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Otázkami spojenými s počátky zájmu českých králú o Vratislavsko se Tomáš Velička 

zabývá již poměrně dlouho. V souvislosti s púvodním východiskem - závětí knížete Jindřicha 

IV. Vratislavského - se mu téma rozrostlo na několik námětových okruhú, což je patrné i 

v předkládané diplomové práci. Autor ji vypracoval na základě široké škály pramenú a 

zevrubné znalosti literatury, v níž logicky dominuje literatura polská. 

Práce je uvedena zhodnocením pramenné základny a stávající literatury (v přehledu 

jsem postrádala zmínku o statích otištěných ve sborníku Slezsko, země Koruny české, NG, 

Praha 2008 a oproti názvu kapitoly se vytratily i použité metodologické zásady). Zdúvodněn 

je zvolený časový mezník 1341 (dále k němu na s. 35), byť autor mohl podrobněji rozvést 

proč je pro něho nepřijatelný jiný datový zlom (nabízí se 1335 - pro Vratislavsko rozhodující, 

eventuálně 1339), než se pouze nepřímo vymezovat vllči inkorporační listině Karla IV., 

jinými slovy vúči datu 1348, které má svou oprávněnost nejen kvúli inkorporaci, která byla 

jednostranným aktem, ale především kvúli uzavření namyslovského míru. 

Vlastní pojednání je rozděleno do tří víceméně uzavřených celkú, jež spolu zdánlivě 

korespondují jen nepřímo. První kapitolu autor věnoval vylíčení česko-slezských vztahú od 

13. století do roku 1341. Z textu je patrné, že si je nejvíce jistý v líčení událostí poslední 

třetiny 13. století. Klíčová léta přechodu slezských knížectví pod svrchovanost českého krále 

jsou víceméně účelným shrnutím podstatného. K lenním slibúm je snad vhodné ještě dodat, že 

od konce 30. let 14. století se vztahovaly nejen ke králi a Českému království, ale též ke 

Koruně tohoto království (kdysi jsem o tom psala v PHS). Cennou je podklapitola věnovaná 

Bernardu z Kamence ajeho púsobení na dvoře Jindřicha IV. Má význam nejen pro 

charakteristiku této osobnosti, ale i v obecnější rovině - obohacuje naše představy o "migraci" 

středověkých rádcú a diplomatú. Střízlivě autor přistupuje k hypotézám o smrti vratislavského 

knížete Jindřicha IV. a její možné iniciaci z české strany. Jen na okraj - Glauchau (s. 40) je 

lépe lokalizovat do Vogtlandu, Saskem se tehdy rozumělo zhruba dnešní Sasko-Anhalt. 

Další část práce obsahuje podrobnou studii o postavení Kladska ve 13. a 14. století. 

Tomáš Velička se především soustředil na otázku, kdo nad Kladskem vládl v letech 1278-

1290, cožje i jeden z klíčových problémú řešení poněkud nejasné závěti Jindřicha IV., 

opředené celou řadou rozporných interpretací. Pramenně vyšel z nekrologia cisterciáckého 

kláštera v Kamenci ve Slezsku. Přesvědčivě - na základě kombinace rúzných písemných 



zpráv - píše o předání Kladska Jindřichu IV. Vratislavskému po bitvě na Moravském poli a 

následně dokládá, že kraji vládl až do konce života, tj. do 1290. Své tvrzení dokládá 

záznamem jména kladského kastelána Zdeslava ze Šternberka, kterého identifikuje jako 

Zdeslava mladšího (púsobil v Kladsku kolem 1295), a komparací tohoto typu záznamu 

s obdobnými v jiných nekrologiích. Následující podkapitola věnovaná kladským městúm 

poněkud vybočuje ze sledované linie výkladu a slouží k zdúraznění významu kladského 

regionu pro české krále. 

Třetí oddíl diplomové práce autor věnoval panovnickým testamentúm slezských 

Piastovcú. Stejně jako v předešlé části i zde svúj výklad uvedl teoretickým pojednáním o typu 

zkoumaného pramene, v daném případě panovnických testamentú. Jádro kapitoly představuje 

osvětlení testamentu Jindřicha IV. Vratislavského, který byl v literatuře již mnohokrát 

rozebírán po stránce diplomatické i obsahové, rúzně interpretován i zatracován jako falzum 

(naposledy se jím důkladně zabýval Tomasz Jurek, 1994). T. Velička se k závěti znova vrací 

v přesvědčení, že k ní ještě zdaleka nebylo řečeno poslední slovo. Zvláště pro studium dějin 

slezských knížat je užitečný přehled existujících testamentú zdejších Piastovcú, včetně 

podrobných odkazú na literaturu k nim. V testamentu Jindřicha IV. se autor soustředil na 

pasáž o zbožných darech, zvláště na "podezřelé" založení kláštera cisterciaček o 100 sester. 

Rozebírá klášteru darovanou soudní imunitu a dospívá k přesvědčení o reálnosti jejího udělení 

mimo jiné v propojení s Jindřichovým privilegiem pro vratislavskou katedrálu. Dále se 

zabývá zmínkou zachovávání klauzury, již nevidí jako dúvod ke zpochybnění pravosti závěti 

(Jurek) a nad překvapujícím počtem osazenstva proponovaného kláštera. Tato část práce 

púsobí nejpropracovanějším dojmem aje na ní patrné, že se autor otázkami kolem 

Jindřichova testamentu zabýval dlouho a dúkladně si promyslel vlastní koncept. O pravosti 

testamentu nepochybuje. Jen s Malachowiczovými často velmi smělými závěry je dle mého 

soudu třeba zacházet opatrně (s. 117). 

Předkládaná práce svědčí o dobré připravenosti autora pro práci historika, více zatím 

zaujatého dílčími problémy, jež je možno řešet v kratších detailních studiích. Diplomovou 

práci Tomáše Veličky doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 
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