě. V každém případě mzdy ve městech bývaly vyšší než              

na venkově. 

Z tabulky č. 2 nicméně plyne ještě jiný zajímavý poznatek. V Plzni odkazy 

úročných platů činí 80% nominální hodnoty všech nepodmíněných peněžních zbožných 

odkazů, tedy více než dvojnásobek ve srovnání s Olomoucí (38,5%). Není tomu tak 

proto, že by několik velmi zámožných plzeňských testátorů odkázalo úročné platy 

mimořádné výše, nýbrž jde o důsledek zásadně odlišné struktury peněžních zbožných 

odkazů ve srovnávaných městech. Podíl testamentů s peněžním zbožným odkazem 

neobsahujících žádný odkaz úročného platu je v Olomouci přibližně dvoutřetinový, 

v Plzni sotva pětinový. Naopak 58% plzeňských kšaftovníků oproti 9% olomouckých 

učinilo v závěti výhradně odkaz(y) ve formě úročného platu. Testamentární praxe mužů 

a žen se z tohoto hlediska podstatně nelišila. 

Pokračujme však v úvahách o sociálních a majetkových poměrech testátorů.   

Další známkou větší zámožnosti olomouckého patriciátu jsou počet a objem odkazů     

na ostatní kostely a poměrně velký počet mužských i ženských klášterů. Čtyři olomoučtí 

testátoři pamatovali na klášter svaté Kláry, tři na augustiniánky, dva na premonstráty 

z Hradiska, po jednom kšaftovníku odkázalo část jmění kartuziánům v Dolanech           

                                                
85 M. SUCHÝ, Castrum pragense. Sulutio Hebdomadaria Pro Structura Templi Pragensis. Stavba 
Svatovítské katedrály v letech 1372-1378, I. díl, Praha 2003., s. 26 a 29. 
86 Ke mzdám stavebních povolání na hradě Zvíkově viz J. ČECHURA, M. RYANTOVÁ, Stavební 
činnost na Zvíkově v letech 1431-1472, in: Castellologica bohemica 1, 1989, s. 45-47. K cenám a mzdám              
ve Znojmě viz zejména J. NOVOTNÝ, Mzdy a ceny ve Znojmě v době předbělohorské, in: Ceny, mzdy    
a měna 2, 1963, s. 24-26. 
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a mužským augustiniánským klášterům v Olomouci a ve Šternberku. Naproti tomu 

v Plzni na kláštery nežebravých řádů nepamatoval žádný z testátorů. 

                        

Výrazně vyšší je v Olomouci také podíl kšaftovníků činících charitativní odkazy             

a rovněž průměrná výše nepodmíněných peněžních charitativních odkazů připadajících 

na jednoho testátora. Zde příčinou není jenom větší průměrná zámožnost olomouckých 

testátorů, ale také ta skutečnost, že zatímco Olomoučané v posledních vůlích podělují tři 

špitální instituce – veliký špitál Ducha Svatého na předměstí a dvě leprosária – svatého 

Ondřeje a Panny Marie, v Plzni jsou veškeré adresné odkazy chudým určeny 

městskému špitálu Máří Magdalény. Testátory zcela jasně nejčastěji pamatovanou 

charitativní institucí v Olomouci je špitál Ducha Svatého zmíněný v závětech 25 z 31 

testátorů, kteří učinili nepodmíněný peněžní charitativní odkaz a navíc ještě v pěti 

závětech s nepeněžním odkazem. Vysoká byla rovněž průměrná výše peněžního odkazu 

špitálu připadající na jednoho kšaftovníka (14,5 kopy), jež je více než dvaapůlkrát vyšší 

ve srovnání s průměrnou výší peněžního odkazu plzeňskému městskému špitálu        

(5,5 kopy) anebo špitálu svaté Alžběty pod Vyšehradem (5,2 kopy), nejčastěji 

obdarovávané charitativní instituci mezi obyvateli Nového Města pražského, na kterou

během let 1434-1494 pamatovalo celkem 107 testátorů.87 Rovněž počet testátorů 

odkázavších určitou částku plzeňskému špitálu Máří Magdalény je výrazně nižší (devět 

posledních vůlí s peněžním odkazem tomuto špitálu a k tomu jedna s odkazem 

nepeněžním). 

Naproti tomu kšaftů s odkazem městské škole anebo chudým žákům nalézáme 

v Plzni sedm a v Olomouci jen jeden.88 Nemyslím si, že by zámožní olomoučtí měšťané 

připisovali vzdělávání mládeže menší význam než městské elity plzeňské. Spíše lze 

tvrdit, že prestižní svatomořická škola byla dostatečně financována městskou radou, 

katedrální škola zase z příjmů olomouckého biskupství, takže příjmy z případných 

zbožných odkazů pro ně neměly zásadní význam. 

Jak jsem poznamenal výše, zbožné odkazy reflektovaly jak aktuální potřeby 

dobročinných institucí, tak dobovou „módu“. Nejzřejmějším příkladem této skutečnosti 

                                                
87 Vypočteno na základě údajů z:  K. JÍŠOVÁ, Péče o chudé a nemocné na Novém Městě pražském 
v pozdním středověku, in: Mediaevalia Historica Bohemica 10, Praha 2005, s. 338.
88 Lucas Salczer odkázal hřivnu úročného platu chudým žákům, kteří před svátkem Božího těla obcházejí 
nemocné: „Item den schülern, die vor gots leichnam geen zu den kranken leuten, hot her geschaft zehen 
mark, ein mark zins dorume zu keufen…“ (PKO 576) 
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je bernardinský konvent, jehož založení bylo nepochybně podníceno misií asketického 

observantského kazatele Jana Kapistrana, který působil v Olomouci v letech 1451           

a 1454. Základní kámen k jeho stavbě byl položen roku 1453 v místě veřejného 

prostranství na Bělidlech, kde Kapistran při první návštěvě Olomouce (1451) kázal.89

Stavba observantského (bernardinského) kláštera byla dokončena roku 1468.           

Počet odkazů bernardinům činí 12, tedy stejně jako dominikánskému a jen o dva méně 

než minoritskému konventu v Olomouci za celých dvanáct sledovaných desetiletí.   

Ještě výmluvnější je zjištění, že odkaz observantskému konventu se vyskytuje v 80% 

všech olomouckých testamentů se zbožným odkazem sepsaných v letech 1453-1466. 

Zároveň tento příklad ukazuje na nutnost sledovat preference testátorů v dlouhém 

období, jímž rozumím nejméně jedno století. Zvolíme-li si totiž výzkumné období 

v trvání půl století nebo dokonce ještě kratší, pak obdobné vlny výrazně zvýšené 

četnosti odkazů určité instituci, obvykle jedno až dvě desetiletí dlouhé, mohou 

významným způsobem zkreslit souhrnné závěry. Pokud bychom se například zaměřili 

pouze na dobu, z níž máme v Olomouci dochováno relativně velké množství závětí,      

tedy třicátá až šedesátá léta 15. století, a navíc neinterpretovali data získaná 

kvantitativní analýzou s ohledem na širší kulturněhistorické souvislosti, nutně bychom 

nabyli zavádějícího dojmu, že observantský konvent byl jasně nejoblíbenější řeholní 

kongregací, ba dokonce nejprestižnější dobročinnou institucí v Olomouci vůbec. 

80procentní podíl testátorů, kteří v letech 1453-1466 učinili odkaz klášteru                   

sv. Bernarda, je třeba vnímat v kontextu mimořádného ohlasu Kapistranovy misie          

a skutečnosti, že bernardinský klášter byl v těchto čtrnácti letech právě ve výstavbě. 

Obliba tohoto konventu trvala i v první polovině 16. století. Podle Liber testamentorum 

primus z let 1511-1541 byli bernardini druhou nejčastěji a nejštědřeji pamatovanou 

institucí vůbec (jen peněžních zbožných odkazů observantům z těchto tří desetiletí bylo 

53 a jejich celkový objem čítal 130 hřiven a 468 uherských florénů. V rámci celkového 

počtu zbožných odkazů z této doby, kterých Olomoučané učinili téměř sedm set, počtu 

vzpomínaných institucí (více než 40) a souhrnného objemu odkazovaných částek    

(1851 hř., 6336 uh. fl.), jde však o standardní poměry.90

Jakým způsobem aktuální potřeba založení či obnovení určité dobročinné 

instituce anebo rozsáhlá stavební činnost probíhající v instituci už existující 

                                                
89 V. NEŠPOR, Dějiny města Olomouce, Olomouc 1998 (2. vyd.), s. 82-83. 
90 Číselné údaje převzaty z Z. KAŠPAR, Zbožnost a milosrdenství olomouckých měšťanů v první polovině 
16. století na základě rozboru testamentů, in: Střední Morava 18, 2004, s. 43-51. 
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ovlivňovala v krátkodobém či střednědobém horizontu preference testátorů, lze ještě 

lépe ilustrovat na příkladu pražského špitálu svaté Alžběty. Ten byl zřízen již roku 1364 

z podnětu arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi a svěřen do správy kanovníkům 

vyšehradské kapituly. Měl sloužit jako útulek pro dvanáct zchudlých pražských 

měšťanů obojího pohlaví. V revolučním roce 1419 zabrala špitální budovy novoměstská 

obec. Poté na několik desetiletí přestal plnit svou funkci. K záměru obnovit (a rozšířit) 

špitál dospěla patrně rada Nového Města až počátkem čtyřicátých let. Svědčí o tom 

první „porevoluční“ odkaz tomuto špitálu datovaný rokem 1441 a celkem 38 odkazů   

ke svaté Alžbětě do roku 1455, jímž končí první novoměstská kniha kšaftů. V druhé 

novoměstské knize testamentů z let 1455-1494 se nachází celkem 65 odkazů špitálu

svaté Alžběty. Všem ostatním pražským špitálům dohromady odkázali v letech       

1441-1494 pouze čtyři testátoři.  V letech 1495-1517 již ale bylo ke svaté Alžbětě 

určeno pouhých osm odkazů. Znamená to, že na počátku 16. století se odkazy špitálům 

ocitly na okraji zájmu novoměstských testátorů? Nikoliv. V 51 novoměstských 

závětech z tohoto období bylo pamatováno na špitál svatého Bartoloměje na Slovanech 

založený roku 1505 a ve dvanácti závětech rovněž na nově zřízený hospitál Svaté 

Trojice a Obrácení svatého Pavla za Poříčskou branou, který se stal útulkem                

pro Pražany stižené syfilidou.91

Mezi charitativní řadím i odkazy služebným osobám. Činím tak, přestože           

se nejedná o  odkazy anonymním chudým ani špitální instituci, nýbrž jmenovitým

osobám, na něž testátoři zcela jistě nepamatovali jen z důvodu křesťanského 

milosrdenství. Bezpochyby je s nimi pojilo i více či méně silné osobní pouto. Na rozdíl             

od odkazů jiným nepříbuzným osobám, zejména přátelům a vykonavatelům poslední 

vůle, ale rovněž  klerikům, u nichž je nesnadné určit míru „sociální“ motivace takového 

odkazu, měly prokazatelně dobročinný charakter. Byly formou zaopatřování osob,   

které lze bezpečně řadit k městské chudině. Naproti tomu obdarovaným kazatelem mohl 

být někdo z příbuzných anebo blízkých přátel testátora.V případech, kdy se součástí 

poslední vůle stal požadavek na založení nového oltáře či kaple, mohl si fundátor 

vymínit, že se oltářníkem či kaplanem stane někdo z jeho příbuzných, jemuž tak bylo 

zajištěno důstojnější živobytí.92 Hranice mezi tzv. zbožnými a nezbožnými odkazy        

je každopádně neostrá. Stejně jako není možné odkaz příbuznému kazateli či blízkému 

                                                
91 Údaje převzaty z K. JÍŠOVÁ, Péče o chudé a nemocné, s. 324, 329 a 335-338. 
92 srov. J. SCHULZ, J. ŠMERAL (red.), Dějiny Olomouce, 1. svazek, Olomouc 2009, s. 145.
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sirotkovi pokládat za čistě náboženský akt, tak ani nelze odkazy, které nebyly výslovně 

adresovány některé církevní anebo charitativní instituci, považovat za výlučně 

profánní.93

Odkazy oblíbeným sloužícím nepředstavovaly v žádném případě jen symbolické 

částky. V Olomouci pamatovalo na své služebníky celkem 10 kšaftovníků, z nichž pět 

učinilo v jejich prospěch výhradně peněžní, dva peněžní i nepeněžní a tři pouze 

nepeněžní odkaz. V Plzni pamatovalo na služebnictvo osm testátorů, kteří celkem 

učinili osm peněžních a dva nepeněžní odkazy. Předmětem čtyř ze sedmi nepeněžních 

odkazů nalezených dohromady v obou městech bylo ložní prádlo, ve třech z nich 

odkázali zůstavitelé oblíbenému služebníkovi část svých oděvů. Výše odkazů 

služebnictvu  se pohybovala od jedné kopy grošů94 až po mimořádně vysokou částku   

50 hřiven pro domácí služku.95 Druhý nejvyšší odkaz představoval 10 hřiven pro sluhu 

a pět pro děvečku,96 dva olomoučtí testátoři učinili odkaz ve výši 5 hřiven,97              

po jednom kšaftovníku odkázalo 2 hřivny,98 20 kop99 a hřivnu úročného platu, která má 

být příslušné služce vyplácena dědici až do její smrti.100 V Plzni se kromě již zmíněné 

dvojice odkazů ve výši jedné kopy vyskytly ještě odkazy dvou kop,101 pěti kop,102       

osmi kop103, deseti a šesti kop dvěma sloužícím104 a po patnácti kopách sluhovi               

a služebné.105

Zvýšenou pozornost si rovněž zaslouží odkazy laickým zbožným bratrstvům. 

V Plzni nalézáme jediný nepeněžní zbožný odkaz určený soukenickému bratrstvu,106

v Olomouci celkem sedm kšaftovníků pamatovalo na kupecké bratrstvo a týž počet      

na bratrstvo vinárníků Božího těla. Až na jedinou výjimku107 se jednalo o odkazy 

peněžní. Nejstarší z těchto odkazů je datován až rokem 1430. Doklady o existenci 

laických bratrstev v Olomouci jsou tedy podstatně pozdějšího data než v Plzni (zmíněný 

                                                
93 Srov. T. MALÝ, Smrt a spása, s. 184-185. 
94 LKMP II 15, LKMP II 59 
95 PKO 473 
96 PKO 534
97 PKO 576, PKO 600
98 PKO 460
99 PKO 467
100 PKO 456 
101 LKMP I 316
102 LKMP I 375
103 LKMP II 115
104 LKMP I 357 
105 LKMP I 348
106 LKMP I 131
107 Niklas Pfabentrit odkázal léta 1441 bratrstvu vinárníků Božího těla kámen  (= 20 liber = 11,2 kg) 
vosku. (PKO 521) 
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jediný odkaz kupeckému bratrstvu pochází z roku 1380), anebo v pražských městech, 

kde první nezpochybnitelně světské měšťanské bratrstvo sv. Linharta vzniklo roku 

1405.108 Více než 16procentní podíl závětí s odkazem laickým zbožným bratrstvům

mezi všemi olomouckými závěťmi se zbožným odkazem lze ovšem označit jako 

relativně velmi vysoký. Přesto, srovnáme-li tento podíl a objem odkazovaných částek se 

situací tamtéž v první polovině 16. století, můžeme bez váhání konstatovat, že v druhé 

a třetí čtvrtině 15. století byla laická zbožná bratrstva v Olomouci stále v plenkách.109

Ještě se však vraťme k jedné z otázek vytyčených v úvodu. K jakým sociálním 

vrstvám patřili olomoučtí a plzeňští testátoři? Stejně jako v případě kostnických 

testátorů, po jejichž společenském původu a majetnosti pátral Paul Baur, i mezi 

olomouckými a plzeňskými kšaftovníky převažovali příslušníci předních měšťanských 

rodin. Najdeme mezi nimi kupce, kramáře, vinárníky (tj. majitele domů s šenkovním 

právem), pivovarníky (tj. vlastníky domů s právem várečným) a rentiéry čerpající 

významnou část příjmů z věčných platů na svých nemovitostech. V těchto případech 

bývá povolání kšaftovníka explicitně uvedeno zřídkakdy. O jeho příslušnosti k nejvyšší 

společenské vrstvě však závěti vypovídají nepřímo – celkovým objemem odkazovaného 

majetku, množstvím v poslední vůli jmenovaných luxusních předmětů, zmínkou            

o vlastnictví šenkovního domu či pivovaru anebo o zboží vysoké nominální hodnoty, 

které měl na skladu. 

Mezi městské patricije ve smyslu, v jakém tohoto pojmu užívá Jaroslav 

Čechura,110 lze v pozdním středověku rostoucí měrou řadit rovněž nejbohatší

řemeslnické mistry. I ti bývali silně nadprůměrně majetní, mívali vysokou sociální 

prestiž a stále pravidelněji zasedali v městských radách. U posledního Čechurou 
                                                
108 Z. HLEDÍKOVÁ, Religiozita v pražských městech v době Husově, in: Dějiny a současnost, roč. XXIV, 
4/2002, s. 3. 
109 Reinterpretací Kašparem získaných údajů jsem dospěl k následujícím závěrům: laickým bratrstvům 
bylo v letech 1511-1541 určeno celkem 72 peněžních odkazů (čtyři z nich byly určeny špitálnímu 
bratrstvu sv. Ducha a proto jsem je řadil mezi odkazy špitálu) a dva odkazy nepeněžní. V jednom případě 
testátor odkazuje růžencovému bratrstvu stříbrný kříž, stříbrný pás a náhrdelník, v druhém Blažek malíř 
odkazuje po smrti sebe a své manželky veškerý majetek malířskému bratrstvu. Celková odkazovaná 
částka bratrstvům činí (po vyjmutí špitálního bratrstva ze statistiky pro větší soulad se mnou zvolenými 
kvantifikačními kategoriemi) 150 hřiven a 168 zl., to znamená v součtu přibližně 242 kop grošů. Tomu 
odpovídá průměrná odkazovaná částka na jeden peněžní odkaz zhruba 3,5 kopy, což je obnos bezmála 
dvakrát nižší než v případě 14 odkazů zbožným bratrstvům v druhé a třetí čtvrtině 15. století (6,6 kopy) 
analyzovaných výše. Podle mého názoru jde o doklad prosazování praxe sepisování posledních vůlí           
i mezi příslušníky střední řemeslnické vrstvy a rozmachu laické náboženské aktivity obecně. Svědčí         
o tom i zjištění, že 15 z 25 pamatovaných bratrstev byla bratrstva cechovní; dvě z nich dokonce 
tovaryšská. Údaje převzaty z: Z. KAŠPAR, Zbožnost  a milosrdenství, s. 43-51.
110 J. ČECHURA, Patriciát ve struktuře českých a moravských měst 14.-16. století, in: Časopis 
Národního muzea 157, 1988, č. 1-2., s. 32-51. 
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uváděného „znaku“ příslušnosti měšťana k městskému patriciátu se na okamžik 

pozastavím. Hned 25 olomouckých testátorů prokazatelně během svého života zasedalo 

v městské radě. 14 z nich dokonce zastávalo funkci purkmistra. Čtyři z olomouckých 

testátorek představují navíc vdovy po dalších purkmistrech. Jedná se o podíl vysoký, 

nikoliv však výjimečný. Podíl bývalých členů malé městské rady mezi kostnickými 

kšaftovníky 15. století činil  podle Paula Baura přibližně 40%. 16 z nich bylo někdy 

zvoleno purkmistrem. Celkový podíl bývalých radních mezi zůstaviteli závětí odhaduje 

Baur dokonce na více než 70%.111 Podotýkám ovšem, že všechny nastíněné propočty    

a srovnání mají vzhledem k torzovitosti dochovaných pramenů v obou městech pouze 

orientační charakter. 

Nemám proto v úmyslu zabývat se na tomto místě kritérii, na jejichž základě lze 

oddělit patricije od vyšší střední měšťanské vrstvy a následně zjišťovat, jak velká část 

olomouckých a plzeňských testátorů spadá do té které sociálněekonomické  kategorie. 

Jednalo by se totiž podle mého názoru o problém z hlediska zaměření práce druhořadý.           

Proto se v několika následujících odstavcích omezím na analýzu kšaftů řemeslnických    

a pokusím se ověřit předpoklad, že řemeslničtí mistři příslušeli převážně ke střední 

sociální vrstvě. 

Ze 130 zůstavitelů poslední vůle v Olomouci je 34 (26%) s určitostí 

řemeslnického původu. Mezi 85 plzeňskými testátory jsem mistrů řemeslníků       

anebo vdov po řemeslnících nalezl celkem 22 – tedy zhruba 26% jako v Olomouci. 

Z oněch 34 řemeslnických závětí v Olomouci 21 obsahuje nejméně jeden zbožný odkaz 

a 19 z nich jsou závěti s nepodmíněným peněžním odkazem. Jejich celková nominální 

hodnota však činí pouze 202 kop grošů – to znamená přibližně 10⅔ kopy na jednoho 

testátora, což je téměř pětkrát méně než celková průměrná odkazovaná částka           

(52,5 kopy). Z 22 řemeslnických závětí plzeňských je 19 se zbožným odkazem,          

v 15 z nich se vyskytuje nepodmíněný peněžní zbožný odkaz. Těchto 15 řemeslnických 

kšaftovníků celkem odkázalo na dobročinné účely více než 426 kop, což znamená  

průměrnou částku zhruba 28,5 kopy na jednoho testátora, tedy asi tříčtvrtinový objem 

nepodmíněných peněžních odkazů ve srovnání s celoměstským průměrem. Příslušnost 

většiny kšaftujících olomouckých řemeslníků ke střední sociální vrstvě je tedy zcela 

zřejmá. Více než dvaapůlkrát vyšší průměrná odkazovaná částka mezi plzeňskými 

řemeslníky ovšem neznamená, že by tamní cechovní mistři byli v průměru výrazně

                                                
111 P. BAUR, Testament und Bürgerschaft, s. 116-117. 
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bohatší než olomoučtí. Spíše naznačuje, že v Plzni byli zůstaviteli posledních vůlí 

především vlastníci větších řemeslnických dílen patřící k vyšším vrstvám. O správnosti 

tohoto tvrzení svědčí také skutečnost, že řemeslnických závětí s celkovým objemem 

peněžních zbožných odkazů do výše 5 kop grošů bylo v Olomouci sedm, v Plzni však 

pouze tři, v případě odkazů nad 20 kop byl tento poměr přesně opačný. A není jistě 

náhodné, že dva ze tří olomouckých cechmistrů, kteří odkázali na dobročinné účely více            

než 20 kgč, jsou zároveň bývalými konšely a třetí odkaz této výše učinila vdova                  

po někdejším purkmistovi.112 Poslední řemeslnický mistr mezi olomouckými testátory, 

kteří průkazně někdy zasedali v městské radě, kušař Niclas Swarcz, žádný konkrétní 

zbožný odkaz nepořídil.113

Pokles průměrné částky odkazované jedním testátorem, který souvisel 

s pronikáním praxe pořizování poslední vůle mezi stále širší okruh měšťanů,              

vyjde ještě zřetelněji najevo, porovnáme-li poměry ve 14., 15. a v první polovině         

16. století. Sledovat vývoj objemu peněžních zbožných odkazů nejfrekventovanějším 

institucím, neboli farnímu kostelu svatého Bartoloměje, dominikánskému                       

a minoritskému konventu v Plzni a odkazům charitativní povahy, počínaje nejstarším 

dochovaným plzeňským kšaftem datovaným rokem 1307 a konče rokem 1526,              

se pokusil John Klassen. Trend, který z Klassenových závěrů vyplývá, je jednoznačný. 

Zatímco počet odkazů od druhé poloviny 15. století prudce rostl, průměrná částka 

připadající na jeden odkaz klesala, jak ukazuje tabulka č. 4.

Tab. č. 4 – Vývoj počtu a objemu peněžních zbožných odkazů

v Plzni mezi lety 1307 a 1526114

období počet odkazů   průměrná částka 
1307-1399 55 24,5 kgč
1400-1449 45          21   kgč 
1450-1499 172 12   kgč
1500-1526 146 8⅓  kgč 

                                                
112 Konkrétně jde o jircháře Andrease (PKO 536), pasíře Stanislava (PKO 585) a vdovu po soukeníkovi 
Michaelu Polczovi Barbaru. 
113 PKO 504
114 Údaje vypočteny podle J. KLASSEN, Gifts for the Soul and Social Charity in Late Medieval Bohemia, 
in: Gerhard Jaritz (ed.), Materielle Kultur und religiöse Stiftung im Spätmittelalter, Wien 1990, tab. s. 80. 
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Historik snažící se ověřit, zda se tento trend projevoval rovněž v Olomouci,         

se ocitá v situaci o poznání méně příznivé. Vzhledem k tomu, že ze 14. století jsou      

pro Olomouc k dispozici pouze dva kšafty s celkem třemi zbožnými odkazy, výpočet 

průměrné částky připadající na jeden odkaz zjevně postrádá smysl. Ačkoliv si 

nemůžeme být jisti, jak velký podíl závětí sepsaných v určitém období se zachoval, 

pouhých sedm nalezených kšaftů sepsaných laiky před rokem 1420 vypovídá o tom,     

že obyčej (nechat) sepsat závěť mezi Olomoučany v této době ještě zdaleka nestihl 

pevněji zakořenit. Lze však smysluplně porovnat průměrnou částku připadající na jeden 

zbožný odkaz v olomouckých testamentech v letech 1400 - 1449 a 1511 - 1541. 

V prvém z těchto období učinili olomoučtí testátoři celkem 139 peněžních zbožných 

odkazů a průměrná částka připadající na jeden odkaz dělala necelých 16 kop grošů. 

Průměrná odkazovaná částka připadající na jeden z bezmála sedmi set peněžních 

zbožných odkazů z let 1511 - 1541 již však činila jen necelých sedm kop.115

Zohledníme-li navíc, že zhruba desetinu představovaly odkazy cechovním bratrstvům,   

o výrazném nárůstu podílu testátorů ze střední sociální vrstvy není důvod pochybovat. 

Za otázku prvořadého významu považuji, do jaké míry objem peněžních 

zbožných odkazů v olomouckých závětech reflektuje míru sociálně-politické stability     

a hospodářské prosperity města v jednotlivých letech a desetiletích sledovaného období. 

Léta 1421-1466, z nichž pochází 124 z cekem 131 olomouckých závětí,              

lze v kontextu dějin města Olomouce rozdělit do čtyř různých období. V letech       

1421-1439 sužovaly katolická moravská města časté boje s husitskými vojsky. Olomouc 

se stala jednou z nejvýznamnějších vojenských opor Zikmunda Lucemburského a jeho 

zetě, markraběte Albrechta Habsburského, za což byla odměněna řadou privilegií. 

Jmenujme alespoň povolení třetího jarmarku a dvou svobodných trhů týdenních.116

Avšak Olomoučané byli nuceni vydávat značné prostředky na vydržování stálé 

žoldnéřské posádky. Kvůli tomu město upadalo do zvětšujících se dluhů. Již na jaře 

roku 1422 čelila Olomouc útoku husitského spojence, litevského knížete Zikmunda 

Korybutoviče, který se svým nevelkým vojskem obsadil Uničov.117 Pozice husitů         

                                                
115 Zdůrazňuji, že výše zmíněné průměrné částky připadající na jeden odkaz v olomouckých a plzeňských 
závětech nejsou údaje plně srovnatelné, neboť Klassen je zaprvé zjišťoval pouze pro některé instituce     
a zadruhé zařadil do statistiky také nepeněžní odkazy, jejichž nominální hodnotu bylo možné určit 
(například postavy sukna). Výpovědní hodnota absolutních čísel je tím značně omezena. Pro zachycení 
diskutovaného trendu se však podle mého názoru jedná o údaje dostatečně relevantní. 
116 V. NEŠPOR, Dějiny města Olomouce, s. 77.
117

J. MEZNÍK, Lucemburská Morava 1310-1423, Praha 1999, s. 423. 
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na Moravě výrazně posílila po porážce vojska olomouckého biskupa Jana Železného 

oddíly pražského a orebského svazu roku 1425. Kališničtí hejtmani ovládli řadu 

středomoravských měst a hradů, což jim umožňovalo odrážet protiútoky Olomoučanů     

a úspěšně uplatňovat taktiku narušování zásobování Olomouce.118 Její izolace se ještě 

zhoršila po úspěšné husitské ofenzivě v letech 1426-1427, během níž kališnická vojska 

obsadila Přerov, Hranice nad Moravou, Odry a Nový Jičín, vypálila Fulnek a vyplenila 

olomoucká předměstí.119 Kritická situace přiměla v zimě roku 1428 mnohé obyvatel 

k útěku z města. Roku 1430 neúspěšně obléhal Olomouc Prokop Holý, avšak dobyl hrad 

Šternberk. Na jaře 1432 obsadila oderská husitská posádka klášter Hradisko, který však 

záhy opustila pro jeho nedostatečné opevnění. Olomoucká městská rada přesto 

rozhodla, že představuje potenciální hrozbu pro bezpečnost města a nechala jej 

pobořit.120 Ani porážka u Lipan, ani uzavření kompaktát (1436) nezlomily moc 

husitských svazů na Moravě. Kališníci se na podzim roku 1437 znovu pokusili zmocnit 

Litovle. Husitská posádka vnikla do města, leč záhy byla vypuzena vojskem 

Olomoučanů. Markrabě Albrecht za tento čin městu Olomouci na věčné časy snížil 

lozunk o 50 kgč.121

Roky 1440-1445 pro město Olomouc znamenaly jistou úlevu, rozhodně ovšem

nelze hovořit o stabilizaci poměrů na Moravě. V lednu 1440 došlo sice v Brně 

k uzavření zemského míru, který měl trvat až do zvolení nástupce Albrechta 

Habsburského, jenž zemřel čtvrt roku před tím. Nastalého bezvládí se však mnozí 

moravští zemani rozhodli využít ke kořistění. Největší hrozbu pro Olomouc 

představovala posádka Viléma Pukliců z Pozořic, která dobyla Přerov. Dálkový obchod 

narušovaly ozbrojené půtky při jižních moravských hranicích, které obvykle vyvolávali 

moravští páni, kteří se rozhodli silou vydobýt v Rakousích peníze, jež jim dlužil zesnulý 

moravský markrabě a rakouský vévoda Albrecht. Ke skutečnému uklidnění došlo        

až počátkem roku 1446.122 Náklady na potlačování těchto nepokojů vedly k dále           

se prohlubujícímu zadlužování města Olomouce. 

Léta 1446-1453 je možné charakterizovat jako období postupné obnovy křehké 

politické rovnováhy a oživení dálkového obchodu v zemi. Za nejdůležitější události

z hlediska dějin Olomouce lze v této době  považovat první misii Jana Kapistrana      

                                                
118 B. KAŇÁK, J. STEJSKAL, R.  ZAORAL, Z bouří husitské revoluce do renesanční Evropy,              
in: Malé dějiny Olomouce,  Olomouc 2002, s. 74. 
119 J. SCHULZ, J. ŠMERAL (red.), Dějiny Olomouce I, s. 95. 
120 B. KAŇÁK, J. STEJSKAL, R.  ZAORAL, Z bouří, s. 75. 
121 V. NEŠPOR, Dějiny města Olomouce, s. 77.
122 B. KAŇÁK, J. STEJSKAL, R.  ZAORAL, Z bouří, s. 76. 
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(viz výše), jejímž důsledkem bylo nejen založení kláštera svatého Bernarda, ale také 

posílení protižidovských nálad mezi měšťany. A také ničivý požár, který roku 1453 

zpustošil nemalou část vnitřního města.123

V říjnu 1453 skončilo třináctileté bezvládí korunovací Ladislava Pohrobka.         

Již v červenci následujícího roku si Olomoučané na mladičkém králi vymohli vydání 

dekretu, jímž vypovídal židovské obyvatele z města. Vyhnáním Židů se sice otevřel 

větší prostor pro podnikatelskou činnost měšťanů a šlechty, avšak křesťanští poplatníci 

museli převzít břímě ve výši 40 kgč roční berně dosud nesené židovskou menšinou.124

Ladislavova formální vláda však trvala pouze tři roky. Destabilizace poměrů       

po Pohrobkově smrti ale měla díky diplomatické obratnosti Jiřího z Poděbrad             

jen krátké trvání. Odpor katolických královských měst na Moravě vůči své korunovaci 

českým králem v květnu 1458 dokázal Jiří brzy zlomit demonstrací své vojenské síly   

na jedné straně a potvrzením jejich stávajících privilegií a uděleným nových na straně 

druhé. Ta mu zůstala věrná až do jeho exkomunikace roku 1466 a hrozby papežského 

interdiktu, jež se snášela na těmi katolíky, kteří by kacířského krále podporovali.125

Brno, Jihlava, Olomouc a Znojmo v reakci na to uzavřely roku 1467 tajnou dohodu 

proti Jiřímu, která měla platit až do okamžiku zrušení církevních trestů. Olomouc          

se záhy stala důležitým opěrným bodem uherského krále Matyáše Korvína, který stanul 

v čele výpravy proti českým kacířům.126

Jak se tyto události projevily na objemu peněžních zbožných odkazů? Jasnou 

odpověď na tuto otázku nabízí tabulka č. 5 srovnávající celkový objem peněžních 

zbožných odkazů pořízených jedním testátorem ve výše popsaných čtyř rozdílných 

etapách dějin pozdně středověké Olomouce. 

                                                
123 J. SCHULZ, J. ŠMERAL (red.), Dějiny Olomouce I, s. 96-97.
124 J. DŘÍMAL, J. DŘÍMAL, Městská berně královských měst moravských od polovice 15. století            
do r. 1526,   in: Brno v minulosti a dnes 4, 1962, s. 118-119. 
125 J. SCHULZ , J. ŠMERAL (red.), Dějiny Olomouce I, s. 97-98.
126 B. KAŇÁK, J. STEJSKAL, R.  ZAORAL, Z bouří, s. 78-79. 
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Tab. č. 5 – srovnání souhrnného objemu peněžních zbožných odkazů 

v závětech Olomoučanů v jednotlivých obdobích dějin města 

období souhrnný objem peněžních odkazů 

závětí  

s p. z. o. 

≤ 5 

hř.

≤ 10 

hř.

≤ 20 

hř.

≤ 40 

hř.

≤ 60 

hř.

≤ 80 

hř. 

≤ 100 

hř.

>100

hř.

1350-1420 3 1 1 1 0 0 0 0 0

1421-1439 26 6 4 2 2 3 2 3 4

1440-1445 14 3 3 2 1 0 2 1 2

1446-1453 13 4 1 4 2 1 0 1 0

1454-1466 11 0 1 2 3 1 0 1 3

Vzhledem k tomu, že testamenty s peněžním zbožným odkazem sepsané           

do roku 1420 se dochovaly pouze tři, nemá smysl se zde tímto obdobím podrobněji 

zabývat. 

Přibližně ve dvou pětinách závětí pořízených mezi lety 1421-1453 činí  souhrnná 

nominální hodnota všech peněžních zbožných odkazů méně než 10 hřiven. Nejmenší 

podíl posledních vůlí o celkovém objemu nižším nebo rovném 10 hřiven a zároveň 

největší podíl závětí, v nichž testátoři odkázali na dobročinné účely přes 100 hřiven, 

pochází z období 1454-1466. Rovněž průměrná částka odkazovaná na dobročinné účely 

jedním testátorem je v 11 závětech sepsaných v letech 1454-1466 nejvyšší (61 kgč), 

avšak průměr za celé sledované období 1350-1469 (52,5 kgč) převyšuje pouze o 16%. 

Největší podíl odkazů nad 10 hřiven a nejvyšší průměrný objem peněžních zbožných 

odkazů připadající na jednoho kšaftovníka tak spadá do relativně nejklidnějšího           

ze čtveřice komparovaných období. Významnější roli než obnovení pořádku v zemi 

Jiřím z Poděbrad zde však podle mého názoru sehrálo založení kláštera svatého 

Bernarda, na jehož výstavbu přispělo přes 80% všech zůstavitelů posledních vůlí  

s peněžními zbožnými odkazy, jež byly sepsány  po roce 1453 (viz výše). Dospěli jsme 

tedy k závěru, že výše popsané dramatické lokální události neměly téměř žádný 

průkazný dopad na celkový objem peněžních dobročinných odkazů ve srovnávaných 

etapách dějin města. 

V Plzni byla plná polovina Strnadem editovaných testamentů s peněžním 

zbožným odkazem (32) sepsána do roku 1420, což umožňuje analyzovat vývoj 
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celkového objemu dobročinných odkazů v celém zkoumaném období 1350-1469. 

Současně to ovšem znamená, že na podkladě tří desítek dochovaných závětí                  

z třicátých (pro léta 1414-1429 není dochován žádný kšaft) až šedesátých let 15. století 

zde na rozdíl od Olomouce nepokládám za smysluplné pokoušet se o statistické 

zachycení míry vlivu lokálních zvratů doby husitské a pohusitské na objem peněžních 

zbožných odkazů. Proto se omezím na sledování změn souhrnného objemu 

dobročinných odkazů v jednotlivých dvacetiletích. 

Tab. č. 6 – srovnání souhrnného objemu peněžních zbožných odkazů 

v závětech Plzeňanů v jednotlivých dvacetiletích

období souhrnný objem peněžních odkazů 

závětí  

s p. z. 

o. 

≤ 5 

kgč

≤ 10 

kgč

≤ 20 

kgč

≤ 40 

kgč

≤ 60 

kgč

≤ 80 

kgč

≤ 100 

kgč

>100 

kgč

Ø

objem 

p.z.o. 

1350-1369 6 1 2 2 1 0 0 0 0 26¾ 

kgč 1370-1389 14 2 3 3 4 0 0 0 2

1390-1409 10 1 1 2 1 2 2 1 0 38 

kgč 1410-1429 2 1 1 0 0 0 0 0 0

1430-1449 14 1 3 4 1 2 0 0 3 41 

kgč 1450-1469 18 4 2 3 7 0 0 0 2

I  v Plzni vykazuje podíl posledních vůlí s celkovým objemem zbožných odkazů 

spadajících do zvolených intervalů značnou stálost. Nejpodstatnějšími rozdíly              

ve srovnání s poměry v Olomouci jsou vyšší podíl závětí se zbožnými                    

odkazy o souhrnném objemu více než 10 až 40 kgč (44% proti 28%) a naopak           

nižší podíl kšaftů, v nichž testátoři odkázali na dobročinné účely přes 100 kgč                      

(11% proti 19%). Ukazuje se také, že celkové výdaje plzeňských testátorů                    

na zbožné účely v průběhu sledovaného období pozvolna rostly. 
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2.3. Nepeněžní zbožné odkazy 

Jak bylo řečeno výše, podíl závětí s nepeněžním odkazem je v obou srovnávaných 

městech slabě nadpoloviční ve srovnání s testamenty obsahujícími odkazy peněžní,                         

tedy  nezanedbatelný co do počtu, a jak ukážu záhy, rovněž co do objemu. Vyjádřeno 

exaktně, v Olomouci se nepeněžní zbožný odkaz vyskytuje v 55% všech kšaftů 

s nepodmíněným zbožným odkazem, v Plzni v 58% případů. Pro potřeby kvantifikace 

jsem rozdělil nepeněžní zbožné odkazy do sedmi kategorií:

 sukno, ošacení a obuv 

 pokrmy a nápoje 

 bohoslužebné náčiní 

 zádušní lázně 

 nemovitosti 

 jmění/části jmění s neurčitelnou nominální hodnotou127

 ostatní 

Celkově učinili olomoučtí testátoři 64 a plzeňští 54 nepeněžních odkazů anebo 

odkazů neurčitelných částek a jmění/částí jmění s neurčitelnou hodnotou.                  

Nyní porovnejme, jak velký podíl z nich připadal v obou městech na tu kterou kategorii.

Tab. č. 7 - Srovnání podílu jednotlivých typů nepeněžních odkazů 
a odkazů neurčitelných částek nebo jmění/částí jmění s neurčitelnou hodnotou

typ odkazu Olomouc Plzeň

sukno, ošacení a obuv 29,7% 24,1%

pokrmy a nápoje 12,5% 16,7%

bohoslužebné náčiní 10,9% 24,1%

zádušní lázně 6,3% 3,7%

nemovitosti 4,7% 12,9%

jmění/části jmění s neurčitelnou hodnotou 15,6% 11,1%

ostatní 20,3% 7,4%

Nejčastějším nepeněžním zbožným odkazem bylo mezi testátory  v obou městech 

sukno, mezi olomouckými velmi výrazně. Celkem pět testátorů odkázalo část svršků 

                                                
127 K této kategorii jsem z technických důvodů přidružil celkem šest peněžních odkazů neurčitelného 
celkového objemu –  čtyři se nalézají mezi olomouckými kšafty (PKO 465, PKO 514, PKO 574,         
PKO 579), dva mezi plzeňskými (LKMP I 153, LKMP II 174). 
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anebo ložního prádla oblíbeným služebníkům a služebnicím.128 V jednom již zmíněném 

případě jsem nalezl odkaz kožichů chudým,129 jedna olomoucká zůstavitelka odkázala       

po dvanácti plátnech, aby byla rozdělena mezi chudé a k potřebám farního kostela 

Panny Marie na Předhradí.130 Plzeňský měšťan Heřman starší na Vlčicích vyjádřil         

ve své poslední vůli přání, aby jeho oblečení bylo po smrti rozdáno chudým.131            

To znamená, že odkazy sukna tvoří více než 93% odkazů z této kategorie a jsou rovněž 

nezanedbatelné z hlediska celkové nominální hodnoty. 

V Plzni se setkáváme také s vysokým (téměř čtvrtinovým) podílem odkazů 

bohoslužebného náčiní mezi nepeněžními odkazy ve srovnání s jejich sotva

devítinovým podílem v Olomouci. U pěti bohoslužebných předmětů zmíněných 

v závětech plzeňských testátorů  se objevuje i jejich peněžní ocenění. Nejnižší z těchto 

částek představuje  půldruhé kopy určené na ornát pro farní  kostel v Úněšově.132      

Jiný ornát, černý aksamitový, měl být pořízen za 5 kop.133 Stříbrný pozlacený kalich 

ocenil zůstavitel závěti na 5 kop a 7 grošů.134 Již dříve zmíněný Heřman starší              

na Vlčicích nařídil, aby za 50 kop grošů, které mu dluží obec plzeňská, byly zhotoveny 

dva nejlepší ornáty, z nichž jeden má připadnout tamnímu minoritskému a druhý 

dominikánskému klášteru.135 V Olomouci se vyskytují dva testamenty, v nichž testátoři 

vyjadřují konkrétní peněžní obnos, za nějž mají být zhotoveny jmenované bohoslužebné 

předměty, které jsou cílem daného posledního pořízení. Jedná se o kalichy oceněné      

na dvě136, resp. tři hřivny137 grošů a odkaz šesti hřiven, za něž má být zhotoven kalich    

a mešní roucho. Jeden z těchto předmětů má připadnout klášteru augustiniánek a druhý 

kostelu svatého Petra na Předhradí.138 Z výše uvedených příkladů vysvítá, v jakém 

cenovém rozmezí se pohybovala cena běžného bohoslužebného náčiní. Vzhledem 

k velmi malému počtu nalezených příkladů je však nutné přijímat tyto závěry                

se značnou obezřetností. Bylo by například nasnadě tvrdit, že olomoučtí testátoři 

odkazovali na bohoslužebné předměty v průměru výrazně nižší částky. U zlomku 

z těch, jejichž cena je nám známa, tomu tak nepochybně je. Vezmeme-li ovšem v potaz 

                                                
128 LKMP I 276, LKMP II 115, PKO 467, PKO 506, PKO 518
129 LKMP II 75
130 PKO 524
131 LKMP I 138
132 LKMP I 134
133 LKMP II 15
134 LKMP I 353 
135 LKMP I 138 
136 PKO 579
137 PKO 569
138 Ibid. 
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také olomoucké závěti, jejichž zůstavitelé odkazují na zhotovení bohoslužebného náčiní 

nikoliv peníze, ale šperky, ukáže se, že by vyslovení takového závěru bylo unáhlené.139  

Poslední kategorie nepeněžních odkazů, jíž se chci podrobněji věnovat,            

totiž pokrmy a nápoje, v sobě ve skutečnosti zahrnuje celkem 22 rozmanitých zbožných 

odkazů učiněných 17 testátory (devíti v Plzni a osmi v Olomouci), z nichž více než 

dvě třetiny jsou určeny chudým a nuzným, ať již ve špitále či na almužny,                  

dva dominikánskému konventu v Plzni140, po jednom olomouckému bernardinskému 

konventu141 a plzeňským kostelů Všech svatých a svatého Bartoloměje.142 Co se nápojů 

týče, v obou městech bylo odkazováno výhradně pivo,143 popřípadě suroviny potřebné 

k jeho vaření.144 Výčet potravin je pestrý, od obilí145 a chleba,146 přes kuřata a vejce,147

máslo a sýr,148 herinky,149 až po jateční dobytek (vepře150 a voly151). Statisticky 

nejčetnějším typem odkazů v této kategorii jsou však zádušní hostiny pro chudé. 

V Olomouci byly nařízeny pěti kšaftovníky, v Plzni dvěma.152 Pouze ve dvou 

případech153 se nejedná o odkazy  „na věčné časy“. 

                                                
139 Například paní Dorota vyslovila přání, aby na její věčnou památku byl v kostele svatého Mořice 
vybudován oltář, který nadala jedenácti hřivnami úročného platu, a k tomuto oltáři odkázala kalich,        
který má být vyroben z jejího stříbrného pozlaceného koflíku (ein silberens ubirgoldens kepfel),                
a ze dvou malých stříbrných křížků (zway klaine kreuczel silberene). Dále nařizuje, aby byla z jejích perel 
(wasserperl) a velikého věnce (gros kranczel) zhotoveny dvě nebo tři humerále. Jedno má připadnout 
k červenému ornátu, který dala pořídit, zbylé jedno či dvě výše zmíněnému oltáři. (PKO 600) 
140 LKMP I 147, LKMP II 115
141 PKO 582 
142 LKMP I 138  a  LKMP I 147 
143 Například Wenceslaus Paier nařidil, aby byla na jeho věčnou památku dvakrát do roka přichystána 
tabule pro chudé ve špitále a aby jim po tom stolování byl dán sud piva: „..et omni anno duo prandia 
pauperibus in hospitali et post quodlibet prandium unam urnam cerevisie.“ (PKO 460). Plzeňský měšťan 
Petr Puchem odkázal chudým sud piva za 5 grošů (LKMP I 147). 
144 LKMP I 99 – odkaz dvou sladů po 55 groších 
  LKMP I 147 – po šedesáti kbelcích chmele dominikánskému konventu v Plzni a kostelu sv. Bartoloměje 
  LKMP I 276 –  každoročně jeden slad špitálu 
145 LKMP I 138, LKMP I 348
146 PKO 473
147 LKMP I 89
148 LKMP II 115
149 PKO 589
150 LKMP I 276
151 PKO 482 
152 PKO 448, PKO 451, PKO 460, PKO 484, PKO 549,  LKMP I 316, LKMP I 376
153 Olomoucký  měšťan Václav z Romhoffu odkázal  chudým ve špitále právě a jen dvě plné tabule -              
„Item pauperibus in hospitali tesavit due prandia.“ (PKO 448)  Jeho spoluměšťanka Clara Salczeryn 
nařídila, aby po dobu jednoho roku  při každém stolování bylo chudým ve špitále poskytnuto jídlo             
a koupel – „Item testavit, ut omni mense per unum annum detur pauperibus in hospitali integrum 
prandium et balneum.“ (PKO 484) 
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2.4. Rozdíly ve struktuře zbožných odkazů v závětech mužů a žen

Po popisu základní struktury peněžních i nepeněžních zbožných odkazů v obou 

městech lze přistoupit ke srovnání preferencí testátorů a testátorek. Neboli odhalit,      

na který z výše uvedených typů dobročinných institucí pamatovaly ženy častěji           

než muži a naopak. Preferované typy dobročinných institucí v závislosti na pohlaví 

zůstavitele poslední vůle shrnují tabulky č. 8 a 9. 

Tab. č. 8 - Srovnání podílu olomouckých testátorů a testátorek 
pamatujících na jeden ze čtyř nejfrekventovanějších typů dobročinných institucí*
pohlaví prestižní kostel žebraví 

mniši
charitativní 

instituce
ostatní 
kostely

muži 65,5% 31% 43,1% 25,9%
ženy 48,3% 37,9% 72,4% 39,3%

vážený 
aritmetický

průměr
59,8% 33,3% 52,9% 30,2%

* včetně odkazů podmíněných 

Tab. č. 9 - Srovnání podílu plzeňských testátorů a testátorek 
pamatujících na jeden ze čtyř nejfrekventovanějších typů dobročinných institucí*
pohlaví prestižní kostel žebraví 

mniši
charitativní 

instituce
ostatní 
kostely

muži 58,9% 50% 33,9% 26,8%
ženy 77,3% 59,1% 45,5% 36,4%

vážený 
aritmetický

průměr
64,1% 52,6% 37,2% 29,5%

* včetně odkazů podmíněných 

Z tabulek vysvítá, že ženy činily v průměru vyšší počet zbožných odkazů           

než muži a  častěji pamatovaly  na všechny srovnávané instituce kromě svatomořického 

kostela v Olomouci. Další typy institucí jsem se rozhodl z tohoto hlediska nesrovnávat. 

Čtyři testátoři v Olomouci, resp. pět v Plzni s odkazy  k potřebě obce nebo na opravu 

cest a mostů jsou ze statistického hlediska počty příliš nevýznamné. 14, tj. 16,3% 

olomouckých zůstavitelů poslední vůle, kteří pamatovali na laická zbožná bratrstva,     

ale i deset, tj. 11,6% tamních  kšaftovníků odkázavších část svého jmění některému 

z nežebravých řeholních řádů, jsou sice údaje statisticky relevantnější, avšak s ohledem 

na zcela okrajový zájem plzeňských  testátorů o tyto instituce (jeden, resp. dva odkazy) 

nelze ani zde smysluplnou komparaci provést. Lze nicméně konstatovat, že v Olomouci 

začala laická bratrstva hrát významnou společenskou úlohu dříve než v Plzni. 
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Zmíněné čtyři typy dobročinných institucí byly nejčastějšími adresáty zbožných 

odkazů také ve Znojmě. První příčka patřila farnímu kostelu svatého Mikuláše, na který 

pamatovalo 62 (55,9%) z celkem 111 testátorů, kteří v letech 1409-1479 učinili alespoň 

jeden zbožný odkaz. Těsně za ním se nacházejí odkazy charitativní (54,1%). Jedna 

třetina kšaftovníků pamatovala na dominikány a 35,1% na minority. Na základě údajů 

Věry Tlapákové nelze určit souhrnný podíl zůstavitelů poslední vůle, kteří pamatovali             

na ostatní kostely, nicméně na nejoblíbenější z nich, znojemský kostel svatého Michala, 

jich bylo 32,4%.154

Že ženy činily větší počet zbožných odkazů než muži, lze ještě lépe vyjádřit 

pomocí následující tabulky srovnávající průměrný počet dobročinných institucí, na něž  

pamatoval jeden testátor. Pro úplnost podotýkám, že tento nepoměr je zapříčiněn 

zejména podstatně vyšším počtem testátorek ve srovnání s testátory pamatujících         

na ostatní kostely (o 52% v Olomouci a o 36% v Plzni). 

Tab. č. 10 - Průměrný počet dobročinných institucí, 
                  na něž pamatoval jeden testátor

město muži ženy vážený aritmetický
průměr

Olomouc 2,8 3,8 3,2
Plzeň 2,3 3,2 2,6

Z tabulky plynou dva důležité závěry. Zaprvé, průměrný počet institucí, na které

pamatoval jeden kšaftovník, je v Olomouci o necelou jednu čtvrtinu vyšší ve srovnání 

s Plzní. A zadruhé, ženy v obou městech  pamatovaly na zřetelně vyšší počet 

dobročinných institucí než muži; konkrétně o 36% v Olomouci a 39% v Plzni.             

Za dominantně „ženskou“ oblast zbožných odkazů lze právem označit odkazy 

charitativní. Je tomu tak zejména proto, že od kšaftujících žen se v prvé řadě očekávaly 

projevy milosrdenství, zatímco prestiž odkazu hrála druhořadý význam, jak doložím 

níže na příkladu odkazů na výstavbu kostela svatého Mořice v Olomouci. Poskytování 

drobných almužen chudým se koneckonců od bohatých měšťanek očekávalo                

již za života.  

Logicky se tato skutečnost zřetelněji projevuje v Olomouci, městě s rozvinutějším 

systémem špitální péče, kde je podíl žen mezi zůstaviteli charitativních odkazů o více 

než dvě třetiny vyšší než podíl mužů. V Plzni je podíl žen odkazujících  na charitu vyšší 

                                                
154 Vypočteno podle V. TLAPÁKOVÁ, Zbožné odkazy v testamentech znojemských měšťanů do roku 
1479, in: Ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě 2004, Znojmo 2005, s. 14-15. 
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jen asi o třetinu. Vezmeme-li ale v potaz výlučně odkazy špitálu Máří Magdalény, 

zjistíme, že na něj pamatovalo sedm z dvaadvaceti (tedy 32%) Plzeňanek, jež daly 

sepsat závěť se zbožným odkazem, avšak pouze 14% Plzeňanů. 

Hned tři ženy jsou zastoupeny také mezi sedmi plzeňskými testátory, kteří 

podarovali ve své poslední vůli městskou školu anebo její chudé žáky.

Výrazně vyšší poměrné zastoupení žen bylo v obou městech i mezi odkazy 

služebnictvu. Z celkem 18 olomouckých a plzeňských závětí, v nichž se nachází odkaz 

služebnictvu, bylo shodně devět sepsáno muži i ženami. Avšak poměr mužů a žen mezi 

zůstaviteli všech závětí se zbožným odkazem činil 114:50. V tomto typu zbožného 

odkazu se podle mého názoru odráží stereotypní představa řádné měšťanky               

jako pokorné, pilné a šetrné hospodyně. Například podle Tomáše Štítného by se paní 

domu měla starat nejen o to, „aby duom šereden nebyl, neumeten jako svinec, i jiná 

domová potřeba aby nebyla šeredna. Neméně důležité je, „aby uměla schovávati             

a vydávati pořiedně, jakž čas záleží, a aby snažna byla při čeledi, pósobiec ji,              

aby nebyla před hospodářem nepořádna, a aby potřebu jměla; a také, aby se spolu 

nesvářila, ani se také kaké necti dopustila; neb to jest zvláště hanba hospodyni.“155

Jediným častým typem charitativních odkazů,  které pořizoval přibližně stejný 

podíl testátorek jako testátorů, jsou odkazy na almužny a zádušní lázně                        

pro nespecifikované chudé. V Plzni činil tento podíl u kšaftovníků obou pohlaví zhruba 

23%, v Olomouci 31% v případě mužů, resp. 32% v případě žen. 

Nejmenší disproporci mezi podílem mužů a podílem žen pamatujících                 

na příslušný typ dobročinné instituce nalézáme v obou městech u odkazů mendikantům.

Zároveň však můžeme z tabulek 6 a 7 vyčíst, že podíl testátorů obojího pohlaví 

pamatujících na konventy žebravých mnichů byl v Plzni zřetelně vyšší                     

(lehce nadpoloviční, zatímco v Olomouci jenom třetinový). Lze na základě tohoto 

poznatku tvrdit, že mezi olomouckými měšťany se mendikanti těšili menší oblibě        

než mezi Plzeňany? Jsem přesvědčen, že nikoliv. Nasvědčuje tomu několik závažných 

skutečností. Mezi utrakvisty stavějícími se zpravidla k ideálům žebravého mnišství 

odmítavě by Kapistranova mise, navzdory nespornému charismatu tohoto asketického 

starce a generálního vikáře observantské větve minoritů, stěží mohla dosáhnout 

srovnatelného úspěchu. Zvláště přihlédneme-li ke skutečnosti, že tento Ital kázal vždy 

                                                
155 Tomáše ze Štítného Knížky šestery, s. 101-102.
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latinsky.156 Příčinu ve srovnání s poměry v Plzni nižšího, přesto však stále významného,

podílu olomouckých závětí, v nichž se vyskytuje odkaz mendikantům, je třeba hledat 

spíše v širší škále možností, jež Olomouc v tomto směru nabízela a zohlednit tak 

například výrazně vyšší počet Olomoučanů (11) proti Plzeňanům (2), kteří pamatovali 

celkem na sedm klášterů nežebravých řádů. Dalším typem zbožných odkazů, jež lze 

označit v jistém smyslu za konkurenční, jsou odkazy laickým zbožným bratrstvům, 

které nacházíme ve 14 olomouckých kšaftech, ale jen v jednom plzeňském (viz výše). 

Navíc nelze opomenout ani mimořádně vysoký podíl olomouckých zůstavitelů závětí,  

kteří pořizovali charitativní odkazy. 

Nejpodstatnější rozdíl v testamentární praxi olomouckých a plzeňských žen jsem 

zaznamenal u odkazů nejprestižnějšímu městskému kostelu. Při srovnání testátorů      

jak obojího pohlaví tak i pouze mužů se v obou městech jedná o nejrozšířenější typ 

zbožných odkazů. Podobný je i podíl všech zůstavitelů závěti, kteří odkázali                 

na prestižní kostel (59,8% v Olomouci a 64,1% v Plzni). Avšak zatímco v Plzni 

pamatovaly na chrám svatého Bartoloměje více než tři čtvrtiny žen, v Olomouci             

se odkaz svatomořickému farnímu kostelu objevuje pouze v necelé polovině ženských 

závětí. Příčinu této na první pohled překvapivé anomálie spatřuji v odlišných stavebních 

fázích obou farních kostelů. Zatímco stavba staršího z nich - sv. Bartoloměje v Plzni -

byla v průběhu 14. století v podstatě dokončena, základní kámen svatomořického 

kostela v Olomouci byl položen teprve v roce 1412. A v době, z níž pochází naprostá 

většina olomouckých kšaftů, zde probíhala intenzivní a velmi nákladná stavební 

činnost.157 Velkolepá přestavba kostela v 15. století byla financována převážně z darů    

a testamentárních odkazů měšťanů a nikoliv příjmů patronátní olomoucké kapituly. 

Nešlo totiž „jen“ o uspokojení poptávky věřících po novém farním kostele. Ambicí 

olomouckých měšťanů bylo vybudovat kostel co možná nejhonosnější, který by odrážel 

rostoucí bohatství a slávu města, jež v této době zažívalo hospodářský i politický 

vzestup. Prostřednictvím tohoto společného díla vedli olomoučtí měšťané symbolickou 

                                                
156 Ostatně Olomouc nebyla první ani jediným cílem Kapistranovy českomoravské misie. Ambice, kterou 
avizoval, byl nemalá: obrátit české kacíře zpět na „pravou víru“. Ve skutečnosti však jeho kázání nalezla 
ohlas pouze ve městech katolických. Ještě do konce Kapistranova života († 1456) vznikly observantské 
konventy v Brně, Opavě, Olomouci a Jemnici. Naopak do silně kališnických oblastí vstupoval 
s maximální obezřetností a k očekávané pražské disputaci s utrakvistickým biskupem Janem Rokycanou 
vůbec nedošlo, neboť Kapistran do Prahy raději vůbec nevkročil. (viz F. ŠMAHEL, „Spectaculum fidei“. 
Českomoravská misie Jana Kapistrana, in: Týž, Mezi středověkem a renesancí,  Praha 2002, s. 402-408). 
157 Podrobněji o průběhu stavební činnosti na kostele sv. Mořice viz I. HLOBIL, M. PERŮTKA (eds.), 
Od gotiky k renesanci. Svazek 3. -  Olomoucko, Olomouc 1999, s. 195-196. 



54

válku na dvou hlavních frontách. Na jedné sváděli „emancipační“ boj s kapitulou.158    

Její kostel svatého Václava byl mnohem menší a skromnější, a také k němu směřovalo 

mnohonásobně méně zbožných odkazů. V letech 1412-1469 pouze čtyři, byť šlo vždy   

o úročné platy vysoké nominální hodnoty.159 Na druhé frontě válčili o prestiž s Brňany, 

kteří ve stejné době stavěli farní kostel svatého Jakuba. Proto olomoucký patriciát,          

a to převážně muži, u nichž prestiž odkazu hrála větší roli než u žen, pamatovali           

ve svých závětech na kostel svatého Mořice častěji a byli ochotni odkázat na jeho 

dostavbu tak vysoké částky.160

          Bylo by ovšem hrubou chybou, pokud bychom vysoký podíl závětí se zbožným 

odkazem vysvětlovali výlučně náboženskou motivací testátorů děsících se věčného 

zatracení. Zbožné odkazy jednotlivých zámožných měšťanů měly být zároveň 

vyjádřením společenského statusu testátora a jeho rodiny. Obzvláště patrná je tato 

profánní motivace kšaftovníků ve fundacích oltářů a kaplí - obyčeji, který se 

v moravských městech objevil až kolem roku 1400, záhy však zaznamenal značný 

rozmach.161 Skutečnost, že určitý bohatý testátor se již dříve stal fundátorem některé 

z kaplí či oltářů zároveň může také vysvětlovat, proč ve své závěti nepořídil žádné 

zbožné odkazy nebo na ně vyčlenil relativně velmi malý peněžní obnos. 

Obraťme však pozornost k jinému výraznému rozdílu mezi mužskou a ženskou 

testamentární praxí ve srovnávaných městech - četnosti nepeněžních zbožných odkazů. 

Následující tabulka č. 11 srovnává podíl olomouckých a plzeňských závětí, v nichž       

se nachází nejméně jeden nepodmíněný nepeněžní odkaz, a podíl nepodmíněných 

nepeněžních odkazů v závětech sepsaných muži a ženami. 

Tab. č. 11 - Srovnání celkového podílu závětí s nepodmíněným nepeněžním zbožným                 
odkazem a podílu takových testamentů mužských a ženských

město muži ženy vážený aritmetický 
průměr 

Olomouc 29,3% 57,1% 38,4%
Plzeň 41,1% 54,5% 47,4%

Z tabulky plyne, že v Olomouci podíl žen, které učinily jakýkoliv nepodmíněný 

nepeněžní zbožný odkaz, téměř dvojnásobně převyšoval podíl mužů. V Plzni je podíl 

                                                
158 srov. J. SCHULZ , J. ŠMERAL (red.), Dějiny Olomouce I, s. 144. 
159 PKO 496, PKO 576, PKO 577, PKO 598. 
160 srov. J. SCHULZ , J. ŠMERAL (red.), Dějiny Olomouce I, s. 144. 
161 srov. tamtéž, s. 145. 
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zůstavitelek posledních vůlí s nepeněžním odkazem proti zůstavitelům vyšší             

„pouze“ o jednu třetinu, nicméně i to je rozdíl výrazný ve srovnání s odkazy peněžními.              

I v případě nepodmíněných peněžních odkazů je podíl testátorek vyšší než podíl 

testátorů, rozdíl je však menší (13% v Olomouci a 11% v Plzni). Také souhrnná 

průměrná odkazovaná částka připadající na jednu testátorku je jak v Olomouci           

(56 kop proti 50 kopám grošů), tak v Plzni (44 kop proti 35,5 kopám) vyšší                 

než průměrný celkový objem nepodmíněných peněžních odkazů připadajících             

na jednoho zůstavitele.

Příčinou většího  počtu a objemu zbožných odkazů pořízených ženami není vyšší 

podíl vdov ve srovnání s vdovci. V Plzni činil průměrný souhrnný objem peněžních 

zbožných odkazů připadajících na jednu vdovu 49 kgč, čili přibližně jen o 11% více   

než v případě všech testátorek bez ohledu na rodinné poměry. V Olomouci byl objem 

vdovských peněžních zbožných odkazů dokonce podprůměrný (43,5 kgč). Totéž platí     

i v případě olomouckých (26 kgč) a plzeňských vdovců (32,5 kgč). 

Podstatně větší vliv na celkový objem zbožných odkazů než rodinný stav 

zůstavitele měl počet potomků zaopatřovaných v konkrétních závětech. 9 ze 13 

olomouckých testátorů a testátorek, kteří učinili peněžní zbožné odkazy v celkové 

nominální hodnotě 100 kgč nebo vyšší, buď nemělo žádné děti ani vnoučata,             

nebo (celkem ve třech případech) zmiňují v poslední vůli jediného potomka. Totéž platí 

v případě 4 z 8 plzeňských kšaftovníků, kteří pořídili zbožné odkazy v této nominální 

výši.

Naproti tomu pouze 2 z 20 olomouckých testátorů, kteří odkázali na dobročinné 

účely méně než 11 kop, byli bezdětní.  Sedm naopak mělo nejméně tři potomky. Situace 

v Plzni je již méně jednoznačná. 5 z 18 plzeňských kšaftovníků, kteří učinili peněžní 

zbožné odkazy v nominální hodnotě nižší 11 kgč, bylo bezdětných a stejný počet        

měl jediného potomka. Tři testátoři zaopatřovali dvě  a týž počet také více než dvě děti 

anebo vnoučata. Ve dvou případech jsem počet potomků zůstavitele poslední vůle nebyl 

schopen určit. 

Přesto lze s jistou opatrností uzavřít, že existuje vztah nepřímé úměry  mezi 

počtem zaopatřovaných potomků a souhrnným objemem peněžních zbožných odkazů.

Pochopitelně se u takto malého vzorku testamentů více projevil v kategorii

nejštědřejších dobrodinců. 
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3. Genderové a socioekonomické rozdíly ve struktuře nepeněžních odkazů 

V podkapitole 2.4. jsem prokázal, že ženy činily v průměru více zbožných odkazů       

než muži a že výraznější byla tato disproporce u nepeněžních zbožných odkazů.     

V této kapitole se nejprve pokusím doložit, že stejný závěr platí pro nepeněžní odkazy

obecně a následně vysvětlit, proč v mužské a ženské testamentární praxi existují 

zřetelné rozdíly nejen v četnosti nepeněžních odkazů, nýbrž i jejich typologické 

struktuře, což je patrné z pohledu do tabulky č. 12. Relativně frekventovanou kategorií

nepeněžních odkazů jsou také potraviny a nápoje. Jelikož jsem o nich ale podrobně 

pojednal výše v souvislosti se zbožnými odkazy, mezi něž v naprosté většině případů 

náležely, rozhodl jsem se je do této komparace nezařadit. 

Tab. č. 12 - Srovnání četnosti jednotlivých typů nepeněžních odkazů 
                 mezi mužskými a ženskými testátory v procentech 

pohlaví muži ženy vážený aritmetický Ø

město Olomouc Plzeň Olomouc Plzeň Olomouc Plzeň 

vlastní oděvy 14,1 18 32,4 29,2 19,4 21,2

ložní prádlo 7,6 8,2 24,3 16,7 12,4 10,6

bohoslužebné náčiní 3,3 11,5 5,4 12,5 3,9 11,8

šperky 6,5 4,9 13,5 20,8 8,5 9,4

agrární nemovitosti 9,8 32,8 16,2 29,2 13,2 31,8

vybavení domácnosti 9,8 3,3 21,6 16,7 13,2 7,1

Vidíme, že s výjimkou nemovitostí agrárního charakteru v Plzni bylo množství

nepeněžních odkazů vyšší v kšaftech žen, často dokonce několikanásobně. U ložního 

prádla, nábytku (nejčastěji šlo o postele a truhlice) a nádobí to považuji za docela

pochopitelné. Tyto věci totiž bývaly nedílnou součástí zařízení domácnosti.              

Tedy sféry, kterou pozdně středověká společnost vnímala jako jednoznačně ženskou. 

Výše vyřčený závěr však platí také pro „vlastní oděvy testátora“, „šperky“                     

a „bohoslužebné předměty“, které se jeví z genderového hlediska v zásadě neutrální.        

V Olomouci dokonce testátorky častěji zmiňovaly i „nemovitosti agrárního charakteru“. 

Jediným zcela dominantně mužským typem nepeněžního odkazu jsou zbraně a zbroj –
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kategorie, kterou jsem však do tabulky nezařadil, neboť z dvojice srovnávaných měst   

se odkazy zbraní a zbroje nacházejí pouze v Olomouci (celkem v osmi závětech, z nichž 

pouze dvě daly sepsat ženy).162

K závěru, že muži odkazovali častěji větší objekty, knihy či zbraně, zatímco       

za ženské domény lze považovat hlavně ložní prádlo a šaty, dospěl v jednom z četných 

krátkých příspěvků k této problematice při pokusu o srovnání poměrů na Novém Městě 

pražském a ve Vídni rovněž Thomas Krzenck.163

Výčty movitých věcí jsou v závětech olomouckých a plzeňských žen nejen 

častější, ale většinou i obsáhlejší. Se zevrubnými výčty se nejčastěji setkáváme               

u nádobí, ošacení, ložního prádla a šperků. Domnívám se, že testátorky se tímto 

způsobem snažily dostát dobovému společenskému očekávání, které dospělou 

měšťanku stylizovalo především do role svědomité hospodyně (viz výše).    

Srovnáme-li četnost odkazů konkrétních movitostí164 a jejich skladbu v závětech 

měšťanských patricijů na straně jedné a zástupců střední vrstvy na straně druhé, ukazuje 

se, že struktura nepeněžních odkazů závisí mnohem více na socioekonomickém statusu 

testátorů než na jejich genderu a rodinném stavu. Za patricije budu pro účely této 

komparace považovat někdejší olomoucké purkmistry a  konšely, vykonavatele dalších 

prestižních úřadů ve městě (konkrétně dědičného olomouckého fojta, prokurátora        

a kostelního hospodáře kostela svatého Mořice165) a případně také vdovy po řečených

významných mužích. O příslušnosti těchto osob k nevyšší vrstvě olomoucké společnosti  

není podle mne důvod pochybovat. Obzvláště přihlédneme-li k tomu, že v Olomouci      

začali zástupci střední řemeslnické vrstvy ve větším počtu pronikat do městské rady       

až v 16. století, opožděně ve srovnání s jinými většími městy v českých zemích, 

například s Brnem.166 Jako vzorek kšaftovníků ze střední vrstvy mi poslouží                 

                                                
162 PKO 571 a PKO 600
163 T. KRZENCK, Pražské a vídeňské testamenty pozdního středověku – pokus o komparaci,                                
in: E. DOLEŽALOVÁ, K. JÍŠOVÁ (eds.), Pozdně středověké testamenty,  Praha 2006, s. 90. 
164 Nikoliv tedy obecně či souhrnně formulované odkazy jako například „veškeré oblečení“, „veškeré 
vybavení domácnosti“ či „všechny stříbrné šperky“, protože u takto obecně formulovaných odkazů není 
možné ani přibližně odhadnout množství a hodnotu konkrétních odkazovaných předmětů. 
165 Kostelní hospodář (vitricus ecclesie, Kirchenbitter) v nejvýznamnějším městském kostele v Olomouci 
byl úřad vskutku prestižní. Jeho úkolem bylo vést účetnictví zádušního jmění (fabrica ecclesie, 
Kirchenfabrik). Tzn. spravovat prostředky, které kostel získal prostřednictvím milodarů věřících.   
Jednalo se o laika, který se ze svého hospodaření nezodpovídal kapitule, ale městské radě.                  
Srov. J. SCHULZ, J. ŠMERAL (red.), Dějiny Olomouce I, s. 142. 
166 Podrobněji k pronikání řemeslnických mistrů do městských rad na sklonku středověku                       
viz J. MEZNÍK, Brněnský patriciát a boje o vládu města ve 14. a 15. století, Brno v minulosti a dnes 4,        

zejm.  s. 291, 302, 305-306 a Ľ. SZABÓ, Sociální skladba olomoucké městské rady v letech 1524-1600,
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ti olomoučtí řemeslničtí mistři, kteří pravděpodobně nikdy neseděli v městské radě,

popřípadě vdovy po takových mistrech nebo jejich manželky a dcery. 

Odkazy konkrétních movitostí pořídilo 8 z 25 testátorů, kteří prokazatelně 

zasedali v městské radě, dědičný olomoucký fojt Lukáš Salczer167, paní Dorota –    

vdova po bývalém purkmistrovi Ondřeji z Nemilan168 – a paní Kateřina,                 

vdova  po svatomořickém kostelním hospodáři Mikuláši Staudiglovi.169 Neboli tento typ 

odkazu nacházíme v závětech 11 z 32 ( = 34%) všech potenciálních testátorů této 

statistické kategorie. 

Z řemeslnických domácností s určitostí pochází celkem 27 kšaftovníků (22 mužů 

a pět žen). Odkazy konkrétních movitých věcí nalézáme v poslední vůli deseti (37%) 

z nich (osmi mužů a dvou žen). 

Podíl patricijských a řemeslnických závětí, v nichž se vyskytují výčty 

jednotlivých movitostí, je tedy podobný. Významné rozdíly však spočívají v četnosti

odkazovaných luxusních předmětů, jež lze pokládat za poměrně spolehlivé ukazatele 

společenského postavení testátora. 

Tab. č. 13 – srovnání četnosti výskytu nejrozšířenějších typů luxusních předmětů 

v závětech patricijů a řemeslníků ze střední vrstvy bez ohledu na pohlaví 

typ předmětu závětí

patricijů

závětí

řemeslníků

zlaté a pozlacené šperky 4 0

ostatní šperky 3 1

stříbrné nádobí 4 0

pláště podšité kožešinou 4 2

                                                                                                                                              
Okresní archiv Olomouc 1983, Olomouc 1984, zejm. s. 73.
167 PKO 576
168 PKO 600
169 PKO 516
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4. Geografický horizont testátorů

V této kapitole se na příkladu Olomouce, Plzně, Stříbra a Znojma pokusím ověřit 

teorii, že geografický obzor pozdně středověkých měšťanů byl přímo úměrný jednak 

velikosti, ale především hospodářskému a politickému významu jejich města.             

Z této čtveřice měst byla Olomouc po celé sledované období městem největším              

a nejvýznamnějším. Podle střízlivého odhadu se počet jejích obyvatel pohyboval 

v rozpětí 3500-5400 a postupně rostl, takže kolem poloviny 15. století byl již přibližně 

stejný jako v Brně.170 I v Plzni sice již v předhusitské době žilo zhruba 3500-4000

osob171, takže lidnatostí zaostávala za Olomoucí jen nepatrně. Významem se s ní však 

rozhodně měřit nemohla. 

Tato skutečnost má několik příčin. Zaprvé se v Olomouci křížily kupecké stezky 

západovýchodní spojující Prahu s Krakovem a severojižní vedoucí z Benátek            

přes Vídeň do Polska a dále do Pobaltí.172 Tím v žádném případě nechci tvrdit,              

že zeměpisná poloha Plzně vystavěné na soutoku západočeských řek by byla 

nepříznivá. Střetávaly se tu obchodní trasy spojující franská centra dálkového obchodu 

Řezno a Norimberk s Prahou. Zejména styky Plzně s Norimberkem byly velmi čilé,      

o čemž svědčí opakovaně potvrzovaná dohoda, podle níž plzeňští kupci v Norimberku 

a norimberští v Plzni byli osvobozeni od cla. Hlavním vývozním artiklem určeným     

pro hornoněmecké trhy bylo sukno a skot. V dovozu luxusních výrobků či koření 

směřujících především    do Prahy, stejně jako ve vývozu kutnohorského stříbra, cínu      

a mědi, hrála nicméně Plzeň podružnou roli tranzitního města. Obchodní styky se 

středoněmeckými městy navazovali Plzeňané jen zprostředkovaně. Funkci prostředníka 

zde plnil především Cheb.173 Relativní blízkost Prahy, nejlidnatějšího středoevropského 

města sledovaného období a jednoznačné politické i hospodářské metropole Čech,                    

a dominantní role norimberských, řezenských a chebských kupců v dálkovém obchodě 

s Německem tak činily z Plzně středisko pouze západočeského významu. 

Naproti tomu jediného rovnocenného hospodářského a politického konkurenta 

Olomouce na Moravě představovalo Brno. To však zenit svého středověkého rozvoje 

zažilo v první polovině 14. století a ve zkoumaném období populačně i hospodářsky 

                                                
170 J. MACEK, Jagellonský věk v českých zemích, díl 3. Města, Praha 1998, s. 27. 
171 Miloslav BĚLOHLÁVEK (ed.), Dějiny Plzně I, s. 57. 
172 K obchodním trasám a  aktivitám olomouckých kupcům viz L. SPÁČILOVÁ, Zahraniční obchod 
v předbělohorské Olomouci, in: Folia historica bohemica 13, 1990, zejm. s. 139-145.  
173 Miloslav BĚLOHLÁVEK (ed.), Dějiny Plzně I, s. 118-120. 
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stagnovalo.174  Olomouc byla navíc sídlem biskupa, v době husitské a pohusitské spolu 

s vratislavským jediného v českých zemích, kteří zůstávali věrni papežské stolici.175

V období husitských válek představovalo město Olomouc jeden z klíčových opěrných 

bodů krále Zikmunda a markraběte Albrechta, kteří jej za to odměňovali četnými 

privilegii (viz výše). 

Důsledkem výše vylíčených skutečností je mimo jiné větší zámožnost horních

vrstev olomouckého měšťanstva ve srovnání s plzeňským, jež se odráží ve vyšší

průměrné  částce odkazované jedním testátorem na dobročinné účely (52,5 kgč proti 

38,5 kgč v Plzni). A především ve zřetelně větším počtu nejštědřejších donátorů,       

kteří učinili nepodmíněné peněžní zbožné odkazy s celkovou nominální hodnotou vyšší 

nebo rovnou 150 kopám grošů (10,5% oproti 3,3% v Plzni). Toto tvrzení je myslím 

obhájitelné navzdory tomu, že neexistuje přímá úměra mezi objemem zbožných odkazů 

a celkovou majetností testátora, na což jsem upozornil již v podkapitole 2.1. 

Koneckonců napovídá tomu rovněž porovnání „geografických horizontů“ olomouckých 

a plzeňských kšaftovníků. Abychom tyto horizonty mohli komparovat, nezbývá          

než rozdělit místa určená na základě pěti kritérií popsaných v úvodu do několika skupin 

podle vzdálenosti (měřené vzdušnou čarou) od sledovaného města. 

A. kde se nacházel nemovitý majetek testátorů situovaný Olomouc/Plzeň 

B. kam olomoučtí/plzeňští testátoři směřovali své zbožné odkazy   

C. kde žili příbuzní a přátelé, na které testátor v kšaftu pamatoval

D. odkud byli  mimoolomoučtí a mimoplzeňští  poručníci (vykonavatelé závěti) 

E. kde žili mimoolomoučtí a mimoplzeňští dlužníci/věřitelé testátora

Ačkoli souhlasím s Jaroslavem Mezníkem, že „je to metoda dosti schematická; 

v mnoha případech může být počet kilometrů klamným měřítkem, neboť často záleželo 

více na intenzitě hospodářských styků než na vzdálenosti,“176 rozhodl jsem se ji uplatnit 

a dospěl jsem k následujícím zjištěním. 

                                                
174 J. DŘÍMAL, Sociální složení a majetek obyvatel Brna v letech 1365 až 1509, in: Brno v minulosti        
a dnes 6, 1964, zejm. s. 287. 
175 B. KAŇÁK, J. STEJSKAL, R. ZAORAL, Z bouří, s. 82.
176 J. MEZNÍK, Noví olomoučtí měšťané v 15. století, in: Časopis Matice moravské 77, 1958, s. 351. 
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Tab. č. 14 – Geografický horizont olomouckých a plzeňských testátorů

vzdálenost město nalezené lokality celkem podíl

< 10 km

Olomouc Bělidla, Bohuňovice, Bystročice, Dolany, 
Droždín, Dubany, Hejčín, Hlušovice, Hněvotín, 
Holice,  Horka nad Moravou, Hradisko, Křelov, 
Kyselov, Lazce, Luběnice, Nedvězí, (Německý) 

Povel, Nemilany,     Nové Sady, Příkazy, 
Řepčín, Skrbeň, Slavonín, Tážaly, Topolany, 

Trusovice, Velký Týnec, Vojnice

29 35,4%

Plzeň Bory, Černice, Doubravka, Dubňany, 
Doudlevce, Druztová, Dýšina, Hradiště, 

Chotíkov, Chrást, Křimice, Litice, Lobzy, Město 
Touškov, Radyně, Skvrňany, Štěnovice, 

Tymákov, Újezd, Věžka

20 23,8%

≥ 10 km

< 25 km

Olomouc Čehovice, Čertoryje, Dlouhá Loučka, 
Domamyslice, Lipník nad Bečvou, Litovel, 

Prostějov, Přerov, Seloutky, Slatinky, Služín, 
Šternberk, Uničov, Vřesovice, Vřítov

15 18,3%

Plzeň Blovice, Dobřany, Dolní Lukavice, Háje,                    
Horní Lukavice, Kokotsko, Mostiště, Nebílovy, 

Olešná, Předenice, Přestavlky, Přívětice, 
Rokycany, Řenče, Skočice, Stupno, Svinná, 

Šťáhlavy, Týnec, Úněšov Veselá, Vlčice, Vlkýš, 
Vstiš, Všenice

25 29,8%

≥ 25 km

< 50 km

Olomouc Bruntál, Dvorce, Jevíčko, Kojetín, Kroměříž, 
Líšnice, Moravská Třebová, Perná, Skalička, 

Šumperk, Vyšehoří,  Zvole

12 14,6%

Plzeň Březín, Bukov, Buková, Dehtín, Dolní Jamné, 
Domažlice, Hodušice, Jablonná, Klatovy, 

Koloveč, Krašov, Letov, Manětín, Modřejovice, 
Nepomuk, Osvračín, Přívozec, Pšov, Pušperk, 

Račín, Slatina, Svrčovec, Stříbro, Úterý, Vrbice

25 29,8%

≥ 50 km

< 100 km

Olomouc Brantice, Brno, Březová, Glubczyce,                            
Hradec nad Moravicí, Krnov,  Lanškroun, 

Mikulov, Mokrá(-Horákov), Nový Jičín, Opava, 
Ostrov u Lanškrouna, Pohořelice, Stěbořice

14 17,1%

Plzeň Beroun, Hrádek, Cheb, Kolovraty, Most, 
Netonice, Nýrsko, Písek, Praha, Rabí, Vildštejn

11 13 %

≥100 km.

Olomouc Borovnička, Bratislava,  Kremnica, Nysa,  
Opatovice nad Labem,  Ratibořice,  

Skoczów,  St. Pölten, Praha, Ulicko, 
Valdštejn, Vídeň 

12 14,6%

Plzeň Benátky, Salzburg, Ústí nad Labem        3 3,6%
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Nejprve zaměřme pozornost na Olomouc. Obraz, který před námi vyvstává,               

do značné míry potvrzuje hypotézy vyslovené v úvodu této kapitoly. Nejvíce lokalit 

uvedených v kšaftech Olomoučanů se pochopitelně nachází v prostoru

Hornomoravského úvalu. Buď v těsné blízkosti města (29 z 82 určených lokalit leží     

ve vzdálenosti do 10 km vzdušnou čarou od centra Olomouce), anebo směrem na jih     

na Prostějovsku, Přerovsku a Kroměřížsku, severním směrem  pak na Litovelsku,

Uničovsku a Mohelnicku, a již s menší četností dále proti proudu řeky Moravy (Zvole, 

Skalička u Zábřehu) až k Šumperku. Severozápadním směrem od Olomouce zmiňují 

testátoři Moravskou Třebovou, Lanškroun a Ostrov u Lanškrouna. Směrem na západ    

je jmenováno pouze Jevíčko, východním směrem jsou zmíněny tři obce ležící v oblasti 

Moravské brány spojující střední Moravu s horním Slezskem (Lipník nad Bečvou, 

Nový Jičín a Perná177). Z oblasti Jeseníku je uvedeno město Bruntál a ves Dvorce ležící 

nedaleko Moravského Berouna. Zaměříme-li se nyní na vzdálenější oblasti, ukáže se,   

oč silnější byly vazby olomouckých měšťanů ve Slezsku než na jižní Moravě. 

V různých souvislostech se v olomouckých závětech vyskytují města Opava a Krnov     

a testátoři zmiňují i několik dalších obcí v tomto regionu.178 Zmíněna jsou rovněž tři 

města na dnes již polské straně slezského příhraničí (Glubczyce neboli Hlubčice severně 

od Krnova, Skoczów východně od Těšína a Nysa) a ze sídel ležících hlouběji ve 

vnitrozemí dnešního Polska ještě ves Ulicko u Vratislavi. Naopak z jižní Moravy          

je vícekrát zaznamenáno pouze Brno a dále již jen jedenkrát Mokrá na Brněnsku           

a Pohořelice s Mikulov v oblasti Dyjsko-svrateckého úvalu. Důvodem je především 

hospodářská dominance Brna na jižní Moravě. Existují však rovněž příčiny historické. 

Většina německy hovořících  olomouckých měšťanských rodin měla své kořeny právě 

v oblasti horního Slezska. Ostatně místem, kam se Olomoučané obraceli s žádostmi       

o právní ponaučení v případě sporů řešených podle městského práva, byla Vratislav, 

jakkoliv sama Olomouc představovala ve sledovaném období odvolací soudní instanci 

pro řadu středomoravských a severomoravských měst.179 Z ostatních míst nalézáme 

v olomouckých testamentech zmínky o:

 odkazu bohoslužebné knihy opatovickému klášteru180

 odkazu Petrovi z Borovičky (vsi na Českobudějovicku), bratru kramáře Jošta181

                                                
177 vesnice ležící 6 až 7 km severoseverozápadně od Valašského Meziříčí
178 Směrem od severozápadu k jihovýchodu se jedná konkrétně o Brantice, Stěbořice,  Hradec nad 
Moravicí a Březovou. 
179 K jednotlivých okruhům městského práva na Moravě viz J. KEJŘ, Vznik městského zřízení,             
zejm. s. 150-155. 
180 PKO 588
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 odkazu Margaretě Rynneryn z Ratibořic na Třebíčsku - sestře Georga 

Zebrechta182  

 pěti zlatých ve zlatě za dva postavy sukna, které jistý čepelář z dolnorakouského 

St. Pöltenu dlužil Johanu Pragerovi183

 dlužním úpisu, který měl Jan Mlynář od pana Haška z Valdštejna184

 100 zlatých, které dlužil nejmenovaný bratislavský měšťan Mikoláši Libstovi185

 čtyřech florénech pro „chrám ve Vídni“ a dvou pro poutní dům tamtéž186

Vysvítá tak před námi obraz geografického horizontu vyšších olomouckých vrstev, 

který potvrzuje, že hlavními oblastmi jejich hospodářských a sociálních vazeb byla 

střední a severní Morava spolu s horním Slezskem. Naopak jižní Moravu lze považovat 

za „sféru vlivu“ měšťanů brněnských.  Jedná se nicméně o obraz vytvořený na základě 

analýzy celkem 82 lokalit zaznamenaných 61 testátory. Nabízí se proto otázka,        

jakou má tento omezený vzorek závětí, z nichž čerpáme, výpovědní hodnotu. Odpověď 

významně usnadňuje možnost srovnání s geografickým horizontem, který vytvořil 

Jaroslav Mezník na základě údajů o místě původu 139 osob přijatých za olomoucké 

měšťany mezi léty 1445-1457, to jest u 66% všech nově přijatých měšťanů v tomto 

období. U pěti dalších nových měšťanů nedokázal Mezník uvedené místo původu 

identifikovat. U zbylých 66 nebylo vůbec uvedeno. Lze ovšem předpokládat,              

že se v naprosté většině případů jednalo o osoby z (nižší) střední vrstvy žijící již delší 

dobu v Olomouci či nejbližším okolí, kterým se až nyní podařilo dosáhnout měšťanství 

(především koupí domu ve městě a/nebo stáním se cechovním mistrem). Jedná se tedy   

o vzorek o něco větší. Za jeho slabinu ale považuji, že postihuje jen relativně velmi 

krátkou část období sledovaného v tomto výzkumu. Z oněch 139 osob pocházelo 

celkem 62 (45%) ze střední nebo severní Moravy, 34 (24%) ze Slezska  a pouhých       

10 (7%) z jižní Moravy (z toho 5 z Brna)187, což výše vyřčené závěry jednoznačně 

potvrzuje. 

                                                                                                                                              
181 PKO 537
182 PKO 567
183 PKO 586
184 „Item her hot vormeldet, wie her hern  Haschken von Waldstein diner gewest ist, der hot im eyn 
schadbriff geben und als her gefangen ist gewest, hot man im drey pherd, harnusch und ein silberin 
gurtel genomen und her hot sich selber aus gefenknis musen ledigen mit hundert schocken.“ (PKO 570) 
185 PKO 518
186 PKO 473. 
187 Údaje čerpány z J. MEZNÍK, Noví olomoučtí měšťané, s. 345-348. 
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Geografický horizont Plzeňanů, založený na určení celkem 84 lokalit zmíněných

v závětech 45 testátorů, do značné míry kopíroval oblast povodí Berounky. Nejvíce 

zmíněných obcí se nacházelo jižně od Plzně v nižších polohách plzeňské pahorkatiny 

mezi řekami Radbuzou, Úhlavou a Úslavou nebo leželo přímo na těchto tocích. 

Nejzápadněji položenou jmenovanou obcí v této oblasti jsou Domažlice, nejjižnější 

Nýrsko. Směrem na jih jsou ještě zmíněny hrad Rabí a ves Hrádek na Sušicku. Větší 

počet zaznamenaných obcí se nachází také na Rokycansku.188 Severně od Plzně           

se absolutní většina jmenovaných obcí nachází  v oblasti, jejíž pomyslnou východní       

a severní hranici tvoří řeka Střela a západní Úterský potok.189  Na Rakovnicku jsou 

zmíněny pouze Modřejovice190 a od Mostiště směrem po proudu  Berounky až město 

Beroun, neboť zde se již ocitáme v hospodářském okruhu zřetelně ovládaném 

pražskými městy. V oblasti pražské kotliny jsou dvakrát zmíněny Kolovraty, jelikož

urozený pan Hanuš z Kolovrat dlužil 100 kop grošů Kúně z Křimic191 a 300 kop Tomáši 

Andrlíkovi192 a několikrát samozřejmě samotná Praha. Zřetelným horizontem              

na východě jsou pahorky Brd. Ze vzdálenějších obcí ležících jihovýchodním směrem   

od Plzně jsou v testamentech uvedeny Slatina u Blatné, Netonice na Vodňansku a Písek. 

Ze vzdálenějších obcí na sever od Plzně jsou zmíněny jen tři vsi na Podbořansku 

(Vrbice, Bukov a Letov) a města Most a Ústí nad Labem, v němž Heřman starší           

na Vlčicích obdaroval dominikánský konvent.193 Nejzápadněji položenou jmenovanou

obcí ležící podél toku Mže je Stříbro. V oblasti na západ od pomyslné linie Stříbro -

Úterý hovoří závěti pouze o samotném Chebu a o hradu Vildštejn, neboť pan Petr 

z Vildštejna figuruje mezi poručníky v závěti Reinharda z Volduch194. Z mimočeských 

lokalit jsou zmíněny pouze dluhy, které mají být splaceny kupcům ze Salcburku195         

a Benátek.196

Potvrzuje tedy srovnání různorodých geografických horizontů kšaftovníků,                 

že Olomouc byla ve sledovaném období politicky i ekonomicky významnějším městem 

                                                
188 Ves Veselá u Rokycan, samotné Rokycany a dále několik vsí ležících severně od Rokycan (Volduchy, 
Kokotsko, Všenice, Přívětice, Stupno, Mostiště). 
189 Konkrétně se jedná o Úněšov, Březín, Račín – již neexistující dvorec, který se nacházel asi 2 km 
západně od Březína, Úterý, Manětín, Dolní Jamné, Krašov, Pšov a Jablonnou. 
190 Dnes místní část obce Slabce 
191 LKMP II 71 
192 LKMP II 71
193 LKMP I 138
194 LKMP I 83 
195 Salzburg je zmíněn ve dvou závětech - LKMP I, 357  a  LKMP II 71; Benátky v jedné – LKMP I 357.  
196 LKMP II 71
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než Plzeň? Domnívám se, že ano, neboť z tohoto hlediska není rozhodující celkový 

počet zmíněných lokalit, ale spíše hospodářský význam oněch sídel a počet těch 

relativně velmi vzdálených (kategorie ≥ 100 km). V olomouckých závětech jsem         

na základě výše stanovených kritérií nalezl  takto vzdálených lokalit dvanáct. Jedná se            

o klášter Opatovice na Královéhradecku, dvě panská sídla (Valdštejn a Ratibořice;       

ve druhém případě ovšem příslušný odkaz přímo nesouvisí s tamními pány),              

dvě nevýznamné vsi (Borovnička, Ulicko) a dále již samá poměrně významná města –

Nysu a Skoczów ve Slezsku, Bratislavu a Kremnici v Horních Uhrách a dolnorakouský 

St. Pölten. Praha a Vídeň pak patřily  k nejpřednějším městům středovýchodní Evropy. 

Naproti tomu v plzeňských závětech jsem zmínky o takto vzdálených lokalitách nalezl  

pouze tři – konkrétně o Ústí nad Labem a dvou zahraničních střediscích dálkového 

obchodu – Benátkách a Salcburku. Překvapující je, že jsem v plzeňských posledních 

vůlích nenašel žádnou zmínku o Norimberku ani Řeznu. Přesto i geografický horizont

plzeňských testátorů lze hodnotit jako poměrně široký, což se pokusím ilustrovat            

s pomocí dvou následujících příkladů. Počet lokalit, do nichž směřovaly zbožné odkazy 

olomouckých (13) a plzeňských (11) testátorů,197 je menší než v případě města Znojma 

v letech 1409-1479 (18). Podívejme se ale důkladněji, o jak vzdálená a významná sídla 

se ve znojemských závětech jednalo. Osm z nich jsou vsi v blízkém okolí Znojma       

(do 10 km). Naopak ve vzdálenosti přes 25 km od Znojma leží z těchto 18 lokalit pouze 

Bítov a jediná dvě zmíněná královská města – Moravské Budějovice a Jemnice.198

K tomu dodejme, že autorem odkazu ve prospěch jemnického špitálu byl tamní měšťan 

Petr, který při pobytu ve Znojmě náhle onemocněl a rozhodl se sepsat zde poslední 

vůli.199 Nejseverněji situovanou ze zmíněných vesnic je Horní Kounice, nejvýchodněji

leží Jaroslavice. Navzdory velmi malému počtu údajů, které máme pro léta 1409-1479

k dispozici, dospíváme k závěru, že geografický horizont znojemských testátorů zdaleka 

nedosahoval takového rozsahu jako v případě Olomoučanů a Plzeňanů. Ve většině 

případů se omezoval na nedaleké vsi, z nichž obvykle dotyční kšaftující znojemští 

měšťané pocházeli. Tento závěr plně koresponduje se zjištěním Jaroslava Marka,         

                                                
197 Jedná se o ty odkazy, které jsem v tabulce č. 11 zvýraznil kurzívou. 
198 Přehled lokalit převzat v: V. TLAPÁKOVÁ, Zbožné odkazy, s. 23. 
199 Identitu tohoto testátora jsem odhalil díky článku V. TLAPÁKOVÁ, Testamentární praxe ve Znojmě         
v 15. století, in: Jižní Morava 44, 2005, s. 29-43. 
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že Znojmo se již v 15. století s Brnem, Olomoucí ani Plzní nemohlo poměřovat 

velikostí ani významem.200

Druhým příkladem je stříbrský imigrační horizont posledních dvou desetiletí       

14. a prvních dvou desetiletí 15. století, který se pokusil rekonstruovat Martin Nodl            

na základě údajů o místě původu nově evidovaných poplatníků v berních knihách z let 

1380-1392 a 1402-1419.201 Jednoznačně identifikovatelné místo původu je v tomto 

prameni uvedeno u přibližně 70% všech přistěhovalců v příslušném období. V případě 

zbývajících 30% se buď v oblasti západních Čech nachází více lokalit s týmž názvem, 

nebo není uvedený název možné ztotožnit s žádnou známou sídelní jednotkou. Méně 

příznivá druhá varianta nicméně platí pouze pro tři místa, z nichž pocházelo celkem pět 

z více než 200 v berních knihách zachycených imigrantů z let 1380-1419.  Proto sdílím 

Nodlův názor, že pro sledování střednědobých imigračních trendů se jedná o pramen 

dostatečně reprezentativní. Za zásadní problém nepovažuji ani to, že zachycuje mírně 

odlišný geografický horizont než měšťanské testamenty. Neboť, jak ukazují příklady 

Olomouce a Plzně, oblasti, z nichž pocházeli noví měšťané, kde testátoři vlastnili 

nemovitý majetek a kde žili jejich v závětech zmiňovaní příbuzní a přátelé, se značně 

překrývají. Jedinými typy sídel, která tento horizont obvykle přesahovala, jsou centra 

dálkového obchodu a hrstka obdarovaných kostelů a klášterů. 

Poněvadž více než čtvrtina místních jmen mohla patřit více než jednomu 

západočeskému sídlu, navrhuje Nodl rozlišovat minimální a maximální přistěhovalecký 

horizont. Pro vytyčení „minimálního horizontu“ v případě nejasností vždy akceptoval

sídlo nejbližší, v případě „maximálního horizontu“ naopak sídlo nejvzdálenější. 

Pokaždé ale takové, které leží v okruhu maximálně 50 km vzdušnou čarou od Stříbra. 

Vzhledem k tomu, že jsem v případě sporných lokalit v geografickém horizontu

Olomoučanů a Plzeňanů, kterých byl (naštěstí) jen nepatrný zlomek, volil 

nejpravděpodobnější variantu nejbližšího možného sídla, použiji pro účely této 

komparace Nodlův „minimální horizont“.202

                                                
200 K velikosti Znojma, příjmech města a majetkové struktuře obyvatelstva ve srovnávací perspektivě     

viz  např.  J.  MAREK, Společenská struktura moravských královských měst v 15. a 16. století,           
Praha 1965. 
201 M. NODL, Sociální aspekty pozdně středověkého městského přistěhovalectví, in: týž (ed.), Sociální 
svět středověkého města, Colloquia mediaevalia Pragensia 5, Praha 2006, s. 3-96. 
202 Tamtéž, s. 52-53. 
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Tab. č. 15 – stříbrský přistěhovalecký horizont v letech 1380-1419203

vzdálenost počet podíl 

1-10 km 73 35,8%

11-20 km 48 23,5%

21-30 km 64 31,4%

31-40 km 5 2,5%

40-50 km 14 6,8%

Hlavní rozdíl mezi geografickým horizontem obyvatel Olomouce a Plzně            

na straně jedné a výrazně menšího provinčního Stříbra s přibližně 1000-1500 obyvateli 

ve sledovaném období na straně druhé spočívá v podílu vzdálenějších lokalit. Při snaze 

o komparaci však narážíme na skutečnost, že absolutní většina míst nacházejících se 

více než 50 km od Olomouce anebo Plzně  byla v příslušných závětech zmíněna 

v obchodním (tamní dlužníci či věřitelé testátora) nebo dobročinném kontextu 

(obdarované kostely či kláštery) a tedy se nejedná o údaje souměřitelné s místy původu 

nově příchozích majetných obyvatel Stříbra. Zcela rezignovat na srovnání, jehož cílem 

není zjištění přesných čísel, ale zachycení obecnějších střednědobých a dlouhodobých 

trendů, ovšem nemusíme. Udělat si alespoň hrubou představu o „obchodním horizontu“ 

obyvatel Stříbra umožňují některé zápisy ve stříbrských knihách soudnictví nesporného 

z téhož období, zejména zástavní a úvěrové smlouvy. Mezi věřiteli stříbrských měšťanů 

jednoznačně převládají obyvatelé blízkých měst a městeček.204 Z lokalit vzdálených    

od Stříbra přes 50 km zmiňují stříbrské knihy soudnictví nesporného pouze Cheb                 

a Norimberk.205 Potvrzuje se tedy předpoklad, že geografický horizont obyvatel 

v poměrech českých zemí velkých měst Olomouce a Plzně je nejen prostorově 

rozsáhlejší, ale především zahrnuje nezanedbatelný počet větších a hospodářsky 

mnohem důležitějších sídel, než je tomu v případě nevelkého Stříbra. 

Na začátku této kapitoly jsem se pokusil zdůvodnit, proč byla Olomouc                

ve sledovaném období významnějším střediskem dálkového obchodu než Plzeň. 

Potvrzují to i dvě zajímavá zjištění, která vyplynula z kvantitativního rozboru závětí. 

Zaprvé se v Olomouci vyskytuje vyšší podíl posledních vůlí, v nichž zůstavitelé

vypořádávají své konkrétní dluhy či pohledávky (35,9% ve srovnání s 18,4%).               

A zejména pak těch, v nichž jmenovaný dlužník či věřitel kšaftovníka nežil ve stejném

                                                
203 Tamtéž, tab. č. 3, s. 52. 
204 Jmenovitě Boru, Klatov, Nové Vsi, Plané, Plzně, Rokycan, Tachova a Teplé.
205 Tamtéž, s. 57-58. 
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městě (21,4% proti 9,2%). Zadruhé se jedná o podíl testátorů, kteří pořídili peněžní 

zbožné odkazy ve zlatých ražbách zahraničního původu, a objem částek ve zlaté minci 

odkázaných na dobročinné účely. Zatímco 15 takových testátorů v Olomouci odkázalo 

dohromady 930 uherských florénů, dva plzeňští s určitostí pouhé 4 rýnské zlaté. První  

z nich – vdova Adlička, navíc nařídila dát po jednom rýnském zlatém každému kazateli, 

který se zúčastní jejího pohřbu.206

                                                
206 LKMP II 1. 
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 

1. kapitola

Četnost a objem zbožných odkazů, že pozdně středověcí testátoři v Olomouci        

a Plzni připisovali zajištění věčné blaženosti a v neposlední řadě také zkrácení 

případných očistcových muk zásadní význam. Obzvláště když cítili, že jejich dny         

na tomto světě se chýlí ke konci. Ze čtyř Štítným jmenovaných způsobů, jak živí mohou 

„pomáhati mrtvým, aby spieše jich duše vyšly z toho hoře, a aby ty muky byly 

odlehčeny“, se v olomoucké, plzeňské, ale rovněž novoměstské testamentární praxi 

nejčastěji objevují odkazy na chudé – ať již v podobě milodarů špitálům, almužen       

pro blíže nespecifikované chudé nebo nařízení zádušních hostin a lázní. S požadavkem 

sloužení zádušních mší ve třiceti dnech po smrti kšaftovníka anebo v den výročí jeho 

úmrtí, stejně jako se záměrem objevit se na seznamu osob, za něž se pravidelně budou 

přimlouvat mendikanti či  členové laických zbožných bratrstev, v Olomouci i Plzni 

poměrně rozšířených, se v převážně umírněně utrakvistickém Novém Městě pražském 

setkáváme velmi ojediněle. V žádném z trojice srovnávaných měst zůstavitelé výslovně 

nepřikazují, aby se za ně pozůstalí postili. V olomouckých a v menší míře                        

i v plzeňských závětech se vyskytují zmínky o další možné cestě ke spáse duše –

vykonání pouti, ať již testátorem osobně (v takovém případě bývá právě rozhodnutí 

vydat se na nebezpečnou dalekou cestu důvodem sepsání poslední vůle), nebo po jeho 

smrti zástupně zbožnou a spolehlivou osobou. 

Přání, aby byly konány zádušní mše za spásu jejich duše anebo aby byla jejich 

jména připsána do knih přímluv, tedy nepřímo vypovídají o víře takto kšaftujících osob 

v očistec. V žádném z analyzovaných testamentů se ale nevyskytuje ani zmínka o tom, 

jak konkrétně si tito testátoři očistcová muka představovali. 

2. kapitola 

Ve dvou třetinách olomouckých a devíti z deseti plzeňských testamentů               

se nachází alespoň jeden zbožný odkaz. Naprostá většina z nich zahrnovala odkaz(y) 

peněžní (78% v Olomouci, resp. 82% v Plzni). 

Shodně v obou městech největší podíl testátorů pamatoval na nejvýznamnější

farní kostel ve městě (60% na kostel svatého Mořice v Olomouci a 64% na kostel 

svatého Bartoloměje v Plzni). Druhá příčka patřila v Olomouci odkazům charitativním 
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(53%), na mendikanty pamatoval každý třetí kšaftovník. Zhruba 30% Olomoučanů 

obdarovalo také jiný kostel než svatomořický. V Plzni podíl odkazů žebravým řádům 

převyšoval odkazy na chudé (53% oproti 37%). Bezmála 30% Plzeňanů pamatovalo    

na ostatní kostely. Nižší podíl olomouckých kšaftovníků odkazujících mendikantům     

je možné vysvětlit vyšším počtem odkazů ostatním klášterům mužským i ženským         

a rovněž laickým bratrstvům. Výše zmíněným čtyřem nejoblíbenějším typům 

dobročinných institucí pochopitelně testátoři odkazovali v průměru nejvyšší částky 

blížící se 20 kopám grošů, nebo tuto hranici dokonce převyšující. Nejnižší průměrná

odkazová částka připadla z této „silné čtveřice“ na charitativní odkazy v Plzni (13 kgč). 

Průměrný objem všech peněžních zbožných odkazů připadající na jednoho testátora 

činil v Olomouci 52,5 kgč, v Plzni 38,5 kopy. Více než polovina všech testátorů v obou 

městech ovšem na dobročinné účely odkázala částky do výše 20 kgč nebo hřiven grošů. 

Čtrnáct kop rozdílu mezi celkovou průměrnou odkazovanou částkou v Olomouci a Plzni                  

je zapříčiněno hlavně vyšším zastoupením nejštědřejších testátorů mezi Olomoučany. 

Dohromady třináct olomouckých oproti sedmi plzeňským zůstavitelům odkázalo          

na dobročinné účely 100 a více kgč.

V průměrné souhrnné částce odkazované na dobročinné účely se v podstatě 

neodrážejí ekonomické konjunktury a stagnace, ani válečné konflikty a sociální krize, 

jimiž srovnávaná města v průběhu zkoumaného období prošla. Pouze lze konstatovat,    

že objem peněžních zbožných odkazů v dlouhodobé perspektivě pomalu vzrůstal. 

Ženy pořizovaly obvykle více zbožných odkazů než muži. Silněji se tato tendence 

projevuje u odkazů nepeněžních. Nicméně odrazila se i ve vyšší celkové průměrné 

odkazované částce v ženských závětech (56 kgč oproti 50 kgč v Olomouci;                   

44 kgč oproti 35,5 kgč v Plzni). Nejzřetelnější je převaha žen v odkazech charitativních. 

V Olomouci, městě s rozvinutějším systémem špitální péče, „na chudé“ pamatovaly 

téměř tři čtvrtiny zůstavitelek závětí se zbožným odkazem. Testátorky  v obou městech  

také častěji obdarovávaly domácí služebnictvo. Měšťanky se tímto způsobem snažily 

konat v souladu s dobovým ideálem řádné hospodyně. 

Naopak nejmenší rozdíl v četnosti mužských a ženských milodarů nalézáme           

v obou městech u odkazů žebravým řádům. Jedinou ze sledované čtveřice 

nejfrekventovanějších typů dobročinných institucí, na níž pamatoval větší podíl mužů, 

je olomoucký farní kostel svatého Mořice. Tuto výjimku z pravidla lze vysvětlit tím,    

že ve 30.-50. letech 15. století, tedy období, z něhož pochází 84% analyzovaných 

olomouckých kšaftů, byl v plné výstavbě, jejíž realizaci Olomoučané přisuzovali 
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značný společenský význam. A jsem přesvědčen, že pro muže hrála prestiž odkazu 

podstatnější roli. Od žen se spíše očekávaly  projevy milosrdenství. 

Příklady vývoje odkazů observantskému konventu svatého Bernarda v Olomouci            

a špitálu svaté Alžběty v Praze pod Vyšehradem výmluvně ilustrují, jak silný vliv         

na preference testátorů mělo ve střednědobém horizontu jednoho či dvou desetiletí 

založení nové dobročinné instituce. A ozřejmuje tak, proč opakovaně zdůrazňuji 

nezbytnost sledování změn ve struktuře zbožných odkazů v dlouhém období.  

80procentní podíl závětí sepsaných mezi lety 1453 (rok založení konventu v Olomouci) 

a 1466 pamatujících na bernardiny lze interpretovat jako důkaz silného ohlasu misie 

Jana Kapistrana. Špitál svaté Alžběty představoval jasně nejčastěji obdarovávanou 

charitativní instituci v novoměstských kšaftech v prvních dvou desetiletích po své 

obnově roku 1440/1441. Naproti tomu na počátku 16. století, kdy rada Nového Města 

pražského zřídila krátce po sobě dva další špitály, odkázala ke svaté Alžbětě pod 

Vyšehradem     již jen hrstka zůstavitelů poslední vůle.

Při analýze podílu zástupců řemeslnické střední vrstvy mezi kšaftovníky                

v Olomouci a Plzni jsem dospěl k odlišným závěrům. Průměrná souhrnná odkazovaná 

částka připadající na jednoho testátora činí ve 21 olomouckých řemeslnických 

testamentech se zbožným odkazem méně než 11 kgč. Naproti tomu v 15 takových 

závětech plzeňských přes 28 kgč, což je suma jen zhruba o čtvrtinu nižší ve srovnání 

s celoměstským průměrem. Na základě tohoto zjištění, stejně jako poznatku,                 

že řemeslnických závětí s celkovým objemem peněžních zbožných odkazů do výše        

5 kgč bylo v Olomouci sedm, v Plzni však pouze tři, zatímco v případě odkazů          

nad 20 kgč byl tento poměr přesně opačný, lze usuzovat, že praxe pořizování poslední 

vůle byla v 15. století více rozšířena mezi olomouckou střední vrstvou. 

3. kapitola 

Kvantitativní rozbor prokázal, že ženy pořizovaly zřetelně více nepeněžních 

odkazů než muži. V posledních pořízeních žen také nalézáme častěji podrobné výčty 

konkrétních movitostí. Obě tyto skutečnosti souvisejí podle mého názoru s tím, že tyto 

předměty obvykle představovaly součást vybavení domácnosti či jejích jednotlivých 

členů. A domácnost byla v pozdně středověkém genderovém diskurzu chápána         

jako oblast bytostně femininní. 

Ze srovnání četnosti výskytu odkazů luxusních předmětů v závětech řemeslníků 

ze střední vrstvy a testátorů pocházejících z řad olomouckého patriciátu ale vyplývá,    
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že větší vliv na strukturu nepeněžních odkazů než genderové stereotypy                      

mělo socioekonomické postavení kšaftujících osob. 

4. kapitola 

Srovnání geografických horizontů olomouckých a plzeňských testátorů potvrzuje, 

že Olomouc byla ve sledovaném období městem významnějším z politického                  

i hospodářského hlediska. Za směrodatné ukazatele zde považuji: 

I.  více zmíněných měst; a to zejména měst větších a vzdálenějších 

II. větší podíl závětí zahrnujících vypořádání dluhů s osobami nežijícími v daném městě   

III. větší podíl odkazů ve zlaté minci ražené v zahraničí

Geografický horizont Plzeňanů byl menší, na východně ohraničený jednak 

přirozeně pahorky Brd, ale hlavně hospodářskou převahou zámožných pražských 

měšťanů. (Severo)západním směrem od pomyslné linie Stříbro-Úterý se již naopak 

ocitáme v zájmové oblasti měšťanů chebských. Do větších vzdáleností se majetky

Plzeňanů rozprostíraly tam, kde se nenacházelo žádné významné konkurenční město -

tedy jižním směrem až k Nýrsku a Sušici a severním směrem  až na Podbořansko. 

Geografický horizont Olomoučanů zřetelně limitovaly pouze zájmy Brňanů         

na jihu. Naopak směrem na sever a severovýchod sahaly vazby Olomoučanů, ať již 

obchodní či rodinné, daleko do Slezska. Tento závěr bylo do značné míry možné 

předjímat, neboť severní Morava a Slezsko jsou oblastmi, v nichž měla původ velká 

část rodin majetných obyvatel pozdně středověké Olomouce. A odkud také stále

přicházela naprostá většina nových olomouckých měšťanů v 15. století, jak dokládá 

Mezníkova analýza míst původu osob přijatých za měšťany v letech 1445-1457.   

Značná podobnost geografického horizontu testátorů a osob přijímaných za olomoucké 

měšťany v polovině 15. století potvrzuje, že mnou získaný vzorek, třebaže je vytvořen                 

na podkladě 82 lokalit zmíněných pouhými 61 testátory, lze pokládat za relevantní. 
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