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Úvod 

 

Hlavním cílem této práce je poukázat na přínos podlažického nekrologia 

jako historického pramene a jeho využití pro objasnění raných dějin kláštera 

v Podlažicích. Z toho vychází i struktura této práce. 

V první části je popsán dějinný vývoj Podlažického kláštera od jeho 

počátků v polovině dvanáctého století až po zánik v roce 1421. Tato kapitola 

vychází z dobových pramenů a dostupné literatury a ukazuje, jakým způsobem 

bychom pojali dějiny kláštera, pokud bychom neznali Kodex Gigas a podlažické 

nekrologium. 

Podlažický klášter je všeobecně vnímán jako klášter poměrně 

nevýznamný, jeho jméno však proslavil výjimečný rukopis, který byl v Podlažicích 

sepsán. Tímto rukopisem je známý Kodex Gigas, obrovská středověká kniha, kterou 

provází mnoho legend a pověstí, a která se již po tři sta šedesát let nachází ve 

Švédsku. Popis této knihy je náplní druhé části této práce. Protože Kodex Gigas 

nelze z výše uvedeného důvodu zkoumat přímo, vychází tato kapitola z poměrně 

bohaté bibliografie k tomuto tématu. 

Třetí a nejobsáhlejší kapitolu tvoří rozbor nekrologia Podlažického 

kláštera. Nekrologium je spolu s mnoha dalšími texty zaznamenáno v Kodexu 

Gigas. Jeho podoba je v porovnání s dalšími historickými prameny  tohoto typu 

naprosto unikátní. Obsahuje přes patnáct set jmen a právě analýza skladby 

nekrologia a určení totožnosti významných osobností, které jsou v něm uvedeny, 

jsou hlavním cílem této části práce. Nejdůležitějším zdrojem, z něhož třetí kapitola 

vychází, je přepis podlažického nekrologia, který ve své práci Forschungen in 

Schweden uvádí B. Dudík. Dobové záznamy, s nimiž jsem údaje z nekrologia 

porovnávala, jsou z velké části čerpány z Friedrichových edic CDB I. a CDB II.. 

Poslední kapitola znovu představuje některé z úseků raných dějin Podlažic. 

Tentokrát však vychází i z poznatků, které byly získány rozborem nekrologia.  
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I. Dějiny Podlažického kláštera 

 

Ve východních Čechách, asi patnáct kilometrů jihovýchodně od Chrudimi, 

leží městečko Chrast. Na východ od něj pak na mapě najdeme Podlažice, malou, 

bezvýznamnou obec, v níž by dnes někdo jen stěží hledal zbytky její slavnější 

minulosti. 

Jméno osady vzniklo odvozením od slova laz, neboli nízký zakrslý les, pod 

nímž se usazovali první osadníci, kterým se, právě podle umístění jejich stavení pod 

lázem, říkalo Podlazici, od toho pak Podlazice a později Podlažice.
1
 A právě zde 

vznikla v polovině dvanáctého století jedna z nejvýznamnějších staveb Chrudimska, 

Podlažický klášter. 

Stejně, jako je tomu u většiny raně středověkých památek, jsou pro nás 

dnes počátky kláštera velkou neznámou. U Podlažic toto „období temna“ zahrnuje 

celých prvních sto šedesát let existence kláštera a až teprve ve čtrnáctém století 

dobových zpráv přibývá a dějiny kláštera dostávají přesnější kontury. Z počátků 

historie kláštera se nám do dnešních dnů dochovala pouze jedna jediná listina a 

údaje, které lze vyčíst z podlažického nekrologia. Protože hlavním cílem této práce 

je detailní rozbor nekrologia jako historického pramene a následné použití takto 

zjištěných poznatků pro objasnění raných dějin Podlažického kláštera, bude tato 

úvodní kapitola souhrnem všech informací, které o klášteře známe, pomineme-li 

údaje plynoucí z nekrologických záznamů. 

Jak jsem již uvedla, bez podlažického nekrologia máme k raným dějinám 

kláštera jen velmi málo zpráv. Z tohoto důvodu budou první odstavce popisovat 

spíše možné varianty událostí, než jasná a doložitelná fakta.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Paulus V. : Z pamětí města Chrasti na Chrudimsku, Chrudim, 1895, str. 3; Profous A. : Místní 

jména v Čechách, díl III., Praha, 1951, str. 399. 
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I.1. Založení Podlažického kláštera 

 

V záznamech opatovického mnicha Neplacha se dočteme, že „Anno 

MCLIX consumatur monasterium ordinis nostri in Podelasith“, tedy že „roku  1159 

byl dokonán klášter  řádu našeho v Podlažicích“.
2
 Podle tohoto zápisu můžeme 

stanovit rok, od kterého se další dějiny kláštera budou odvíjet, jako rok 1159.  

I přes existenci výše uvedeného záznamu, donutila absence pramenů o 

založení Podlažického kláštera historickou obec k mnoha spekulacím na toto téma. 

V publikaci Benediktini v českých zemích se můžeme dočíst, že tento klášter byl 

založen bratrem Vladislava II., Děpoltem, již v první polovině dvanáctého století a 

v roce 1159 byl pak Vladislavem povýšen  na opatství a podřízen Břevnovskému 

klášteru.
3
 Tuto hypotézu sice podporuje skutečnost, že Děpoltici ve dvanáctém 

století vlastnili úděly čáslavské, chrudimské a vraclavské, tedy i území, kde byl 

klášter založen,
4
 ale protože dnes nemáme jediný doklad, který by ukazoval na 

spojení Podalžic s Děpoltici, zůstane tato hypotéza pouze jednou z mnoha možností, 

jak vysvětlit vznik Podlažického kláštera.  

Poměrně svérázný náhled na založení kláštera lze nalézt i v díle Josefa 

Bonaventury Pittera Thesaurus absconditus,
5
 který datuje založení kláštera již do 

jedenáctého století. Nejprve prý bylo místo osazeno poustevníky z Břevnova, 

kteří neosídlené lesy začali postupně přetvářet na hospodářsky využitelnou půdu, a 

za čas nějaký velmož či přímo kníže povolil na tomto místě založení kláštera.
6
  

                                                           
2
 MHB V. , str. 106; FRB III., č. 471. 

Srovnej : Bártl S., Kostelecký J. : Ďáblova bible, Praha, 1993, str. 43; Chytil K.: Soupis památek 

historických a uměleckých v politickém okresu chrudimském, Praha, 1900, str. 174; Kurka J. : 

Archidiakonáty kouřimský, boleslavský a hradecký a diecéze litomyšlská, Praha, 1915, str. 619-621; 

Paulus V.: Z pamětí města Chrasti v Chrudimsku, Chrudim, 1895, str. 5; Rieger F.L. : Slovník 

naučný VI., Praha, 1867, str. 494; Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. 29., Praha, 

1903, str. 7-11; Štěpán L.: Chrudimsko, utváření venkovských sídel, Chrudim, 2001, str. 15; Teplý J. 

: Feudální a pozemková držba na předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, str. 134; Žemlička J. 

: Čechy v době knížecí, Praha, 1997, str. 263. 
3
 Benediktini v českých zemích, Benediktinské sešity, sv. VI., Praha, str. 42-43. 

4
 Kurka J. : Začátky klášterů, Praha, 1913, str.19-20. 

Srovnej : Vaníček V. : Velké dějiny zemí Koruny české, díl II., Praha, 2000, str. 77; Žemlička J. : 

Čechy v době knížecí, Praha, 1997, str. 331. 
5
 Pitter J.B. : Thesaurus absconditus, Brno, 1762.  

Tato kniha se mi bohužel nedostala přímo do rukou, takže vycházím z citace uvedené J. Kurkou 

v jeho Začátcích klášterů, Praha, 1913. 
6
 Kurka J. : Začátky klášterů, Praha, 1913, str. 19. 
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Ani Pitterovu dataci založení kláštera v jedenáctém století nelze dnes 

žádným způsobem doložit, a proto se přikláním k všeobecně uznávanému letopočtu 

1159, a to z toho důvodu, že k roku 1160 již máme zcela prokazatelný doklad o 

existenci kláštera.
7
 

V Pitterově textu se objevuje zmínka o poustevnících, jejichž působení 

předcházelo založení kláštera v Podlažicích. Protože máme analogické záznamy o 

počátcích jiných klášterů,
8
 je tato myšlenka nejspíš správná. Otázkou ale zůstává, 

kde přesně se první mniši usadili. Pitter umístil původní poustku přímo do Podlažic, 

což se zdá být poměrně nepravděpodobné, vzhledem k tomu, že toto místo bylo 

nejspíš osídleno již v době před založením kláštera, a tak by se poměrně málo 

hodilo pro poustevníky-samotáře.
9
 Kromě Podlažic samotných se jako další možná 

lokalita pro první podlažické mnichy jeví údolní oblast kolem potoka Žejbro. Zde 

by připadala v úvahu dvě místa, a to Vrbatův Kostelec a Skála, které leží nedaleko 

Podlažic.
10

 Obě lokality patřily Opatovickému klášteru,
11

 což někteří z historiků 

pokládali za důkaz o tom, že podlažičtí mniši pocházeli právě odtud. 

V dostupné literatuře se objevují tři různé varianty původu podlažických 

mnichů, a to Břevnov, Litomyšl a Opatovice. Pro Břevnov mluví skutečnost, že 

v obou klášterech (Podlažicích i Břevnově) byla velmi uctívána svatá Markéta, 

ačkoliv ani jeden z opatských chrámů nebyl této světici zasvěcen.
12

 Litomyšl by 

přicházela v úvahu hlavně proto, že zde byl okolo roku 1150 přeměněn 

benediktinský klášter na premonstrátský,
13

 benediktini byli z Litomyšle vyhnáni, a 

tudíž by bylo docela logické, že by se někteří z litomyšlských benediktinů nevrátili 

do Břevnova a zůstali by jako poustevníci někde v okolí Podlažic. Poslední 

z možností, Opatovice, se nabízí hlavně z toho důvodu, že tento klášter držel 

                                                           
7
 CDB I.1., str. 194-195, č.208; CDM I., str. 270-272, č. 293; RBM I., str. 134. 

Fotokopie listiny Vladislav a II. z roku 1160 je publikována v knize Velké dějiny zemí koruny české 

I., str. 638 
8
 Například založení Sázavského kláštera předcházelo Prokopovo poustevnictví. 

Kosmova kronika česká, Praha, 1975, str. 210-212. 
9
 Kurka J. : Začátky klášterů, Praha, 1913, str. 19. 

Pro osídlení Podlažic ještě před vznikem kláštera mluví i současné archeologické nálezy.  
10

 Teplý J. :  Feudální a pozemková držba v předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, str. 134-

135.  

Srovnej : Kurka J. : Začátky klášterů, Praha, 1913, str. 20. 
11

 CDB I., str. 368-370, č. 386. 
12

 Kurka J. : Začátky klášterů, Praha, 1913, str. 21; Rybička A. : Procházky archeologické a 

místopisné v okolí Chrastecka, Památky archeol. a místopis., ročník VII., Praha, 1868, str. 347-355. 
13

 Bláhová M., Frolík J., Profantová N. : Velké dějiny zemí Koruny české I., Praha, 1999, str. 581. 
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v blízkosti Podlažic několik statků (osadu Hlína, Vrbatův Kostelec, Skála), které 

později patřily mezi majetky Podlažického kláštera.
14

  

Jak je z uvedených skutečností patrné, jednoznačné určení místa, odkud 

podlažičtí mniši pocházeli, dnes vyslovit nemůžeme. Každá ze tří variant má své 

logické zdůvodnění, ale ani jedna nepřináší důkaz pro vyvrácení zbývajících dvou 

možností. Spokojme se tedy s konstatováním, že počátek mnišské kolonie 

v Podlažicích pravděpodobně vzešel z jednoho z výše uvedených konventů.    

Posledním bodem, kterému bych se v této úvodní kapitole chtěla věnovat, 

je podoba kláštera. Protože klášterní stavba byla zničena za husitských válek, její 

původní vzhled dnes můžeme pouze odhadovat z archeologických vykopávek a z 

tradičního uspořádání benediktinských klášterů.  

V místech bývalého kláštera byly uskutečněny dva archeologické 

průzkumy. První z nich proběhl na počátku minulého století, konkrétně v letech 

1908 až 1909, a byl proveden středoškolským profesorem J. Plačkem.
15

 Kromě 

několika zajímavých nálezů, které bychom dnes našli v regionálních muzeích 

chrudimského kraje, narazil Plaček i na základy původní klášterní stavby a vytvořil 

podle nich plán pravděpodobné architektonické podoby kláštera.
16

 Druhý výzkum 

proběhl v listopadu a prosinci roku 2003 a je spojen s osobou archeologa J. Frolíka. 

Hlavním důvodem pro zahájení archeologických prací byly stavební aktivity 

vyvolané nutnou rekonstrukcí kostela sv. Markéty, který dnes stojí na místě 

původního kláštera. Tento výzkum přinesl mnoho nových poznatků, díky nimž 

můžeme dnes upřesnit Plačkovu představu o uspořádání kláštera.
17

  

                                                           
14

 CDB I., str. 368-370, č. 386. 

Srovnej Teplý J. : Feudální a pozemková držba v předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, str. 

134. 
15

 www.muzeumcr.cz; www.geo-cz.com/podlazice/ 
16

 Viz. Obrazová příloha, č. 4 b. 
17

 www.muzeumcr.cz; www.geo-cz.com/podlazice/ 

Kromě odhalení dalších zbytků původní klášterní budovy přispěl výzkum i k získání nových 

informací o nejstarším osídlení Chrudimska. U východní stěny kostela sv. Markéty bylo nalezeno 

pohřebiště kultury doby Slezskoplatěnické, které lze datovat zhruba okolo roku 1000 před naším 

letopočtem. Další skupinu nálezů pak představuje asi šedesát středověkých hrobů z období existence 

Podlažického kláštera. Většina z nich pravděpodobně patřila členům místního konventu (podle 

typického překřížení ohnutých rukou na břichu, či hrudi), u severní obvodové stěny kostela byly 

nalezeny hroby dětské, a to z přelomu 14. a 15. století. Další skupinou  jsou pak hroby odkryté 

v místech bývalé rajské zahrady, ve kterých byly nalezeny bronzové záušnice a mohou pocházet i 

z doby před založením kláštera.  
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Půdorys klausury kláštera je přibližně znám, tvořila jej tři křídla budov 

svírající kvadraturu o čtyřech ramenech. Z každého z ramen pak do prostoru 

rajského dvora vybíhala polygonálně uzavřená kaplovitá stavba, jejíž modifikaci 

pak můžeme na východním křídle klausury nalézt i z vnější strany, kde byla 

součástí kapitulní síně. V této východní části klausury byla umístěna i pracovní 

místnost (stuba), nad kterou byla v druhém patře ložnice mnichů (dormitorium). V 

jihovýchodním křídle se nacházela jídelna (refektorium) s přilehlou kuchyní a 

skladem v patře. Dvůr byl z jihozápadu uzavřen dalším skladem potravin a místem 

na rozdělování almužny, které bylo kolmo napojeno na kostel stojící severně od 

klausury. V blízkosti klausurních budov bylo ještě obydlí opata a případných hostů, 

dílny, stáje, mlýn a vodní stoupy.
18

  

Původní gotický klášterní kostel byl trojlodní a stál o něco západněji, než 

stojí dnešní kostel sv. Markéty. Jeho severní stěna byla zpevněna opěrným 

systémem. Na západní straně současného kostela byly nalezeny fragmenty svědčící 

o tom, že gotická stavba, jejíž podoba je popsána výše, měla svého předchůdce 

z románského období. O jaký typ stavby se přesně jednalo, nelze bohužel 

z drobných nálezů vyčíst.
19

 

 

 

I.2. Podlažice ve dvanáctém a třináctém století 

 

Podlažický klášter byl založen v době, která benediktinům příliš nepřála. 

Bylo to sice období vzniku velkých klášterů, jenže jiných řeholí, než byla 

benediktinská. V polovině dvanáctého století se totiž do českých zemí dostávají 

reformní vlivy z Francie, a tak zde vznikají nové kláštery premonstrátského
20

 a 

                                                           
18

 Srovnej : Foltýn D., Sommer P., Vlček P. : Encyklopedie českých klášterů, Praha, 1997, str. 258-

259; Štěpán L.: Chrudimsko,  utváření venkovských sídel, Chrudim, 2001, str. 15. 

Viz. Obrazová příloha, č. 4 a, 4 b. 
19

 www.muzeumcr.cz; geo-cz.com/podlazice/ 
20

 Zásluhou olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka byl v Čechách roku 1142 ustaven první 

premonstrátský klášter na Strahově, v letech 1144-1145 byl s pomocí Vladislava II. založen ženský 

klášter v Doksanech. 

Více in : Bláhová M., Frolík J., Profantová N. : Velké dějiny zemí Koruny české I., Praha, 1999, str. 

575-586. 

http://www.muzeumcr.cz/
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cisterciáckého řádu.
21

 Kromě zakládání nových klášterních domů jsou i některé ze 

stávajících, benediktinských, převedeny k novým řádům. Příkladem jsou Hradiště u 

Olomouce, Želiv, Litomyšl a snad Mnichovo Hradiště.
22

 Poslední úspěšnou 

benediktinskou fundací ve dvanáctém století byl Vilémov, který byl založen někdy 

před rokem 1131, po Vilémově již následoval pouze Želiv roku 1144, odkud však 

byli benediktini záhy vyhnáni. Je tedy poměrně neobvyklé, že v takto nepříznivé 

době vzniká nový benediktinský klášter v Podlažicích. Celá takto nastíněná situace 

pak nabádá k hledání nějakých mimořádných příčin, které by odůvodnily založení 

Podlažic. Takovým impulsem mohlo být například vyhnání benediktinů z Litomyšle 

a potřeba ustavit pro ně nový benediktinský klášter.
23

 

 

I.2.1. První podlažický opat Hugo 

Všechna doposud uvedená fakta o Podlažickém klášteře byla spíše 

pouhými úvahami o tom, jak mohly začátky kláštera vypadat. Nyní přejdeme k 

první a jediné relevantní informaci, kterou můžeme o Podlažicích říci. Prvním nám 

známým opatem tohoto kláštera byl opat Hugo, jehož jméno se spolu se jménem 

opatovického opata Myslocha nachází v listině Vladislava II. z 16. června roku 

1160.
24

 Tento dokument se týká premonstrátského kláštera v Hradišti u Olomouce
25

 

a Hugo s Myslochem zde figurují ve svědečné řadě jako „Hugo abbas de 

Podelashih. et Mizloch de Opatouich.“ 
26

 Bohužel tímto údajem jsou naše znalosti o 

                                                           
21

 První cisterciácký klášter byl založen v Sedlci roku 1142 a o rok později vznikl klášter v Plasech. 

Roku 1145 byl založen klášter v Pomuku. 

Více in : Bláhová M., Frolík J., Profantová N. : Velké dějiny zemí Koruny české I., Praha, 1999, str. 

575-586. 
22

 Hradiště u Olomouce bylo převedeno v letech 1150/51 k premonstrátům, Želiv 1149 

k premonstrátům, Litomyšl 1145 také k premonstrátům a Mnichovo Hradiště roku 1177 k 

cisterciákům 

Více in : Bláhová M., Frolík J., Profantová N. : Velké dějiny zemí Koruny české I., Praha, 1999, str. 

575-586; Hledíková Z. : Benediktini v českých zemích, in  Břevnov v českých dějinách, Praha, 

1997, str. 9. 
23

 Srovnej :  Kurka J. : Začátky klášterů, Praha, 1913, str. 22. 
24

 CDB I.1., str. 194-195, č.208; CDM I., str. 270-272, č. 293; RBM I., str. 134.  

Fotokopie listiny Vladislav a II. z roku 1160 je publikována v knize Velké dějiny zemí koruny české 

I., str. 638 
25

 Vladislav II. touto listinou stvrzuje nárůst svobod a majetků pro Hradišťský klášter. Hradiště bylo 

založeno roku 1078 jako klášter náležící k benediktinskému řádu, roku 1151 byl však tento klášter 

předán premonstrátům. 

Více in Žemlička J. : Čechy v době knížecí, Praha, 1997, str. 24, 79, 151-152. 
26

 CDB I.1., str. 195, č.208; CDM I., str. 270-272, č. 293; RBM I., str. 134. 
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Podlažickém klášteře ve dvanáctém a třináctém století vyčerpány a musíme opět 

přejít k pouhým hypotézám a spekulacím.  

Rané dějiny kláštera bez pramenů poznat neumíme, můžeme se však 

pokusit o rekonstrukci majetkové a finanční situace kláštera. Jelikož se zakládací 

listina Podlažic nezachovala, musíme pro objasnění zdejších poměrů použít 

záznamy z pozdějších dob a také údaje, které najdeme v zakládací listině 

Opatovického kláštera.
27

 

Právě v této listině jsou uvedeny statky, které podle zápisů z doby po 

husitských válkách náležely Podlažickému  klášteru. Jsou to pozemky okolo údolí 

potoka Žejbro, kde se nacházely tyto osady: Vrbatův Kostelec, Skála a Hlína. 

Vzhledem k tomu, jak blízko Podlažic tyto lokality leží, a že jsme je již dříve 

zmiňovali v souvislosti s provizoriem pro první podlažické mnichy, je možné, že 

prvním majetkem kláštera byla právě tato oblast Jednalo se ovšem o pozemky 

neosídlené, z větší části zalesněné, a z finančního hlediska tedy nepříliš zajímavé. 
28

 

Jak již bylo řečeno, většinu pozemků Podlažického kláštera pokrývaly 

lesy, a protože by mniši samotní na obdělání těchto pozemků nestačili, snažili se na 

své území přivést co nejvíce obyvatel, a to tak, že zde zakládali nové vesnice. 

Vzhledem k tomu, že o majetcích Podlažic máme zprávy až z doby, kdy již samotný 

klášter neexistoval, je obtížné dnes zjistit, zda některé, a případně které, obce mohly 

být prostřednictvím kláštera založeny.  

Regionální literatura uvádí, že kolonizační obcí Podlažického kláštera byla 

Chrast.
29

 Městečko ležící mezi Chrudimí a Poličkou, bylo emfyteuticky založeno 

zhruba v polovině třináctého století. Základem Chrasti bylo obdélníkové tržiště 

uzavřené bránami, které byly pravděpodobně místem pro vybírání cla a dalších 

poplatků. V počátcích žilo v Chrasti okolo osmadvaceti rodin osadníků, kteří byli až 

do roku 1421, kdy byl klášter zničen,  přímými poddanými podlažických mnichů. 

                                                                                                                                                                  

Fotokopie listiny Vladislav a II. z roku 1160 je publikována v knize Velké dějiny zemí koruny české 

I., str. 638 
27

 CDB I., str. 368-370, č. 386. 
28

 Kurka J. . Archidiakonáty kouřimský, boleslavský a hradecký a diecéze litomyšlská, Praha, 1914, 

str. 619-625; Rybička A. :  Procházky archeol. a místopis. v okolí Chrastecka, Památky archeol. a 

místopis., r. VII., Praha, 1868, str. 347-355; Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. 

XXIX, Praha, 1903, str. 7-11; Teplý J. : Feudální pozemková držba na předhusitském Chrudimsku, 

Pardubice, 1997, str. 136-141. 
29

 Současná podoba města Chrast viz. Obrazová příloha, č. 3a, 3b. 



 14 

Za poplatky, které Chrastečtí odváděli, zaručoval klášter poddaným ochranu a 

zbavoval je povinností vůči panovníkovi.
30

  

 

 

I.3. Období největšího rozkvětu – Podlažice ve čtrnáctém století 

 

I.3.1. Podlažice a přivtělení k Litomyšlskému biskupství 

Zmínka o prvním známém podlažickém opatu Hugovi pochází z roku 1160 

a pak se jméno Podlažice z dobových zpráv ztrácí na dlouhých sto šedesát let. Až k 

roku 1319 se v listinách objevuje další osoba související s Podlažickým klášterem. 

Touto osobou je opat Artleb.  Jméno tohoto muže se k roku 1319 objevuje ve dvou 

zápisech Desek zemských, v nichž figuruje jako stěžovatel. V prvním vystupuje 

proti Štědroňi z Holišovic,
31

 v druhém proti Pilunkovi ze Zunberku a Bohunkovi 

z Popové.
32

  

Jiné prameny, které by nám řekly více o postavení Podlažic v první 

polovině čtrnáctého století, bohužel opět nemáme. Jméno kláštera najdeme 

v listinných pramenech znovu až v souvislosti s reformami Karla IV., jejichž 

důsledky podstatně ovlivnily další vývoj Podlažic. 

Dne 30.dubna roku 1344 vydal papež Kliment VI. na žádost Karla IV. 

bulu, která stvrzovala povýšení pražského biskupství na arcibiskupství.
33

 Tato 

významná událost poměrně výrazně proměnila podobu církevní správy v českých 

zemích, pražskému arcibiskupství bylo totiž, kromě stávajícího biskupství 

olomouckého, podřízeno i nově ustavené biskupství v Litomyšli. Do čela této 

instituce byl postaven dosavadní opat kláštera Louka u Znojma, Jan.
34

 K nově 

ustavenému biskupství byly připojeny některé statky doposud náležející k pražské a 

                                                           
30

 Šmíd J. : Chrast u Chrudimě. Dějiny Chrasti., Chrudim, 1935, str. 18-23. 
31

 RT I., str. 36, č. 121. 
32

 RT I., str. 57, č. 203. 
33

 MVB I., str. 210, č. 363; RBM IV., č. 566.  
34

 Bobková L. : Velké dějiny zemí koruny české IV.a, Praha, 2003, str. 191-192;  Palacký F. : Dějiny 

národu českého II., Praha, 1939, str. 295-296; Šusta J. : České dějiny II.3., Praha, 1946, str. 417-418. 
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olomoucké diecézi a jedním z těchto církevních obvodů byl i děkanát chrudimský 

se svými pětačtyřiceti farními osadami, mezi které patřily i Podlažice.
35

 

Díky přivtělení Podlažického kláštera k Litomyšli máme poměrně přesné 

zprávy o počtu mnichů v Podlažicích v polovině čtrnáctého století. Nejstarší 

záznam se objevuje na listině vydané roku 1349 arcibiskupem Arnoštem 

z Pardubic.
36

 Pražský arcibiskup v této listině adresované papeži Klimentovi VI. 

sepisuje statky pražské a olomoucké diecéze, které budou náležet ke vznikající 

diecézi litomyšlské. A právě v tomto výčtu se objevuje záznam o Podlažicích tohoto 

znění: „ ...monasterium in Podlazicz ordinis sancti Benedicti Abbatem et 

Conuentum viginti personarum obtinens.“ 
37

  

Stejný záznam o Podlažicích můžeme nalézt i v listinách z let 1350 a 1351. 

Starší z nich byla vydána litomyšlskou kapitulou, jejíž představitelé v čele 

s biskupem Janem v ní žádají papeže Klimenta VI. o stvrzení přivtělení čtyř 

děkanátů pražského arcibiskupství k novému biskupství v Litomyšli.
38

 Druhá z 

listin je reakcí na první. Dne 12.dubna 1351 stvrzuje papež Kliment VI. konečnou 

úmluvu mezi pražským arcibiskupem a olomouckým biskupem o postoupení části 

jejich diecézí pro novou diecézi litomyšlskou.
39

 Konečnou podobu litomyšlské 

diecéze, jejíž součástí se tedy staly i Podlažice, tvořily čtyři děkanáty diecéze 

                                                           
35

 Nejedlý Z. : Dějiny města Litomyšle a okolí, Litomyšl, 1903, str. 108-120. 

Srovnej : Hledíková Z. : Litomyšlské biskupství, in sborník Litomyšl, duchovní tvář českého města, 

Praha, 1994, str. 40; Medek V. : Začátky litomyšlského biskupství, Duchovní pastýř, 1977, r. XXVI., 

č. 1, str. 10; Paulus V.: Z pamětí města Chrasti v Chrudimsku, Chrudim, 1895, str. 3-11; Adámek 

K.V.: Chrudimsko. Historické a statistické rozhledy, Roudnice, 1878, str. 22-23. 
36

 CDM VII., str. 676-677, č. 974.  
37

 Tamtéž, str. 676.  

Originál listiny je uložen v SÚA Brno, fond Benediktini Rajhrad E 6 č.383. 

Srovnej : Bakeš F.V. : Bývalý klášter benediktinský v Podlažicích, Method, r. VII., Praha, 1881, str. 

54-57; Hledíková Z. : Litomyšlské biskupství, in sborník Litomyšl, duchovní tvář českého města, 

Praha, 1994, str. 36; Medek V. : Začátky litomyšlského biskupství, Duchovní pastýř, 1977, r. XXVI., 

č. 1, str. 10; Paulus V.: Z pamětí  města Chrasti v Chrudimsku, Chrudim, 1895, str. 3-11.; Sedláček 

A.: Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. XXIX., Praha, 1903, str. 7-11. 
38

 CDM VIII., str. 26-27, č. 52. 

Originál listiny je uložen v SUÁ Brno, fond Benediktini Rajhrad E 6 č.390. 

Srovnej : Berghauer J.H.A.: Protomartyr poenitentiae, Vídeň, 1736, str. 262; Hledíková Z. : 

Litomyšlské biskupství, in sborník Litomyšl, duchovní tvář českého města, Praha, 1994, str. 36; 

Jelínek F. : Historie města Litomyšle, díl I., Litomyšl, 1838, str. 115. 
39

 MVB I., str. 700-703, č. 1333. 

Průtahy s konečným ustavením území litomyšlské diecéze byly prý způsobeny neochotou 

olomouckého biskupa Jana Volka zříci se některých území patřících k Olomouci. Skutečnou 

příčinou mohlo ale být i čekání Karla IV. na dořešení jeho plánu na spojení církevní správy 

slezských knížectví s českým státem. 

Více in Hledíková Z. : Litomyšlské biskupství, in sborník Litomyšl, duchovní tvář českého města, 

Praha, 1994, str. 36; Nejedlý Z. : Dějiny města Litomyšle a okolí, Litomyšl, 1903, str. 106-107. 
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pražské (chrudimský, vysokomýtský, poličský a lanškrounský) a necelé dva 

děkanáty diecéze olomoucké (celý šumperský a část úsovského).
40

 

O Podlažickém klášteře v první polovině čtrnáctého století tedy víme 

pouze to, že se v tomto období přesunula církevní správa Podlažic z pražského 

biskupství na litomyšlské, dále pak, že zde okolo roku 1319 působil opat jménem 

Artleb, a že podlažický konvent čítal  v padesátých letech dvacet mnichů a opata, 

jehož jméno nám není známo. K roku 1352 máme ještě jeden záznam z rejstříků 

papežských desátků, který nám udává, že v tomto roce platil Podlažický klášter 

čtyři kopy papežského desátku, tedy dvě stě čtyřicet grošů.
41

 

 

I.3.2. Rozvoj kláštera za opatů Domaslava a Bohunka. Spor s Litomyšlí. 

Asi nejvýznamnější postavou spjatou s Podlažickým klášterem byl opat 

jménem Domaslav. O tomto muži existuje první zmínka k roku 1360
42

 a víme, že 

konec jeho opatování nastal někdy na přelomu let 1374 a 1375.
43

 Domaslav 

pravděpodobně pocházel z vladycké rodiny
44

 a byl velmi rázné povahy, což se 

ukázalo ve chvíli, kdy hájil práva kláštera. Za jeho opatování dosáhl klášter 

největšího rozkvětu, a to jak územního a majetkového, tak ve smyslu povznesení 

postavení kláštera.  

Význam kláštera ve čtrnáctém století symbolizuje hlavně bula papeže 

Innocenta VI. vydaná 28. září 1360,
45

 v níž svolil k používání pontifikálií 

v Podlažickém klášteře. Znamenalo to, že opat mohl při bohoslužbě nosit mitru, 

                                                           
40

 Viz Obrazová příloha, č. 5. 

Srovnej : Hledíková Z. : Litomyšlské biskupství, in sborník Litomyšl, duchovní tvář českého města, 

Praha, 1994, str. 36, Medek V. : Začátky litomyšlského biskupství, Duchovní pastýř, 1977, r. XXVI., 

č. 1, str. 10; Nejedlý Z. : Dějiny města Litomyšle a okolí, Litomyšl, 1903, str. 106-107. 

Kromě Podlažického kláštera leželo na území litomyšlské diecéze i několik dalších řádových domů. 

Byli to benediktini v Klášterci u Zábřeha (proboštství Třebíče), premonstráti v Litomyšli, cyriaci 

v Pardubicích, minorité ve Vysokém Mýtě a cisterciačky v Sezemicích. Dále pak augustiniáni 

eremiti v Litomyšli, augustiniánští kanovníci v Lanškrouně a kartuziáni v Tržku. Litomyšlskému 

biskupovi však podléhaly pouze instituce benediktinské. 
41

 RDP, str. 29. 

Píše se zde, že „Podlazycensis abbas solvit 4 sxg.“ V roce 1352 platil méně než Podlažice pouze 

Sázavský klášter. 
42

 MVB III., str. 458, č. 1145. 
43

 SA I., str. 84, č. 71; MVB IV., str. 567-8, č. 997. 
44

 Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. XXIX., Praha, 1903, str. 7-11 
45

 MVB III., str. 458, č. 1145. 
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berlu a prsten, a směl udělovat požehnání lidu po mších, nešporách a jitřních 

pobožnostech.
46

  

Další důležitým počinem Domaslavovy správy bylo zřízení podlažického 

proboštství. Bylo ustaveno na panství Jaroše Lacemboka z Chlumu
47

 a to v obci 

Svídnice,
48

 k níž náležel farní kostel sv. Jakuba v osadě Práčov. V listinách o 

statcích nového biskupství v Litomyšli z let 1349 až 1350 se Svídnice objevuje jako 

plebánie litomyšlského děkanátu, bez zmínky o Práčově či sv. Jakubu.
49

 Tento 

kostelík je v záznamech z roku 1361 zapsán jako obyčejný farní kostel,
50

 avšak k 

roku 1371 existují hned dva zápisy o povolení odpustků na dokončení stavby pro 

„ecclesiam monasterii S. Jacobi in Svídnice a Jorošio de Lacembok fundatam“,
51

 

tedy pro kostel sv. Jakuba ve Svídnici založený Jarošem Lacembokem. Někdy 

v letech 1361 až 1371 nechal tedy Jaroš Lacembok postavit na místě původního 

kostelíku větší gotický kostel, u něhož byla i klášterní budova, která sloužila jako 

proboštství Podlažického kláštera. Přesto, že zde sídlilo podlažické proboštství, 

nebyl kostel sv. Jakuba inkorporován klášteru. Podlažice měly tedy vliv pouze na 

obsazování úřadu probošta.
52

 

                                                           
46

 Tamtéž. 

Píše se zde: „..in divinis officiis mitra, baculo, anulo, sandaliis et aliis pontificalibus insigniis libere 

possitis uti,..“ 

Srovnej : Kurka J.: Archidiakonáty kouřimský, boleslavský a hradecký a diecéze litomyšlská,  Praha, 

1914, str. 619-625; Paulus V. :  Z pamětí města Chrasti v Chrudimsku, Chrudim, 1895, str. 3-11; 

Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. XXIX., Praha, 1903, str. 7-11.  
47

 Jaroš Lacembok z Chlumu v té době držel majetky na Chrudimsku a Čáslavsku a byl pánem na 

hradě Stradov. 

Více k němu a jeho synovi Jindřichovi v letech 1351-1382: MVB IV., str. 136-137, č. 228; RT I., str. 

417, 471; CDM IX, str. 172, č. 130; RT I., str. 571, 572. 

In: Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. XXIX., Praha, 1903, str. 9. 
48

 Svídnice leží jižně od Chrudimi na levém břehu Chrudimky. Necelé dva kilometry jižně od ní stála 

na kopci osada Práčov s kostelem sv. Jakuba. 

Více in Teplý J. : Feudální a pozemková držba na předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, str. 

141. 
49

 CDM VIII., str. 26-27, č. 52; CDM VII., str. 676-677, č. 974; MVB I., str. 700-703, č. 1333. 
50

 LC I.1., str. 149. 

Píše se zde „..Ecclesie in Swidnicz Luthomislensis diocesis..“. 
51

 Listina z 11.července 1371 in MVB IV., str. 136-137, č. 228. 

Listina z 18.listopadu 1371 in MBV IV., str. 195-196, č. 349. 

Srovnej : Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. XXIX., Praha, 1903, str. 9. 
52

 SA II., str. 210; LC I.1., str. 149. 

Srovnej : Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. XXIX., Praha, 1903, str. 7-11; 

Štěpán L. : Chrudimsko, utváření venkovských sídel, Chrudim, 2001, str. 15; Teplý J. :  Feudální 

pozemková držba na předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, str. 141-142. 
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K roku 1366 se v dobových záznamech, v souvislosti se sporem Podlažic 

s Litomyšlí, objevuje jméno Havel s titulem probošt.
53

 Jelikož přímo v klášteře 

probošti nebývali, musel být tedy tento Havel podlažickým proboštem v nějaké jiné 

lokalitě, a protože nemáme žádný náznak o existenci proboštství jinde než ve 

Svídnici, mohl být Havel proboštem právě tam. Období pro vznik svídnického 

proboštství by se nám tak zúžilo na léta 1361 až 1366.  

Zajímavé informace o podlažickém proboštství přináší záznam dvorského 

soudu o sporu o odúmrť z let 1458-1460.
54

 Svědek Jan dictus Sskrowad, civis de 

Chrudim zde uvádí, že v době jeho dětství „..opat kláštera Podlažicského, s svými 

kněžími zpravovali sú kostel sv. Jakuba blíže Svídnice, jenž slove klášterec, a tu jest 

probošty sadil i měnil, i to, co k tomu klášterku bylo, zpravoval, neb to k jejich 

klášteru příslušie z starodávna.“ Další svědek Benessium Brazdam de Srzbecz se o 

proboštství vyjádřil podobně „opat kněz Bartoš toho kláštera Podlažického své 

probošty sadil tu u Svídnice v klášteře, a opat s těmi kněžími zpravovali sú i všecko 

to sbožíčko, jakožto lesy, mlýny i jiné věci, i také ten dvór v Žestociech.“ 
55

 Ze 

svědectví tedy vyplývá, že proboštství mělo nějakou majetkovou držbu v okolí 

Svídnice, která obsahovala lesy a mlýn, dále pak, že k proboštství náležel i jakýsi 

dvůr v Řestokách. 

Domaslav byl tedy podle všeho ve svém úřadu velmi úspěšný a snad právě 

proto, že se Podlažickému klášteru začalo dařit, došlo za jeho opatování k několika 

konfliktům s biskupstvím v Litomyšli. Jádrem největšího sporu byly lesy okolo 

potoků Desná a Borovnice, tedy dnešní Lubenské lesy. Již ve známem falzu listiny 

Vladislava II. z 20.ledna 1167, v kterém jsou shrnuty majetkové poměry 

litomyšlského kláštera, se objevuje záznam o území u Desné.
56

  V roce 1269 pak 

věnoval král Přemysl Otakar II. klášteru v Litomyšli šedesát lánů lesa u pramene 

výše zmíněných potoků.
57

 Litomyšlští lesy postupně vysekali a území se zalidnila. 

                                                           
53

 Jelínek F. : Historie města Litomyšle, díl I., Litomyšl, 1838, str. 172-174; Nejedlý Z. : Dějiny 

města Litomyšle a okolí, Litomyšl, 1903, str. 151, 153. 

Originál této listiny se nachází v archivu Brno-Rajhrad. 
54

 AČ XXXVII/3, str. 1676. 
55

 Tamtéž. 

Srovnej : Teplý J. :  Feudální pozemková držba na předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, str. 

143. 
56

 CDB I., str. 411, č. 399; CDM I., str. 277, č. 302; RBM I., str.138, č.319 

Srovnej : Berghauer : Proto-martyr, díl I., Vídeň, 1736, str. 252. 
57

 CDB V.2., str. 191-192, č. 598; RBM II., str. 260, č. 67. 
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Při těchto pracích však občas dosahovali i na území, která jim nepatřila, a protože 

z druhé strany lesů, od obce Proseč, mýtili Podlažičtí, záhy došlo mezi kláštery 

k územním sporům.
58

 

Tehdejší litomyšlský biskup Albert ze Šternberka
59

 povolal roku 1366 

zástupce litomyšlské kapituly a Podlažic k jednání, aby vyslechl názory sporných 

stran. 3.října 1366 vynesl biskup rozsudek, že území mezi potoky Desná a 

Borovnice patří kapitule. Rozhodnutí bylo stvrzeno přítomností svědků Sezemy 

z Bříště, Markvarta z Dobromilic, Viléma Křeše ze Smrčku, podlažického probošta 

Havla, klientů Hereše a Štěpána, mistra Oldřicha, pověřeného notáře Petra 

z Kasejovic a biskupova generálního vikáře Mikuláše z Jičína.
60

 

Když potom podlažický probošt Havel, který měl za Podlažice spor na 

starost, donesl spis se záznamem o výsledku Domaslavovi k podpisu, jímž měl opat 

stvrdit, že se podrobuje biskupově rozsudku, nesetkal se s příznivým ohlasem. 

Sebevědomý opat spis nepodepsal a bral celý proces jako křivdu způsobenou 

biskupem. Albert ze Šternberka byl zřejmě podobně prudké povahy jako Domaslav, 

takže na podlažického opata uvalil klatbu a totéž v roce 1367 žádal od pražského 

arcibiskupství.
61

 

                                                                                                                                                                  

Listina se týká vymezení územních hranic náležících Litomyšli a hlavně oblastí okolo Poličky. 

Opis uvádí i Nejedlý Z. : Dějiny města Litomyšle a okolí, Litomyšl, 1903, str. 151. Originál listiny 

se nachází v archivu v Litomyšli. 
58

 Jelínek F. : Historie města Litomyšle, díl I.,  Litomyšl, 1838; Sedláček A. : Paměti kláštera 

v Podlažicích, Method, r. XXIX., Praha, 1903, str. 7-11; Teplý J. : Feudální držba pozemková držba 

na předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, str. 139-140. 
59

 Albert ze Šternberka byl jednou z významných osobností politiky Karla IV. Původně působil ve 

Schwerinu, odtud roku 1364 postoupil do Litomyšle, po smrti Dětřicha z Portic roku 1368 se stal 

arcibiskupem v Magdeburku a nakonec se roku 1371 opět vrátil do Litomyšle. 

Více in Bartlová M., Bobková L.: Velké dějiny zemí Koruny české IV.b, Praha, 2003, str. 61-62; 

Hledíková Z. : Litomyšlské biskupství, in sborník Litomyšl, duchovní tvář českého města, Praha, 

1994, str. 38-39; Nejedlý Z. : Dějiny města Litomyšle a okolí, Litomyšl, 1903; Řezanina D. : Karlův 

diplomat biskup Albert ze Šternberka, Praha, 1980. 
60

 Jelínek F. : Historie města Litomyšle, díl I., Litomyšl, 1838, str. 172-174; Nejedlý Z. : Dějiny 

města Litomyšle a okolí, Litomyšl, 1903, str. 151. 

Originál této listiny se nachází v archivu Brno-Rajhrad. 
61

 Jelínek F. : Historie města Litomyšle, díl I.,  Litomyšl, 1838; Sedláček A. : Paměti kláštera 

v Podlažicích, Method, r. XXIX., Praha, 1903, str. 7-11; Teplý J. Feudální držba pozemková držba 

na předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, str. 139-140. 

Sedláček odkazuje na Formulář Jana z Přimdy, kde by prý měly být zachovány zprávy 

dokumentující tento spor. 
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Naštěstí pro Domaslava i Podlažice nastoupil v roce 1368 na litomyšlský 

biskupský stolec nový biskup Petr Jelito,
62

 který nejenže klatbu z opata sňal, ale na 

Domaslavovu žádost svolil i k novému jednání ohledně sporného území. To bylo 

započato na podzim roku 1368. Klášter zastupovali probošt Havel a Vilém Křeš ze 

Smrčku, kapitolu kustod Dluhomysl a litomyšlský měšťan Brun. Nakonec došlo i 

k přeměřování území, u něhož byl pro případ rozepře přítomen jako pátý rytíř 

Albert z Jarošova. Konečná dohoda, stvrzená pečetěmi litomyšlského biskupa Petra 

i podlažického opata Domaslava  a svědectvím Hanuše z Bělovic, Adama 

z Morašic, Vaňka ze Slavětína, Jana Přilbice z Újezda, Hereše z Týnce, Štěpána 

z Žestok a z Orle, Štěpána z Ronova, Mareše z Buchova a Viléma z Knínu, byla 

sepsána 17. listopadu 1368 a stanovovala nové meze mezi oběma panstvími. 

Hranice začínala označeným smrkem u pramene potoka Desná a dále ji určovaly 

kopce a značky až ke vsi Zvole a potoku Borovnice mezi vsí a kostelem sv. 

Kateřiny. Vše, co leželo východně od těchto hranic, náleželo kapitole, území na 

západ byla kláštera, kterému navíc připadl kopec, na němž pramení potok Desná.
63

 

Vše tedy dopadlo pro Podlažický klášter více než dobře, ovšem jinak tomu 

mělo být pro opata Domaslava. V roce 1371 se po krátké kariéře v úřadu 

magdeburského arcibiskupa vrátil na biskupský stolec Albert ze Šternberka, který 

samozřejmě ponížení své osoby plynoucí ze změny rozsudku v územním sporu 

nenechal bez povšimnutí a rozhodl se pomstít přímo Domaslavovi. Vše 

pravděpodobně začalo vizitací v Podlažicích v roce 1373,
64

 při které prý Albert 

zjistil katastrofální stav kláštera.
65

 Na podlažického opata sepsal žalobu a poslal ji 

                                                           
62

 Petr Jelito působil původně jako biskup v Churu (od 1356), pak ale vystřídal Alberta ze Šternberka 

nejprve na postu litomyšlského biskupa (1368) a poté i ve funkci magdeburského arcibskupa (1371). 

Více in Bartlová M., Bobková L.: Velké dějiny zemí Koruny české IV.b, Praha, 2003, str. 62. 
63

 Jelínek cituje z dokumentu sepsaného 16.11. 1368: „..kopec, z něhož potok Desná počátek svůj 

bere, který předešle přiřknut byl kapitole, připadl klášteru Podlažickému, pak teprv pod ním po 

odměření 1113 loket míry Pražské, smrk na pravém břehu potoku Desná stojící, vyrytým znamením, 

byl za mezník určen. Zase od mezníka toho k potoku řečeném Borovnice, který mezi vesnicí Zvole 

(dnes Sv. Kateřina) a kostelem sv. Kateřiny ku vsi Borový plyne, několik kopců schválně navezli a je 

i strom osikový na levém břehu potoku toho stojící, za mezníky vysadili, tedy z pravé strany těch 

hranic k Proseči, byli lesy kláštera Podlažického, z levé strany kapitoly Litomyšlské.“  

In Jelínek F. : Historie města Litomyšle, díl I.,  Litomyšl, 1838, str. 176. 

Originál listiny se nachází  v SOA Litomyšl, fond Městské úřady I a, Listiny, č. 17.  

Srovnej : Nejedlý Z. : Dějiny města Litomyšle a okolí, Litomyšl, 1903, str. 153; Sedláček A. : 

Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. XXIX., Praha, 1903, str. 7-11; Teplý J. Feudální držba 

pozemková držba na předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, str. 139-140. 
64

 MVB IV., str. 383-384, č. 678. 
65

 Hledíková Z. : Litomyšlské biskupství, in sborník Litomyšl, duchovní tvář českého města, Praha, 

1994, str. 38-39. 
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do Říma. Zde uvádím pro ilustraci alespoň některá z obvinění, která litomyšlský 

biskup na adresu Domaslava napsal tak, jak je uvedl A. Sedláček ve svém článku 

Paměti kláštera v Podlažicích : „..opat vesnice a lesy zastavil a rozházel a ač 

v dotčeném klášteře bývalo čtyřicet řeholníkův, přece nyní v klášteře sotva čtyři 

mniši a čtyři kněží se mohou uživiti, hodinky se řádně nezpívají, a v jednotlivé dni 

jedna neb dvě mše nejvíce se slouží; kromě toho opat v přebytku je živ, hraje kostky 

a pak i řeholníkům hráti dovoluje.“ 
66

 

Ač je tato žaloba na první pohled přehnaná, mnichů zde bylo 

pravděpodobně více a zastavování klášterního majetku bylo v této době zcela 

běžnou praxí, něco pravdy na ní asi bylo. Listinou z 5.června roku 1373 pověřil 

papež Řehoř XI. pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic, opatovického opata a 

děkana pražské kapituly, aby žalobu prošetřili, a pokud shledají biskupova obvinění 

jako oprávněná, odstranili Domaslava ze správy kláštera v Podlažicích.
67

 Dnes 

nevíme, zda a z jakého důvodu bylo vynesení rozsudku odkládáno, jisté je však je, 

že Domaslav setrval v opatském úřadu minimálně po zbytek roku 1373 a zcela jistě 

opatoval ještě v dubnu 1374, což nám dokumentuje listina dokládající pomoc 

litomyšlské diecéze papeži.
68

 Součástí sbírky pro papeže Řehoře XI., která obnášela 

sto padesát zlatých, byl i dar neznámé výše věnovaný  Domaslavem, opatem 

podlažickým. Protože nový opat byl jmenován až v květnu 1375, je velmi 

pravděpodobné, že Domaslav zůstal podlažickým opatem až do přelomu let 1374 a 

1375.
69

  

Domaslavovým nástupcem v čele podlažického konventu se stal Bohunek, 

který byl do opatského úřadu ustaven listinou Řehoře XI. z 9.května 1375. V tomto 

dokumentu se opět objevuje kritika odvolaného opata Domaslava, jehož negativní 

působení na konvent mělo být odčiněno nástupem Bohunka, který byl již předtím 

                                                           
66

 Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. XXIX, Praha, 1903, str. 9 
67

 MVB IV., str. 383-4, č. 678. 

Srovnej : Hledíková Z. : Litomyšlské biskupství, in sborník Litomyšl, duchovní tvář českého města, 

Praha, 1994, str. 38-39; Paulus. V. : Z pamětí  města Chrasti v Chrudimsku, Chrudim, 1895, str. 3-

11; Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích Method, r. XXIX, Praha, 1903, str. 7-11. 
68

 SA I., str. 84, č. 71. 
69

 Hledíková Z. : Litomyšlské biskupství, in sborník Litomyšl, duchovní tvář českého města, Praha, 

1994, str. 38-39; Paulus. V. : Z pamětí  města Chrasti v Chrudimsku, Chrudim, 1895, str. 3-11; 

Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích Method, r. XXIX, Praha, 1903, str. 7-11. 
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jednomyslně zvolen konventem a ve funkci potvrzen generálním vikářem 

litomyšlského biskupa Mikulášem z Jičína.
70

  

Tento muž před svým uvedením do opatského úřadu pravděpodobně 

působil jako probošt ve Svídnici. Dokladem pro toto tvrzení je listina z 1.června 

1375, v níž se píše o tom, že podlažický mnich Jindřich z Bezna se stal svídnickým 

proboštem poté, co byl bývalý probošt Bohunek zvolen opatem Podlažického 

kláštera.
71

 Konečné potvrzení Bohunkových pravomocí v Podlažicích máme pak 

doloženo na další papežské listině z roku 1375, přesněji z 24.října tohoto roku.
72

 

V sekundární literatuře lze dokonce nalézt i názor, že původně byl opatem zvolen 

Jindřich z Bezna, ale funkce se neujal, a tak místo něj nastoupil svídnický probošt 

Bohunek.
73

 Pro potvrzení této teorie se mi nepodařilo nalézt žádný písemný doklad, 

ale přesto nemůžeme vyloučit, že neúspěšná volba Jindřicha z Bezna do úřadu opata 

před jmenováním Bohunka skutečně proběhla.   

Poučen osudem svého předchůdce, vycházel tento opat s litomyšlským 

biskupem Albertem velmi dobře, o čemž svědčí i zápis z roku 1376 dokládající jeho 

účast na slavnosti pořádané biskupem u příležitosti přenesení ostatků sv. Viktorina  

do Litomyšle.
74

 Albert přivezl jeho ostatky ze svého působiště v Magdeburku již v 

roce 1371 a poté je přechodně uložil na svém rodovém hradě ve Šternberku.
75

 

Biskup Albert chtěl tímto aktem nepochybně pozvednout vážnost své diecéze a 

učinit ze starokřesťanského biskupa a mučedníka Viktorina zvláštního světce 

litomyšlské katedrály, což se mu pak během velmi krátké doby podařilo.
76
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 MVB IV., str. 567-568, č. 997. 

Srovnej : Hledíková Z. : Litomyšlské biskupství, in sborník Litomyšl, duchovní tvář českého města, 

Praha, 1994, str. 38-39. 
71

 MVB IV., str. 571-572, č. 1003. 

Doslova se zde píše: „Henrico de Bezno, monacho monasterii in Podlažice, praepositura in Svídnice 

ordinis s. Benedicti Litomyšlensis diocesis, qiae per promotionem Bohunkonis in abbatem 

Podlažicensem vacare speretur, reservatur.“  
72

 MVB IV., str. 596, č. 1047. 
73

 Jelínek F. : Historie města Litomyšle, díl I., Litomyšl, 1838, str. 186; Kurka Archidiakonáty 

kouřimský, boleslavský a hradecký a diecéze litomyšlská, Praha, 1914, str. 619-625; Sedláček A.: 

Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. XXIX., Praha, 1903, str. 7-11. 
74

 Jelínek F. : Historie města Litomyšle, díl I., Litomyšl, 1838, str. 186; Kurka Archidiakonáty 

kouřimský, boleslavský a hradecký a diecéze litomyšlská, Praha, 1914, str. 619-625; Sedláček A.: 

Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. XXIX., Praha, 1903, str. 7-11. 
75

 Hledíková Z. : Litomyšlské biskupství, in sborník Litomyšl, duchovní tvář českého města, Praha, 

1994, str. 39; Nejedlý Z. : Dějiny města Litomyšle a okolí, Litomyšl, 1903, str. 161. 
76

 Hledíková Z. : Litomyšlské biskupství, in sborník Litomyšl, duchovní tvář českého města, Praha, 

1994, str. 39. 
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Ačkoliv pro období po roce 1376 máme o Podlažickém klášteře několik 

zpráv, v žádné z nich není uvedeno jméno toho, kdo v Podlažicích v tomto čase 

opatoval. K roku 1385 se v Soudních aktech konzistoře pražské nachází záznam o 

volbě břevnovského opata, které se účastnil i mnich jménem Mikuláš náležící 

k Podlažickému klášteru.
77

 Zmínka o Podlažicích se bez bližšího vysvětlení 

objevuje v listině z července roku 1391, jež se týká farního kostela v Roštíně, který 

patřil k olomoucké diecézi.
78

 

V posledním desetiletí čtrnáctého století získal klášter od papeže pro své 

statky hned několikrát právo vybírat odpustky, které pak měly být investovány do 

jejich rekonstrukce. Konkrétně se jednalo o kapli Zvěstování Panny Marie 

v Podlažicích, na jejíž opravu povolil papež odpustky listinou z 10.prosince 1392.
79

 

Stejnou dataci i obsah má dokument vydaný pro farní kostel sv. Jakuba ve 

Svídnici.
80

  

Postavení podlažického konventu bylo tedy v tomto období poměrně 

dobré. Opat měl podporu litomyšlského biskupa, jeho mniši se účastnili volby 

břevnovského opata, dokázal pro své statky získat u papeže  finanční prostředky  a 

to, že v Podlažice neměly koncem čtrnáctého století ani hospodářské problémy, 

dokládá například koupě statků od jistého Štěpána v roce 1394.
81

 

 

I.3.3. Majetky Podlažického kláštera   

V této podkapitole se pokusím o souhrnný výčet majetků Podlažického 

kláštera, který bude, vzhledem k nedostatku písemných zpráv, zahrnovat všechny 

statky, které klášteru někdy v průběhu jeho  existence patřily. Hlavním podkladem 

pro rekonstrukci klášterních majetků jsou záznamy vzniklé až v době po zničení 
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 SA II., str. 321. 
78

  MVB V. 1., str. 311-312, č. 552. 
79

 MVB V. 1., str. 371, č. 659. 

Srovnej : Sedláček A.: Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. XXIX., Praha, 1903, str. 9. 

Sedláček uvádí, že o odpustky žádal papeže až v roce 1393 opat Bohunek, ale neuvádí zdroj, 

z kterého tuto informaci čerpal. Výše uvedená listina č. 659, která by logicky měla být reakcí na 

Sedláčkem zmiňovaný Bohunkův dopis, byla sepsána již koncem roku 1392, tedy dříve než byl 

zhotoven dopis, na nějž odpovídala.  

Je tedy možné, že Sedláčkem popsaná žádost o odpustky byla další, tj. v pořadí druhou, žádostí o 

odpustky na rekonstrukci kaple Zvěstování Panny Marie v Podlažicích. 
80

 MVB V. 1., str. 371, č. 658. 
81

 RT I., str. 555, č. 25. 
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kláštera, tj. záznamy zachycující rozprodávání podlažického zboží v patnáctém a 

šestnáctém století. Jediným starším dokumentem je zlomek úročních registrů 

kláštera, který J. Truhlář nalezl v rukopisu Národní Knihovny sign. VIII. C 23.
82

   

Majetek Podlažického kláštera lze v podstatě rozdělit do čtyř obvodů. 

První z nich tvoří původní statky kláštera, tedy pozemky, o nichž jsme se zmiňovali 

v kapitole I.2.1. Na tomto zprvu pustém lesnatém území později vznikly osady 

Hlína, Vrbatův Kostelec a Skála, které patřily k základu podlažických držav.
83

 

Druhý obvod tvoří vesnice jižně od kláštera, které leží v těsném sousedství 

s první oblastí. Zprávy o této lokalitě máme až z kupních smluv z roku 1554, které 

sepsali pan Vokrouhlický a pan Talacko, a v kterých je uveden výčet obcí z majetku 

bývalého Podlažického kláštera. Jsou to vesnice Kostelec, dvůr Tejn, Čejřov, 

Louka, Habrovec, Hlína, Vrbětice, Tisovec, Vyhnanov, Dřeveš, Včelákov, Bystřec, 

Střítěž, Kvasín, Dachov, Čekov, Miřetice, Srny, Stan, část vsí Bošov, Smrček, Týn. 

Tato skupina vesnic je pravděpodobně výsledkem klášterní kolonizace, i když je 

vzhledem k jejímu umístění poblíž cesty do Hlinska možné, že zde bylo osídlení již 

před založením kláštera.
84

 

Ve třetím obvodu jsou osady ležící severovýchodně a severně od kláštera a 

jejich soupis najdeme v listině z roku 1539, která zaznamenává obchodní transakci 

mezi Bohušem Kostkou z Postupic a Slavatou z Košumberka.
85

 Jedná se o samotné 

Podlažice, městečko Chrast, vsi Chraštice, Chacholice, Skála, Rosice, Brčekoly, 

Lhota Chroustovská, Žilovice, Bor a Dobrkov. Z dalšího prodeje, tentokrát 

Mikulášovi ze Zásmuk, víme, že klášteru patřila i obec Hroubovice. Ze smlouvy 

z roku 1544, v níž jsou sepsány statky prodané Kostkou Hrochovi z Mezilezic na 

                                                                                                                                                                  

Doslova se zde píše : „Stephanus prior vendidit monasterio in Podlazicz..“ 
82

 Vycházím z informací publikovaných A. Sedláčkem v článku Paměti kláštera v Podlažicích, 

Method, r. XXIX, Praha, 1903, str. 10. 
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 Kurka J. . Archidiakonáty kouřimský, boleslavský a hradecký a diecéze litomyšlská, Praha, 1914, 

str. 619-625; Rybička A. :  Procházky archeol. a místopis. v okolí Chrastecka, Památky archeol. a 

místopis., r. VII., Praha, 1868, str. 347-355; Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. 

XXIX, Praha, 1903, str. 7-11; Teplý J. : Feudální pozemková držba na předhusitském Chrudimsku, 

Pardubice, 1997, str. 136-141. 
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 Tamtéž. 
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 DZ 41 J 4, 45. 
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Týnci, můžeme vyčíst severní podlažické vesnice : Štičany, Dvakačovice, Zájezdec, 

Čankovice, Hůrky a  Trojovice.
86

  

Čtvrtý obvod se nachází na východ od Podlažického kláštera, leží mezi 

Luží a Poličkou a dnes jej na mapě najdeme pod názvem Nové Hrady. Ve čtrnáctém 

století se toto sídlo nazývalo Božidom. Původně patřil litomyšlskému 

premonstrátskému klášteru, ale v době jeho zrušení a vzniku litomyšlského 

biskupství se stal majetkem kapituly a část obvodu pak dostal někdy v druhé 

polovině čtrnáctého století do zástavy Podlažický klášter. Celý rozsah zástavního 

statku známe až z listiny z roku 1398.
87

 K Božímu Domu tehdy patřily tyto lokality: 

Chotovice Olšany, Nová ves, Božidom, Příluka, Suchá Lhota, Proseč, Zábory, 

Předměstí, Zderaz, Bor, Leština, Doubravice, Libecina, Dvořiště, Javorník, 

Podhořany, Rybníček, Mokrá Lhota, Řepníky, Střemošice, Chánov a Zádolí.
88

  

Ačkoliv se výčet majetků kláštera jeví jako poměrně obsáhlý, je třeba říci, 

že svoji rozlohou nebyly podlažické statky příliš rozsáhlé a velký nebyl ani jejich 

význam. Převážně se totiž jednalo o zalesněná území a menší osady, které byly 

navíc různě roztroušeny po blízkém i vzdálenějším okolí kláštera, takže netvořily 

žádný kompaktnější územní celek. 
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I.4. Podlažický klášter za husitských válek 

 

I.4.1. Klášter v prvních dvaceti letech patnáctého století 

Po smrti opata Bohunka se jako další podlažický představený objevuje 

Bartoloměj.
89

  Kdy přesně byl Bartoloměj jmenován opatem, nevíme, první zmínku 

o něm najdeme až v listině z 19.května 1399, která se týká sporu mezi vilémovským 

opatem Mikulášem a jistým Pařízkem z Palestrova o dvůr v Bačkově. Podlažický 

opat Bartoloměj zde figuruje jako „smírčí soudce“.
90

   

První věta této kapitoly praví, že opat Bartoloměj nastoupil vzápětí po 

Bohunkově smrti. Toto tvrzení si můžeme dovolit jenom díky existenci bronzové 

křtitelnice, kterou dal Bartoloměj roku 1406 zhotovit. Na tomto uměleckém 

předmětu, který se dnes nachází v biskupském chrámě sv. Ducha v Hradci Králové, 

je totiž vyryt nápis tohoto znění: „A.D. MCCCCVI. hoc opus fatum est sub regimine 

domini Bartholomaei, abbatis Podlazicensis tertii infulati, ad regenerationem 

omnium in Deum credentium.“ 
91

 Křtitelnice byla tedy zhotovena za úřadování 

Bartoloměje, třetího podlažického opata, který směl používat pontifikálie. A protože 

první, kdo směl pontifikálií používat, byl Domaslav a po něm následoval Bohunek, 

musel být Bartoloměj, jako třetí opat podlažický, přímým nástupcem Bohunka.
92

  

Za Bartoloměje se klášterní majetek opět o něco rozrostl. V roce 1399 

koupil opat nějaké statky od Jana Piskle z Jaroslavě
93

 a v roce 1400 další od 

Jaroslava ze Šternberka a Holic.
94

 Roku 1398 došlo opět k revizi majetků 

litomyšlské diecéze, jejímž hlavním důvodem byla konečná smlouva o uspořádání a 

potvrzení majetkových poměrů mezi biskupem Janem Železným
95

 a samotnou 
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 Sedláček tohoto opata označuje jménem Bartoš. 

In : Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. XXIX., Praha, 1903, str. 10. 
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 MHB VI.,str. 443, č. 55. 
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 Dunder J.A. : Klášter podlažický, Památky archeol. a místopis. r. VII., Praha, 1868, str. 220. 
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 RT I., str. 586, č. 16. 
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 Jan IV. Železný byl litomyšlským biskupem v letech 1388-1418. Patřil mezi nejvýraznější postavy 

české církevní správy, jeho působení v Litomyšli bylo ukončeno až jeho přechodem do biskupství 

olomouckého. Od roku 1426 byl pak kardinálem a administrátorem pražského arcibiskupství. 

Více in : Nejedlý Z. : Dějiny města Litomyšle a okolí, Litomyšl I., 1903, str. 248 
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kapitulou. Dokument z 19.srpna mezi litomyšlskými statky náležejícími biskupovi 

uvádí i Božidomské panství (dnes Nový Hrad), které označuje jako zastavené 

Podlažickému klášteru.
96

 Tento stav byl znovu potvrzen listinou z února 1400.
97

 

Na přelomu století dosáhl majetek kláštera pravděpodobně největší 

rozlohy. Přesto ale platil pouhých šedesát kop grošů zlatých daní, což bylo nejméně 

ze všech klášterů.
98

 Stejnou sumu platil i Želivký klášter. Jen pro srovnání, velké 

kláštery jako Kladruby nebo Břevnov platily celých tři sta kop. Doklad o výši daní 

v Podlažicích nám podává i záznam z Kopiáře Přemyslovského k roku 1401. Píše se 

zde, že král Václav IV. zapsal Jindřichovi Lacembokovi z Chlumu správu nad 

Podlažickým klášterem a povolil mu, aby si bral šedesát kop grošů berně, kterou 

klášter ročně platil.
99

 Další informace o hospodářské situaci či správě kláštera 

bohužel nemáme.  

 

I.4.2. Zánik kláštera 

Husitské války byly pohromou pro mnoho církevních staveb zemí Koruny 

české a nevyhnuly se ani Podlažicím. 

První ohrožení klášter potkalo již v roce 1420. 26.června se na Kunětické 

Hoře uskutečnilo shromáždění svolané předáky orebského svazu Alešem 

Vřešťovským z Rýzmburku u Náchoda, Benešem z Mokrovous a Hustířan  a 

Jiříkem z Chvalkovic.
100

 Lidé se zde sešli, aby vyslechli projev fanatického 

hradeckého kněze Ambrože, jenž je vyzýval k tažení na Podlažice. Protože byla tato 
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 „Item bona in Bozidom obligata abbati in Podlazicz“  

In : CDM XII., str. 423-432. 

Originál se nachází v archivu v Litomyšli.  

Srovnej : Jelínek F. : Historie města Litomyšle, díl I., Litomyšl, 1838, str. 213-225; Nejedlý Z. : 

Dějiny města Litomyšle a okolí, Litomyšl, 1903, str. 192-194. 
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 LEr VI., str. 147-157, č. 81. 
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 Frind A. : Kirchengeschichte Böhmens, Praha, 1866, str. 455-456. 
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 Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. 29., Praha, 1903, str. 9. 
100

 Aleš Vřešťovský byl jedním z ustavujících členů sirotčího bratrstva, v letech 1433-1436 byl 

zemským správcem, zemřel 1442. 

Beneš z Mokrovous a z Hustířan patřil také mezi sirotky, v roce 1424 bojoval s Žižkou u Malešova, 

v roce 1433 byl členem poselstva do Bazileje. V roce 1437 stál v čele východočeské šlechty, která 

vypověděla válku Zikmundovi. Zemřel v roce 1464. 

Jindřich z Chvalkovic bojoval v roce 1426 u Ústí nad Labem a od roku 1436 o něm nemáme žádné 

zprávy.  

In: Čornej P. : Velké dějiny zemí Koruny české, díl V., Praha, 2000, str. 258; Vavřinec z Březové: 

Husitská kronika, Praha, 1979, str. 77-78. 
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akce pečlivě připravována, měli hradečtí zvědové dostatek času donést tuto 

informaci do Hradce, což se městu stalo záhy osudným. Stráže na městských 

hradbách totiž s vědomím toho, že případní nepřátelé právě plení Podlažický 

klášter, polevily v hlídkování, a když pak husité náhle obrátili směr pochodu na 

Hradec, neměli s dobytím východočeské metropole příliš práce. Díky této chytré lsti 

byl Hradec Králové dobyt 26. června roku 1420 a Podlažice si ještě po jeden rok 

zachovaly svoji podobu.
101

 

Na jaře následujícího roku vtrhla do východních Čech vojska Pražanů, 

s kterými se 26. dubna spojila vojska Žižkova a tato husitská armáda pak společně 

táhla k městu Chrudim. Hlavním cílem Jana Žižky bylo zakročit proti 

chrudimskému hejtmanovi a katolickému pánovi Janu Městeckému z Opočna.
102

 

Městecký ale začal hned 27.dubna s husity vyjednávat a nakonec podepsal smlouvu 

o kapitulaci, v níž slíbil, že se s celým městem přidá na husitskou stranu.
103

 Po 

kapitulaci Chrudimi táhla vojska dále na východ a cestou ničila církevní stavby, 

které míjela. Tomuto husitskému řádění padly bohužel za oběť i Podlažice.
104

 

Podlažický klášter byl vypálen na přelomu dubna a května roku 1421. 

Většina písemností byla odvezena, nebo shořela spolu se stavbou. Téměř všichni 

podlažičtí mniši se stačili zachránit útěkem ještě před příchodem vojsk, ke kterým 

se v té době připojili i Jošt Hecht z Rosic a Jindřich Lacembok z Chlumu.
105

 

Traduje se, že podlažický opat a dva mnichové v klášteře zůstali a byli pak husity 
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1838, str. 285; Tomek V.V. : Jan Žižka, Praha, 1993, str. 91-92. 
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měl spolu s Václavem z Dubé a Janem z Chlumu garantovat Zikmundova slova, že Husovi nebude 

ublíženo. 
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zajati a odvezeni na hrad Rychemburk, kde byli všichni tři upáleni a jejich popel byl 

pak vhozen do rybníka, kterému se od té doby říká Spalivec.
106

 

Touto událostí končí dějiny Podlažického kláštera. Od roku 1421 můžeme 

sledovat pouze osudy bývalých klášterních statků a osob s nimi spjatých.  

 

I.4.3. Podlažické statky po zničení kláštera 

 Po vpádu husitů zůstaly rozvaliny kláštera několik let opuštěny. Pak se 

zde střídali správci z řad husitských pánů, a to Jakub Kroměšín z Březovic, Jiřík 

z Březovic a Jan Pardus z Vratkova.
107

 Od roku 1428 do roku 1433 Podlažice, spolu 

s ostatními zabavenými církevními statky, spravoval královský  podkomoří Vilém 

Kostka z Postupic. Co se dělo s majetkem bývalého kláštera v následujících třech 

letech, nevíme, ale v roce 1436 nechal král Zikmund zapsat tyto statky na šest let 

husitskému vojevůdci Janu Pardusovi z Vratkova na Rychmburce, a to za 2500 kop 

grošů zlatých.
108

 Svídnice a některé další vesnice se pak později staly majetkem 

Jindřicha Lacemboka z Chlumu a Košumberka a roku 1454 přešly do vlastnictví 

Jana Horyny z Honbic.
109

 Někdy před rokem 1454 byla pak zbývající část majetků 

Podlažického kláštera převedena na Zdeňka Kostku z Postupic. Tento rod vlastnil 

podlažické panství  téměř sto let a rozprodal jej až v roce 1539.
110

  

V roce 1448 byl papežem Mikulášem V. ustanoven nový opat zničeného 

Podlažického kláštera, kterým se stal Bonifác z Wolkenštejna.
111

 Ještě z roku 1460 

máme dochovanou listinu, na níž se Bonifác podepisuje jako opat podlažický.
112

 

Bonifác ale v podstatě neměl kde svoji opatskou činnost provozovat, protože klášter 
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Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. 29., Praha, 1903, str. 11. 
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 Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. 29., Praha, 1903, str. 10. 

Citovaný dokument je uložen v Archivu Pražské kapituly. 
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 Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. 29., Praha, 1903, str. 10. 
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byl neobyvatelný a jeho majetky byly již v držení někoho jiného. S pomocí 

břevnovského opata Heřmana se prý Bonifác snažil o obnovení opatství a obrátil se 

v této snaze i na papeže Mikuláše V., leč bez úspěchu.
 113

 Nevíme, kdy tento muž 

zemřel, jisté ale je, že po něm již nikdo další zvolen nebyl, a tak se zdálo být 

poměrně zřejmé, že klášter již nebude nikdy obnoven.  

I přes faktický zánik byl Podlažický klášter v Deskách zemských stále 

veden jako celek se všemi svými statky. O tom svědčí například záznam z roku 

1500 o darování platů Podlažického kláštera litomyšlskému mincmistrovi Bohuši 

Kostkovi z Postupic.
114

 Podobným dokladem je zápis z roku 1539 o prodeji dvora a 

vsi Podlažic, Chrasti a okolních vesnic Slavatovi z Chlumu a Košmberka.
115

 Další 

stav nám dokumentuje smlouva z roku 1574, ve které císař Maxmilián dědičně 

doprodává Diviši Slavatovi zboží za šest tisíc třicet osm a půl kop grošů. Slavatou 

získané statky jsou zde popsány jako: „klášter pustý Podlažický s poplužím a 

dědinami: Chrast, Podlažice, Chacholice, Horka, Skalka s podacím kostelním, 

Chraštice s podacím kostelním, Rosice s podacím kotelním, Brčekoly, Žilovice, 

Lhota Chroustovská, Dobrkov, chrastliny a porostliny, platy o sv. Janovi a sv. 

Havlovi, pivovar a sladovna v Podlažicích, chmelnice, vinice.“
116

  

Poté, co bylo v roce 1664 zřízeno biskupství v Hradci Králové, staly se 

Podlažice majetkem této diecéze. Třetí hradecký biskup František Kryštof 

z Talmberka se snažil klášter obnovit, ale nakonec se v roce 1696 pustil pouze do 

stavby kostela na místě, kde v patnáctém století stával konventní chrám Panny 

Marie. Dva roky po zahájení stavby biskup zemřel, takže se dovršení svého díla 

nedočkal. Nový kostel sv. Markéty byl 22. září roku 1721 vysvěcen jeho nástupcem 

biskupem Janem Adamem hrabětem Vratislavem z Mitrovic.
117

  

                                                                                                                                                                  

Originál listiny v Archivu Pražské kapituly. 
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 Benediktini v českých zemích, Benediktinské sešity sv. 6., str. 42-43; Kurka J. Archidiakonáty 

kouřimský, boleslavský a hradecký a diecéze litomyšlská, Praha, 1914, str. 619-625; Sedláček A. : 

Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. XXIX., Praha, 1903, str. 7-11. 
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 AČ VI., str. 586. 
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 DZ 41 J 4, 45. 
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 DZ 18 L 2. 

Srovnej : Hanus V. : Chrudimsko a Nasavrcko, díl IV., Chrudim, 1926, str. 413; Sedláček A. : 

Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. 29., Praha, 1903, str. 11. 
117

 Chytil K. : Soupis památek historických a uměleckých v pol. okresu chrudimském, Praha, 1900, 

str. 174-175. 

Současná podoba kostela sv. Markéty viz. Obrazová příloha, č. 1a, 1b, 1c. 
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Poslední zbytky sutin bývalého kláštera zůstaly v Podlažicích až do 

poloviny devatenáctého století, kdy tehdejší biskup Hanl nechal prostranství po 

klášteře vyrovnat.
118
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II. Kogex Gigas 

 

Na úvod této kapitoly se sluší vysvětlit, proč má rozbor Kodexu Gigas 

v této práci své místo. K prvním sto padesáti letům existence benediktinského 

kláštera v Podlažicích dnes nemáme téměř žádné informace, a proto nám 

k objasnění alespoň části z tohoto období může pomoci Kodex Gigas, který byl 

v tomto klášteře sepsán. Ačkoli většina textů uvedených v tomto rukopise nám při 

odhalování raných dějin kláštera příliš konkrétních informací nepodá, je třeba 

kodex chápat jako svědectví o kulturní a materiální úrovni Podlažic, jehož 

výpovědní hodnota je, zvláště vzhledem k nedostatku jiných pramenů, veliká. 

Kodex Gigas patří mezi nejzáhadnější rukopisy raného středověku. 

Neznáme totožnost jeho zadavatele, nevíme kdo, jak a kdy jej napsal, ani zda se za 

jeho obsahem a ohromující velikostí skrývá nějaký hlubší význam. Vše je navíc 

zkomplikováno tím, že se kodex již po tři sta šedesát let nachází mimo území České 

republiky, ve stockholmské královské knihovně ve Švédsku. Z tohoto důvodu bude 

následující kapitola vycházet pouze z prací jiných autorů, kteří buď kodex sami 

zkoumali, nebo se snažili o kritické zhodnocení závěrů jiných badatelů. 

Kodex Gigas přitahoval již od doby svého vzniku pozornost veřejnosti a 

později se stal předmětem zájmu mnoha badatelů. Někteří z nich přistupovali ke 

zkoumání rukopisu seriózně, jiní jej brali pouze jako senzaci a kuriozitu. První 

zmínka o kodexu, která má spíše charakter druhého přístupu, se objevuje roku 1742 

v časopise Hamburger Beiträge.
119

 Jen o něco málo mladší popisy kodexu najdeme 

v katalogu, který vytvořil stockholmský královský knihovník O. Celsius při 

zpracovávání dějin královské knihovny,
120

 a ve sborníku Bibliotheca historiae 

literariae.
121

   

První skutečně vědecké hodnocení knihy se objevuje až koncem 

osmnáctého století, a to v díle Josefa Dobrovského. Teprve Dobrovský zkoumá 

rukopis tak důkladně, že ze zápisů nekrologia dokáže určit původ kodexu 

                                                                                                                                                                  

Okolí dnešního kostela sv. Markéty viz. Obrazová příloha, č. 2a, 2b, 2c. 
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 O tomto článku se ve své knize Kodex Gigas zmiňuje Friedl, přesnější citaci bohužel neuvádí. 

Friedl A. : Kodex Gigas, Praha, 1929, str. 75. 
120

 Celsius O. : Historia Bibliothecae regiae Stockholmensis, Holmiae, 1751. 
121

 Strudius : Bibliotheca historia literariae, ed. Jugler, Jena, 1754. 
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v Podlažicích.
122

 K poodhalení historie rukopisu přispěl svým výzkumem velmi 

výrazně G. Stephens, jehož poznatky byly publikovány v časopise Lyceum.
123

 Silný 

zájem o rukopis se u českých badatelů, a zvláště filologů, objevuje od poloviny 

devatenáctého století. O kodexu se ve svých dílech týkajících se českých literárních 

památek rámcově zmiňují J. Jungmann, A.V. Šembera, V. Flajšhans a J. 

Gebauer.
124

 U těchto autorů se jedná o pouhé shrnutí již známých informací, či 

případně posunutí datace kodexu. Pouze Flajšhans se tématu věnoval podrobněji ve 

svých studiích o písemnostech, které byly z Čech vyvezeny během třicetileté 

války.
125

  

Na Dobrovského poznatky navazuje práce J. Pečírky z roku 1851, v níž se 

autor pokouší o analýzu obsahu kodexu a jeho historie.
126

 Poměrně detailně 

popisuje rukopis i další autor, B.Dudík, jehož přínos tkví hlavně v opsání části 

rukopisu, konkrétně nekrologia Podlažického kláštera. Dudík se však věnuje pouze 

historické stránce knihy, pokouší se o dataci a odhalení původu a účelu kodexu.
127

 

Ač bylo jeho dílo v literatuře týkající se kodexu průlomem, dostalo se mu po 

padesáti letech silné kritiky a to ze strany J.Plačka, který měl výhrady hlavně 

k nepřesnému Dudíkovu přepisu nekrologia.
128

 Velmi okrajově se o kodexu zmiňují 

i dva z historiků zkoumající dějiny Podlažického kláštera, A. Sedláček a J. 

Kurka.
129

 Asi doposud neobsáhlejší studii o Kodexu Gigas vydal A. Friedl. Jeho 

práce však nepřináší nic nového ve zkoumání historické a filologické stránky 
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 Přesná citace bohužel není známa, víme jen, že se Stephensnovy poznatky měly objevit 
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 Flajšhans V. : Knihy české v knihovnách švédských a ruských, vydala III.třída České akademie 

věd, skupina 3., Práce bibliografické číslo 2., Praha, 1897, str. 53; Flajšhans V. : Zpráva o cestě do 

Švédska a Ruska, Věstník České Ak.věd, ročník VI., Praha, 1897, str.306-314.  
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Pečírka J. : Zpráva o rukopisech českých v bibliothéce v Stockholmě se nacházejících, ČČM, 

1851, str. 98-108. 
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, Brno, 1952, str. 207-235, 403-427. 
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 Plaček  J. : Příspěvky k otázce nekrologu podlažického, Listy filologické, r. 34., Praha, 1907, str. 

101-115. 
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rukopisu, stěžejním tématem je pro něj umělecká hodnota díla.
130

 Výtvarně 

symbolickým aspektem rukopisu se zabýval i C. Nordenfalk.
131

 

Aby byl přehled literatury k tomuto tématu kompletní, je třeba uvést i 

práce zabývající se pouze některými z textů v kodexu obsažených. Takovými autory 

jsou J. Belsheim, H.J. Vogels, B. Bretholz, A. Baecklund a S. G. Lindberg.
132

  

Novější literatury ke Kodexu Gigas neexistuje mnoho. Z šedesátých let 

dvacátého století je tu práce M. Wojciechowské, která shrnuje a kriticky hodnotí 

předchozí zkoumání rukopisu,
133

 zajímavý a přínosný je i rozbor dosavadního 

zkoumání spojený s pokusem o interpretaci významu kodexu, který v devadesátých 

letech provedl J. Kolár,
134

 dílčí studie týkající se nekrologia a martyrologia sepsal P. 

Charvát.
135

 V rámci zkoumání středověkých rukopisů a knihoven se tématu Kodex 

Gigas dotknul i I. Hlaváček.
136

 

K publikacím poněkud méně vědeckého charakteru pak patří kniha 

Ďáblova bible autorů S. Bártla a J. Kosteleckého.
137
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II.1. Vznik rukopisu a jeho autor 

 

Úvodem této podkapitoly je nutno přiznat, že o vzniku a autorovi rukopisu 

nevíme téměř nic. Přesto bych zde ráda tomuto tématu pár odstavců věnovala, a to 

z toho důvodu, že právě tato tématika velmi dobře vykresluje způsob, jakým byl 

Kodex Gigas lidmi vnímán. O vzniku kodexu neznáme žádná fakta, ale o to více si 

s jeho původem pohrálo středověké myšlení a lidová tvořivost.  

Pověst, která se o vzniku kodexu v rozličných variantách vypráví, zní 

takto: Jistý mnich se dopustí jakéhosi zločinu a má za něj být potrestán tím, že bude 

zazděn. Mnich ale odmítá trest přijmout a chce se vykoupit, a tak slíbí, že za 

jedinou noc napíše největší knihu na světě. Po několika hodinách psaní ale zjistí, že 

své síly přecenil a práci do rozednění nestihne, a tak zavolá na pomoc ďábla. Ten 

knihu sice dokončí, ale za její napsání si vyžádá mnichovu duši. Mnich, který 

si ještě neuvědomuje, k čemu se ďáblovi upsal, pak do čerstvě dopsaného rukopisu 

z vděčnosti namaluje ďábla. Mnich je tedy osvobozen, ale se svou vinou nedokáže 

žít, a tak prosí Pannu Marii o spásu své duše. Panna Marie se nad ním nakonec 

slituje a pošle anděly do zápasu s ďáblem. Ti zvítězí a duše mnicha je tak 

zachráněna v okamžiku, kdy mnich umírá.
138

  

Pověsti tohoto typu se objevují v nesčetných variantách po celé Evropě a 

v každé oblasti mají své charakteristické rysy. Podle Friedla se naše pověst nejvíce 

blíží motivům mariánské poezie a německé romantické básně a o jejím propojení se 

západoevropskými legendami svědčí hlavně formulace „největší kniha na světě 

napsaná za jedinou noc“.
139

 Protože francouzsko-německá tradice legend o Panně 
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Podle Friedla je zde výrazná podobnost s francouzskou pověstí z benediktinského kláštera St. Evroul 
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Marii se do Čech dostala ve čtrnáctém století, pokládá Friedl za velmi 

pravděpodobné, že pověst o Kodexu Gigas pochází již z této doby.
140

 

O skutečném autorovi většiny textu, kterým by podle pověsti měl být 

potrestaný mnich, nevíme nic víc, než že byl excelentním písařem a celkem dobrým 

malířem. Ačkoli ve středověkých rukopisech bývalo zvykem, že v nich písař 

ponechal nenápadnou zprávu o své osobě v podobě explicitu či proseb za spásu 

duše, nelze zápisky podobného charakteru, které se vyskytují v Kodexu Gigas, 

chápat jako doklad o identifikaci autora. V rukopisu se objevují celkem tři přípisy, 

které mají charakter proseb či modliteb. Na foliu 286 je písmem podobným 

písařovu zapsána běžná mnišská modlitba Salve Regina. Nic, co by osvětlovalo 

autorovu identitu zde však nenajdeme. Folium 276 obsahuje leoninské hexametry, 

které jsou ale zapsány písmem mladším než bylo písmo kodexu. Jedinou nápovědou 

k odhalení autora kodexu je pak modlitba k Panně Marii na foliu 273, v jejímž textu 

se objevuje jméno Zbyslav. Bohužel také u tohoto textu se způsob psaní liší od 

zbytku kodexu, takže i v tomto případě je spojení modlitby s autorem celého 

rukopisu značně nejisté.
141

 

Druhý námět ke spekulacím o autorovi kodexu najdeme na jednom z listů 

nekrologia, kde u data 10. listopad můžeme číst zápis tohoto znění : „Hermannus 

monachus inclusus“.
142

 Ačkoli zazdění bylo ve středověku formou dobrovolné 

zostřené řehole a jeho výskyt nebyl až tak výjimečný, je možné poznámce 

v nekrologiu přikládat i hlubší význam. Celé nekrologium je psáno poměrně strohou 

a co nejstručnější formou, většina přípisů je pouze zkratkovitá a skládá se 

z jediného slova. Zápis o zazděném mnichovi můžeme tedy pokládat za výjimečný 

ani ne tak kvůli jeho obsahu, ale hlavě kvůli jeho formě. Zda tento uvězněný mnich 

mohl být opravdu oním velkým písařem, nevíme. Zřejmý je pouze odlišný charakter 
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 13-15; Friedl A. : Kodex Gigas, Praha, 

1929, str. 33-34; Pečírka J.: Zpráva o rukopisech českých v královské bibliotéce ve Stokholmě se 

nacházejících, ČČM, Praha, 1851, str. 98-108. 

Text na foliu 273 zní takto : „Aue maria gracia plena dominus tecum et tu mecum O maria in 

omnibus Tribulacionibus et necessitatibus et in hora existus mei suscipe animam meam Et offer eam 

dilectissimo filio tuo AMEN. Sancta maria sis mihi Propicia famulo tuo Sbisslao et liber me ab 

omnibus peccatis MEIS.“ In : Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 13-14. 
142

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 424. 

Srovnej : Dobrovský J. : Litterarische Nachrichten von einer Reise nach Schweden und Russland, 

Praha, 1796, str. 45; Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 215; Kolár J. : Kodex 
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nekrologického zápisu o jeho smrti a také jeho podobnost s pověstmi o vzniku 

kodexu. Tyto skutečnosti samozřejmě umožňují spekulace o ztotožnění autora 

rukopisu s mnichem Heřmanem, prokazatelné důkazy však chybí. 

 

 

II.2. Osudy Kodexu Gigas 

 

Místem, kde Kodex Gigas vznikl, byl podle všeho benediktinský klášter 

v Podlažicích. Jediným přímým důkazem, jimž dnes můžeme toto tvrzení doložit, je 

text umístěný nad seznamem konfraternity na foliu 305a, který, ač se jej kdosi 

pokoušel odstranit vyškrabáním, můžeme i dnes číst takto : „Hec sunt nomina 

eorum, qui... participes sunt tocius indulgencie monasterii Podlasicensis“.
143

 Další 

skutečnosti, které by poukazovaly na Podlažice jako na místo vzniku kodexu, 

vyplývají z nekrologia zapsaného na foliích 305b až 311a (viz. kapitola III.) a 

z textu umístěného na vnitřní straně předsádky,
144

 který v roce 1847 odkryl George 

Stephens.
145

 

Autorem zápisu na foliu 1b byl s největší pravděpodobností břevnovský 

opat Bavor z Nečtin.
146

 Text se týká obsahu kodexu a  jeho osudů v prvním století 

jeho existence. Bavorova zpráva zní takto : „Noverint universi hoc scriptum 

inspecturi, quod venerabilis pater et dominus Bavarus, divina miseratione abbas 

monasterii Brevnovensis nec non eiusdem loci fere fundator, sacerdos viscera 

gerens compassiva, tam propter divinam recompensam, tam etiam reverendi domini 

Gregorii, sacrosanctae Pragensis ecclesiae pontificis, magnam peticionem, librum 

                                                                                                                                                                  

Gigas a otázka jeho sémiotické interpretace, ČČH, č. 5-6, Praha, 1991, str. 668; Wojciechowská, M. 

: O najwiekszym kodeksie czeskim. Studie o rukopisech 3, Praha, 1964, str. 42, pozn. 52. 
143

 Tamtéž, str. 403.  

Srovnej : Friedl A. : Kodex Gigas, Praha, 1929, str. 21. 
144

 Viz. Obrazová příloha, č. 9d. 
145

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 210-211; Friedl Antonín: Kodex Gigas, 

Praha, 1929, str. 9; Wojciechowská M. : O najwiekszym kodeksie czeskim, Studie o rukopisech, r. 3, 

1964, str. 3-4. 
146

Bavor z Nečtin opatoval v letech 1290-1332 a během svého opatování velmi pozvedl postavení 

Břevnova v tehdejší společnosti. Dobudoval broumovské proboštství  a systematicky rozšiřoval 

knihovnu Břevnovského kláštera. 



 38 

peregrandem, qui dici potest de septem mirabilibus mundi propter sui 

immensitatem, contitentem in se Novum et Vetus Testamentum, nec non partem 

omnium septem arcium liberalium, Josephum, Chronicam et Regulum sancti patris 

nostri Benedicti, nec non Kalendarium, quem fratres de Podlasic ob nimiam domus 

sue egestatem fratribus de Sedlic obligaverunt : sed tum iam prefatus liber fere 

perditus fuerat et ab ordine perpetue alienatus, nos vero volentes satisfacere 

precibus prefati antistitis, hunc librum redemimus ab abacia Sedlicensi ex 

permissione monasterii Podlasicensis, quorum proprietas fuerat, nolentes eum ab 

ordine alienari, dantes pro eo peccuniam partam (paratam?), pro domo nostra 

Brevnov perpetuo habendum et utifrutendum, superaddentes peccuniam super 

estimacionem valoris libri supradicti. Acta sunt hec anno Domini 1295, abbacie 

vero nostre anno 4˚.“ 
147

  

Jak je z Bavorova zápisu patrné, Podlažičtí byli někdy v průběhu třináctého 

století nuceni dát rukopis do zástavy cisterciáckému klášteru v Sedlci. Kdy přesně 

se tato transakce odehrála, nevíme, stalo se tak patrně nedlouho poté, co bylo 

ukončeno vpisování jmen do nekrologia. Zápis uvádí, že roku 1295 se kodex 

prostřednictvím břevnovského opata Bavora z Nečtin a díky osobní iniciativě 

pražského biskupa Řehoře z Valdeka opět vrátil do rukou benediktinského řádu, 

přesněji do Břevnova.
148

 

Pozastavme se nyní u onoho roku 1295, který zápis uvádí jako rok 

odkoupení kodexu od Sedlce. Sedlecký klášter patřil ve třináctém století 

mezi průměrně bohaté české kláštery, ale po smrti krále Přemysla Otakara II. se v 

                                                                                                                                                                  

 Více o Bavorovi z Nečtin : Hlaváček I. : Z dějin břevnovského opatství, in Tisíc let benediktinského 

kláštera v Břevnově, Praha, 1993, str. 14; Urbánek R. : Legenda takzvaného Kristiána ve vývoji 

předhusitských legend ludmilských i václavských a její autor, díl I., Praha, 1947, str. 408-416. 
147

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 210-211; Kolár J. : Kodex Gigas a otázka 

jeho sémiotické interpretace, ČČH, č. 5-6, Praha, 1991, str. 667. 

Srovnej : Friedl A. : Kodex Gigas, Praha, 1929, str. 9-13. 

Text zprávy je složen ze dvou částí. V první se opatu Bavorovi mluví ve třetí osobě a jedná se o 

proklamaci majetkové změny, v druhé části zápisu, je použit běžný plurál listin, objevuje se zde 

běžný způsob datování a časový údaj o Bavorově opatování. 
148

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 210-211; Friedl A. : Kodex Gigas, Praha, 

1929, str. 9-13; Hlaváček I. : Příspěvky k starším dějinám  knihovny břevnovského kláštera, 

Milénium břevnovského kláštera 993-1993, ed. Bláhová M., Hlaváček I., Praha, 1993, 60-61; 

Charvátová K. : Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420, svazek I., Praha, 1998, str. 106; 

Kolár J. : Kodex Gigas a otázka jeho sémiotické interpretace, ČČH, č. 5-6, Praha, 1991, str. 667; 

Plaček J. :  Příspěvky k otázce Nekrologu Podlažického, Listy filologické XXXIV., Praha, 1907, 

str.101-115; Wojciechowská M. : O najwiekszym kodeksie czeskim, Studie o rukopisech, r. 3, 1964, 

str. 3-4. 
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nastalém interregnu klášteru přestalo dařit. Roku 1281 na tom byl Sedlec tak špatně, 

že tehdejší opat Walhelm dokonce požádal generální kapitulu o rozptýlení 

konventu, což mu bylo nakonec povoleno, a to na celé tři roky. Někdy v letech 1282 

nebo 1283 se ale objevil nový opat jménem Heidenreich, kterému se podařilo 

konvent opět pozvednout. Hospodářské problémy Sedlce pak byly v osmdesátých 

letech zcela vyřešeny nalezením stříbra v místech dnešní Kutné Hory, kde klášter 

vlastnil mnoho pozemků.
149

  

Sedlecký klášter byl tedy na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 

v těžké finanční krizi, která však byla v polovině osmdesátých let zažehnána. V této 

souvislosti se jeví jako přinejmenším zvláštní, že byl kodex prodán Břevnovu 

v době, kdy Sedlec profitoval ze stříbrných dolů a evidentně žádné další prostředky 

nepotřeboval, a naopak, že si klášter podržel rukopis i v časech, kdy byla 

z finančních důvodů ohrožena jeho holá existence.  

Tato zjevná nelogičnost ovšem není jediným podivným aspektem prodeje 

kodexu. Paradoxy se totiž objevují i v samotném Bavorově zápisu. Tento krátký 

text obsahuje dva časové údaje, prvním je samotná datace zápisu a to k roku 1295, 

druhým je informace, že celá transakce proběhla ve čtvrtém roce Bavorova 

opatování. Protože Bavor z Nečtin byl do opatského úřadu povolán v roce 1290,
150

 

jedna z těchto informací musí být mylná. V textu je dále uvedeno jméno pražského 

biskupa Řehoře z Valdeka,
151

 který měl prý vykoupení rukopisu od cisterciáků 

zaštiťovat. Tento biskup se ale do čela české církve postavil až v roce 1296,
152

 takže 

mohl jen velmi těžko jako biskup figurovat v listině, která je o jeden či dokonce o 

dva roky starší. 

Z období Bavorova opatování se nám bohužel zachoval pouze jediný 

soupis majetku. Týká se období 1296 až 1306 a měl by zahrnovat všechny věci, 

které opat získal pro kostely břevnovský, rajhradský a poličský. Soupis obsahuje 

sedmnáct položek převážně liturgické literatury, výjimkou je položka označená jako 

Josephus, která by snad mohla být některou z knih Josefa Flavia, což je zajímavé 
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 Charvátová K. : Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420, I., Praha, 1998, str. 106, 136-140. 
150

 Hlaváček I. : Z dějin břevnovského opatství, in Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově, 

Praha, 1993, str. 14; Urbánek R. : Legenda takzvaného Kristiána ve vývoji předhusitských legend 

ludmilských i václavských a její autor, díl I., Praha, 1947, str. 408-416. 
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 Více o biskupovi Řehořovi z Vladeka in. Šusta J. : České dějiny II.1., Soumrak Přemyslovců a 

jejich dědictví, Praha, 1935, str. 315, 468. 
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zejména z toho důvodu, že kodex také obsahuje jeden z Flaviových textů.
153

 Tento 

záznam však bohužel nelze považovat za zápis o koupi Kodexu Gigas, takže 

z Bavorovy administrativy se nám nezachovalo nic, co by pomohlo přesnějšímu 

časovému určení přesunu rukopisu do Břevnova. 

Sekundární literatura označuje za rok odkoupení kodexu rok 1295.
154

 Toto 

určení může být správné, ale správnou datací můžeme považovat i rok 1294 či 

1296, nebo může být Bavorům přípis pozdějším falzem, které nechal opat sepsat 

proto, aby mu byly přičteny zásluhy za získání rukopisu pro Břevnov. Pak bychom 

mohli připustit i hypotézu, že Sedlecký klášter odprodal rukopis Břevnovu dříve, 

možná již v období své hospodářské krize v počátku osmdesátých let.    

Během čtrnáctého století byl kodex pravděpodobně uložen v Břevnově, 

kde do něj dal opat Diviš zapsat hlaholskou a cyrilskou abecedu. Tento nový zápis 

mohl mít souvislost s rozšířením slovanského ritu, který v té době zavedl do Emauz 

Karel IV., jehož blízkým důvěrníkem břevnovský opat byl.
155

 O osudu rukopisu pak 

nemáme po několik desetiletí žádné zprávy, takže lze předpokládat, že zůstal uložen  

břevnovské knihovně, odkud byl za husitských válek převezen do filiálního kláštera 

v Broumově. Zde, spíše než jako předmět zájmu vzdělanců, sloužil jako atrakce pro 

zvědavé návštěvníky kláštera. Během sto sedmdesáti čtyř let, po které byl kodex 

uložen v Broumově, se tak v knize objevuje několik zápisů od lidí, kteří si jej zde 

prohlíželi.
156

 Mezi nejzajímavější patří poznámka českého krále Ferdinanda I., který 

Broumov navštívil cestou do Slezska v roce 1527.
157
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 Friedrich G. : Rukověť křesťanské chronologie, Litomyšl, 1997, str. 238. 
153

 RBM II., str. 1202-1203, č. 2752. 

Srovnej : Hlaváček I. : Středověké soupisy knih a knihoven v českých zemích, Praha, 1965, str. 23; 

Hlaváček I. : Knihy a knihovny v českém  středověku, Praha, 2005, str. 77. 
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 210-211; Friedl A. : Kodex Gigas, Praha, 

1929, str. 9-13; Hlaváček I. : Příspěvky k starším dějinám  knihovny břevnovského kláštera, 

Milénium břevnovského kláštera 993-1993, ed. Bláhová M., Hlaváček I., Praha, 1993, 60-61; 

Charvátová K. : Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420, svazek I., Praha, 1998, str. 106; 

Kolár J. : Kodex Gigas a otázka jeho sémiotické interpretace, ČČH, č. 5-6, Praha, 1991, str. 667; 

Plaček J. :  Příspěvky k otázce Nekrologu Podlažického, Listy filologické XXXIV., Praha, 1907, 

str.101-115; Wojciechowská M. : O najwiekszym kodeksie czeskim, Studie o rukopisech, r. 3, 1964, 

str. 3-4. 
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 Friedl A. : Kodex Gigas, Praha, 1929, str. 13-17 

Srovnej :  Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 216; Plaček J. : Příspěvky k otázce 

Nekrologu Podlažického, Listy filologické XXXIV., Praha, 1907, str.101-115. 
156

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 217-218; Friedl Antonín: Kodex Gigas, 

Praha, 1929, str. 13-17; Kolár J. : Kodex Gigas a otázka jeho sémiotické interpretace, ČČH, č. 5-6, 

Praha, 1991, str. 666-669; Plaček J. : Příspěvky k otázce Nekrologu Podlažického, Listy filologické 
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V roce 1594 byl pak na přání Rudolfa II. rukopis vyžádán břevnovským 

opatem Martinem a  převezen do Prahy. O cestě poličského úředníka Matyáše z 

Dorndorfu  a na Biskupcově, který kodex do Prahy vezl, najdeme dnes zápis na 

foliu 305 : „Ego pater Albertus Wnesconius prior monasterii Bramouiensis, sub 

anno domini 1594, die vero quarta Marcii, hunc grandem codicem ex mandato 

reuerendi domini Martini Abbatis Brevnoviensis et in Bremov, transmisi per 

generosum Mathiam a Dorndorff et Biskupovo capitaneum policensem versus 

Pragam.“ 
158

 Protože v Břevnově nejsou z této doby o rukopisu žádné záznamy, je 

velmi pravděpodobné, že byl krátce po převozu do Prahy umístěn do Rudolfových 

uměleckých sbírek. Na Rudolfův příkaz z něj pak roku 1597 začal opisovat Jan 

Hubert Pontanus a okolo roku 1600 se k němu přidal i Marquart Freher, který 

z kodexu čerpal podklady pro své vydaní Kosmovy kroniky.
159

 

Přesun na Pražský Hrad se stal kodexu osudným, právě odtud jej totiž 

koncem třicetileté války odvezli Švédové. Rukopis se nejprve objevoval 

v inventářích sbírek samotné královny Kristiny, od roku 1654 byl pak uschován 

v královském zámku ve Stockholmu. Poté, co zde roku 1697 propukl požár a 

rukopis před shořením zachránilo pouze to, že byl vyhozen z okna paláce, bylo toto 

literární a umělecké dílo přestěhováno do stockholmské královské knihovny.
160

  

V roce 1819 a 1820 učinila na popud Josefa Dobrovského česká strana 

pokus o zapůjčení kodexu do Prahy, ale švédská vláda se obávala, že by se jim 

kniha nevrátila zpět, takže projekt zkrachoval.
161

 V polovině dvacátého století byli 

ve vyjednávání o zapůjčení kodexu velmi úspěšní představitelé Muzea města 

                                                                                                                                                                  

XXXIV., Praha, 1907, str.101-115; Wojciechowská M. : O najwiekszym kodeksie czeskim, Studie o 

rukopisech, r. 3, Praha, 1964, str. 3-4. 

Více k přesným citacím pozdějších zápisů do kodexu in : Dudík B. : Forschungen in Schweden, 

Brno, 1852, str. 230-235. Srovnej : Friedl A. : Kodex Gigas, Praha, 1929, str. 17. 
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 Viz. Obrazová příloha, č. 9 b. 
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 217-218; Friedl A. : Kodex Gigas, Praha, 

1929, str. 14. 

Srovnej : Kolár J. : Kodex Gigas a otázka jeho sémiotické interpretace, ČČH, č. 5-6, Praha, 1991, str. 

666-669; Plaček J. : Příspěvky k otázce Nekrologu Podlažického, Listy filologické XXXIV., Praha, 

1907, str.101-115; Wojciechowská M. : O najwiekszym kodeksie czeskim, Studie o rukopisech, r. 3, 

Praha, 1964, str. 3-4. 
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 Tamtéž. 

Více k umístění kodexu v Rudolfových sbírkách in : Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 

1852, str. 214. 
160

 Tamtéž. 
161

 Friedl A.: Kodex Gigas, Praha, 1929, str. 13-17. 
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Chrasti a české vědecké obci byla dána možnost stránky kodexu okopírovat. Celý 

projekt nakonec zkrachoval na nedostatku finančních prostředků. 

Velký průlom ve vyjednávání nastal až v letošním roce, kdy se 

představitelům Národní knihovny v Praze, s přispěním našeho bývalého velvyslance 

v Paříži Petra Janyšky, podařilo se Švédy domluvit zapůjčení rukopisu na výstavu, 

která se bude na přelomu příštího roku konat v pražském Klementinu. Rukopis by 

do té doby měl být přístupný i v digitální podobě.
162

  

 

 

II.3. Podoba a zpracování rukopisu 

 

Pozornost mnoha generací poutal Kodex Gigas hlavně díky své jedinečné 

podobě a provedení a proto je zde třeba zmínit, jak tento rukopis vlastně vypadal. 

Desky kodexu jsou vytvořeny ze dřeva tlustého 22mm a jsou potaženy bílou kůží 

o rozměrech 505mm x 920mm, která je zdobena tlačeným ornamentem z kvítků a 

korunek.
163

 Rohy desek jsou mosazné, uprostřed nich je osmicípá hvězda.
164

 

Přestože současné desky byly vytvořeny až v roce 1811, jsou přesnou replikou 

původního přebalu, který byl poničen při požáru roku 1697.
165

  

Text knihy je zapsán na pergamenových listech o velikosti 890mm x 

490mm.
166

 Původně kodex obsahoval tři sta dvacet folií, zachováno jich však 

zůstalo pouhých tři sta dvanáct. Folia jsou, s výjimkou poslední složky, kterou tvoří 

pouze tři dvojlisty, uspořádána do kvaternových složek. Dva z oněch osmi 

chybějících listů se ztratily z prvního kvaternu a po třech pak z míst za dnešními 

folii 252 a 304.
167

 Folia nebyla původně číslována, paginace byla provedena 
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 Informace o chystaném zapůjčení se objevily v denním tisku na podzim 2005, např. článek 

Ďáblova bible se po 360 letech vrací do Prahy, MF Dnes, 5.10. 2005. 
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interpretace, ČČH, č. 5-6, Praha, 1991, str. 663. 

Viz. Obrazová příloha, č. 6a. 
164
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 Viz. Obrazová příloha, č. 6b. 
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 Kolár J. : Kodex Gigas a otázka jeho sémiotické interpretace, ČČH, č. 5-6, Praha, 1991, str. 663. 
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neznámým broumovským mnichem až roku 1561, o čemž svědčí zápis na 

posledním foliu 312 : „Iste Coex 311 folia continet 1561“ 
168

  

Většina stránek rukopisu je popsána textem rozděleným do dvou sloupců 

po sto pěti až sto šesti řádkách. Písmo odpovídá gotické minuskule o velikosti asi 

3,5 mm, na listech 201 až 252 je písmo zhruba o 1,5 mm menší.
169

 Jednotlivé části 

rukopisu začínají vždy velkou dekorativní iniciálou
170

 a textem psaným majuskulí, 

pro začátky jednotlivých kapitol v rámci jedné části knihy je užívána menší iniciála 

a opět počáteční text v majuskuli. Z toho, jakým způsobem navazuje iniciála na 

zbytek textu, je patrné, že písař musel být zároveň i malířem iniciál. Písmo rukopisu 

působí jednotným dojmem, pro nějž je typický sklon písmen a jejich řazení k sobě. 

V celém rukopisu se střídá sklon písmen napravo a nalevo, a to často i v rámci 

jednotlivých slov či řádků. Písmena nemají stínované obloučky, dříky kolmých 

písmen nemají ostré hroty a mezery mezi slovy jsou pravidelné. Výjimku tvoří část 

stati Isidora Sevillského na listech 216 až 224, kde mezery mezi slovy netvoří 

pravidelné intervaly, řádky jsou členěny jinak, písmo je subtilnější a některými rysy 

se liší od písma zbytku rukopisu.
171

 

V kodexu najdeme také několik stránek naprosto odlišného vzhledu. 

Konkrétně se jedná o folia 286b až 289a a 290b až 293b, na kterých je plocha 

sloupců natřena hnědočervenou barvou a text je psán žlutě či červeně hranatou 

majuskulí přibližně dvakrát větší, než bylo písmo v ostatních částech rukopisu. 

                                                                                                                                                                  

Srovnej : Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 208; Friedl A.: Kodex Gigas, Praha, 

1929, str. 17-24; Pečírka J. : Zpráva o rukopisech českých v bibliothéce v Stockholmě se 

nacházejících, ČČM, Praha, 1851, str. 98-108; Wojciechowská M. : O najwiekszym kodeksie 

czeskim, Studie o rukopisech, r. 3, Praha, 1964, str. 33. 
168

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 209; Friedl A.: Kodex Gigas, Praha, 1929, 

str. 22. 

V této době ještě sloužil poslední list rukopisu (fol. 312) jako předsádka, takže nebyl do celkového 

počtu listů započten. 
169

 Kolár J. : Kodex Gigas a otázka jeho sémiotické interpretace, ČČH, č. 5-6, Praha, 1991, str. 663. 

Srovnej : Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 209; Friedl A.: Kodex Gigas, Praha, 

1929, str. 17-24; Pečírka J. : Zpráva o rukopisech českých v bibliothéce v Stockholmě se 

nacházejících, ČČM, Praha, 1851, str. 98-108; Wojciechowská M. : O najwiekszym kodeksie 

czeskim, Studie o rukopisech, r. 3, Praha, 1964, str. 32-34. 
170

 Seznam a popis všech iniciál, které rukopis obsahuje in : Friedl A.: Kodex Gigas, Praha, 1929, 

str. 23. 

Fotografie několika iniciál viz. Obrazová příloha, č. 7a, 7b. 
171

 Friedl A.: Kodex Gigas, Praha, 1929, str. 31-45. 
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Sloupce na těchto listech obsahují jen padesát tři řádků a na hnědě podbarvených 

foliích 289a a 291b až 293b již není text žádný.
172

  

Výtvarné zpracování rukopisu je spíše dekorační než malířské. Kromě 

šedesáti malovaných iniciál jsou jediným výtvarným projevem rukopisu kresby na 

foliích 118b, 289b a 290a. Na listu 118b najdeme primitivně provedené vyobrazení 

starého vousatého muže, pravděpodobně židovského učence, o rozměrech 197mm x 

320mm a hrubé schematizující vyobrazení země a nebeského globu ve stejné výši 

na protilehlé straně listu.
173

 Nejvýraznější složkou kodexu jsou pak strany 289b a 

290a. Na první z nich je zachycena barevná kresba stylizované městské architektury 

tvořená deseti horizontálními pásy s vyobrazením městských domů a hradeb o 

rozměrech 410m x 770mm. Kresba zřejmě neměla znázorňovat konkrétní město, 

čemuž nasvědčují i rozličné architektonické prvky, které jinde v českém výtvarném 

umění té doby nenajdeme.
174

 Na foliu 290a je barevně provedená kresba figury 

ďábla o rozměrech 270mm x 428mm. Ďábel stojí čelem s pokrčenými koleny, 

rozkročen, s rukama vztaženýma vzhůru.
175

 Město i postava ďábla jsou jen ploše 

zakresleny v přísné vertikální symetrii tak, jakoby nešlo o reálné zobrazení 

skutečnosti, ale o symbolické vyjádření čehosi nadpozemského. Významovou 

souvislost obou vyobrazení naznačuje nejen jejich umístění vedle sebe a stejná 

schematičnost kresby, ale i stejný způsob orámování listů.
176

 Většina badatelů 
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 Kolár J. : Kodex Gigas a otázka jeho sémiotické interpretace, ČČH, č. 5-6, Praha, 1991, str. 663-

664. 

Srovnej : Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 225; Friedl A.: Kodex Gigas, Praha, 

1929, str. 32-33. 
173

Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 221-222; Friedl A. : Kodex Gigas, Praha, 

1929, str. 44-45; Kolár J. : Kodex Gigas a otázka jeho sémiotické interpretace, ČČH, č. 5-6, Praha, 

1991, str. 664; Wojciechowská M. : O najwiekszym kodeksie czeskim, Studie o rukopisech, r. 3, 

Praha, 1964, str. 11. 

Viz. Obrazová příloha, č. 8a. 
174

Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 225; Friedl A. : Kodex Gigas, Praha, 1929, 

str. 45-48; Kolár J. : Kodex Gigas a otázka jeho sémiotické interpretace, ČČH, č. 5-6, Praha, 1991, 

str. 664; Wojciechowská M. : O najwiekszym kodeksie czeskim, Studie o rukopisech, r. 3, Praha, 

1964, str. 12-14. 

Viz. Obrazová příloha, č. 8b. 
175

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 225; Friedl A. : Kodex Gigas, Praha, 1929, 

str. 48-53; Kolár J. : Kodex Gigas a otázka jeho sémiotické interpretace, ČČH, č. 5-6, Praha, 1991, 

str. 664; Wojciechowská M. : O najwiekszym kodeksie czeskim, Studie o rukopisech, r. 3, Praha, 

1964, str. 12-14. 

Viz. Obrazová příloha, č. 8c. 
176

 Tamtéž. 
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zkoumajících Kodex Gigas se domnívala, že tato dvojice kreseb je symbolickým 

znázorněním protikladů nebeského města Jeruzalém a Pekla.
177

 

Výtvarnou stylizací se rukopis nejvíce blíží salcburské škole a ornamentice 

pozdní doby románské. Od klasických děl této provenience se však liší svojí 

symetričností a schematickou podobou výtvarných prvků a kreseb.
178

 

 

 

II.4. Obsahová stránka rukopisu 

 

Rukopis fascinuje již generace lidí svou velikostí, ale bez zajímavosti není 

ani jeho obsahová stránka, kterou tvoří texty skutečně různorodé. Protože popis 

obsahu kodexu je v literatuře velmi dobře zpracován, pokusím se zde jen o stručný 

souhrn dosavadních poznatků tak, jak je můžeme najít v pracích B. Dudíka, A. 

Friedla, J. Kolára, J. Pečírky a M. Wojciechowské.
179

  

První list rukopisu je přilepen k vazbě, takže jeho obsah neznáme, jeho 

druhá strana obsahuje hebrejskou, latinskou a řeckou abecedu. Koncem třináctého 

století sem byl připsán výše zmiňovaný text Bavora z Nečtin a během století 

čtrnáctého pak, z iniciativy břevnovského opata Diviše, i hlaholice a cyrilice. 

Následuje text Starého zákona, který končí na foliu 118a. Tato část rukopisu nebyla 

dosud textologicky zkoumána. Podobně neprobádány jsou i další dvě složky 

kodexu, které tvoří na foliích 118b až 178b Antiquitates judaicae Josepha Flavia a 

na foliích 178b až 200b De judaico bello od téhož autora. Přestože se těmito 

pasážemi rukopisu zatím nikdo podrobněji nezabýval, je patrné, že jde o dosti 

upravené znění, a to zvláště u Antiquitates.
180

 Dále následují dva texty Isidora 
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 Tamtéž. 
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 Friedl A. : Kodex Gigas, Praha, 1929, str. 57-69. 
179

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 220-228; Friedl A.: Kodex Gigas, Praha, 

1929, str. 17-24; Kolár J. : Kodex Gigas a otázka jeho sémiotické interpretace, ČČH, č. 5-6, Praha, 

1991, str. 664-666; Pečírka J. : Zpráva o rukopisech českých v královské bibliotéce ve Stokholmě se 

nacházejících, ČČM, Praha, 1851, str. 98-108; Wojciechowská M. : O najwiekszym kodeksie 

czeskim, Studie o rukopisech, r. 3, 1964, str. 2-17. 
180

 Kolár J. : Kodex Gigas a otázka jeho sémiotické interpretace, ČČH, č. 5-6, Praha, 1991, str. 665. 

Kolár zde pro porovnání uvádí publikaci F. Blatta, The Latin Josephus. Introduction and Text. The 

Antiquities, Book I.-V., Acta Jutlandica, Publications of the University of Aarhus XXX., 1, 

Kobenhavn, 1958, str. 60, č. 93. 
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Sevillského, a to Epistola Isidori Hispalensis episcopi ad Braulionem Cesaree 

episcopum (folia 201a až 201b) a Ethymologiae (201b až 239a). Původní text 

Ethymologie má přes šest set stran, takže pisatel kodexu musel originál podstatně 

pozměnit a zkrátit. 

List 239b je prázdný a za ním následuje dvanáctistránkový zápis Isagoge 

Johannicii Johannis Alexandrini discipuli Tegni Galieni de phisica ratione. Jedná 

se pravděpodobně o nejstarší dochovaný opis Galenova díla Lilla (Ars parva), který 

byl nejprve v devátém století přeložen Honeinem-ibn-Isaquem z řečtiny do 

arabštiny a ve století dvanáctém pak kanovníkem Markem z Toleda z arabštiny do 

latiny. Další stránka opět neobsahuje žádný text. Na foliích 253a až 253b je zapsán 

list sv. Jeronýma Beatissimo papae Damiano a Jeronýmova předmluva ke čtyřem 

evangeliím. Dalším zápisem, který najdeme na foliích 253b až 286a, je Nový zákon. 

Od Vulgáty se opis v kodexu liší řazením jednotlivých částí po Skutcích 

apoštolských. Ty byly možná zapsány až později, protože jejich závěr se nevešel na 

list 272b a je tedy zapsán na proužku pergamenu označeného jako 273, který je 

přišitý k následujícímu listu. Texty jsou zde uvedeny v tomto pořadí: Sedm 

kanonických epištol, Apokalypsa, listy sv. Pavla, apokryfní epištola sv. Pavla 

k Laodicejským.
181

 Text Skutků apoštolských se v mnohém shoduje 

s předjeronýmovskými texty latinských překladů Skutků ze středomořské oblasti. 

Text Apokalypsy je příbuzný s textem citovaným ve čtvrtém století u sv. Ambrože 

Milánského a dalších předjeronýmovských autorů.
 182

 

Listy 286b až 288b obsahují takzvané Confessio peccatorum, neboli 

penitenciál. Tyto stránky mají jiný vzhled než předchozí zápisy a právě 

penitenciálem začíná hnědě podbarvená část kodexu. Folia 289b a 290a obsahují 

barevnou kresby nebeského města a ďábla. Posledním textem, který patří do odlišně 

vypadající části rukopisu, jsou zaklínací formule proti nemocem a zlodějům na 

foliích 290b až 291a.
183

 Ani tyto zápisy nebyly dosud zkoumány a jejich původ 
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 Friedl A. : Kodex Gigas, Praha, 1929, str. 20. 

Podle Friedla se tento text v českém prostředí vyskytuje až v táboritské bibli Filipa z Padařova 

z roku 1435 a ze  starších přepisů biblí jej neznáme. 
182

 Kolár J. : Kodex Gigas a otázka jeho sémiotické interpretace, ČČH, č. 5-6, Praha, 1991, str. 665. 

Kolár zde odkazuje na publikace Belsheima a Vogelse. 
183

 Takto zní formule proti padoucnici jak ji přepsal J. Pečírka: „+PVTON + PVRPVRON + DIRANX + 

CELMACIS + METTON + ARDON + LARDON ASSON. CATULON + HEC NOMINA DABO TIBI in nomine 

patris et filii et spiritus sancti..“ 
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neznáme. Až po list 293b najdeme v kodexu pouze hnědé stránky bez textu a po 

nich pak následuje nejvzácnější text rukopisu, a to Kosmova Chronica Bohemorum. 

Tento text Kosmovy kroniky je zřejmě jedním z nejstarších a nejlepších opisů, které 

kdy byly vytvořeny.
184

 

Další tři folia byla z kodexu někdy před rokem 1561 vyříznuta.
185

 Jejich 

obsah ale známe prostřednictvím zápisu Bavora z Nečtin na předsádce rukopisu. Na 

ztracených foliích byly s největší pravděpodobností zapsány regule benediktinského 

řádu. Následující list 305a obsahuje soupis osob spojených nějakým způsobem 

s Podlažickým klášterem. Pravděpodobně se jednalo o seznam členů 

konfraternity.
186

 Pak následuje na foliích 305b až 311a benediktinský kalendář 

s martyrologiem a podlažickým nekrologiem, kterým bude dále věnována celá 

kapitola. Poslední částí kodexu jsou na foliu 311b údaje pro výpočty velikonoc 

v průběhu  dvaceti šesti let a na foliu 312a opisy výpočtů velikonoc.  

Je tedy patrné, že v kodexu najdeme texty typické pro církevní instituce, 

ale i přepisy velmi starých spisů se světskou tématikou. V této souvislosti si musíme 

položit otázku, odkud Podlažický klášter čerpal předlohy pro svůj rukopis. 

Knihovna Podlažicím lokálně nejbližšího kláštera v Opatovicích rozhodně rukopisy 

                                                                                                                                                                  

Pečírka J. : Zpráva o rukopisech českých v královské bibliotéce ve Stokholmě se nacházejících, 

ČČM, Praha, 1851, str. 98-108. 

 Formule proti zimnici a k vypátrání zloděje zapsal A. Friedl: „Experimentum in ungue pueri, per 

quod videtur furtum. Primo accipias puerum virginem impoluttum et pones eum in domo tenebrosa 

et versa facie pueri ad occindentem stabis contra eum ad orientem versus et tingnetis (?) unguem 

pueri tribus guttis olei.. atd.“ 

Friedl A. : Kodex Gigas, Praha, 1929, str. 21. 
184

 Více in : Wojciechowská M. : Kosmasa Kronika Czechów, Varšava, 1968, str. 60-62. 
185

 Z roku 1561 pocházel soupis obsahu kodexu uvedený na zadní předsádce. V něm záznam o 

benediktinských regulích nenajdeme. Viz. : Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 

219. 
186

 Na foliu 305a je uvedeno celkem devadesát pět jmen: „Nicolaus archidiaconus. Andreas 

presbiter. Matfias pr. Alexius pr. Liboris pr. Vratisir pr. Nicolaus pr. Paulus pr. Dsdedit pr. Mutius 

subd. Otahlauus. Archleb. Vecek Tullius. Janota Otto. Pneuca Cstik. Horehlauus. Vaurik Voyk. 

Ratibor duusi. Gochardus. Bogdal Krasik. Gauel Modlibocz. Caston Barnas. Ratibor Gneuo. Marek 

Milich. Radik Vítek. Ulcon Boganul. Bradac Radosta. Marquart Vitek. Radohlauus. Albertinus 

Milos Cohan. Suaton Polanca Radosta. Tuoraca Royata Boguhlaua. Godata Radey. Knata Gostey. 

Budihlau Albrecht. Gothard Mala. Milota prbr. Brixia Horca. Marena Man. Bogunula Bogunula god. 

Radohna. Radohlaua. Vecna Anna. Milohlaua. Radohlauus. Johannes pr. Pribek. Dobro Protivoy 

Trebata. Hiorimir Mala. Dobrogost Janek. Horebor prbr. Vratisir prbr. Lucek Drusec cum uxore et 

filiis. Vlastibor c.uxr.Bolecelt steph. Vbizlaua pec. Marcus prbr. Alexius pr. Vratihlaua coz. 

Matheissa er. Deua Benka.“ (Tečka znamená nový řádek.)  

Pečírka J. : Zpráva o rukopisech českých v královské bibliotéce ve Stokholmě se nacházejících, 

ČČM, Praha, 1851, str. 98-108. 

Srovnej : Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 403. 
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tohoto typu neobsahovala.
187

 Podle názoru I. Hlaváčka mohla být ideovou 

základnou Kodexu Gigas knihovna Břevnovského kláštera, v níž se v té době 

nacházelo již mnoho desítek rukopisů, a Podlažičtí by tak měli pro svůj rukopis 

z čeho vybírat.
188

 Starý a Nový zákon, benediktinskou řeholi i Kosmovu kroniku 

bychom v Břevnově, a pravděpodobně i v mnoha jiných benediktinských 

klášterech, našli zcela jistě, méně samozřejmá je ale přítomnost textů Josepha 

Flavia, Gallena,  či Isidora Sevillského, zaklínacích formulí nebo penitenciálu. 

Pokud by ale některá z českých středověkých klášterních knihoven měla všechny 

předpoklady tyto spisy obsahovat, byla by to nepochybně knihovna břevnovská.
189

 

 

 

II.5. Kompozice a význam Kodexu Gigas 

 

Historici, kteří Kodex Gigas zkoumali, nejsou příliš zajedno v hodnocení 

jeho významu a smyslu. Texty v kodexu obsažené představují vrchol středověké 

učenosti a souhrn dobové klášterní vzdělanosti,
190

 zda však jde o soubor náhodně 

vybraných vnitřně spolu nijak nesouvisejících spisů,
191

 nebo zda měl zápis právě 

těchto textů, v tomto pořadí a tímto způsobem nějaký hlubší význam,
192

 to je 

otázka, na kterou hledali odpověď snad všichni, kterým se tato obrovská kniha 

dostala do rukou. Interpretaci možného znakového významu Kodexu Gigas však 
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 Hlaváček I. : Příspěvky ke starším dějinám knihovny břevnovského kláštera, in Milénium 

břevnovského kláštera 993-1993, Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách, ed. 

Hlaváček I., Bláhová M., Praha, 1993, str. 60-61. 
188

 Hlaváček I. : Příspěvky ke starším dějinám knihovny břevnovského kláštera, in Milénium 

břevnovského kláštera 993-1993, Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách, ed. 

Hlaváček I., Bláhová M., Praha, 1993, str. 60-61. 

Srovnej : Hlaváček I. : Středověké soupisy knih a knihoven v českých zemích, Praha, 1965, str. 23-

24. 
189

 Tamtéž. 
190

 Srovnej : Hlaváček I. : Příspěvky ke starším dějinám knihovny břevnovského kláštera, in 

Milénium břevnovského kláštera 993-1993, Sborník statí o jeho významu a postavení v českých 

dějinách, ed. Hlaváček I., Bláhová M., Praha, 1993, str. 60-61, Plaček  J. : Příspěvky k otázce 

nekrologu podlažického, Listy filologické, r. 34., Praha, 1907, str. 101-115.  
191

 Friedl A.: Kodex gigas, Praha, 1929, str. 50. 
192

 Kolár J. : Kodex Gigas a otázka jeho sémiotické interpretace, ČČH, č. 5-6, Praha, 1991, str. 669. 



 49 

zatím zpracoval pouze J. Kolár,
193

 z jehož práce vychází několik následujících 

odstavců. 

Kolárovým základním východiskem je tvrzení, že kodex byl vytvořen na 

základě promyšlené kompozice, která ale v některých aspektech nebyla dokončena, 

čímž je současný výzkum značně zkomplikován. Jako doklad tohoto tvrzení uvádí 

celkem pět argumentů : Promyšlená kompozice je patrná z oddělení textů Starého a 

Nového zákona, za nimiž vždy následuje nějaké historické dílo. Řazení textů 

ukazuje celkovou symetrii díla, která je například patrná i na zobrazení města a 

ďábla na foliích 289b a 290a. Tyto kresby najdeme přesně uprostřed folií 

označených hnědým zabarvením stránek, před nebeským městem je text zpovědi 

umožňující do města vstoupit, za obrazem ďábla jsou zaklínadla, která člověka 

směrují do pekel. Kresby jsou ve vztahu párové opozice tvořící rovnováhu, jež 

představuje dokonalost universa.
194

  

Skutečností svědčící pro předem vytvořenou kompozici rukopisu je také 

systematický způsob jeho zapisování, kontinuální grafická úprava a až na drobné 

výjimky také jeden styl písma. Podivuhodný a jistě ne zcela náhodný je i samotný 

výběr konkrétních předloh textů. U většiny  z nich (Isagoge Johannicii, Skutky 

apoštolské, Apokalypsa, Penitenciál, Kosmova kronika) se totiž jedná o velmi 

starobylé verze textů, jejichž používání nebylo v době vzniku Kodexu Gigas již 

příliš obvyklé.
195

 Je tedy možné, že při výběru předloh hrála roli snaha o zdůraznění 

starobylosti a tím i zvláštní závažnosti uvedených textů. 

Výjimečné a k různým výkladům svádějící jsou také podoba a umístění 

kalendáře. U většiny kalendárií se objevuje pouhý zlomek počtu světců, jaký 

najdeme v kalendáriu podlažickém. Jeho úplnost je mezi analogickými 

středověkými spisy skutečně výjimečná,
196

 stejně, jako je nestandardní i umístění 

kalendáře na konec kodexu. Obě zmíněné skutečnosti umožňují hypotézu, že 

kalendář měl i jinou funkci než praktickou a evidenční. Tomu by nasvědčovalo i to, 

že v rukopise nejsou zapsány komputistické tabulky k výpočtům svátků. Posledním 

Kolárovým argumentem je pak drobnost písma kodexu způsobující místy až úplnou 
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nečitelnost textu. Právě tento poznatek vyvolává otázku, zda byl Kodex Gigas 

vůbec určen ke čtení. 

Z různorodé a přesto evidentně promyšlené skladby rukopisu je patrné, že 

jednotlivé texty měly svou vlastní platnost a snad i jakýsi vyšší význam související 

s ostatními částmi kodexu. Starý zákon rozšiřuje dílo Josepha Flavia o historii 

národa vyvoleného, uspořádání světa je zde vyloženo prostřednictvím 

nejuznávanější středověké encyklopedie Isidora Sevillského, lidské tělo a jeho 

fungování popisuje Galen, Nový zákon  jako Kristovo učení vypovídá o hříšnosti a 

zbožnosti (nebeský Jeruzalém a Ďábel), Kosmova kronika reprezentuje křesťansky 

pojatý chod lidských věcí, benediktinská regule ukazuje mnišství jako cestu ke 

spasení, kalendář se pak vztahuje k církevnímu roku, který řídí běžný život 

křesťanů. 

 Z Bavorovy poznámky na foliu 1b se můžeme dozvědět, že spisy 

Ethymologiae a Isagoge Johannicii byly ve středověku chápány jako komplex 

sedmero svobodných umění, tedy jako reprezentace středověké učenosti.
197

 Tento 

poznatek pak otevírá nový pohled na celý kodex. Pokud totiž mohly mít tyto dva 

texty svůj skrytý význam, není důvod nepředpokládat, že tomu tak může být i 

v případě textů dalších. Každý text Kodexu Gigas podle Kolára poukazuje 

k nějakému vyššímu celku a významu, je zde zapsána „historie stvoření, vztah mezi 

nebem a zemí, kosmologie, vzdělanost a její nástroje, Bůh a svět, makrokosmos a 

mikrokosmos, profánnost a sakrálnost, hříšnost a zbožnost, medicína a právo, 

církev a matematika, živly, lidské tělo, nerosty, vegetativní příroda, živočišstvo, 

války, historie lidská i božská, časová organizace, minulost i současnost, učenost i 

realita každodennosti, doslova „immensitas universi“; a to vše v rozmanité míře 

rozpracovanosti, ale zato slovy závazných, starobylých, obecně uznávaných 

textů.“
198
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jeho sémiotické interpretace, ČČH, č. 5-6, Praha, 1991, str. 667. 

Srovnej : Friedl A. : Kodex Gigas, Praha, 1929, str. 9-13. 
198
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Při tomto způsobu chápání rukopisu mají hlubší smysl i abecedy na 

začátku kodexu. Jsou symbolem tří autentických jazyků posvátných textů, 

hebrejštiny, řečtiny a latiny a jako takové reprezentují logos, řeč.
199

  

Kodex Gigas se nám ve světle tohoto výkladu jeví jako znakově vyjádřený 

souhrn veškerého vědění o tehdy známém světě, jehož božskou dokonalost 

symbolizuje symetrie a rovnovážnost jednotlivých prvků. Tedy žádná kniha ke 

čtení, ale kniha jako symbol universa, symbol světa.
200

 Přijetím symbolického 

významu kodexu můžeme pak snáze pochopit nečitelnost a zkratkovitost textu, 

velmi ledabyle vypracovanou výtvarnou stránku rukopisu, ale také to, proč Bavor 

z Nečtin ve svém zápisu označuje knihu za jeden z divů světa.
201
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 Hlaholice a cyrilice dopsané ve čtrnáctém století měly nepochybně mít stejnou funkci jako tři 
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III. Podlažické nekrologium 

 

Významnou součást Kodexu Gigas představuje nekrologium Podlažického 

kláštera. Tento historický pramen může sloužit nejen k objasnění dějin 

beneditinského kláštera v Podlažicích, ale také jako významný zdroj pro kulturní a 

sociální dějiny přelomu dvanáctého a třináctého století. V neposlední řadě může 

nekrologium přinést velké množství důležitých informací vztahujících se k 

politickým a církevním dějinám českých zemí. 

Nekrologium jsem neměla možnost zkoumat z originálu, který se, jak již 

bylo řečeno, nachází ve Stockholmu. Z tohoto důvodu vychází obsah této kapitoly 

z opisu nekrologia, který ve své práci Forschungen in Schweden vydané v Brně 

roku 1852 uvádí Beda Dudík,
202

 a z korekcí, které  k Dudíkově práci sepsal Josef 

Plaček.
203

  Nekrologiem se kromě dvou zmíněných pánů zabývali i další badatelé, 

většinou však velmi okrajově, pouze v rámci analýzy celého kodexu. Po stránce 

filologické a jako prostředek k dataci Kodexu Gigas zkoumali nekrologium Josef 

Dobrovský, Vojtěch Flajšhans, Josef Gebauer, Josef Jungmann a A.V. Šembera.
204

 

O podobě nekrologia ve svých článcích jen velmi stručně pojednávali Jaroslav 

Kolár a Josef Pečírka.
205

  

Podrobněji vizuální i obsahovou stránku nekrologia popsali Antonín Friedl 

a Ivan Hlaváček.
206

 Martyrologium, které bylo součástí nekrologia, analyzovali Petr 

Charvát a Marie Wojciechowská.
207
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III.1. Nekrologium jako liturgická kniha. Specifická podoba 

nekrologia podlažického. 

 

Nekrologia byla jedním z prvních projevů ranně středověkého dějepisectví 

a spolu s legendami, martyrologii a anály patřila v českých zemích mezi nejstarší 

písemné památky podávající informace o historických událostech. Svojí základní 

myšlenkou se však nekrologia od historiografických prací středověké literatury 

lišila. Jejich primárním účelem nebylo zachytit dějinné události či podat 

hagiografický výklad, ale sloužit jako liturgické knihy významných církevních 

institucí.
208

  

Původ nekrologií tkví ve víře středověkých lidí v učení o prospěšnosti 

modlitby a konání dobrých skutků za zemřelé. Lidé si tehdy snažili již během svého 

života zajistit, aby za ně byl po smrti pronášen co největší počet modliteb, což mělo 

přispět ke spáse jejich duše. Z těchto důvodů byla vytvořena nekrologia, která měla 

původně zachycovat hlavně úmrtí členů daného kláštera, ale brzy se tyto seznamy 

začaly rozšiřovat. Do nekrologií pak byli zapisováni i lidé, kteří byli pro klášter 

nějakým způsobem významní a příslušná instituce jim tímto způsobem chtěla 

vyjádřit svou vděčnost. Mezi takové osoby patřili například panovníci, biskupové či 

štědří donátoři. Zápis do nekrologia pro dotyčné osoby zajišťoval, že ve výroční den 

jejich úmrtí budou vedeny modlitby za spásu jejich duše.
209

  

Bývalo zvykem, že se nekrologium uvádělo společně s dalšími dvěma 

liturgickými knihami, které klášter pro své každodenní fungování potřeboval. 

Těmito knihami bylo kalendárium a martyrologium. 

Kalendárium podávalo informaci o tom, kolik má který měsíc dní, sloužilo 

k orientaci v čase a k výpočtu pohyblivých církevních svátků. Martyrologium 

umožňovalo rychlé a  přehledné zjišťování údajů o tom, kterému světci je ten který 
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den zasvěcen. A konečně nekrologium bylo seznamem všech zemřelých osob, které 

měly nějaký vztah ke klášteru a za jejichž duše se konvent v den jejich úmrtí modlil. 

Všechny tři knihy pomáhaly mnichům orientovat se v ročním cyklu církevních 

svátků a zvyklostí, a byly tak velmi významnou součástí každodenního života 

kláštera. 

 

III.1.1. Podlažické kalendárium a martyrologium 

Stejně jako u většiny nekrologií, také formální rámec nekrologia 

podlažického je tvořen kalendáriem. To rozděluje text na dvanáct folií tak, aby na 

každý měsíc připadla jedna celá strana. Jednotlivá folia jsou nadepsána latinským 

názvem daného měsíce s údajem o tom, kolik má tento měsíc dnů a nocí (například 

v měsíci dubnu vypadá zápis takto: „Aprilis. Habet dies XXX. Lvna XXVIIII.“).
210

  

Pak následuje rozpis jednotlivých dnů příslušného měsíce. Dny jsou zapisovány pod 

sebou a jsou rovnoměrně rozprostřeny po celé stránce. Levou část folií tvoří několik 

sloupců, v nichž jsou zapsány údaje věčného juliánského kalendáře.  Tato část 

kalendária zaujímá sloupec o šířce zhruba takové, jakou představuje čtvrtina 

stránky, ve zbývajících třech čtvrtinách je pak samotný text nekrologia a 

martyrologia. 

Věčný kalendář je základní chronologická církevní pomůcka, s pomocí 

které je možné zjistit údaje důležité pro stanovení pohyblivých svátků. Skládá se 

z takzvaného zlatého počtu, nedělních písmen a římského kalendáře. Tyto údaje 

umožňovaly, že klášter mohl kalendář používat libovolně dlouho, protože s jejich 

pomocí a s komputistickými tabulkami bylo možné spočítat kterékoli denní datum 

na kterýkoli rok. První sloupec čísel obsahoval zlatý počet, který sloužil k výpočtu 

stáří Měsíce. Velkou roli hrál zlatý počet při výpočtu velikonoc. Druhý sloupec 

tvořila denní písmena. Písmena A až G umožňovala určit u kteréhokoli data v roce 

příslušný den v týdnu, což bylo důležité hlavně pro stanovení dat nedělí pro daný 

rok a následného spočítání dat pohyblivých svátků. Poslední částí kalendária je 

římský kalendář. Je zapsán do dvou sloupců, z nichž první tvoří římské číslice 
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označující počet dní před mezním dnem (nony, idy, kalendy) a ve druhém jsou 

samotné zkratky těchto dnů.
211

 

 Kromě výše uvedených údajů z levé části folií podává kalendárium také 

další  informace, které však najdeme na opačném konci listů, tedy na pravém kraji. 

Můžeme zde například dohledat údaj, který se týká data, k němuž se vkládal den 

v přestupném roce. Ten je v Dudíkově přepisu tak nešťastně umístěn, že není zcela 

jasné, ke kterému dni patří, zda k 24. nebo 25. únoru. Vzhledem k tomu, že ve 

středověku bývalo zvykem označovat názvem locus bisexti 24. února, lze 

předpokládat, že také v podlažickém kalendáriu tento zápis patří ke 

čtyřiadvacátému. Dalším zápisem na pravé straně folií jsou astronomické údaje 

týkající se počátků ročních období, rovnodennosti, slunovratů a hvězdných znamení 

(např. k 18. květnu zápis „Sol in geminos“)
212

 a některých dat biblických dějin 

(např. k 17. květnu „Noe ingressus est archam.“).
213

 Posledním údajem, který patří 

ke kalendáriu, je  označení takzvaných černých (tj. špatných) dnů, které se většinou 

objevují dvakrát do měsíce (v podlažickém kalendáři je to konkrétně 1.1., 25.1., 

4.2., 26.2., 1.3., 28.3., 10.4., 20.4., 3.5., 25.5., 10.6., 16.6., 13.7., 22.7., 1.8., 30.8., 

3.9, 21.9., 3.10., 22.10., 5.11., 12.12., 22.12.).
214

 

Pokud se vrátíme na levou stranu folií, za údaji pro výpočet denních dat a 

pohyblivých svátků najdeme záznamy patřící do martyrologia a nekrologia. První 

zápis tvoří u jednotlivých dní jména martyrologia, na která pak navazují 

nekrologické záznamy Podlažického kláštera. Typ písma a barva inkoustu, které pro 

zápisy jmen světců písař použil, se liší podle důležitosti zapisovaných údajů. 

Kapitály jednotlivých jmen svatých jsou vymalovány červeně nebo zeleně. Podle 

jediné stránky, jejíž barevnou fotografii máme k dispozici, písař zapisoval většinu 

jmen černou barvou, u hlavních oficií jednotlivých svatých použil na kapitály barvu 

červenou, u významných dnů a vigilií zelenou.  U některých jmen se však objevuje i 
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jiný způsob užívání barev, a to zelená kapitála a zbytek písmen červený.
215

 Soudě 

podle měsíce dubna, byli takto označováni světci, kteří byli pokládáni za zvláště 

důležité, tedy apoštolové, evangelisti a významní světci (například k 23. dubnu 

Vojtěch, k 24. dubnu Jiří, k 25. dubnu Marek).
216

  

Podlažické martyrologium se od jiných českých středověkých martyrologií  

liší v mnoha směrech, a tím asi nejvýraznějším rozdílem je počet světců, které 

v martyrologiu najdeme. Obvykle bývala martyrologia  dosti zredukovaná a bývaly 

v nich uváděny jen ty nejdůležitější svátky církevního roku, úplná martyrologia se 

vyskytovala velmi vzácně a pouze u zvlášť významných rukopisů.
217

 Podlažické 

martyrologium ale uvádí na každý den alespoň jednoho patrona a v mnoha 

případech jsou zde dokonce zapsáni i dva, nebo tři. Při tomto počtu světců lze jen 

velmi obtížně určit, odkud byla jména svatých do martyrologia čerpána.  

Základem bylo pravděpodobně české benediktinské martyrologium, což 

poměrně jasně dokazuje přítomnost českých světců (například sv. Ludmila, sv. 

Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop). Přesto se ale tradiční česká benediktinská 

martyrologia od martyrologia podlažického lišila. Bezpochyby nejnápadnější 

odlišností je neuvedení mnicha Vintíře (Guntherus) a sv. Jimrama na stránkách 

podlažického rukopisu, přesto, že tito dva světci byli mezi českými benediktiny na 

přelomu dvanáctého a třináctého století velmi populární.
218

  

Kromě českého základu je v martyrologiu patrný vliv italský, zapsáno je 

zde sedmnáct až osmnáct svátků tradičně římských a dokonce i jeden byzantský (k 

9. prosinci sv. Maria Theotocos). Najdeme tu však také kulty toskánské a světce 

z oblasti Verona, Ravenna, Brescia. Protože se v martyrologiu vyskytují také světci 

typičtí pro Bavorsko a Porýní, je pravděpodobné, že vzorem pro podlažické 
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 Srovnej :  Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 227;  Friedl, A.: Kodex gigas, 

Praha, 1929, str. 22. 
216

 Srovnej: Bártl S., Kostelecký J. : Ďáblova bible, Praha, 1993, str. 75.  
217

 Kolár J. : Codex gigas a  otázka jeho sémiotické interpretace, ČČH, č.5-6, Praha, 1991, str. 670;  

Wojciechowská, M. : O najwiekszym kodeksie czeskim, Studie o rukopisech 3, Praha, 1964, str. 25. 

Wojciechowská zmiňuje dva české rukopisy, u nichž se vyskytuje tak rozsáhlé martyrologium jako 

v Kodexu Gigas. Jsou jimi Horologium Olomucense a Psalterium z kláštera svatého Jiří v Praze. 
218

 Srovnej s martyrologiem Břevnovského kláštera z dvanáctého století : NKP rukopisy, VI G 11. 

Více ke sv. Vintířovi : FRB I., Život Vintíře poustevníka, str. 337-346; Royt J.: Poustevník Vintíř, in 

Milénium Břevnovského kláštera (993-1993), ed. Hlaváček I., Bláhová M., Praha, 1993, str. 259-

271; Royt J. : Břevnovské kulty, in Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově, Praha, 1993, str. 

60-62.  
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martyrologium byl jakýsi rukopis italské provenience, k němuž pak během cesty do 

Čech postupně přibyly i kulty z některých oblastí Německa.
219

  

 

III.1.2. Specifická podoba nekrologia Podlažického kláštera 

Jak již bylo řečeno, nekrologia sloužila klášterům jako soupis zemřelých, 

z něhož konvent čerpal informace pro každodenní modlitby. To, jací lidé a v jakém 

počtu byli do nekrologia zapisováni, utvářelo specifickou podobu a obsah každého 

nekrologia. Zvláštností nekrologia z Podlažic je, kromě rozsáhlého výčtu 

významných osobností českých dějin a členů podlažického konventu, hlavně velké 

množství obyčejných lidí, které do něj písař zanesl.
220

 Soupis tohoto rozsahu svědčí 

o tom, že podlažické nekrologium bylo knihou, do níž podlažičtí zapisovali všechny 

osoby, které měly ke klášteru nějaký vztah, bez ohledu na to, v jakém společenském 

postavení se dotyční nacházeli.
221

  

Protože o samotném obsahu nekrologia budou pojednávat tři následující 

podkapitoly, omezíme se nyní na popis jeho vizuální stránky. Při pohledu na 

nekrologické zápisy je patrné, že písař při zaznamenávání jmen velmi šetřil místem. 

Nejsou zde uvedeny žádné delší poznámky, tak jako tomu bylo u jiných 

středověkých spisů, zapsána jsou pouze jména zemřelých osob a u některých je 

zkratkovitým způsobem připsán údaj o jejich životě či společenském postavení. 

Paradoxní je, že právě tímto zkratkovitým vyjadřováním se autor evidentně snažil o 

úplnost, a to hlavně v množství zapisovaných údajů. Toto tvrzení dokazuje jak 

rozsáhlé martyrologium, tak i zápisy úmrtí stovek obyčejných lidí.
222

  

Jména zemřelých byla do nekrologia vpisována hned za jmény světců, 

takže když v několika případech přibylo jméno svatého, byla nekrologová jména 

vyškrabána a na jejich místo zapsán nový světec. Zda byla vyškrabaná jména 
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 Charvát P. : Břevnov, Codex Gigas  jeho martyrologium, in Břevnov v českých dějinách, ed. 

Bláhová M., Hlaváček I., Praha, 1997, str. 46.  

Srovnej : Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 227;  Friedl, A.: Kodex gigas, 

Praha, 1929, str. 30-31; Wojciechowská, M. : O najwiekszym kodeksie czeskim, Studie o rukopisech 

3, Praha, 1964, str. 16-17. 
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 Srovnej : Graus F. : Necrologium Bohemicum- Martyrologium Pragense a stopy nekosmovského 

pojetí českých dějin, ČČH, r. 15, č. 6, Praha, 1967, str. 798-810; Truhlář J.: Nekrologické zápisky 

břevnovské z konce XII. a počátků XIII.stol., Věstník České Akademie, Praha, 1899, str. 451-453. 
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 Friedl, A.: Kodex gigas, Praha, 1929, str. 28-29. 
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zapsána do nekrologia znovu, bohužel nevíme.
223

 Víme pouze, že nově doplněná 

jména světců byla psána stejnou hranatou majuskulou, jako zpovědní zrcadlo a 

zaklínadla. Podle literatury se nová jména vyskytují pouze v měsících březnu a 

dubnu.
224

  

Jména patřící do nekrologia jsou psána pouze černou barvou a ve srovnání 

s martyrologiem podstatně menším, dosti špatně čitelným písmem. Opět se zde 

objevují stopy po vyškrabávání jmen, které lze podle informací z Dudíkova opisu 

nekrologia předpokládat v měsících lednu, březnu, květnu a září. Dudík do svého 

opisu žádné informace o vyškrabávání jmen nezaznamenává, ale ve výše uvedených 

měsících se u některých jmen objevuje poznámka, že byla připsána později. 

Logické by bylo, kdyby vyškrabávání zapříčinilo úmrtí nějaké významné osobnosti 

světského či církevního života, které by přišlo až v době, kdy bylo již nekrologium 

dokončeno a v příslušných měsících a dnech nezbylo další místo pro nové zápisy. 

Soudě však podle Dudíkem označených jmen, která byla do nekrologia vepsána 

později, lze říci, že důvodem k přepisům muselo být něco jiného.  

Nově zapsané údaje se totiž, až na jednu výjimku, týkají zcela obyčejných 

lidí a vyskytují se ve dnech, kde je uvedeno maximálně šest dalších jmen, což je pro 

měsíce leden, březen a květen spíše podprůměrný počet.
 225

 Z tohoto důvodu nelze 

zcela jasně prokázat souvislost mezi rasurami, o nichž se dočteme u Friedla a 
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 Srovnej : Plaček J. : Příspěvky k otázce Nekrologu Podlažického, Listy filologické, r. XXXIV., 

Praha, 1907, str.101-115. 
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 Friedl, A.: Kodex gigas, Praha, 1929, str. 22. 

Srovnej: Wojciechowská, M. : O najwiekszym kodeksie czeskim, Studie o rukopisech 3, Praha, 

1964, str. 16-17. 
224

 Friedl, A.: Kodex gigas, Praha, 1929, str. 30-31; Wojciechowská, M. : O najwiekszym kodeksie 

czeskim, Studie o rukopisech 3, Praha, 1964, str. 16-17.  

V otázce zápisu nových světců a vyškrabávání jmen z nekrologia nám nezbývá, než se zela 

spolehnout na výše uvedenou  literaturu, protože Dudík do svého opisu údaje o nově zapsaných 

jménech do martyrologia nezachycuje. Pouze u některých jmen nekrologia najdeme informaci o 

pozdějším zapsání tohoto jména jiným písařem.  
225

 V Dudíkově opisu se u některých jmen vyskytují poznámky, jimiž autor označuje jména, která 

byla zapsána jiným rukopisem než většina nekrologia. Dodatečný zápis a jiné písmo uvádí Dudík 

konkrétně v těchto případech: Anna (Alia manu.) (jako poslední k 24.1., před ní zapsáno šest jmen, 

z toho jeden comes a jako první frater noster), Petraua nomen ult.manu rec. ( jako poslední k 30.3.-

před ní dvě obyčejná jména), Mruzena manu rec. delet. (jako poslední k 15.5., před ním jsou tři lidé, 

jako první frater noster), Mrvzena… [manu rec.] (jako poslední  k 16.5., před ním tři obyčejná 

jména), Boguzlaua. manu recent. (jako poslední k 31.5., před ní tři obyčejná jména), Ivemcon 

(vemcon?) conuersus nostre congregacionis (manu saec. XV.) (jako první k 10.9., za ním dvě 

obyčejná jména), Hauel Gallus (manu saec. XV)  (jako první k 14.9., za ním obyčejné jméno, mnich 

a dvě obyčejná jména). 

Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 405, 409, 412, 413, 420. 
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Wojciechowské,
226

 a Dudíkovými poznámkami o zápisu některých jmen jiným 

typem písma. Možné je však, že jsou odlišně zapsaná jména důsledkem výše 

zmiňovaných zápisů nových světců, pro které bylo potřeba udělat místo, a aby se 

vyškrabaná jména z nekrologia neztratila, byla připsána na konec seznamu jmen 

příslušného dne, či ke dni jinému. 

Poslední skutečností, kterou je v souvislosti s podobou nekrologia potřeba 

zmínit, je jeho umístění v rámci celého kodexu. Podlažické nekrologium najdeme 

téměř na samém konci Kodexu Gigas na foliích 305b až 311a.
227

 Právě toto 

umístění v zadní části rukopisu patří mezi zvláštnosti, jimiž se podlažické 

nekrologium liší od běžných nekrologií. Ve středověkém písemnictví bylo zvykem 

zapisovat nekrologium a kalendář hned na samý začátek liturgických knih a 

podobné umístění nekrologia, jaké má nekrologium podlažické, se objevovalo snad 

pouze u rukopisů matematických a astronomických.
228

 

Unikum podlažického nekrologia tedy tkví v detailně zpracovaném 

martyrologiu, vysokém počtu laických jmen a v jeho umístění v poslední část 

Kodexu Gigas. 
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 Friedl, A.: Kodex gigas, Praha, 1929, str. 30-31; Wojciechowská, M. : O najwiekszym kodeksie 

czeskim, Studie o rukopisech 3, Praha, 1964, str. 16-17. 
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 227;  Friedl, A.: Kodex gigas, Praha, 1929;  

Friedl, A.: Codex Gigas , český rukopis románský v královské knihovně ve Stockholmu, Památky 

archeologické 35, Praha, 1926-27, str. 117-167;  Kolár, J. : Codex gigas a  otázka jeho sémiotické 

interpretace, ČČH, č.5-6, Praha, 1991, str. 666;  Pečírka, J. : Zpráva o rukopisech českých 

v bibliotéce v Stockholmě se nacházejících, ČČM, Praha, 1851, str. 106-107;  Wojciechowská, M. : 

O najwiekszym kodeksie czeskim, Studie o rukopisech 3, Praha, 1964, str. 16-17. 
228

 Kolár J. : Codex gigas a  otázka jeho sémiotické interpretace, ČČH, č.5-6, Praha, 1991, str. 670;  

Wojciechowská M. : O najwiekszym kodeksie czeskim, Studie o rukopisech 3, Praha, 1964, str. 15. 

Kolár pro srovnání uvádí rukopisy Národní knihovny v Praze I G 6, IV G 2, V G 18, XIV E 42. 
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III.2. Typy přípisů a titulů uvedených v nekrologiu Podlažického 

kláštera 

 

Jmen, u nichž je v nekrologiu zapsán titul, či jiná bližší specifikace, je 

celkem dvě stě osmdesát devět. Různé podoby označení tvoří celkem dvacet pět 

základních kategorií.
229

 Tyto kategorie jsem rozdělila do tří skupin tak, aby bylo 

jasně patrné, kolik prostoru je v nekrologiu věnováno jednotlivým společenským 

vrstvám a jaké typy sociálních skupin přijímali členové konventu do svých 

modliteb.  

Než se začneme věnovat kategoriím označení, které se v nekrologiu 

vyskytují, je třeba zmínit způsob, jakým Dudík s nekrologiem pracoval. Jak již bylo 

řečeno, tato část práce vychází z Dudíkova opisu podlažického nekrologia. Z tohoto 

důvodu se při rozboru nekrologických zápisků  a jednotlivých označení jmen 

musíme spoléhat na to, jakým způsobem originál pochopil Dudík a prostřednictvím 

jeho opisu i jiní autoři. Objektivní interpretaci nekrologia komplikuje skutečnost, že 

v originále jsou některé přípisy zaznamenány pouze zkratkami, které se však ve 

svém přepisu Dudík pokusil převést na celá slova. Tím se do jeho opisu dostalo 

mnoho nepřesností, s kterými pak operovali i někteří z pozdějších badatelů. Omyly, 

o nichž víme díky vědcům, kteří nekrologium viděli a četli i Dudíkův přepis, se 

týkají dvou označení: Comes a servus noster.
230

Označení comes se budu podrobně 

věnovat v podkapitole obsahující výklad jednotlivých jmen velmožů z nekrologia, a 

tak na tomto místě uvádím jen fakta týkající se označení druhého.  

V originále nekrologia se u dvaceti čtyř jmen objevuje zkratka s.n. a u 

jednoho jediného ženského jména pak označení soror nostra („Laurissa soror 

nostra“)
231

. Protože soror nostra bylo tedy v nekrologiu zapsáno celými slovy, 

vyložil si Dudík zkratku s.n. jako označení jiné, a to servus noster. Bohužel ale 

nepřihlédl k tomu, že všechna tato jména jsou rodu ženského, tedy ne servus noster, 

ale případně serva nostra. Je ale klidně možné, že písař prostě první zemřelou sestru 

označil celým výrazem soror nostra a pro další použil již jen zkratky s.n.. Této 
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 Tabulka Typy přípisů uvedených v nekrologiu viz. Textová příloha č. 3, jmenovitý seznam všech 

osob, u kterých je v nekrologiu nějaký přípis, viz. Textová příloha, č. 2. 
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 Plaček J. : Příspěvky k otázce Nekrologu Podlažického, Listy filologické, r.XXXIV., Praha, 1907, 

str. 101-115 
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možnosti by nasvědčovala i skutečnost, že sestra Vavřena je zapsána v nekrologiu 

ke dni 12.dubna na prvním místě řady zemřelých a ženy označené zkratkou jsou až 

na dvě výjimky uvedeny na zadních pozicích.
232

 

Na druhou stranu by tento rozdíl v zařazování jmen mohl sloužit i jako 

důkaz toho, že se v případě sestry Vavřeny a čtyřiadvaceti žen označených zkratkou 

s.n. skutečně jedná o dvě různá označení. Z tohoto důvodu zůstanu u původního 

označení s.n., ať už jím bylo původně zamýšleno serva nostra či soror nostra. 

A nyní již k jednotlivým skupinám přípisů. První z nich tvoří církevní 

hodnostáři, členové konventu a jeho církevní zaměstnanci. Do této skupiny patří 

osoby, u nichž jsou v nekrologiu uvedeny tyto přípisy: Biskup (episcopus; 

episcopus moravie), bratr (frater noster), clericus (clericus), děkan (decanus), 

kanovník (canonicus), konvrš (conuersus; conversus; conuersus nostre 

congregationis), mnich (monachus; monachus inclusus), opat (abbas; abbas de 

postolopert; ozicensis abbas), prepositus (prepositus), presbyter (presbiter; 

presbitera), presbyter a mnich (presbiter et monachus), převor (prior), převor a 

mnich (prior et monachus), sacerdos (sacerdos), sestra (soror nostra) a sestra či 

služebnice (s.n.). Tato skupina je nejpočetnější a je v ní celkem dvě stě dvacet dva 

osob. 

Druhá skupina je sestavena ze světských osobností, jejichž život nějakým 

způsobem souvisel s Podlažickým klášterem. Jsou to jeho zakladatel (conditor 

ecclesie huius), donátoři (...qui dedit...), aduocatus (aduocatus noster; nostra 

aduocata) a matka jednoho z opatů („Ilta. Mater Friderici abbatis“)
233

. K této 

skupině náleží pouhých sedm osob.  

Do skupiny třetí patří významné osobnosti českých šlechtických rodů, a to 

včetně vládnoucího rodu přemyslovského. V nekrologiu najdeme tyto varianty 

označení pro  urozené pány a dámy těchto titulů: Kníže (dux; ducellus; filius ducis), 

kněžna (ductrix), kněz a biskup (dux et episcopus), hrabě (comes), hrabě a bratr 

(comes frater noster), rytíř (miles). Zajímavostí je pak uvedení Slavníka 
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 410. 
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 K 1. dubnu je v nekrologiu na prvním místě uvedena Budica, k 8. červenci je zde uvedena žena 

jménem Bicka. Dále jsou v nekrologiu zapsány ještě tři ženy se zkratkou s.n., které jsou sice na 

prvním místě, ale jejich jméno je jediným zápisem v příslušném dni, takže hůř než první ani být 

nemohou. Většina ze zbývajících devatenácti žen figuruje na zadních místech zápisů.   
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 408. 
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s označením „pater sancti Adalberti“.
234

  Dohromady  čítá tato skupina šedesát 

osob. 

Kromě výše uvedených označení se v nekrologiu objevují různé přípisy 

týkající se rodinných vztahů a příbuzných zemřelých. Jejich zápis byl patrně 

pouhou osobní iniciativou písaře. Najdeme zde například zápisy „Iohannes pater 

Iaroslai“ či „Vbizlaus pater iarozlaui“
235

 nebo „Zdezlaus cum filio“.
236

 Jiný typ 

přípisu vypovídá o tom, jak se písař snažil charakterizovat životní osudy zemřelých. 

Mezi zápisy tohoto typu patří : „Zmil puer“,
237

 „Coiata histrio“
238

 a „Pribizlaus 

interfectus“.
239

 Těchto šest jmen s přípisy, z nichž nelze vyčíst původ, postavení, 

ani funkci zemřelých, řadím mezi jména obyčejná a proto je již  nezahrnuji do 

sumarizujících tabulek a grafů, ani do celkového součtu jmen s přípisy. 

      

 

III.3. Významné osobnosti českých dějin a dějin Podlažického 

kláštera  

 

Poté, co byla nastíněna základní sociální skladba osobností uvedených 

v nekrologiu, bych zde ráda uvedla detailní rozbor některých z výše uvedených 

kategorií. Tento podrobnější pohled má smysl pouze u těch společenských skupin, 

kde jsou uvedena tak významná jména, že je můžeme pouze podle denního data 

úmrtí, jejich křestního jména a titulu dohledat v dobových pramenech a na základě 

takto získaných informací určit jejich totožnost. Z těchto důvodů bylo nutné pro 

tuto část práce zkoumané kategorie jmen zredukovat na biskupy, donátory, 

velmože, knížata, opaty, probošty a rytíře.  

V rámci těchto kategorií se pokusím určit, kdo byly osoby do nich 

náležející, a také přihlédnout k pořadí, v němž písař zapisoval velmi významná i ta 
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 Tamtéž, str. 408. 
235

 Tamtéž, str. 407, 424. 
236

 Tamtéž, str. 409. 
237

 Tamtéž, str. 423. 
238

 Tamtéž, str. 425. 
239

 Tamtéž, str. 417. 
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méně významnější jména. Pořadí a pozice jednotlivých zemřelých nám totiž mohou 

poměrně značně usnadnit určování datace a  způsobu zapisování do nekrologia.    

 

III.3.1. Episcopus 

Osob s označením episcopus se v nekrologiu nachází celkem šestnáct.
240

 

Třináct z nich bylo biskupy pražskými, dva olomouckými a jeden působil jako 

arcibiskup hnězdenský.
 241

 

Pražští biskupové tvoří řadu počínaje třetím biskupem Thiddagem, který 

zemřel 11.června 1017,
242

 konče biskupem Ondřejem, u něhož je jako datum úmrtí 

uveden 30.červenec 1224.
243

 Výčet biskupů od počátků jedenáctého století až po 

první čtvrtinu století třináctého je téměř kompletní, chybí zde pouze jména biskupů, 

kteří nedosáhli plného vysvěcení nebo uznání, protože předčasně zemřeli, či 

odstoupili.
244

 Z tohoto důvodu nenajdeme v nekrologických zápiscích jméno 

biskupa Ekkeharda (odstoupil 8.srpna 1023),
245

 Hizza (odstoupil 30.ledna 1030),
246

 

                                                           
240

 Kompletní seznam biskupů z nekrologia viz. Textová příloha, č.4. 

Údaje o letopočtech úmrtí v části Biskupové i ve výše uvedené příloze čerpají z této literatury: 

Bláhová M., Frolík J., Profantová N. : Velké dějiny zemí Koruny české I., Praha, 1999; Friedrich G. 

: Rukověť křesťanské chronologie, Litomyšl, 1997; Vaníček V. : Velké dějiny zemí Koruny české, 

díl II., Praha, 2000; Žemlička J. : Čechy v době knížecí, Praha, 1997; Novotný V. : České dějiny, díl 

I., část I., Praha, 1912; Novotný V. : České dějiny, díl I., část II., Praha, 1913. 
241

 Dudík ve svém Forschungen in Schweden jmenovitě uvádí pouze čtyři z biskupů, a to Menharta, 

Johanna, Friedricha a Daniela II., ale správně určuje staletí, pro která nekrologium biskupskou 

chronologii zachycuje. In : Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 229. 

Srovnej : Friedl A. : Kodex Gigas, Praha, 1929, str. 28-29; Plaček, J. : Příspěvky k otázce Nekrologu 

Podlažického, Listy filologické XXXIV., Praha, 1907, str.101-115; Wojciechowská, M. : O 

najwiekszym kodeksie czeskim, Studie o rukopisech, ročník 3, Praha, 1964, str. 16-17.  
242

 Dudík B. : Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, Brno, 1952, str. 414. 

Korvejský mnich Thidag byl povolán na biskupský stolec 7.července 998 a to na přání knížete 

Boleslava II., který se za něj přimlouval u samotného císaře Oty III. 

Více in Kosmova kronika česká, Praha, 1975, str. 46-47; Novotný V. : České dějiny, díl I., část I., 

Praha, 1912, str. 658-659, 667-658, 675, 693, 713. 
243

 Tamtéž, str. 417. 

Kancléř Přemysla Otakara Ondřej byl jmenován pražským biskupem roku 1214. Snažil se o 

prosazení závěrů IV.Lateránského koncilu, ale neměl velkou podporu a dostal se i do sporu 

s Přemyslem Otakarem I. 

Více in Pokračovatelé Kosmovi, Praha, 1974, str. 94, 97, 98; Vaníček V. : Velké dějiny zemí Koruny 

české, díl II., Praha, 2000, str. 135-145. 
244

 Srovnej: Wojciechowská, M. : O najwiekszym kodeksie czeskim, Studie o rukopisech, ročník 3, 

Praha, 1964, str. 16-17. 
245

 Biskup Ekkehart byl původně opatem v Nienburce, roku 1017 však jeho přátelství s císařem 

Jindřichem vyústilo v jeho jmenování pražským biskupem.  

Více in Novotný V. : České dějiny, díl I., část I., Praha, 1912, str. 687, 713, 714. 
246

 Biskup Hizzo byl snad šlechtického původu, jeho minulost neznáme. Vysvěcen byl roku 1023. 

Více in Kosmova kronika česká, Praha, 1975, str. 63-64; Novotný V. : České dějiny, díl I., část I., 

Praha, 1912, str. 714. 
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Silvestra (zřekl se biskupství v roce 1140)
247

, Gotpolda (zemřel před vysvěcením 

10.března 1169),
248

 Valentina (zemřel 6.února 1182).
249

  

Údaj, který se v nekrologiu s označením episcopus naopak vyskytuje (k 12. 

říjnu) a není uveden v seznamech pražských ani olomouckých biskupů, je jméno 

Gaudencius.
250

 Za tímto jménem by se mohl skrývat bratr svatého Vojtěcha, 

hnězdenský arcibiskup Gaudencius.
251

 Ačkoliv by se tak do nekrologických zápisů 

sestavených z biskupů pocházejících pouze z českých zemí dostal církevní 

představitel polský, který má k tomu všemu jinou církevní hodnost než episcopus, 

je identifikace jeho osoby se zápisem z nekrologia více než pravděpodobná. Jako 

doklad nám poslouží denní datum úmrtí Gaudencia a jeho porovnání s údaji v 

nejstarším českém nekrologiu, které je součástí rukopisu obsahující Anály 

hradišťsko-opatovické. Zde je ke dni 12. října uveden zápis „Obiit Gaudencius 

archiepiscopus, frater eius s. Adalberti“.
252

 Shoda dat úmrtí a Gaudenciovo 

příbuzenství se zakladatelem břevnovského kláštera jsou dosti jasné doklady pro 

potvrzení totožnosti muže z podlažického zápisu s hnězdenským arcibiskupem. 
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 Silvestr byl původně sázavským opatem, biskupem byl zvolen roku 1139 ještě za vlády Soběslava 

I.. Dříve, než byl Silvestr vysvěcen, Soběslav zemřel a nastoupil Vladislav II.. Ten zřejmě chtěl mít 

na místě biskupa někoho loajálního a tak díky politickým tlakům Silvestr odstoupil ještě před 

vysvěcováním. 

Více in Bláhová M., Frolík J., Profantová N. : Velké dějiny zemí Koruny české I., Praha, 1999, str. 

539, 555, 569, 576. 

 Silvestrovo jméno chybí jako jediné v řadě biskupů zapsaných v nekrologiu z rukopisu Hradišťsko-

opatovických análů. 

Graus F. : Necrologium Bohemicum- Martyrologium Pragense a stopy nekosmovského pojetí 

českých dějin, ČČH, r. 15, č. 6, Praha, 1967, str. 797. 

Srovnej : Friedrich G. : Památky umění písařského v Čechách a na Moravě, sešit 1., Praha, 1904, str. 

11-17; MHB III., str. 1-16. 
248

 Sedlecký opat Gotpold byl příbuzným královny Judity, která jej prosadila na biskupský stolec po 

smrti biskupa Daniela. Gotpold nastoupil v únoru 1169, ale zhruba měsíc po volbě biskup zemřel 

Více in Novotný V. : České dějiny, díl I., část 2., Praha, 1913, str. 966-967. 
249

 Valentin byl původně kaplanem kněžny Alžběty, která jej rok po smrti biskupa Fridricha 

ustanovila pražským biskupem. Tato událost vyvolala mezi duchovnímu vlnu nevole, protože 

Valentina pokládali za nehodného tohoto úřadu. Jeho kariéra biskupa trvala pouhé dva roky 1180-

1182. 

Více in Bláhová M., Frolík J., Profantová N. : Velké dějiny zemí Koruny české I., Praha, 1999, str. 

649, 651. 
250

 Dudík B. : Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, Brno, 1952, str. 422. 
251

 Gaudencius byl roku 999 ustaven prvním hnězdenským arcibiskupem. Jeho ostatky přivezl do 

Čech  kníže Břetislav při své výpravě do Hnězdna roku 1039. 

Více in Bláhová M., Frolík J., Profantová N. : Velké dějiny zemí Koruny české I., Praha, 1999, str. 

345, 389; Kosmova kronika česká, Praha, 1975, str. 84, 85; Žemlička J. : Čechy v době knížecí, 

Praha, 1997, str. 57. 
252

 Graus F. : Necrologium Bohemicum- Martyrologium Pragense a stopy nekosmovského pojetí 

českých dějin, ČČH, r. 15, č. 6, Praha, 1967, str. 798, 808. 

Srovnej : Friedrich G. : Památky umění písařského v Čechách a na Moravě, sešit 1., Praha, 1904, str. 

11-17; MHB III., Praha, 1774, str. 1-16. 
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Kromě pražských biskupů jsou v nekrologiu uvedena i dvě jména 

náležející biskupům moravským. Konkrétně olomouckým biskupům Jindřichu 

Zdíkovi,
253

 který je v nekrologiu uveden v den 25.června (1150) jako „Sdico 

episcopus“
254

, a Janovi III., jehož jméno je v nekrologiu uvedeno k 19.únoru (1157) 

s označením „Iohannes episcopus moravie“.
255

 

Proč v nekrologiu najdeme právě a jenom tyto dva moravské biskupy, není 

známo. Snad to mohlo souviset s tím, že jejich funkční období bylo časově blízké 

vzniku Podlažického kláštera, a že se tedy mohli nějakým způsobem angažovat ve 

prospěch jeho založení. Možným důvodem bylo významné postavení Jindřicha 

Zdíka jako důvěrníka knížete Vladislava II..
256

 

Co se týče umístění jmen biskupů v seznamech mrtvých pro jednotlivé 

dny, je zcela jednoznačně patrná snaha autora nekrologia uvést biskupy na předním 

místě. Deset z nich je v rámci svého úmrtního dne uvedeno na prvním místě, tři na 

místě druhém (jedno jméno následuje za hrabětem, druhé za jiným biskupem a třetí 

za blíže neoznačeným zemřelým) a tři z biskupů jsou uvedeni na místě třetím. 

Protože je pro tuto kategorii umístění na předních pozicích seznamů zemřelých 

velmi charakteristické, může tato trojnásobná odchylka napomoci při určování 

datace nekrologia a způsobu, jakým bylo sepisováno. Tři biskupové, kterých se tato 

výjimka týká, jsou  biskup Daniel II. (zemřel 4.dubna 1214, před ním je jedna 

neoznačená osoba a Přemyslovec Vladislav), Jaromír (zemřel 26.června 1090, před 
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 Soběslav I. dosadil Jindřicha Zdíka do úřadu olomouckého biskupa roku 1126. Tento muž byl 

hlavním přestavitelem reformních směrů v Čechách. Zemřel roku 1150. 

Více in Bláhová M., Frolík J., Profantová N. : Velké dějiny zemí Koruny české I., Praha, 1999, str. 

533-536, 539, 542, 544, 547, 555, 559, 560, 565, 567, 572, 573, 575-577, 579, 581, 584-586, 591, 

597, 598, 610, 624, 632, 672. 

Jindřich Zdík se objevuje i v nekrologiu z Hradišťsko-opatovických análů, kde jsou zapsáni i další 

olomoučtí biskupové Ondřej a Jan II. a zatím neidentifikovaný moravský biskup Gec. 

Graus F. : Necrologium Bohemicum- Martyrologium Pragense a stopy nekosmovského pojetí 

českých dějin, ČČH, r. 15, č. 6, Praha, 1967, str. 797. 

Srovnej : Friedrich G. : Památky umění písařského v Čechách a na Moravě, sešit 1., Praha, 1904, str. 

11-17; MHB III., str. 1-16. 
254

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 415.  

Dudík ve svém rozboru některých zápisů z nekrologia uvádí sice Zdíka jako moravského biskupa, 

ale přiřazuje k němu chybný letopočet úmrtí, a to rok 1197. In: Tamtéž, str. 230. 
255

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 407.  

Dudík biskupa Jana zapsaného ke 19.únoru pokládá za prvního olomouckého biskupa téhož jména. 

Tento biskup (Jan I.) odešel ze své funkce 25.listopadu roku 1085. Datum 19.února v souvislosti 

s jeho jménem nikde nenajdeme. Naopak o Janu III. víme, že zemřel dne 19. února roku 1157. In : 

Tamtéž, str. 230. 

Srovnej: Bláhová M., Frolík J., Profantová N. : Velké dějiny zemí Koruny české I., Praha, 1999, str. 

598. 
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ním jsou dvě neoznačené osoby) a Menhart (zemřel 4.července 1134, před ním jsou 

dva bratři Podlažického kláštera). 

 

III.3.2.Donátoři 

V nekrologiu jsou uvedeni celkem čtyři donátoři Podlažického kláštera. 

S datem 3.července je zde jmenován jistý Fabián, který klášteru daroval jakousi 

blíže nespecifikovanou vesnici, tedy doslova „Fabianus qui dedit villam“.
257

 

K 1.srpnu se v nekrologiu píše „Stephanus qui dedit necturnalem librum“
258

, tedy 

Štěpán, který daroval klášteru knihu. Asi nejvýznamnějším donátorem 

Podlažického kláštera byl ale jiný muž stejného jména, a to Štěpán, který zemřel 

27.září. U jeho jména stojí „Stephanus qui contulit the(o)loneum in Stradune“
259

, 

tedy že odkázal klášteru clo ve vsi Stradouň.
260

 Posledním donátorem byl hrabě 

jménem Budislav, o kterém je k 2.červenci v nekrologiu napsáno toto: „Budizlaus, 

qui dedit pallium et missale“.
261

 

Mezi donátory lze počítat i samotného zakladatele Podlažického kláštera, 

Vrbatu. Jeho jméno je v nekrologiu uvedeno k 21.prosinci s přípisem „conditor 

ecclesie huius“.
262

  

V sekundární literatuře, konkrétně v textu Antonína Rybičky pro Památky 

archeologické a místopisné, jsou mezi donátory uvedena ještě dvě další jména, a to 

Jaroslav a znovu Budislav, kteří měli podle autora článku darovat klášteru knihy, 

grunty a platy. Ani po dalším podrobném prostudování nekrologia se mi nepodařilo 

nalézt nikoho s tímto jménem a přípisem svědčícím o nějakém daru, a to přesto, že 

Rybička čerpal informace ze stejného zdroje jako já, tedy z Dudíkova opisu 

podlažického nekrologia.
263
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 Bláhová M., Frolík J., Profantová N. : Velké dějiny zemí Koruny české I., Praha, 1999, str. 598. 
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 416. 
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 Tamtéž, str. 418. 
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 Tamtéž, str. 421. Srovnej : CDM II., str. 10. 
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 Více o vsi Stradouň Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. XXIX., Praha, 1903, 

str. 7-11; Rybička A. : Procházky archeol. a místopis. v okolí Chrastecka, Památky archeol. a 

místopis. r. VII., Praha, 1868, str. 347-355, Teplý J. : Feudální a pozemková držba na předhusitském 

Chrudimsku, Pardubice, 1997, str.136. 
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 416. 
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 Tamtéž, str. 427. 
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 Rybička A. : Procházky archeol. a místopis. v okolí Chrastecka, Památky archeologické a 

místopisné, r. VII., Praha, 1868, str. 347-355. 
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Pravděpodobně se jedná o omyl autora, protože poněkud renomovanější 

historik August Sedláček uvádí stejný výčet donátorů,  k jakému jsme dospěli 

my.
264

    

Stejně, jako u většiny osob pro klášter významných, jsou i v případě 

donátorů jejich jména uváděna na předních místech. Ze čtyř donátorů jsou dva na 

prvním místě a dva na druhém (jeden následuje za rytířem, druhý za mnichem). 

Vrbata, jako zakladatel kláštera, je samozřejmě uveden na místě prvním.  

 

III.3.3.Comes 

Kategorie velmožů je mezi zkoumanými kategoriemi zastoupena 

nejpočetněji. Křestních jmen, ke kterým je připsán titul comes, najdeme 

v nekrologiu celkem třicet. U tří z nich je navíc doplněno označení frater noster
265

 a 

u jednoho z velmožů se pak objevuje zápis daru,
266

 který dotyčný věnoval 

Podlažickému klášteru. 

Protože o počátcích kláštera nemáme téměř žádné informace, bylo nutné 

při zkoumání identity jednotlivých hrabat vycházet pouze ze dvou známých údajů. 

Prvním bylo křestní jméno dotyčného šlechtice,
267

 druhým časové rozmezí, ve 

kterém musel tento šlechtic zemřít, aby mohlo být jeho jméno do nekrologia 

zaznamenáno. Protože u osob, které netvořily vrcholnou složku politických a 

církevních dějin, se neobjevuje zvyklost zapisovat osoby zemřelé v historii 

dávnější, než byla historie samotného kláštera, poslouží nám jako časové vymezení 

období, po které bylo nekrologium sepisováno. Hledat tedy musíme šlechtice, kteří 

zemřeli v rozmezí let 1159 až 1230, a kteří mají křestní jméno odpovídající 

některému z hrabat zapsaných v nekrologiu. 
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 Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích, Method XXIX, Praha, 1903, str. 7-11.  
265

 Přípis frater noster najdeme u těchto velmožů Bohuslav (15.července), Diviš (5.srpna), Borut  

(13.srpna). 

Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 416, 418. 
266

 Tímto donátorem byl velmož Budislav (2. července), u jehož jména najdeme připsáno „..qui dedit 

pallium et  missale“ . 

Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 416. 
267

 Informace o dni a měsíci úmrtí hrabat nebyly při zjišťování totožnost jednotlivých osob příliš 

platné, protože přesné datum úmrtí známe pro lidi žijící na přelomu dvanáctého a třináctého století 

opravdu jen u málokteré osobnosti, nejčastěji příslušníků vládnoucího rodu  a biskupů. 
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Samotné hledání jednotlivých jmen mírně komplikuje skutečnost, že máme 

k dispozici pouze opis nekrologia vytvořený Bedou Dudíkem, který při jeho 

přepisování udělal poměrně velké množství chyb, z nichž některé se týkají právě 

kategorie hrabat. Většina jeho omylů vyplynula z chybného pochopení zkratek, 

které se v originále stockholmského kodexu vyskytují. U kategorie hrabat změnil 

zkratku com. na slovo comes, čímž dal všem osobám uvedeným v originále se 

zkratkou com. označení náležející pouze rodu mužskému. Díky této chybě, pak 

čtenář jeho opisu nabývá mylného dojmu, že je v něm uvedeno třicet hrabat, tj. 

třicet mužů. Z koncovek některých jmen ale zcela jasně vyplývá, že původní pisatel 

při psaní zkratky com. neměl na mysli slovo comes, nýbrž slovo comitissa. Tato 

změna rodu se týká jmen Bohuslava, Budislava, Jana a dvakrát Svatochna.
268

 

V nekrologiu se tedy pod označením com. skrývá dvacet pět osob s označením 

comes a pět osob s titulem comitissa. Tento Dudíkův omyl uvádí na pravou míru 

Josef Plaček ve svém článku Příspěvky k otázce Nekrologu Podlažického.
269

  

Jelikož osob, u nichž je v nekrologiu připsána zkratka com., je celkem 

třicet a u některých z nich je skutečně mnoho různých variant výkladu, komu by 

mohla jména z nekrologia patřit, nezbývá nic jiného, než probrat celou tuto 

kategorii po jednotlivých jménech. Protože se ale mezi některými hrabaty objevují 

vzájemné místní či rodové vazby, pokusím se jména spolu nějakým způsobem 

související zařadit k sobě.  

Jediným šlechtickým rodem, o němž můžeme se značnou jistotou říci, že je 

v podlažickém nekrologiu výrazně zastoupen, jsou Hrabišici. Tento český 

šlechtický rod s državami v západních, severních, středních a východních Čechách  

a na severní Moravě patřil již od jedenáctého století v našich zemích k 
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 Plaček do seznamu comitiss zahrnuje i osobu jménem Casce. Koncovka tohoto jména by sice 

nasvědčovala ženskému rodu, avšak díky dalším nekrologickým pramenům máme doklad pro to, že 

se pod tímto jménem skrývá muž. Ke stejnému datu, tedy k 9.únoru, se v nekrologiu z Análů 

hradišťsko-opatovických objevuje jméno Casca s přípisem comes.  

Graus F. : Necrologium Bohemicum- Martyrologium Pragense a stopy nekosmovského pojetí 

českých dějin, ČČH, r. 15, č. 6, Praha, 1967, str. 803. 

Srovnej : Friedrich G. : Památky umění písařského v Čechách a na Moravě, sešit 1., Praha, 1904, str. 

11-17; MHB III., str. 1-16. 
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str. 101-115 
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těm nejmocnějším.
270

 Nás ovšem budou zajímat představitelé Hrabišiců z přelomu 

století dvanáctého a třináctého, tedy z doby, kdy tento rod zažíval svá nejslavnější 

léta. Základ této slávy položili tři bratři, Hrabiše, Slávek a Boreš.  

Ke dni 6.listopadu je v nekrologiu zapsán záznam „Grabissa comes“.
271

 

Hrabiše, nejstarší z trojice bratrů, byl ve své době dokonce pokládán za 

nejmocnějšího muže v zemi a to hlavně díky tomu, že s menšími přestávkami po 

téměř osmnáct let (1180-1198) zastával úřad nejvyššího komorníka.
272

 
273

 Jeho 

jméno i s titulem a jmény jeho bratrů najdeme například v listině z roku 1188 

vydané knížetem Bedřichem, kde jsou jako svědci uvedeni na předních místech 

nejvyšší komorník Hrabiše, jeho bratr Slávek a jejich bratr Boreš.
274

 O  Hrabišově 

postavení v následujících letech svědčí dvě listiny z roku 1197 týkající se šlechtice 

Hroznaty a premonstrátského kláštera v Teplé, kde stojí doslova psáno „Grabissa 

camerarius, Zlauco frater eius“.
275

 Hrabiše zemřel  6. listopadu roku 1198 a pozici 

nejmocnějšího muže rodu převzal Slávek. Hrabiše byl jedním z mála velmožů, u 

kterých známe přesné datum úmrtí, a protože je toto datum shodné se zápisem 

v nekrologiu, můžeme správnost uvedeného výkladu zápisu „Grabissa comes“ 

pokládat za potvrzenou. 

Slávek, jehož jméno najdeme v nekrologiu u data 6.srpna,
276

 přebírá  po 

zemřelém bratrovi úřad nejvyššího komorníka a na tomto postu figuruje v letech 

1198 až 1202, kdy se úřadu ujímá Černín z rodu Drslaviců. Roku 1207 se Slávek 

stává bílinským hradským správcem
277

 a v listinách se objevuje s titulem hrabě 
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 Vaníček V. : Velké dějiny zemí Koruny české, díl II., Praha, 2000, str. 162-180; Velímský T. : 

Hrabišici, páni z Rýzmburka, Praha, 2002; Žemlička J. : K počátkům rozrodu Hrabišiců, Folia 

Historica Bohemica 13, Praha, 1990, str. 7-41. 
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 424. 
272

 Srovnej : Novotný V. : České dějiny, díl I., část III., Praha, 1914, str. 16; Vaníček V. : Velké 
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z Rýzmburka, Praha, 2002; Žemlička J. : K počátkům rozrodu Hrabišiců, Folia Historica Bohemica 

13, Praha, 1990, str. 7-41. 
273

 Nejvyšší komorník byl zpravidla hlavním politickým spojencem knížete (krále). Stál v čele dvora, 

spravoval knížecí komoru, měl v kompetenci soudní pokuty a další finanční záležitosti se soudy 
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 CDB I., str. 294-295, č. 320. Doslova se zde píše „Grabise camerarius et frater eius Slauko, 
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 Tamtéž, str. 323-325, č. 357; str. 325-327, č. 358. 
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1952, str. 418. 
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 Hradský správce, původně comes během 12. století pak praefectus či castellanus, byl většinou 
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bílinský. V roce 1212 střídá Černína v komornickém úřadu, který pak drží až do své 

smrti 6.srpna 1226.
278

 Datum úmrtí se u Slávka, stejně jako v případě jeho staršího 

bratra, shoduje se zápisem v nekrologiu a identifikaci tohoto Hrabišice máme tedy 

také potvrzenou.  

Slávek byl častým donátorem církevních institucí a proslavila jej hlavně 

záchrana cisterciáckých mnichů z Waldsassen. Tyto mnichy pozval před rokem 

1196 do Čech jiný významný velmož Milhošť z Mašťova, aby v této obci založili 

klášter. Milhošť ale zakrátko mnichy přestal finančně podporovat, darované statky 

jim odňal, a tak strádající konvent převedl v roce 1198 či 1199 Hrabišic Slávek do 

Oseka, kde pro ně založil nový cisterciácký klášter.
279

 Ten se pak stal pohřebním 

místem rodu Hrabišiců.
280

 Záznamy o Slávkovi najdeme na listinách knížete 

Jindřicha Břetislava z let 1196 a 1197. První z nich byla vydána pro klášter 

v Mašťově, druhá pro klášter ve Waldsassen. V obou jsou jako svědci uvedeni 

„Grabissa camerarius, Zlawk frater eius, Bohulaw prefectus Satcensis, Hageno et 

Petrus filii Milgosti“.
281

 

Záměrně jsem z této listiny odcitovala ještě tři další svědky, a to proto, že 

jejich jména mají souvislost s nekrologiem i Hrabišici. Prvním jmenovaným (v 

citované řadě svědků třetí) je žatecký prefekt Bohuslav.
282

 Jméno Bohuslav ve 

spojení s hraběcím titulem se v nekrologiu vyskytuje dokonce dvakrát, a to s daty 

27.ledna a 15.července
283

 (u druhého z Bohuslavů je titul comes rozšířen ještě o 

přípis frater noster). Který z těchto dvou údajů patří k žateckému prefektovi se dnes 

již asi nikomu nepodaří odhalit, pro naše účely ale postačí zjištění, že jedním 

z Bohuslavů mohl být tento prefekt.   
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Co nás k tomto tvrzení přivedlo a jakou má prefekt Bohuslav souvislost s 

Hrabišici? Za prvé, žatecký prefekt Bohuslav je v několika listinách uveden hned za 

dvěma nejvýznamnějšími příslušníky rodu Hrabišiců. Za druhé, Žatec leží v 

západních Čechách a spadá tedy do oblasti hrabišické sféry vlivu. Za třetí, jméno 

Bohuslav bylo jedním z rodových jmen hrabišické šlechty, která je nepochybně 

s podlažickým nekrologiem svázána. Přesto, že se mi v žádném ze známých 

rodokmenů Hrabišiců nepodařilo nalézt muže jménem Bohuslav, o němž bychom 

s jistotou věděli, že zemřel do roku 1230, domnívám se, žatecký prefekt k tomuto 

rodu největší pravděpodobností patřil, a že je jedním ze dvou Bohuslavů zapsaných 

v nekrologiu Podlažického kláštera. 

Dalšími dvěma svědky listiny z roku 1196 jsou Hagen a Petr, jejichž otcem 

byl velmož Milhošť z Mašťova.
284

 A protože v nekrologiu se ke dni 4.května 

s titulem comes objevuje jméno Petr,
285

 je docela dobře možné, že se za jménem 

v nekrologiu skrývá právě Milhošťův syn. Jeho jméno se s komentářem „Petrus 

prefectus de Dreuuic, nobilis vir, miles de Bohemia, frater eus Agna et Milgost“ 

vyskytuje i na starších listinách.
286

  

Milhošťův syn však nebyl jediným z tohoto rodu, kdo nosil jméno Petr, 

stejně se totiž jmenoval i Milhošťův bratr. Petr z Milhosticů byl oproti svému bratru 

mužem církvi skutečně nakloněným, o čemž svědčí i to, že v roce 1182 sám 

vstoupil do řádu johanitů, kterému daroval celý svůj majetek.
287

 Petr patřil mezi 

české velmože, kteří se vydali na pouť do Svaté země, což se mu stalo osudným.
288

 

Kterému z Petrů tohoto rodu patří nekrologický záznam ze 4.května již dnes zjistit 

nedovedeme.  

 Další osobou, která je s Hrabišici nějakým způsobem spřízněná, je 

Svatochna. Toto ženské jméno najdeme v nekrologiu hned dvakrát, a to u 
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19.července a 15.září.
289

 V listině vydané roku 1227 nejstarším synem Hrabiše 

Kojatou je jméno Svatochna uvedeno s komentářem „sororina Coiatae de Gnevin 

Most“ 
290

 Svatochna z nekrologia byla tedy s největší pravděpodobností Hrabišovou 

dcerou. Který den úmrtí zachycený v nekrologiu jí skutečně náleží, nevíme, a 

protože se mi další osobu tohoto jména, jež by byla šlechtického rodu a žila 

v odpovídající době, nepodařilo najít, zůstává Svatochna z rodu Hrabišiců jedinou 

ženou tohoto jména, u níž máme alespoň nějaký náznak o jejím původu. 

 Muž, který z rodu Hrabišiců sice nepochází, ale mezi ním a tímto rodem 

existuje nikoliv bezvýznamné spojení, má jméno Milíč. Stejně jako Svatochna, i 

jméno Milíč se v nekrologiu objevuje dvakrát (20. ledna a 26. května),
291

 a i v tomto 

případě se mi podařilo nalézt pouze jednu osobu tohoto jména.  

Ve středovýchodních Čechách se koncem dvanáctého století objevuje 

šlechtický rod pánů ze Švábenic. Jedním z jeho prvních významnějších 

představitelů je Milíč ze Švábenic. Zmínku o něm najdeme například ve svědečné 

řadě listiny z roku 1197, která se týkala donací Opatovického káštera.
292

 Tento muž, 

který během svého života zastával funkci moravského podčešího,
293

 měl tři syny, 

podle nichž pak dělením majetku po Milíčově smrti vznikly tři rodové větve 

Švábenických, a to páni z Náměště na Hané (syn Milíč), páni z Drnovic (syn 

Slavibor) a páni z Úsova a Švábenic (syn Idík).
294

 A nyní se vrátíme o dva odstavce 

výše, tedy ke Svatohne a jejímu bratrovi Kojatovi. Kromě těchto dvou potomků měl 

Hrabiše ještě dalšího syna jménem Všebor. Tento šlechtic zemřel roku 1224 bez 

mužského potomka. Měl však několik dcer a dvě z nich se provdaly za syny 

moravského podčešího Milíče ze Švábenic, Slavibora z Drnovic a Idíka z Úsova.
295

 

Tedy i Milíče ze Švábenic můžeme zařadit do okruhu šlechty z podlažického 

nekrologia spřízněné s Hrabišici. 

Předchozí výklad mírně komplikuje skutečnost, že Gustav Friedrich, editor 

CDB, uvádí v rejstříku u jména moravského podčešího Milíče ze Švábenic i listiny 
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z let 1228 a 1239.
296

 Pokud by byl v roce 1239 Milíč ještě naživu, nemohlo by 

jméno v nekrologiu náležet jemu. Všechna fakta ale nasvědčují tomu, že se 

Friedrich v tomto rejstříkovém údaji plete. O Milíčovi víme, že nejpozději v roce 

1197 byl jmenován do funkce moravského podčešího, což znamená, že v té době 

zcela jistě nebyl úplným mladíkem. Jeho dva mladší synové museli být již v první 

čtvrtině třináctého století dospělými muži. Tchán jeho synů, tedy pravděpodobně 

jeho vrstevník, zemřel v roce 1224 a navíc zřejmě přirozenou smrtí, protože to bylo 

dvacet šest let po smrti jeho otce Hrabiše, tedy přesně o jednu generaci později. Zdá 

se tedy více než pravděpodobné, že Milíč skutečně mohl zemřít v době, kdy bylo do 

nekrologia zapisováno, a že se tedy pod jedním ze dvou Milíčů uvedených 

v nekrologiu skrývá právě on. 

Tento závěr vychází částečně z historických faktů, částečně  z logických 

souvislostí mezi nimi. Přesto, že pro ověření těchto souvislostí nemáme žádné 

prameny, lze předchozí hypotézu pokládat za více než pravděpodobnou. Pokud ale 

sklouzneme k hypotézám opravdu jen teoretickým, za nimiž již žádná historicky 

doložitelná fakta nestojí, je klidně možné, že oním druhým Milíčem, jehož jméno je 

v nekrologiu zapsáno, by mohl být nejstarší syn Milíče ze Švábenic, tedy Milíč 

z Náměště na Hané. 

Další skupinou šlechtických jmen z nekrologia jsou ta, u nichž sice 

neznáme rodovou příslušnost, ale vzhledem k jejich ojedinělosti si je můžeme 

dovolit spojit s konkrétními osobami. Tato skupina nemá žádnou vnitřní rodovou 

provázanost a jména řadím za sebou tak, jak je můžeme postupně číst 

v jednotlivých měsících nekrologia. 

Ke dni 25. ledna je v nekrologiu ve spojení se zkratkou com. zapsáno 

jméno Pilunk.
297

 Muže, který by nosil toto zvláštní jméno, se mi pro naše časové 

rozmezí podařilo nalézt pouze jednoho a tím je kastelán Pilunk z Doudleb. Zmínku 

o něm najdeme v listinách z roku 1179 a 1186, které obě vydal kníže  Bedřich I.. 

První se týká hranic mezi českými a rakouskými zeměmi a Pilunk je zde uveden na 

jednom z předních míst svědečné řady,
298

 druhá kláštera ve Zwettelu. V této listině 
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je Pilunk uveden jako první svědek s označením „Pillungus castellanus de 

Tudeliep“. 
299

   

    Dalšího velmože najdeme v nekrologiu k datu 6. března a jeho jméno je 

Pribor.
300

 Dohledat toto jméno v dobových pramenech přineslo určité komplikace. 

Nakonec se podařilo nalézt muže se jménem velmi podobným a protože jeho 

společenské postavení a doba, ve které žil, odpovídají kritériím pro uvedení 

v nekrologiu, a rozdíl ve tvaru jména je skutečně nepatrný, je možné, že právě on je 

oním Priborem. V listině z roku 1165, která byla vydána pražským biskupem 

Danielem, je hned za Vladislavem II. a jeho ženou Juditou uveden Predbor, kastelán 

z Čáslavi.
301

 Místo, čas i postavení by tedy odpovídaly přesně tomu, co pro 

šlechtice z nekrologia hledáme, ovšem určit s jistotou, že jméno z nekrologia patří 

skutečně čáslavskému kastelánovi, dnes nemůžeme.   

K 6. dubnu je v nekrologiu uveden šlechtic jménem Časta.
302

 O tomto muži 

lze dohledat pouze to, že se objevoval na předních místech listin doby Vladislava 

II., a to mezi osobami uvedenými titulem comes. Tyto listiny jsou sice o něco starší, 

než je doba, kdy bylo tvořeno podlažické nekrologium, ale zas ne o tolik, aby lidé 

v nich uvedení nemohli být zároveň uvedení i v nekrologiu. Navíc v těchto listinách 

z let 1146 až 1148 jsou uvedena i další jména, která by mohla patřit osobám 

z nekrologia (Držislav, Budislav).
303

 Novotný uvádí muže jménem Časta  k roku 

1174 jako kastelána olomouckého.
304

 Zda to ale byl tentýž muž, jako v listině z let 

1146 až 1148 a zda je zrovna jeho jméno tím, které je zapsáno v nekrologiu, 

nedovolují výše uvedená fakta potvrdit, ale ani vyvrátit. 

Dalším poměrně významným šlechticem, jehož jméno je v podlažickém 

nekrologiu zachyceno u 25. června, je Smil z Tuháně.
305

 Tento první historicky 

doložený příslušník rodu Ronovců se jako blízký důvěrník a přítel Přemysla 

Otakara I. v době jeho prvního panování a následného řezenského vyhnanství 
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objevuje v Dalimilově kronice.
306

 Během panování knížete Jindřicha Břetislava se 

jméno Smila z Tuháně z politické scény neztrácí, pouze se ve  významných 

listinách posunuje v rámci svědečných řad na zadní pozice.
307

 Po návratu Přemysla 

Otakara I. se opět vrací do knížecí přízně, což je patrné na jeho znovu objevení se 

na přední místech listin.
308

 Okolo roku 1210 se stává  kladským kastelánem a od 

této doby nemáme o jeho existenci žádné zprávy. V úřadu kastelána byl nahrazen 

v roce 1213, pak o něm již nemáme žádné zprávy, takže je možné předpokládat, že 

někdy během druhého desetiletí třináctého století tento muž zemřel.
309

 Sídlem 

Ronovců byla z počátku středočeská ves Tuháň (šest kilometrů jižně od Slaného), 

ale brzy se rodovou doménou stává oblast dolního Poohří, Litoměřicka a Žitavska. 

Za zmínku stojí i skutečnost, že tento rod velmi podporoval církevní instituce 

(obzvláště klášter v Doksanech), a že jeho příslušníci měli velmi přátelské styky 

s Hrabišici.
310

 

Pouze tři hrabata z nekrologia jsou označena i přípisem frater noster a 

mezi ně patří také Borut zapsaný ke dni 13. srpna.
311

  Muže stejného jména uvádí 

jediná listina. Vydal ji roku 1195 kníže Jindřich Břetislav a Borut je v ní ve 

svědečné řadě hned za muži s označením typu principes, prepositus, camerarius, 

castellanus zapsán jako „Boruta filius Voconis“.
312

 Kromě toho, že tento muž měl 

zřejmě vysoké společenské postavení, byl synem jistého Voka, a žil v roce 1195, o 

Borutovi nic dalšího nevíme, takže jeho ztotožnění s Borutem z podlažického 

nekrologia je nejisté. 

Velmi významnou osobností z řad české šlechty přelomu dvanáctého a 

třináctého století byl Zbyslav z Bratčic. Je možné, že právě jeho křestní jméno je ke 

dni 15. září zachyceno v podlažickém nekrologiu.
313

 Zbyslav z Bratčic byl jedním 

ze zakladatelů rodu pánů z Polné a mimo jiné byl také kastelánem kladským.
314
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Označení „Sbyslaus castellani de Kladzco“ najdeme v listině vydané Přemyslem 

Otakarem I., která se týká donací Břevnovskému klášteru, a která byla vydána roku 

1213.
315

 Zbyslav byl tedy pravděpodobně tím mužem, který nahradil Smila 

z Tuháně v úřadu kladského kastelána.  

Ke dni 18. října je v nekrologiu uvedena comitissa Bohuslava.
316

 Ženu 

tohoto jména, o níž bychom mohli s jistotou říct, že zemřela v době psaní 

nekrologia, se mi nikde nalézt nepodařilo. Takže tedy pouze hypoteticky: Onou 

Bohuslavou mohla být babička blahoslaveného Hroznaty, jejíž jméno je uvedeno i 

v nekrologiu kláštera v Chotěšově ke dni 6. října. Jméno i urozený původ 

odpovídají, horší je to s určením doby, kdy tato žena žila. Víme ale, že otcem 

Hroznaty byl šlechtic Sezema, který padl v roce 1179 v bitvě u Loděnic.
317

 

Bohuslavin syn tedy padl v boji, tj. nezemřel přirozenou smrtí, a bylo to v období, 

kdy se nekrologium již po dvacet let sepisovalo. Je tedy možné, že Bohuslava 

zemřela v době, kdy bylo již nekrologium vytvářeno, a že tudíž toto jméno může 

náležet ženě z rodu Hroznatovců. Nutno dodat, že dokladů o ženských příslušnicích 

významných šlechtických rodů máme velmi málo, takže se v případě Bohuslavy 

může jednat i o náhodnou shodu jmen. 

Dalším jménem, které se v dobových pramenech vyskytovalo poměrně 

zřídka, je jméno Otto. V nekrologiu jej najdeme u 28.října.
318

 Jedinou zmínku o 

muži, který by odpovídal všem potřebným kritériím a jmenoval se Otto, jsem našla 

v listině z roku 1226. V té je jako svědek uveden Otto, kastelán z Donína.
319

 protože 

o tomto muži nic dalšího nevíme, je spojení jeho osoby s podlažickým nekrologiem 

pouze jednou z možností. 

Poslední osobou, která má v nekrologiu u jména připsaný  titul comes, a 

kterou můžeme zařadit do skupiny šlechticů, jejichž jména se v pramenech zřídka 

vyskytují, je muž jménem Tas. Rozluštění jeho rodové příslušnosti se skrývá již 

v samotném křestním jménu. Tento muž z největší pravděpodobností pocházel ze 
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západomoravského rodu Tasovců, jehož historie sahá až do jedenáctého století.
320

 

Jeho jméno můžeme nalézt například na listinách z roku 1218, kde je uveden jako 

„Taszo nobilis Moraviae“.
321

 K roku 1226 najdeme jeho jméno ve spojení „Thaz 

castellanus Brunensis cum fratribus“.
322

 Tas z rodu Tasovců, jehož jméno je 

v nekrologiu uvedeno u 13. prosince, byl tedy šlechticem, prokazatelně žil  době 

psaní nekrologia a mohl tedy v této době i zemřít, a navíc byla oblast tasovských 

držav východním Čechám, a tedy i klášteru, poměrně blízko.  

Jako třetí skupinu velmožů uvádím ty, jejichž křestní jména se v rozmezí 

let 1159 a 1230 objevovala poměrně často a s mnoha různými tituly, místy původu 

a rodovými jmény. Do této skupiny tedy můžeme zařadit ta jména, u nichž máme 

více možností, komu by mohla patřit a není  tedy možné je jednoznačněji 

identifikovat. 

Pokud budeme postupně pročítat nekrologium na první jméno patřící do 

této skupiny narazíme již v lednu, a to přesněji 24. ledna. K tomuto dni je 

v nekrologiu uvedeno jméno „Nauoy“.
323

 Nejpodobnější je tomuto staročeskému 

tvaru jméno Návoj, ale bohužel se mi nepodařilo objevit žádného šlechtice tohoto 

jména, který by žil na přelomu dvanáctého a třináctého století. V listinách i 

sekundární literatuře jsem však našla několik osob jménem Nemoj (či Nemoy), 

které by podmínkám uvedení v nekrologiu vyhovovaly. 

V listině z roku  1160 vydané Vladislavem II. (je to táž listina, ve které je 

uveden i podlažický opat Hugo) se ve svědečné řadě objevuje šlechtic Nemoj jako 

„Nemoi camerarii regis“.
324

 Se stejným titulem najdeme Nemoje i v další listině 

z téhož roku.
325

 Dokument vydaný Vladislavem II. v roce 1167 obsahuje rovněž 

Nemojovo jméno, ale tentokrát je zde jako netolický kastelán, „Nemoy castellanus 

de Netolic“.
326

 V této listině je uvedeno i jméno dalšího velmože z nekrologia, 

Držislava, jemuž se budeme věnovat později.  
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Poměrně blízká časová následnost nevylučuje, že camerarius regis i 

kastelán netolický byli jedním mužem, který pouze změnil úřad, jenž zastával. 

(Tento vývoj nebyl tehdy nijak výjimečný a můžeme jej spatřit například u 

Hrabišice Slávka, který zastával úřad nejvyššího cameraria v letech 1198 až 1202, v 

roce 1207 se stal bílinským hradským správcem a v roce 1212 se opět vrátil do 

úřadu nejvyššího cameraria.) Zdánlivě vyřešenou věc ovšem komplikuje skutečnost, 

že jméno Nemoj se objevuje ještě na listině Přemysla Otakara I. z roku 1226, která 

se týká donací doksanského kláštera, a v níž je Nemoj uveden s titulem „comes 

Bohemiae“ jako dárce části vesnice „Wrascov“.
327

 Pokud by i tento Nemoj byl 

stejnou osobou, jako camerarius a kastelán, dožil by se na tehdejší poměry opravdu 

velmi vysokého věku. Zda jsou v citovaných listinách uvedeni tři různí muži 

jménem Nemoj, nebo se jedná o muže jediného, není pro naše účely zas tak 

podstatné jako skutečnost, že každý ze jmenovaných mohl být tím, kdo je zachycen 

v nekrologiu Podlažického kláštera.  

Jak jsem již uvedla v části, která se týkala rodu Hrabišiců, v nekrologiu je 

dvakrát k zapsáno jméno Bohuslav. Jednou k 27. lednu, podruhé k 15. červenci.
328

 

V rámci zkoumaného období najdeme nejstarší zmínku o urozeném muži tohoto 

jména v listině z roku 1169, která se týká donací špitálu svatého Jana 

Jeruzalémského. Vydal ji Vladislav II. a jako svědek je v ní uveden camerarius 

Bohuslav.
329

 Toto označení je uvedeno i v listině o rok mladší, kde je titulace ještě o 

něco rozšířena, takže zde ve svědečné řadě najdeme spojení „Boguzlaus camerarius 

regis Bohemorum“.
330

 V Novotného Českých dějinách je jistý camerarius Bohuslav 

uveden jako syn výše zmíněného hraběte Časty.
 331

 Pokud by olomoucký kastelán 

Časta a camerarius Bohuslav byli skutečně těmi, kdo jsou zaneseni v nekrologiu, 

objevila by se nám další rodinná vazba mezi zapsanými jmény.  

Další údaj ke jménu Bohuslav pak najdeme v listině Přemysla Otakara I. 

z roku 1205, která se týká šlechtických darů pro Ostrovský klášter. Jako svědek je 

zde uveden subcamerarius jménem Bohuslav.
332
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Posledním mnou objeveným Bohuslavem je pražský kastelán, o kterém 

najdeme zmínku ve svědečné řadě listiny z roku 1213. Vydal ji Přemysl Otakar I. a 

týkala se donací Břevnovskému klášteru.
333

 

Stejně, jako v případě Nemoje, je i u těchto tří Bohuslavů možné, že se 

jedná o jednu a tutéž osobu. V případě posledních dvou jmenovaných mužů je to 

dokonce velmi pravděpodobné. U cameraria Bohuslava je komplikací časová 

vzdálenost od druhých dvou Bohuslavů , a také to, že by byl dotyčný z úřadu 

cameraria sesazen do funkce subcameraria. 

Šlechticem, u kterého je určení původu snad nejsložitější, je muž jménem 

Držislav. V nekrologiu je zapsán 6. července
334

 a k jeho jménu existuje minimálně 

pět věrohodných variant. Nestarší vychází ze dvou listin Vladislava II. z let 1146 až 

1148. V těchto dokumentech najdeme Držislava s titulem comes na předním místě 

svědečné řady. 
335

 Bohužel z uvedených listin se nedozvíme nic jiného, než že by 

tento muž svým společenským postavením odpovídal tomu, koho hledáme, o tom 

odkud pocházel a kým byl, však nevíme nic. 

O něco konkrétnější informace pak máme o Držislavovi číslo dvě, který by 

však mohl být i mužem z listin z let 1146 až 1148. Tento Držislav patřil k plzeňské 

větvi rodu Drslaviců, která pak později získala i statky na Domažlicku a ve 

východních Čechách.
336

 Jako svědek již mnohokrát citované listiny Vladislava II. 

z roku 1160 je uveden  „Dirsizlai urbis perfecti Pelzene“.
337

 O pět let později 

se jeho jméno objevuje znovu a tentokrát s titulem kastelán plzeňský. Tento zápis 

najdeme v listině Vladislava II. z roku 1165, která se týká kláštera v Sedlci.
338

 

Stejný text je pak zapsán i na listinách z let 1167
339

 a 1189.
340

 Plzeňský kastelán byl 

tedy minimálně po třicet let, kdy bylo nekrologium psáno (1160 až 1189), 
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v poměrně významné funkci a soudě podle let, z nichž výše uvedené záznamy jsou, 

zemřel zcela jistě v době, kdy bylo ještě do nekrologia zapisováno.  

  Jinou variantou výkladu tohoto jména je Držislav z Rýzmberka. Rod 

Drslaviců z Rýzmberka tvořili koncem dvanáctého století tři bratři, Držislav, 

Břetislav a Černín. Držislav prý zemřel při jedné z křížových výprav do 

Palestiny.
341

 V dobových pramenech o něm najdeme doklad například na listině 

z roku 1207, kde je uveden jako svědek camerarius Černín a jeho bratr Držislav. 

V tomto dokumentu jsou i jména Smila z Tuháně, Jana z Drnošic a jídlonoše Diviše 

(dva posledně jmenovaní viz. níže).
342

 V listině Přemysla Otakara I. z let 1202 až 

1207, která se týká donací Kladrubskému klášteru, jsou jako svědci Černín a jeho 

bratři Břetislav a Držislav.
343

 Poslední zmínka o Držislavovi z Rýzmberka je pak v 

listině z roku 1215, která se týká donací kláštera v Milevsku. Mezi donátory jsou 

uvedeni camerarius Černín a Držislav.
344

  

Verzí číslo čtyři je pak syn Beneše z Benešova a zakladatel linie pánů 

z Kravař, Držislav z Benešova.
345

 V pramenech se o tomto muži objevuje pouze 

jediná zmínka, a to k roku 1226. V listině Přemysla Otakara I. pro Doksanský 

klášter je uveden jako Držislav z Benešova.
346

 Benešovic by vyhovoval všem 

kritériím, která pro hrabata z nekrologia hledáme, v jeho neprospěch ale mluví to, 

že se jeho jméno objevuje na listině z období, kdy bylo nekrologium dopisováno, a 

možná tedy nezemřel tak brzy, aby jeho jméno mohlo být do nekrologia skutečně 

zapsáno.  

Stejně je tomu tak i u posledního z mnou nalezených Držislavů. Tím je 

maršálek
347

 Přemysla Otakara I., jehož jméno najdeme ve svědečné řadě listiny 

z roku 1228, která se týká kláštera v Oslavanech.
348

   

Z uvedených možností se mi jako nejpravděpodobnější jeví Držislav 

z Rýzmberka. Svým původem a postavením by však našim kritériím vyhovovali 
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všichni jmenovaní. Pozdní zmínky v listinách poněkud vylučují poslední dvě 

možnosti, Držislava z Benešova a maršálka Přemysla Otakara I.. Pak zbývá jen 

plzeňský kastelán a Držislav z Rýzmberka. Oba dva vyhovují původem i dobou, 

kdy žili a zemřeli, pro pána z Rýzmberka mluví ale to, že patřil spolu s bratrem 

Černíněm a Hrabišici do okruhu šlechty Přemysla Otakara I, z kterého je 

v nekrologiu zapsáno poměrně mnoho jmen. Kdo se ale skutečně za jménem 

Držislav v podlažickém nekrologiu skrývá, dnes již určit nedokážeme. 

 Ke dni 9. června je v nekrologiu zapsáno jméno Jan.
349

 Ačkoliv bylo toto 

jméno poměrně obvyklé, najít šlechtice Jana nebylo až tak snadné. Podařilo se mi 

vyhledat pouze tři muže tohoto jména, kteří by žili na přelomu dvanáctého a 

třináctého století. Většinou o nich však víme pouze to, že patřili mezi muže 

vznešené, takže k odhalení totožnosti hraběte Jana níže uvedené informace příliš 

nepřispějí. V listině z roku 1207 je jako svědek zmíněn Jan z Drnošic „nobilis 

Bohemiae“.
350

 Další muž jménem Jan se pak objevuje na listinách z let 1207 a 1208 

až 1211, kde jej ale najdeme jako šlechtice moravského.
351

 Poslední zmínka o muži 

tohoto jména je uvedena v listině z roku 1216, v níž najdeme šlechtice Jana, syna 

jistého Zbraslava.
352

 

S datem 19. července je v nekrologiu zapsáno jméno Budislav.
353

 K tomuto 

jménu se mi podařilo dohledat pouze jednu konkrétnější osobu a pak mnoho mužů, 

o nichž máme pouze záznam typu nobilis Bohemiae či nobilis Moraviae. Takovéto 

záznamy se jménem Budislav se objevují na listinách z let 1198/9, 1203, 1205, 

1220 a 1224.
354

 Tím konkrétnějším záznamem je muž jménem Budislav uvedený v 

již zde zmiňovaných listinách z let 1146 až 1148, které vydal Vladislav II.. Zde je 

mezi osobami uvedenými titulem comes zařazen i knížecí pincerna Budislav. V této 

listině se objevují i jména Držislav, Časta, Nemoj a Vilém.
355

 Zajímavostí je, že 

tento comes byl jediným z velmožů uvedených v nekrologiu, který byl donátorem 

                                                                                                                                                                  
348

 Tamtéž, str. 326, č. 323. 
349

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1952, str. 414. 
350

 CDB II., str. 67, č. 75. 
351

 Tamtéž, str. 56, č. 60; str. 89, č. 92. 
352

 Tamtéž, str. 112, č. 123. 
353

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1952, str. 417. 
354

 CDB II., str. 4, č. 6; str. 375, č. 356; str. 383, č. 359; str. 183,č. 197; str. 248, č. 258. 
355

 CDB I., str. 161-163, č. 157; str. 163-165, č. 158. 

Srovnej : Novotný V. : České dějiny, díl I., část III., Praha, 1914, str. 18. 
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Podlažického kláštera. (Nebo byl alespoň jediným, u něhož tuto skutečnost pisatel 

nekrologia uvedl.)
356

  

Dalším jménem, u něhož je v nekrologiu připsán titul comes, je jméno 

Villcalmus. Najdeme jej zde ke dni 26. září.
357

 Nejstarší zmínka v rámci 

zkoumaného období pochází z výše uvedených listin Vladislava II. z let 1146-1148, 

v nichž je sice Vilém uveden téměř na konci svědečné řady, ale mezi muži 

označenými titulem comes.
358

 Z roku 1173 pochází listina o založení 

premonstrátského kláštera v Dolních Kounicích u Brna,
359

 kterou vydal zakladatel 

tohoto kláštera jménem Vilém z Pulína (Guillelmus de Pulin). Ve svědečné řadě 

této listiny se objevuje jedno z dalších jmen, která můžeme najít v nekrologiu, a to 

jméno Lev z Klobouk.
360

 Další záznam ke jménu Vilém se nachází v listině knížete 

Bedřicha z roku 1186, kde je tento muž spolu s bratrem Oldřichem uveden jako syn 

velmože Hroznaty.
361

 Mezi významnými svědky je jméno Vilém zapsáno na listině 

pražského biskupa Jindřicha Břetislava z let 1184 až 1192. Vilém je zde uveden ve 

spojení s obcí Hodovice.
362

 V další listině Jindřicha Břetislava z let 1195 až 1197 je 

ve svědečné řadě spolu s Hrabišici Hrabišou, Slavkem a Bohuslavem zapsán 

„Wilhelmus Usiz“.
363

 V listině z roku 1195 o donacích klášteru v Louce se jako 

svědek objevuje „Wilalmus venator curie“.
364

  

Jméno Vilém s označením „nobilis Bohemiae“ je uvedeno v listině 

Přemysla Otakara I. z roku 1205, která se týká donací české šlechty Ostrovskému 

klášteru.
365

 K roku 1211 najdeme zmínku o muži tohoto jména opět s označením 

„nobilis Bohemiae“.
366

 Na listině z roku 1220 je jako svědek uveden „Wilalmus, 

filius Zbrazlay, nobilis Bohemiae“.
367

 A konečně listina z roku 1228 obsahuje toto 
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 Více viz. podkapitola Donátoři. 
357

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1952, str. 421. 
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 CDB I., str. 161-163, č. 157; str. 163-165, č. 158. 
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 Srovnej : Vaníček V. : Velké dějiny zemí Koruny české, díl II., Praha, 2000, str. 299. 

Více o premonstrátském klášteře v Kounicích in FRB II., Jarlochova kronika, str. 477, 483. 
360

 CDB I., str. 415-417, č. 400. 
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 Tamtéž, str. 281, č. 310. 
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 Tamtéž, str. 306, č. 335. 
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 Tamtéž, str. 323, č. 356. 
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 Tamtéž, str. 446, č. 411. 

Srovnej : Novotný V. : České dějiny, díl I., část III., Praha, 1914, str. 21. 
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 CDB II., str. 383, č. 359. 
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 Tamtéž, str. 88, č. 90. 
367

 Tamtéž, str. 182, č. 197. 
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jméno s přípisem „nobilis Moraviae“.
368

 Víme tedy, že na přelomu dvanáctého a 

třináctého století nějací muži tohoto jména a vyššího společenského postavení 

existovali, ovšem zda vůbec některý z jmenovaných mohl skutečně být oním 

mužem uvedeným v nekrologiu Podlažického kláštera, z citovaných záznamů vyčíst 

nelze. 

Mezi jmény s titulem comes vítězí v četnosti výskytu v dobových listinách 

zcela bezkonkurenčně jméno Diviš. K tomuto jménu, které je v nekrologiu spolu 

s přípisem frater noster zaneseno ke dni  5.srpna,
369

 se mi podařilo nalézt celkem 

jedenáct mužů rozdílného společenského postavení a původu. Tedy přesněji, jako 

jedenáct různých osob tyto muže uvádí Gustav Friedrich v rejstřících CDB I. a CDB 

II.. Je samozřejmě možné, že se autor v určování některých osob zmýlil, a že tedy 

některé z jedenácti níže jmenovaných variant patří k sobě. Bohužel s informacemi, 

které nám jsou dostupné, můžeme dnes pouze spekulovat, jestli se za jedenácti 

tituly skrývá skutečně jedenáct mužů, nebo zda jich je méně, a zda je některý z nich 

opravdu Divišem z nekrologia. Z tohoto důvodu zde uvádím jen chronologicky 

řazený seznam těchto záznamů. 

Nejstarší záznam pro námi zkoumané období najdeme v listině z roku 

1170, kde je jako svědek jmenován jistý Zdeslav, syn žateckého kastelána Diviše.
370

 

Další muž jménem Diviš je uveden v listině o patnáct let mladší. V dokumentu 

týkajícím se donací vyšehradské kapitule je jako svědek zapsán „Diuis 

subpincerna“.
371

 V listině z roku 1187, která se rovněž týká Vyšehradu, najdeme 

Diviše jako subcameraria.
372

 S titulem „dapifer regis Boemiorum“ je Diviš uveden 

ve dvou listinách vydaných Přemyslem Otakarem II. v roce 1207 a jedné listině 

z roku 1213.
373
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 Tamtéž, str. 318, č. 320. 
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1952, str. 418. 
370

 CDB I., str. 224, č. 351. 
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 Tamtéž, str. 279, č. 308. 
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 Tamtéž, str. 289, č. 317. 

Srovnej : Novotný V. : České dějiny, díl I., část III., Praha, 1914, str. 17. 
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 CDB II., str. 66, č. 74; str. 67, č. 75; str. 401, č. 367. 

Srovnej : Novotný V. : České dějiny, díl I., část III., Praha, 1914, str. 18. 

Dapifer, neboli stolník či jídlonoš, patří mezi úřady spojené s chodem knížecího dvora a objevuje se 

za Vladislava II. 

Žemlička J. : Čechy v době knížecí, Praha, 1997, str. 184-185. 
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Listiny Přemysla Otakara I. týkající se kláštera v Milevsku, vydané 

v letech 1218 a 1219, zachycují Divišovo jméno ve spojení „Dyuvis de Dyuviscov 

procer Bohemiae“.
374

 Jinou rodovou příslušnost najdeme u Diviše číslo šest, který 

je zapsán ve svědečné řadě listiny Přemysla Otakara I. z roku 1219. Diviš je zde 

označen jako příslušník rodu Benešoviců.
375

 Dalším z významných mužů tohoto 

jména byl prácheňský kastelán, o kterém najdeme zmínku v listinách z let 1219, 

1220 a 1222.
376

 Osmou variantou je Diviš s titulem baron, který je uveden 

v listinách Přemysla Otakara I. z let 1221 a 1222.
377

 K roku 1223 je Diviš zapsán ve 

svědečné řadě listiny vydané Přemyslem Otakarem I., která se týká města Uničov. 

Diviš z této listiny má titul kastelán olomoucký.
378

 Klášter v Plasech a jeho statky 

jsou obsahem listiny Přemysla Otakara I. z roku 1224, ve které je uveden maršálek 

Diviš.
379

 Posledním Divišem je pak „Deviz castellanus de Graez“, kterého najdeme 

v listině vydané v roce 1228 Přemyslem Otakarem I..
380

  

Ke dni 13. listopadu je v nekrologiu zapsán velmož jménem Leua, tedy 

Leo či Lev.
 381

 Záznamy o muži tohoto jména začínají rokem 1173, kdy byl ve 

svědečné řadě listiny Viléma z Pulína uveden Lev z Klobouk.
382

 Tento velmož, 

jehož rodovým sídlem byl hrad Boleratice na Vyškovsku, patřil mezi 

nejvýznamnější osobnosti jihomoravského kraje na přelomu dvanáctého a 

třináctého století.
383

 V listině moravského markraběte Jindřicha Vladislava z roku 

1203 je již Lev z Klobouk označen titulem camerarius brněnský.
384

 Další záznam o 

něm máme z listiny Přemysla Otakara I., v níž je označen jako „fundator sancti 

cenobii Zabridowicensis“.
385

 Právě Zábrdovic a Lva z Klobouk se týká listina 
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 Tamtéž, str. 144, č. 153; str. 175, č. 188. 
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 Tamtéž, str. 174, č. 187. 
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 Tamtéž, str. 220, č. 231; str. 176, č. 190, str. 225, č. 234. 
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 Tamtéž, str. 205, č. 217; str. 233, č. 241. 
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 Tamtéž, str. 239, č. 246.  
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 Tamtéž, str. 248, č. 258. 
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 Tamtéž, str. 323, č. 321. 
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1952, str. 424. 
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 CDB I., str. 417, č. 400. 
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 Novotný V. : České dějiny, díl I., část III., Praha, 1914, str. 603, 6-616; Vaníček V. : Velké dějiny 

zemí Koruny české, díl II., Praha, 2000, str. 188, 224, 278, 299, 451. 
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 CDB II., str. 375, č. 356. 
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 CDB II., str. 392, č. 363. 

Premonstrátský klášter v Zábrdovicích byl založen Lvem z Klobouk okolo roku 1209.  

Srovnej : Novotný V. : České dějiny, díl I., část III., Praha, 1928, str. 615-616; Vaníček V. : Velké 

dějiny zemí Koruny české, díl II., Praha, 2000, str. 278, 299-300. 
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Přemysla Otakara I. z roku 1210, v níž kníže potvrzuje založení nového kláštera.
386

 

Lev z Klobouk se pak objevuje na listině z roku 1218, která potvrzuje svobody pro 

obec Medlov.
387

 Najdeme jej i ve svědečných řadách listin Přemysla Otakara I. z let 

1222
388

 a 1226.
389

 V poslední z těchto listin se u Lvova jména neobjevuje titul 

camerarius Brunensis, ale pouze označení dominus.   

Druhou osobou tohoto jména je olomoucký camerarius a baron Lev, který 

je uveden v listině Přemysla Otakara I. z roku 1228, která se týká kláštera 

v Oslavanech.
390

 Ačkoli by tomu některé skutečnosti mohly nasvědčovat, není příliš 

pravděpodobné, že by brněnský a olomoucký camerarius byli jedna a tatáž osoba. 

Postavení i doba by sice odpovídaly, je však velmi nepravděpodobné, že by Lev 

v tak krátkém časovém rozmezí zastával takto vysoký úřad ve dvou různých 

oblastech. Navíc brněnský camerarius se ve všech listinách objevuje s přízviskem 

z Klobouk a toto označení u cameraria olomouckého zapsáno není.
391

 

Celkem v sedmi případech se nepodařilo dohledat o jménech zapsaných 

v podlažickém nekrologiu se zkrakou com. žádné záznamy. Tři z těchto sedmi jmen 

patří ženám, čtyři jsou jmény mužskými. Konkrétně se jedná o tyto záznamy:  

Perarc (10.ledna), Casce (9.února),
392

 Jana (15.dubna), Milíč (20.ledna nebo 

26.května), Svatochna (19.července nebo 15.září),  Budislava (4.listopadu) a Vrbata 
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 CDB II., str. 395-397, č. 364. 
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 CDB II., str. 287, č. 287. 
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 CDB II., str. 318, č. 321. 
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 Srovnej : Novotný V. : České dějiny, I/3, Praha, 1928, str. 603; V. : Velké dějiny zemí Koruny 

české, díl II., Praha, 2000, str. 224. 
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spojení olomouckého a brněnského Lva jasně prokázat. 
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 Jméno Casce bylo některými badateli pokládáno za jméno ženské, avšak po srovnání 

s nekrologiem z hradišťsko-opatovických análů, ve kterých je toto jméno zapsáno také, se tato 

domněnka ukázala být mylnou. Tím ovšem nejasnosti okolo tohoto jména nekončí. F. Graus ve své 

edici nekrologia z Análů hradišťsko-opatovických, kde je hrabě Casce zapsán k 9. únoru stejně jako 

v nekrologiu podlažickém,  uvádí, že toto jméno mohlo patřit velmoži Častovi, synu Vojslava, 

cameraria krále Vladislava. Tuto možnost ovšem poněkud vyvrací záznamy z podlažického 

nekrologia, kde je ke dni 6. dubna uveden muž jménem Casta, jehož jméno se jménu výše 

uvedeného velmože Časty podobá o dost více než tvar Casce. Nevíme tedy, kdo byl velmož jménem 

Casce uvedený v obou zmíněných nekrologiích, je však více než pravděpodobné, že nebyl synem 

královského cameraria Vojslava, Častou. 

Graus F. : Necrologium Bohemicum- Martyrologium Pragense a stopy nekosmovského pojetí 

českých dějin, ČČH, r. 15, č. 6, Praha, 1967, str. 803. 
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(31. prosince).
393

 Dvě ze jmen, Svatochna a Milíč, jsou v nekrologiu uvedena 

dvakrát a záznam se mi podařilo nalézt pouze o jedné osobě tohoto jména. 

Z výše uvedených je velkou záhadou hlavně poslední jmenovaný, comes 

Vrbata. Jak jsem se již zmínila v podkapitole týkající se donátorů, jméno Vrbata se 

v nekrologiu vyskytuje ke dni 21. prosince a je u něj uveden přípis „conditor 

ecclesie huius“.
394

 Kromě Vrbaty zakladatele Podlažického kláštera je tedy 

v nekrologiu uveden ještě jeden muž tohoto jména, který je označen titulem hrabě. 

O šlechtici Vrbatovi jsem v dobových pramenech nenašla žádnou přímou zmínku. 

Jediný záznam vztahující se ke jménu Vrbata se objevuje v zakládací listině 

Opatovického kláštera, kde je zmínka o jakýchsi lesech Vrbatových.
395

 

Nekrologický záznam dvou stejných jmen s různou titulaturou si lze vysvětlit tak, 

že jméno Vrbata mohlo být často udělovaným jménem jakéhosi šlechtického rodu 

z východních Čech, a Vrbata comes tedy mohl být některým z příbuzných 

zakladatele Podlažického kláštera Vrbaty. 

Pokusme se nyní na základě uvedených údajů poodhalit klíč, kterým se 

podlažický písař při výběru velmožů mohl řídit. Zapisovány byly pravděpodobně 

osoby, které měly nějaký význam buď přímo pro Podlažice, nebo pro některý z 

Podlažicím blízkých klášterů. Mohli to být velmožové blízcí knížecímu dvoru nebo 

osoby příznivě nakloněné církvi, štědří donátoři či zakladatelé klášterů. Dnes již 

konkrétní vazby a souvislosti, které vedly podlažické mnichy k modlitbám za tyto 

světské osoby, bohužel nedokážeme přesně určit. Můžeme se však na základě 

zjištěných skutečností pokusit analyzovat, z jakého prostředí velmožové uvedení 

v nekrologiu pocházeli. Z těchto souhrnných hodnocení ale musíme předem 

vyloučit všechna jména, k nimž nebyly nalezeny žádné záznamy, a také zohlednit 

fakt, že u většiny jmen máme vícero možností.  

Velká část velmožů uvedených v nekrologiu patřila k představitelům, či 

dokonce zakladatelům významných českých a moravských šlechtických rodin. 

Najdeme zde osoby spojené s rody Hrabišiců, Milhosticů, Švábenických, Drslaviců, 
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 404, 406, 410, 405, 413, 417, 420, 424, 

427. 
394
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 Tato listina je datována k roku 1073, jedná se však o pozdější flasum, které pravděpodovně 
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CDB I., str. 368-371, č. 386; CDM I., str. 170, 191; MHB VI., str. 7, č. 9;  RBM I., str. 72, č. 166. 
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Ronovců, pánů z Polné, Benešoviců či Tasovců. Pokud bychom měli přesněji 

lokalizovat, z kterých částí Českých zemí velmožové pocházeli a kde působili, 

dojdeme k velmi zajímavých závěrům. Asi nejčastěji je zde zastoupena oblast 

severozápadních a západních Čech (Žatec, Bílina, Osek, Dřevíč, Tuháň, Plzeň). 

Významný je i počet osob pocházejících z oblasti okolo Podlažického kláštera, tedy 

z východních a středovýchodních Čech (Čáslav, Hradec, Doudleby). Dále zde 

najdeme několik velmožů z Moravy (Brno, Olomouc) a bez zajímavosti není ani 

zápis minimálně dvou osob pohybujících se v oblasti severního pohraničí (Donín, 

Kladsko). 

Skladba velmožů z nekrologia je velmi pestrá i pokud jde o typy 

zastávaných úřadů. Nejvíce se v nekrologiu objevují představitelé hradské správy, 

tedy kasteláni a prefekti. Převaha počtu osob tohoto společenského postavení 

vychází z celkově poměrně vysokého počtu úřadů tohoto typu. Najdeme zde 

správce Bíliny, Žatce, Dřevíče, Doudleb, Čáslavi, Kladska, Donína, Brna, Netolic, a 

možná i Plzně, Práchně, Olomouce, či Hradce.  

Nejvýše postavené velmože pak reprezentují osoby s označením 

camerarius sumus či camerarius regni Bohemiae, které jsou v nekrologiu nejméně 

dvě (Hrabiše a Slávek, možná k nim patří i Nemoj a Bohuslav). Objevují se zde ale 

i představitelé nižších stupňů komornické hierarchie, a to camerarius brněnský či 

olomoucký, nebo subcamerarius. 

Dále se zde objevují představitelé typických dvorských úřadů, jako 

marcscalus, venator, dapifer, pincerna, subpincerna, procer.  

Posledním údajem, který můžeme u hrabat sledovat, je jejich vazba na 

vládnoucí představitele knížecího rodu. Zde je poměrně jasně patrná převaha osob 

z okruhu Přemysla Otakara I., čemuž se však vzhledem k délce jeho vlády, která 

zaujímá polovinu zkoumaného období, nelze divit. S přihlédnutím k této skutečnosti 

je třeba říci, že velmožové byli vybíráni bez ohledu na osobu panovníka, v jehož 

zájmu měli úřadovat. 

U hrabat se zvyk umísťovat významné osobnosti na první pozice seznamů 

zemřelých neobjevuje s takovou pravidelností, jako u jiných typů přípisů. Z celkem 

třiceti osob označených titulem comes či comitissa je necelá polovina zapsána na 
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prvním místě (čtrnáct hrabat), pět na místě druhém (jeden za knížetem, tři za blíže 

neoznačenou osobou, jeden za mnichem).  

Na místě horším než druhém je celkem jedenáct hrabat. Na třetí pozici 

nejdeme pět jmen, a to Milíče (20.ledna, před ním je opat a neoznačený), Nemoje 

(24.ledna, před ním je bratr a neoznačený), Casce (9.února, před ním je konvrš a 

neoznačený), Diviše (5.srpna, před ním jsou dva neoznačení) a Ottu (28.října, před 

ním jsou dva neoznačení). Na pozici čtvrté jsou uvedena čtyři jména : Jan (9.června, 

před ním je bratr, neoznačený a presbyter), Svatochna (15.září, před ní je jiný hrabě, 

neoznačená osoba a kněžna), Bohuslava (18.října, před ní je presbyter a dva 

neoznačení) a Budislava (4.listopadu, před ní je opat a tři neoznačení). Na horší než 

čtvrté pozici najdeme Janu (15.dubna, před ní čtyři neoznačení), Častu (6. dubna, 

před ním je jeden neoznačený, konvrš a čtyři neoznačení).  

Zajímavé je, že pět z těchto jmen patří osobám, o kterých se mi nepodařilo 

najít žádný záznam. O dobové diskriminaci ženského pokolení pak svědčí to, že na 

zadních pozicích najdeme, s výjimkou jedné z žen jménem Svatochna, všechna 

ženská jména označená titulem comitissa.   

 

III.3.4. Dux 

Příslušníků knížecího rodu Přemyslovců je v nekrologiu zapsáno celkem 

dvacet tři.
396

 Pouhých třináct z nich se za svého života alespoň na krátkou dobu 

pyšnilo titulem kníže český. Nejstarší z nich, kníže Břetislav I., je v nekrologiu 

uveden k 10.lednu (1055).
397

 Tím nejmladším je pak moravský markrabě a český 

kníže Vladislav Jindřich, jehož jméno najdeme k 12.srpnu (1222).
398

  

                                                           
396

 Kompletní seznam osob uvedených v nekrologiu, k nimž se vztahuje označení dux, viz. Textová 

příloha, č. 5. 

Údaje o letopočtech úmrtí v části Knížata i ve výše uvedené příloze čerpají z této literatury: Bláhová 

M.,    Frolík J., Profantová N. : Velké dějiny zemí Koruny české I., Praha, 1999; Friedrich G. : 

Rukověť křesťanské chronologie, Litomyšl, 1997; Novotný V. : České dějiny, díl I., část I., Praha, 

1912; Novotný V. : České dějiny, díl I., část II., Praha, 1913; Vaníček V. : Velké dějiny zemí 

Koruny české, díl II., Praha, 2000; Žemlička J. : Čechy v době knížecí, Praha, 1997. 

Srovnej : Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 229; Friedl A. : Kodex Gigas, 

Praha, 1929, str. 28-29; Plaček, J. : Příspěvky k otázce Nekrologu Podlažického, Listy filologické 

XXXIV., Praha, 1907, str.101-115;  Wojciechowská, M. : O najwiekszym kodeksie czeskim, Studie 

o rukopisech, r. 3, Praha, 1964, str. 16-17 
397

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 404. 
398

 Tamtéž, str. 418. 
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Knížata tedy tvoří řadu od roku 1034 (nástup Břetislava I.) po rok 1222 

(smrt Vladislava Jindřicha). V chronologickém výčtu chybí záznamy o těch 

panovnících, jejichž vládnutí bylo ve své době nějakým způsobem sporné. Z tohoto 

důvodu nenalezneme v nekrologiu jméno Svatopluka I., příslušníka olomoucké 

větve Přemyslovců, který svými intrikami a nakonec i vojenským zásahem dokázal 

svrhnout knížete Bořivoje II. a ovládnout České země v letech 1107 až 1109, ačkoli 

na knížecí stolec neměl legální nárok. Jedním z jeho nechvalně známých činů bylo 

vyvraždění Vršovců v roce 1108
399

.  

V nekrologiu nenajdeme ani jména synů Soběslava I., Soběslava II. (vládl 

1173-1178) a Václava (vládl 1191-1192), jejichž nástup na trůn provázely různé 

komplikace. Soběslavovi k němu pomohla přízeň císaře Fridricha Barbarossy, 

kterou mu zřejmě neoplácel patřičnou vděčností, a tak se z chráněnce stal nepřítel a 

muž, na něhož byla uvalena papežská klatba. Ta mohla být i jedním z důvodů, proč 

není jeho jméno v nekrologiu zaneseno.
400

 Kníže Václav se k moci dostal díky 

odkazu bezdětného Konráda II. Otty. Proti jeho vládě se ihned postavil pražský 

biskup Jindřich Břetislav, který začal vyzývat jeho bratrance Přemysla a Vladislava 

ke vzpouře. Nakonec biskup požádal o podporu císaře Jindřicha VI., s jehož pomocí 

nakonec donutil Václava odstoupit. Je zde tedy opět patrný rozpor tohoto panovníka 

a oficiálních představitelů církve a Říše. 
401

 

Dále jsou v nekrologiu s přípisem „ductrix“ uvedena jména dvou žen 

vládnoucích českých knížat, a  to manželky Bořivoje II. Herpirk Babenberské, která 

je zapsána ke dni 13.července (1142), a manželky Soběslava I. Adléty Uherské 

k 15.září (1140).
402

 Z jakého důvodu byly v nekrologiu uvedeny právě tyto dvě 

ženy se mi nepodařilo zjistit. U Herpirk snad mohla být důvodem skutečnost, že po 

smrti svého manžela vstoupila do kláštera v Götweigu.
403

  

                                                           
399

  Žemlička J. : Čechy v době knížecí, Praha, 1997, str. 129-133. 
400

 Tamtéž, str. 313-315. 
401

 Tamtéž, str. 326-328. 
402

 Srovnej : Graus F. : Nekrologium Bohemikum a stopy nekosmovského pojetí českých dějin, 

ČČH, r. 15, č. 6, Praha, 1967, str. 797.  

V nekrologiu Hradišťsko-opatovických análů se tyto dvě kněžny objevují také. Kromě nich jsou zde 

zapsána i jména dalších tří manželek českých knížat z jedenáctého století (Judita ze Schweinfurtu-

manželka Břetislava I., Adléta Uherská-manželka Vratislava II., Lukarta z Bogenu-manželka 

Břetislava II.). 

Srovnej : Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 416, 420. 
403

 Bláhová M., Frolík J., Profantová N. : Velké dějiny zemí koruny české I., Praha, 1999, str. 506. 
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Zajímavou skupinou jmen z nekrologia je také šest moravských 

Přemyslovců
404

: vnuk Konráda Brněnského, Vratislav (zemřel 21.září 1156), vnuk 

Oty Olomouckého, Ota III. (zemřel 12. května 1160), syn Soběslava I., Vladislav 

(podle nekrologia zemřel 4.dubna 1165, jinak přené datum smrti neznáme)
405

 

pravnuk Konráda Brněnského, Svatopluk (zemřel 5.června 1199), pravnuk Oty 

Olomouckého, Břetislav (podle nekrologia zemřel 7.února, odjinud přesné datum 

úmrtí neznáme, víme jen, že to bylo někdy před rokem 1201)
406

 a syn Přemysla 

Otakara I. a markrabě moravský Vladislav (zemřel 18.února 1227).
407

 Kromě 

příslušnosti ke knížecímu rodu a označení dux spojuje tyto muže pouze to, že jejich 

úmrtí spadají do období, ve kterém byly podlažické nekrologické zápisky 

vytvářeny. Jedinou výjimkou je v toto směru Vratislav, který ale zemřel pouhé tři 

roky před údajným založením kláštera.  

Do kompletního výčtu všech dvaceti tří příslušníků knížecího rodu schází 

již jen dvě jména. Samostatnou skupinu tvoří ze dvou důvodů, jednak je zápis o 

jejich úmrtí odlišný od zápisů ostatních knížat, a pak jejich identita není zcela 

prokazatelně jasná. Ke dni 19.září je v nekrologiu zapsáno „Jaromir ducellus“.
408

 

Podle Žemličky bylo slovo ducellus překládáno jako kněžic a používalo se velmi 

zřídka jako označení pro nevládnoucího příslušníka knížecího rodu.
409

 Vylučovací 

metodou jsem dospěla k tomu, že Jaromír by mohl být nejstarším synem knížete 

Bořivoje II., který zemřel někdy mezi 1135 a 1138.
410

 Bohužel s určitostí nevíme 

ani rok jeho úmrtí, natož abychom znali přesné datum, takže jistotu, že oním 

kněžicem byl opravdu syn Bořivoje II, nemáme. 

                                                           
404

 Pro srovnání zhruba o sedmdesát let mladší nekrologium z Hradišťsko-opatovických análů 

obsahuje čtyři jména moravských Přemyslovců, z toho tři patří k olomoucké větvi (Otta I., Boleslav 

Olomoucký a Václav) a jeden k větvi brněnské (Oldřich). 

Graus F. : Nekrologium Bohemikum a stopy nekosmovského pojetí českých dějin, ČČH, r. 15, č. 6, 

Praha, 1967, str. 796-797.  
405

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 410. 
406

 Tamtéž, str. 406. 
407

 Dudík čtyři z těchto knížat pokládal za syny Přemysla Otakara I.. Domnívá se, že Přemyslovými 

syny jsou oba Vladislavové, Vratislav a Břetislav.  

Více in : Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 229. 
408

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 421. 

Srovnej : Graus F. : Nekrologium Bohemikum a stopy nekosmovského pojetí českých dějin, ČČH, r. 

15, č. 6, Praha, 1967, str. 797. 

Záznam Jaromir ducellus se ke dni  20. září, tedy o den později než v podlažických záznamech, 

objevuje i v nekrologiu z Hradišťsko.opatovických análů. 
409

 Žemlička J. : Čechy v době knížecí, Praha, 1997, str. 329.  
410

 Dudík pokládal Jaromíra za jednoho ze synů Přemysla Otakara I. In : Dudík B. : Forschungen in 

Schweden, Brno, 1852, str. 229. 
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Podobně je to i s dalším záznamem, který v nekrologiu najdeme u 26.října. 

Stojí zde „Conradus filius ducis“.
411

 V tomto případě by knížecím synem mohli být 

hned dva Konrádové, a to buď syn výše zmíněného Jaromíra, o němž však víme 

pouze to, že se jmenoval Konrád či Jindřich, nebo syn brněnského Přemyslovce 

Litolta, který zemřel někdy po roce 1161.  

Pokud bychom tedy měli porovnat zastoupení jednotlivých rodových větví 

Přemyslovců, dojdeme k touto výsledku: Z brněnsko-znojemské větve rodu 

najdeme v nekrologiu kromě samotného Konráda I. Brněnského, jehož přítomnost 

v nekrologiu je vzhledem k jeho několikaměsíčnímu panování pochopitelná, celkem 

čtyři z jeho potomků. Zajímavé je, že zde není zapsán žádný z jeho synů, pouze dva 

vnuci, Vratislav a Konrád II.,
412

 a dva pravnuci, Svatopluk a Konrád II. Ota. 

Výrazně menší je zastoupení olomoucké větve Přemyslovců, z níž se v nekrologu 

objevují pouze dvě jména, a to jméno jednoho z vnuků Oty Olomouckého, tedy Oty 

III. Dětleba, a jeho syna Břetislava. Jediný vládnoucí Přemyslovec z této rodové 

linie, Svatopluk, v nekrologiu chybí.  

Z české větve přemyslovského rodu jsou v nekrologiu zapsáni všichni čtyři 

vládnoucí synové Vratislava I.. Z těchto čtyř větví jsou zde nejsilněji zastoupeni 

potomci Vladislava I., což samozřejmě koresponduje s častým obsazováním 

knížecího stolce právě Vladislavovici. Z této rodiny je v nekrologiu uvedeno 

celkem pět mužů, čtyři z nich patří mezi vládnoucí Přemyslovce (Vladislav II., 

Bedřich, Vladislav Jindřich a Jindřich Břetislav), tím zbývajícím je syn knížete 

Bedřicha, Vratislav. Z rodin sourozenců Vladislava I. nenajdeme v nekrologiu 

téměř žádná jména. Z potomků Bořivoje II. jsou zde zapsáni dva nevládnoucí 

Přemyslovci, a to Bořivojův syn Jaromír a jeho syn Konrád. Potomek Soběslava I. 

je zde dokonce uveden pouze jeden, a to jeho syn Vladislav. Nenajdeme tu jeho dva 

bratry, Soběslava II. a Václava, ačkoli oba dva po nějaký čas českým zemím vládli. 

Z rodiny Břetislava II., nejstaršího ze synů Vratislava II., není v nekrologiu zapsán 

nikdo.  

                                                                                                                                                                  

Srovnej : Novotný V. : České dějiny, díl I., část II., Praha, 1913, str. 621, pozn. 
411

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 423. 
412

 Identifikace Konráda II. s mužem označeným v nekrologiu jako Conradus filius ducis není zcela 

jistá, proto jeho jméno uvádím jak ve výčtu brněnských knížat, tak u potomků Bořivoje II.  
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Z výše uvedeného je patrná jistá náklonnost Podlažic k brněnsko-

znojemské větvi Přemyslovců a k Vladislavovicům. Svůj skrytý význam má možná 

i zápis dvou nepříliš výrazných potomků  knížete Bořivoje II..
413

 

Z třiadvaceti jmen, která se vztahují k titulu kníže, je celkem třináct osob 

v nekrologiu uvedeno na prvním místě a tři na místě druhém (dva za neoznačenou 

osobou, jeden za děkanem). Na pozici třetí jsou pak obě kněžny, jméno Herpirk 

následuje za opatem a neoznačenou osobou, Adlétino je za hrabětem a neoznačenou 

osobou.   

Dalších pět osob s knížecím titulem je pak na místě horším než třetím a 

dokonce vždy, s výjimkou Vratislava, za neoznačenými osobami. Konkrétně jsou to 

z vládnoucích knížat Spytihněv II. (ke dni 28.ledna 1061 na pátém místě), Vladislav 

I. (k 11.dubnu 1125 na posledním desátém místě) z olomoucké větve Břetislav (k 

7.únoru 1201 na pátém místě), z brněnské větve Konrád (k 6.září 1092 na 

posledním čtvrtém místě) a Vratislav (k 21.září 1156 rovněž na posledním čtvrtém 

místě). Jak je patrné nespojuje tyto později zapsané osoby ani příslušnost k jedné 

rodové větvi Přemyslovců, ani časová blízkost letopočtů jejich úmrtí. Umístění 

zápisu jejich jména na zadní pozice nemůžeme přikládat ani tomu, že by bylo 

nekrologium v některých částech roku zapisováno jiným způsobem, protože z pěti 

mužů zemřeli po jednom v měsících lednu, únoru a dubnu a dva v měsíci září. 

  

III.3.5.Abbas 

Jednou z velmi složitě vyložitelných skupin osob z nekrologia jsou opati. 

Opatů je v nekrologiu uvedeno celkem sedmnáct a u některých z nich je přímo 

připsáno, z kterého kláštera pocházeli. Zjistit původ opatů tam, kde žádné přípisy 

nejsou, se ukázalo být dosti komplikované, a to zvláště v případě těch, kteří nosili 

jméno ve své době běžné a v církevních i světských kruzích často užívané. Navíc je 

třeba říci, že pro tuto tématiku existuje jen velmi málo pramenů. Listiny i vlastní 

klášterní záznamy z přelomu dvanáctého a třináctého století jsou  tomto směru 

velmi nekompletní a ani zdaleka nezachycují všechny osoby, které v té době stály 

v čele takových církevních institucí, jakými byly kláštery. 

                                                           
413

 Rodokmen Přemyslovců od 11.století s vyznačením osob zapsaných v nekrologiu viz. Textová 
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Z výše uvedených důvodů je třeba chápat následující část práce jako 

zkoumání všech možných variant a hypotéz, které se snad alespoň v některých 

případech přiblíží skutečnosti.  

Jak jsem již uvedla, ve starších záznamech o opatech jednotlivých klášterů 

jsou stále značné mezery. Částečně se na této skutečnosti spolupodíleli také husitské 

války, během nichž bylo mnoho klášteru zničeno a velké množství vlastních 

klášterních záznamů shořelo. Protože u jiných kategorií než jsou knížata a 

biskupové se v nekrologiu neobjevují jména lidí zemřelých dříve, než před vznikem 

kláštera, je pátrání po opatech usnadněno alespoň časovým omezením, tedy léty 

1159 a 1230 (nejpozdější možný rok, kdy mohlo být do nekrologia zapisováno). 

V nekrologiu je tedy uvedeno celkem sedmnáct jmen, a to v následujícím 

pořadí : Fridrich, Blažej, Jan (jinou rukou nadepsáno „ozsicensis“), Mauricius, 

Jurata, Myslen, Mikuláš, Justinius, Hugo, Heřman, Mysloch, Petr, Dětřich opat 

Postoloprtský, Vít, Ondřej opat Postoloprtský, Sulislav, Řehoř.
414

  

         Mezi těmito sedmnácti jmény je sedm opatů, které můžeme s určitou 

jistotou přiřadit k jiným klášterům, než jsou Podlažice. Nejjednoznačnější je 

identifikace dvou opatů, u jejichž jména je v nekrologiu přípis, ze kterého jasně 

vyplývá, že tito dva muži pochází z benediktinského kláštera v Postoloprtech.
415

 

Jsou to opat Dětřich, který je v nekrologiu zapsán k 21. říjnu jako „Detrichus, 

abbas de postolopert“,
416

 a opat Ondřej, u jehož jména najdeme 18. listopadu 

záznam „Andreas, abbas de postolopert“.
417

 

Dalším mužem s přípisem abbas, o němž můžeme říci, že pravděpodobně 

nepocházel z Podlažic, je opat jménem Fridrich, který je v nekrologiu uveden ke dni 

20.ledna jako „Fridericus, abbas“.
418

 Fridrich musel být zřejmě klášteru nějakým 

způsobem blízký, protože v nekrologiu je zapsáno i jméno jeho matky. Ke dni 

7.března se v nekrologických zápisech objevuje tento záznam: „Ilta mater Friderici 

                                                                                                                                                                  

příloha, č. 6. 
414

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 405-427. Kompletní seznam opatů s daty 

úmrtí uvedenými v nekrologiu viz. Textová příloha, č. 7. 
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 Benediktinský klášter v Postoloprtech byl založen neznámým šlechticem na počátku dvanáctého 
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 Tamtéž, str. 423. 
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 Tamtéž, str. 425. 

Srovnej : Novotný V. : České dějiny, díl I., část 2., Praha, 1913, str. 696. 
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abbatis“.
419

 V dosavadních pojednáních o podlažickém opatství převažuje názor, že 

právě zápis o Fridrichově matce je dokladem toho, že Fridrich byl jedním z opatů 

Podlažického kláštera.
420

 Existuje ale i jiný způsob, jak tuto skutečnost vysvětlit.  

V záznamech Mnicha Sázavského se k roku 1157 objevuje zápis o 

poselstvu vyslaném Vladislavem II. do Uher, a to za účelem získání dcery 

uherského krále Gejzy pro Vladislavova nejstaršího syna Bedřicha. V čele poselstva 

stál pražský biskup Daniel a mezi opaty a velmoži, kteří jej provázeli, byl i 

postoloprtský opat jménem Fridrich.
421

 Dle mnichovy zprávy byla mise úspěšná a 

jediným negativem byla smrt jednoho z jejích účastníků během cesty zpátky. 

Doslova uvádí: „Téhož roku zemřel dne 20.ledna Fridrich, opat postoloprtský, muž 

svrchované bystrosti ve věcech božských i lidských a vůči Bohu i lidem zbožně 

upřímný, ke všem srdečně vlídný.“ 
422

 Opat prý provázel biskupa do Uher, ale na 

cestě zpátky mu bylo zle a tak zůstal v jedné vsi, aby si odpočinul, ale tam pak po 

třídenní nemoci zemřel.
423

 

Vzhledem k tomu, že se jméno, funkce i datum smrti postoloprtského 

opata Fridricha shoduje se záznamy z nekrologia, je více než pravděpodobné, že se 

jedná o tutéž osobu.  

Další opat, u kterého můžeme hlavně díky jeho zvláštnímu jménu poměrně 

jednoznačně určit klášter, k němuž náleží, je opat Mysloch. Tento muž je zapsán 

v nekrologiu ke dni 5. října
424

 a s největší pravděpodobností byl opatem 

benediktinského kláštera v Opatovicích. Jeho jméno se objevuje vedle prvního 

podlažického opata Huga ve svědečné řadě listiny 16. června roku 1160, kterou 
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vydal Vladislav II. a týkala se premonstrátského kláštera v Hradišti u Olomouce.
425

 

Jeho jméno zapsané na stejné listině hned vedle jména podlažického opata je samo 

o sobě nejlepším důkazem, že Mysloch podlažickým opatem nebyl.  

Poměrně jednoznačné je také určení dvou opatů pocházejících z Litomyšle, 

a to Juraty a Myslena. Jurata, jehož jméno je v nekrologiu zapsáno k 27.dubnu,
426

 se 

objevuje na listině knížete Bedřicha, která byla vydána roku 1184 a týká se kláštera 

v Plasech.
427

 Myslen byl litomyšlským opatem hned po Juratovi a zmínku o tom 

najdeme v listině z roku 1185, kterou rovněž vydal kníže Bedřich a týká se špitálu 

svatého Jana Jeruzalémského v Praze.
428

 V nekrologiu je tento muž uveden s datem 

6.května.
429

 Vzhledem k tomu, že se opět jedná o dvě dosti neobvyklá jména, je 

spojení těchto dvou nekrologických záznamů právě s Litomyšlským klášterem dosti 

pravděpodobné. Navíc vazbu Podlažic na Litomyšl lze díky územní blízkosti 

klášterů předpokládat. 

Dalším opatem, jehož původ si můžeme dovolit určit, je opat Jan. Ačkoli 

toto jméno bylo, a stále je, ve světských i církevních kruzích velmi oblíbeno a často 

používáno, identifikace tohoto muže je přesto možná, a to díky způsobu, jakým 

bylo jeho jméno do nekrologia zaneseno. U dne 26.února čteme v seznamu 

zemřelých tato tři slova: „Ioannes ozicensis abbas“.
430

 Slovo ozicensis je tou 

informací, která nám umožňuje říci, z kterého kláštera dotyčný opat pocházel. 

Cisterciácký klášter v Oseku, který byl původně založen Milhošťěm z Mašťova  v 

obci Mašťov a asi o tři roky později (1198/1199) přenesen Hrabišicem Slávkem do 

Oseka, by ideálně zapadal do teorie, že Podlažice měly ve svých počátcích jakousi 

spřízněnost s rodem Hrabišiců. Pro Osek vypovídá i to, že v nekrologiu je zapsáno 

úmrtí Slávka  i potomků Milhošťě (viz. kapitola III.3.3.).
431

  

Pro podložení této teorie nemáme žádný pramenný důkaz, a z tohoto 

důvodu zde uvádím i několik dalších možných variant Janova původu. V rozmezí 

let 1159 až 1230 najdeme opata jménem Jan hned ve třech premonstrátských 
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 Srovnej : Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 229-230; Charvátová K. : Dějiny 

cisterckého řádu v Čechách 1142-1420, svazek I., Praha, 1998, str. 307. 
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klášterech. Ve dvou listinách z roku 1167 je uveden jako litomyšlský opat,
432

 

v listině z roku 1221 je zmíněn jako opat Jan z kláštera  v Hradišti u Olomouce.
433

 

Poslední nalezený opat Jan pak pocházel z kláštera v Teplé a doklad  tom najdeme 

v listinách z let 1202, 1213 a 1225, na nichž je jako svědek uveden „Johannes 

abbas de Tepla“.
434

  

Kromě těchto zmínek je třeba uvést také výklad, který k identifikaci opata 

Jana ozicensis uvádí sekundární literatura. Josef Kurka vyslovuje ve své publikaci 

Archidiakonáty kouřimský, boleslavský, hradecký a diecéze litomyšlská myšlenku, 

že inkriminované slovo ozicensis znamená, že opat Jan pocházel ze vsi Osice. 

Z toho pak Kurka vyvozuje, že dotyčný opat pravděpodobně patřil mezi podlažické 

opaty, protože u cizího opata by písař informaci o původu nezapisoval.
435

  

I přes tuto Kurkovu teorii a zmínky o opatech klášterů v Litomyšli, 

Hradišti a Teplé, je velmi pravděpodobné, že ono označení ozicensis opravdu 

znamená z Oseka, a že tedy Jana můžeme zařadit do skupiny opatů, kteří nepůsobili 

v Podlažickém klášteře. 

Z celkového počtu sedmnácti opatů zbývá tedy deset jmen a pouze u 

jednoho z nich jsme schopni určit jeho nositele. Touto výjimkou je výše zmíněný 

opat Hugo, kterého v nekrologiu najdeme u 8. srpna.
436

 Hugo je jediným zcela 

prokazatelně podlažickým opatem z nekrologia a jeho jméno najdeme na listině 

z roku 1160 zapsané spolu s přípisem „abbatis de Podelashih“.
437

 

Blažej, Mauricius, Mikuláš, Justinius, Heřman, Petr, Vít, Sulislav a Řehoř. 

To je devět jmen, která po odečtení všech identifikovatelných opatů zbývají. Lze 

předpokládat, že pokud bylo nekrologium psáno od založení kláštera po dobu, kdy 

byl Kodex Gigas v Podlažickém klášteře, byla do něj zapisována i úmrtí všech 

opatů, kteří se v Podlažicích v inkriminované době vyskytovali. Z toho vyplývá, že 

v nekrologiu budou pravděpodobně záznamy o všech podlažických opatech z let 

1159 až 1230. Protože z tohoto sedmdesátiletého období známe pouze podlažického 
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opata Huga, můžeme si dovolit říct, že mezi devíti zbývajícími opatskými jmény 

budou mít zcela jistě největší zastoupení právě opati z Podlažic. Bohužel ale není 

možné stanovit cosi jako průměrnou délku opatování, a tak nemůžeme dnes zpětně  

hodnotit, zda by těchto devět opatů (plus opat Hugo) bylo příliš mnoho na zhruba 

sedmdesátileté období, po které písař nekrologium sepisoval, a zda jsou tedy 

v nekrologiu ještě další cizí opati či nikoliv.  

Protože nelze vyloučit, že někteří z devíti neznámých opatů nepochází z 

Podlažic, je třeba zde představit dobové záznamy a sekundární literaturu, v nichž 

bychom některá ze zbývajících jmen mohli najít jako opaty jiných klášterů. Jména, 

kterých se tato eventualita týká, jsou Sulislav, Blažej, Heřman a Petr. Skutečnost, že 

na tomto místě nebudou uvedeny údaje o všech ze zbývajících opatů, svědčí pouze 

o tom, že k jejich jménům neexistují žádné záznamy v listinách, což není možné 

vykládat jako důkaz toho, že museli pocházet z Podlažického kláštera.  

Možná identita opata s ojedinělým jménem Sulislav nevychází ze 

středověkých listin, ale pouze ze sekundární literatury, která klade působení 

Sulislava do kláštera v Opatovicích, ale neuvádí žádné prameny, které by toto 

tvrzení dokazovaly.
438

 Protože se mi publikace, v nichž se tato teorie objevuje, 

nezdají jako příliš důvěryhodné zdroje, můžeme otázku jeho původu brát jako zcela 

otevřenou.  

Zápis o dalším muži, který zní „Blasius abbas“,
439

 najdeme v nekrologiu 

ke dni 9.února. Opat Blažej mohl být opatem kláštera v Hradišti u Olomouce.
440

 

Jeho jméno je totiž uvedeno na již zmiňované listině z 16.června roku 1160, v níž 

jsou jako svědci zapsáni podlažický Hugo a opatovický  Mysloch.
441

 Jméno Blažej 

se ale objevuje i na další, o něco mladší listině. Tento dokument z roku 1202 

vydaný papežem Inocencem III. však nemluví o opatu Hradišťského kláštera, ale o 

opatu kláštera Sázavského.
442

 Který z Blažejů je ten, o němž se dočteme 

v podlažickém nekrologiu, již dnes nelze určit. Pro variantu první hovoří jména 
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dalších dvou opatů (možná dokonce tří opatů-viz dále) z nekrologia, která jsou 

uvedena ve stejné listině. Pro druhou pak zase příslušnost Sázavy 

k benediktinskému řádu. Třetí variantou je, že Blažej byl opatem podlažickým. Já 

osobně se kloním k variantě první, a to proto, že příslušnost k benediktinskému řádu 

evidentně nebyla pro tvůrce nekrologia zas tak zásadním kritériem, což je patrné 

například na tom, že zapsal nejméně dvě jména opatů z premonstrátské Litomyšle. 

Ostatně, Hradiště, stejně jako Litomyšl, bylo původně klášterem benediktinským.  

  Jménem, které se v daných sedmdesáti letech nejčastěji objevovalo 

v souvislosti s opatováním, je jméno Heřman. V nekrologiu můžeme zápis s tímto 

jménem nalézt k 24.září.
443

 Podle dobových záznamů se v našem časovém rozmezí 

vyskytoval opat jménem Heřman hned v šesti různých klášterech.  

Jako opat litomyšlský je připomínán v listině z roku 1221
444

, v listinách 

z let 1201, 1203, 1207, 1208, 1209, 1210 a 1213 najdeme opata Heřmana 

z kláštera Hradiště u Olomouce.
445

 Kromě těchto dvou premonstrátských klášterů, 

mohl také Heřman uvedený v nekrologiu působit ve třech klášterech cisterciáckých. 

K roku 1118 najdeme toto jméno dvakrát zapsané na listině vydané knížetem 

Bedřichem, která se týká špitálu svatého Jana Jeruzalémského v Praze. Jedno jméno 

patřilo opatovi kláštera v Nepomuku, druhé pak opatovi z Sedleckého kláštera.
446

  

Heřman, opat ze Sedlce, je uveden i v listině z roku 1189.
447

 Poslední cisterciáckou 

variantou je klášter v Oseku. Dokladem o tom, že se jeho opat jmenoval také 

Heřman,  jsou dvě listiny z let 1208 a 1209.
448

 Jediným ze šesti klášterů, který 

náležel k benediktinskému řádu o němž víme, že v něm opat jménem Heřman byl, 

je klášter Vilémovský. Dokladem o Heřmanově působení jsou čtyři listiny z let 

1204/14, 1219, 1221, 1222.
449
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Posledním z opatů, k jehož jménu existují zmínky v pramenech, je opat 

jménem Petr. Záznam o něm najdeme v nekrologiu k 17. říjnu.
450

 Jak již bylo 

uvedeno výše, opatové Hugo a Mysloch jsou svědky v listině Vladislava II. z 16.6. 

1160.
451

 Pokud by byl opat Blažej opatem hradišťským, je na ní uveden i on. 

Dalším opatem z nekrologia, jehož jméno se na této listině možná vyskytuje, je 

právě Petr. A aby toho nebylo málo, opatové Petrové jsou zde uvedeni celkem dva, 

oba benediktinští. První byl opatem Břevnovského kláštera, druhý kláštera 

v Ostrově.
452

  

Dalšími zmínky o opatu Petrovi se týkají dvou premonstrátských klášterů, 

Strahova a Hradiště u Olomouce. Jako hradišťský opat figuruje Petr v listinách z let 

1225 a 1228
453

, jako strahovský v listinách z let 1225 a 1226.
454

  

Pro první dvě varianty, tedy Břevnov a Ostrov, by svědčila příslušnost k 

benediktinskému řádu, i souvislost s již tolikrát citovanou listinou z roku 1160. 

Další skutečností, která by případně podporovala benediktinský původ opata Petra, 

je fakt, že opati ze Strahova a Hradiště se objevují v listinách z posledního pětiletí, 

kdy bylo v Podlažicích do nekrologia zapisováno. Je tedy docela možné, že tito dva 

muži zemřeli později než v roce 1230, a tudíž že jejich jména nemohou být tím, 

které je uvedeno v nekrologiu. 

Z výše uvedených skutečností tedy vyplývá, že v nekrologiu je zapsáno 

osm opatů, jejichž identifikaci můžeme pokládat za poměrně spolehlivou. Pět z nich 

pochází z benediktinských klášterů, a to v Podlažicích (Hugo), Postoloprtech 

(Fridrich, Dětřich, Ondřej) a Opatovicích (Mysloch). Dva z opatů působili 

v premonstrátském klášteře v Litomyšli (Jurata, Myslen) a jeden v cisterciáckém 

Oseku (Jan). Z devíti zbývajících opatů byla pravděpodobně valná většina opaty 

podlažickými (Blažej, Mauricius, Mikuláš, Justinius, Heřman, Petr, Vít, Sulislav a 

Řehoř), u čtyř z nich pak existují záznamy, které by mohly ukazovat i na původ 

v jiném klášteře (Sulislav, Blažej, Heřman, Petr).  
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Co se týče umístění jmen opatů v rámci seznamů zemřelých, je třeba říci, 

že u opatů je snaha o vpisování jejich jmen na přední místa příslušných dnů 

nekrologia velmi patrná. Ze sedmnácti mužů, u kterých je připsáno slovo abbas, je 

celkem dvanáct uvedeno na prvním místě. Tři jsou v pořadí druzí, z toho jeden 

následuje za biskupem a dva za presbyterem. Výjimku tvoří dva opati, Blažej a 

Mysloch. Blažej je zapsán na čtvrtém místě k 9.únoru (před ním je konvrš, 

neoznačený a comes), Mysloch na sedmém k 5.říjnu (před ním je šest neoznačených 

osob). 

 

III.3.6. Prepositus 

Označení prepositus se v celém nekrologiu vyskytuje pouze u jediné osoby 

a tou je prepositus Jurata. Jeho jméno je zapsáno na prvním místě ke dni 16.září.
455

 

S největší pravděpodobností se jedná o mělnického probošta Juratu, který se 

objevuje ve svědečné řadě nám dobře známé listiny Vladislava II. z roku 1160 jako 

„Jurata prepositus  melnicensis“.
456

 Jeho setrvání v tomto úřadu máme doloženo 

v letech 1159 až 1165.
457

  

  

III.3.7. Miles 

Osob s přípisem miles je v nekrologiu uvedeno celkem šest, a to jmenovitě 

Otto (12.ledna), Pabir (31.července), Orcuinus (1.srpna), Kralik (17.září), Premil 

(15.října) a Louck (5.listopadu). Protože z těchto šesti jmen se mi podařilo 

v dobových listinách nalézt pouze dvě, není možné ze zjištěných údajů vyvozovat 

žádné závěry o původu mužů s titulem miles, ani o jejich vztahu k Podlažickému 

klášteru.   

V nekrologických zápiscích je ke dni 1. srpna uveden záznam „Orcuinus, 

miles“.
458

 Toto jméno se i s označením miles objevuje v listinách CDB. Nejstarší 

záznam o Ortwinovi je uveden v listině vydané biskupem Jindřichem 
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1952, str. 420. 
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 CDB I., str. 270-272, č. 293. 
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 CDB I., str. 192, č. 204; str. 194, č. 208; str. str. 204-206, č. 227. 

Srovnej : Novotný V. : České dějiny, díl I., část II., Praha, 1913, str. 969. 
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 417. 
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Břetislavem roku 1195, která se týká donací premonstrátského kláštera v Louce. 

Ortwinus je zde uveden v řadě svědků z provincie znojemské.
459

 S označením 

„Ortuinus, miles de castro Znoimensi“ jej můžeme nalézt jako svědka v listině 

z roku 1223, která byla vydána olomouckým biskupem Robertem a týkala se 

premonstrátského kláštera v obci Louka.
460

 Jeho jméno najdeme i ve svědečné řadě 

listiny podobného obsahu, která byla vydána roku 1225.
461

 Můžeme tedy říci, že 

pro dobu, po kterou bylo nekrologium psáno, máme doloženou existenci muže, 

který by jménem a postavením odpovídal hledanému rytíři. Zda se však skutečně 

jedná o muže, jehož jméno je zapsáno v nekrologiu, nemůžeme nijak dokázat. 

 Druhým muž, kterého je sice možné dohledat v pramenech, ale pro jeho 

ztotožnění s osobou z nekrologia nemáme žádný doklad, je rytíř jménem Přemil.  Je 

zapsán na jednom z posledních míst svědečné řady listiny z roku 1180-1182, kterou 

vydal hrabě Čéč.
462

 

Z šesti rytířů jsou v nekrologiu tři uvedeni na prvním místě, jeden na místě 

druhém (za bratrem). Výjimkou jsou pak Otto a Kralik, kteří jsou ve své úmrtní dny 

zapsáni až šestý a pátý (Otto po čtyřech neoznačených osobách a jednom knížeti, 

Kralik po biskupovi a třech blíže neoznačených). 

 

III.3.8. Shrnutí a zhodnocení údajů o osobnostech uvedených v 

nekrologiu 

Pokud bychom měli nějakým způsobem zhodnotit výběr osobností, které 

se v nekrologiu objevují, je třeba uvést dvě základní pravidla, jimiž se při 

sestavování  nekrologia v Podlažicích řídili. Většinou zde nenajdeme zápisy o 

lidech, kteří zemřeli v době před založením kláštera. Výjimkou jsou pak osoby 

s titulem dux, ductrix, ducellus, dux et episcopus, episcopus, tedy nejvyšší 

představitelé světské a církevní moci, jejichž jména jsou zde uvedena již od první 

poloviny jedenáctého století. Knížat a biskupů se týká i druhé pravidlo, kterým je 

nezapisování osob, jejichž působení bylo z hlediska církve nějakým způsobem 
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 CDB I., str. 446, č. 411. 
460

 CDB II., str. 244, č. 253. 
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 Tamtéž, str. 261, č. 268. 
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zpochybnitelné, a to buď kvůli nedodržení všech formalit k nástupu do funkce 

nezbytných, nebo pro způsob jejich úřadování jako takový.  

Téměř kompletní záznamy týkající se historie panovnického rodu a 

pražských biskupů svědčí o propojenosti podlažického nekrologia s pražským 

dvorským prostředím a umožňují vyslovit domněnku, že nekrologium 

pravděpodobně navazovalo na záznamy vedené některým ze středočeských 

benediktinských klášterů, z nichž se samozřejmě nejvíce nabízí klášter 

Břevnovský. Možnou spojitost podlažického nekrologia s Břevnovem naznačují i tři 

zápisy týkající se rodu Slavníkovců (sv. Vojtěch, jeho otec Slavník a jeho bratr 

hnězdenský arcibiskup Gaudencius).
463

  

V souvislosti s hledáním zdroje informací, z kterého by základ nekrologia 

vycházel, není bez zajímavosti srovnání údajů z nekrologia s daty, která uvádí 

Kosmova kronika. Skutečnost, že se jeden z nejstarších přepisů Kosmy objevuje v 

kodexu téměř bezprostředně před textem nekrologia, by mohla vést 

k jednoduchému závěru, že písař potřebná data úmrtí pouze opsal z kroniky, kterou 

měl při tvoření rukopisu k dispozici. Srovnání údajů z obou dokumentů však 

ukazuje, že tomu tak s největší pravděpodobností nebylo. Ze sedmi knížat 

panujících do roku 1125, kdy Kosmovy zápisky končí, najdeme hned u tří odlišná 

data úmrtí. Jedná se o Vratislava II. (v nekrologiu uveden 12.leden, v kronice 

14.leden 1092),
464

 Bořivoje II. (v nekrologiu 1.únor, v kronice 2.únor 1124)
465

 a 

Vladislava I. (v nekrologiu 11.duben, v kronice 12.duben 1125).
466

 Biskupů 

úřadujících do roku 1125 je v nekrologiu zapsáno pět, přičemž u čtyřech z nich jsou 

data úmrtí shodná s Kosmou, u biskupa Šebíře se o jeden den liší (v nekrologiu 

10.prosinec, v kronice 9.prosinec).
467

 Ačkoli měl tedy písař možnost opsat potřebná 

životní data významných osobností z kroniky, je patrné, že jeho zápisy čerpají 

odjinud. 
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 Tuto hypotézu nenarušuje ani skutečnost, že mezi sedmnácti opaty zapsanými v podlažickém 

nekrologiu není ani jeden z Břevnova, protože všichni tito opatové působili až v době, po kterou již 

bylo nekrologium sepisováno přímo v Podlažicích. 
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 404; Kosmova kronika česká, Praha, 1975, 

str. 138. 
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 406; Kosmova kronika česká, Praha, 1975, 

str. 196. 
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 410; Kosmova kronika česká, Praha, 1975, 

str. 205. 
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Pozdější záznamy pocházející z období po pravděpodobném založení 

Podlažického kláštera, tedy údaje mladší než z šedesátých let dvanáctého století, 

pak jasně ukazují, jak se zdroj informací pro tvorbu nekrologia změnil. Tyto 

záznamy již totiž bezprostředně souvisí s dějinami a vývojem samotného kláštera. 

Nesoustředí se pouze na pražské prostředí a vyskytuje se zde poměrně velké 

množství osob z oblasti severozápadních, středovýchodních a východních Čech. 

Tato tendence je nejvíce patrná u opatů, kde se kromě Podlažic objevují také 

představitelé z Litomyšle, Opatovic, Postoloprt a Oseka, a u velmožů, jejichž 

působení bylo asi nejčastěji spojeno s oblastí severozápadních  a západních Čech 

(Žatec, Bílina, Osek, Dřevíč, Tuháň, Plzeň), ale i s Podlažicím blízkou oblastí Čech 

východních (Čáslav, Hradec, Doudleby).  

Svůj význam zcela jistě mělo i poměrně početné zastoupení osob 

působících na Moravě. Najdeme je mezi knížaty, biskupy i v řadách velmožů. 

 Lze tedy předpokládat, že autor nekrologia při zapisování záznamů 

starších, než byl samotný klášter, pravděpodobně vycházel z rukopisů jiných 

institucí  nebo z kronik pražské provenience, a po roce 1160 do těchto záznamů 

začal zanášet údaje vztahující se k Podlažickému klášteru a venkovským regionům, 

které byly klášteru z nějakého důvodu blízké, přičemž samozřejmě neopomněl 

pokračovat i v zapisování úmrtí významných osobností českých zemí.
468
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 426; Kosmova kronika česká, Praha, 1975, 

str. 103. 
468

 Srovnej : Charvát P. : Břevnov, Codex Gigas  jeho martyrologium, in Břevnov v českých 

dějinách, ed. Bláhová M., Hlaváček I., Praha, 1997, str. 46. 
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III.4. Počet jmen v nekrologiu a způsob, jakým do něj byla 

zapisována 

 

Podlažické nekrologium obsahuje mnohá jména významných i méně 

významných osobností českých dějin, ale i stovky jmen lidí naprosto neznámých a 

obyčejných. Právě tato obsahová pestrost je jedním ze specifických znaků, kterými 

se podlažické nekrologium liší od jiných.  

V nekrologiu je zapsáno celkem patnáct set čtyřicet křestních jmen.
469

 

Pokud bychom spočítali průměrný počet zápisů na jeden měsíc, vyjde nám číslo sto 

dvacet osm. Podlažický písař se ale o zapsání stejného množství jmen v 

jednotlivých měsících evidentně nepokoušel, a tak se počet informací, které 

můžeme na dvanácti listech nekrologia číst, v některých měsících od průměru 

značně liší. Nejvíce zemřelých osob je zapsáno v dubnu, kdy jejich počet dosahuje 

čísla dvě stě osmnáct, nejméně jmen pak najdeme na listu zachycujícím srpen, a to 

sedmdesát sedm.  

Jak je z výše uvedeného zřejmé, počty jmen v jednotlivých měsících se liší 

opravdu výrazně. Přesto lze vypozorovat určité podobnosti a tendence, které křivka 

počtu zapsaných jmen vykresluje. V prvních třech měsících roku je počet jmen 

téměř shodný a překračuje průměrné množství připadající na jeden měsíc o čtyřicet 

až padesát položek. Pak následuje nejobsáhlejší měsíc, duben. Zde je průměr 

překročen o celých devadesát jmen. Od dubna pak křivka po čtyři měsíce vykazuje 

sestupnou tendenci. Květen se téměř shoduje s uváděným průměrem, v tomto 

měsíci je zapsáno sto třicet čtyři osob. Červen a červenec jsou se svými 

třiaosmdesáti jmény již výrazně podprůměrnými měsíci. Pak křivka dosahuje svého 

nejnižšího bodu a v srpnu najdeme v nekrologiu pouhých sedmdesát sedm jmen. 

Následující měsíce až do konce roku  mají opět velmi podobný charakter, který se 

v zásadě blíží průměrnému počtu jmen. V září, říjnu, listopadu a prosinci je 

zapisováno zhruba po stovce jmen měsíčně (více jich je v září a listopadu).
470
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 Srovnej : Friedl A. : Kodex Gigas, Praha, 1929, str. 24; Plaček J. : Příspěvky k otázce Nekrologu 

Podlažického, Listy filologické XXXIV., Praha, 1907, str. 101; Wojciechowská M. : O najwiekszym 

kodeksie czeskim, Studie o rukopisech 3, Praha, 1964, str. 16. 
470
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Vypadá to tedy, že počet zapisovaných byl velmi výrazně ovlivněn 

životními podmínkami středověku. V zimních a jarních měsících bylo úmrtí 

nejvíce, teplé a úrodné léto pak na nějaký čas poskytovalo lidem zdroj obživy, 

s nástupem podzimu pak úmrtnost nepatrně  narůstala, aby se opět dostala ke svým 

horním hranicím v zimě a na jaře. Zda vysvětlení rozdílů v počtu zapsaných jmen 

může skutečně být tak prosté, dnes již asi zjistit nedokážeme. Historici, kteří se 

studiem nekrologia zabývali, ale shodně došli k závěru, že rozdíly v zápisech 

jednotlivých měsíců svědčí o tom, že písař musel mít jakousi předlohu, do které si 

jména zemřelých zapisoval. První čtyři měsíce pak z těchto materiálů do kodexu 

kompletně opsal, u zbývajících osmi zřejmě provedl výběr a nezapisoval všechna 

jména.
471

  

Některé z rysů nekrologia skutečně odpovídají tomu, že mohlo být do 

kalendária opsáno najednou z nějaké předlohy. Všechna jména (až na šest později 

doplněných) jsou zapsána velmi úhlednou úpravou, na stejně širokých řádcích, se 

stejně velkými mezerami mezi jednotlivými jmény a navíc rukou jediného písaře. 

Bylo by velmi náročné tuto úpravu udržet, pokud by bylo nekrologium do 

kalendária vpisováno průběžně. O tom, že se způsob přepisování jmen lišil 

v prvních čtyřech měsících roku, však nemáme žádné důkazy, kromě výrazného 

rozdílu v počtu zapsaných jmen. Pro doložení hypotézy o způsobu přepisování jmen 

se v literatuře poměrně často vyskytuje tvrzení, že v prvních čtyřech měsících písař 

zapisoval jména do nekrologia bez ohledu na stav, z kterého ta která osoba 

pocházela, a po zbytek roku pak dodržoval úzus zapisovat významná jména na 

první místa řad zemřelých.
472

  

Pokud by tato hypotéza byla správná, měli bychom při porovnání pozic 

významných osob v seznamech zemřelých pozorovat značný rozdíl mezi prvním 

čtyřmi měsíci a zbytkem roku. Tedy v lednu, únoru, březnu a dubnu by mělo 

nekrologium obsahovat méně jmen s přípisy zanesenými v jednotlivých dnech na 

prvním místě, než v osmi následujících měsících.  Když se ale podíváme na tabulku 
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a graf srovnávající  v jednotlivých měsících celkový počet jmen, počet jmen 

s přípisy a počet jmen s přípisy na předních pozicích, je více než jasné, že tato 

hypotéza neobstojí. Než ji ale začneme vyvracet, je třeba uvést několik údajů o tom, 

kolik jmen s přípisy se v nekrologiu vlastně vyskytuje. 

Jak jsem již uvedla, celkový počet jmen zapsaných v nekrologiu je patnáct 

set čtyřicet. U více než jedné pětiny zapsaných jmen najdeme informaci, která jeho 

nositele nějakým způsobem definuje. Celkový počet těchto jmen je dvě stě 

devadesát. Nejvíce jmen s přípisy připadá na červenec (třicet jedna), a to i přesto, že 

tento měsíc je na předposledním místě pokud jde celkový počet jmen. 

Nadstandardní výskyt jmen s přípisy platí i pro měsíce únor a duben (dvacet devět), 

u kterých ale toto relativně vysoké číslo odpovídá celkově vysokému počtu jmen 

v těchto měsících zapsaných. Jmen s přípisy je naopak nejméně v listopadu a 

prosinci (devatenáct a patnáct), což celkem koresponduje s celkovým množství 

zapsaných jmen v této části roku. Ostatní měsíce se pohybují v rozmezí dvaceti 

dvou až dvaceti šesti jmen. Z výše uvedeného je tedy patrné, že počet jmen s přípisy 

není vždy závislý na celkovém počtu jmen v daném měsíci, a že do nekrologia bylo 

pro každý jeho měsíc přepisováno jakési standardní penzum pro klášter 

významných lidí. Nejlépe je tato skutečnost patrná při percentuálním vyjádření 

podílu jmen s přípisy na celkovém počtu jmen. Počátek roku vykazuje relativně 

nízký podíl jmen s přípisy, a to mezi třinácti a šestnácti procenty, od června se pak 

zvyšuje nad hranici třiceti procent, aby v říjnu opět začal klesat k hodnotám, které 

se koncem roku shodují s těmi, které platily na počátku ročního cyklu. Proč tomu 

tak bylo není známo.    

Přesně dvěma třetinám (sto devadesát tři) z celkového počtu jmen s přípisy 

odpovídá počet jmen tohoto typu, který najdeme v nekrologiu zapsaný na prvním či 

druhém místě příslušných kalendářních dnů. Průměrně by tedy na každý měsíc mělo 

připadat šestnáct jmen na předních pozicích. Protože se však celkové počty jmen 

v jednotlivých měsících dosti liší (viz. předchozí odstavec), není možné pro 

porovnání četnosti zápisů na první místa  použít tyto průměrné hodnoty jako 

objektivní měřítko, takže pro vyjádření rozdílů ve způsobu zapisování 



 107 

v jednotlivých měsících nám poslouží percentuální vyjádření poměru jmen 

umístěných na přední pozici a počtu jmen s přípisy.
473

 

 V polovině měsíců, konkrétně v lednu, únoru, březnu, červenci, září a 

říjnu, se percentuální vyjádření počtu jmen s přípisy na předních pozicích pohybuje 

mezi šedesáti pěti a sedmdesáti procenty. V ostatních šesti měsících dochází 

k odchylkám od tohoto standardu, duben a květen jsou výrazně pod průměrem, 

červen a listopad se průměru blíží, ale přesto je zde jmen zapsaných na předních 

pozicích méně, srpen a prosinec jsou naopak měsíci, kde počet jmen s přípisy na 

předních místech dosahuje nejvyšších hodnot. Z výše uvedeného vyplývá, že není 

možné stanovit jednoznačně duben jako zlomový měsíc, v němž se měnil způsob 

zapisování významnějších jmen, protože velmi podobně jako v dubnu byla jména 

zapisována i v květnu, o něco lépe pak v červnu a až  červenci se percentuální 

hodnoty shodují s průměrným počtem. Navíc čtvrtletí dubnu předcházející vykazuje 

zcela standardní hodnoty, takže v žádném případě nelze říci, že by se tyto měsíce 

lišili od ostatních jinak než celkově větším počtem zapsaných jmen. 

O vývoji počtu jmen v jednotlivých měsících nekrologia tedy dnes 

můžeme říci pouze to, že se jejich počet v jednotlivých částech roku výrazně lišil a 

to buď v závislosti na životních podmínkách a úmrtnosti, nebo podle písařova 

rozdílného způsobu přepisování jmen ze staršího soupisu, pokud tedy nějaký starší 

soupis skutečně existoval. Až na několik málo výkyvů se způsob zapisování jmen 

s přípisy v průběhu nekrologia příliš nelišil a není tedy možné chápat občasné 

odchylky jako důkaz toho, že jména byla do nekrologia  od určité doby zapisována 

jinak.  

 

 

 

 

                                                           
473

 Graf a tabulka Pozice jmen s přípisy viz. Textová příloha, č. 9. 
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III.5. Datace nekrologia Podlažického kláštera a celého Kodexu 

Gigas 

 

Jednou z nejdiskutovanějších otázek v rámci rozborů Kodexu Gigas je 

přesné určení datace rukopisu. Protože v  knize není obsažena žádná konkrétní 

indicie naznačující začátek sepisování tohoto díla, tak ani tato problematika nemá 

žádné jasné a jednoznačné řešení. Kodex je navíc rukopisem tak rozsáhlým, že dnes 

můžeme jen stěží odhadovat, jak dlouho mohla být taková kniha ve středověku 

sepisována. V sekundární literatuře se nejčastěji objevuje odhad délky vytváření 

Kodexu Gigas na deset až patnáct let.
474

 Pokud však budeme předpokládat možnost 

existence předem dané koncepce rukopisu,
475

 lze očekávat, že tvorba kodexu trvala 

dobu podstatně kratší. Neumíme tedy stanovit dobu zahájení sepisování kodexu, ani 

přesnou délku období, po které byl tvořen. Prostřednictvím údajů uvedených 

v martyrologiu, a zvláště v nekrologiu, jsme však schopni stanovit alespoň 

přibližnou dataci některých částí kodexu. 

 Následující stručný přehled názorů historiků a filologů na časové určení 

kodexu ukazuje různorodost přístupů k této problematice. J. Dobrovský zkoumal 

rukopis přímo ve Stockholmu a dospěl k závěru, že nekrologium pochází z období 

okolo roku 1230.
476

 J. Jungmann při dataci vycházel z filologického rozboru jmen 

z nekrologia a určuje jeho vznik do počátku dvanáctého století.
477

 J. Pečírka se 

snažil určit stáří rukopisu z typu písma a z majetkových poměrů Podlažického 

kláštera, nakonec jej zařazuje na konec dvanáctého století.
478

 A.V. Šembera nejprve 

určil poměrně široké časové rozmezí, po které mohl být kodex sepisován (1197-

                                                           
474

 Friedl A.: Codex Gigas, Praha, 1929, str. 30-31; Plaček J.: Příspěvky k otázce Nekrologu 

Podlažického, Listy filologické XXXIV., Praha, 1907, str. 101-115; Sedláček A. : Paměti kláštera 

v Podlažicích, Method, r. XXIX, Praha, 1903, str. 8. 
475

 Více viz. kapitola II.5. 
476

 Dobrovský J. : Literarische Nachrichten von einer Reise nach Sweden und Russland, Praha, 1796, 

str. 91. 
477

 Jungmann J. : Historie literatury české, Praha, 1849, str. 17, 689. 
478

 Pečírka J. : Zpráva o rukopisech českých v bibliothéce v Stockholmě se nacházejících, ČČM, 

1851, č. 1, str. 98-108. 

Pečírkova datace vycházela hlavně z hospodářské situace kláštera. V první polovině třináctého 

století musely být poměry v klášteře velmi špatné, když byli Podlažičtí nuceni zastavit kodex do 

Sedleckého kláštera a nemohli jej vyplatit zpět. Naopak v době, kdy byl kodex sepisován, na tom 

musel být klášter finančně velmi dobře. A protože nemáme žádné prameny, ani neznáme žádné 

vnější příčiny, které by vysvětlovaly zchudnutí kláštera za tak krátký čas, muselo být podle Pečírky 
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1409), pak se ale zaměřil na údaje z nekrologia, a podle záznamu úmrtí moravského 

markraběte Vladislava k roku 1227 datuje dokončení kodexu a nekrologia právě k 

tomuto roku.
479

 V. Flajšhans stanovil vznik celého kodexu k přelomu dvanáctého a 

třináctého století a dokončení nekrologia okolo roku 1227. Pak do něj byly 

připisovány nové údaje až do roku 1249.
480

  

B. Dudík, u kterého by se dalo očekávat, že postaví dataci na úmrtních 

záznamech z nekrologia, použil k podložení svých teorií údaj zcela jiný. Vycházel z 

data velikonoční neděle označené v kalendáriu
481

 a podle něj určil dobu vytváření 

kodexu na léta 1224 až 1239. Po roce 1239 bylo prý pouze doplňováno 

nekrologium, a to až do doby, kdy byl kodex zastaven Sedlci.
482

 Z Dudíkových 

závěrů vychází i J. Gebauer, který pouze rozšířil možnou dobu sepisování 

nekrologia na léta 1224-1250
483

 a Sedláček, který přebírá Dudíkovu dataci 

dokončení kodexu okolo roku 1239.
484

   

Velmi podrobně se datací nekrologické části Kodexu Gigas zabýval J. 

Plaček. Vycházel jednak z Dudíkových poznatků, ale hlavně z rozboru nekrologia, a 

dospěl k závěru, že kodex začal vznikat koncem dvanáctého století a s výjimkou 

nekrologia byl dokončen v letech 1200-1203. Konec zapisování nekrologických 

záznamů pak nastal nejpozději roku 1230, kdy byl kodex pravděpodobně zastaven 

Sedlci.
485

  

A. Friedl vycházel při určování datace z nekrologia a martyrologia a 

z chronologického pořadí zápisů úmrtních dat. Začátek sepisování kodexu spadal 

                                                                                                                                                                  

mezi vznikem kodexu a jeho zastavením Sedlci delší časové období. Z tohoto důvodu kladl Pečírka 

vznik rukopisu do dvanáctého století. 
479

 Šembera A.V. : Dějiny české řeči a literatury české, Praha, 1869, str. 75, 81-82. 
480

 Flajšhans V. : Nejstarší památky jazyka a písemnictví českého I., Praha, 1903, str.51-54. 
481

 Dudík B. : Forschugen in Schweden für Mährens Geschichte, Brno, 1852, str. 409. 
482

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 213. 

Dudíkova datace vycházela z roku 1295, kdy Břevnovský klášter odkoupil rukopis od Sedlce. Podle 

Dudíka totiž existovalo jediné možné vysvětlení toho, že Podlažický klášter neusiloval o vrácení 

rukopisu do Podlažic, a to skutečnost, že všichni podlažičtí pamětníci kodexu již zemřeli. Proto určil, 

že mezi zástavou kodexu do Sedlce a odkoupením do Břevnova muselo uplynout nejméně padesát 

let, z čehož vyplývá, že kodex musel být z Podlažic odvezen nejpozději okolo roku 1245. Pro 

podložení této hypotézy pak Dudík hledal důkazy v zápisech kalendária a nekrologia. Nakonec se 

jeho „důkazem“ stalo kalendárium a označení velikonoční neděle na 27.března. Ve třináctém století 

na tento den připadala velikonoční neděle pouze v letech 1239 a 1250, a tak Dudík určil jako rok 

ukončení nekrologia a tedy i kodexu rok 1239.       
483

 Gebauer J. : Historická mluvnice jazyka českého, Praha, 1903. 
484

 Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. XXIX, Praha, 1903, str. 8. 
485

 Plaček J. : Příspěvky k otázce nekrologu podlažického. Listy filologické XXXIV., Praha, 1907, 

str. 101-115. 
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dle jeho názoru do první čtvrtiny třináctého století a pravděpodobně byl velmi 

blízký roku 1227, kdy začalo být přepisováno nekrologium do již hotového 

kalendáře. Toto přepisování bylo předčasně ukončeno zastavením kodexu do 

Sedlce, které se muselo odehrát mezi léty 1227 a 1230. Friedl se hypotézou o 

nedokončeném přepisu starého nekrologia do kodexu snažil vysvětlit nerovnoměrný 

počet jmen zemřelých v jednotlivých měsících (viz kapitola III.4.).
486 

M. Wojciechovská pouze sumarizuje dosavadní pokusy o dataci kodexu a 

přiklání se k dataci Plačkově.
487

 J. Kolár i P. Charvát uvádí jako pravděpodobné 

období sepisování kodexu první čtvrtinu třináctého století.
488

  

Jak již bylo řečeno, rukopis neobsahuje žádné údaje určující dobu jeho 

vzniku. Proto musíme vycházet z informací, které nám jeho autoři mimoděk 

zanechali v kalendáriu a nekrologiu. Z výše uvedeného přehledu je patrné, že 

jednoznačně určit dataci kodexu je dosti komplikované. Já osobně se přikláním 

k zařazení rukopisu do první třetiny třináctého století, avšak vzhledem k tomu, že 

originál nekrologia  a martyrologia nemáme k dispozici a Dudíkův opis neposkytuje 

dostatek informací o různém způsobu zápisů, provedených rasurách a případném 

opětovném doplnění vyškrabaných jmen, nemůžeme považovat žádnou z 

přesnějších datací za stoprocentně správnou. 

Ze všech časových údajů, které nás ohledně vzniku kodexu zajímají, 

můžeme asi nejspolehlivěji určit dobu, kdy byly ukončeny zápisy do nekrologia. 

Dříve, než se pomocí údajů zapsaných v nekrologiu pokusíme o upřesnění datace 

kodexu, je nutné zrekapitulovat způsob, jakým mohlo být nekrologium vytvářeno.  

Jádro nekrologia pravděpodobně tvořily starší převzaté zápisy. Pokud tento 

základ podlažického nekrologia skutečně existoval, můžeme o něm říci pouze to, že 

pocházel z doby před vznikem kláštera, a že byl pravděpodobně středočeské 

provenience a možná pocházel přímo z Břevnova. K těmto starým záznamům úmrtí 

významných předtavitelů českého státu byly v Podalžicích připisovány další údaje, 

                                                           
486

 Friedl A. : Codex gigas, Praha, 1929, str. 24-31; Friedl A. : Codex Gigas, český rukopis románský 

v královské knihovně ve Stockholmu, Památky archeologické 35, 1926-27, str. 117-167 – stejný text 

jako kniha Codex Gigas. 
487

 Wojciechowská M. : O najwiekszym kodeksie czeskim, Studie o rukopisech, r. 3, 1964, str. 20-

24. 
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a to nejspíše hned po založení kláštera. Záznamy pak byly vedeny až do doby, kdy 

bylo vyhotoveno kalendárium v Kodexu Gigas, a toto původní nekrologium do něj 

bylo přepsáno. Jak dlouho mohla tato činnost písařovi trvat a zda staré záznamy 

nějakým způsobem upravoval, nebo je pouze přepisoval, nejsme schopni určit. 

Pravděpodobné však je, že i po tomto přepsání původních záznamů byly do 

nekrologia průběžně zapisovány údaje nové. Toto průběžné zapisování končí 

událostí, o níž bylo pojednáno v kapitole o historii rukopisu, a sice zastavením 

Kodexu Gigas Sedleckému klášteru. Určit, kdy se přesun kodexu do Sedlce odehrál 

a tedy i to, kdy bylo nekrologium dopsáno, nám pomohou data úmrtí osobností 

zapsaných, či naopak neuvedených v nekrologiu.  

Datace postavená tímto způsobem je komplikována skutečností, že 

hodnověrné a ověřitelné ztotožnění jmen z nekrologia se skutečnými osobami bylo 

možné provést jen u knížat, biskupů a u několika málo hrabat. Přesto nám pro 

přibližné určení času dokončení nekrologia tato data postačí. Po roce 1200 byly do 

nekrologia zcela jistě vepsány tyto osoby: moravský markrabě Vladislav Jindřich 

(zapsán na prvním místě 12.srpna 1222),
489

 moravský markrabě a syn Přemysla 

Otakara I. Vladislav (zapsán na prvním místě 18.února 1227),
490

 pražský biskup 

Daniel II. (zapsán na třetím místě 4.dubna 1214),
491

 pražský biskup Ondřej (zapsán 

na prvním místě 30.července 1224)
492

 a velmož Slávek z rodu Hrabišiců (zapsán na 

druhém místě 6.srpna 1226).
493

 
494

 Nejmladším datovatelným zápisem je tedy úmrtí 

markraběte Vladislava z února roku 1227. Nekrologické záznamy tak mohly být 

ukončeny nejdříve právě v tomto roce. 

Pokud si znovu pročteme seznam panovníků zapsaných v nekrologiu, 

zjistíme, že zde není uveden český král Přemysl Otakar I.. Protože Přemysl zemřel 

                                                                                                                                                                  
488

 Kolár J. : Kodex Gigas a otázka jeho sémiotické interpretace, ČČH, r.1991, č.5-6, str. 666-667; 

Srovnej : Charvát P. : Břevnov, Codex Gigas  jeho martyrologium, in Břevnov v českých dějinách, 

ed. Bláhová M., Hlaváček I., Praha, 1997, str. 46. 
489

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 418. 
490

 Tamtéž, str. 407. 
491

 Tamtéž, str. 410. 
492

 Tamtéž, str. 417. 
493

 Tamtéž, str. 418. 
494

 I u několika dalších velmožů je patrné, že zemřeli v době po roce 1200, protože si však, narozdíl 

od Hrabišice Slávka, nemůžeme být jistí ztotožněním těchto osob se jmény v nekrologiu, není možné 

uvádět je jako přímý podklad pro dataci nekrologia. Jen pro úplnost zde uvádím hrabata, u nichž je 

identifikace pravděpodobně správná, avšak nemáme pro ni žádný další doklad. Po roce 1200 

najdeme v listinách zmínky o těchto mužích a ženách : Svatochna (listina z 1227), Milíč ze Švábenic 
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15.prosince 1230 a jeho úmrtí zde není zaznamenáno, je možné domnívat se, že 

zapisování do nekrologia v době jeho smrti již neprobíhalo. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že po dokončení kalendária do něj písař 

začal vpisovat předem připravené a od založení kláštera sepisované nekrologické 

záznamy. Po přepsání těchto záznamů, jehož přesnou dataci nejsme schopni určit, 

bylo nekrologium průběžně rozšiřováno o nové úmrtní záznamy. Zapisování mohlo 

skončit nejdříve v únoru 1227 a nejpozději v prosinci roku 1230. 

Pokud bychom měli originál nekrologia, bylo by možné pokusit se 

prostřednictvím umístění jmen osob zemřelých ve třináctém století i o určení roku, 

kdy bylo dokončeno přepisování původních záznamů a nekrologium již bylo pouze 

průběžně doplňováno o nová úmrtí. Z opisu nekrologia však nemůžeme vyčíst 

přesnou grafickou podobu záznamů. Nevíme, zda je umístění později zemřelých 

významných osobností na prvních místech nekrologických zápisů výsledkem 

písařovy manipulace s již zapsanými jmény, nebo zda v nekrologiu bylo 

vynecháváno místo pro případné pozdější vpisování významných osob na první 

pozici.  

Určit dobu, kdy bylo dokončeno přepisování starších záznamů do 

nekrologia a započato zapisování nových jmen nemůžeme tedy prostřednictvím 

nekrologických záznamů určit. Přepisu nekrologia pravděpodobně předcházelo 

vytvoření kalendáře a snad i martyrologia. Pokud tedy dokážeme určit, kdy bylo 

vytvořeno kalendárium, budeme vědět, kdy bylo možné s přepisováním nekrologia 

začít.  

V otázce časového určení kalendária se přikláním k hypotéze J. Plačka, 

který svou dataci postavil na záznamu týkajícím se sv. Prokopa.
495

 Je však nutno 

přiznat, že toto vysvětlení nelze pokládat za zcela prokazatelné a datace z něj 

vyplývající je pouze jednou z možných variant datování Kodexu Gigas.  

Ke dni 4. července najdeme v kalendáři dva světce, sv. Oldřicha a sv. 

Prokopa.
496

 Jméno prvního z nich je vytaženo červenou barvou, tak jako všechna 

                                                                                                                                                                  

(listina z 1224), Smil z Tuháně (listina z 1216), Zbyslav z Bratčic (listina z 1213), Otto (listina 

z 1226), Tas (listina z 1226), Lev z Klobouk (listina z 1226). 
495

 Plaček  J. : Příspěvky k otázce nekrologu podlažického, Listy filologické, r. 34., Praha, 1907, str. 

101-115. 
496

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 416. 
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hlavní oficia světců, jméno druhého je zapsáno černě. Svatý Prokop byl 

zakladatelem benediktinského kláštera v Sázavě a po své kanonizaci roku 1204 byl 

v prostředí českých benediktinských klášterů bezesporu jedním z nejvíce 

uctívaných světců. Protože 4. červenec byl hlavním svátkem tohoto světce, bylo by 

po Prokopově kanonizaci v roce 1204 takřka nepochopitelné, že by podlažičtí mniši 

zapsali jeho jméno na druhé místo a ještě bez použití červené barvy symbolizující 

významné svátky. Způsob uvedení sv. Prokopa v kalendáriu lze tedy vysvětlit tak, 

že kalendář i se seznamem svátků asi vzniknul dříve, než ke kanonizaci sv. Prokopa 

v roce 1204 došlo. Vzhledem k papežským zákazům uctívat nekanonizované světce, 

to však pravděpodobně byla doba roku 1204 velmi blízká.  

Způsob zápisu sv. Prokopa do podlažického martyrologia nám tedy  

umožňuje uvažovat o období okolo roku 1204 jako o čase, kdy mohlo být započato 

přepisování nekrologia do kodexu.  

V literatuře se objevuje názor, že prostřednictvím datace kalendária je 

možné stanovit i dataci dokončení podstatné části kodexu.
497

 Tato hypotéza stojí na 

skutečnosti, že kalendárium je umístěno na samém konci rukopisu a plynule 

navazuje na předchozí text. Proto prý muselo být do kodexu zapsáno až po 

vyhotovení zbytku rukopisu. Pokud ale budeme předpokládat, že byl Kodex Gigas 

sepisován podle nějaké předem dané koncepce, nelze vyloučit, že bylo předem 

určeno i to, na kterém foliu bude kalendář začínat a písař jej tedy mohl vytvořit 

kdykoli během psaní rukopisu. Je samozřejmě pravděpodobnější, že texty kodexu 

byly zaznamenávány v tom pořadí, v jakém za sebou v rukopisu následují. Protože 

však tuto skutečnost nemůžeme nijak doložit, není možné s jistotou tvrdit, že 

kalendář s nekrologiem byly posledními položksmi zapsanými do Kodexu Gigas. 

Pokusme se nyní na základě výše uvedených faktů a hypotéz shrnout 

možný postup vzniku Kodexu Gigas. Někdy na přelomu dvanáctého a třináctého 

století začal být podle předem dané koncepce v Podlažickém klášteře sepisován 

obrovský rukopis. Jeho podstatná část byla dokončena roku 1204. Někdy okolo 

tohoto roku začal písař do rukopisu zanášet předem připravené nekrologické 

záznamy, na které pak navazovaly zápisy nově zemřelých osob. Tyto záznamy byly 

                                                           
497

 Friedl A. : Kodex Gigas, Praha, 1929, str. 24-31; Plaček  J. : Příspěvky k otázce nekrologu 

podlažického, Listy filologické, r. 34., Praha, 1907, str. 101-115. 
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ukončeny někdy mezi léty 1227 a 1230, kdy byl kodex pravděpodobně zastaven 

Sedleckému klášteru.  
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IV. Nekrologium jako historický pramen pro rané dějiny 

Podlažického kláštera 

 

V předchozí kapitole byly analyzovány jednotlivé záznamy podlažického 

nekrologia. Cílem kapitoly následující je využít poznatků vzešlých z této analýzy 

pro objasnění alespoň některých úseků raných dějin Podlažického kláštera.  

Nekrologium podává výčet více než patnácti set jmen, mezi nimiž se zcela 

jistě najdou i osobnosti, které určovaly vývoj kláštera v jeho počátcích. Mezi takové 

patří například zakladatel kláštera či jeho donátoři. Nekrologium by nám mělo 

ukázat i početnost a strukturu podlažického konventu. Bohužel vzhledem k tomu, že 

je v nekrologiu uvedeno i velké množství osob z jiných církevních institucí, není u 

jmen s označením jako monachus, frater noster, clericus, canonicus, konuersus, 

presbyter, prior, sacerdos možné určit, zda se jednalo o členy konventu 

Podlažického kláštera nebo kláštera jiného. Z tohoto důvodu nelze ze jmen 

v nekrologiu odhadovat počet mnichů v Podlažicích. Výjimkou jsou v tomto směru 

pouze osoby s přípisem abbas, tedy opati.  

Kromě tohoto „přímého“ využití nekrologických zápisů můžeme spojením 

nekrologia s dalšími dobovými prameny blíže určit dataci založení kláštera. 

U mnoha osob zapsaných v nekrologiu jsme v předchozí kapitole zjistili 

nějakou vazbu na určitou lokalitu či instituci a díky těmto poznatkům pak můžeme 

alespoň částečně poodhalit, s kým klášter udržoval kontakty, a jak intenzivní tyto 

kontakty asi mohly být. Mimo jiné nám tyto záznamy mohou pomoci při určování 

původu podlažických mnichů. 

Poslední okruh poznatků o Podlažicích se týká finanční situace kláštera a 

nevychází ani tak z údajů nekrologia, jako spíše z osudů celého Kodexu Gigas.    
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IV.1. Zakladatel kláštera a jeho první donátoři 

 

Dostupná literatura uvádí k totožnosti fundátora Podlažického kláštera 

pouze jedinou hypotézu. Založení Podlažic je dáváno do souvislosti s Děpoltici, 

konkrétně s bratrem Vladislava II., Děpoltem
498

 V podlažickém nekrologiu však 

najdeme poměrně jasný zápis, který vyvrací tuto i veškeré další spekulace na toto 

téma. Ke dni 21.prosince je v nekrologiu zapsán záznam tohoto znění: „Vrbata 

conditor ecclesie huius“.
499

  

Jméno zakladatele tedy známe, záhadný je však původ onoho Vrbaty. 

Nevíme, kdo byl, kdy se narodil, ani kdy přesně zemřel. Nejstarší záznam 

související s tímto jménem lze nalézt v listině Vratislava II. z roku 1073, která se 

týká založení Opatovického kláštera. Dokument je pravěpodobně mladším falsem 

asi z období osmdesátých let, do kterých je založení Opatovic datováno, a v 

jeho textu je uvedeno, že k opatovickým statkům náleželo i jakési území u Luže až 

k lesům Vrbatovým.
500

 Kromě této zmínky jsou v listině zapsány i další statky, 

které se později staly majetkem Podlažic, a to vesnice Hlína a Kostelec s okolními 

lesy u Rokytného potoka (později potok Žejbro).
501

 Je možné, že právě Vrbatovy 

lesy byly územím, na němž o osmdesát let později začal vznikat Podlažický 

klášter.
502

 

 Pokud je datace této listiny správná, byl by Vrbata v době stavby kláštera 

již velmi starý a jejího dokončení se ani nemusel dožít. Je tedy možné, že se 

záznamy v zakládací listině Opatovického kláštera týkají některého z Vrbatových 

předků. Této hypotéze by nasvědčoval i fakt, že v nekrologiu Podlažického kláštera 

jsou uvedeni Vrbatové dva, jeden k datu 21.prosince označený jako zakladatel, 

                                                           
498

 Benediktini v českých zemích, Benediktinské sešity, sv. VI., Praha, str. 42-43; Kurka J. : Začátky 

klášterů, Praha, 1913, str.19-20. 
499

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1952, str. 427. 

Srovnej : Kurka J. : Začátky klášterů, Praha, 1913, str. 19. 
500

 CDB I., str. 368-370, č. 386; CDM I., str. 170, 191; MHB VI., str. 7, č. 9;  RBM I., str. 72, č. 

166.. 

Srovnej :  Bláhová M., Frolík J., Profantová N. : Velké dějiny zemí Koruny české I., Praha, 1999, 

str. 448; Žemlička J. : Čechy v době knížecí, Praha, 1997, str. 44, 291. 
501

 Srovnej : Teplý J. : Feudální a pozemková držba na předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, 

str. 134. 
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druhý k 31.prosinci s titulem comes.
503

  Vzhledem k tomu, že ve středověku bývalo 

ve šlechtických rodech zvykem opakovat určitá jména, mohlo se jednat o dva muže 

stejného rodu. Jeden z Vrbatů klášter založil a mniši pak z vděčnosti uvedli do 

svého nekrologia nejen úmrtí fundátorovo, ale i úmrtí některého z jeho předků či 

potomků.  

Podlažické nekrologium tedy uvádí, že zakladatel kláštera Vrbata zemřel 

21.prosince.
504

 Rok, kdy se tak stalo, v tomto prameni nenajdeme, skutečně to však  

mohlo být i před dokončením stavby kláštera. Pokud by totiž Vrbata zemřel v době, 

kdy byl klášter již dostavěn, dalo by se předpokládat, že by byl jako jeho zakladatel, 

pohřben právě zde. Protože však máme důvod domnívat se, že místem, kde byl 

Vrbata pohřben, je kostel sv. Jana Křtitele v osadě Skála, je pravděpodobné, že se 

Vrbata dovršení svého zakladatelského počinu nedožil.
505

 Oním dokladem o místě 

Vrbatova posledního odpočinku jsou pozdější záznamy o kostele sv. Jana Křtitele 

ve Skále, který byl, zřejmě jako projev úcty a památky na zbožného pána, ještě po 

několik století nazýván kostelem sv. Vrbaty.
506

   

Pokud nepočítáme zakladatele kláštera Vrbatu, najdeme v nekrologických 

záznamech celkem čtyři donátory. Až na jedinou výjimku jsou zápisy o donacích 

velmi nekonkrétní, takže z nich nelze vyčíst téměř nic o rozsahu podlažických 

statků v prvních sedmdesáti letech existence kláštera. 

Onou výjimkou je dar jistého Štěpána, který je v nekrologiu zapsán k 

27.září a u jeho jména stojí „Stephanus qui contulit the(o)loneum in Stradune“,
507

 

tedy že odkázal klášteru clo ve vsi Stradouň.
508

  

                                                                                                                                                                  
502

 Kurka J. : Začátky klášterů, Praha, 1913,  str. 20; Rybička A. : Procházky archeol. a místopis. 

v okolí Chrastecka, Památky archeol. a místopis. r. VII., Praha, 1868, str. 347-355, Teplý J. : 

Feudální a pozemková držba na předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, str. 134. 
503

Srovnej : Dudík B. : Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, Brno, 1952, str. 427. 
504

 Dudík B. : Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, Brno, 1952, str. 427. 

Srovnej : Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích, Method,  r. XXIX., Praha, 1903, str. 54-57. 

V článku F.V. Bakeše, který byl otisknut ve stejném ročníku časopisu Method, se objevuje o tři dny 

pozdější datum Vrbatovi smrti, ale jedná se pravděpodobně pouze o překlep autora. 
505

Srovnej :  Kurka J. : Začátky klášterů, Praha, 1913, str. 20 
506

 DZ 41 J 4. 

Doklad o tom, že byl kostel sv. Jana Křtitele v Podskale nazýván kostelem sv. Vrbaty, máme z roku 

1539 : „také pode vsí Skálou to podací, kteréž sv. Vrbaty slove.“ 

Palacký F. : Dějiny I.2., Praha, 1878, str. 354 

Palacký ve svých Dějinách uvádí, že účty kostela v Podskalí byly uváděny jako „záduší sv. Vrbaty.“ 
507

 Tamtéž, str. 421. Srovnej : CDM II., str. 10. 
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Dále jsou v nekrologiu uvedeni tito donátoři: Jistý Fabián, který klášteru 

daroval jakousi blíže nespecifikovanou vesnici, tedy doslova „Fabianus qui dedit 

villam“,
509

 dále pak Štěpán, který klášteru odkázal knihu „Stephanus qui dedit 

necturnalem librum“ 
510

 a velmož Budislav, o kterém je k 2.červenci v nekrologiu 

zapsáno „Budizlaus, qui dedit pallium et missale“ .
511

 
512

    

Z nekrologia tedy známe jména zakladatele i donátorů, kteří podporovali 

klášter v jeho počátcích. Co z něj však vyčíst nelze, jsou informace o původu a 

postavení těchto osob a tedy i důvody jejich vazeb právě na klášter v Podlažicích. 

 

 

IV.2. Opatství v prvních sto padesáti letech existence kláštera 

 

První kapitola této práce vychází z dobových pramenů a literatury týkající 

se Podlažického kláštera. Na základě těchto zdrojů jsme určili dataci vzniku kláštera 

v Podlažicích k roku 1159. V nekrologiu se však mezi mnoha záznamy objevuje 

jeden, který nám pomohl doložit, že Podlažický klášter mohl být založen o několik 

let dříve, než je v literatuře, i v mé práci, uváděno.
513

 

                                                                                                                                                                  
508

 Více o vsi Stradouň Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. XXIX., Praha, 1903, 

str. 7-11; Rybička A. : Procházky archeol. a místopis. v okolí Chrastecka, Památky archeol. a 

místopis. r. VII., Praha, 1868, str. 347-355, Teplý J. : Feudální a pozemková držba na předhusitském 

Chrudimsku, Pardubice, 1997, str.136. 
509

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 416. 
510

 Tamtéž, str. 418. 
511

 Tamtéž, str. 416. 
512

 Kompletní údaje o donátorech viz. podkapitola II.3.5.  

Srovnej s literaturou zabývající se tímto tématem: Rybička A. : Procházky archeol. a místopis. 

v okolí Chrastecka, Památky archeologické a místopisné, r. VII., Praha, 1868, str. 347-355; Sedláček 

A. : Paměti kláštera v Podlažicích, Method XXIX, Praha, 1903, str. 7-11. 
513

 Srovnej : Bártl S., Kostelecký J. : Ďáblova bible, Praha, 1993, str. 43; Chytil K.: Soupis památek 

historických a uměleckých v politickém okresu chrudimském, Praha, 1900, str. 174; Kurka J. : 

Archidiakonáty kouřimský, boleslavský a hradecký a diecéze litomyšlská, Praha, 1915, str. 619-621; 

Paulus V.: Z pamětí města Chrasti v Chrudimsku, Chrudim, 1895, str. 5; Rieger F.L. : Slovník 

naučný VI., Praha, 1867, str. 494; Sedláček A. : Paměti kláštera v Podlažicích, Method, r. 29., Praha, 

1903, str. 7-11; Štěpán L.: Chrudimsko, utváření venkovských sídel, Chrudim, 2001, str. 15; Teplý J. 

: Feudální a pozemková držba na předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, str. 134; Žemlička J. 

: Čechy v době knížecí, Praha, 1997, str. 263. 
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Tímto klíčovým záznamem je zápis k 20.lednu uvedený na foliu 305b, 

který se týká úmrtí postoloprtského opata Fridricha.
514

  

Dokladem pro identifikaci tohoto opata jako postoloprtského nám byl 

záznam Mnicha Sázavského o poselstvu pražského biskupa Daniela do Uher 

v lednu roku 1157.
515

 Členem tohoto poselstva byl i opat kláštera v Postoloprtech 

jménem Fridrich. Zápis uvádí, že z Uher se Fridrich do Postoloprt již nevrátil, 

protože během zpáteční cesty zemřel. Stalo se tak dne 20.ledna 1157.
516

 

Identita postoloprtského opata Fridricha se záznamem v podlažickém 

nekrologiu je tedy shodou dat úmrtí jasně prokázána, co však není zcela zřemé, je 

důvod proč se Fridrichovo jméno objevuje právě v tomto nekrologiu a navíc již dva 

roky před údajným založením Podlažic.  

Nastíněnou situaci ještě komplikuje skutečnost, že v nekrologiu je 

k 7.březnu zaneseno jméno Fridrichovy matky a to v této podobě: „Ilta mater 

Friderici abbatis“.
517

 Záznam o opatově matce je v podlažickém nekrologiu 

jediným svého druhu, lze tudíž předpokládat, že pro jeho zapsání musely existovat 

nějaké zvláštní důvody. Způsobů, jak bychom si mohli vysvětlovat vztah 

postoloprtského opata k Podlažicím, je skutečně mnoho. Jednou z možností výkladu 

je však i hypotéza, že opat Fridrich zemřel někde v okolí Podlažic,
518

 a že před svou 

smrtí dojednal zapsání svého i matčina anniversaria do podlažického nekrologia.
 519

 

Vzhledem k předchozímu rozboru nekrologia si můžeme dovolit říci, že 

zápis o úmrtí Fridricha pravděpodobně nepochází z doby před založením kláštera, a 
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 405. 
515

Pokračovatelé Kosmovi, Mnich sázavský, Praha, 1974, str. 24. 

 Srovnej : Hanus V. : Chrudimsko a Nasavrcko, díl IV., Chrudim, 1926, str. 411-412; Novotný V. : 

České dějiny, díl I., část II., Praha, 1913, str. 865; Plaček J. : Ke zprávě Mnicha Sázavského o cestě 

českého svatebního poselství do Uher r. 1157, Český časopis historický, r. XIII., Praha, 1907, str. 

183-185. 
516

 Více k cestě opata Fridricha v kapitole III.3.5., str. 93-95. 
517

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 408. 
518

 Srovnej: Hanus V. : Chrudimsko a Nasavrcko, díl IV., Chrudim, 1926, str. 411-412; Novotný V. : 

České dějiny, díl I., část II., Praha, 1913, str. 865; Plaček J. : Ke zprávě Mnicha Sázavského o cestě 

českého svatebního poselství do Uher r. 1157, Český časopis historický, r. XIII., Praha, 1907, str. 

183-185. 
519

 Srovnej : Plaček J. : Ke zprávě Mnicha Sázavského o cestě českého svatebního poselství do Uher 

r 1157, Český časopis historický, r. XIII., Praha, 1907, str. 183-185. 

Plaček uvádí jako příklad vytváření anniversarií až na smrtelné posteli případ olomouckého biskupa 

Zdíka, který nechal v Želivě založit anniversarium za sebe a obnovil jej i za své rodiče až ve chvíli, 

kdy už byl smrtelně nemocný. 

In FRB II., 490-491, 9;  CDM I., str 262. 
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že tedy nebyl součástí převzatých nekrologických záznamů, na které pak 

navazovaly záznamy podlažické. Jména osob zemřelých před založením kláštera se 

nám totiž v nekrologiu podařilo doložit pouze pro kategorie dux a episcopus. Ze 

sedmnácti jmen opatů, která jsou v nekrologiu zapsána, jsme jich dokázali 

identifikovat osm a u sedmi z nich víme, že jejich nositelé zemřeli po roce 1159. 

Tím osmým je právě Fridrich. 

Co bylo oním důvodem zápisu postoloprtskéo opata a jeho matky do 

podlažických záznamů, nevíme. Podstatné však je, že prostřednictvím identifikace 

Fridricha a znalosti letopočtu jeho úmrtí můžeme říci, že Podlažický klášter mohl 

být založen o několik let dříve než se všeobecně uvádí, tedy před rokem 1159.
520

 

První doklad o Podlažickém klášteře, který nevychází z údajů z nekrologia, 

se vztahuje k listině z roku 1160, v níž najdeme jméno podlažického opata Huga.
521 

 

Právě díky této listině se jméno Hugo
522

 stává jediným ze sedmnácti jmen opatů 

zapsaných v nekrologiu, jehož nositele jsme schopni identifikovat jako opata z 

Podlažic. 

Jak již bylo řečeno, nekrologium obsahuje celkem sedmnáct jmen s titulem 

abbas. Opati jsou v nekrologiu zapsáni v následujícím pořadí : Fridrich, Blažej, Jan, 

Mauricius, Jurata, Myslen, Mikuláš, Justinius, Hugo, Heřman, Mysloch, Petr, 

Dětřich opat Postoloprtský, Vít, Ondřej opat Postoloprtský, Sulislav, Řehoř.
523

  

Z rozboru uvedeného v kapitole III.3.5. vyplývá, že sedm z těchto jmen 

nepatří opatům Podlažického kláštera.
524

 Pokud odečteme i podlažického opata 

Huga, zůstává nám těchto devět jmen: Blažej, Mauricius, Mikuláš, Justinius, 

Heřman, Petr, Vít, Sulislav a Řehoř. Protože o těchto opatech neexistují žádné 
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 Srovnej : Bártl S., Kostelecký J. : Ďáblova bible, Praha, 1993, str. 43; Chytil K.: Soupis památek 

historických a uměleckých v politickém okresu chrudimském, Praha, 1900, str. 174; Kurka J. : 
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 CDB I., str. 194-195, č.208; CDM I., str. 270-272, č. 293; RBM I., str. 134. 
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 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 418. 
523

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 405-427. Kompletní seznam opatů s daty 

úmrtí uvedenými v nekrologiu viz. Textová příloha, č. 7. 
524

 Viz. kapitola III.3.5., str. 92-100. 
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záznamy, které by je prokazatelně spojovaly s nějakým konkrétním klášterem, není 

možné stanovit, zda tito opati působili v Podlažicích nebo někde jinde.  

Nezbývá nám tedy nic jiného, než se spokojit s konstatováním, že mezi 

těmito devíti jmény jsou zřejmě uvedeni všichni opati, kteří stáli v čele 

podlažického konventu v letech 1156/1157 až 1230. Která konkrétní jména z této 

devítky těmto opatům patřila a která patřila opatům klášterů jiných, již dnes určit 

neumíme. 

K církevním dějinám dvanáctého století se nám dochovalo poměrně malé 

množství pramenů a proto jsou také poznatky, které máme o dějinném vývoji 

počátků českých klášterů tohoto období, dosti útržkovité. I z tohoto důvodu má 

podlažické nekrologium velký význam nejen pro dějiny kláštera v Podlažicích, ale i 

pro další kláštery, jejichž představitele nekrologium zachycuje. Mezi takové patří i 

zmíněných sedm opatů jiných klášterům, než byly Podlažice.  

Čtyři z těchto opatů mají příslušnost benediktinskou. Tři pocházejí 

z kláštera v Postoloprtech, jmenovitě Fridrich, Dětřich a Ondřej, čtvrtým je opat 

Mysloch náležející k Opatovicím. V nekrologiu se objevují i dva zástupci 

premonstrátského řádu, konkrétně kláštera v Litomyšli. Jejich jména jsou Jurata a 

Myslen. Poslední z cizích identifikovatelných opatů je opat cisterciáckého kláštera 

v Oseku, Jan. 

Záznamy o opatech cizích klášterů nám sice nepomohou při pátrání po 

představitelích opatské správy v Podlažicích, zato mohou ledacos napovědět o 

vztazích Podlažic s ostatními církevními institucemi. Dle jmen opatů zapsaných 

v nekrologiu lze tedy soudit, že Podlažický klášter měl nějaké vazby ke klášterům 

v Oseku, Postoloprtech, Opatovicích a Litomyšli.  

Opatovice a Litomyšl jsou kláštery ležící v těsném sousedství Podlažic, 

takže určité vazby mezi těmito institucemi zcela jistě existovaly. V první kapitole 

této práce jsme Opatovice a Litomyšl spolu s Břevnovem zmiňovali jako některé 

z možností, odkud mohli mniši do Podlažic přijít. V případě Opatovic nás k této 

myšlence vedla skutečnost, že klášter měl v majetkové držbě několik statků, které 

později patřily Podlažicím.
525

 Pro Litomyšl zase svědčilo vyhnání benediktinských 
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 Teplý J. : Feudální a pozemková držba v předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, str. 134. 
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mnichů několik let před založením Podlažického kláštera a nastalá nutnost tyto 

mnichy někam umístit.
526

 K těmto argumentům nyní můžeme přidat i skutečnost, že 

podlažické nekrologium obsahuje záznamy o opatech obou těchto klášterů. Na 

druhou stranu, některé záznamy podlažického nekrologia mohou při určování 

původu podlažického konventu sloužit jako argument pro klášter Břevnovský.  

Již v kapitole sumarizující obsah nekrologia (III.3.8.) byla vyslovena 

domněnka, že podlažické nekrologium navazovalo na záznamy nějakého jiného 

benediktinského kláštera, který musel mít napojení na pražské dvorské prostředí, a 

jako nejpravděpodobnější se jevil Břevnov.
527

 Podobnost záznamů podlažického 

nekrologia se záznamy břevnovskými
528

 ukazuje tedy jakousi provázanost těchto 

dvou klášterů, kterou je možné vysvětlit i tak, že první podlažičtí mniši pocházeli 

z Břevnova.  

Osecký a Postoloprtský klášter leží v severozápadních Čechách, tedy 

v oblasti Podlažicím značně vzdálené. V podlažickém nekrologiu se objevuje 

několik záznamů týkajících se této části Čech a mezi nimi mají jednoznačně 

nejvýraznější zastoupení příslušníci rodu Hrabišiců.
529

 Protože jedním z činů tohoto 

významného šlechtického rodu bylo i založení cisterciáckého kláštera v Oseku, je 

možné, že záznam o oseckém opatovi Janovi v podlažickém nekrologiu má 

souvislost právě s Hrabišici. Podobné vysvětlení bohužel nemůžeme aplikovat na 

Postoloprty. Skutečnost, že jeden z postoloprtských opatů v Podlažicích možná 

zemřel a že jména dvou později připsaných opatů z Postoloprt jsou zapsána zcela 

jinak, než zbylí opati,
530

 by však mohla nasvědčovat tomu, že se v případě Postolprt 

jednalo o nějakou formu sbratření obou klášterů. 
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 Bláhová M., Frolík J., Profantová N. : Velké dějiny zemí Koruny české I., Praha, 1999, str. 581. 
527

 Charvát P. : Břevnov, Codex Gigas  jeho martyrologium, in Břevnov v českých dějinách, ed. 

Bláhová M., Hlaváček I., Praha, 1997, str. 46. 
528

 Nejnápadnější podobností je uvedení tří jmen z rodu Slavníkovců v obou nekrologiích. 

Dudík B. : Forschungen in Schweden für Mährens Geschichte, Brno, 1952, str. 404-427; Truhlář J.: 

Nekrologické zápisky břevnovské z konce XII. a počátku XIII.stol., Věstník České Akademie, 

Praha, 1899, str. 451-453. 
529

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 405, 416, 417, 418, 420, 424. 
530

 U jmen opatů Dětřicha  a Ondřeje je zapsán nejen označení abbas, ale i to, ke kterému klášteru 

tito opati patří, tedy abbas de postolopert. 

Přípis o příslušnosti ke konkrétnímu klášteru je uveden i u opata Jana, tento záznam však vypadá 

jinak, než záznamy o úmrtí postoloprtských opatů. U jejich jmen je stejným písmem ve stejném 

řádku zapsáno abbas de postolopert, u Janova jména se objevuje pouze přípis abbas a nad ním je 

jiným písmem připsáno slovo ozicensis. 

Srovnej: Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1952, str. 230. 
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Jak již bylo řečeno, záznamy vztahující se k osobám ze severozápadních a 

západních Čech jsou v nekrologiu zastoupeny dosti početně. Kromě představitelů 

klášterů v Oseku a Postoloprtech zde najdeme zástupce šlechtických rodů s 

državami v této části Čech (Hrabišici, Hroznatovci, Milhostici, Ronovci) i velmože 

vykonávající v severozápadních a západních Čechách některou ze správních funkcí. 

Nejčastěji se jednalo o hradské správce (Žatec, Bílina, Dřevíč, Tuháň, Plzeň). Jaké 

byly důvody tak silného zastoupení šlechtických rodů právě z této části Čech 

v záznamech podlažického nekrologia, není zcela zřejmé. Tato skutečnost snad 

mohla nějakým způsobem souviset s výsadním postavením Hrabišiců na české 

„politické scéně“ druhé poloviny dvanáctého století. Dnes tedy můžeme pouze 

konstatovat, že podle záznamů z podlažického nekrologia sahaly kontakty 

Podlažického kláštera až k severozápadním hranicím českých zemí. Zda však měly 

styky Podlažic s osobami z této oblasti nějakou hlubší příčinu, stanovit neumíme. 

S podobným konstatováním se musíme spokojit i v případě záznamů o 

osobách působících na Moravě. V nekrologiu se objevují moravská knížata, 

olomoučtí biskupové i představitelé moravských šlechtických rodů (Lev z Klobuk, 

Tasovci, Švábeničtí, snad Benešovici ). 

Pokud jde o území Podlažicím blízká, o jakési formě styků kláštera 

s lokálními církevními institucemi a hradskou správou svědčí například již zmíněné 

záznamy o opatech z Litomyšle a Opatovic. Pokud jde o šlechtu z východních a 

středovýchodních Čech, v nekrologiu najdeme kastelány z Čáslavi, Hradce či 

Doudleb. 
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IV.4. Finanční poměry kláštera 

 

Ze záznamů v nekrologiu a martyrologiu Podlažického kláštera víme, že 

Kodex Gigas začal být v Podlažicích tvořen někdy na přelomu dvanáctého a 

třináctého století a okolo roku 1230 jej pak Podlažičtí zastavili cisterciáckému 

klášter v Sedlci.
531

 Rukopis parametrů Kodexu Gigas měl ve své době nepochybně 

obrovskou hodnotu, a to jak finanční, tak i ve smyslu určité prestiže takovouto 

knihu sepsat a vlastnit. Proto je dnes zcela nepochopitelné, jak a proč klášter 

významu a velikosti Podlažic takovýto rukopis vytvořil, a co se muselo v klášteře 

přihodit, že o něj mohl během tak krátkého času přijít. 

Břevnovský opat Bavor z Nečtin ve svém zápisu na foliu 1b doslova uvádí: 

„..quem fratres de Podlasic ob nimiam domus sue egestatem fratribus de Sedlic 

obligaverunt..“,
532

 tedy že podlažičtí mniši byli tak chudí, že museli rukopis prodat 

bratrům ze Sedlce. Z tohoto textu tedy vyplývá, že Podlažice musela v první třetině 

třináctého století postihnout nějaká zásadní událost, která způsobila takový úpadek 

konventu, že se klášter musel zříci své knihy knih. Tento úpadek musel být zřejmě 

dlouhodobějšího rázu, protože jinak si nelze vysvětlit, že Podlažice zastavený kodex 

ze Sedlce nevykoupily a tento čin nechaly udělat až koncem čtrnáctého století 

zmiňovaného břevnovského opata Bavora.
533

  

V této souvislosti není bez zajímavosti znovu zmínit skutečnost, že o 

Podlažicích nemáme jediný záznam, který by se vztahoval k období, kdy byl kodex 

zastaven v Sedlci, a první zmínka o klášteře se objevuje až k roku 1319.
534

 O 

majetkových poměrech Podlažického kláštera nevíme také nic a prvním záznamem 

je až zápis z rejstříků papežských desátků z roku 1352, z kterého vyplývá, že 

Podlažice patřily v polovině čtrnáctého století k nejchudším z benediktinských 

                                                           
531

 Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1852, str. 210-211; Kolár J. : Kodex Gigas a otázka 

jeho sémiotické interpretace, ČČH, č. 5-6, Praha, 1991, str. 667. 

Srovnej : Friedl A. : Kodex Gigas, Praha, 1929, str. 9-13. 

Celý Bavorův zápis je citován na str. 37-38. Jeho fotokopie je uvedena v Obrazové příloze č. 2d. 
532

 Kolár J. : Kodex Gigas a otázka jeho sémiotické interpretace, ČČH, č. 5-6, Praha, 1991, str. 667. 
533

 V literatuře se dokonce objevuje názor, že podlažičtí mniši museli na zastavení kodexu 

zapomenout, protože jinak je ponechání rukopisu v Sedlci nepochopitelné. 

Dudík B. : Forschungen in Schweden, Brno, 1952, str. 210. 

Srovnej : Plaček  J. : Příspěvky k otázce nekrologu podlažického, Listy filologické, r. 34., Praha, 

1907, str. 101-115. 
534

 RT I., str. 36, č. 121; RT I., str. 57, č. 203. 
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klášterů.
535

 Vzhledem k uvedeným skutečnostem je tedy možné, že se 

v Podlažickém klášteře mohlo opravdu jednat o nějaké dlouhodobější finanční 

problémy, který mohly třeba vyústit i v dočasné rozptýlení podlažického konventu 

třeba tak, jako se tomu stalo počátkem osmdesátých let třináctého století v Sedlci.
536
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 RDP, str. 29. 
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 Charvátová K. : Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420, I., Praha, 1998, str. 106, 136-140. 
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V. Zkratky 

 

AČ  Archiv český 

CDB  Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae  

CDM  Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae 

ČČH  Český časopis historický 

ČČM  Časopis Českého muzea 

DZ  Desky zemské 

FRB  Fontes rerum Bohemicarum  

LC  Libri confirmationum 

LEr  Libri erectionum  

MB  Monumenta historia Bohemiae 

MGH  Monumenta Germania historica 

MVB  Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia 

NKP  Národní knihovna Praha 

RT  Pozůstatky desk zemských království českého r. 1541 pohořelých 

RBM  Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moravie 

RDP  Registra decimarium papalium  

SA  Soudní akta  
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VII. Přílohy 

VII.1. Textové přílohy, rodokmeny, tabulky, grafy 

I. Fotokopie opisu podlažického nekrologia publikovaného B. 

Dudíkem v publikaci Forschungen in Schweden. 

II. Jmenný seznam všech osob s přípisy 
Jména jsou rozřazena do skupin podle typu přípisu, za jménem je uvedeno 

denní datum úmrtí a v závorce číslo označující pozici dané osoby v řadě 

zemřelých zapsaných k danému dni. Písmeno p označuje umístění na 

posledním místě.  

III. Tabulka Typy přípisů uvedených v nekrologiu 

IV. Seznam biskupů uvedených v nekrologiu 
Jména biskupů jsou řazena chronologicky a jsou doplněna základními 

životními daty biskupů. Kurzívou jsou zapsána jména biskupů, kteří 

v nekrologiu chybí. 

V. Seznam osob knížecího rodu uvedených v nekrologiu 
Jména knížat jsou řazena chronologicky a jsou doplněna základními 

životními daty knížat. 

VI. Rodokmen Přemyslovců od 11. století. 

VII. Seznam opatů uvedených v nekrologiu 
Jména opatů jsou řazena podle příslušnosti k jednotlivých klášterům. 

VIII. Tabulka  a graf Počet jmen z nekrologia v jednotlivých měsících 

IX. Tabulka a graf Pozice jmen s přípisy 
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VII.2. Obrazové přílohy 

1. Barokní kostel sv. Markéty v Podlažicích stojící na místě 

bývalého kláštera 
Obrázky 1a, 1b, 1c dokumentují současný stav kostela sv. Markéty. Od roku 

2003 zde probíhá rekonstrukce, která byla zatím dokončena pouze 

v exteriéru kostela. 

2. Pohled od kostela sv. Markéty v Podlažicích 
a. Pohled jihovýchodním směrem. 

b. Pohled severozápadním směrem. V těchto místech bývaly klášterní 

budovy a rajská zahrada. 

c. Pohled jihozápadním směrem. Na snímku jsou vidět zbytky 

hospodářských stavení z 16.století. 

3. Chrast u Chrudimi 
a. Kostel na náměstí v Chrasti. 

b. Městský úřad  a Muzeum města Chrast. 

4. Nákres Podlažického kláštera 
a. Půdorys kostela sv. Markéty. Červenou barvou jsou vyznačeny relikty 

zdiva původního klášterního kostela Panny Marie, žlutá ukazuje 

pravděpodobné umístění této starší budovy.  

b. Půdorys klausury Podlažického kláštera. Černá barva znázorňuje 

stávající kostel sv. Markéty, modrá zdivo odkryté počátkem dvacátého 

století J. Plačkem, červená relikty odkryté při výzkumu v roce 2003. 

5. Litomyšlské biskupství  
a. Litomyšlsko ve 12.století. 

b. Litomyšlské biskupství. 

6. Kodex Gigas 

7. Výtvarné provedení iniciál Kodexu Gigas 

8. Ilustrace  Kodexu Gigas 
a. Vyobrazení židovského učence na foliu 118 b. 

b. Vyobrazení Nebeského města  na foliu 289a. 

c. Vyobrazení postavy Ďábla na foliu 289 b. 

9. Pozdější zápisy významných osobností 
a. Zápis B. Dudíka. 

b. Zápis Ferdinanda I. z roku 1527. 

c. Zápis J. Pečírky z 21.srpna 1860. 

d. List přilepený k přední desce rukopisu. Je zde zapsána hebrejská, řecká a 

latinská abeceda, pod nimi je pak zápis Bavora z Nečtin a nalepený lístek 

s hlaholskou a cyrilskou abecedou. 

10. Fotografie listů nekrologia 
a. Fotokopie nekrologických záznamů pro měsíc duben. 

b. Fotokopie nekrologických záznamů pro měsíc říjen. 

c. Fotokopie nekrologických záznamů pro měsíc duben. 


