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Předkládaná  práce  se  skládá  ze  tří  kapitol.  V její  první  části  jsem se  snažil  ukázat 

přehled rozvoje česko – slezských vztahů ve 13. a 1. polovině 14. století. Druhá kapitola se 

věnuje Kladsku jako pohraničnímu regionu. V její první části jsem se snažil vyřešit otázku 

příslušnosti Kladska v letech 1278 – 1290. V druhé části jsem se pokusil srovnat za pomoci 

zkoumání  konfirmačních  listin  postavení  měst  ležících  v kladské kotlině  s jinými  českými 

královskými  městy.  V poslední,  nejrozsáhlejší  kapitole,  se  pokouším  vyřešit  otázku 

autenticity testamentu Jindřicha IV. Vratislavského.

This work consists of three chapters. In its first part, I have tried to show an overview of 

the development of Czech - Silesian relations in the 13th and 1 14th century.  The second 

chapter is devoted to Klodzko as the border region.  In its first part,  I  tried to resolve the 

question of jurisdiction Klodzko in 1278 - 1290th In the second part I tried to compare using 

confirmatory study documents the status of a city located in the basin Klodzko with other 

Czech  royal  cities.  At  last,  the  largest  chapter,  I  have  tried  to  resolve  the  question  of 

authenticity of the testament of Henry IV. of Wroclaw.
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Kozel Cosel Koźle
Křešov Grüssau Krzeszów
Landek Bad Landeck Lądek Zdrój
Lehnice Liegnitz Legnica
Levín Lewin Lewin
Lubuš Leubus Lubiąż
Luboměř Liebenthal Lubomierz
Milíč Militsch Milicz
Minsterberk Münsterberg Ziębice
------------- Naumburg am Queis Nowogrodziec
Nisa Nysa Neisse
Nemodlín Falkenberg Niemodlin
Nová Ruda Neurode Nowa Ruda
Olešnice Oels Oleśnica
Opole Oppeln Opole
Osvětim Auschwitz Oświęcim
Otmuchov Ottmachau Otmuchów
----------- Wünschelburg Radków
Ratiboř Ratibor Ratibórz
Rudy Rauden Rudy
----------- Rützen Ryczeń
Stinava Steinau a. Oder Ścinawa
Střehom Striegau Strzegom
Střelín Strehlen Strzelin
Středa Neumarkt Środa Śląska
Svídnice Schweidnitz Świdnica
Teplice Bad Warmbrunn Cieplice
Těšín Teschen Cieszyn
Třebnice Trebnitz Trzebnica
Varta Wartha Bardo
Vratislav Breslau Wrocław
Zaháň Sagan Żagań
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relationships at the highest political level, but also about less significant contacts in the field 

of church administration, especially certain monastic orders.

We  also  did  not  neglect  to  mention  the  common  border  contacts,  which  began  to 

intensify due to the advancing wave of colonization on both sides of the border in the 13th 

century.

The  chapter  devoted  to  Klodsko  as  the  border  region  has  brought  to  two  sub-

conclusions.  The first one was the finding, which we reached by analysing of the Silesian 

monastery necrologies written in the 13th century. This finding has proved to be crucial in the 

question of jurisdiction Glatz from 1278 to 1290. The result of our study was that Klodzko 

remained in hands of Henry IV. Wroclaw until his death, and therefore the provisions of the 

testament concerning the return of land to czech King, had a full force. 

In  the  second  subchapter  we  came  to  the  conclusion  which  was  based  on  the 

confirmatory study of documents for the city lying in Klodzko valley. This study indicates 

that  the  interest  of  Czech  rulers  in  this  area  was  not  marginal.  The  comparision  with 

confirmations deeds for the Czech royal cities shows that they brought to the Czech kings as 

much attention as other comparable and larger royal towns of Bohemia.

The aim of the last chapter was to answer the question of authenticity of the testament of 

Henry IV. Probus which dates back to 1290. I tried him qualify for a testamentary practice of 

European monarchs and other Silesian princes. I managed to prove that although many of its 

provisions were not viable, or were in direct conflict with the policies of Prince, these facts do 

not have to mean that it is a fake. 

The result of the  comparison and examination of the different parts of the testament 

including the founding document  of the Cistercian convent,  was that most  likely it  is the 

original  version  of  Henry's  testament.  For  this  reason  we  have  to  reject  the  attempts  to 

consider it a fake created before the middle of the 14th century.
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Resumé
V první části překládané práce jsem se snažil ukázat rozvoj česko – slezských vztahů ve 

13. a 1. polovině 14. století. Nešlo jen o vztahy na nejvyšší politické úrovni, ale za neméně 

významné  považujeme  rovněž  kontakty  v oblasti  církevní  správy,  především  některých 

církevních  řádů,  v jejichž  struktuře  se  Čechy  a   Slezsko  nacházeli  v rámci  jedné  řádové 

provincie.  Neopomenuli  jsme  také  zmínit  běžné  hraniční  kontakty,  které  se  značně 

zintenzivňovaly díky postupující kolonizační vlně 13. století z obou stran hranice. 

Kapitola  věnovaná  Kladsku  jako  pohraničnímu  regionu  přinesla  dva  dílčí  závěry. 

Prvním  z nich  bylo  zjištění,  ke  kterému  jsme  dospěli  rozborem  slezských  klášterních 

nekrologií  doby 13.  století.  Toto zjištění se ukázalo jako zásadní v otázce pro příslušnost 

Kladska v letech 1278 – 1290. Výsledkem našeho zkoumání  bylo,  že  zůstalo až do smrti 

Jindřicha  IV.  Vratislavského  v jeho rukou a  tudíž  ustanovení  jeho testamentu,  týkající  se 

návratu této země českému králi, mělo plnou platnost. V druhé podkapitole potom vyplynulo 

ze zkoumání konfirmačních listin pro města ležící v Kladsku, že se rozhodně nedá mluvit o 

okrajovém zájmu českých panovníků o tuto oblast. Ve srovnání s potvrzovacími listinami pro 

česká královská města  plyne,  že  jim věnovali  čeští  králové stejnou pozornost,  jako jiným 

srovnatelným i větším královským městům v Čechách.

Cílem poslední  kapitoly bylo zodpovědět  otázku autenticity testamentu Jindřicha IV. 

Vratislavského  z roku  1290.  Pokusil  jsem  se  ho  zařadit  do  rámce  testamentární  praxe 

evropských panovníků i jiných slezských knížat. Snažil jsem se dokázat, že ačkoliv řada jeho 

ustanovení  nebyla  realizovatelných,  nebo  byla  v přímém  rozporu  s dosavadní  politikou 

knížete, nemusejí tyto skutečnosti znamenat, že se jedná o falzifikát. Výsledkem naznačeného 

srovnání  a  prozkoumání  jednotlivých  částí  testamentu,  včetně  zakládací  listiny  kláštera 

cisterciaček,  bylo  zjištění,  že  se  s největší  pravděpodobností  jedná  o  původní  verzi 

Jindřichova testamentu a odmítnout tam musíme pokusy, považovat jej za falzifikát vytvořený 

před polovinou 14. století.

In  the  first  part  of  the  this  thesis  I  deal  with  the  development  of  Czech  -  Silesian 

relations  in  the  13th  and  in  the  first  half  of  the  14th  century.  It  was  not  only  about 
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monumentálního pomníku, který ve 14. století ve Slezsku nemá obdoby. Téměř zcela mimo 

zájem  historiků  dosud  také  zůstává  epigrafická  stránka  nápisu  Jindřichova  náhrobku  a 

formulář  tohoto nápisu,1080 který v sobě skrývá některé  obraty,  se kterými se nesetkáváme 

příliš často. Takový výzkum by snad mohl přinést i některé nové poznatky ohledně datace a 

původce náhrobku.

Barbara Trelińska,  Gotyckie spiżowe płyty nagrobne w Polsce. Studia o formie i treściach ideowych, Poznań 
1997.
1080 Viz Walter Koch, „Dem got genad“ Grabformular und Aufgaben der Epigrafik, in: Der Tod des Mächtigen.  
Kult und Lultur des Todes spätmittelalterlicher Herrscher, hrsg. von Lothar Kolmer, Paderborn – München – 
Wien – Zürich  1997, s.  281 – 297; Andreas  Zajic,  „Zu ewiger  gedächtnis aufgericht“. Grabdenkmäler  als  
Quelle für Memoria und Repräsentation von Adel und Bürgertum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit.  
Das Beispiel Niederösterreichs, Wien – München 2004, s. 239 – 330.
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v některých  případech pro jejich vysvětlení  hledat  paralely jinde,  případně  odkázat  na to, 

jakým způsobem je dochována – tedy součástí testamentu. A zde již platí výše uvedené. Jak 

nám ukazují  testamenty  západoevropských  panovníků,  bývaly  jejich  poslední  vůle  občas 

měněny jejich nástupci, kteří se jejich původní formou nechtěli řídit. Z toho důvodu je někdy 

obtížné vést  přesnou hranici  mezi  jejich originální  a zfalšovanou částí.  Tento postřeh,  dle 

mého soudu, platí plně i pro testament Jindřicha IV. Vratislavského. Není proto asi zjistitelné, 

zda byly některé jeho části přidány, či změněny dodatečně. Přesto se ale domnívám, že nejsou 

vážné překážky pro to, abychom ho považovali za pravý a v souvislosti s výše řečeným za 

skutečný odraz přání Jindřicha samého a jeho okolí v  nejtěžších životních chvílích, zvláště 

pokud listinný  formulář  nevzbuzuje  vážnějších  pochybností  o  jeho  slučitelnosti  se stylem 

Jindřichovy kanceláře.1078

Jaké  by  mohly  být  výhledy  do  budoucna?  Bližšího  osvětlení  by  si  nepochybně 

zasloužila  problematika  konfirmačních  listin  nejen  pro  česká,  ale  i  pro  slezská  města, 

k čemuž, doufejme, bude v blízké době příležitost. Pokud jde o testamenty, zde se budoucím 

badatelům nabízí široké pole působnosti. Netýká se to pouze slezské a české oblasti. Totéž lze 

říci  pro  mimoměstské  testamenty  v říši,  které  by  si  zasloužily  celistvého  uchopení  a 

pojednání.

Jaké další perspektivy vidíme pro bádání nad závětí Jindřicha IV.? Jistý výsledek by 

mohlo  přinést  zevrubnější  probádání  pramenné  situace,  kdy,  jak  známo,  je  testament 

zachován ve svou opisech – starším v kopiáři  katedrální  kapituly;  mladším v transsumptu 

vratislavské  městské  rady z roku 1495.   Zvláště  u  druhého z nich  bychom se mohli  ptát, 

k čemu městská rada ověřený opis testamentu potřebovala. Zajímavý by byl také bližší pohled 

na vzájemný vztah obou opisů.  A konečně samotné závěti  slezských Piastovců by rovněž 

zasluhovaly více pozornosti, než se jim doposud dostávalo.

S úmrtím Jindřicha Proba se potom pojí další ne zcela probádaný problém – totiž jeho 

náhrobek.1079 Ať už jde o jeho dataci, vztah náhrobní desky a tumby a také konečně původce 

1078 Viz komentář k vydání listiny v SUb V, č. 451.
1079 Hermann Luchs, Schlesische Inschriften von 13. bis 16. Jahrhundert, Breslau 1879, s. 9 - 10; M. Gumowski, 
Nagrobek Henryka IV w kościele Św. Krzyża we Wrocławiu, Zaranie Śląskie 1935, 3, s. 148 – 159; 4, s. 229 – 
238; Z. Michniewicz, Biały orzeł na grobowcu Henryka IV we Wrocławiu, Roczniki sztuki śląskiej I, 1959, s. 34 
– 45; Henryk Andrulewicz, Geneza orła białego jako herbu Królestwa polskiego w roku 1295, SŹ 13, 1968, s. 1 
–  26;  Janusz  Kęblowski,  Treści  ideowe  gotyckich  nagrobków  na  Śląsku,  Poznań  1970,  s.  42  -  61;  Janusz 
Kęblowski, Pomniki Piastów śląskich w dobie średniowiecza, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971, 
s.  44  –  72;  T.  Dobrowolski,  Stań  badań  nad nagrobkami  książąt  piastowskich  i  innymi  średniowiecznymi  
pomnikami Śląska,  Roczniki Sztuki Śląskiej X, 1976, s. 147 – 171; Romuald Kaczmarek,  Nagrobek księcia 
Henryka IV Probusa a wrocławska rzeźba architektoniczna, in: O sztuce sepulkralnej na Śląsku, ed. Bogusław 
Czechowicz,  Arkadiusz  Dobrzyński,  Wrocław  1997,  s.  23  –  34;  tentýž,  Kolegiata  Krzyża  Świętego  we 
Wrocławiu jako fundacja Henryka IV Probusa. Impuls i następstwa – świadectwa ikonograficzne, in: Śląsk w 
czasach Henryka IV Prawego, Wrocław 2005, s. 85 – 100; Jarosław Jarzewicz, Alicja Karłowska – Kamzowa, 
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s největší pravděpodobností identifikovatelný s českým šlechticem Zdeslavem ze Šternberka, 

který zemřel roku 1290, nýbrž jeho příbuzným, který zemřel až později a který byl tím, jenž 

vykonával funkci kladského purkrabího. Pro příslušnost Kladska v letech 1278 – 1290 z toho 

plyne, že zůstalo až do smrti Jindřicha IV. Vratislavského v jeho rukou, a tudíž ustanovení 

jeho testamentu týkající  se návratu této země českému králi  mělo plnou platnost.  V druhé 

podkapitole  potom  vyplynulo  ze  zkoumání  konfirmačních  listin  pro  městské  kladské 

příjemce, že se rozhodně nedá mluvit o okrajovém zájmu českých panovníků o tuto oblast. Ve 

srovnání s potvrzovacími listinami pro česká královská města plyne, kromě nečetných rozdílů 

především v otázce jazyka  konfirmačních listin,  že dvěma kladským městům – Kladsku a 

Bystřici  –  věnovali  čeští  králové  stejnou  pozornost  jako  jiným  srovnatelným  i  větším 

královským městům v Čechách.

 V poslední  kapitole,  které  bylo  věnováno  nejvíce  prostoru,  stály  v centru  zájmu 

panovnické  testamenty.  Do  rámce  testamentární  praxe  evropských  panovníků  i  jiných 

slezských knížat jsem se pokusil zařadit  poslední vůli Jindřicha IV. Vratislavského. Snažil 

jsem se dokázat, že ačkoliv řada jeho ustanovení nebyla realizovatelná, nebo byla v přímém 

rozporu  s dosavadní  politikou  knížete,  nemusejí  tyto  skutečnosti  znamenat,  že  se  jedná  o 

falzifikát  sepsaný  někdy  před  polovinou  14.  století  snad  některým ze  členů  svatokřížské 

kapituly.  Uvedením  příkladů  západoevropských  panovníků  jsem  ukázal,  že  i  oni  někdy 

nechávali sepisovat testamenty s nerealizovatelnými a nereálnými ustanoveními. Přesto však 

jejich  pravost  nebyla  zpochybňována.  Vyplývá  to  z charakteru  pramene  samotného  a 

z okolností, za kterých vznikal. Touhou testátora bylo zajistit si tváří v tvář smrti posmrtnou 

spásu a pro dosažení takového cíle se často uchylovali k neobvyklým a přehnaným projevům 

zbožnosti. Úplně stejně se v bezprostředním nebezpečí ohrožení smrti choval i Jindřich IV. 

Vratislavský.  V rozporu se svou tehdejší  politikou rozdělil  své země mezi  více Piastovců, 

nešetřil  dary  ve  prospěch  církve  včetně  nově  zakládaného  kláštera  cisterciaček,  kterému 

hodlal přenechat celou plochu knížecího hradu na Tumském ostrově ve Vratislavi. Také v jiné 

listině vydané tentýž den postoupil vratislavskému kostelu nebývalá knížecí práva. Všechno 

to  zapadá  do  vnitřního  rozpoložení  jiných  panovníku,  kteří  nechávali  stejným  způsobem 

sepisovat svou poslední vůli. Významným argumentem pro pravost se mi také zdá nejasnost, 

za  jakým účelem by případný falzátor  takovým klopotným způsobem falšoval  Jindřichův 

testament. Srovnávací výzkum jiných slezských falz prokázal, že podmínky,  za kterých by 

falzum testamentu vznikalo, by patřily spíše mezi nestandardní v porovnání s tím, jak se ve 

Slezsku  obvykle  postupovalo.  Rozbor  zakládací  listiny  kláštera  cisterciaček,  obsažený 

v Probově poslední vůli, nám ukazuje, že ačkoliv řada ustanovení je velmi nečekaných, dají se 
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Závěr
Jak jsme se snažili ukázat v první kapitole předkládané práce, česko – slezské vztahy ve 

sledovaném  období  nabývaly  postupně  značné  plasticity.  Nebyly  to  pouze  kontakty  na 

nejvyšší politické úrovni, které určovaly poměr obou zemí, ale přinejmenším stejně významné 

shledáváme  kontakty  v církevní  oblasti,  které  se  počínaly  rozvíjet  již  od  christianizace 

slezského území. Užší formu však nabyly s příchodem některých církevních řádů, v nichž se 

Čechy a Slezsko (Polsko) stávaly součástí jedné řádové provincie. Díky postupu kolonizátorů 

z obou stran  hranice  se  rovněž  oživují  každodenní  přeshraniční  kontakty  obyčejných  lidí. 

Plasticitu vzájemných kontaktů potom dokreslují hospodářské spojnice mezi oběma regiony, 

viditelné především v oblasti horního práva a mincovnictví. Úzká sounáležitost mezi zeměmi 

potom umožnila poměrně hladký průběh ovládnutí Slezska Janem Lucemburským od sklonku 

20.  let  14.  století.  Pro  tuto  koncovou  fázi  ovládnutí  Slezska  českým  králem,  završené 

Karlovou inkorporací této země ke Koruně české, však nezapomínejme na aktivitu Přemysla 

Otakara  II  a  Václava  II.  Stranou  zájmu  historiků  doposud  zůstávalo  zvláště  epizodické 

působení Václava II. ve Vratislavsku jako poručníka nezletilých synů Jindřicha V. Tlustého. 

Jak jsem se snažil ukázat, kontakty města Vratislavi s českým králem během jeho poručnictví 

mohly  být  poměrně  čilé.  Nemusely  se  omezovat  pouze  na  platby  daní,  ale  je  velmi 

pravděpodobné,  že  vyslanci  slezské  metropole  navštěvovali  Václavův dvůr  snad nejen  za 

účelem žádosti o vydání listin. Takový pohyb mezi Slezskem a Čechami se netýkal pouze 

vratislavských vyslanců. Na příkladě Bernarda III. z Kamence jsme si ukázali úzká propojení 

mezi  hornolužickou,  slezskou a  českou šlechtou  a  kariérní  cesty osob,  které  se  nemusely 

omezovat na působení v jednom regionu.

Kapitola  věnovaná  Kladsku  jako  pohraničnímu  regionu  přinesla  dva  dílčí  závěry. 

V první podkapitole  bylo mým cílem zjistit,  jestli  Kladsko přešlo zpět pod vládu českého 

krále  ještě  před  smrtí  Jindřicha  IV.  Vratislavského,  nebo  až  po  ní,  jak  nám  říká  jedno 

z ustanovení jeho testamentu. Provedl jsem srovnání zápisů jednotlivých slezských kastelánů 

ve  slezských  klášterních  nekrologiích,  která  zahrnují  období  13.  století.  Zkoumáním 

srovnatelných podmínek zařazení do klášterního nekrologia jsem došel k závěru, že Zdeslav 

ze Šternberka,  vystupující  v kameneckém nekrologiu  s titulem kladského purkrabího,  není 
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pochopitelně  vylučovalo  jakéhokoliv  očitého  svědka  „falšované“  skutečnosti.  Nacházíme 

však mezi nimi i některé odvážnější falzátory, kteří se  neobávali vyhotovit padělanou listinu 

jen o tři desetiletí později, než na jaké datum byla vystavena.1074 V jednom případě by odstup 

mohl být ještě menší.1075 Jak vidno, takové případy jsou málo časté a tvoří ani ne 10% všech 

rozpoznaných  falz.  Kam  bychom  mohli  zařadit  možné  falzum  Jindřichova  testamentu? 

Tomasz Jurek předpokládá,  že vzniklo mezi někdy v rozmezí  zhruba 1320 – 1350. To by 

v každém případě znamenalo nejvyšší odstup od zlistiňované skutečnosti asi 60 let, nejmenší 

asi 30 let. Tedy odstup kratší, než se s ním většinou setkáváme u slezských diplomatických 

falz.  Jurek  hypoteticky pojí  falzátora  testamentu  se  svatokřížskou kolegiátou1076 –  jen pro 

úplnost dodejme, že ta není původcem žádného z falz, hlásících se do 13. století. Zde hráli 

nejvýznamnější úlohu lubušští a kamenečtí cisterciáci a také třebnické cisterciačky.1077

1074 SUb III, č. 558, 587; SUb IV, č. 442, 458; SUb V, č. 496, 500.
1075 SUb VI, č. 468.
1076 Tomasz Jurek, Testament..., s. 97.
1077 Roman Stelmach, O celowości i metodach fałszowania..., s. 375.
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kde snad z dnešního pohledu nelogicky rozdělil tak klopotně a nesnadno spojený celek zemí, 

kde vládl. Kdyby je však odkázal jednomu z knížat, zcela jistě by se pozvedli jiní nespokojení 

Piastovci.  Jejich rozdělením mezi  více  dědiců  chtěl  sporům zamezit  a  chránit  tak  mír.1064 

Možná měl tehdy před očimami biblické výjevy, které se mu zpřítomňovaly v těžké situaci, 

biblická  vyjevení  poslední  vůle  bezprostředně  před  smrtí  Jakuba,  Mojžíše,  nebo Kristovy 

poslední rozmluvy.1065 Snažil se zajistit si spásu své duše v těchto konečných chvílích. Možná 

proto  sáhl,  nepochybně  v součinnosti  se  svým  okolím,  k formulování  záměru  usadit  na 

Tumském ostrově  cisterciácké  jeptišky,  které  by se  za  něho modlily  v tak  hojném počtu. 

Nezdá  se,  že  by  byla  činěna  nějaká  výraznější  opatření  k jejich  usídlení  ještě  před 

Jindřichovým ulehnutím na smrtelné lůžko. Zazněla zde již myšlenka o spolupůsobení jeho 

okolí  na znění poslední vůle.  Nemůžeme zapomínat,  že jednou z těchto osob byl  Bernard 

z Kamence, který se část svého života pohyboval ve vyspělejším prostředí, pravděpodobně 

studoval  na  některé  z italských  univerzit,  a  který  navíc  již  měl  zkušenosti  se  zakládáním 

kláštera cisterciaček. 

Nemůžeme  se  taktéž  ubránit  otázce,  pokud  přijmeme,  že  máme  před  sebou  falzum 

Jindřichova testamentu sepsané okolo poloviny 14. století,1066 jaký by mělo smysl  falšovat 

listinu  nikdy  nevzniknuvšího  kláštera  a  navíc  takovým  způsobem,  který  by  jistě  budil 

pozornost nejen moderních badatelů, ale i vnímavějších současníků. Podívejme se nyní krátce 

na slezská listinná falza, jejichž údajné datum vyhotovení sahá nejdále do roku 1300. Až do 

počátku  14.  století  rozpoznáváme  ze  všech  listin  editovaných  v šesti  svazcích  Slezského 

diplomatáře 6,2 % kusů, která jsou označována za falza.1067 Nejčastěji byla falza vydávána za 

listiny Jindřicha Bradatého,1068 dále Boleslava Rogatky,1069 Jindřicha Proba1070 a také Jindřicha 

III.  Bílého,  Jindřicha  III.  Hlohovského1071 a  řady  dalších,  abychom  vyjmenovali  jen  ty 

nejdůležitější.1072 K sepsání falza se přistupovalo zpravidla s dostatečným časovým odstupem, 

kdy  již  nemohli  žít  žádní  svědci.1073 Pokud  prolistujeme  stránky  Slezského  diplomatáře, 

zjišťujeme, že u alespoň přesněji datovatelných prokazatelných listinných falz se nejčastější 

odstup od doby, do které se falzum hlásilo, skutečně pohyboval v rozmezí 100 – 200 let. A to 

1064 Marek Barański, Książęta i społeczeństwo..., s. 31.
1065 Herbert Edward John Cowdrey, Death-bed Testaments..., s. 704.
1066 Tomasz Jurek, Testament..., s. 96.
1067 Roman Stelmach, O celowości i metodach fałszowania źródeł dyplomatycznych na średniowicznym Śląsku, 
in: Ad fontes. O natirze źródła historycznego, pod red. S. Rosika i P. Wiszewskiego, Wrocław 2004, s. 375.
1068 31 listin.
1069 Deset listin.
1070 Devět listin.
1071 Oba šest listin.
1072 Roman Stelmach, O celowości i metodach fałszowania..., s. 377.
1073 Roman Stelmach, O celowości i metodach fałszowania..., s. 382.
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Učinil  tak  ovšem neveřejně ve společnosti  jen několika  málo  osob.  Tento  akt  měl  za  cíl 

zřejmě  sejmutí  exkomunikace  z jeho  osoby.1054 Největší  rozpor  mezi  dary  a  reálnými 

možnostmi  královské  komory prokazuje  testament  Ludvíka  IX.  Svatého,  který  odkazoval 

obrovské  dary  církvi  a  chudým,  které  přesahovaly  možnosti  fisku.1055 Ještě  bohatší  dary 

odkazoval jeho otec.1056 Nesmírně obsažný byl rovněž testament Ludvíkova bratra Alfonse 

z Poitiers,  který  ve  své  poslední  vůli  obdaroval  na  sto  osob  a  dokonce  150  církevních 

institucí.1057 Středoevropské poslední  vůle  bývaly v tomto  ohledu skromnější,  i  když  třeba 

poslední  odkaz  ženy  Friedricha  Sličného,  Alžběty  z Aragonu,  potěšil  dlouhou  řadu 

rakouských církevních institucí.1058

Co  z výše  řečeného  vyplývá  pro  námi  zkoumaný  testament  Jindřicha  IV. 

Vratislavského? Jistě byly během jeho života okamžiky, kdy kníže myslel na spásu své duše. 

Podle dochovaných listin tuto potřebu pociťoval nejsilněji na přelomu 70. a 80. let, kdy si 

zajišťoval podle těchto svědectví posmrtnou památku. Požadavek na liturgickou vzpomínku 

tak  přicházel  ke  slovu  při  udělování  knížecích  milostí  církevním  institucím  –  udělování 

soudních a hospodářských imunit,1059 různých darů,1060 odškodnění za způsobené škody.1061 

Nejednou si také vymiňoval liturgickou vzpomínku, kromě svých předků, na jiné osoby. To je 

případ  hlavně  zakládací  listiny  svatokřížské  kolegiáty,  která  obsahuje  ustanovení  o 

vzpomínkách  také  na  Přemysla  Otakara  II..1062 Českého krále  měli  také  vzpomínat  každý 

týden minsterberští špitálníci a pro jeho spásu duše se postarat o jednoho nemocného, jak je 

uvedeno v Jindřichově listině  z roku 1282.1063 Nejsilněji  však tuto potřebu pociťoval,  jako 

každý v jeho době, když tušil,  že se jeho pozemské dny naplňují. V tomto smyslu je třeba 

chápat jeho poslední rozhodnutí – velké privilegium pro vratislavský kostel a jeho testament, 

1054 Peter Knoch, Die letztwilligen Verfügungen..., s. 107, 109.
1055 Hans-Joachim Schmidt,  „...jako bychom ještě žili...“..., s. 10; Elizabeth A. R. Brown,  Royal Testamentary 
Acts..., s. 421.
1056 Elizabeth A. R. Brown, Royal Testamentary Acts..., s. 421.
1057 Tamtéž.
1058 UBLOE 5, č. 511, Amalie Fössel, Testamente römischer Königinnen..., s. 400 – 405.
1059 SUb IV, č. 311: „ac pro salutari anime nostre et omnium nostrorum progenitorum remedio“; SUb IV, č. 420: 
„pro peccatis nostris et salute…“
1060 SUb IV,  č.  353:  v arenze  stojí:  „…nequaquam ambigimus,  quin  pro ipsis  felici  commercio  sempiterne  
beatudinis premia consequamus.“  a v naraci:  „… pro nostre salutis et progenitorum nostrorum remedio…“; 
SUb V, 26: „pro nostra salute et remedio animarum nostrorum progenitorum…“;  SUb V, 448: „ in remedium 
nostrorum peccaminum…“
1061 SUb IV, 403: „ ut eciam ab eisdem ad deum nostri memoria frequencior permaneret…“
1062 SUb V,  č.  367:  „ pro remedio  peccatorum nostrorum nostraque ac parentum nostrorum eterna  salute,  
specialiter eciam in sublevamen anime patrui  nostri  karissimi domini Wladizlai  pie  recordacionis quondam 
Salzburgensis archiepiscopi necnon illustrium principum domini Ottokari quondam regis Bohemie ac Boleslaii  
ducis Cracovie avunculorum nostrorum, quorum memoria sit beata.“
1063 SUb V, č. 73:  „pro anima domini Othakari pie memorie regis Bohemie qualibet feria sexta unam missam  
dicant pro defunctis et unum infirmum specialem teneant sibi in necessariis providentes.“
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tyto požadavky významnější a nákladnější, tím menší existovala šance na jejich realizaci.1042 

Také  u  evropských  panovníkům  se  sekáváme  s málo  realistickými  testamenty,  jejichž 

naplňování  bylo  od počátku nejasné.  V řadě případů není zřejmé,  zda nebyl  testament  do 

konečné podoby upraven až po smrti panovníka1043 – z písemných pramenů totiž vyplývá, že 

umírající dával ústní pokyny, jejichž vložení do závěti však mohlo být nejisté.1044 V některých 

sporných  případech  tak  nelze  určit  přesnou  hranici  mezi  pravou  a  zfalšovanou  částí 

testamentu, přičemž o jeho výsledné podobě rozhodoval platný kulturní kód.1045 Otázka zní, 

do jaké míry ovlivňovaly svobodnou vůli testátora věcné a formální okolnosti, které nemusely 

být artikulovány jen příbuznými či zpovědníkem, ale také „zákony“ zbožnosti, konvencí nebo 

dokonce módou.1046

Na  smrtelném  loži  se  často  panovník  uchyloval  k formě  veřejného  pokání  –  tak 

například učinil umírající císař Ota IV.1047, Václav II.,1048 ale také Petr III. Aragonský, který si 

na smrtelném loži přál propuštění nespravedlivě vězněných.1049 Takové akty pokání se mohly 

promítnout do některých nerealistických ustanovení posledních pořízení. Protože testamenty 

nabývaly platnost až po smrti vydavatele, mohly být často falšovány. Jako příklady „úprav“ 

testamentů  následníky  trůnu,  jimž  byly  určeny,  uveďme  Ludvíka  VIII.,  který  nechal 

z testamentu  vymazat  zmínky  o  dělení  berního  výnosu;  synové  Petra  III.  Aragonského 

dokonce  nechali  otcův  testament  přepsat  v královských  registrech.1050 Poslední  vůle  proto 

bývaly svými  vydavateli  vybavovány sankcemi  a  právními  pojistkami  – morálními  apely, 

osobními  přísahami  nástupců,  sliby  věrných,  sankcemi  pro  ty,  již  se  jimi  nebudou  řídit, 

jmenováními vykonavatelů poslední vůle. Dodržování mohlo poslední vůli zajistit zhotovení 

ve  více  exemplářích,  případně  veřejná  prezentace.  Friedrich  II.  jej  zařadil  do  sbírky 

zákonů.1051 Někdy  mohlo  docházet  i  k absurdním  přáním,  jako  požadavek  posledního 

testamentu Petra III. Aragonského z 2. listopadu 1285 rezignovat na  sicilskou korunu a vrátit 

ji  papeži.1052 Přesto  pravost  dokumentu  jako  takového  není  zpochybňována.1053 Petr 

Aragonský zde rezignoval na Sicílii,  pro jejíž zisk tolik obětoval a kterou skutečně získal. 

1042 Lothar Kolmer, Einleitung..., s. 19.
1043 Viz například testament císaře Jindřicha VI.
1044 Hans-Joachim Schmidt, „...jako bychom ještě žili...“..., s. 7.
1045 Tamtéž.
1046 Martin Bertram, Mittelalterliche Testamente..., s. 528.
1047 MGH, Const. 2, s. 51.
1048 Hans-Joachim Schmidt, „...jako bychom ještě žili...“..., s. 14.
1049 Peter Knoch,  Die letztwilligen Verfügungen König Peters III. von Aragon und die Sizilien-Frage, DA 24, 
1968, s. 96.
1050 Hans-Joachim Schmidt, „...jako bychom ještě žili...“..., s, 16.
1051 Tamtéž.
1052 Peter Knoch, Die letztwilligen Verfügungen..., s. 97.
1053 Tamtéž.
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Otázka širšího srovnání zakládacích listin, nejen slezských a nejen jejich areng, je jistě 

záměrem,  který  by  v mnohém  mohl  přispět  k pochopení  a  hlubšímu  vhledu  do  počátků 

různých  řeholních  domů,  jejich  vztahům  ke  svému  bezprostřednímu  okolí,  ke  svému 

zakladateli, stejně jako k jiným osobám, které se nějakým způsobem v tento prvotní okamžik 

dostaly  do  styku  se vznikajícím  klášterem,  třeba  svou  účastí  ve  svědečné  řadě,  nebo 

přivěšením pečeti na onu listinu. Odraz těchto lidí a potažmo dobrodinců v klášterní paměti1038 

je potom již otázkou, která by přesahovala rámec této úzce zaměřené studie. Přesto ani tento 

aspekt nelze při studiu zakládacích listin pouštět ze zřetele.

III. 2. 2. Testament Jindřicha IV. Vratislavského – autentický, nebo 

zfalšovaný?
Toto je otázka, kterou si položil před lety Tomasz Jurek, a následujícím způsobem na ni 

odpověděl: „Nie ulega wątpliwości, że znany obecnie testament – który uznajemy za falsyfikat  

– powstał bez znajomości autentycznego dokumentu. Wynika stąd, że autentyczny testament  

zaginął dość wcześnie, chyba w początku XIV wieku – w połowie tego stulecia fałszerz nie  

obawiał  się  już  zdemaskowania,  więc  istnienie  rzeczywistego  aktu  musiało  już  być  

zapomniane.“1039 Musel  tedy  podle  něj  existovat  pravý  testament.  Vyloučením 

„nevěrohodných“ zmínek se snaží jeho původní podobu rekonstruovat.1040 „Nevěrohodnost“ je 

tedy měřena výše uvedenými anachronismy a reálností znění. Může být však důvodem pro 

zavržení pravosti testamentu jeho nereálné znění?

Jak nám ukazují poslední vůle evropských panovníků vrcholného středověku, nemůže 

být  proveditelnost  testamentárních  ustanovení  měřítkem  jeho  pravosti  a  již  vůbec  ne 

nevyplnění těchto ustanovení následníky testátora. Byla to právě poslední vůle umírajících, 

která se často měnila v soubor nesplnitelných požadavků.1041 V zásadě se dá říci, že čím byly 

źródłoznawcze 38, 2000, s. 1 – 34.
1038 Ať už máme na mysli  různé památky hmotné ( k nim alespoň Christine Sauer,  Fundatio und Memoria.  
Stifter  und  Klostergründer  im  Bild,  1100  bis  1350 (=  Veröffentlichungen  des  Max-Planck-Instituts  für 
Geschichte,  Bd.  109),  Göttingen  1993),  či  odraz v paměti  v klášterní  historiografii,  nebo v nekrologiích.  Ke 
slezských  klášterním  nekrologiím  viz  výše.  K českým  nekrologiím  souhrn  starších  edic  Čeněk  Zíbrt, 
Bibliografie české historie II, Praha 1902, s. 633 – 635.  Bohužel v můžeme na tomto místě jen zopakovat slova 
Ivana Hlaváčka,  Die spätmittelalterlichen böhmischen Nekrologien…, s. 581 pronesená před 14 lety,  že nám 
stále chybí moderní ediční zpracovaní českých nejen klášterních (viz Hana Pátková, Středověké nekrologium z 
Hořovic  aneb  „memoria“  venkovské  farnosti,  Mediaevalia  historica  bohemica  11,  2007,  s.  229  –  238) 
nekrologií.  Obecnější  rozpravy  s jednou  malou  výjimkou  v úvodu  studie,  která  je  zároveň  jednou  z mála 
moderních  edic  tohoto  materiálu  Ivan  Hlaváček,  Neznámý  český  klášter  doby  lucemburské  (duchcovské  
dominikánky ve světle klášterního nekrologia), Sborník archivních prací 22, 1972, s. 163 - 182 pak zcela chybí.
1039 Tomasz Jurek, Testament..., s. 96.
1040 Tomasz Jurek, Testament..., s. 95 – 96.
1041 Hans-Joachim Schmidt, „...jako bychom ještě žili...“..., s. 11.
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části  fundačního procesu jsou daleko častější například u dominikánů,  ať už zde zmíníme 

jejich řeholní domy v Poznani,1026 Toruni,1027 Wronkách1028 nebo Słupsku1029.

Shrneme-  li  výše  rozvedené  úvahy,  zakládací  listina  nerealizovaného  kláštera 

cisterciaček  ve  Vratislavi  je  svým umístěním  do  fundačního  schématu  v rámci  slezských 

cisterciáckých klášterů jedinečná svým postavením, avšak již rozhodně nikoliv při srovnání 

jiných  cisterciáckých  založení  z okolních  zemí  a  už  vůbec  ne,  komparujeme-li  ji  se 

zakládacími listinami jiných řádů.

 Srovnáváme-li  kupříkladu  arengy  slezských  fundačních  listin,  zjišťujeme  různé 

motivace  jejich  vydatelů,  přirozeně  s vědomím,  jaké  využívání  této  části  listin  přináší.1030 

Nacházíme  arengy  od  poměrně  obšírných1031 až  k zcela  nepatrným.1032 Hledali-li  bychom 

rozdíly podle řádového prostředí jako příjemců, zřejmě bychom nějaké odlišné rysy nenašli. 

Vůbec  nejčastěji  se  objevuje  typ  tzv.  memoria-oblivio,1033 to  znamená  vyjádření  paměti, 

kterak  upadá  v zapomnění,  pokud  není  zachycena  písemně.1034 Objevují  se  však  také 

formulace  o  nestálosti  života,1035 spásy  celého  křesťanstva1036 nebo  citát  z evangelia 

s navázáním dalších myšlenek.1037

1026 KDW I, č. 243.
1027 Preussisches Urkundenbuch I, 2. Teil, hrsg. von August Seraphin, Königsberg 1909, č. 197.
1028 KDW I, č. 489.
1029 Pommersches Urkundenbuch II, Abt. 2 (1278 – 1286), hrsg. von Rodgero Prümers , Stettin 1885, č. 1126.
1030 S uvědoměním si časového vývoje,  který do utváření areng také zasahoval. Srov. alespoň základní práce 
k tématu Heinrich Fichtenau, Arenga, Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln, Mitteilungen 
des  Instituts  für  österreichische  Geschichtsforschung,  Ergänzungsband  18,  1957;  pro  polské  území  potom 
Tomasz Nowakowski,  Idee areng dokumentów ksiąźąt polskich do połowy XIII wieku, Bydgoszcz 1999; Anna 
Adamska, Arengi w dokumentach Władysława Łokietka. Forma i funkcje, Kraków 1999.
1031 nad všemy vysvítá  arenga  zakládací  listiny kolegiáty sv.Kříže ve Vratislavi-  SUb V,  č.  367- „Religiosa 
benignitas,  que  divini  numinis  cultibus  ampliandis  studio  sollicite  devocionis  invigilat,  hac  nos  precipue  
necessitatis lege constrinxit, ut, quos a deo suscepta principandi prerogativa magnificat, divinos honores piis  
extollamus officiis ac caritativis operibus imitemur ad laudem et gloriam regis celi. Cupientes igitur deo gratis  
divorum principum progenitorum nostrorum inherere vestigiis, ut et nos de talento nobis credito quidpiam in  
thesauros celestis patrisfamilias apponamus eique katholice subieccionis debita tribuamus indicia, per quem 
reges regnant et potentes scribunt iusticiam…“, kde se ozývá Jindřichovo chápání vlády jako přímo přijaté od 
Boha i povinnost vyzvedávat slávu boží, viz též výše.
1032 Jako například u ratibořských dominikánek- CDS II., č. 10.
1033 Jako například pro Křešov-  SUb VI, č. 65: „Facta mortalium quamvis sollempnia ac laude digna, si non  
scripto durabili testimonioque probabili fulciuntur, cito memorie hominum per decursum temporis elabuntur“. 
1034 Viz Anna Adamska, Arengi w dokumentach…, s. 43 – 77.
1035 SUb  I,  č.  45-  cisterciáci  v Lubuši:  „Quandoquidem  velocitate  dierum  nostrorum  transituri  sumus  |  
quemadmodum fugere solet  umbra vel  evanescere fumus, consultissimum constat anime salvande providere,  
cuius vitam scimus in | eternum permanere“.
1036 SUb III, č. 269- dominikáni v Ratiboři: „…nutu divino inspirati honestaque virorum religiosorum fratrum 
ordinis  Predicatorurn  conversacione  illecti,  pensantes  nichilominus,  quis  fructus,  que  utilitas  nobis  totique  
populo  Christiane  ex  eorum  salutaribus  monitis,  verbi  dei  predicacionibus  et  exemplis  in  futurum  posset  
provenire…“.
1037 SUb III, č. 60: „Rex regum dominus Ihesus Christus in suis pauperibus se asserit refovi et foveri dicens in  
ewangelio: Quod uni ex minimis meis fecistis, michi fecistis. In quibus verbis luce clarius fideles suos ammonet  
et informat, ut hii,  quos universitatis conditor bonis temporalibus in hoc mundo plus ceteris honestavit, per  
opera misericordie. quibus repromissio vite eterne facta est in celis, inmarcescibiles sibi preparent mansiones“; 
srov.  Anna  Adamska,  Treści  religijne  w  arengach  polskich  dokumentów  średniowiecznych,  Studia 
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do 2. – 3. části schématu J. Zawadzke. A nakonec se obraťme k chronologicky nejstarší listině 

–  klášteru  v Lubuši.1013 Listina  pozoruhodná  i  z hlediska  dějin  německého  osídlení  ve 

Slezsku1014 stála v minulosti často v zájmu mnoha badatelů také kvůli její pravosti, která však 

dnes již nebývá zpochybňována.1015 Tato listina z roku 1175 představuje fundační, ale také 

zároveň konfirmační akt.1016 Není zcela jasné, kdy cisterciáci skutečně přišli do budovaného 

kláštera,1017 avšak v roce 1175 zde již byli.1018 Z celkové situace vyplývá, že tato listina by 

opět patřila někam na závěr fundačního schématu J. Zawadzke. 

Aby však čtenář nenabyl dojmu, že všechny cisterciácké fundace byly zlistiňovány až 

v závěru  všech  aktivit  svázaných  se  založením kláštera,  uveďme  příklad  řeholního  domu 

v Mironicích  (Himmelstädt),  kdysi  v Nové Marce,  kde  máme  zachovánu  zakládací  listinu 

braniborského markraběte Albrechta III. z 22. května 1300.1019 Klášter ještě nepochybně nebyl 

osazen,  neboť  se  markrabě  obrací  na opata  kláštera  v Kolbaczi,  který  měl  nový výhonek 

cisterciáckého řádu osadit mnichy.1020 Podobný postup máme zdokumentován také v případě 

kláštera  ve  velkopolském  Paradyżu,  kde  comes  Bronissius dává  majetky  opatu  kláštera 

v braniborském Lehninu, aby zde vysadil nový cisterciácký klášter.1021 Podobný zlistiněný akt 
1022stojí  také  na  počátku založení  kláštera  ve velkopolské  Obrze.  Zde  však máme naštěstí 

k dispozici  celý soubor listin,  díky kterému nám fundační postup plasticky vystupuje před 

očima. Následně klášteru kníže Vladislav uděluje hospodářské imunity1023 a vše je uzavřeno, i 

když z hlediska pravosti ne zcela nesporným,1024 konfirmačním aktem fundátora.1025 Vyjdeme-

li trochu za hranice pouze cisterciáckého řádu, fundační listiny, které se dotýkají právě první 

1013 SUb I, č. 45.
1014 Josef Joachim Menzel, Die schlesischen Lokationsurkunden des 13. Jahrhunderts, Würzburg 1977, s. 110 – 
114.
1015 Andrzej M.Wyrwa, Jerzy Strzelczyk, Krzysztof Kaczmarek (edd.), Monasticon Cisterciense Poloniae...(tom 
II),  s.  203;  Heinrich  Appelt,  Urkundenfälschungen  in  Schlesien,  in:  Fälschungen  im  Mittelalter,  Bd.4.  
Diplomatische Fälschungen, Hannover 1988, s. 531 – 573 (zde. 541 – 557). 
1016 Tamtéž
1017 Některé narativní prameny uvádějí rok 1163 (Monumenta Poloniae historica II, wydał August Biełowski, 
Lwów 1872, s. 833), což se celkem všeobecně, až na výjimky (Heinrich Grüger, Leubus. Zisterzienserabtei. In: 
Jahrbuch  der  Schlesischen  Friedrich-Wilhelms-Universität  zu  Breslau  22,  1981,  s.  2),  přijímá  viz  Andrzej 
M.Wyrwa, Jerzy Strzelczyk, Krzysztof Kaczmarek (edd.), Monasticon Cisterciense Poloniae...(tom II), s. 203.
1018 SUb I,  č.  45:  „…monachos adductos  de Portensi  cenobio,  quod est  in  Theotonia super Salam fluvium,  
collocavi…“.
1019 CDBr I 18, č. 5, s. 371 – 373; Andrzej M.Wyrwa, Jerzy Strzelczyk, Krzysztof Kaczmarek (edd.), Monasticon 
Cisterciense Poloniae...(tom II), s. 252 (zde chybně uvedená citace zakládací listiny).
1020 CDBr I 18, č. 5, s. 371 – 373.
1021 KDW I, č. 126: „…obtuli et contuli locum proprietatis mee qui dicitur Gostekovve domino Henrico abbati et  
fratribus de Lenin, ad construendam novam abbaciam Ordinis Cisterciensis cui vocabulum est Paradisus…“.
1022 KDW I, č. 130, 131.
1023 KDW I, č. 133.
1024 Andrzej Marek Wyrwa, Procesy fundacyjne…, s. 132.
1025 KDW I, č. 215.
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Jindřichov,998 Rudy999 a nezdařenou fundaci kláštera na Tumském ostrově ve Vratislavi.1000 

Začněme poslední,  nezdařeným pokusem o založení.  Zde  se  evidentně  jedná  o akt,  který 

můžeme  stavět  hned  na  počátek,  tj.  k záměru  zřízení  kláštera  –  konventní  budovy  ještě 

nestály,1001 konvent ještě nebyl přítomen.1002 U kláštera v Rudách již tak jednoznačná situace 

nepanuje. Máme k dispozici zlistinění nesoucí datum 21. října 1258, které se zdánlivě tváří 

jako fundační.1003 Z dikce listiny vyplývá, že klášter už v té době musel fungovat.1004 Za co ji 

tedy  můžeme  považovat?  Někteří  autoři  soudí,  že  šlo  o  náhradu  za  zaniknuvší  prvotní 

fundační listinu, která měla být vystavena o několik let dříve,1005 jiní se potom domnívají, že 

tím Vladislav Opolský obnovoval fundaci, která z různých důvodů dvakrát ztroskotala – v 20. 

letech a potom vlivem mongolského nájezdu v roce 1241.1006 V každém případě se však zdá, 

že by ji bylo možno zařadit až do 3. části celého zakladatelského procesu. Velmi názorně 

můžeme sledovat postup fundace Jindřichova čtouce Liber fundationis claustri Sancte Mariae 

Virginis in Heinrichow a zároveň zakládací listinu, kterou vyhotovil Jindřich Bradatý roku 

1228.1007 Z konfrontace těchto dvou pramenů nám jasně vyplývá, že ona listina z roku 1228 

celý zakládací proces uzavírala1008 a v našem schématu ji tedy lze řadit na závěr poslední třetí 

části.  Zakládací  listině třebnického kláštera1009 kterou vydal  Jindřich Bradatý,  předcházelo, 

ovšem jen o několik málo měsíců,  papežské privilegium přijímající  klášter pod papežskou 

ochranu a  potvrzující  nadání  vratislavského  biskupa.1010 Na druhou stranu inkorporace  do 

cisterciáckého řádu nastoupila až o několik let později,1011 ačkoliv, jak se v literatuře přijímá, 

sestry  byly  uvedeny  do  kláštera  již  na  počátku  roku  1203.1012 Zde  vidíme  poněkud  jiný 

pořádek průběhu fundace, avšak zakládací akt, jak se nám dochoval z roku 1204 vřazujeme 
998 SUb I, č. 290.
999 SUb III, č. 277.
1000 SUb V, č. 451.
1001 Tamtéž: „…mandamus atque precipimus ipsi duci Glogouie fratri nostro, ut in loco nativitatis nostre, in  
antiqua videlicet area patris nostri, monasterium sanctimonialium fundat atque constituat…“.
1002 Tamtéž: „…in quo quidem cenobio collocentur moniales et virgines centum numero Cisterciensem ordinem  
profitentes, adiunctis eisdem viginti fratribus, qui familiares dicuntur…“.
1003 SUb III, č. 277.
1004 Tamtéž:: „…quod nos pari consilio eodemque consensu claustro de Wladislaw ordinis Cisterciensis a nobis  
fundato  super  fluvium,  qui  dicitur  Ruda…“ a  „…in  omnibus  villis,  prediis  et  possessionibus,  quas  modo 
possident  et  quas  in  posterum  per  industriam  ipsorum  vel  per  collationem  proborum  virorum  poterint  
adquirere…“
1005 Antoni Barciak, Klasztor cystersów w Rudach. Zarys dziejów, in: Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym 
Śląsku w świetle badań terenowych w latach 1992 – 1995, pod red. L.Kajzera, Katowice 2001, s. 23; Wojciech 
Dominiak, Ostatní władca Górnego Śląska…, s. 209.
1006 Norbert  Mika,  Początki  klasztoru  rudzkiego  (do  końca  XIII  wieku),  in:  Klasztor  cystersów  w  Rudach, 
redakcja naukowa Norbert Mika, Racibórz 2008, s. 19.
1007 SUb I, č. 290.
1008 Księga Henrykowska, s. 183 – 184 (kapitola 21 knihy první, Ratio fundationis monastrii).
1009 SUb I, č. 100.
1010 SUb I, č. 99.
1011 SUb I, č. 180.
1012 Benedykt Zientara, Henryk Bradaty i jego czasy, Warszawa 1997, s. 139.
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za  potvrzení  fundace  již  existujícího  kláštera.990 Za  možné  datum  fundace  pak  navrhuje 

s opatrností  přijmout  rok  1255,  který  se  nachází  jako  datum  založení  tohoto  konventu 

v jednom  raně  novověkém  rukopise  z 18.  století.  991 Nahlédneme-li  do  tohoto  rukopisu 

zjistíme, že se jedná o soupis klášterů česko – slezské dominikánské provincie i s vypsáním 

jejich členů z 1.  třetiny 18.  století.992 Jednotlivé  řeholní  domy byly  tradičně  řazeny podle 

„data“ založení. Pokud však tyto údaje konfrontujeme s dochovanými středověkými prameny, 

velmi  často  zjišťujeme,  že  roky založení  v daném rukopise  jsou  nepřesné,993 častěji  však 

nemáme  s čím  konfrontovat,  neboť  mendikantské  kláštery  často  vznikaly  beze  stop 

v dochovaném pramenném materiálu, zvláště diplomatického charakteru.994 Rozhodně nejsem 

nijak zaujat vůči této metodě, avšak vždy je třeba jednotlivé údaje konfrontovat s pramenem, 

kde se nachází a nehodnotit je izolovaně.

Podívejme se nyní na schéma, které v před lety uveřejněné studii navrhla J. Zawadzka 

pro  jednotlivé  fáze  zakládání  cisterciáckých  klášterů995 a  srovnejme  ho  s dochovaným 

slezským materiálem.  V úvahu  můžeme  brát  listiny  těchto  klášterů:  Lubuš,996 Třebnice,997 

990 Wojciech Dominiak, Ostatní władca Górnego Ślaska…, s. 200 – 201.
991 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, IV Q 194.
992 Fol. 31r – 62v: 31 r „Conventus primus Pragensis ad S. Egidium fundatus anno 1222“…atd. Data založení 
pro jednotlivé konventy: Vratislav 1223 (fol. 33r), Těšín 1225 (fol. 37r), Olomouc 1237 (fol. 37v), Brno 1238 
(fol. 39r), Jihlava 1247 (fol. 41r), Jablonné v Podještědí 1252 (fol. 42v), Znojmo 1253 (fol. 43v), Ratiboř 1255 
(fol. 45r), Hlohov 1258 (fol. 46r), Uherský Brod 1262 (fol. 47r), České Budějovice 1265 (fol. 47v), Klatovy 
1267 (fol. 49r), Litoměřice 1270 (fol. 50v), Písek 1280 (fol 52v), Opava 1291 (fol. 53r), Svídnice 1291 (fol. 54r), 
Šumperk 1293 (fol. 54v), Plzeň 1303 (fool. 57v), Opole 1307 (fol. 59r), Frankenštejn 1321 (fol. 59v).
993 S určitostí to můžeme říci pro znojemský konvent u sv. Kříže, který je poprvé doložen listinou Václava I. 
z prosince 1243 (Milan Buben, Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, III. Díl/1. svazek. Žebravé 
řády, Praha 2006, s. 86), ačkoliv v rukopise se nachází rok 1253.
994 Na  území  dnešního  Polska  se  zachovaly  zakládací  listiny  dominikánských  klášterů  pouze  u  11  z 35 
středověkých řeholních domů viz J. Kłoczowski, Dominikanie polscy…; ačkoliv to je ještě hodně vysoké číslo ve 
srovnání  s územích  dnešní  České  republiky,  kde  nemáme  dochovánu  ani  jednu  viz  odpovídající  hesla 
jednotlivých  dominikánských  klášterů  v  Milan  Buben,  Encyklopedie  řádů  a  kongregací…III.  Díl/I.  svazek; 

 

Dušan  Foltýn,  Petr  Sommer,  Pavel  Vlček,  Encyklopedie  českých  klášterů,  Praha   1997;  Dušan  Foltýn  a 
kol.,Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Praha  2005.
995 J. Zawadzka, Poces fundowania…, s. 121 – 150 s doplňky Andrzej Marek Wyrwa, Procesy fundacyjne…, s. 
19 – 20:
1.  část-  příprava  fundace:  a.)  záměr  zřízení  kláštera,  b.)  aprobace  místního  biskupa,  c.)  přednesení  návrhu 
v jiném existujícím klášteře nebo přímo na generální kapitule (b. a c. mohou nastoupit i v opačném pořadí)
2.  část-  činnost  směřující  k právnímu zakotvení fundace:  a.)  návrh generální  kapitule na potvrzení realizace 
fundace,  b.)  generální  kapitula  nařizuje  provedení  vizitace  místa  fundace,  určení  vizitátorů-  ti  zjišťovali 
dostatečné materiální vybavení, vhodnost místa, dostatečné důchody, dostatečná vzdálenost do civilizace, vztah 
fundátora  klášteru nadaným  majetkům,  c.)  rozhodnutí  generální  kapituly  po  provedení  vizitace  ->  pokud 
pozitivní rozhodnutí->
3. část- organizace opatství na místě lokace: a.) uvedení konventu (často jeho příchodu předcházel pobyt malé 
skupiny specialistů pro stavbu budov), b.) počátek stavby kostela a klášterních budov, c.) vystavení konfirmační 
listiny (nebo nějakého zápisu), c.) vysvěcení klášterního kostela.
996 SUb I, č. 45.
997 SUb I, č. 100.
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těchto listin nazývám fundačními, ačkoliv si plně uvědomuji, že u řady z nich se sensu stricto 

nejednalo o přímé zakládací listiny.980 Domnívám se však, že jako prostředek srovnání je třeba 

brát  v úvahu  také  ty  listiny,  ve  kterých  se  neozývá  slovíčko  fundare apod.,  avšak 

k samotnému založení  se  přímo  a velmi  úzce váží.  V dalším průběhu je  potom přirozeně 

nutná klasifikace  jednotlivých kusů.  Na počátek  se  mi  však zdá vhodné,  pracovat  s touto 

skupinou listin  jako s celkem.  Každá z těchto  listin  mohla  být  svým vydavatelem vydána 

v různé fázi zakládacího procesu.981

Co je  vlastně  okamžik  fundace,  vzniku opatství?  Můžeme za něj  považovat  příchod 

plného  konventu,982 ale  nemusí  tomu  tak  být  zdaleka  vždy.  Jinak  fundaci  akcentuje 

Jindřichovská kniha, která zaznamenává příchod konventu v 11. kapitole 1. knihy a řadí ho 

k roku 1227.983 Avšak o 10 kapitol později její autor píše, že se založení kláštera událo o rok 

později.984 Tento proces se vždy nedá rekonstruovat na základě listin, lépe řečeno ty takovou 

rekonstrukci  umožňují  jen  výjimečně.  Daleko častěji  je  nutné  pracovat  také  s narativními 

prameny,985 či diplomatickými prameny knihového charakteru.986 Další možností, již poněkud 

více spornou, je využití raně novověké tradice, jak byla v té době písemně zachycena.987 Nedá 

se říci, že by bylo možné takový postup a priori odmítnout, avšak je nutné nabádat ke zvýšené 

ostražitosti. Jako příklad uveďme založení dominikánského kláštera v Ratiboři.988 Za okamžik 

založení  se  považuje  obvykle  rok  1258,  ze  kterého  máme  dochovánu  fundační  listinu.989 

Nedávno však Wojciech Dominiak navrhl tuto listinu nepovažovat za přímý fundační akt, ale 

980 Tak u vratislavského špitálu sv. Alžběty řádu Křížovníků z červenou hvězdou (SUb III, č. 60) se nejedná o 
primární zakládací listinu, jde spíše o zlistinění prvního nadání (které nemuselo být písemně zachyceno) a jeho 
rozšíření. Případ rudských cisterciáků (SUb III, č. 277) reším níže v hlavním textu, stejně jako kláštera v Lubiążi 
(SUb I, č. 45). Ne zcela jasné je postavení zakládací listiny benediktinské Orlové (SUb III, č. 440) viz Jaroslav 
Bakala,  Kazimír  I.  Opolský  ve světle  listinných svědectví,  Acta  historica Universitatis  Silesianae  Opaviensis 
2008/1, s. 37 – 48 (zde s. 46); tentýž,  Zakládací listina orlovského kláštera falzum?, Těšínsko – Vlastivědný 
zpravodaj okresů Karviná a Frýdek – Místek 1, 1990, s. 7 – 9; Marek L. Wójcik, Dokumenty i kancelarie…, s. 25 
– 26.
981 Tak jak ho pro cisterciácké kláštery rekonstruovala J. Zawadzka, Poces fundowania…, s. 121 – 150 a doplnil 
Andrzej Marek Wyrwa, Procesy fundacyjne…, s. 19 – 20.
982 Stanisław Rybandt, Średionwieczne opactwo cystersów w Rudach, Wrocław 1977, s. 11.
983 Księga  Henrykowska,  przekład,  wstęp  i  opracowanie  Roman  Grodecki,  Wrocław  2004,  s.  180  –  181: 
„..Accepta  autem a domino duce potestate  Nycolaus hic  construendi  claustrum,  omni  qua potuit  valitudine  
instabat,  ut  conventus  huc  cicius  mitteretur.  Qui  videlicet  conventus  hic  intravit  anno Domini  MCCXXVII.  
V kalendas iunii…“.
984 Tamtéž, s. 184:“…Facta est hec fundatio huius monasterii anno Domini MCCXXVIII. VIII idus iunii, id est in 
die sancti Vincentii…“.
985 Jako jsou jednotlivé Historie fundacionis jak je máme v české prostředí zachyceny pro Zbraslav a Žďár.
986 Mám tu na mysli kupříkladu pro cisterciáky Statuta generálních kapitul.
987 Přehledně  k dominikánskému  dějepisectví  viz  Sławomir  Zonenberg,  Początki  dziejopisarstwa 
dominikańskiego dotyczącego historii własnej wspólnoty. Próba systematyzacji, in:  Swięty Jacek i dziedzictwo 
dominikańskie, pod red. E. Matei, A. Pobóg – Lenartowicz, M. Rowińskiej – Sczepaniak, Opole 2008, s. 185 – 
193.
988 Jerzy Kłoczowski, Dominikanie polscy na Śląsku w XIII – XIV wieku, Lublin 1956, s. 60.
989 SUb III, č. 269.
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zřejmě ani nepokusili realizovat.972 Václav III. se možná touto fundací chtěl distansovat od 

zástupců  dvou  nejmocnějších  českých  cisteriáckých  klášterů,  a  proto  ji  podřídil  právě 

Plasům.973 Podle  všeho se zdá,  že  přípravy k realizaci  této  fundace  započaly  ještě  během 

uherského Vácůavova panování.  Thronus regis  by tak plnil  roli  jakési  iniciace  panovníka 

podobně jako slezské  kláštery  v Jindřichově  a  Třebnici.  Všechny totiž  vznikly  ještě  před 

začátkem samostatné vlády svých zakladatelů, ať už jimi byl Jindřich I. Bradatý, Jindřich II. 

Pobožný a nebo český král Václav III.974

Pokud  nahlédneme  korpus  dochovaných  slezských  fundačních  klášterních  listin  do 

počátku 14.  století,975 zjišťujeme celkem takto dochovaných 15 kusů plus jednu zakládací 

listinu kolegiátní kapituly, kterou pro zajímavost můžeme do našeho srovnání včlenit také.976 

Časově zahrnují  období od 70.  let  12.  století  do prvního desetiletí  14.  století.  Také podle 

jednotlivých  řádů  je  jejich  struktura  pestrá.  Nejvíc  se  zachovalo  fundačních  listin 

cisterciáckých  klášterů  – pět,  po  dvou u  dominikánského  řádu a  klarisek977 a  po  jedné u 

magdalenitek,  křížovníků  z červenou  hvězdou,  benediktinů  a  augustiniánů.  Můžeme  se 

zamýšlet nad tím, zda tomuto konečnému stavu napomohla náhoda, či kolísavá péče o listiny 

u jednotlivých řádů.978 Jedná se tedy  o nehomogenní celek různých vydavatelů i příjemců, 

kancelářských a příjemeckých vyhotovení, takže jednotlivé kusy nelze soudit izolovaně bez 

souvislostí  diplomatiky  daného  regionu  a  daného  časového  výseku.  Rovněž  musíme  brát 

v úvahu delší časový úsek, který realizace každé fundace zabrala.979 Pro zjednodušení skupinu 
972 Karel Maráz, Václav III..., s. 112; Tomáš Baletka, Páni z Kravař. Z Moravy až na konec světa, Praha 2004, s. 
47 – 48, 143.
973 Marcin Rafał Pauk, Fundacje cysterskie ostatnich Przemyślidów. Przyczynek do badań nad ideologią władzy i  
kulturą polityczną w XIII-wiecznych Czechach, in: Monarchia w średniowieczu. Władza nad ludzmi, władza nad 
terytorium. Studia ofiarowane Henrykowi Samsonowiczowi, pod red. J. Pysiaka, A. Pieniądz – Skrzypczak i M. 
R. Pauka, Warszawa – Kraków 2002, s. 287 – 319 (zde s. 306).
974 Marcin Rafał Pauk, Fundacje cysterskie..., s. 314.
975 Hranicí  je tu rok 1310; srov. Halina Manikowska,  Princeps fundator w przedlokacyjnym Wrocławiu. Od 
Piotra Włostowica do Henryka Brodatego, in: Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej, pod 
red. E. Opalińskiego i T. Wiślica, Warszawa 2000, s. 37 – 57.
976 Jedná se o zakládací listiny ratibořských dominikánů (SUb III, č. 269), cisterciáků v Křešově ( SUb VI, č. 65), 
vratislavských klarisek (SUb III, č. 100), třebnických cisterciaček (SUb II, č. 100), špitálu sv.Alžběty křížovníků 
z červenou hvězdou (SUb III, č. 60), rudských cisterciáků  (SUb III, č. 277), střegomských benediktinek (CDS 
16, č. 2831) ratibořských dominikánek (CDS II., č. 10) , lubušských cisterciáků (SUb I, č. 45), hlohovských 
klarisek (KDW II, č. 907), jindřichovských cisterciáků (SUb I, č. 290), bytomských magdalenitek (SUb V, č. 
438), orlovských benediktini (SUb III, č. 440) a augustiniánů v Cieplicích Śląskich (Warmbrunnu) (SUb III, č. 
382), vratislavských cisterciaček (SUb V, č. 451) + kolegiáty sv.Kříže ve Vratislavi (SUb V, č. 367)
977 Irena Czachorowska,  Klaryski wobec śląskiej dynastii piastowskej, in:  Święta Klara z Asyzu. W 800-lecie  
urodzin, ed. Stanislaw Celestin Napiórkowski, Niepokalanów 1995, s. 184 – 197.
978 Srov. Elke Goez,  Pragmatische Schriftlichkeit und Archivpflege der Zisterzienser. Ordenszentralismus und 
regionale Vielfalt in Franken und Altbayern (1098 – 1525) (Vita regularis 17), Münster 2003; obecně Arnold 
Esch, Überlieferungs- Chance und Überlieferungszufall als metodisches Problem des Historikers, HZ 240, 1985, 
s. 529 – 570; Hansmartin Schwarzmaier,  Schriftlichkeit und Überlieferung. Zu den urkundlichen Quellen des  
Mittelalters aus der Sicht des Archivars, Heidelberger Jahrbuch 36, 1992, s. 35 – 57.
979 Například u kláštera ve velkopolské Obrze tomu bylo 7 let (1231 – 1238) viz Andrzej Marek Wyrwa, Procesy  
fundacyjne…, s. 138.
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mají  také  řadu  poněkud  neobvyklých  rysů.964 Shodně  se  v obou  písemnostech  jedná  o 

umístění budoucího kláštera,965 jeho podřízení cisterciáckému řádu a konkrétnímu klášteru ve 

filiační řadě.966 Chybět přirozeně nemohlo hmotné obvěnění kláštera, i když v případě Thronu 

regis bylo mnohem chudší. Navíc Václav III. klášteru nedaroval ani de facto žádný hmotný 

majetek,  neboť  příjmy  konventu  se  měly  skládat  z výnosu  kutnohorského  cla.967 V obou 

listinách se také shodně hovoří o soudní exempci – oba ústavy měly dostat plnou pravomoc 

soudit  své  poddané  ve  všech  záležitostech.968 U  moravského  založení  navíc  doplněno  o 

reglementaci vztahu k olomouckému soudu,969 zvláště stran eventuálních soudních pokut či 

propadlého majetku  zločinců.  Tato  ustanovení  možná  poněkud překvapují,  když  víme,  že 

klášter v zakládací listině ani nedostával žádné nemovitosti ani poddané a tudíž paradoxně, 

pokud by bývalo nedošlo k jiným donacím, nemohl tuto soudní imunitu na nikom uplatňovat. 

Vratislavská listina obsahuje také ustanovení, které se ve Václavově fundaci nevyskytují, ale 

šlo především rozdíly, které vyplývaly z okamžiku zlistinění na smrtelné posteli. Podmínky 

pohřbení  atd.  v moravské  zakládací  listině  nenalézáme.  Naopak je mu propůjčována celní 

svoboda  v celé  oblasti,  kde  jeho  zakladatel  panoval,  a  závěrem také  patronátní  právo  ke 

kostelu ve vsi Měnín.970 Za pozornost ještě stojí, že se tato listina nachází v plasském archivu, 

neboť  právě  tento  klášter  měl  novou fundaci  osadit  mnichy.971 Ti  se  však  novou fundaci 

964 K vratislavské fundaci viz výše.
965„…in loco nativitatis nostre, in antiqua videlicet area patris nostri…“ (SUb V, č. 451) x „…in bonis iuxta  
confluentiam aquarum Ratibor et Peczue dictarum sitis…“ (CDM V, č. 193).
966 U vratislavské fundaci je zmíněno osazení z Tišnova- viz výše- dohlížející klášter mužské větve řádu pak 
zmíněn není. U Thronu regis jím jsou Plasy, které měl zároveň instalovat nového opata a konvent a uvést „iuxta 
Cisterciensis ordinis instituta“ CDM V, č. 193.
967 Karel Maráz soudí, že toto nadání mělo asi jen pokrýt výlohy spojené se stavbou Karel Maráz,  Václav III.  
(1289 – 1306). Poslední Přemyslovec na českém trůně, České Budějovice 2007, s. 61.
968 U Jindřichovi fundace viz výše. U Thronu regis:“… quod abbas ipsius monasterii, qui nunc est, et qui pro  
tempore fuerit super exhibenda de hominibus ipsis iusticia in causa qualibet requiratur…“ (CDM V, č. 193) (viz 
též Václav Vaněček, Základy právního postavení…, s. 51).
969 Jednalo se o starý beneficiární soud viz Libor Jan, Václav II. Struktury panovnické moci, Brno 2006, s. 190; 
viz také tentýž, Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy, Brno 2000.
970 CDM  V,  č.  193  „…Premissis  autem  libertatibus  per  nos  supradicto  monasterio  concessis,  hanc  etiam 
adiicimus libertatem, ut nulli teloniarii vel telonia possidentes per totum nostrum dominium ab hominibus et  
curribus ipsius monasterii vinum, bladum et alia pro eorum sustentatione victualia et res alias pro ipsorum 
fratrum conventu, vel eorum edificiis deducentibus aliquid ratione telonii in perpetuum exigant vel requirant…“ 
výraz „dominium“ je v tomto kontextu zařaditelný jako výraz synonymický k výrazu „regnum“ nebo „terra“, i 
když této význam mohl být  používán promiscue jak v tomto významu, tak také pro uzší oblast panovníkova 
přímého panování (viz Libor Jan,  Václav II. Struktury…,  s. 17 – 18)- tedy „dominium speciale“, ačkoliv nad 
tímto pojmem se nedávno rozvinula vzrušená diskuze viz Dušan Třeštík- Josef Žemlička,  O modelech vývoje  
přemyslovského státu, ČČH 105, 2007, s. 122 – 164; Libor Jan,  Skrytý půvab středoevropského modelu, ČČH 
105, 2007, s. 873 – 902; Josef Žemlička, Kasteláni, vilikové a beneficia v netransformované transformaci, ČČH 
106, 2008, s. 109 – 136. K udělení patronátního práva CDM V, č. 193 „…ipsi monasterio ius patronatus ecclesie  
in  Menciis  cum  omnibus  iuribus,  redditubus  et  proventibus  ad  eandem  ecclesiam  spectantibus…“ 
K patronátnímu právu nejnověji Tomáš Borovský, Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě, Brno 
2005; nejnověji s ním poněkud polemizuje Zdeněk Vašek, "...aby se jim více líbilo modlit se dnem i nocí za nás"  
: donace v českých zemích ve vrcholném středověku, diplomová práce FF UK, Praha 2008, s. 19.
971 Karel Maráz, Václav III..., s. 111.
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cisterciačky na Starém Brně, kde byl klášter vystavěn za městskými hradbami pod brněnským 

hradem u sídelního uskupení staršího než samotné Brno.960 Obecně u ženské odnože řádu 

nebylo lze počítat  s takovou přísností v mnoha ohledech jako u mužské větve, třeba právě 

z hlediska  umístění  nového  kláštera,  ale  nesetkáváme  ve  Slezsku  ani  v jeho  přímém 

sousedství,  že by klášter  tohoto řádu, i  třebas ženské větve,  byl  založen přímo v sídelním 

uskupení.

Je sice pravdou, že Jindřichovi nemuselo činit obzvláštní problémy nadat cisterciačkám 

celou plochu knížecího hradu,961 když  jeho význam postupně klesal,  a navíc už on užíval 

k rezidenčním  účelům levobřežní  část  Vratislavi.  Také  je  pravdou,  že  zvláště  v německé 

oblasti se stávalo, že hrady byly přebudované na kláštery s místem pohřebiště fundátora,962 

avšak  přesto  se  domnívám,  že  neobvyklostí  je  v  údajné  stavební  realizaci  vratislavské 

Jindřichovy  fundace  opravdu  mnoho.  Myslím  si,  že  bychom  měli  být  velmi  opatrní 

s přijímaní identifikace archeologických pozůstatků budov v jihozápadním koutě Tumského 

ostrova s oním cisterciáckým založením.

III. 2. 1. 5. Srovnání jiných zakládacích listin
Pokud bychom měli Jindřichovu fundační listinu srovnat s jinou, okolnostmi co nejvíce 

podobnou a geograficky pokud možno co nejméně odlehlou, nabídne se nám zakládací listina 

nezdařené cisterciácké fundace českého krále Václava III. Thronus regis z roku 1306.963 Obě 

založení  asi  ponejvíce  spojovalo  to,  že  ve  svém důsledku  nebyly  přetaveny ve  fungující 

instituci a to zřejmě ze shodného důvodu předčasného úmrtí obou zakladatelů. Obě listiny 

cisterciáků na Moravu a počátek Velehradu, ed. Miloslav Pojsl, Olomouc 2006; k jeho zakladateli potom Martin 
Wihoda,  Vladislav Jindřich, Brno 2007; ; k založeni R. Hurt,  Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě I.  
1205 – 1650, Olomouc 1934, s. 22 - 43; Jaroslav Čechura,  Příspěvek k dějinám velehradského kláštera v éře  
přemyslovské, ČMM 100, 1981, s. 129 – 130.
960 Klára Benešovská,  Das Zisterzienserinnenkloster von Altbrünn und die Persönlichkeit seiner  Stifterin, in: 
Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, Redaktor Jerzy Strzelcyk, Poznań, 1992, s. 89; viz také Jiří Kuthan, 
Kláštery cisterciaček v českých zemích, in: tentýž, Gloria Sacri Ordinis Cisterciensis, Praha 2005, s. 365 – 380 
(ke starobrněnskému klášteru s. 376 – 380); srov také Karel Kuča, Brno : vývoj města, předměstí a připojených  
vesnic, Praha, Brno 2000.
961 K němu  kromě  výše  citovaných  prací  viz  Günther  Grundmann,  Burgen,  Schlösser  und  Gutshäuser  in  
Schlesien, Bd. 1. Die mittelalterlichen Burgruinen, Burgen und Wohntürme, Frankfurt am Main 1982, s. 30 – 38; 
Mlada Holá,  Curia imperialis. K možnosti ubytování dvora českých králů ve Vratislavi a funkcím jejich sídel  
(1335  –  1526),  in:  Dvory  a  rezidence  ve  středověku  II.  Skladba  a  kultura  dvorské  společnosti,  ed.  Dana 
Dvořáčková – Malá, Jan Zelenka, Praha 2008, s. 169 – 196 (zde s. 171 – 177).
962 Andrzej  Grzybkowski,  Średniowieczne  kaplice  zamkowe...,  s.  90;  Herwig  Ebner,  Die  Burg  als  
Forschungsproblem mittelalterlicher Verfassungsgeschichte, in:  Die Burgen im deutschen Sprachraum. Ihre  
rechts- und verfassungsgeschichtliche Bedeutung, Bd. 1 (VuF 19), hrsg. von Hans Patze, Sigmaringen 1976, s. 
11 – 82 (zde s. 69).  
963 CDM V, č. 193, s. 204 – 206; Josef Šusta, Soumrak Přemyslovců…, s. 682 – 683; Vratislav Vaníček, Velké 
dějiny…, s. 479; Jiří Kuthan,  Cisterciácké kláštery v záři královského majestátu. Klášterní fundace poslednich  
Přemyslovců, in: tentýž, Gloria Sacri Ordinis Cisterciensis, Praha 2005, s. 21.
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říši945 a také Polsku- zde se jednalo o klášter v Mogiłe946 a Oliwě,947 v těsné blízkosti Krakova, 

respektive Gdaňska. Řada polských cisterciáckých klášterů948 se také nacházela v sousedství 

rušných  obchodních  stezek,  což  nepochybně  souviselo  se  zapojováním  cisterciáků  do 

obchodní  výměny  a  usnadňovalo  ji.949 Podobnou  situaci  shledáváme  u  slezských 

cisterciáckých  klášterů.  Všech sedm klášterů  leželo  ve shodě s řádovými  předpisy v údolí 

v blízkosti  vodního toku.950 Lubuš vznikl  dva km od stejnojmenné trhové  vsi,951 Třebnice 

zhruba 500 m od starší trhové vsi.952 Jindřichov vyrostl na místě staré osady, jejíž obyvatelé 

byli před započetím klášterní fundace vyhnáni.953 Klášter v Rudách byl zbudován v lesích při 

cestě  z Glivic  do Ratiboře954 a  Jemielnica  byla  postavena  při  již  existující  vsi,  která  byla 

vysazena na německém právu.955 Křešov a Kamenec převzali umístění klášterních budov po 

jiném  řádu.956 Případy  usazení  klášterů  poměrně  blízko  stávajících  sídel  nacházíme  také 

v Čechách, ať už máme na mysli Zbraslav,957 Zlatou Korunu,958 Velehrad,959 nebo asi nejvíce 

945 tamtéž, s. 151 – 152; v německé oblasti šlo o klášter Altenberg u Kolína nad Rýnem, když zde se jednalo o 
vzdálenost  větší  než  deset  kilometrů  od  tohoto  města,  k dějinám  kláštera  viz  Hans  Mosler  (bearb.),  Die 
Cistercienserabtei  Altenberg,  Berlin  1965; nevím ale,  do jaké míry je to právě z tohoto důvodu instruktivní 
příklad pro říši.  Mimochodem z Altenbergu  byl  osazen  nejstarší  cisterciácký klášter  ve Velkopolsku Łekno, 
později též Ląd a Obra- viz Andrzej M. Wyrwa,  Rozprzestrzenianie się cystersów w Europie zachodniej i na  
ziemiach polskich, in:  Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, Redaktor Jerzy Strzelcyk, Poznań, 1992, s. 
25 – 54; tentýž, Procesy fundacyjne…
946 Andrzej M.Wyrwa, Jerzy Strzelczyk, Krzysztof Kaczmarek (edd.), Monasticon Cisterciense Poloniae...(tom 
II), s. 98 – 112. 
947 tamtéž, s. 268 – 280.
948 Byl to případ klášterů Jędrzejów, Sulejów, Wąchok, Koprzywnica nebo Kołbacz a Oliwa- tamtéž, s. 150; viz 
též Tadeusz Manteuffel, Rola cystersów w Polsce w wieku XII, Przegląd historyczny 41, 1950, s. 187 – 199.
949 K hospodářství cisterciáků viz Jaroslav Čechura,  K některým otázkám hospodářského a správního systému 
cisterciáckých klášterů, ČsČH 29, 1981, s. 228 – 257; Kateřina Charvátová,  Význam cisterciáckého řádu pro 
osídlení Čech, Archeologica historica 10, 1985, s. 415 – 421.
950 Heinrich Grüger, Die Beobachtung der Statuten..., s. 166.
951 Ewa Łużyniecka, Architektura klasztorów cysterskich. Filie lubiąskie i inne cenobia śląskie, Wrocław 2002, 
s. 70 – 87.
952 Ewa Łużyniecka, Architektura klasztorów cysterskich..., s. 88 – 107.
953 Ewa Łużyniecka, Architektura klasztorów cysterskich..., s. 126 – 141.
954 Ewa Łużyniecka, Architektura klasztorów cysterskich..., s. 168 – 181.
955 Heinrich Grüger,  Die Beobachtung der Statuten..., s. 166 – 167; Ewa Łużyniecka,  Architektura klasztorów 
cysterskich..., s. 182 – 193.
956 Heinrich  Grüger,  Die  Beobachtung  der  Statuten...,  s.  166;  Ewa  Łużyniecka,  Architektura  klasztorów 
cysterskich..., s. 156 – 167; 142 – 155.
957 Ten  dělilo  od staroměstským  hradeb  zhruba  11  km  vzdušnou  čarou  a  bylo  to  možná  právě  blízkost 
k sídelnímu městu, která Václava II.  přesvědčila pro místo budoucí stavby kláštera na tomto místě- Kateřina 
Charvátová, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. 2.svazek. Kláštery založené ve 13. a 14.století, Praha 
2002, s. 186 (ke klášteru viz s. 183 - 264).
958 Ten byl vzdálen od Českého Krumlova vzdušnou čarou zhruba 6 – 7 km, což i zde, zdá se, hrálo jistou roli- 
Kateřina Charvátová,  Dějiny cisterckého řádu…(2. svazek),  s. 82 (ke klášteru s. 81 – 148); Jaroslav Kadlec, 
Dějiny  kláštera  Svaté  koruny,  České  Budějovice  1949;  nejnověji  k ideovým  souvislostem  vzniku 
zlatokorunského kláštera Marcin Rafał Pauk, Sancta Corona i Heiligenkreuz- uwagi na temat kontaktów czesko-
austriackich w XIII wieku, in: Pater familias. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka, 
Praha 2002, s. 205 – 231.
959 Ten se nacházel jen několik málo kilometrů od města Uherského Hradiště- to sice vzniklo až po založení 
kláštera, ale dříve se v podobné vzdálenosti nacházelo Staré Město- Vratislav Vaníček, Velké dějiny…, s. 304 - 
305;  nejnověji  k dějinám velehradu  sborník  Cisterciáci  na  Moravě:  sborník  k 800.  letému  výročí  příchodu 
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nám  prostředkuje  zřejmě  ideální  prostorové  rozvržení  všech  budov  uvnitř  klášterního 

areálu.938 

Małachowiczem identifikované části  klauzury se nacházejí  při  jižní okraji  Tumského 

ostrova. Měla tedy tvořit její jižní křídlo. Je však přinejmenším neobvyklé, že by výstavba 

kláštera začínala tímto křídlem. Zpravidla jako první bylo budováno její východní křídlo, kde 

se nacházely pro mnichy či jeptišky nejdůležitější prostory.939

Překvapovat rovněž může umístění kláštera cisterciaček na místo husté zástavby, navíc 

v minimální vzdálenosti od města Vratislavi940 a bezprostředním sousedství církevního okrsku 

na Tumském ostrově. Tedy lokace na hony vzdálená původních cisterciáckých nařízeních o 

to,  že  „v  městech,  hradech  ani  vesnicích  nemají  být  stavěny  kláštery,  ale  mají  vznikat  

v místech,  které  jsou  vzdálena  od  obcování  s lidmi“.941 Motiv  lokace  v pustině  souvisí 

s Jeronýmovým pokušením, les je vhodným místem a výzvou pro boj se zlem.942 Jak ale před 

několika lety dokázala Krystyna Białoskórska ve své široce založené studii, velice záhy po 

vzniku cisterciáckého řádu se začaly objevovat výjimky z tohoto kodifikovaného pravidla.943 

Ukázala, že v těsné blízkosti měst, nebo přímo u jejich bran, existovalo jenom v Itálii až 55 

cisterciáckých klášterů.944 Ale zdaleka nejenom tam. Takové případy našla i ve Francii, Irsku, 

938 Ke svatohavelskému plánu máme k dispozici značné množství literatury, nejnověji sborník Studien zum St.  
Galler Klosterplan,  hrsg.  von Karl  Schmuki,  St.  Gallen 2002; nejnověji  se také znovu diskutuje o datování 
vzniku celého plánu viz  Sebastian Scholz,  Ein Chronogramm im St. Galler Klosterplan?: Anmerkungen zur  
Neudatierung des Klosterplans und zur Verwendung von Chornogrammen im frühen Mittelalter, DA 64, 2008, s. 
109 – 118, kde autor odmítá dataci  podle údajného chronogramu,  který navíc ani  podle něj za chronogram 
nemůže být považován.
939 Ewa Łużyniecka, Architektura klasztorów cysterskich..., s. 213 – 215.
940 Dá se říci prakticky jeho součást.
941 J.M.Canivez, Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis ab anno 116 ad annum 1786, I. tomus 
ab anno 1116 ad annum 1220, Louvain 1933, s. 13 (op. cit. Krystyna Białoskórska, Czy o wyborze miejsca na 
założenie  opactwa  cysterskiego  decydowały  zawsze  wskazania  reguły?  Między  teorią  i  rzeczywistością,  in: 
Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, Redaktor Jerzy Strzelcyk, Poznań, 1992, s. 149):  „In civitatibus,  
castellis, villis nulla nostra construenda sunt coenobia, sed in locis a conversatione hominum semotis“.
942 Tomáš Klimek,  K dobovým náhledům na les českého  středověku.  Literární  klišé nepřátelského prostředí, 
ČČH 107, 2009/4, s. 739.
943 Krystyna  Białoskórska,  Czy  o  wyborze  miejsca…,  s.  149  –  178;  srov.  také  Hermann-Josef  Hüsgen, 
Zisterzienserinnen in Köln. Die Klöster Mariengarten, Seyne und St. Mechtern/  Apern (Bonner Beiträge zur 
Kirchengeschichte 19), 1993; Wolfgang Bender, Zisterzienser und Städte. Studien zu den Beziehungen zwischen  
Zisterzienserklöstern  und  den  grossen  urbanen  Zentren  des  mittleren  Moselraumes  (12  –  14.  Jh.)  (Trierer 
historische  Forschungen  20),  1992;  Gerd  Althoff, Zum  Verhältnis  von  Norm  und  Realität  in  sächsischen  
Frauenklöstern der  Ottonenzeit,  FMSt 40,  2006,  S.  127-144; nebo obecněji  Die Zisterzienser.  Ordensleben 
zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Austellung des Landschaftsverbandes Rheinland, hrsg. von Kaspar Elm, 
Peter Joerissen, Hermann Josef Roth, Bonn 1980.
944 tamtéž, s. 151.
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pak podle I. Swartlinga zabíral v průměru okolo 40 let.929 Ale nejednalo se jen a výlučně o 

délku stavby samotných konventních  budov či  klášterního kostela.  Samotné fáze fundace, 

respektive fáze jejich příprav, právní zakotvení, jednání fundátora ohledně příslušnosti řádu, 

biskupského souhlasu, nebo hmotného obvěnění zabírali také vždy určitý čas.930 Jak by tomu 

bylo v případě založeného, možná i rozestavěného, kláštera cisterciaček na Tumském ostrově 

ve Vratislavi se už nikdy nedovíme. 

Také umístění klášterů cisterciaček do zastavěných center nebylo příliš obvyklé.931 Jistě 

zde  mohlo  jít  o  výjimku,  ale  již  jen  rozměry  kostela,  který  Małachowicz  považuje  za 

zamýšlený klášterní, vzbuzují výhrady. Jen obtížně si lze totiž představit, že by se do takové 

malé  dispozice  vměstnalo  svým  zakladatelem  uváděných  100  jeptišek.932 Ale  tato 

problematika byla řešena již výše. Vůbec pozice klášterního kostela, pokud za něj budeme 

přijímat dnešní kostel sv. Martina, vůči konventním budovám by byla v této podobně dosti 

zvláštní. Zpravidla se klášterní kostel přimykal ke konventním budovám z jihu, nebo severu933 

a to tak, že jeho osa rovnoběžně probíhala buď s jižním či severní  křídlem kvadratury.934 Zde 

tomu však takto nebylo a nabízí se tak domněnka, že kostel sv. Martina mohl plnit funkci 

jakéhosi  provizoria  před  stavbou  skutečného  klášterního  kostela,935 nebo  jakési  soukromé 

kaple  vdovy  po  Jindřichu  Probovi,  jak  se  domnívá  Andrzej  Grzybkowski.936 Uspořádání 

klášterních  budov  mělo  také  závaznou  podobu,  tak  jak  ho  kodifikovaly  generální  řádové 

kapituly, avšak ta se od 13. století poněkud uvolňovala.937 Obecně šlo ale o prastarou tradici, 

která nalezla svůj odraz také v grafickém zpracování svatohavelského klášterního plánu, který 

Zisterzienserklöster…, s. 182 – 184.
929 I.  Swartling,  Alvastra  Abbey,  Stockholm  1969,  s.  83  (op.cit.  Kateřina  Charvátová,   Der  Bau  der  
Zisterzienserklöster…, s. 185). Pochopitelně i  zde onen čas mohl být značně různý- viz Kateřina Charvátová, 
Der Bau der Zisterzienserklöster…, s. 180 – 185.
930 J. Zawadzka, Proces fundowania opactw cysterskich w XII i XIII wieku, Roczniki humanistyczne 7, 1958, s. 
121 – 150. Proces fundace jako nikoliv jednorázového aktu sleduje u velkopolských klášterů Andrzej Marek 
Wyrwa, Procesy fundacyjne wielkopolskich klasztorów cysterskich linii aletnberskiej, Poznań 1995.
931 Viz dále.
932 Viz výše. Možná by stálo za úvahu chápat použití této číslovky jako určitého symbolu. Číslovka sto bývá 
vyjádřením hojnosti a úplnosti,  dokonalého užitku (Mt 13,8.23; M 4,8.20). Její užití  v bibli je celkem časté, 
ovšem symbolický  charakter,  jako  ostatně  u  většiny  vyšších  čísel,  je  málo  výrazný  –  viz  viz  Jan  Heller, 
Symbolika čísel a jejich původ,  Praha 2003, s. 25; srov. Burkhard  Taeger,  Zahlensymbolik bei Hraban, bei  
Hincmar- und im 'Heiland'? : Studien zur Zahlensymbolik im Frühmittelalter, München 1970.
933 Nebo případně s mírným přizpůsobením dané terénní a architektonické situaci.
934 To je základní a „ideální“ podoba cisterciáckého kláštera, jaký například představuje jeden z protoklášterů 
tohoto  řádu  dodnes  jedinečně  ve  své  původní  podobně  dochovaný  řeholní  dům  ve  Fontenay.  Viz  Colette 
Deremble,  Phillipe  Plagnieux,  Abtei  Fontenay,  Saint-Amand-Montrond  2006,  s.  7;  k architektuře  slezských 
klášterů Marian Kutzner, Cysterska architektura na Śląsku w latach 1200-1330, Toruń 1969.
935 Jako například ve Zlaté Koruně, i když zde se uvažuje nejspíše o součásti královské „rezidence“ přičleněné ke 
klášteru (po vzoru analogické situace z Plas)- Kateřina Charvátová, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142 -  
1420. 2. svazek. Kláštery založené ve 13. a 14. století, Praha 2002, s. 123 – 124.
936 A.Grzybkowski, Średniowieczne kaplice…, s. 80.
937 Franciszek Wolnik, Liturgia śląskich cystersów…, s. 111 – 112.
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Odstup skutečného založení a zlistinění až o několik let později nebyl ani v této době na 

slezské půdě něčím zcela výjimečným. Podobná záležitost se odehrála také o pár let později 

v Ratiboři, kdy se ze zakládací listiny Přemka Ratibořského919 pro klášter dominikánek u sv. 

Ducha z 9. dubna 1306 dozvídáme, že ke skutečné fundaci došlo již o sedm let dříve.920 A 

vydání  zakládací  listiny  pak  nemuselo  tvořit  nezbytně  nutný  doplněk počátků  fundačního 

procesu toho či  onoho řeholního domu ještě  na sklonku 13.  století  v tomto  geografickém 

prostoru.921 V tom zřejmě hrály roli různé objektivní i subjektivní příčiny. Mohlo se naopak 

na druhé straně stávat, že k založení určitého řeholního domu máme dochováno poměrně větší 

množství listin, jak tomu je třeba u výše zmíněného braniborského Marienesee,  922 českého 

Oseka923 nebo tehdy braniborského kláštera cisterciaček v Bernsteinu (dnes Pełczyce), kde se 

k založení  kláštera  pojí  hned  sedm  listin.924 Pokud  tuto  Małachowiczowu  tezi  přijmeme, 

přesto  nás  nutí  k dalším otázkám.  Tou první  může  být  třeba  půdorys  konventních  budov 

vzhledem k plánovanému klášternímu kostelu.925 U něj  se přepokládá,  že měl  být hotov v 

hrubých rysech již v roce úmrtí  Jindřicha Proba.926 Je obecně přijímáno,  že pevné budově 

klášterních budov (ať už kamenné či cihlové), předcházelo nějaké dřevěné provizorium, které 

svou roli mohlo plnit i mnoho desetiletí.927 Pokud se tedy se stavbou klášterního areálu začalo 

již v 80. letech 13. století, byly zde již nějaký „provizorním“ způsobem umístěny také řádové 

sestry, pro něž byl klášter budován? Tak tomu totiž zpravidla bývalo. Průměrná délka staveb 

cisterciáckých kostelů trvala podle F. Buchera 19 let,928 čas  pro výstavbu konventní budov 
919 Kazimierz  Jasiński,  Genealogia  Piastów  śląskich:  Piastowie  wrocławscy,  legnicko-brzescy,  świdniccy,  
ziębiccy, głogowscy, żagańscy, oleśniccy, opolscy, cieszyńscy i oświęcimscy, wstęp do drugiego wydanie Tomasz 
Jurek, Kraków 2007, s. 521 – 524.
920 CDS II, č. 9 – 11, viz též Marian Kutzner, Racibórz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 108 – 110.
921 Tomasz  Jurek, Stanowisko dokumentu w średniowiecznej Polsce, Studia Źródłoznawcze 40, 2002, s. 1 – 18; 
Winfried Irgang,  Zum fürstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im ducatus Slesie bis zum Ausgang  des 13.  
Jahrhundert, in: Winfried Irgang,  Schlesien im Mittelalter. Siedlung-Kirche-Urkunden. Ausgewählte Aufsätze, 
hrsg. von Norbert Kersken und Jürgen Warmbrunn, Marburg 2007, s. 495 – 506.
922 Brandenburgisches Klosterbuch..., 2. Bd,  s. 850 – 589.
923 CDB II, č. 357, 361, 362; nejnověji Mario Feuerbach, Das Zisterzienserkloster Ossegg, Aachen 2009, s. 59 – 
61.
924 Christian Gahlbeck, Die Gründung der Zisterzienserinnerklöster Zehden (Cedynia), Bernstein (Pełczyce) und  
Retz (Recz) in der Neumark im Lichte brandenburgischer Klosterpolitik um 1300,  in:  Cysterki  w dziejach i  
kulturze ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy Środkowej, ed: Andrzej M. Wyrwa, Antoni Kiełbasa, 
Józef Swastek, Poznań 2004, s. 773 – 794; k dějinám kláštera viz  Brandenburgisches Klosterbuch…, s. 185 – 
201.
925 Za  ten považuje Edmund Małachowicz,  Wrocławski  zamek…,  s.  89 kostel  pod dnešním patrociniem sv. 
Martina. Zda se ale skutečně jednalo o budoucí klášterní kostel, není v bádání jednoty viz Andrzej Grzybkowski, 
Średniowieczne kaplice zamkowe Piastów śląskich (XII – XIV wiek), Warszawa 1990, s. 80.
926 Edmund Małachowicz, Wrocławski zamek…, s. 117.
927 Kateřina Charvátová, Postup výstavby cisterckých klášterů v Čechách, MHB 3, 1993, s. 199 – 223; tatáž, Der 
Bau  der  Zisterzienserklöster  in  Böhmen,  in:  Cystersi  w  kulturze  średniowiecznej  Europy,  Redaktor  Jerzy 
Strzelcyk, Poznań, 1992, s. 179 – 196.
928 F.  Bucher,  Notre  Dame de  Bonmot,  Bern  1957,  s.  55,  183 (op.cit.  Kateřina  Charvátová,   Der Bau der  
Zisterzienserklöster…, s. 185). Mohla být ale jinak značně rozdílná do 22 let v případě Oseku, nebo ještě kratší 
výstavby ve Zbraslavi či Starém Brně, až téměř k 90 letům u Zlaté Koruny- Kateřina Charvátová,  Der Bau der  
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Jak  nás  však  poučují  zahraniční  paralely,  nemuselo  představovat  zásadní  problém, 

pokud  klášter,  který  byl  určen  k vyslání  konventu  do  nového  fundace,  nebyl  schopen 

požadovanou  početní  kvótu  zajistit.  Když  byl  totiž  ve  30.  letech  13.  století  zakládán 

cisterciácký  klášter  v saském Grühainu,  měl  požadovaný počet  mnichů pro nové založení 

uvolnit klášter v Buchu. Jak se však záhy ukázalo, Buch nebyl  schopen požadovaný počet 

cisterciáků  vyslat.  Chybějící  počet  tak  musel  doplnit  bušský  mateřský  klášter  – 

Sittichenbach.914 Jestli se s podobným doplněním počítalo i v případě Jindřichovi cisterciácké 

fundace, nedokážeme odpovědět.

III. 2. 1. 4. Stavební podoba neuskutečněné cisterciácké fundace
Jelikož  od  50.  let  20.  století  probíhaly  na  Tumském  ostrově  v  místech  bývalého 

knížecího hradu soustavné archeologické práce, podařilo se jeho středověkou plochu celkem 

spolehlivě rekonstruovat.915 Jindřich IV. Vratislavský se sám značně zapsal do jeho vzhledu 

tím, že provedl gotickou přestavbu knížecího hradu.916 A plánoval i větší změny – s ohledem 

na  ono  cisterciácké  založení.  Pouze  plánoval?  Małachowicz  totiž  identifikoval  zbytky 

nedokončené budovy v jihovýchodním rohu hradního areálu jako pozůstatky rozestavěného 

kláštera.917 Autor  této  studie  předpokládá,  že  k počátkům  výstavby  muselo  dojít  někdy 

v letech 1284-1287, ale každopádně před založením kolegiáty sv. Kříže v roce 1288.918 Tyto 

hypotézy  jistě  podněcují  k zajímavým úvahám.  Předně  otázky vztahu  skutečné  fundace  a 

jejího zlistinění, potom také vztahy obou Jindřichových založení a také postupu výstavby a 

reálného  vztahu  prostorových  možností  k požadavkům  obsaženým  ve fundační  části 

testamentu. Nabízí se také otázka, proč z obou Jindřichových fundací byla do konce dovedena 

pouze jedna a proč tedy zrovna ona?

vzpomenout  na  zlistinění  prvního  nadání  a  jeho  rozšíření  pro  křížovníky  s červenou  hvězdou  při  špitálu 
sv.Alžběty (dnes św. Maciej) ve Vratislavi. Listinu vydávají Jindřich III., Vladislav (pozdější salzburský biskup) 
společně  se svou matkou Annou a  bratry Boleslavem a Konrádem.  Konvent  je  povolán z pražského špitálu 
sv.Františka  „quod soror nostra Agnes…construxit.“ Jednalo se zde skutečně o sestru Anny, dcery Přemysla 
Otakara I., ovšem přirozeně nikoliv o sestru vydavatelů Jindřicha a Vladislava (SUb III, č. 60); ke křížovníkům 
z červenou hvězdou ve Slezsku viz Paul Pfotenhauer, Die Kreuzherren mit dem roten Stern in Schlesien, ZVGS 
14, 1877, s.52 – 78; že se nemuselo jednat pouze o chyby tohoto rázu ukazuje Ivan Hlaváček, Das Urkunden-  
und Kanzleiwesen des böhmischen und römischen Königs Wenzels (IV.) 1376 – 1419, Stuttgart 1970, s. 73, kdy 
došlo k omylu v datování lety českého panování Václava IV.
914 Kateřina Charvátová, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142 – 1420. III. svazek. Kláštery na hranicích a za  
hranicemi Čech, Praha 2009, s. 206.
915 Edmund Małachowicz, Wrocławski zamek książecy i kolegiata św. Krzyża na Ostrowie, Wrocław 1994.
916 Tamtéž, s. 86.
917 tamtéž,  s. 118. Mělo jít  o jedno křídlo konventu. Minimálně jedno z klášterních křídel by ale tím pádem 
muselo narušovat hradební zdi a ocitnout se tak částečně za liníí hradního opevnění (Tamtéž, s. 120).
918 Tamtéž, s.121.
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argumentace má, podle mého názoru, značnou dávku přesvědčivosti.904 Přesto je nutné dodat 

několik krátkých dovětků.

Skutečnost, že Jindřichův vztah k Třebnici  se nevyvíjel bezproblémově, je všeobecně 

známá a asi není potřeba dalšího komentáře. Svědčí o tom také to, že vévoda nepoctil tento 

klášter ani jednou dnes dochovanou listinou. Mimo pozornost ale nemůžeme ponechat názor 

Winfrieda  Irganga,  který  tento  stav  vysvětluje  také  určitým  „stupněm  přesycení“  dvou 

nejstarších slezských klášterů cisterciáckého řádu- Lubuš a Třebnice905- vhledem k množství 

privilegií,  práv  a  imunit,  které  těmto  klášterům udělili  Jindřichovi  předchůdci.906 Zatímco 

Lubuš  obdržel  od  Jindřicha  celkem  3  listiny,907 Trzebnice,  jak  naznačeno,  žádnou,  ve 

prospěch nové cisterciácké fundace v Jindřichově vydal tentýž vévoda listin devět.908

V části fundace, která hovoří o povolání cisterciaček z Tišnova,909 je v listině položen 

značný důraz na to, že tento klášter byl proveden „de fundatione neptis nostre, bone memorie  

Constancie  regine Bohemie.“ 910 Tomasz Jurek si  správně povšiml,  že  označení  „neptis“- 

vnučka  nebo  zkrátka  potomek,  je  naprosto  obrácený  vztah,  jaký  mezi  sebou  manželka 

Přemysla Otakara I. a vratislavský vévoda měli.911 To však rozhodně nemusí být důvodem, 

nebo důkazem pro nevěrohodnost listiny. Podobné chyby ve středověkých listinách celkem 

často přicházejí,  nemusí  to  být  zrovna listiny svým významem okrajové.912 O označování 

příbuzenských  vztahů  a  latinských  ekvivalentech  jako  frater,  soror,  nepos,  avunculus,  

sororius to konec konců platí dvojnásob.913

904 Jenom okrajově bych upozornil na Walterovo vyjádření,  že Jindřich IV. „war Lehensmann des deutschen  
Reiches“- Ewald Walter, Das von Herzog Heinrich IV…, s.45, k čemuž je nutné dodat, že je potřeba v této době 
rozlišovat mezi leníkem německé říše a německého krále a v tomto případě (mělo se jednat o Jindřichův hold 
Rudolfovi Habsburskému ve Vídni v březnu 1280) by se nepochybně jednalo o variantu druhou.
905 Ke klášteru přehledně Heinrich Grüger, Trebnitz. Zisterzienserinnenabtei, JSFWUB 23,1982, s. 55 – 83.
906 Winfried Irgang, DasUrkunden- und Kanzleiwesen Herzog Heinrichs IV…, s. 426.
907 SUb V,  č.129, 403, 411; ke klášteru přehledně Heinrich Grüger:  Leubus. Zisterzienserabtei, JSFWUB 22, 
1981, s. 1 – 32.
908 Ke klášteru Heinrich Grüger,  Heinrichau. Geschichte eines schlesieschen Zisterzienserklosters 1227-1977, 
Köln-Wien 1978; jen pro zajímavost pro nejmladší cisterciácký klášter na svém území Kamenec, vydal Jindřich 
jen dvě listiny (SUb IV, č. 190 a SUb V, č. 61). Měřeno počtem vydaných listin měl Jindřich nejbližší vztah ke 
klášterům ležícím ve Vratislavi- zvláště křížovníkům a premostrátům- viz Winfried Irgang, DasUrkunden- und 
Kanzleiwesen Herzog Heinrichs IV…, s. 427 – 429.
909 Z tohoto kláštera byl  také osazen klášter v Pohledu; k dějinám kláštera nejnověji   Dušan Hladík,  Dějiny 
kláštera Porta coeli I, Tišnov 1994.
910 SUb V, č. 451
911 Tomasz Jurek, Testament…, s. 93.
912 Vzpomeňme na řadu zřetelných nepřesností v inkorporační listině Karla IV. pro Slezsko a Lužici z 7. dubna 
1348 – Archivum coronae regni Bohemiae II, ed. Václav Hrubý, Praha 1928, č. 61.
913  Maria Koczerska, Uwagi o terminologii pokrewieństwa o powinowactwa w polskich źródłach historycznych, 
in:  Genealogia-  Problemy  metodyczne  w  badaniach  nad  polskim  społeczeństwem  średniowiecznym  na  tle  
porównawczym, pod redakcją Jacka Hertla, Toruń 1999, s. 27 – 47 (zde s. 38);  Kazimierz Jasiński,  Problem 
identyfikacji osób w badaniach mediewisticznych, in: tamtéž, s. 9 – 26 (zde s. 17); jako příklad lze třeba uvést 
originální  listinu  Konráda  I.  Olešnického  z roku  1361,  kde  tehdy  ještě  žijící  dcery  Vladislava  Kozelsko-
Bytomského Anežka a Kateřina jsou mylně nazvány dcerami Boleslava Kozelsko-Bytomského –  Lehens- und 
Besitzurkunden Schlesiens  II,  hrsg.  von  Colmar  Grünhagen,  Leipzig  1883,  č.  24,  s.  426.  Nebo můžeme tu 
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pak provést pokud možno co nejšířeji založený výzkum dvora tohoto panovníka, který stále 

čeká  na podrobné zpracování.894 Jen pro zajímavost,  k osazenstvu  kláštera  se  mi  podařilo 

nalézt číslu sto blízkou početní zmínku, ovšem v prostředí značně časově i místně vzdáleném. 

Jedná se o jednu z listin kláštera St.Gallen z roku 895, kde se píše o 101 mniších zdejšího 

konventu.895 Pochopitelně  se  ale  nejedná  o  zakládací  listinu,  a  tak  tuto  informaci  uvádím 

pouze in margine.

Jenom na okraj bych ještě rád zmínil dvě skutečnosti, které se úzce dotýkají početního 

ustanovení  cisterciáckých  jeptišek  v Jindřichově  testamentu.  Jedná  se  o  část,  v níž  listina 

vyjadřuje, odkud má být povolán konvent do zakládaného kláštera896- z moravského Tišnova, 

kláštera,  který  založila  Jindřichova  příbuzná,  královna-vdova  Konstancie.897 Problému 

věnoval značnou pozornost Ewald Walter, kdy se snažil podat vysvětlení, proč se Jindřich 

rozhodl povolat konvent z malého moravského kláštera.898 Autor se snaží vyjasnit, že se tak 

stalo pod silným dojmem českého vlivu, který na Jindřichovi zanechala výchova na dvoře 

mocného Přemysla Otakara II.899 a že se Přemyslovcům cítil do značné míry zavázán- z tohoto 

důvodu se rozhodl povolat cisterciačky z Tišnova- fundátorky Konstancie.900 Autor se rovněž 

domnívá,  že  významnou  úlohu  mělo  sehrát  i  převážně  německé  složení  tišnovského 

kláštera.901 Dobře do tohoto obrazu zapadá i ne zrovna nejlepší vztah fundátora k třebnickému 

klášteru, odkud by se dalo povolání konventu nejvíce očekávat.902 Všechno to jsou záležitosti, 

které mají značnou část oprávnění, přesto je Tomasz Jurek ve své studii věnované testamentu 

odmítá  a  označuje  je  za  málo  přesvědčivé.903 S tím  se,  podle  mého  názoru,  nedá  úplně 

souhlasit,  naopak  bych  řekl,  že  Walter  na  řadu  skutečností  upozorňuje  správně  a  jeho 

894 Lépe řečeno čeká na vydání, neboť jej jako diplomovou práci obhájil v roce 2006 Tomasz Gidaszewski pod 
vedením Tomasze Jurka na Poznaňské Univerzitě.
895 Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen, II. Bd., bearb. von Hermann Wartmann, Zürich 1866, č. 697; viz též 
Johannes Duft, Geschichte des Klosters St.Gallen im Überblick vom 7. bis zum 12. Jahrhundert, in: Das Kloster 
St.Gallen im Mittelalter. Die kulturelle Blüte vom 8. bis zum 12. Jahrhundert, Darmstadt 1999, s. 23.
896 SUb V, č. 451: „Preterea volumus, ut per moniales in Thussnewicz de fundacione neptis nostre bone memorie 
Constancie regine Bohemie claustrum nostrum, quod prediximus, instauretur…“
897 Dušan Hladík,  Dějiny kláštera Porta coeli I, Tišnov 1994, s. 145 – autor hodnotí, že  „tento akt [povolání  
konventu odtud do Vratislavi]vypovídá velmi mnoho o věhlasnosti kláštera.“
898 Ewald Walter, Das von Herzog Heinrich IV…, s. 44 – 47; pro úplnost je však nutno dodat, že pokud srovnáme 
v totmo  ohledu  české  a  moravské  konventy  cisterciaček,  dopadá  takové  srovnání  pro  Tišnov  velmi  dobře. 
Označením „malý“ zde chceme vyjádřit jeho velikost ve srovnání s Třebnicí.
899 Winfried Irgang,  Die Jugendjahre…, s. 330.
900 Tamtéž, s. 46 – 47.
901 tamtéž,  s.  45;  nejsem si  jist,  nakolik  je  tato  domněnka ověřitelná v pramenech.  K personálnímu složení 
kláštera viz Dušan Foltýn, Vnitřní uspořádání a sociální složení klášterů cisterciaček na Moravě ve středověku, 
in:  Cysterki  w dziejach  i  kulturze  ziem polskich,  dawnej  Rzeczypospolitej  i  Europy Środkowej.  Materialy  z  
siódmej Międzynarodowej Konferencji Cystersologów odbytej z okazji 800. rocznicy fundacji opactwa cysterek  
w Trzebnicy, Trzebnica 18.–21. września 2002 r.,  ed. Andrzej M. Wyrwa, Antoni Kiełbasa i Józef Swastek, 
Poznań 2004, s. 959–975 (k Tišnovu s. 966 – 969).
902 Ewald Walter, Das von Herzog Heinrich IV…, s.47 – 48.
903 Tomasz Jurek, Testament…, s. 89.
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osazenstva, se profiluje založení kláštera augustiniánů eremitů v Brně Janem Jindřichem roku 

1350. Fundátor si v zakládací listině přál, aby klášter obývalo 42 mnichů.886

 Na slezské půdě poprvé narážíme na něco obdobného v papežské bule z roku 1333 

týkající  se  fundace  dominikánského  kláštera  v Břehu.887 To  byl  ovšem  zásah  papeže, 

nejvyššího  církevního  představitele.  Ve  stejném roce  vydává  listinu  nejvyšší  představený 

polské  dominikánské  provincie  týkající  se  vratislavského  kláštera  dominikánek  u  sv. 

Kateřiny. Můžeme se zde dočíst, že nemají být do kláštera přijímány nové sestry bez souhlasu 

provinciála, městské rady, převorky a alespoň většiny konventu, laického prokurátora a dále 

nemá počet sester v klášteře na příště překročit počet 60.888 První podobné nařízení vydané 

světskou osobou nalézáme pro klášter benediktinek ve Střehomi z června roku 1342. Tehdy se 

rozhodla manželka Bolka II. Svídnického, Anežka, omezit počet jeptišek v tomto klášteře na 

50.889

V Horních Rakousích se však s ustanovením počtu klášterního osazenstva setkáváme již 

v době, kdy vznikal Jindřichův testament. Z konce 13. století zde máme dva příklady. První 

pochází z roku 1296, kdy probošt kláštera v Ranshofen obnovuje tamtéž ženský konvent a 

ustanovuje počet sester na šest.890 Druhý příklad je o dva roky starší. Probošt, děkan a konvent 

kláštera v Reicherspergu s pomocí faráře Markvarta obnovují tamtéž ženský klášter. Přáním 

onoho  faráře  je  mít  v klášteře  24  jeptišek.891 V jednom  i  druhém  případě  však  počet 

osazenstva ženského konventu reguluje duchovní osoba, nikoliv světská.

Můžeme tedy shrnout, že početní ustanovení mnichů, jeptišek či kanovníků a kanovnic 

v zakládacích listinách se v našem geografickém prostoru a v období do počátku 14. století 

objevuje skutečně jen velmi zřídka. Je nápadné, že jediné dvě zmínky se objevují v listinách 

Jindřicha IV. Vratislavského- fundace kolegiátní kapituly ve Vratislavi a kláštera cisterciaček 

tamtéž.892 Pohříchu ani jedna z listin není v současné době z hlediska pravosti nahlížena jako 

bezproblémová.893 Bude  dalším úkolem zjistit  a  určit  hlavně  možný  vliv  okolí  na  tohoto 

knížete, který se nejlépe odráží ve svědečných řadách zachovaných listin a na jeho základě 

886 CDM VIII, č. 7; Jiří Šmeral, Řád augustiniánů eremitů..., s. 56.
887 Papež  Jan  XXII.  fundaci  schvaluje  ovšem s výhradou,  jestli  má  ono  město  podmínky k odpovídajícímu 
zajištění dvou konventů, který každý má nejméně 12 bratrů. Papež tady naráží na již fungující klášter minoritů 
tamtéž a vyjadřuje obavy, zda se oba dva konventy, tj. minoritský a fundovaný dominikánský vedle sebe uživí- 
Vetera Monumenta  Poloniae et  Lithuanie  vaticana I,  Romae 1860,  s.  352 (citováno dle  Jerzy Kłoczowski, 
Dominikanie polscy…, s. 108).
888 CDS XXII, č. 5215;  zájem o vstup do kláštera byl zřejmě značný, takže o deset let později musel být tento 
počet navýšen na 70 – CDS XXIX, č. 5835; srov. Jerzy Kłoczowski, Dominikanie polscy…, s. 263.
889 CDS XVI, č. 6841; srov. Roman Stelmach, Ksiąźęta śląscy i ich patronat…, s. 42.
890 UBLOE IV., č. 274.
891 UBLOE IV., č. 314.
892 SUb V, č. 367 a č. 451.
893 Viz výše.
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klášterních fundací samozřejmě nepřicházel v úvahu, a tak je pochopitelné, že proto taková 

ustanovení máme k dispozici  jen velmi zřídka.   V Čechách se s prvními takovými případy 

setkáváme  od  30.  let  14.  století,  výrazněji  potom od  50.  let.878 Vůbec  poprvé  u  fundace 

roudnických augustiniánů kanovníků biskupa Jana IV. z Dražic. Součástí fundace jsou velmi 

podrobná ustanovení týkající se fungování vnitřního života kanonie, ale také zde nacházíme 

ustanovení počtu jednoho probošta a 12 kanovníků.879 Ve vizitační listině z 40. let 14. století 

pro pomucký klášter  vizitátor ustanovuje maximální počet bratrů a konvršů – tady ale jak 

patrno,  nešlo o zakládací  listinu.880 Poprvé u necírkevních  fundací  na podobné ustanovení 

narážíme  u  zakládací  listiny  smíchovské  kartouzy,  kterou  vydal  1.února  1342  Jan 

Lucemburský. Jednalo se o uvedení nového řádu do Čech a nově se objevuje též právě počet 

mnichů budoucího konventu, který byl určen na 25.881 S něčím podobným máme co dočinění 

už roku 1339. Tady ale jde o fundaci kolegiátní kapituly, takže tu platí výše řečené. Karel IV., 

ještě jako markrabě moravský, toho roku zakládá kapitulu Všech svatých a ošetřuje zároveň i 

počet  osazenstva.882 U  Karlových  fundací  pak  tato  ustanovení  často  přicházejí  v listinách 

týkajících  se  sboru  mansionářů  –  ať  už  v Praze,  Norimberku  nebo  v Terenzu,883 nebo 

čtyřčlenné augustiniánské kanonie v Dolním Ingelheimu.884 S početními ustanoveními se ale 

nesetkáváme jenom u fundací nejvyšších církevních a světských činitelů. Když se například 

v 2. polovině 50. let 14. století rozhodli rožmberští bratři Petr II., Jošt, Oldřich a Jan II. založit 

v Českém Krumlově klášter klarisek, je jim posléze doručeno papežské povolení z 6. dubna 

1358, že smějí  v tomto městě  zbudovat  klášter  pro abatyši  a dvanáct  sester.885 Jako jedna 

z největších  českých  a  moravských  předhusitských  fundací,  co  do  počtu  klášterního 

878 Viz Zdeňka Hledíková, Fundace českých králů ve 14.století, Sborník historický 28, 1982, s. 5 – 55.
879 RBM III, č. 2008
880 Augustin Neumann, Prameny k dějinám duchovenstva v době předhusitské a Husově, Olomouc 1936, s. 118, 
č. 13; srov. Radka Lomičková, Za klášterními zdmi…, s. 157; maximální počet mnichů měl být 60, konvršů 35 (k 
cisterciáckým konvršům srov. Michael Toepfer,  Die Konversen der Zisterzienser. Untersuchungen über ihren 
Beitrag zur mittelalterlichen Blüte des Ordens (Berliner historische Studien 10, Ordensstudien 4), Berlin 1982 
nebo Werner Rösener, Die Konversen der Zisterzienser. Ihr Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg am Beispiel von  
Eberbach und anderen Zisterzienserklöstern, Nassauische Annalen 111, 2000, s. 13 – 27). 
881 RBM IV, č. 1077
882 RBM  IV,  č.2200;  viz  Zdeňka  Hledíková,  Fundace  českých  králů…,  s.  10;  V.Bartůněk,  Stručné  dějiny 
kolegiátní kapituly a královské kaple Všech svatých na Pražském hradě, Praha 1979, s. 8 – 11.
883 Zdeňka Hledíková, Fundace čekých králů…,s. 11 – 15.
884 RI VIII, č. 1752; Zdeňka Hledíková, Fundace čekých králů…, s. 23 – 26.
885 Urkunden- und Regestenbuch des ehemaligen Klarissinen-Klosters in Krummau,  hrsg.  von Joh. Matthäus 
Klimesch,  Praha 1904, č.  5,  s.  36 – 37; viz  též Věra Mašková,  Počátky minoritského a klariského kláštera  
v Českém Krumlově, in: Českokrumlovsko v době prvních Lucemburků 1310-1380, Český Krumlov 1996, s. 48 
– 55; podobný příklad, i když nikov obsažený v uakládací listině, představuje dokument Čeňka z Lipé,  který 
klášteru augustiniánů eremitů v Moravském Krumlově daroval roční plat 50 hřiven grošů, za což si mj. vymínil, 
že v klášteře  bude přebývat  minimálně  15 řeholníků viz  Jiří  Šmeral,  Řád augustiniánů eremitů  na Moravě 
v předhusitské době, Olomouc 2008, s. 43, 64.
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mohou lišit.  Škála  je  tedy široká-  od prvotního předání  pozemku  na  výstavbu kláštera,866 

skutečného  zlistinění  vlastního  fundačního  aktu,867 nebo  potvrzení  fundace  někoho  jiného 

zeměpánem  (pokud  tedy  není  zachována  vlastní  fundační  listina).868 Naopak  za  fundační 

listinu sensu stricto nelze považovat následná povšechná potvrzení privilegií ať už ze strany 

zeměpána,  nebo  třeba  papeže.869 Za  velice  instruktivní  z tohoto  hlediska  považuji  průběh 

zakládání  kláštera  v braniborském  Mariensee,870 který  máme  poměrně  podrobně  doložen 

několika  listinami  v průběhu  dvou  let.  Fundace  započala  v únoru  1258,  kdy  braniborský 

biskup schválil záměr markrabat Jana a Oty založit nový klášter a sám novému klášteru daruje 

nějaké majetky.871 O sedm měsíců později vydávají zmíněná markrabata listinu, v níž dávají 

majetky lehninskému klášteru s určením, aby na nich vzniklo nové středisko cisterciáků.872 

Téhož dne předávají obě markrabata nové fundaci špitál ve vsi Bardin,873 přičemž ve dvou 

listinách vydaných za necelý rok titíž  vydavatelé  stanovují  podmínky,  jak má proběhnout 

přivtělení špitálu k marienseeskému klášteru.874 A konečně je celý proces fundace ukončen 

listinou opata a konventu kláštera Lehnin, kde stvrzují, že do nové fundace vyslali ze svého 

středu  bratry.875 Výsledkem  výše  naznačeného  bádání  bylo  zjištění,  že  v žádné  ze 

zkoumaných zakládacích listin  nebylo zjištěno vyjádření  budoucího počtu ať mužského či 

ženského konventu s jedinou výjimkou: tou je právě testament Jindřicha Proba, respektive 

jeho část zakládající klášter cisterciaček ve Vratislavi. Pokud bychom do této oblasti vtáhli i 

zakládací  listiny kapitul,  pak přece jeden příklad objevíme.  Je  to rovněž zakládací  listina 

Jindřicha IV.Vratislavského,  nyní  ovšem z roku 1288, pro už zmiňovaný kolegiátní  kostel 

sv.Kříže  a  u  něj  se  konstituující  kapitulní  sbor.876 Vydavatel  zde  zřizuje  pět  prelatur877 a 

dvanáct  kanovnických  míst.  Zde  ovšem tento  způsob měl  zcela  praktickou  příčinu.  Totiž 

nutnost hmotného vybavení pro každou z prelatur a kanovníky jako celek. Takový důvod u 
866 To případ zvláště dominikánských klášterů ve městech- např. poznańského konventu u sv.Dominika- KDW I, 
č. 205 aj.
867 To je samozřejmě ideální případ- např. klášter Lubusz (Leubus) SUb I, č.45; nebo Křešov (Grüsau) SUb VI, č. 
65; aj.
868 Za všechny stačí uvést listinu pro klášter klarisek ve Vratislavi, ve které Jindřich III. potvrzuje nadání, které 
dříve učinila jeho matka Anna- SUb III, č. 228 a nebo „učebnicový“ příklad henrykowských cisterciáků- SUb I, 
č. 290; aj.
869 To případ cisterciáckého kláštera v Jemielnici, který se konstituuje zřejmě okolo roku 1280, zakládací listinu 
zde nemáme k dispozici, a tak první zmínka o opatovi pochází z roku 1289 – SUb V, č. 427 a potvrzení klášteru 
udělených  privilegií  papežem Bonifácem  VIII.  potom z roku  1298  –  SUb VI,  č.  342;  srov.  Jerzy  Rajman, 
Jemielnica: wieś i klasztor cysterski na Górnym Śląsku, Katowice 1995.
870 K dějinám kláštera viz Brandenburgisches Klosterbuch…, s. 850 – 889.
871 CDBr I 13, s. 204, č. 4.
872 Tamtéž, s. 205 – 207, č. 5.
873 Tamtéž, s. 207, č. 6.
874 Tamtéž, s. 208, č. 7 a s. 209, č. 8a.
875 Tamtéž, s. 209 – 210, č. 8b.
876 SUb V, č.367; literatura viz pozn.79
877 Jsou to převor, děkan, scholár, kantor a kustod.
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pramenů.855 U nás jsme přesnější kontury tohoto obrazu schopni postihnout až v 2. polovině 

14. století.856 Jednou věcí je ale skutečný počet řeholníků, druhou ideální představa fundátora, 

která se může vyjádřit v dispozici té či oné zakládací listiny církevní instituce.857

 Z tohoto důvodu jsem provedl výzkum značné části  dochovaných zakládacích listin 

církevních  institucí  ve  Slezsku,858 Velkopolsku,859 Malopolsku,  Pomoří,  Braniborsku,860 na 

Moravě  a  v Čechách,861 přičemž  časovou  hranicí  zde  byl  zhruba  rok  1320.  Skutečnost 

dochování  zakládacích  listin  byla  značně  kolísavá  a  vedle  doby vzniku  té  které  církevní 

instituce  hrála  pochopitelně  roli  péče  o  klášterní  archiv  ve  středověku,  ale  i  jeho  osudy 

v novověku,  které  začasté  samotný archiv zavály mimo zdi  původního kláštera.862 Značné 

rozdíly  byly  také  shledány podle  jednotlivých řádů.  Zatímco  u řádů žebravých  přicházejí 

zakládací listiny jen velmi zřídka,863 relativně nejlepší situace se zdá být u cisterciáků.864 Zde 

je také na místě stanovit, co jsem považoval za fundační listinu jako takovou. Pochopitelně 

fází zakládání jednotlivých klášterů bylo více,865 a tak se i „zakládací listiny“ v tomto směru 

855 Zdeněk Boháč, K počtu řeholníků v předhusitských klášterech, Historická geografie 29, 1997, s. 11 – 20.
856 Jednak  již  tu  a  tam  častěji  přicházejí  zmínky  přímo  v zakládacích  listinách-  viz  dále,  ale  také  máme 
k dispozici  nové  druhy  pramenů-  k tomu  v širších  souvislostech  Hans  Patze,  Neue  Typen  des  
Geschäftsschriftgutes  im  14.  Jahrhundert,  Vorträge  und  Forschungen,  Bd.13,  Teil  I  (Der  deutsche  
Territorialstaat  im 14.Jahrhundert,  Teil  I),  ed.  tentýž,  Sigmaringen  1986, s.  9  – 64;  například k johanitům 
Inquisitio domorum Hospitalis S. Johannis Hierosolimitani per Pragensem Achidiocesim facta anno 1373, vyd. 
Václav Novotný, Historický Archiv České Akademie Císaře Františka Josefa pro Vědy, Slovesnost a Umění v 
Praze, č.19, Praha 1900; nebo k řádu německých rytířů Josef Hemmerle,  Die Deutschordens-Ballei Böhmen in  
ihren  Rechnungsbüchern  1382-1411(Quellen  und  Studien  zur  Geschichte  des  Deutschen  Ordens.  Band  22) 
Bonn 1967.
857 V úvahu v našem případě tedy přicházejí nejen kláštery,  ale i jiné církevní instituce, jejichž základem byl 
společný život řeholníků nebo řeholnic.
858 Přehled slezských  knižecích klášterních fundací podává Roman Stelmach, Książęta śląscy i ich patronat nad 
fundacjami  klasztornymi-  fundacje  i  darowizny,  Studia  i  materialy  z dziejów Śląska  26,  2005,  s.  33  –  45; 
přehledy dějin slezských klášterů a literatury k nim byly publikovány v rámci projektu Schlesisches Klosterbuch 
na stránkách  sborníku  Jahrbuch  der  schlesischen  Friedrich-Wilhelms-Universität  zu Breslau  v letech  1980-
1995/96  (ročníky  21-36/37);  k ženským  slezským  klášterům  Przemysław  Wiszewski,  Nonnenklöster  in  
Schlesien bis 1810. Forschungsstand und Forschungsperspektiven, in:  Joachim Köhler / Rainer Bendel (Hg.): 
Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum (= Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und 
Südosteuropa; Bd. 1), Münster / Hamburg / Berlin / London: LIT 2002, s. 327 – 337.
859 Dzieje Wielkopolski, Tom I, do roku 1793, pod redakcją Jerzego Topolskiego, Poznań 1969, s. 334 – 339.
860 Brandenburgisches Klosterbuch…
861Dušan Foltýn, Petr Sommer, Pavel Vlček, Encyklopedie českých klášterů, Praha  1997; Dušan Foltýn a kol., 
Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Praha  2005; Milan M.Buben, Encyklopedie řádů a kongregací v  
českých zemích I.-III., Praha 2002 – 2007.
862 Pro Slezsko viz Archiwum Państwowe we Wrocławiu,  Przewodnik po zasobie archiwalnym do 1945 roku, 
pod redakcją A. Derenia i R. Żerelika, Wrocław 1996.
863 K dominikánům  Jerzy  Kłoczowski,  Dominikanie  polscy…;  Studia  nad  historia  Dominikanów  w 
Polsce  : 1222-1972,  ed.  tentýž,  Warszawa  1975,  3  sv.;  k minoritům  ve  Slezsku  nejnověji  Gabriela  Wąs, 
Klasztory franciszkańskie w miastach ślaskich i górnołużickich XIII-XVI wieku, Wrocław 2000; a platí to i pro 
benediktiny viz Marek Derwich,  Monastycyzm benedyktyński  w średniowiecznej  Europie i  Polsce.  Wybrane  
problemy, Wrocław 1998, s. 174 – 205.
864 Prozkoumal  jsem  tedy  zakládací  listiny  všech  slezských,  českých  a  moravských  klášterů,  dále 
benediktinských, premonstrátských a cisterciáckých klášterů na území hnězdenské diecéze.
865 U dominikánských klášterů viz Jerzy Kłoczowski, Dominikanie polscy…, s. 43 – 47; k cisterciákům Kateřina 
Charvátová, Postup výstavby cisterckých klášterů v Čechách, MHB 3, 1993, s. 199 – 223.
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Nedávno  se  v literatuře  objevil  názor,  který  obecně  souhlasí  s Jurkovými  tezemi  o 

zpadělanosti listiny a který navíc dodává, že ustanovení ve fundační části testamentu odrážejí 

nikoliv přání knížete, ale církevních kruhů, které testament později zfalšovaly.846 Nejsem si 

ale jist, pokud bychom o této možnosti uvažovali, nakolik by církevní hodnostáři akceptovali 

takové zásahy do vnitřního života církevní instituce ze strany světské osoby.

III. 2. 1. 3. „…in quo quidem cenobio collocentur moniales et virgines 

centum numero Cisterciensem ordinem profitentes…“847

Dalším  spektakulárním  ustanovením  ve  fundační  části  Jindřichova  testamentu  je 

stanovení počtu osazenstva budoucího kláštera.  To, že by budoucí klášter mělo obývat sto 

cisterciáckých  jeptišek,  navíc  dvacet  „fratres  familiares“ a  k tomu  blíže  neurčený  počet 

laických bratří konvršů, je skutečně věcí v našem geografickém prostoru a v této době, zdá se, 

neobvyklou. S tímto problémem se snažil vyrovnat ve své studii věnované této fundaci Ewald 

Walter,848 Tomasz  Jurek  ho  pouze  zmiňuje  bez  důkladnějšího  rozboru.849 Ewald  Walter 

zdůvodňuje tento vysoký počet  jeptišek   pomocí  odkazu na fundaci burgundského vévody 

Filipa Smělého z roku 1385 – šlo o kartuziány v Champol, kde fundátor ustanovuje budoucí 

počet  mnichů  na  24,  to  znamená  dvojnásobek  dvanácti,  což  býval  běžný  počet  mnichů 

v kartuziánských klášterech ,850 aby se tím zvýšila síla, kterou se budou modlit za spásu duše 

svého zakladatele.851 Avšak ani  Ewald Walther  se slovem nezmiňuje,  že  takovéto početní 

ustavení  bylo  v této  době,  na  konci  13.  století,  a  v tomto  geografickém  prostoru  značně 

neobvyklé. Ideální počet mnichů jednoho konventu se ve středověku zřetelně jeví jako číslo 

dvanáct. Toto číslo vychází pochopitelně z biblického počtu apoštolů.852 Svůj odraz nachází 

také  v narativních  pramenech,  respektive  v jejich  částech,  věnovaných  založení  některého 

z klášterů.853 Generální cisterciácká kapitula také ustanovila tento počet za nejnižší možný pro 

fungování konventu.854 Vůbec obecně tázání po počtu řeholníků a řeholnic ve středověkých 

konventech  je  otázkou  velice  složitou  především  vzhledem  k nedostatku  relevantních 
846 Przemysław  Wiszewski,  Związki  fundatorów  z klasztorami  źeńskimi  na  Śląsku  (XIII-połowa  XIV  w.).  
Wybrane  aspekty,  in:  Genealogia-  Problemy  metodyczne  w  badaniach  nad  polskim  społeczeństwem 
średniowiecznym na tle porównawczym, pod redakcją Jacka Hertla, Toruń 1999, s. 326 – 327.
847 SUb V, č.451
848 Ewald Walter, Das von Herzog Heinrich IV…, s. 35 – 50 (zde hlavně s. 41 – 42 a 49 – 50).
849 Tomasz Jurek, Testament…, s. 89.
850 Ewald Walter, Das von Herzog Heinrich IV…, s. 49.
851 Ewald Walter, Das von Herzog Heinrich IV…, s. 49.
852 Lk 6,13: „…Et cum dies factus esset, vocavit discipulos suos et elegit Duodecim ex ipsis, quos et apostolos  
nominavit…”; Mk 3,14: „…Et fecit Duodecim, ut essent cum illo, et ut mitteret eos praedicare…“
853 Za všechny jmenujme Zbraslavskou kroniku FRB IV, s. 50 – 51.
854 Ewa Łużyniecka, Architektura klasztorów cysterskich. Filie lubiąskie i inne cenobia śląskie, Wrocław 2002, 
s. 29.
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Přímo  na  slezské  půdě  bohužel  nenalezneme  příliš  příkladů,  týkajících  se  „septae  

monasterii“. Z těch, které by upravovaly podobným způsobem život konventů, je to vlastně 

pouze jediná listina- pochází z roku 1218. V ní opat Konrád ze Citeaux a další čtyři  opati 

cisterciáckých  klášterů  dávají  ve  známost  přijetí  třebnického  kláštera  do  řádu,  jedním 

z dalších  ustanovení  je  i  to,  že  klerikové  mají  žít  uvnitř  klausury  odděleně  od  laiků.840 

Z počátku 14. století však zakládací listina kláštera dominikánek v Ratiboři obsahuje zmínky 

o klauzuře:  „si quis septa monasterij violenter intrans molestiam gravem alicui intulerit vel  

indecenciam ostenderit  sive  ibi  sanguinem fuderit,  dabit  nobis  sive  nostris  successoribus  

decem  Marcas  argenti  et  communitati  civitatis  decem.”841 Přemek  Ratibořský  zde  však 

nezasahuje  do  vnitřního  života  kláštera,  nýbrž  vystupuje  jako  ochránce  zajišťující 

nedotknutelnost klášterní klauzury.

 Další slezské listiny ze 13. století, které se nějak dotýkají klášterní klausury, tak činí 

způsobem nepřímým, kdy je „septa monasterii“ zmiňována v jiných souvislostech. Například 

v roce 1272 Jindřich Probus bere v ochranu střehomské johanity a jejich komendu ve městě a 

majetky  „circa  septa“ osvobozuje  od  jakýchkoliv  knížecích  služeb  a  vymáhání.842 Nebo 

listina Bolka I. Javorského z roku 1293, která je pěkným dokladem čilé hospodářské činnosti 

uvnitř  cisterciáckých  klášterů.  Bolek  I.  zde  potvrzuje  vyrovnání  mezi  minsterberskými 

měšťany a jindřichovským klášterem o užívání tkalcovských stavů v klášteře, ostatní  „artes  

mechanice“ pro  vnitřní  i  vnější  potřebu  „infra  septa  monasterii“ mohou  cisterciáci  dále 

svobodně  používat.843 Řada  listin  z 80.  let  13.  století,  které  se  úzce  dotýkají  sporu  mezi 

Jindřichem IV.Vratislavským a zdejším biskupem Tomášem II., hovoří o chování maršálka a 

dalších členů Jindřichova dvora, kteří podle svědectví převora a dvou bratrů vratislavského 

kláštera premonstrátů měli loupit „infra septa monasterii“ a odnést si odtud koně,  oblečení a 

další věci.844 Podobné příklady zohlednění klausury v tomto smyslu ve slezských listinách 13. 

století by se daly ještě mírně rozmnožit,  přesto v nich ale nějaké podobné ustanovení jako 

v Jindřichově testamentu nenacházíme.845

840 SUb I, č. 180.
841 CDS II, č. 10, s. 114 – 117.
842 SUb IV, č. 163.
843 SUb VI, č. 123.
844 SUb V, č. 226: „Nuper enim, cum quidam prepositus Premonstratensis ordinis Wrat(islauiam) accessisset, ut  
auctoritate apostolica prolatas sentencias cum duobus fratribus, sicut sibi iniunctum fuerat, publicaret, intra 
septa monasterii  sui  ordinis per marschalkum et  aliam ducis familiam equis,  vestibus et  rebus aliis  suis et  
suorum fuit clara die publice spoliatus.“; ohlasy této politováníhodné události nacházíme i v dalších listinách, 
jejichž cílem bylo co možná nejčernější představení vévody- SUb V, č.234, 235, 292.
845 SUb VI, č. 181 a 201. První listina hovoří o vyživení faráře v Smogorzowie (Schmorgau), který již nebyl 
schopen vykonávat svůj úřad, kdy má o něj pečovat jeden z chlapců „infra septa mosterii“ lubušského kláštera. 
Druhou  listinu  potom  vydává  vratislavský  biskup  Jan  II.  Romka  „Wratislavie  intra  septa  mosterii  beate 
virginis.“
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synonymem může být slovo  ambitus.833 Klauzura tvořila základ monastického života, byla 

předpokladem  pro  dosažení  modlitby  a  spojení  s Bohem.  Jednalo  se  o  uzavřený  prostor 

vyhrazený  pouze  řeholníkům,  nebo  řeholnicím.  Zmínku  o  ní  nacházíme  již  v řeholi  sv. 

Benedikta. Rozlišovala se klauzura aktivní a pasivní. První označovala povinnost řeholníků a 

řeholnic  žít  v klášteře,  druhá  potom  zákaz  přístupu  pro  všechny,  kteří  nenáleželi  k  oné 

klášterní  komunitě.  Ačkoliv  tedy latinský výraz „clausura“ vzešel  z pojmenování  kláštera 

„claustrum“ jako uzavřené jednotky, nejedná se v žádném případě o identické pojmy. Nikoliv 

celý klášterní areál tvořil klausuru.834 Úpravy těchto záležitostí  bývaly zpravidla u klášterů 

věcí vnitrocírkevní,835 objevují se například v generálních statutech cisterciáků,836 stávala se 

obsahem papežských dekretálů837 nebo je řeší papežští legáti v legátských statutech, jako byla 

například ta ze 14.září 1279, která vyhlásil papežský legát v Uhrách, Polsku a Dalmácii Filip 

z Fermo v Budíně, jež obsahují i článek  „Non exeundum extra septa monasterii.“838 Velmi 

často stály v centru pozornosti při vizitacích klášterů.839

833 Słownik  łaciny  średniowiecznej  w  Polsce,  tom VIII  –  zeszyt  4,  Kraków  2006,  sl.  632;  Totius  latinitatis  
Lexicon...tomus quintus, Aegidius Forcellini, s.l. 1913, s. 438.
834 LexMa 5, 1196-1197 
835 Jako například opatření týkající se vznikajícího domu klarisek v Chebu – RBM II, č. 1415, Karel Hala,  Die 
Reform  des  Konvents  des  Franziskanerordens  von  Eger  und  der  Einzug  der  Obervanten,  in:  Das  Bistum 
Bamberg  in  der  Welt  des  Mitelalters,  hrsg.  von  Christine  und  Klaus  Eickels  (Bamberger  interdisziplinäre 
Mittelalterstudien. Vorträge und Vorlesungen 1), Bamberg 2007, s. 156
836 J. Zeimet, Die Cistercienserinnenabtei St.Katharinen b.Linz a. Rh., Augsburg-Köln 1929, s. 92 (citováno dle 
Ewald Walter, Das von Herzog Heinrich IV…, s. 43, pozn. 58), v generálních statutech se objevuje ustanovení 
„Moniales  Ordinis  nostri  includantur…“-  Joseph  Marie  Canivez,  Statuta  capitulorum  generalium  ordinis 
cisterciensis ab anno 1116 ad annum 1784, I, Louvain 1933, 1220, č. 4 (citováno dle Jan Zdichynec,  Klášter  
Marienthal v Horní Lužici, Praha 2002, dipl. práce FF UK, s. 104, pozn. 385), výtky k nedodržování klauzury se 
pak množí ve 14. století – Jan Zdichynec, Klášter Marienthal…, s. 104 – 105.
837 První dekretál v této oblasti vydal roku 1298 Bonifác VIII.- LexMa 5, 1196-1197.
838 KDW I,  č.  487:  „Non exeundum extra septa monasterii.  Quoniam, sicut  audivimus, quidam monachi et  
canonici  regulares  aliquorum monasteriorum consueverunt  extra  septa  sui  monasterii,  tam patenter  quam 
latenter, tam turpiter quam damnabiliter per terram sepius evagari, statuimus, ut nullus, excepto capellano et  
illis quibus ex necessitate administratio competit, septa monasterii sui exire audeat, nisi prius ab abbate vel  
priore seu preposito, et  si abbas vel  prior seu prepositus presentes non fuerint,  ab eorum vicariis  vel  aliis  
potestatem habentibus, eis specialiter licentia sit concessa: quibus abbas seu prior vel prepositus vel eorum  
vicarii, sine causa necessaria vel rationabili exeundi licentiam non concedant. Nec etiam obtenta licentia, sine 
socio quis pedes exire presumat. Si vero abbates, priores, prepositi vel alii regulares prelati seu eorum vicarii in  
aliquo  premissorum  negligentes  inventi  fuerint  vel  remissi,  suspensionis  vel  maioris  vindicte  sententia  a  
diocesanis  suis  se  noverint  puniendos.“;  k těmto  statutům viz  Pavel  Krafl,  Legátská  statuta  pro  Polsko  a  
provinciální statuta Hnězdna do konce 15. století, SAP 51, 2001/2, s. 402 a 414 – 416 i se soupisem literatury; 
srov. Józef Nowacki,  Synody diecezji poznańskiej w latach 1252-1738, [przygotował do druku i uzup. Feliks 
Lenort], Poznań 2004.
839 Nejnověji  pro  české  cisterciácké  prostředí  Radka  Lomičková,  Za  klášterními  zdmi.  Vizitační  prorokoly 
cisterciáckých klášterů ze 14.století, MHB 11, 2007, s. 137 – 194; přehledově Kateřina Charvátová,  Vizitace 
v cisterciáckém řádu od 12. do počátku 15. století, in: Historia monastica I (Colloquia mediaevalia pragensia 3), 
ed. Dušan Foltýn, Kateřina Charvátová, Petr Sommer, Praha 2005, s. 69 – 82; základní prací k vizitacím nejen 
cisterciáckého řádu je Jörg Oberste, Visitation und Ordensorganisation. Formen sozialer Normierung, Kontrolle  
und Kommuniakation bei  Cisterziensern,  Prämonstratensern und Cluniazensern (12.-frühes  14.Jahrhundert), 
Münster 1995 (k cisterciákům s. 57 – 159).
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sérii  listin,  kterou  ještě  panovník  vydával  a  kterými  se  snažil  rekompensovat  své  minulé 

přehmaty vůči církvi.827 V tomto případě nás do nejbližšího okolí panovníka v jeho posledních 

dnech zavádí také kronikář Petr Žitavský, přičemž s jeho pomocí tak můžeme nahlédnout do 

obrazu  „ideálního“  umírání,  tak  jak  jej  vnímalo  okolí  kronikáře  a  sám  Petr  Žitavský. 

Nepochybíme,  jestliže  podobné  náhledy  budeme  předpokládat  o  patnáct  let  dříve  ve 

Vratislavi, u lůžka umírajícího Jindřicha Proba. A dále musíme uvažovat šířeji, které listiny 

Jindřich onoho 23. června 1290 vydal. Již bylo výše naznačeno, že kromě testamentu také 

velké  privilegium  pro  vratislavský  katedrální  kostel.828 V něm  panovník  zaručuje  řečené 

instituci řadu práv a svobod, v jejich rámci také vyšší soudní pravomoc v biskupské nissko-

otmuchovské zemi.829 Myslím, že tato skutečnost, tj. souvislost těchto dvou listin, vydaných 

23.června  1290,  byla  v nejdůležitější  studii  k pravosti  Jindřichova  testamentu  trochu 

ponechána  stranou.830 Neprávem,  podle  mého  názoru.  Neboť  právě  v souvislosti  s onou 

druhou listinou, jejíž pravost nemůže být zpochybněna, se testament, respektive jeho fundační 

část, dostává do širších souvislostí, v nichž bych tedy rozhodně kategoricky neodmítal udělení 

soudní imunity klášteru cisterciaček jako anachronismus.

III. 2. 1. 2. “…Predicte vero moniales taliter sint incluse, quod numquam 

eis egredi liceat extra septa...“831

Část zakládací listiny, kde její vydavatel hovoří o zákazu jeptišek opouštět klauzuru, nás 

bude  v následující  části  nejvíce  zajímat832.  O  to  více,  že  ve  slezském,  velkopolském ani 

malopolském materiálu se ve 13. století s podobným ustanovením, které by vynášela světská 

osoba, nesetkáváme. Pod pojmem septum můžeme rozumět jednak ohrazení, plot či opevnění, 

ale také ohrazený či uzavřený prostor – tedy v tomto případě ohrazený prostor v klášteře. Jeho 

mittelalterlichen  Europa.  Projekte  und  Forschungsprogramme,  hrsg.  von  Rudolf  Schieffer,  Jarosław Wenta 
unter red. Mitwirkung von M. Giese, Toruń 2006, s. 129 – 146.
827 Josef Šusta, Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví, Praha 1935, s. 658 – 662; Kateřina Charvátová, Václav 
II. Král český a polský, Praha 2007, s. 212 – 219; Josef Žemlička, Století posledních Přemyslovců, Praha 1998, s. 
358 – 36 0; Vratislav Vaníček, Velké dějiny zemí koruny české, svazek III, 1250-1310, Praha 2002, s. 474 – 475.
828 SUb V, č.452; viz též Kazimierz Orzechowski, Historia ustroju Śląska 1202-1740, Wrocław 2005, s. 32 – 33.
829 tamtéž: „…conferentes eciam Wrat(islauiensi) ecclesie dominium, iurisdicionem et facultatem maioris iudicii  
supra causis sangwinum et specialiter super omnibus causis maioribus, que ius ducale actenus contingebant,  
conferentes eidem libertatem in terra Nizensi predicta et Otmachouiensi tam in iudiciis quam moneta volentes,  
ut episcopi, qui pro tempore fuerint, inibidem plenum dominium perfectumque in omnibus habeant ius ducale.“, 
k jejímu vývoji viz Josef Pfitzer, Besiedlungs-, Verfassungs und Verwaltungsgeschichte…
830 Tomasz Jurek, Testament…, s. 79 – 99.
831 SUb V, č. 451.
832 Obecně  k disciplíně  slezských  cisterciáků,  ovšem  opřenou  o  prameny  15.  a  začínajícího  16.  století  viz 
Heinrich Grüger, Die monastische Disziplin des schlesischen Zisterzienser im späten Mittelalter, in: Cystersi w 
kulturze średniowiecznej Europy,  Redaktor Jerzy Strzelcyk,  Poznań, 1992, s. 63 – 82; Heinrich Grüger,  Die 
Beobachtung der Statuten von Citeaux bei den Zisterziensern in Schlesien, in: Historia i kultura cystersów i ich  
europejskie związki, Poznań 1987, s. 163 – 179 (zde s. 171 – 177).
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probíhat z naší strany velice obezřetně, když nejsme většinou schopni postihnout přímý vliv 

panovníka na formulování této listinné části. V neposlední řadě nesmíme pominout ani vliv 

jiných listin ve smyslu „Vorurkunden“ a jistě také musíme pomyslet na vliv formulářových 

sbírek.821 Přesto se dá předpokládat, že to, co v arengách stálo, nemohlo být v protikladu s tím, 

jak přemýšlel panovník, respektive jeho gramotné okolí, které tyto myšlenky potom převedlo 

na pergamen.822 Takové myšlenky možná přišly ke slovu v listině z roku 1283 pro farní kostel 

v Břehu,  kde  se  pregnantně  vyjadřuje  vztah  panovníka  k darům  církevním  institucím.823 

V listině z 13.dubna 1283 k tomu přichází očekávání odměny na onom světě.824

Vzpomeňme  v této  souvislosti  například  na  poslední  dny  před  smrtí  českého  krále 

Václava II.  v červnu 1305.825 Nemyslím tedy přímo relace Zbraslavské kroniky,  u kterých 

pochopitelně musíme počítat, přinejmenším částečně, s literární licencí,826 ale daleko spíše na 

im  Mittelalter.  Siedlung-Kirche-Urkunden.  Ausgewählte  Aufsätze, hrsg.  von  Norbert  Kersken  und  Jürgen 
Warmbrunn,  Marburg  2007,  s.  397  –  446);  srov.  také  starší  práce,  které  jsou  již  sice  Irgangovou  prací 
antikvovány,  ale  přesto  mají  svou  důležitost  z materiálového  hlediska:  Hugo  Jäkel,  Die  Kanzlei  Herzog 
Heinrichs IV. von Breslau, ZVGS 14, 1878, s. 124 – 155 a také polská práce, která obsahuje řadu nepřesností 
vycházející  z neúplného materiálu,  který měla  autorka  k dispozici-  respektive  vycházela  z listin  editovaných 
regestovou formou: Wanda Turoń, Zarys dziejów kancelarii Henryka Probusa (1270-1290), Sobótka 19, 1964, s. 
39 – 54.
821 K formulářům a formulářovým sbírkám obecně Lexikon des Mittelalters, CD-Rom Ausgabe, LexMa 4, 646-
655;  konkrétně  prosvětlení  této  problematiky českých  a  s nimi  propojených  formulářových  sbírek  na  konci 
13.století je velkým desiderátem české medievistiky, naposledy souhrně k tématu: Dušan Třeštík,  Formularze 
czeskie  XIII  wieku,  Studia  źrodłoznawcze  7,  1962,  s.  43  –  56;  ze  širšího  pohledu  Karol  Maleczyński,  O 
formularzach w Polsce w XIII wieku, in: tentýž, Studia nad dokumentem polskim, Wrocław-Warszawa-Kraków-
Gdańsk 1971, s. 189 – 221.
822 Obecně k arengám Heinrich Fichtenau, Arenga, Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln, 
Mitteilungen  des  Instituts  für  österreichische  Geschichtsforschung,  Ergänzungsband  18,  1957;  tentýž, 
Monarchische Propaganda in Urkunden, in: tentýž, Beiträge zur Mediävistik, Bd.2, 1977, s. 18 – 36; využívání 
listinných areng pro podobné cíle je bohužel v literatuře dost řídké, přesto se na poli poli polské diplomatiky 
v polslední době poněkud postoupilo, zmiňme Tomasz Nowakowski,  Idee areng dokumentów ksiąźąt polskich 
do połowy XIII wieku, Bydgoszcz 1999; Anna Adamska, Arengi w dokumentach Władysława Łokietka. Forma i  
funkcje,  Kraków  1999;  tatáž,  Treści  religijne  w  arengach  polskich  dokumentów  średniowiecznych,  Studia 
Źródłoznawcze  38,  2000,  s.  1  –  34;  Wojciech  Polak,  Arengi  i  motywacje  powinnościowe  w  dokumentach  
biskupów  polskich  do  końca  XIV  wieku,  in:  Ecclesia-Cultura-  Potestatis.  Studia  z dziejów  kultury  i 
społeczeństwa, ed. P. Krasa, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polak, Kraków 2006, s. 129 – 144; pro Slezsko 
Winfried Irgang,  „Private“ Urkunden als Zeugnisse von ritterlichem Ethos oder  bürgerlichen  Gemeinsinn?  
Untersuchungen  an  schlesischen  Dokumenten  des  13.Jahrhunderts,  in:  „Von  Mythen  und  Mären“- 
Mittelalterliche Kulturgeschichte im Spiegel einer Wissenschaftler-Biographie. Festschrift für Otfried Ehrismann 
zum 65.  Geburtstag,  hrsg.  von  Gudrun  Marci-Boehncke  und  Jörg  Riecke,  Sigmaringen,  1995  (Schlesische 
Forschungen  6),  s.  13 – 27 (také  v Winfried  Irgang,  Schlesien  im Mittelalter…,s.  471 – 480);   a  konečně 
k využití  areng  a  jejich výpovědní  hodnotě Anton Scharer,  Die Stimme des Herrschers.  Zum Problem der  
Selbstaussage in Urkunden,  in:  Wege zur Urkunde- Wege der Urkunde- Wege der Forschung. Beiträge zur  
europäischen Diplomatik des Mittelalters, hrsg. von Karel Hruza und Paul Herold, Wien 2005, s. 13 – 21.
823 SUb  V,  č.  75:  „Equitati  principum  convenit  et  virtuti,  ne  bona,  que  sacrosanctiis  ecclesiis  veneranda  
dedicavit antiquitas, in divini cultus dispendium modis quibus libet minuatur.“
824 SUb V, č. 85:  „ Equitati principum convenit et virtuti  ecclesiarum commodis ita benignis affectibus pia  
devotione  prospicere,  quo  magis  pro  temporalium  meritorum  inpendiis  eterne  retribucionis  premia  
consequantur.“
825 RBM II, č. 2043 – 2046.
826 Robert  Antonín,  Obraz  ideálního  panovníka  ve  Zbraslavské  kronice,  in:  Stát,  státnost  a  rituály 
přemyslovského věku, ed. Martin Wihoda, Demeter Malaťák, Brno 2006, s. 197 – 216; Markéta Dlouhá,  Rex 
pius  et  largus.  Das  Bild  Wenzels  II.  in  der  Königsaaler  Chronik,  in:  Die  Hofgeschichtsscheibung  im 
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některých  majetků  vratislavského  špitálu  sv.  Ducha,813 nebo  v odškodnění  lubušskému 

klášteru, kdy mu daroval jednu ves.814 Jako určitý mezistupeň k udělení vyššího soudnictví, 

jak jsem tomu svědky ve zakládací  listině kláštera cisterciaček v Jindřichově testamentu a 

velkém osvobození vratislavského kostela,815 můžeme nahlížet dvě následující listiny. V první 

Jindřich Probus osvobozuje majetky vratislavského konventu křížovníků s červenou hvězdou 

od  soudů  jeho  úředníků  a  povoluje  jim  užití  soudních  výnosů  i  v případě  apelace   „ad 

nostram curiam“. Je to de facto udělení vyššího soudnictví s možností dovolání „ad curia 

ducis“ v causes maiores.816 Podobný případ představuje Jindřichova listina z roku 1276, ve 

které  osvobozuje  při  příležitosti  směny  majetků  mezi  vratislavskými  premostráty  a 

služebníkem  Šimona  Gallica  církevní  majetek  od  knížecích  služeb,  včetně  soudnictví  – 

vyhrazuje si pouze možnost odvolací stolice.817

Celkově  vzato  příkladů  udílení  vyššího  soudnictví  různým  slezským  církevním 

institucím  nemáme  mnoho.  To  však  ještě,  podle  mého  soudu,  nemůže  být  přesvědčivým 

argumentem  pro  zpadělanost  této  části  Jindřichova  testamentu.818 Musíme  si  uvědomit, 

v jakém rozpoložení  se  umírající  panovník  nacházel  a  jaké  pohnutky ho vedly ke  změně 

nahlížení a vlastního pojetí jako „patronus ecclesiae“. Právě Jindřichův vztah v církvi jako 

takové  byl  dán  především  jeho  vlastním  vladařským  sebevědomím  a  vědomím,  které  se 

pochopitelně odráželo právě ve vztahu k církevním institucím.819 Toto vědomí se asi nejlépe 

projevuje v arengách Jindřichových listin,820 i když samozřejmě využití této části listin musí 

813 SUb IV, č. 311: „ut pro nullis causis nisi pro causa criminali capitis vel mutilacione menbri per nostrum 
sigillum citati  in  nostra presencia respondere teneantur,  alias  vero omnes causas preposito dicti  hospitalis  
concedimus et committimus in perpetuum iudicandas.“
814 SUb IV,  č.  403:  „possidebunt excepto solo iudicio capitali,  quod noster iudex,  quicumque fuerit,  nostro  
nomine iudicabit.“
815 SUb V,  č. 452: „quod nobis competebat in possessionibus supradictis, conferentes eciam Wrat(islauiensi)  
ecclesie  dominium,  iurisdicionem et  facultatem maioris  iudicii  supra causis  sangwinum et  specialiter  super  
omnibus causis maioribus, que ius ducale actenus contingebant, conferentes eidem libertatem in terra Nizensi  
predicta et Otmachouiensi tam in iudiciis quam moneta volentes, ut episcopi, qui pro tempore fuerint, inibidem 
plenum dominium perfectumque in omnibus habeant ius ducale.“
816 SUb IV,  č.  266:  „…vero  venerabilis  fratris  Waltheri  magistri  eiusdem domus  merita  et  fidelia  servitia  
considerantes  ipsi  domui  gratiam  inpendimus  ampliorem,  videlicet  quod  idem  magister  Waltherus  et  sui  
successores homines domus ipsius in villis vel allodiis collocatos iudicare debeant propria in persona vel is,  
quem loco sui duxerint statuendum, et penas de iudicio provenientes in domus reparationem convertere et in  
usus...Si  forsan  ex  ipsius  hospitalis  hominibus  aliquis  cupiens  maiorem assequi  iustitiam suam causam ad 
nostram curiam evocaverit iudicandam, idem magister, quicumque fuerit, presentialiter constitutus omnes penas  
ex causa sui hominis adiudicatas et iudicii pensionem tollere debeat…“
817 SUb IV, č. 297:  „Volentes eciam, ut nullum respectum habeat cum suis posteris ad villanos in Soboczicz  
constitutos,  per  quos,  si  conventus  fuerit  in  aliquibus  questionibus,  coram nullo  nisi  coram abbate  sancti  
Vincencii  respondere  teneatur,  qui,  si  causam  insufficiens  fuerit  iudicandam,  coram  nostris  iudicibus  
terminetur“
818 Tomasz Jurek, Testament…, s.79-99
819 Winfried Irgang, Heinrich IV. und die Kirche…, s.38
820 K listinám a jeho kanceláři nejnověji: Winfried Irgang, Das Urkunden- und Kanzleiwesen Herzog Heinrichs  
IV. von Schlesien (1270-1290),  ZfO 36, 1987, s. 1 – 51 (článek byl také ostisknut v Winfried Irgang, Schlesien 
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nové  kanonie.  Jedním  z nadání  je  také  udělení  veškerého  soudnictví,  které  je  vyjádřeno 

jednoduchým zvratem – iudicium liberum.809 

Jak vidno, nejsou to příklady nikterak časté, ale přesto myslím stojí mimo jakoukoliv 

pochybnost, že prerogativy  „libertas ecclesiae“ v nejširším slova smyslu musely nacházet i 

na slezské půdě určitý ohlas, ačkoliv podmínky k jejich prosazení zde nebyly zrovna výhodné.

Fundace kláštera cisterciaček nebyla jedinou fundací vratislavského vévody Jindřicha 

IV. V roce 1288 zakládá kolegiátu sv. Kříže na Tumském ostrově ve Vratislavi.810 Můžeme 

v tuto  chvíli  nechat  stranou,  jaké  byly  skutečné  důvody  této  fundace,  zvláště  ve  vztahu 

k ukončení velkého církevního sporu, který Jindřich vedl s biskupem Tomášem II.811 Pro náš 

problém stačí krátce konstatovat, že se zde nesetkáváme s tak rozsáhlou soudní imunitou, jako 

tomu je u Jindřichovy fundace o dvě léta později. Vyšší  soudnictví na statcích kapituly si 

panovník  vyhrazuje  k vlastnímu  vykonávání.812 Jak  Jindřich  zacházel  s vyšším  soudnictví 

v jiných listinách? Setkáváme se s případy, kdy si jeho vykonávání vyhrazoval pro sebe, tak 

jako  tomu  bylo  v zakládací  listině  svatokřížské  kapituly.  Tak  se  zachoval  v osvobození 

809 SUb IV, č. 408; Wojciech Dominiak, Ostatní władca…, s. 207.
810 SUb V, č. 367; bohužel ani tako listina nemůže být bez úpných pochyb zařazena mezi jasné originální listiny. 
Vykazuje totiž  řadu hlavně vnitřních formálních zvláštností-  toho si  povšiml již  Gustav Adolf Stenzel,  Die 
Stiftungsurkunde des Kollegiatstifts zum heiligen Kreuz in Breslau vom 11.Januar 1288,  in:  Denkschrift  zur 
Feier ihres fünfzigjährigen Bestehens, hrsg. von der Schlesischen Gesselschaft für vaterländische Kultur, Breslau 
1853, s. 47 – 82; dále Winfried Irgang, Das Urkunden- und Kanzleiwesem Herzog Heinrichs IV. von Schlesien  
(1270-1290), ZfO 36, 1987, s. 1 – 51 (zde s. 49 – 50) – k tomu nesouhlasně recenze Roscisław Źerelik, Sobótka 
44,  1989,  s.  296  a  Tomasz  Jurek,  Roczniki  historiczne  57,  1991,  s.  174.  V této  otázce  tedy  ještě  nepadlo 
definitivní  slovo.  Ke  kolegiátě  srov.  C.Kuchendorf,  Das  Breslauer  Kreuzstift  in  seiner  persönlichen 
Zusammensetzung von der Gründung (1288) bis 1456, Breslau 1937.
811 Wilhelm Schulte, Das Ende des Kirchenstreites zwischen dem Breslauer Bischof Thomas II. und dem Herzog  
Heinrich  IV.,  ZVGS  39,  1905,  s.  199  –  225;  Joseph  Pfitzner,  Besiedlungs-,  Verfassungs  und 
Verwaltungsgeschichte…,s. 132; Urkunde zur Geschichte…, s.LX-LXXXII; celý spor popisuje Tadeusz Silnicki, 
Dzieje i  ustrój Kościoła Katolickiego na Śląsku do końca w.  XIV, Warszawa 1953, s. 166 – 176; nejnověji 
Winfried Irgang, Heinrich IV. und die Kirche, in: Śląsk w czasach Henryka IV. Prawego, Wrocław 2005, s. 31 – 
38; nejnověji se pak k celé problematice s důrazem na smiřovací rituál obou věnuje Přemysl Bar, Rituál smíření  
jako mýtus? Konflikt vratislavských biskupů se slezskými vévody a jeho řešení ve 13. století, In: Rituál smíření.  
Konflikt a jeho řešení ve středověku. Brno, 2008, s. 121 – 129; ale nepřináší podle mého soudu mnoho nového. 
Daleko podnětnější se mi zdá práce Zbygniew Dalewski,  Książe i biskup. Spór Bolesława Rogatki z biskupem 
wrocławskim Tomasze I, Roczniki historyczne 73, 2007, s. 83 – 106 (ke sporu Jindřicha Proba a Tomáše II. na s. 
99); obecně k rituálům Gerd Althoff, Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter, Darmstadt 
2003; k polskému prostředí (ovšem spíše pro starší středověk) práce Zbigniew Dalewski, Ritual and Politics.  
Writing the History of a Dynastic Conflict in medieval Poland, Leiden-Boston 2008; k ukončení sporů tímto 
způsobem  viz  Gerd  Althoff,  Der  Privileg  der  deditio.  Formen  gütlicher  Konfliktbeendigung  in  der 
mittelalterlichen  Adelsgesselschaft,  in:  tentýž,  Spielregeln  der  Politik  des  Mittelalters.  Kommunikation  in  
Frieden und Fehde, Darmstadt 1997, s.  99 – 125.
812 SUb V, č. 367: „Quos quidem mansus omnesque villas predictas in ius plenum merumque dominium ecclesie  
sancte  Crucis  transferimus,  tradimus  et  donamus  reservantes  nobis  nostrisque  successoribus  dominium  in 
scultetos  villarum  superius  expressarum  preter  villicum  de  Pecar  et  villicum  de  Schonow,  quem  custodie 
perpetue deputavimus, iudicium quoque in maioribus causis sangwinum, que capitales dicuntur, nobis similiter  
reservantes…“ resp.  „Quos  quidem mansus  omnesque  villas  predictas  in  ius  plenum merumque  dominium  
ecclesie sancte Crucis transferimus, tradimus et donamus reservantes nobis nostrisque successoribus dominium  
in  scultetos  villarum superius  expressarum necnon  iudicium in  maioribus  causis  sanguinum,  que  capitales  
dicuntur.“
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hornoslezských v převažující  míře,  součástí práv, jejichž výkon si knížata vyhrazovala pro 

sebe.801 Přesto se však můžeme s podobnými, i když zdaleka ne tak často udělovanými a tak 

rozsáhlými, imunitami setkat i přímo na půdě Slezska. Například v roce 1241 soudní imunitu 

garantuje opolský vévoda Měšek I. pro všechny biskupské statky na jeho území,802 nebo o 

něco později  uděluje  identické  privilegium pro majetky  lubušského klášera.803 Roku 1281 

totéž učinil  Bernard Löwenberský pro rozsáhlý majetek darovaný johanitům.804 A musíme 

také zmínit krátce po úmrtí Jindřicha IV. Vratislavského založený klášter v Křešově,805 kde 

mu jeho fundátor Bolek I. Svídnický mimo jiné propůjčuje vyšší i nižší soudnictví nad jeho 

poddanými.806 Již od roku 1258 se obdobnému privilegiu mohli těšit cisterciáci z Rud, které 

jim udělil  Vladislav Opolský spolu se svou ženou Eufemií a syny Měškem, Kazimírem a 

Boleslavem.807 

Krátká formulace při udělení vyššího soudnictví cisterciačkám v testamentu Jindřicha 

Proba představuje pro Tomasze Jurka důkaz, že tato formulka nemůže být původní. Podle něj 

se vyšší soudnictví v této době opisovalo podrobněji.808 Jak je však zřejmé z výše uvedených 

příkladů,  neshoduje  se  jeho  domněnka  s některými  listinami.  Instruktivní  příklad  nadto 

představuje listina Vladislava Opolského z roku 1281, v níž daruje 100 lánů pro zbudování 

801 Josef Joachim Menzel, Jura ducalia..., s. 36.
802 SUb II, č. 226: „Iurisdictionem autem in hominibus villarum predictarum sicut in minoribus causis ita etiam 
in capitalibus volumus, ut idem episcopus liberam habeat, indulgentes, ut de penis ex iudicio provenientibus  
nichil a predictis hominibus suis nostro nomine vel baronum nostrorum vel eorum, qui aliqua a nobis habent  
beneficia, aliquid exigatur.“
803 SUb II,  č.  284:  „…ita  quod omnia  iudicia  in  prediis  prenominatis,  quod dictum monasterium a  nobis  
permutationis nomine suscipit, ad solum abbatem vel ad eum, quem eis idem abbas preposuerit, pertineant et,  
quicquid in eis fuerit dirivatum, ad ipsum monasterium ex integro perveniat.“
804 SUb V,  č.  407:  „…renunciantes pro nobis et  nostris  heredibus et  successoribus quibuscunque omni iuri  
canonico et civili, consuetudinario et statutis quibuslibet et litteris sub quacunque forma verborum inpetratis vel  
inpetrandis,  eccepcione  doli  et  circumvencionis  non  traditi  vel  soluti  precii,  beneficio  renunciacionis  in  
integrum  et  generaliter  omni  actioni,  eccepcioni,  defensioni  et  rei,  quibus  premissa  convelli  possent  aut  
aliquatenus inpugnari.“ Srov. Robert Heś, Joannici na Śląsku, Kraków 2007, s. 149 – 150  a 236.
805 Respektive šlo o znovuzaložení, když již předtím plánovanou fundaci kláštera benediktinů realizovala vdova 
po Jindřichovi Pobožném Anna (k ní srov. A.Knoblich, Herzogin Anna von Schlesien 1204-1265, Berlin 1865) 
ve 40. letech 13. století  (SUb II, č. 230). Klášter byl osazen benediktiny z východočeských Opatovic, Konventu 
se ale nedařilo, a tak Bolek Svídnický nejprve v roce 1289 klášterní majetky vykoupil, aby je o tři roky později 
daroval nově fundovanému klášteru cisterciáků. Ke Křešovu:  P. Ambrosius Rose, , Kloster Grüssau, Stuttgart-
Aalen 1974; přehledově potom tentýž , Grüssau. Benediktiner-, dann Zisterzienserabtei, JSFWUB 24, 1983,s. 97 
– 126; nejnověji Krzeszów uświęcony łaską, pod redakcją Henryka Dziurli i Kazimierza Bobowskiego, Wrocław 
1997.
806 SUb VI, č. 65: „…iudicium omne in causis tam maioribus quam minoribus hiis premissis de nostra speciali  
addentes gracia iudicio sanguinis eis concesso ob hoc et nominetenus hic expresso.“
807 SUb III, č. 277: „Preterea concedimus iudici, quem abbas in suis villis, possessionibus et prediis sibi subditos 
decreverit iudicare, omnem causam tam parvam quam magnam, ut furtum, rapinam vel homicidium et quicquid  
aliud  inter  suos  subditos  contigerit  exoriri,  iusto  iudicio  discutere  discernereque  et  iustificare  iustum  et  
iniustum, in solutionem vel in penam, prout ius exigit, condemnare.“; k dějinám kláštera Stanisław Rybandt, 
Średniowieczne opactwo w Rudach (Prace wrocławskiego Towarzystwa naukowego, Seria A, nr. 195), Wrocław 
1977; Heinrich Grüger, Rauden. Zisterzienserabtei, JSFWUB 22, 1981, s. 33 – 49.
808 
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Přejděme však konečně na slezskou půdu. Rozdělování soudních kompetencí na vyšší 

na nižší souvisí s příchodem německého práva. Jen výjimečně se objevuje dělení na vyšší, 

střední  a  nižší  soudnictví.791 Polské  právo  nic  takového  neznalo,  zde  veškeré  soudnictví 

vykonával  kastelán.792 Je  přirozené,  že  dělící  hranice  mezi  vyšším  a  nižším  soudnictví 

neprobíhala  všude stejně.793 Výber výrazů pro označení  vyššího  soudnictví  probíhal  podle 

třech  kritérií.  U  první  skupiny  byla  zdůrazňována  trestněprávní  stránka.  Byly  uváděny 

jednotlivé  přečiny,  které  soudu  příslušely.794 Druhý  způsob  odkazoval  na  tělesné  tresty 

vyššího  soudnictví  –  často  se  užívají  spojení  iudicium sanguinis,  iudicium criminale  seu 

sanguinis,  iurisdictio  totalis  ac  eciam  sanguinis  sentencia.795 Do  třetí  skupiny  náležejí 

označení, která blíže popisuké postavení soudu. Jde o výrazy iudicium maius, iudicium altum,  

iudicia superiora atd.796 

Povězme si krátce, jaké záležitosti spadaly do oblasti vyššího soudnictví. Dělily se na tři 

hlavní skupiny. Do první patřily zločiny proti majetku. Sem spadala krádež (fur, furtum), jež 

někdy bývala rozdělována na větší a menší, podle hodnoty odcizené věci a také na krádež 

noční a denní. Dále do této skupiny počítáme loupež (latro, latrocinium) a založení požáru.797 

Ve druhé skupině se nacházejí zločiny proti tělu a životu. Jejich hlavním charakterem byla 

krvavá  zranění  (sanguis,  effusio  sanguinis).  Lehká  zranění  náležela  nižšímu  soudu,  těžká 

vyššímu.  Patřila  sem  rovněž  vražda,  kterou  od  zabití  (homicidium)  odlišovala  skrytost 

provedení.798 Poslední skupinu trestných činů náležejících vyššímu soudnictví tvořilo násilí. 

Ve starším období byl  užíván termín  raptus,  později  violencia,  čemž odpovídalo německé 

notnuft,  notzog a konečně  notzucht. Hlavním znakem těchto zločinů bylo užití  donucení a 

násilí.799

Zisk vyššího soudnictví probíhal zpravidla ve třech fázích. První byla rezignace vévody 

na pokuty z vyššího soudnictví.800 Druhým stupněm potom jeho předání imunizované osobě 

nebo instituci  pro vlastní  poddané a  posledním krokem potom bylo  jeho vykonávání  nad 

všemi dopadenými osobami na majetcích imunizované osoby nebo instituce. Je nutné říci, že 

až  do  roku  1290  zůstávalo  vyšší  soudnictví,  u  dolnoslezských  vévodů  téměř  zcela,  u 
791 Juliusz Burdach, Historia Państwa i prawa Polski. Tom I do połowy XV wieku, Warszawa 1965, s. 325: cause  
maiores, cause mediocres, cause minores.
792 Josef Joachim Menzel, Jura ducalia..., s. 38.
793 Josef Joachim Menzel, Die schlesischen Lokationsurkunden des 13. Jahrhunderts, Würzburg 1977, s. 276.
794 Hans Hirsch, Die hohe Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter, Graz/Köln 1958, s. 14 – 15.
795 Tamtéž.
796 Tamtéž.
797 Hans Hirsch, Die hohe Gerichtsbarkeit..., s. 16 – 29.
798 Hans Hirsch, Die hohe Gerichtsbarkeit..., s. 29 – 42.
799 Hans Hirsch, Die hohe Gerichtsbarkeit..., s. 42 – 49; k zločinům náležejícím vyššímu soudnictví srov. Juliusz 
Burdach, Historia Państwa i prawa Polski..., s. 326 – 327.
800 Srov. Michał Wyszkowski, Ustrój polityczny..., s. 73.
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Benjamina (comes Benjaminus) klášteru v Paradyżu, na kterých posléze vzniklo nové opatství 

Wieleń,  mimo jiné o soudní imunitu  pro rychtáře  oněch klášteru darovaných vsí.782 Nebo 

můžeme zmínit privilegia Přemysla II. Velkopolského pro cisterciácký klášter v Lądu783 a  pro 

kališský  klášter  sv.Vavřince.784 S  těmito  imunitami,  jak  výše  řečeno,  se  setkáváme  i  v 

Malopolsku. Namátkou zmiňme dvě listiny Boleslava Pobožného pro sestry řádu sv. Damiána 

v Zawichwostu,785 nebo privilegium téhož knížete, jehož příjemcem byl klášter cisterciáků v 

Koprzywnici.786 Rovněž  v  sousedním Braniborsku  ve  13.  století  místní  zeměpáni  z  rodu 

Askánců udělovali  různým klášterům takové soudní  imunity.  Zakládací  listina  markraběte 

Albrechta III z roku 1299 pro klášter Himmelpfort zajišťuje konventu držení statků i se vší 

iurisdikcí.787 Podobnému privilegiu, tentokrát od markrabat Jana a Oty, se těšil například nově 

zakládaný  klášter  cisterciáků  v  Mariensee,788 nebo  třeba  klášter  v  Marienwalde 

(Bierzwniku).789 Uvedené příklady by se daly libovolně rozhojnit.790 Už jen těchto několik 

myslím dostačuje pro pochopení rozšíření této imunity na klášterních statcích se Slezskem 

sousedících piastovských údělech.

782 KDW I, č. 473: „Preterea predicto conferimus claustro, ut si hereditates habitas vel habendas ad excolendas  
Theutunicis  tradere  voluerit,  plenum nostrum habeat  consensum,  ita  quod  suarum  sculteti  villarum omnia 
iudicent iudicia, maiora pariter et minora.“
783 KDW I, č. 488: „dicte domus fratribus per suum iudicem hec exsequendi liberam conferimus auctoritatem,  
nulli ergo castellanorum aut iudicum in eadem villa ius aliquod reservantes. Si vero in prememorata villa tam 
enormis causa orta fuerit, que congrue diffiniri non poterit nisi in audiencia nostra, nullus omnino aliquam inde  
porcionem extorquere presumat.“
784 KDW II, č. 712:  „Absolvimus eciam omnes homines in prefatis villis inhabitantes, ut coram nullo iudice,  
castellano,  palatino  nec  advocato  civitatum debeant  citati  comparere,  nisi  coram suo  preposito.  Et  si  per  
aliquem predicti homines citati fuerint et non comparuerint, nichil inde luant, sed omnia iudicia coram suo  
preposito prosequantur.“
785 KDM I, č. 57: „ Sed tamen in causa Sanguinis, que wulgariter dicitur gloua, quam in causa furti et cuiuslibet  
alterius questionis coram suis tamen rectoribus valeant conueniri, pena pecuniaria ipsi monasterio in qualibet  
causa persolvanda“  a  KDM I, č.58: „sed suorum tantummodo rectorum iudicio sint subiecti[incoles predicti  
monasterii- doplněno autorem]“
786 KDM I,  č.  93:  „…causas  autem,  que  inter  homines  eorundem  frantrum contingerint,  siue  civilem  siue  
criminalem contineant questionem, ipsi fratres libere iudicabunt, soluciones earundem libere recepturi.“
787 CDBr I 13, s. 8 – 9, č. 1:  zajištění držby majetků „…cum omni eciam iure, proprietate iurisdictione, dominio  
et  utilitatibus quibuslibet…“;  ke klášteru  Brandenburgisches  Klosterbuch.  Handbuch der Klöster,  Stifte  und  
Kommenden bis zur Mitte  des  16. Jahrhunderts,  2 Bd.,  ed.  Heinz.Dieter  Heiman,  Klaus Neitman,  Winfreid 
Schich et alii, Berlin 2007, s. 612 – 624.
788 CDBr I 13, s. 205 – 207, č. 5: totiž že majetky kláštera nynější i budoucí  „libere sint et exempte ab omni  
Advocatia  et  iudicio  seculari,  nec  aliquis  Advocatorum  nostrorum,  Schultethorum,  Bedelorum  aliquam  
iurisdictionem sibi in eisdem audeat usurpare,  sed ipsi fratres per se suosque iudices sua iudicia exerceant  
maiora etiam et minora.“; ke klášteru Brandenburgisches Klosterbuch…, s. 850 – 859.
789 CDBr I 19, s. 443 – 444, č. 1: „advocatiam liberam et ut Iudicia maiora et minora per suos Oeconomos in  
dicta exerceant proprietate“; ke klášteru Brandenburgisches Klosterbuch…, s. 860 – 883.
790 Přehled soudních imunit pro velkopolské příjemce do konce 13. století podává Michał Wyszkowski, Ustrój  
polityczny Wielkopolski w latach 1138 – 1296, Poznań 2009, s. 73 – 78; k zisku těchto imunit pro hornorakouský 
klášter  Světla  (Zwettl)  viz  Roman  Zehetmayer,  Kloster  und  Gericht  :  die  Entwicklung  der  klösterlichen  
Gerichtsrechte und Gerichtsbarkeit im 13. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung der Zisterze Zwettl, 
Wien 2001.

99



církevní  vztahy  k českému  království,769 kde  se  již  ve  13.  století  tento  druh  imunity 

objevuje.770 Jako první je to osecké falzum hlásící se k roku 1203, které ale ve skutečnosti 

vzniklo později během 13. století.771 Povolení soudit své poddané ve všech soudních věcech 

dostal waldsassenský klášter roku 1269.772 Na podobná privilegia narazíme do přelomu 13. a 

14. století  ještě u augustiniánského kláštera Corona S. Mariae,773 Sedlce,774 božehrobců na 

Zderaze,775 u nezdařené fundace Thronus regis776 a kláštera Aula S. Marie.777 Nad to disponují 

některé církevní instituce širokou soudní pravomocí na svých statcích, která se týkala všech 

deliktů  spáchaných  kýmkoliv.778 První  takové  příklady  jsou  opět  dochovány  jako  falza, 

datované svými falzátory do počátku 13., ba dokonce do závěru 12. století.779 Avšak od 60. let 

13. století  již existují nesporné originály těchto privilegií.780 Obdobné listiny potom máme 

zachovány i pro mimoslezské piastovské prostředí Velkopolska a Malopolska. Vzpomeňme 

například na nezdařenou fundaci Vladislava Odonice z roku 1210, kdy tento vévoda dává 

opatu cisterciáckého kláštera v durynské Pfortě Winemanovi majetky v przemętské provincii, 

aby zde vznikl nový klášter, přičemž poddaným na těchto majetcích jsou garantovány soudní 

imunity.781 V roce 1278 rozšiřují  Boleslav a Přemysl  Velkopolský donaci  majetků hraběte 

769 Antoni Barciak,  Czechy  a ziemie  połudnowej  Polski  ...,  zvláště  s.  10 – 44;  k česko-polským vztahům u 
johanitů nejnověji Robert Heś,  Joannici na Śląsku, Kraków 2007, s.89-93 a 97; nebo například u dominikánů 
Jerzy Kłoczowski,  Dominikanie polscy na Śląsku w XIII i XIV wieku, Lublin 1956, s.178 i jinde viz rejstřík; 
nejnověji k česko-polským vztahům ve 13.století Marie Bláhová,  Slezští Piastovci a poslední Přemyslovci, in: 
Piastowie Śląscy w kulturze i europejskich dziejach, ed. Antoni Barciak,  Katowice 2007, s.151-167 (autorka 
ovšem v řadě  případů vychází  ze starší  již  částečně  novými  studiemi  antikvované  literatury);  a  také referát 
Tomasze  Jurka,  Der  Einfluss  Böhmens  auf  ein  geteiltes  Polen  unter  den  letzten  Přemysliden na  zasedání 
Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Forschung: „Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit im 
mitteleuropäischen  Vergleich“,  2.-5.10.2007  URL:< http://www.konstanzer-
arbeitskreis.de/information/tagungsberichte/ReichenauTagung10-2007.pdf> (14.11. 2008).
770 Václav Vaněček, Základy právního postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě (12.-
15.  stol.)  : zakladatelská  práva,  pozemková  vrchnost,  imunita. Část  2, Pozemková  vrchnost.  Imunita 
hospodářská, Praha 1937, s. 49 – 55; pro Moravu nejnověji Tomáš Borovský, Kláštery, panovník a zakladatelé  
na středověké Moravě, Brno 2005.
771 CDB II, č. 357.
772 RBM II, č. 649.
773 RBM II, č. 1219.
774 RBM II, č. 1832.
775 CIM II¸ č. 72.
776 CDM V, č. 193.
777 CDM VI, č. 249.
778 Václav Vaněček, Základy právního postavení…, s. 51.
779 CDB I, č. 406 a CDB II, č. 351.
780 Jednalo se o privilegia německým rytířům z roku 1261 – RBM II, č. 303; zlatokorunským cisterciákům z roku 
1263 – RBM II, č. 409; plaskému klášteru k roku 1286- RBM II, č. 1380; pro německé rytíře na Moravě z roku 
1288 – CDM V, Suppl., č.87; Pomuk někdy na konce 13.století – RBM II, č. 4292 a Vizovice k roku 1325, která 
ale  byla  potvrzením udělení  těchto  svobod již  z roku  1263 –  RBM IV,  č.  2149;  Václav  Vaněček,  Základy 
právního postavení…, s. 51 – 53.
781 KDW I,  č. 66:  „…licentiam dedimus novi loci fratribus unam vel  duas villas forenses, et  alias quotquot 
voluerint  seu  potuerint  villas  Teutonicorum  in  nemore  et  in  possessione  sua  Teutonicali  iure  et  libertate  
ponendi; loca omnia et rusticos tam Teutonicos quam Polonos, ab omni iudicio et potestate tam nostra quam  
nostrorum, et omni iure et ministerio Polonico plenarie absolventes.“

98



to samozřejmě absenci veškerých možných třecích ploch mezi světskou a církevní mocí, ale 

k vážnějšímu konfliktu až do konce 40. let 13. století zde nedochází.764 Ten přichází právě až 

v roce 1248 a poté znovu o deset let později- hlavní úlohy zde sehráli na jedné straně Boleslav 

Rogatka a na straně druhé vratislavský biskup Tomáš I. Z tohoto souboje vyšla sice církev 

vítězně, ale nedosáhla na obecné privilegium,765 jako tomu bylo v případě jejich severních, 

východních i vlastně jižních kolegů na sjezdu v roce 1215 a pro Čechy s Moravou na Šacké 

hoře v březnu 1222.766 

Na slezské půdě měla zásadní význam výstavba a utváření nissko-otmuchovské země 

jako  země  biskupské.767 Právě  kvůli  ní,  respektive  zasahování  biskupa  v této  oblasti  do 

knížecích práv, vypukl vůbec nejostřejší střet mezi knížetem a biskupem na slezské půdě ve 

13. století. Nejprve už v 70. letech, ale poté hlavně v následujícím desetiletí nabyl spor značné 

dynamiky  a  šíře.  Až  dosud  jsme  probírali  střety,  kde  církevní  moc  reprezentoval  buď 

arcibiskup, nebo v případě Slezska biskup. Jak tomu ale bylo s klášterními imunitami, zvláště 

soudními?  Slyšeli  jsme  o  tuhém boji  o  tyto  výdobytky  ze  strany vratislavských  biskupů. 

Pochopitelně zisk takových imunit ať už hospodářského či soudního rázu byl v nejvlastnějším 

zájmu také slezských klášterů.768 Jak výše naznačeno, nebyla úplná soudní imunita církevních 

poddaných ve Slezsku věcí běžnou, nikoliv ale úplně neznámou. Jistě musely působit úzké 

Das Breslauer Bistumsland vom 12. bis 16.Jahrhundert, in: Joachim Köhler / Rainer Bendel (Hg.): Geschichte  
des  christlichen  Lebens  im  schlesischen  Raum (=  Religions-  und  Kulturgeschichte  in  Ostmittel-  und 
Südosteuropa; Bd. 1), Münster / Hamburg / Berlin / London: LIT 2002, s. 199 – 264.
764 Můžeme sem započítat spor Jindřicha Bradatého a vratislavského biskupa Lorenze, který se nebyl ani z jedné 
strany extrémně vyhrocen, jak to například vidíme několik desetiletí později u Jindřicha IV. Vratislavského a 
Tomáše  II.  K Jindřichu  Bradatému  Benedykt  Zientara,  Heinrich  der  Bärtige  und  seine  Zeit.  Politik  und  
Gesellschaft im mittelalterlichen Schlesien, München 2002 (původní vydální v polštine: Henryk Brodaty i jego 
czasy, Warszawa 19972); a také široce zaměřená práce Joseph Gottschalk, St. Hedwig, Herzogin von Schlesien, 
Köln-Graz 1964.
765 Winfried Irgang, „Libertas ecclesiae“ und landesherrliche Gewalt- Vergleich zwischen dem Reich und Polen, 
in:  tentýž,  Schlesien  im  Mittelalter.  Siedlung-Kirche-Urkunden.  Ausgewählte  Aufsätze,  hrsg.  von  Norbert 
Kersken und Jürgen Warmbrunn, Marburg 2007, s. 203; tentýž, Libertas ecclesiae“ und landesherrliche Gewalt-  
Zur Kirchenpolitik der schlesischen Piasten im 13.Jahrhundert, in: tamtéž, s. 158 – 181 (zvláště s. 167 – 178); 
Urkunden  yur  Geschichte…,  s.  XXII  –  XXXV  a  XXXVII  –  XL;   k Boleslavu  Rogatkovi  srov.  Ulrich 
Schmilewski,  Vom „kindischen“ Herzog zum Bewahrer landesherrlicher Rechte? Zur Person und zur Politik  
von  Herzog  Beleslaus  II.  von  Liegnitz,  in:  Silesiographia.  Stand  und  Perspektiven  der  historischen  
Schlesienforschung. Festschrift für Norbert Conrads zum 60. Geburtstag, hrsg. von Matthias Weber und Carsten 
Rabe, Würzburg 1998, s. 185 – 198.
766 Josef Žemlička, Století posledních Přemyslovců, Praha 1998, s. 68 – 69.
767 Josef Pfitzer, Besiedlungs-, Verfassungs und Verwaltungsgeschichte…
768 Obecně  k rozvoji  imunit:  Wacław Korta,  Rozwój  wielkiej  własności  feudalnej  na Śląsku do połowy XIII  
wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964; Roman Grodecki, Początki immunitetu w Polsce, Lwów 1930; Josef 
Joachim Menzel, Jura ducalia. Die mittelalterlichen Grundlagen der Dominialverfassung in Schlesien (Quellen 
und  Darstellungen  zur  schlesischen  Geschichte  11),  Würzburg  1964; tentýž,  Die  schlesischen  
Lokationsurkunden.Studien  zum  Urkundenwesen,  zur  Siedlungs-,  Rechts-  und  Wirtschaftsgeschichte  einer  
Ostdeutschen Landscheft im Mittelalter (Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte 19), Würzburg 
1977; Jerzy Mularczyk,  Władza  ksiąźęca na Śląsku w XIII  wieku,  Acta Universitatis  Wratislavienis,  nr.603, 
Historia XL, Wrocław 1984; Z. Kaczmarczyk, Imunitet sądowy…; Stefan Krakowski, Kościół a państwo…
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Záležitost ohledně soudní imunity církevních institucí byla součástí emancipačních snah 

církve na západě a jihu Evropy již od sklonku 11.století.757 Postupně tyto  snahy,  které  se 

pochopitelně  neomezovaly  pouze  na  tuto  otázku,  ba  dalo  by se  říci,  že  jiné  otázky stály 

zpravidla v popředí, nacházejí svůj ohlas i za Alpami a od přelomu 12./13.století zasahují i na 

území pražské, olomoucké a také hnězdenské diecéze.758 První emancipační snahy polského 

kléru můžeme pozorovat bezprostředně po třetím lateránském koncilu, kdy v roce 1180 na 

shromáždění  knížat  v Łęczycy  se  duchovním  podařilo  dosáhnout  rezignace  knížat  na 

„obtěžování“  kléru  různými  knížecími  právy.759 První  výrazný  konflikt  mezi  světskou  a 

církevní mocí se v Polsku odehrál v letech 1206 – 1211, kdy se hnězdenskému arcibiskupovi 

Jindřichu Kietlicovi podařilo v tuhém souboji, využívajíc přitom obratně vnitrodynastických 

sporů jednotlivých Piastovců,  z větší  části  obhájit  vizi  libertas ecclesiae v prostoru vlastní 

arcidiecéze.760 Podstatný je zde dokument ze sjezdu knížat ve Wolborzy v roce 1215, kde se 

zřejmě  navazovalo  na  předchozí  dohody  z roku  1210,  a  byl  zde  dohodnut  jakýsi  modus 

vivendi světské a církevní moci. Piastovská knížata se zde zavazují k dodržování svobodného 

statusu  církevních  statků  ve  vztahu  ke  klášterním  poddaným,  ale  také  je  ustanoveno,  že 

církevní poddaní mají  být souzeni pouze před církevním soudem.761 K tomu se zavazovali 

Lešek Krakovský, Konrád Mazovský, Wladislaw Odonic a Kazimír Opolský.762 To znamená, 

že k dohodě se nepřipojil tehdejší vratislavský vévoda Jindřich Bradatý a nemusel se tedy 

těmito články cítit vázán. A také necítil. Ve Slezsku totiž postavení církve minimálně v první 

polovině 13. století bylo nepoměrně slabší než v jiných piastovských údělech.763 Neznamená 

757 Gerd  Tellenbach,  Libertas.  Kirche  und  Weltordnung  im Zeitalter  des  Investiturstreites,  1936 (Neudruck 
Stuttgart 1996).
758 B.Szabó-Bechstein,  Libertas ecclesiae vom 12. bis zur Mitte des 13.Jahrhunderts, in:  Die abendländische 
Freiheit vom 10. zum 14. Jahrhundert. Der Wirkungszusammenhang von Idee und Wirklichkeit im europäischen 
Vergleich, hrsg. von Johannes Fried (Vorträge und Forschungen 39),  Sigmaringen 1991; pro polské prostředí 
nejnověji Józef Dobosz,  Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002; 
Krzysztof Skwierczyński, Recepcja edie gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku, Wrocław 2005.
759 Winfried Irgang, „Libertas ecclesiae“ und landesherrliche Gewalt- Vergleich zwischen dem Reich und Polen, 
in:  tentýž,  Schlesien  im  Mittelalter.  Siedlung-Kirche-Urkunden.  Ausgewählte  Aufsätze,  hrsg.  von  Norbert 
Kersken und Jürgen Warmbrunn, Marburg 2007, s. 194.
760 Kazimierz Tymnieniecki, Henryk zwany Kietlicz, in: Polski Słownik Biograficzny, 9, 1960-61, s. 415 – 417; 
Jerzy  Wyrozumski,  Pontyfikat  arcybiskupi  i  reforma  Henryka  Kietlicza,  in:  1000  lat  Achidiecezji 
Gnieźnieńskiej, ed. Jerzy Strzelczyk, Janusz Górny, Gniezno 2000, s. 97 – 105.
761 SUb I, č. 145: „ statuimus et custodiri volumus, ne quis hominum ecclesie inhabitans patrimonium alias ad 
iudicium quam coram ipsius ecclesie prelato vel coram suo indice iudicandus pertrahatur“.
762 Tamtéž.
763 K církevním dějinám Slezska: Kazimierz Dola, Dzieje Kościoła na Śląsku, cz. I Średniowiecze, Opole 1996; 
Tadeusz Silnicki,  Dzieje i  ustrój Kościoła na Śląsku do końca wieku XIV, Kraków 1939; Werner Marschall, 
Geschichte  des Bistums Breslau,  Stuttgart  1980;  stále  ještě  platná zvláště  z hlediska materiálového je práce 
Johann Heyne,  Dokumentirte  Geschichte   des Bistums und Hochstiftes Breslau,  Bd.1-3,  Breslau 1860-1868; 
Josef Pfitzner,  Besiedlungs-, Verfassungs und Verwaltungsgeschichte des Breslauer Bistumslandes.  I.Teil: Bis 
zum Beginne der böhmischen Herrschaft, Reichenberg 1926; Urkunden zur Geschichte des Bistums Breslau im  
Mittelalter,  hrsg. von Gustav Adolf Stenzel, Breslau 1845 (v rámci Einleitung s.XI-CII autor vypisuje dějiny 
biskupství); nejnověji Thomas Wünsch, Territorienbildung zwischen Polen, Böhmen und dem deutschen Reich:  
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ohledech.752 Na okraj musíme samozřejmě ještě zmínit i testament Vladislava Salzburského,753 

který je ovšem, jak již řečeno, pouze formulářovým kusem.

Probův testament tak v tomto ohledu poněkud „předběhl dobu“. Mohl by to být důkaz 

zpadělání listiny v 1. polovině 14. století, anebo snad za tím můžeme vidět vyšší vyspělost 

Jindřichova  dvora  a  kanceláře  ve  srovnání  s jeho  slezskými  piastovskými  příbuznými? 

Opusťme nyní problematiku slezských knížecích testamentů jako celku a pokusme se tuto 

otázku zodpovědět pomocí rozboru jedné její části. Tou bude, jak výše naznačeno, zakládací 

listina kláštera cisterciaček.

III. 2. 1. Zakládací listina kláštera cisterciaček v Jindřichově závěti
Kterým částem zakládací listiny tedy bude v následujícím věnována pozornost? Budou 

to hlavně ty,  které ve výše zmíněných pracích byly traktovány způsobem, který dle mého 

názoru  není  úplně  správný,  anebo  jim pozornost  autoři  nevěnovali  vůbec.  Jako  první  se 

vrátíme k udělení vyššího a nižšího soudnictví klášteru pro jeho poddané, dále ustanovení o 

dodržování klauzury a nakonec počtu osazenstva, jakým měl klášter v budoucnu disponovat.

III. 2. 1. 1. „…iudicium tam in causis maioribus quam in parvis…“754

Udělení  této  soudní  imunity  se  Tomaszi  Jurkovi  stává  jedním  z argumentů  pro 

zpadělanost listiny. Považuje ji za něco, co se daleko lépe hodí do poměrů o několik desítek 

let pozdějších.755 Jistě nemůže být sporu o tom, že takové imunity byly ve slezském prostoru 

do té doby dost řídké a že skutečně k většímu nárůstu udělování vyššího a nižšího soudnictví 

klášterům dochází až o několik desítek let později.756 Přesto to ale nemusí znamenat, že by 

tuto výsadu vratislavský vévoda nemohl  udělit.  Řekl  bych,  že  je  nutné tuto problematiku 

nahlédnout z trochu širší perspektivy.

752 Odkazy na edice viz výše.
753 Osoba  Vladislava  Salzburského  by  si  nepochybně  zasloužila  větší  pozornost  badatelů,  než  tomu  bylo 
doposud. Nejpodrobněji o něm jen krátké medailonky v Kazimierz Jasiński,  Rodowód Piastów śląskich, Díl I.  
Piastowie wrocławscy i legnicko-brzescy, Wroclaw 1973, s.129-132; nebo Kazimierz Dola, Piastowie śląscy na 
europiejskich stolicach biskupich, in: Piastowie śląscy w kulturze i europiejskich dziejach, ed. Antoni Barciak, 
Katowice 2007, s.182-183 a 186; řada informací pro něj se dá nalézt v  Winfried Irgang,   Die Jugendjahre  
Herzog Heinrichs IV. von Schlesien, Zeitschrift für Ostforschung 35, 1986, s.321-345 (vyšlo také in: Winfried 
Irgang, Schlesien im Mittelalter…, s.64-88(k Vladislavovi zvláště s.71-77))
754 SUb V, č. 451, s. 344 – 346.
755 Tomasz Jurek, Testament..., s. 92.
756 Heinrich  Appelt,  Klosterpatronat  und  Landesherrliche  Landeshoheit  der  schlesischen  Herzöge  im  13.  
Jahrhundert,  Mitteilungen des Instituts  für  österreichische Geschichtsforschung XIV Ergänzungsband,  1939, 
s.303-322; Z. Kaczmarczyk, Imunitet sądowy i jurisdikcja w dobrach w Polsce, Poznań 1936; Stefan Krakowski, 
Kościół a państwo polskie do począków XIV wieku, Warszawa 1950.
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také obsah obou testamentů Ludvíka I. Břežského.746 Naopak některé listiny se nacházejí na 

hraně, nebo spíše až za hranou toho, co bychom mohli považovat za testament. Uveďme si 

dva příklady.  Bolek I.  Svídnicko – Javorský umírá  6.  listopadu 1301. Poslední  listinu ve 

prospěch některé z církevních institucí vydal 26. října,747 kdy odprodal své fundaci, klášteru 

klarisek ve Střelíně, dvě vsi (Steinkirche, Gambitz) za 1000 hřiven stříbra. Ovšem nemáme 

k dispozici žádné další ukazatele, že by mohlo jít o jeho poslední vůli. Příklad druhý – tím je 

Jindřich I. Javorský. Poslední vydanou listinou před jeho smrtí,  která nastala v rozmezí 6. 

březen – 15. květen 1346, je kus ze 6. března 1346, v němž kníže na žádost vdovy Kateřiny 

z Nešína  předává  magdalenitkám  v Lubáni  tzv.  „lesní  plat“  (censum  forestis) 

z vyjmenovaných vsí, které klášteru za 11 hřiven stříbra prodala. Neobjevuje se zde žádný 

náznak vévodova blížícího se konce, jen běžný obrat, že tak činí „in remedium animarum tam 

nostre quam nostrorum progenitorum“.748 

Jaké části měl testament obsahovat? V pozdním středověku se již detaily jednotlivých 

ustanovení  rozrůstají,749 přesto  velkou  část  z nich  najdeme  i  v testamentech  končícího 

vrcholného  středověku.  Obvykle  zde  nepostrádáme  určení  místa  pohřbu,  vyjádření 

k pohřebním rituálům,  zbožné  dary „pro remedio anime“ testátora  i  jiných jemu blízkých 

osob, zajištění rodinných členů, případně i členů dvora, zaplacení dluhů nebo jejich přikázání, 

v neposlední řadě též ustanovení o nástupnictví a sociální dobročinnost.750 V ideálním případě 

nám  testamenty  mohou  vypovídat  o  způsobu  pohřbu,  majetkových  poměrech  testátora, 

rodinných strukturách,  způsobu a příjemcích zbožných nadání,  ale  také poutnictví,  lichvě, 

knihách,  uměleckých  předmětech,  vybavení  domácností  a  také  historických  informacích 

daného regionu.751 

Nejpodrobněji v testamentech o svých posledních věcech pojednali Ludvík I. Břežský 

ve  svém druhém testamentu,  Konrád  IV.  Zaháňský  a  také  Jindřich  IV.  Vratislavský.  Ne 

náhodou  jde  u  prvních  dvou  o  časově  nejmladší  zkoumané  doklady  slezské  knížecí 

testamentární  praxe.   Na  nižším stupni  úplnosti  nacházíme  starší  testamenty  Konráda  II. 

Zaháňského,  Měška  II.  Opolského,  Jindřicha  V.  Tlustého  a  Jindřicha  III.  Hlohovského. 

Zařadíme sem také biskupskou poslední vůli Tomáše II. Jako nejstručnější vyznívají poslední 

pořízení  Boleslava  I.  Opolského a  Přemka Ratibořského,  které  je  však specifické  ve více 

746 CDS IX, s. 246 – 247, č. 33; s. 253 – 255, č. 36.
747 CDS XVI, č. 2661; naposledy zlistiňuje 2. listopadu, kdy potvrzuje převod majetku mezi světskými osobami 
CDS XVI, č. 2662.
748 CDLS, č. 256.
749 Cornell Babendererde, Sterben, Tod, Begräbnis…, s. 35.
750 Tamtéž.
751 Martin Bertram, Mittelalterliche Testamente..., s. 526.

94



Vratislavského729 a  Jindřicha III.  Hlohovského,730 kde od jeho sepsání  do vévodovy smrti 

uběhly  čtyři  dny.  Můžeme  to  předpokládat  také  v případě  Jindřicha  IV.  Zaháňského.731 

Započítáme sem rovněž testament vratislavského biskupa Tomáše II. vzniknuvší pouhé dva 

dny  před  biskupovým  skonem.732 Již  více  dní  dědilo  vyhotovení  poslední  vůle  od  smrti 

Jindřicha V. Tlustého – 18 dní.733 V intervalu prodlevy od jednoho měsíce do jednoho roku se 

pohybovaly testamenty pravděpodobně Měška II. Opolského,734 Konráda II. Zaháňského735 a 

Boleslava Opolského.736 Do poslední skupiny zahrneme poslední pořízení, která vznikla více 

než rok před úmrtím testující vévody. Patří sem oba testamenty Ludvíka I. Břežského. První 

nechal vévoda sepsal 38 let737  a druhý potom 2,5 roku před svým skonem.738

S výše zmíněnými důvody sepsání testamentu se také úzce pojí otázka rozpoznatelnosti 

poslední vůle. Připomeňme si model vrcholně středověkého testamentu a jeho hlavní znaky, 

jak je určil Gerhard Baaken v rámci své rekonstrukce poslední vůle římského císaře Jindřicha 

VI.739 Použijme  nyní  jeho  rozdělení  pro  slezský  pramenný  materiál.  Mezi  nejsnáze 

rozeznatelné  testamenty patří  takové,  u nichž se toto pojmenování  objevuje přímo v textu 

listiny.  To je případ posledního pořízení  Jindřicha Proba,  které  je  v listině  označeno jako 

testamentum a  voluntas ultima,740 označení  testamentum se objevuje rovněž v poslední vůli 

Jindřicha III. Hlohovského.741 Mešek II. Opolský svůj testament nazývá  voluntas ultima,742 

stejně jako Přemek Ratibořský.743 Hned se třemi výrazy opisující zlistiňovanou skutečnost se 

setkáváme v testamentu Tomáše II. Kromě obvyklého  testamentum a  voluntas ultima, je to 

také označení nostra dispositio ultima.744 Do druhé skupiny patří takové kusy, ve kterých se 

sice  neobjevují  pojmenování  jako  testamentum nebo  ultima  voluntas,  ale  jisté  obraty  na 

testament  ukazují.  V případě testamentu Jindřicha V. Tlustého je to jednak arenga,  jednak 

zmínění špatného zdravotního stavu v závěru dispozice.745 To, že jde o poslední vůli, ukazuje 

729 SUb V, č. 451.
730 CDS XVI, č. 3087; plnotextová edice Tomasz Jurek, Dziedzic Królestwa ..., s. 266 – 268.
731 CDS XXX, č. 6736.
732 SUb VI, č. 47.
733 SUb VI, č. 241.
734 SUb II, č. 295; ke sporům dataci jeho poslední vůle viz výše.
735 CDS XVI, č. 2811; jeden měsíc.
736 CDS XVI, č. 3340; dva měsíce.
737 CDS IX, s. 246 – 247, č. 33.
738 CDS IX, s. 253 – 255, č. 36.
739 Gerhard Baaken, Das Testament..., s. 28 – 29.
740 SUb V, č. 451.
741 CDS XVI, č. 3087; plnotextová edice Tomasz Jurek, Dziedzic Królestwa ..., s. 266 – 268.
742 SUb II, č. 295.
743 CDS II, č. 10, s. 114 – 117; č. 11, s. 117 – 119.
744 SUb VI, č. 47.
745 SUb VI, č. 241.
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na uvážení  kapituly,  zda bude nějak zajištěna jeho  familia.  Dvěma z nich,  které  výslovně 

uvádí, má být proplacena uvedená částka.720 Nakonec ustanovuje vykonavatele své poslední 

vůle, kterým se stal hnězdenský metropolita Jalub Świnka. Tomáš se ve své poslední vůli 

rozhodl obdarovat jen jedinou instituci,  na rozdíl třeba od olomouckého biskupa Konráda, 

testujícího roku 1326, který svými dary obdařil hned dvanáct církevních ústavů.721

Motivace pro vyhotovení testamentu mohly být různé. Ať už úmrtí člena rodiny, nástup 

cest- vojenských či poutních, anebo konečně vlastní onemocnění.722 Tyto motivace nacházíme 

buď v arengách nebo v naracích a nebo vůbec ne. Či lépe řečeno části listinného protokolu 

mohou  obsahovat  pouze  obvyklé  kancelářské  floskule,  aniž  by  se  dal  dohledat  vztah  ke 

konkrétní  situaci.723 U  testamentu  Jindřicha  IV.  Vratislavského  se  důvody  ozývají  zcela 

zřetelně hned po invokaci,  krátké arenze,  inskripci v narační  části.724 Testament  Měška II. 

Opolského snad z roku 1245 má s Jindřichovým několik věcí společných, ale i pochopitelně 

rozdílných.725 Společný  je  způsob  dochování.  Ani  Měškův  testament  se  nezachoval 

v originálním vyhotovení, nýbrž, stejně jako u Jindřicha, se zachoval v opisu v kopiáři Liber 

niger.726 Společné  je  také  to,  že  většina  ustanovení  po  jeho  smrti  nebyla  realizována.727 

Výslovně důvod sepsání poslední vůle není uveden v testamentu Jindřicha III. Hlohovského, 

ačkoliv je zřejmé, že jím byl špatný zdravotní stav knížete.728 Ostatně z logiky věci vyplývá, 

že to musel být i u jiných sledovaných knížat onen podnět, který o sepsání poslední vůle 

rozhodl.  Tak  tomu  bylo  nepochybně  v případě  Jindřicha  V.  Tlustého,  obdobnou  situaci 

předpokládáme rovněž biskupa Tomáše II., Přemka Ratibořského, Konráda II. Zaháňského a 

Boleslava I.  Opolského, pokud můžeme u posledních dvou soudit  podle  regestové formy, 

v jaké byly jejich testamenty editovány. O posledních pořízeních Jindřicha IV. Zaháňského a 

prvním  testamentu  Ludvíka  I.  Břežského  nemůžeme  v tomto  ohledu  říci  nic,  neboť  se 

nezachovaly v úplnosti.

O tom, zdali bezprostřední ohrožení smrti mohlo být důvodem sepsání závěti, nám také 

může vypovědět doba, jež uplynula mezi jejím sepsáním a testátorovou smrtí. Bezprostředně 

v řádu několika hodina či několika málo dní před úmrtím vznikaly poslední vůle Jindřicha IV. 
720 Prvnímu 11,5 hřivny stříbra; druhému 17 hřiven stříbra.
721 CDM VI, č. 314.
722 Cornell Babendererde, Sterben, Tod, Begräbnis…, s. 31.
723 tamtéž, s. 35.
724 SUb V, č. 451: po intitulaci  „Nos igitur Henricus dei gracia dux Slesie, Cracouie et Sandomirie“ následuje 
narace „corporis  languore contriti,  licet  infirmi corpore,  sani  tamen mente et  soliditate  racionis incolumes  
cupientes  functionis  extreme  terminum  condigne  disposicionis  eulogio  prevenire  huiusmodi  condimus  
testamentum“
725 SUb II, č. .295
726 Bronisław Turoń, „Liber niger“…
727 Viz poznámky u této listiny v SUb II, č. 295.
728 
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splatili  dluhy u vyjmenovaných osob. Ludvík ve své poslední  vůli  myslel  také na průběh 

pohřebních  slavností,  které  měly  být  podle  jeho  přání  skromné,  nikoliv  pompézní. 

V ustanovení, týkající se budoucích osudů země, rozkazuje zničení své malé i velké pečeti, 

naopak sekret si syn má ponechat. Ten je v závěru nabádán svým otcem, aby dodržel všechna 

ustanovení  testamentu  a  byl  ochráncem  kostela  sv.  Hedviky  v Břehu.  Na  úplném  konci 

Ludvíkovy  poslední  vůle  nalézáme  zřejmě  nejpodstatnější  ustanovení  pro  další  osudy 

knížectví – určuje exekutory testamentu a dědice knížectví, kterým se má stát Ludvíkův bratr 

Vladislav.  Jak  sám Ludvík  svůj  testament  nazýval?  V textu  mandátu  je  několikrát  řeč  o 

„zelgerethe“, což kromě významu zádušní odkaz může znamenat také obecně závěť, což bude 

jistě tento případ.716

Výše jsme se zmiňovali, že také známe testamenty dvou vratislavských biskupů z konce 

13. století, přičemž jeden z nich byl zároveň vládnoucím Piastovcem. Nejprve tedy k poslední 

vůli  Vladislava,  salcburského  arcibiskupa,  bratra  Jindřicha  III.  Bílého.  Jeho  testament  se 

zachoval pouze ve formulářové sbírce. Ať již tomuto kusu stála předlohou skutečná a dnes 

nedochovaná  listina,  nebo  šlo  o  pouhé  stylistické  cvičení,  můžeme  do  těchto  řádek 

nahlédnout. Testátor zde hlavně ošetřuje zaplacení dluhů, odkazuje své knihy a ustanovuje 

exekutora svého testamentu – tím měl být „Henricus, filius fratri nostri“ – tedy Jindřich IV. 

Vratislavský.717 Zaplacení  dluhů,  které  se  v této  listině  objevuje,  nebylo  pouze  věcí  čistě 

právní, nýbrž také věcí cti testátora.718

Testament  Tomáše II.  spatřil  světlo světa 13.  března 1292 v Brně.719 Za intitulací  se 

nachází typický testamentární obrat „licet egri et debiles corpore, mente tamen sani“. Listina 

je nazvána jako „nostra dispositio ultima“. Dispozice je uvozena slovy „nomine testamenti“, 

při  ustanovení exekutora se hovoří  o  „ultima voluntas“.  Tudíž nemůže být pochyb,  že se 

jedná skutečně o testament.  Tomáš II.  v něm odkazuje svou ves vratislavskému kostelu a 

zároveň zde chce být pohřben u nohou svého předchůdce na biskupském vratislavském stolci. 

Pověřuje dvě vybrané osoby, aby podle své vůle naložily s penězi, za které budou vykoupeni 

„nostres captives“ – zbude-li něco z těchto peněz, mají být předány jeho nástupci. Nechává 

716 Hildegard Boková, Libuše Spáčilová, Stručný raně novohornoněmecký glosář, Olomouc 2003, s. 393.
717 Konrad Wutke, Über schlesische Formelbücher…, s. 76.
718 Cornell  Babendererde,  Sterben,  Tod,  Begräbnis…,  s.39;  v této  souvislosti  nemůžeme  nevzpomenout  na 
podobné chování, i když doložené nikoliv vlastním testamentem, Václava II. těsně před svou smrtí – viz  Josef 
Šusta, Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví, Praha 1935, s. 661; nemalou část věnoval otázce dluhů ve svém 
testamentu z 9. září 1340 Jan Lucemburský – RBM IV, č.819 – viz Jiří Spěváček, Karel IV. Život a dílo (1316-
1378),  Praha  1980,  s.  149  –  150;  Heinz  Thomas,  Das  Testament  König  Johhans  von  Böhmen  und  die  
Erbfolgeregelungen Kaiser Karls IV., in: Herrscher- und Fürstentestamente..., s. 373 – 392 (zde s. 378).
719 SUb VI, č. 47; k Tomáši II.  viz Tadeusz Silnicki,  Dzieje i ustrój Kościoła na Śląsku do końca wieku XIV, 
Warszawa  1953,  s.  175  –  192;  k testamentu  viz  Władysław  Semkowicz,  Nieznanny  testament  Tomasza  II, 
Collectanea Theologica 17, 1936 (neměl jsem k dispozici).
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mají také ráno a večer nasytit  dvanáct chudých. Zároveň mají sloužit zádušní mši za jeho 

matku, manželku a po jejich smrti také za syna Jindřicha V. a jeho ženu. Aby tyto vzpomínky 

proběhly důstojněji a slavnostněji, přidává opat obdarované kanonie kanovníkům ještě další 

platy z uvedených majetků. 711

V našem  přehledu  jsme  dospěli  k posledním  dvěma  studovaným  testamentům. 

Vydavatelem obou byl  Ludvík I.  Břežský.712 Jeho první testament  se dochoval  v zápisech 

břežské městské knihy vřazený k roku 1360.713 Zápis je proveden latinsky, přičemž nevíme, 

zda byl  sepsán takto  původně,  nebo zda existovala  jeho německá verze.  Ludvík  ve svém 

kontaktu s městem zlistiňoval téměř výhradně německy, a tak by druhá varianta mohla být 

pravděpodobnější.714 Onen zápis nebyl vřazen do knihy zcela listinnou formou, chybí protokol 

i eschatokol; dispozice je však, zdá se, kompletní. Začíná se v něm uvedením osob, kterým 

mají být uhrazeny dluhy, dále se píše o darech dvorským služebníkům a volbě místa pohřbu – 

v Lubuši  v kostelním  chóru.  Následuje  výčet  hmotných  darů  tomuto  klášteru,  stejně  jako 

kapitule sv. Kříže v Břehu. Další cennosti Ludvík odkazuje svému synovi a dceři – třebnické 

jeptišce. Na závěr je připojen nesmírně zajímavý odkaz jeho knih, které rozděluje mezi různé 

instituce. 

Ludvíkův druhý testament z roku 1396 se nám již zachoval v německém originále.715 

Tato poslední vůle má podobu mandátu, v níž přikazuje svým následníkům,  “daz sy doran 

toguntlichen thun und daz vordern und halden .....  ,  als wirs hernach habin geschrebin“. 

Tudíž  je  odpovídajícím  způsobem  zjednodušen  listinný  formulář,  v němž  nenajdeme  ani 

invokaci, arengu či naraci. Za intitulaci a inskripci se ihned připojuje dispozice. Jako první 

Ludvík požaduje splacení dluhů u břežských měšťanů, „do wir se in unsern grossen noten 

versatzt  habin“.  Následující  část  se týká cenností  včetně knih a jejich odkazu kostelu sv. 

Hedviky v Břehu – místní sákristián má dohlédnout, aby se nic z toho neztratilo – vše se má 

zařadil  do  kostelního  pokladu.  Následuje  podrobný  přehled,  jakými  částkami  mají  být 

v prvním roce  po  jeho  smrti  zaopatřeni  jeho  služebníci;  v druhém roce  po  smrti  má  být 

vyplacena částka břežské kapitule; třetí rok má další částka směřovat svatému hrobu v Lehnici 

a  dalším  církevním  institucím  v Břehu.  V kostele  sv.  Hedviky  tamtéž  má  být  sloužena 

každoroční zádušní mše za jeho dceru a manželku jeho syna. Další ustanovení se týká jeho 

oblečení,  které  mělo  být  po jeho smrti  rozdáno chudým.  Poté opět  nabádá své syny,  aby 

711 CDS XXX, č. 6736.
712 K němu viz Zygmund Boras,  Książęta piastowscy...,  s. 190 – 209; A. Karłowska – Kamzowa,  Fundacje 
artystyczne księcia Ludwika I brzeskiego, Opole 1970.
713 CDS IX, s. 246 – 247, č. 33.
714 CDS IX, s. 23 – 32.
715 CDS IX, s. 253 – 255, č. 36.
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Konrád II. Zaháňský ve své poslední vůli ze 7. září 1304 určuje za dědice Zaháňska 

svého bratra Jindřicha III. Hlohovského. Ten je však povinen po jeho smrti zajistit Konrádovy 

dvořany, 300 hřiven stříbra věnovat za spásu jeho duše, jednou vsí obdarovat klášter Lubuš a 

30 hřivnami stříbra kanoniii augustiniánů v Zaháni, za něž má nad jeho hrobem hořet věčné 

světlo a být sloužena anniversária. Své sestře – vratislavské klarisce – odkazuje plat 20 hřiven 

a  nezapomíná  ani  na  vratislavskou  kapitulu,  jejímž  byl  Konrád  jako  duchovní  osoba 

členem.705

Roku  1309  nechal  svůj  testament  sepsat  heres  Regni  Poloniae Jindřich  III. 

Hlohovský.706 Po invokaci, arenze, intitulaci a naraci přistoupil hlohovský vévoda v dispozici 

se souhlasem manželky a dědiců k darování majetku Seitsch (Sychitz) lubušskému klášteru se 

vším příslušenstvím, včetně podacího práva ve vsi a vším soudnictvím. Zároveň si v klášteře 

volí  místo  svého  pohřbu,  když  Jindřich  vyjádřil  toto  přání  poprvé  již  roku  1295,707 a 

ustanovuje  exekutora  poslední  vůle.  Že  se  skutečně  jednalo  o  testament,  nám  kromě 

samotného obsahu dokazuje také obrat  nomine veri  testamenti,  kterým učinil  onen odkaz. 

Lubušští cisterciáci později vyhotovili falzum opírající se o pravý Jindřichův testament. Tato 

verze byla podsunuta Janu Stínavskému ke konfirmaci roku 1326 a v této podobě byla roku 

1619 vřazena do klášterního kopiáře.708

Boleslav Opolský se roku 1313 ve své poslední vůli rozhodl učinit odkaz pro spásu své 

duše minoritskému konventu v Opoli, když mu daroval nemovité majetky i s plným soudním 

a rybářským právem. Za to očekával od menších bratří  odsloužení čtených zádušních mší 

třikrát v týdnu a tři další „pro remissione peccatorum“.709

Testament Jindřicha IV. Zaháňského se dochoval nikoliv v originálu nebo v opise, ale 

jeho  výtah  máme  k dispozici  v listině  z 22.  ledna  1342,  kterou  Jindřich  V.  Zaháňský710 

konfirmoval  poslední  vůli  svého  otce  krátce  po  jejím  sepsání.  Z tohoto  potvrzení  tedy 

můžeme  rekonstruovat  alespoň  dispoziční  část  Jindřichova  testamentu.  V něm se  rozhodl 

nadat kanonii augustiniánů v Zaháni. Jedná se o řadu platů z okolních vsí.  Dále jsou z těchto 

majetků pro pitancie  a zvláštní  příležitosti  určeny z každého lánu přesně vyměřené dávky 

pšenice,  žita  a  ovsa,  za  což  jsou  kanovníci  povinni  sloužit  anniversária,  tj.  vigilie,  mše, 

modlitby,  a přitom užívat odpovídající pohřební svíčky a prostředky,  které sami kanovníci 

budou obstarávat na vlastní náklady na věčné časy. Ve dnech roční vzpomínky na zemřelého 

705 CDS XVI, č. 2811.
706 CDS XVI, č. 3087; plnotextová edice Tomasz Jurek, Dziedzic Królestwa ..., s. 266 – 268.
707 SUb VI, s. 197.
708 Tomasz Jurek, Dziedzic Królestwa..., s. 131.
709 CDS XVI, č. 3340.
710 K němu viz Zygmund Boras, Książęta piastowscy..., s. 226 – 241.
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nepřetržitě  hořela svíčka.  Jindřich doufal,  že se jeho zdravotní stav zlepší,  aby mohl ještě 

dojet do Vratislavi a zde tuto donaci stvrdit „coram baronibus“ a vratislavskými měšťany. 

Pokud by to však nestihl a odešel z tohoto světa dříve, než se mu to podaří uskutečnit, má mít 

i tato listina věčnou platnost. Podle všeho se tam již nedostal.699

Složitější  je  situace  okolo  poslední  vůle  Přemka  Ratibořského.  Tento  Piastovec  ji 

vyjádřil v zakládací listiny ratibořských dominikánek z 9. dubna 1306.700 Jediným obsahem 

tohoto testamentu jsou ustanovení v souvislosti s fundací kláštera. Tedy jiná podoba, než má 

poslední pořízení Jindřicha IV. Vratislavského. Přemek novému klášteru slavnostně stvrzuje 

nadání pozemku u městských hradeb, vyjímá jej z dosažnosti městského práva, přijímá klášter 

do své ochrany a činí další ustanovení pro bezpečnost dominikánek. Rovněž jim daruje ves, 

mlýny, chlebové a masné lavice v Ratiboři. Nakonec určuje klášterní patrony. To, že jde o 

testament, se dozvídáme v sankční formuli,  kde jsou zástupci země a dědici nabádání, aby 

dodržovali tuto jeho ultimum voluntatem.701 Jiné znaky testamentu, které se objevují v jiných 

zkoumaných  listinách,  například  mens-sana formuli  zde  nenacházíme.  Nedosti  na  tom. 

Zakládací listina ratibořských dominikánek se nadto zachovala v dalších dvou exemplářích. 

První z nich je datován dokonce na stejný den jako předchozí kus.702 Na rozdíl od něho je 

obohacen  různými  doplňky  –  nový  je  především  poznatek,  že  jeden  mlýn  měl  Přemek 

dominikánkám darovat již roku 1299 na řádové provinciální kapitule v Ratiboři. Tehdy jim 

měl slíbit, že nadání veřejně vyhlásí, což učinil až nyní a celou transakci tím také potvrzuje. 

Další odlišnost od předchozí listin seznáváme v sankční části, včetně zmínky o poslední vůli, 

která je sice formulována jinak, ovšem s identickým vyznění.703 Poslední verze této listiny se 

od předchozích dvou liší hlavně neúplnou datací, v níž je uveden pouze rok vydání, a marně 

bychom v ní rovněž hledali celou sankci. V tomto vyhotovení se tedy s označením poslední 

vůle v sankční části listiny nesetkáváme.704

699 SUb VI, č. 241.
700 CDS II, č. 10, s. 114 – 117.
701 CDS II, č. 10, s. 114 – 117: „Obsecramus ergo et contestamur coheredes et terrigenas nostros per viscera 
misericordie Jesu Christi, ut nobis fidelitatem et dileccionem exhibeant nostre ultime voluntatis hoc memoriale  
non impedientes set promoventes et qui secus fecerint simile a suis posteris expectent infidelesque reputentur et  
in die iudicij cum Juda proditore qui domini sui sequi noluit voluntatem, divinam in se excipiant ulcionem.”
702 CDS II, č. 11, s. 117 – 119.
703 CDS II, č. 11, s. 117 – 119: „Obsecramus ergo et contestamur coheredes et terrigenas nostros per viscera  
misericordie Jesu Christi,  ut hoc memoriale nostrum promoveant  et  non impediant,  quod solum prochdolor  
relinquimus, quo prepedito memoria nostri de terra penitus est deleta. Si qua ergo signa fidelitatis, si aliqui  
aflectus dileccionis, nostro affectui quo vos dileximus correspondent, quem deus sic afflictum corporaliter ad se  
vocat, quiete saltim sub hoc memoriali vobiscum retinete, Simile a vestris posteris, quod nobis in hac nostra  
ultima voluntare feceritis expectantes. Set et deus omnis criminis iustus vindex pro qualicunque violacione tanti  
voti gravem expetet ulcionem.“
704 CDS II, č. 9, s. 112 – 114.
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v Krakově  po  polovině  13.  století.689 Ovšem  informace  o  Měškově  náhlém  skonu  se 

neobjevuje v současných pramenech.690 Marek Wójcik tedy testament datuje do období 1241 

–  29.  říjen  1245.691 Nejnověji  se  problémem  zabývala  A.  Grabkowska  ve  své  netištěné 

diplomové práci, kde ukázala, že testament mohl vzniknout nejdříve roku 1243.692 

Po tomto chronologickém exkurzu si všimněme vnitřní struktury Měškova testamentu.693 

Po invokaci, intitulaci, následuje arenga, která je typická pro poslední pořízení.694 Poté čteme 

poněkud netypicky na toto místo zařazenou konsensní řadu695 a dále listinné dispoziční jádro: 

Měšek daruje dvě vesnice vratislavskému katedrálnímu kostelu za sloužení anniversárií  za 

svou duši a svých rodičů, pohoštění chudých a hořící svíčku nad hrobem; dále kostelu sv. 

Kříže v Opoli odkázal jednu ves, taktéž jednu ves premonstrátkám v Czarnowąsách. Volí si 

místo pohřbu v dominikánském kostele v Ratiboři, kterému zároveň daruje 200 hřiven stříbra. 

Částku sto hřiven stříbra také odkazuje řádu německých rytířů. Následně svěřuje provedení 

testamentu svému bratru Vladislavovi, manželce vyhrazuje vdovský úděl a zajišťuje také svou 

matku.  Listina  je  ve svém textu  označena  jako  „ultima voluntas“,  což nás  nenechává  na 

pochybách, že se jedná skutečně o poslední pořízení.

Následující  testament  Jindřicha  Proba  rozebíráme  na  jiném místě,  a  proto  přejděme 

k poslední vůli Jindřicha V. Tlustého z roku 1296.696 Po invokaci a intitulaci, kde je vyjádřen 

souhlas manželky a synů, jakkoliv byl jejich věk ještě velmi nízký, následuje arenga, která 

opět vyjadřuje pocity člověka v bezprostředním ohrožení života  697 a která vykazuje některé 

shodné části  s  arengou testamentu  Měška II.  Opolského.698 Jindřich poté  daruje své dceři 

klarisce Anně a klášteru vratislavských klarisek ves Vlčkovice (Wilschkowitz) a volí si tento 

klášter  jako místo  svého posledního  odpočinku.  Dále si  přeje,  aby nad jeho hrobem byla 

každý týden sloužena zpívaná mše a prováděny další motlitby za spásu jeho duše a aby zde 
689 Marek L. Wójcik, Appendix do najnowszych badań..., s. 69.
690 Marek L. Wójcik, Appendix do najnowszych badań..., s. 72.
691 Tamtéž. 
692 Życie i działalność księcia opolskiego Mieszka II Otyłego (ok. 1220 – 1246), Opole 2007, s. 144 (cit. podle 
Wojciech Dominiak, Ostatni władca..., s. 63, pozn. 281).
693 K jeho kanceláři viz Marek L. Wójcik,  Dokumenty i kancelarie książąt opolsko-raciborskich do poczatków 
XIV wieku, Wrocław 1999, s. 69 – 70.
694 SUb II, č. 295: „sciens nichil esse cercius morte, nichil incercius hora mortis volensque diem extremum 
operibus misericordie prevenire“
695 K tomu viz Idzi Panic, Badania nad listą świadków na dokumentach ksiąźiąt opolskich w pierwszej połowie 
XIII  wieku,  Śląski  kwartalnik  historyczny  „Sobótka“  55,  2000/2,  s.  267  –  282  (zde  hlavně  s.  272);  Jerzy 
Mularczyk, Dobór i rola świadków w dokumentach śląskich do końca XIII wieku, Wrocław 1977, s. 101 – 103; 
srov. Karol Maleczyński, Maria Bielińska, Antoni Gąsiorowski, Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971, 
s. 88 – 89.
696 K němu viz Zygmund Boras, Książęta piastowscy..., s. 157 – 168.
697 SUb  VI,  č.  241:  „Quoniam,  ut  inquit  apostolus,  omnes  quidem  ante  tribunal  stabimus  summi  iudicis  
meritorum nostrorum premia recepturi, animadvertentes morti fore nichil cercius, incercius autem nichil hore  
mortis“
698 Viz výše.
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novembris“ a  nikoliv  již  roční  údaj,  což  zavdalo  příčinu  k rozsáhlé  diskuzi.  Podle 

nekrologických zápisů se ví, že zemřel mezi 18. a 22. říjnem 1246. Logickou úvahou z toho 

vychází, že testament musel být sepsán nejpozději 29. října 1245. Někteří autoři se snažili 

dataci emendovat, že totiž původně měla znít  XII kal. novembris   – v takovém případě byl 

datován na 21. října 1246.678 Kazimierz Jasiński tuto domněnku z paleografických důvodů 

odmítl, neboť z XII nemohlo vzniknout IIII. Šlo by to lépe z čísla VII , případně mohl kopista 

vynechat  X a  celá  datace  by původně zněla  XIIII  kal.  novembris,  což  by  znamenalo  19. 

října.679 Ve Slezském diplomatáři dal s otazníkem její editor přednost datu 29. října 1245.680 

V novější době se testamentem zabýval Gerard Labuda, který přišel se závěrem, že forma, 

v jaké je testament dochován, představuje jen jakýsi koncept, který nikdy nebyl přetaven ve 

skutečnou  listinu.  Důvodem  pro  takový  názor  je  mu  absence  některých  částí  listinného 

formuláře,  konkrétně  testace  a  koroborace.681 Proti  Labudově  názoru  nedávno  vystoupil 

Marek Wójcik. V porovnáním s jinými listinami Měška II. zjistil, že koroborace chybí ve více 

jeho kusech,  nehledě k tomu, že testament  obsahuje svědečnou řadu, pouze přesunutou na 

počátek  listinného  formuláře  ve  formě  konsensní  řady.682 V každém  případě  však  šlo  o 

plnoprávnou listinu, a nikoliv pouhý koncept.683 Labuda svou tezi opírá o zmínku, že Měšek 

zemřel po pádu z koně a během několika dní podlehl těmto zraněním. Tudíž bylo málo času 

na sepsání testamentu,  a proto zůstal  pouze v oné konceptní  podobě.  Jako důkaz mu také 

slouží  skutečnost,  že  pokud  ustanovení  testamentu  nebyla  vyplňována,  neměl  tím  pádem 

právní  váhu  v  době  sepsání,  je  to  tedy  důvod považovat  to,  co  se  dochovalo,  za  pouhý 

koncept.684 Z těchto důvodů navrhuje datum jeho sepsání na 22. říjen 1246.685 Tato teze má 

ovšem slabé místo v tom, že o náhlé smrti informují prameny vzniknuvší s velkým časovým 

odstupem.686 Zmiňuje ji Długosz687 a poté ratibořský amatérský historik počátku 19. století 

Karl  Gromann.688 Měli  společně  čerpat  z dnes  neexistující  dominikánské  kroniky  vzniklé 

678 A. Wetzel, Geschichte der Stadt, Herrschaft und Festung Cosel, Berlin 1866, s. 27.
679 Kazimerz Jasiński,  Rodowód Piastów śląskich. T 3: Piastowie opolscy, cieszyńscy i oświęcimscy, Wrocław 
1977, s. 25.
680 SUb II, s. 176.
681 Gerard Labuda,  Testament księcia opolsko – raciborskiego Mieszka II (1246), in:  Viae historicare.  Księga 
jubileuszowa Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewicz w siedemdziesiętą rocznice urodzin, pod red. M. Golińskiego 
i S. Rosika, AUWr., No 2306, Historia CLII, Wrocław 2001, s. 283 – 287.
682 Marek L. Wójcik, Appendix do najnowszych badań nad testamentem Mieszka II Otyłego, księcia opolsko –  
raciborskiego, in: Wieki stare i nowe, T. 4, red. I.Panic, M. W. Wanatowicz, Katowice 2005, s. 62, 65.
683 Marek L. Wójcik, Appendix do najnowszych badań..., s. 67.
684 Což jak si ukážeme níže, je v případě testamentů chybná argumentace.
685 Gerard Labuda, Testament księcia..., s. 287.
686 Marek L. Wójcik, Appendix do najnowszych badań..., s. 69.
687 Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, Lib. VII – VIII, Warszawa 1975, s. 56.
688 Karl Gromann, Nachrichten über Ratibor, Allgemeiner Anzeiger des oberschlesischen patriotischen Instituts 
für Landwirthe, Kaufleute, Fabrikanten und Künstler 1810, Bd. 1, s. 354.
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alespoň  z jejího  potvrzení,  provedeného  jeho  synem  –  Jindřichem  V.666 Jako  jediný  ze 

sledovaných slezských knížat  nechal  Ludvík I.  Břežský sepsat dva testamenty,  první roku 

1360,  zachovaný  ve  výtahu  v břežské  městské  knize,667 a  druhý  o  36  let  později.668 Ve 

formulářové  sbírce  se  nám také  dochoval  testament  zvoleného  vratislavského  biskupa   a 

zároveň syna Jindřicha II. Pobožného, Vladislava.669 K testamentům slezských knížat můžeme 

volně  připočíst  ještě  další  pořízení  vrcholného  představitele  vratislavského  katedrálního 

kostela- tamějšího biskupa- jde o odkaz Tomáše II.670 

Dále se ve slezském listinném materiálu 13. století setkáváme také s testamenty sociálně 

níže postavených osob. Například v roce 1283 potvrzuje Bernard Löwenberský testamentární 

dar rytíře Gerharda von Druskwiz magdalenitkám v Nowogrodźcu (Naumburg am Qeis).671 

Od konce 60. let máme již doklady o posledních vůlích žen. Po 30. listopadu 1267 vydává 

Vladislav  Opolský  listinu,  v níž  potvrzuje  testament  jakési  Merboch,  vdovy  po  rychtáři 

z Polskie Cerekwe (Polnisch Neukirch).672 Nebo roku 1279 Boleslav I. Opolský potvrzuje, že 

manželka  hraběte  (comitis)  Jindřicha  von  Muchenitz testamentárně  odkázala  své  majetky 

klášteru v Czarnowąnsach.673 Že taková praxe byla zřejmě častější, než můžeme poznat z těch 

testamentů, které se nám takto přímo zachovaly, naznačují narážky na rozličná testamentární 

pořízení  porůznu v listinném materiálu,  aniž  bychom ovšem mohli  poznat  jejich skutečný 

obsah.674 Že  zvláště  vratislavští  biskupové svou poslední  vůli  nechávali  sepsat  častěji  než 

pouze dvakrát,675 nám říká zmínka v jedné listině z počátku 70. let 13. století o testamentu 

předchůdce Tomáše II.  na vratislavském stolci,676 ačkoliv  ten měl  zřejmě na mysli  listinu 

Tomáše I., která však žádným testamentem nebyla.677

Představme  si  nyní  ony  výše  vyjmenované  slezské  knížecí  testamenty.  Začněme 

nejstarší  dochovanou  poslední  vůlí  slezského  Piastovce  –  Měška  II.  Opolského.  Jeho 

testament přitahuje a přitahoval doposud, vedle posledního pořízení Jindřicha Proba, největší 

pozornost  historiků.  Bylo  to  kvůli  jeho  dataci,  která  obsahuje  pouze  údaj  „IIII  kal.  
666 CDS XXX, č. 6736.
667 CDS IX, s. 246 – 247, č. 33.
668 CDS IX, s. 253 – 255, č. 36.
669 Konrad Wutke, Über schlesische Formelbücher, (Darstellungen und Quellen zur Geschichte Schlesiens 26), 
Breslau 1919, s. 76.
670 SUb VI, č.47.
671 SUb V, č. 76.
672 SUb IV, č. 39.
673 SUb IV, č. 382.
674 Například SUb VI, č.436 a 443. V první listině se hovoří o testamentu zaháňského měšťana Jindřicha, v druhé 
potom lékaře magistra Petra.
675 Vladislav a Tomáš II.
676 SUb IV, č.158; zůstává otázkou zda Tomáš II. myslel na Vladislava, který byl ale pouze zvoleným, nikoliv 
investovaným biskupem, nebo na svého „řádného“ předchůdce Tomáše I.
677 Colmar Grünhagen, Über das Testament Bischof Thomas' I., ZVGS 5, 1863, s. 373 – 383.
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zcela  věrohodný a  snaží  se  proniknout  do smyslu  několika  výše naznačených „zvláštních 

ustanovení“ v zakládací listině vtělené do testamentu.655 

Ještě před tím, než se blíže podíváme na ona tři ustanovení v Jindřichově poslední vůli, 

věnujme na okamžik pozornost testamentu jako specifické listinné kategorii a tomu, jakým 

způsobem  je  ukotvena  ve  slezském  listinném  materiálu  13.  a  14.  století.  Pokud  jde  o 

literaturu, zabývající se slezskými knížecími testamenty, nemáme bohužel k dispozici mnoho 

prací.  Kromě  výše  uvedených  studií  vztahujících  se  k  poslední  vůli  Jindřicha  IV. 

Vratislavského se největší pozornosti badatelů těšil testament Měška II. Opolského. Nikoliv 

snad  pro  svůj  obsah,  nýbrž  kvůli  spornému  datování  této  památky.656 Kromě  těchto 

zpracování nacházíme již jen práci Ewy Wółkiewicz o testamentu Mikuláše II. Opolského, 

který se stal svědkem jeho předčasné smrti na popravišti roku 1497.657 

Pro 13. a 14. století můžeme tedy počítat s devíti testamenty slezských knížat a dvěma 

posledními  vůlemi  vratislavských  biskupů,  které  snad  mají  oprávnění,  abychom  je  ke 

kategorii knížecích testamentů volně přidružili.658 Kromě rozebírané závěti Jindřicha Proba je 

nejstarším dochovaným slezským knížecím testamentárním dochováním poslední vůle Měška 

Opolského  snad  z roku  1245.659 Z přelomu  13.  a  14.  století  se  dochovalo  hned  několik 

knížecích  testamentů:  z roku 1296  pochází  testament  Jindřicha  V.  Tlustého,660 roku 1304 

nechal  svou  poslední  vůli  sepsat  Konrád  II.  Zaháňský,661 o  dva  roky  později  Přemek 

Ratibořský,662 roku 1309 později  testoval  Jindřich III.  Hlohovský663 a  testament  Boleslava 

Opolského  pochází  z března  1313.664 Testamenty  Konráda  II.  Zaháňského  a  Boleslava 

Opolského jsou bohužel přístupné v dnes již nepříliš vyhovující regestové formě.665 Poslední 

vůle  Jindřicha  IV.  Zaháňského  se  sice  nezachovala  v původní  formě,  ale  můžeme  čerpat 
655 Ewald Walter, Das von Herzog Heinrich IV. auf der Breslauer Dominsel geplante Zisterzienserinnenkloster,  
JSFWUB 26, 1985, s. 35 – 50.
656 Viz níže.
657 Ewa Wółkiewicz, Testament księcia opolskiego Mikołaja II, w: Miasto czyni wolnym. W 790. rocznicę lokacji  
Opola (ok. 1217-2007), red. Anna Pobóg-Lenartowicz, Opole 2008, s. 85 – 103.
658 Z výše  naznačeného  vyplývá,  že neexistuje  soubornější  práce  ke slezských  testamentům a tudíž  se  nedá 
vyloučit, že mi některý z knížecích testamentů, zvláště pro 2. polovinu 14. století unikl; přesto by to však nemělo 
mít vliv na závěry,  které z daného zkoumání vyplývají;  jde mi zde o určení hlavních linií vývoje slezských 
knížecích testamentů a pro tento účel jsou, doufejme, uvedené testamenty dostatečně reprezentativní.
659 SUb II, č. 295.
660 SUb VI, č. 241.
661 CDS XVI, č. 2811; Konrád byl ale zároveň duchovní osobou- proboštem ve vratislavské katedrální kapitule.
662 CDS II, č. 10, s. 114 – 117; č. 11, s. 117 – 119.
663 CDS XVI, č. 3087; plnotextová edice Tomasz Jurek, Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk  
(1274 – 1309), Kraków 2006, s. 266 – 268.
664 CDS XVI, č. 3340.
665 Ke slezským edicím Winfried Irgang, Stand und Perspektiven der Editionen auf dem Gebiet der Diplomatik  
zur  mittelalterlichen  Geschichte  Schlesiens,  in:  Memoriae  amici  et  magistri.  Studia historyczne  poświęcone  
pamięci  Prof.  Wacława Korty,  Wrocław 2001,  s.  111 – 123 (vyšlo  také  in:  Winfried Irgang,  Schlesien im 
Mittelalter.  Siedlung-Kirche-Urkunden.  Ausgewählte  Aufsätze,  hrsg.  von  Norbert  Kersken  und  Jürgen 
Warmbrunn, Marburg 2007, s. 302 – 316)
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jednotlivými ustanoveními.646 Následně nařizuje, aby u kláštera byl zřízen špitál,647 garantuje 

klášteru plnou svobodu v držení svých statků648 a zároveň mu uděluje vyšší  i  nižší soudní 

pravomoc nad svými poddanými.649 Následně text listiny opouští tento okruh fundace, věnuje 

se jiným záležitostem, aby se fundační ustanovení v závěru testamentu opět ozvaly – totiž 

v otázce  těla  zemřelého  vévody  měl  budoucí  klášter  sehrát  významnou  úlohu  –  po  jeho 

dokončení v něm měly spočinout Jindřichovy ostatky.650 Jako poslední ustanovení, dotýkající 

se fundace, se následně objevuje určení místa původu, odkud má být do plánované fundace 

povolán nový konvent – jednalo se o moravský Tišnov.651 Takovým způsobem tedy Jindřich 

Probus přivtělil zakládací listinu kláštera cisterciaček do svého testamentu. Stejně jako v celé 

listině i v části věnované fundaci kláštera je řada míst, která na první pohled zaujmou. Tomasz 

Jurek, hledající v listině jako celku anachronismy, které mají dokazovat zpadělanost celého 

kusu, i zde jich několik dokázal najít. Mezi ně zařadil místo, které panovník určuje za prostor 

pro zbudování klášterních budov,652 řadu nepřesností spatřuje v hmotném obvěnění kláštera,653 

za čirý anachronismus považuje udělení klášteru kompletní iurisdikce nad svými poddanými a 

za  zcela pochybené nahlíží možnost povolání budoucího konventu z moravského Tišnova.654 

Tolik  Jurkova  práce.  Tématice  plánovaného  založení  kláštera  cisterciaček  knížetem 

Jindřichem Probem před lety věnoval studií Ewald Walter, který ale dokument považuje za 

646 Tamtéž,  „Ad  sustentacionem  autem  monialium  predictarum  mandamus  eisdem  per  heredem  nostrum  
predictum ducem  Glogouie  assignari  mille  marcarum  redditus  in  his  villis,  videlicet  Knegenicz  et  Senicz,  
Panthenow,  necnon  omnia  bona,  que  dominus  Bernhardus  Misnensis  ecclesie  maior  prepositus  noster  
cancellarius ad vite sue tempora a nobis tenuit et possedit, que omnia ad ipsum cenobium post mortem prepositi  
supradicti volumus deputari, videlicet villam Malewicz prope Bregam, Iordansmol, Olesna, Heydenrichdorph,  
Thomicz in territorio Nympcz, preterea villam Wuelebrucke prope Rychenbach. Deputamus nichilominus eidem 
monasterio  censum  camerarum  nostrarum  in  Wratislauia  necnon  villas,  que  vocantur  rathaicales,  circa 
civitatem nostram Olesnicz constitutas, videlicet Iencowicz, Dambrowe, Rathay, Corslicz, Smarsowe. Et si per  
assignacionem  villarum  superius  expressarum  non  possent  ad  plenum  mille  marcarum  redditus  integrari,  
volumus et  mandamus,  ut  predictus  dux Glogouie heres noster defectum ipsorum reddituum suppleat  atque  
redintegret  secundum  creditam  sibi  fidem.  Petimus  et  iubemus,  ut  eidem  monasterio  assignentur  allodia 
quatuor, quorum quodlibet contineat sex aratra.“
647 Tamtéž, „Mandamus atque precipimus, ut eidem monasterio sit annexum secundum ordinem Cisterciensem  
hospitale.“
648 Tamtéž, „Volumus insuper et mandamus, ut predicte ville et bona, que sepefato monasterio assignavimus,  
plenam et  omnimodam  habeant  libertatem,  ita  quod  exaccionibus,  angariis  et  perangariis  quibuslibet  sint  
exempta.“
649 Tamtéž, „Preterea volumus, ut idem claustrum iudicium tam in causis maioribus obtineat quam in parvis.“
650 Tamtéž,  „…Petimus insuper et  eligimus sepulturam in fundacione nostra,  quam fecimus ob reverenciam 
sancte crucis; processu vero temporis, dum volente domino monasterium predictarum dominarum monialium 
fundatum  fuerit  et  constructum,  ut  extumbentur  ossa  nostra  et  in  eodem  monasterio  sepeliantur  ibidem  
communem resurreccionem prestolancia mortuorum.“
651 Tamtéž,  „Preterea  volumus,  ut  per  moniales  in  Thussnewicz  de fundacione  neptis  nostre  bone memorie  
Constancie regine Bohemie claustrum nostrum, quod prediximus, instauretur…“
652 T.Jurek, Testament,s. 89 – 90.
653 Tamtéž, s. 90 – 92.
654 Tamtéž, s. 92 – 93.
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ze 14. století – tzv.  Liber niger.636 Druhý opis představuje originální transsumpt testamentu 

z roku 1495, který si nechala vyhotovit vratislavská městská rada.637 Obě verze nejsou nijak 

zásadně odlišné a liší se pouze v nepodstatných detailech.638 Je otázkou, zda by hlubší analýza 

dochování v kopiáři mohla přinést relevantní informace k problému pravosti listiny. Listina 

byla  vydána  23.  června  1290 ve  Vratislavi.  Jedná  se  o  poměrně  dlouhý  text,  který  se  v 

dispozici  různým způsobem dotýká  celé  řady  skutečností.  Jako  první  umírající  panovník 

určuje  nástupce  v zemích,  ve  kterých  vládl,639 následuje  zajištění  manželky,  vyzvání 

k zaplacení dluhů, založení kláštera cisterciaček ve Vratislavi i s podrobnými ustanoveními,640 

dar na podporu Svaté země,641 odkaz na stavbu nového kláštera v Krakově, dar svatokřížské 

kapitule ve Vratislavi,  náhrady krakovskému a týnskému kostelu,  obdarovaní služebníků a 

otázky pohřbu.642 V následujícím se  tedy  budu věnovat  té  části  testamentu,  která  zakládá 

klášter cisterciaček ve Vratislavi.

Tato  fundační  část  Jindřichova  odkazu  zabírá  značnou  část  celé  listiny.  Počíná 

pověřením Jindřicha Hlohovského k celému podniku,643 dále čteme ustanovení, že budoucí 

klášter  má  mít  ve  svých  zdech  100  jeptišek  a  20  bratrů  „familiares“,  nepočítaje  v ně 

konvrše.644 Následuje zákaz,  aby jeptišky neopouštěly klauzuru.645 Dále fundace pokračuje 

důležitou částí – hmotným obvěněním kláštera, které klášter nadává velmi bohatě- má být 

zajištěn  skutečně  pohádkový  příjem  kláštera-  1000  hřiven  stříbra  ročně  s následnými 

636 Bronisław  Turoń,  „Liber  niger“,  kopiarz  biskupstwa  wrocławskiego,  Acta  universitatis  Wratislaviensis 
nr.126, Historia XIX, Wrocław 1970, s. 47n; k definici kopiářů Harry Bresslau,  Handbuch der Urkundenlehre  
für Deutschland und Italien, I.Band, 1912, s. 103; přehled k českému vývoji podává Ivan Hlaváček,  Kopiáře 
v Čechách  v době  předhusitské,  in:  Verba  in  imaginibus.  Františku  Šmahelovi  k 70.narozeninám,  ed.Martin 
Nodl, Eva Doležalová, Praha 2004, s. 231 – 249.
637 Wrocław, Archiwum Archidiecjezalne, dok.chronologiczne 23 VI 1290.
638 T.Jurek, Testament, s. 82.
639 Jeden z odkazů se týká rovněž Kladska a Broumovska. Jestli i v těchto oblastech Jindřich v roce 1290 vládl, 
ponachávám  zatím  stranou.  Nejnověji  k tomuto:  Přemysl  Bar,  Nieudana  próba  opanowania  księstwa 
wrocławskiego  przez  Wacława  II  w  latach  1289  –  1290,  in:  Pierwsze  polsko-czeske  forum  młodych 
mediewistów, Poznaň 2007, s. 207 – 208.
640 Viz dále.
641 
642 SUb V, č. 451, s. 344 – 346.
643 tamtéž,  „…mandamus atque precipimus ipsi  duci  Glogouie fratri  nostro,  ut  in loco nativitatis  nostre,  in  
antiqua videlicet area patris nostri, monasterium sanctimonialium fundat atque constituat in honorem virginis  
gloriose…“
644 tamtéž,  „in quo quidem cenobio collocentur moniales et virgines centum numero Cisterciensem ordinem 
profitentes, adiunctis eisdem viginti fratribus, qui familiares dicuntur, sicut optinet ordinis consuetudo, exceptis  
conversis, qui ibidem fuerint opportuni.“
645 Tamtéž,“ Predicte vero moniales taliter sint incluse, quod numquam eis egredi liceat extra septa.“
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nasouvá,  že se totiž  jedná o falzum.  Tuto otázku navíc  znesnadňuje fakt,  že se testament 

nedochoval v originálu, ale pouze v opisech ze 14. a 15.století.631 Zvláště tento ohled pravosti 

listiny  musel  řešit  vydavatel  Slezského  diplomatáře  Winfried  Irgang,  který  ale  dospěl 

k jednoznačnému  závěru  –  totiž  že  se  jedná  o  původní,  nezfalšované  znění  původního 

dokumentu.  Ale skutečně důkladné studie se onen testament dlouho nemohl dočkat. Tento 

desiderát, nejen slezské historiografie, dokázal vyplnit před lety Tomasz Jurek svojí obsáhlou 

studií  uveřejněnou ve Studiích  Źródłoznawczych.632 Důsledným vnitřním rozborem  došel 

k závěru,  že  se  jedná  o  zpadělanou  listinu,  která  měla  svého  autentického  předchůdce  o 

částečně  jiném  znění.  Tato  listina  však  podle  Jurka  měla  na  počátku  14.  století  zmizet, 

nahradit ji měl pak onen zpadělaný dokument, jehož opisy máme dnes k dispozici.633 Tato 

teze  se  ale  v polské  historiografické  obci  nesetkala  s úplně  kladnou  odezvou  a  některé 

výhrady proti ní uznal v pozdějších svých pracích i sám Tomasz Jurek.634 V současné době se 

do popředí zájmu historiků dostává jiná problematika Jindřichova panování- totiž královské 

apsirace  onoho  panovníka.635 Problém  testamentu,  řekl  bych,  trochu  zapadl.  Podle  mého 

soudu neprávem, protože řada věcí by si zasloužila bližšího osvětlení, než se jí dostalo ve 

zmíněné Jurkově práci, či dokonce jiného pohledu, než měl na onu problematiku tento polský 

medievista.

V následujícím výkladu mi nepůjde o to stvořit jakýsi pendant k Jurkově práci. Zaměřím 

se pouze na určité vybrané otázky, které ve zmíněné práci nebyly vůbec dotčeny, nebo na ty, 

které sice dotčeny byly, ale u nichž nemohu s Jurkovými závěry plně souhlasit.

Než se k oněm vybraným částem dostaneme, bylo by myslím správné listinu jako celek 

představit.  Nejprve  několik  slov  o  dochování.  Již  výše  bylo  naznačeno,  že  listinu  máme 

zachovanou až ze dvou pozdějších opisů. Ten starší obsahuje kopiář vratislavského biskupství 

631 K tomu Tomasz Jurek, Testament Henryka Probusa. Autentyk czy falzyfikat?, Studia źródłoznawcze XXXV, 
1994, s. 81 – 82.
632 Tomasz Jurek, Testament..., s. 79 – 99.
633 Tomasz Jurek, Testament..., s. 96.
634 Nesouhlasně k neexistenci  jednoho z testamentárních zápisů Jindřicha Proba ve prospěch Přemysla II  viz 
Bronisław Nowacki,  Przemysł  II  Książe Wielkopolski,  król Polski 1257-1295,  Poznań 1995, s.118; za pravý 
uznává testament Marek Barański v práci Książęta i społeczeństwo wobec zjednoczenia Polski na przełomie XIII  
i XIV wieku, in:  Polska około roku 1300. Państwo, społeczeństwo, kultura, pod red. Wojciecha Fałkowskiego, 
Warszwa 2003, s. 9 – 56 (zde s. 31).
635 Bronisław Nowacki,  Zabiegi o zjednoczenie państwa i koronację królewską w latach 1284 i 1285 na tle  
rywalizacji Przemysła II z Henrykiem IV Prawym, in: Przemysł II. Odnowienie Królewstwa Polskiego, pod red. 
Jadwigi  Krzyźaniakowej,   Poznań 1997, s.  153 – 160;  Alexander  Świeźawski,  Plany koronacyjne  Henryka  
Probusa. Królewstwo polskie czy królewstwo krakowskie?, Studie z dziejów państwa i prawa polskiego, red. J. 
Matuszewski, t.4, Lódź 1999, s. 139 – 146; Tomasz Jurek,  Plany koronacyjne Henryka Probusa, in:  Śląsk w 
czasach  Henryka  Probusa.  Wratislavia  antiqua  8.  Studia  z dziejów Wrocławia,  pod.red.  K.  Wąchowskiego, 
Wrocław 2005,  s.  13 –  29;  Přemysl  Bar,  Královská  koruna a vratislavský  vévoda  Jindřich  IV.Probus.  Od 
polemiky k novým perspektivám bádání, ČMM 125, 2006/2, s. 487 – 507.
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hlavním hybatelem polského sjednocení a korunovace.621 Naopak tato jihozápadní část Polska 

bude  v budoucnu z těchto  snah vyloučena,  aby  nakonec  byla  připojena  k jinému státnímu 

útvaru, než bylo obnovené polské království ve třetím desetiletí 14. století.622

Těsně před svou smrtí, doslova možná několik hodin, nechal vratislavský vévoda sepsat 

dvě pozoruhodné listiny. Svůj testament a velké privilegium vratislavskému kostelu.  To by 

samo o sobě až tak zarážející nebylo. Stačí nám ale poměrně zběžný pohled na obsah obou 

listin, abychom se neubránili překvapení. Výše uvedený krátký výklad o událostech v letech 

1288-1290 nebyl samoúčelný, protože právě  některá ustanovení testamentu vratislavského 

vévody jsou velice často v úplném rozporu s jeho dosavadní politikou. Toho si povšimli již 

autoři 19. století a pochopitelně musela tato skutečnost najít svůj odraz ve všech pracích, které 

se  alespoň  minimálním  způsobem  dotýkaly  polských  dějin  konce  13.  století.  Tato 

problematika byla porůznu traktována ve velkých syntézách slezských dějin Gustava Adolfa 

Stenzela,623 Colmara  Grünhagena,624 E.Randta,625 Stanisława  Kutrzeby,626 Karola 

Małeczyńského,627 Wacława  Korty,628 v  pracích  věnovaných  Jindřichu  Probovi629 ale  také 

pochopitelně  v řadě dílčích  studií.630 Jednotliví  autoři  zaujímali  k onomu testamentu  různá 

stanoviska,  zvažována  byla  i  myšlenka,  která  se  přirozeně  čitateli  jako  jedna  z prvních 
621 Je pochopitelně otázka do jaké míry eventuálně Jindřich IV. Vratislavský a jeho okolí spojovali myšlenku 
korunovace s faktickým sjednocením starého Polska (odhlédnuto od reálnosti něčeho takového) , tak jak situace 
vypadala před rokem 1138. Srov. Ewa Maleczyńska, Versuche der Wiedererrichtung eines geeinten polnischen  
Staates in Anlehung an Schlesien im 13.Jahrhundert, in: Beiträge zer schlesischen Geschichte, Berlin 1958, s. 
146 – 186;  tatáž,  Próby odbudowy państwowości polskiej w oparciu o Śląsk w XIII wieku. Szkice z dziejów 
Śląska, Wrocław 1953; Andrzej Feliks Grabski, Polska w opiniach obcych X – XIII wiek, Warszawa 1964, s. 249 
– 252.
622 O.Pustejovski,  Schlesiens Übergang...
623 Gustav Adolf  Stenzel, Geschichte Schlesiens, Teil 1 (bis 1355), Breslau 1853.
624 Colmar Grünhagen, Geschichte Schlesiens, 2 Bände [bis 1740], Breslau 1884/1886.
625 Geschichte  Schlesiens,  hrsg.  von  der  Historischen  Kommision  für  Schlesien,  Bd.  1  (bis  1536),  hr.  von 
H.Aubin, L.Petry,  H.Schlenger, Breslau 1938 (vyšlo v několika vydáních i po roce 1945, naposledy Stuttgart 
2000).
626 Historia  Śląska  od  najdawniejszych  czasów  do  roku  1400,  1.ed.  Stanisław Kutrzeba,  2.cz.1  ed.Tadeusz 
Silnicki, 3. ed. Władiław Semkowicz, Kraków 1933/39/36.
627 Historia Śląska, 1.díl (4 svazky) [do roku 1763] ed. Karol Maleczyński, Wrocław 1960-64.
628 Waclaw Korta, Historia Sląska do roku 1763, Warszawa 2003.
629 Vratislavskému  vévodovi  bylo  v minulosti  věnováno  několik  monografií,  které  jsou  dnes  již  zpravidla 
zastaralé,  moderní  monografii  tedy nemáme k dispozici.  Srov. Colmar Grünhagen,  Heinrich IV. Herzog von 
Schlesien,  Breslau 1880; R. Pietrzykowski,  Henryk IV Probus,  Warszawa 1948; Zbigniew Zielonka,  Henryk  
Prawy, Katowice 1982 a spíše popularizační práce Zigmund Boras, Niedoszły król Polski – Henryk Probus, in: 
tentýž, Książęta piastowscy Śląska, Katowice 1974, s.126-156; F. J. Worstbrock, Heinrich von Breslau, in: Die 
deutsche Literatur des Mittelalters, Verfasserlexikon, Bd. 3, Berlin – New York 1981, szp.704-706; Kazimierz 
Jasiński, Przydomek księca wrocławskiego Henryka IV, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia 26, Nauki 
Hum.-Spol.,  z.240,  1992,  s.  67 – 76;  nejnověji  vyšel  sborník  Śląsk  w czasach Henryka  Prawego,  pod red. 
Krzysztofa Wąchowskiego, Wrocław 2005.
630 Například Tomasz Nowakowski, Małopolska elita wladzi wobec rywalizacji o tron krakowski w latach 1288-
1306, Bydgoszcz  1992;  A.Semkowicz,  Walka  o monarchią 1288-1294,  KH 5, 1891;  nebo nejnověji  Marek 
Kazimierz  Barański,  Dynastia  Piastów  w  Polsce,  Warszawa  2005,  s.  434  a  Marek  Barański,  Książęta  i  
społeczeństwo wobec zjednoczenia Polski na przełomie XIII i XIV wieku, in: Polska około roku 1300. Państwo, 
społeczeństwo, kultura, pod red. Wojciecha Fałkowskiego, Warszawa 2003, s. 26 – 30.
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v jeho vlastním údělu se však svými dosahy neomezovalo jen na  bezprostřední oblast jeho 

knížecích  práv.  Byl  s to  rozšiřovat  svůj  mocenský  okruh  a  zájmy  daleko  za  hranice 

vratislavského  knížectví.  Jeho  ambiciózní  politika  narážela  v průběhu  jeho  vlády  na 

nejrůznější nepřátele- ať už zevnitř jeho knížectví, anebo zvenčí. Jeho protivníky se stávaly 

osoby jak ze světských,  tak i  z duchovních kruhů. Jinými slovy  můžeme tyto  protivníky 

označit konkrétními jmény- vratislavského biskupa Tomáše II. a ze světských činitelů potom 

střídavě vládce jednotlivých piastovských údělů na území Slezska, Malopolska i Velkopolska, 

kteří  se  cítili  ohroženi  rozpínavou Jindřichovou politikou a kteří  se za tímto  účelem také 

nezřídka spojovali s vnějšími činiteli mimo vlastní Polsko.617 Ačkoliv vztah Jindřicha Proba 

k těmto  všem osobám mohl  a  také  ve  skutečnosti  podléhal  z objektivních  i  subjektivních 

příčin častým proměnám, přesto v závěru jeho vlády dokážeme rozeznat ty , kteří stáli po jeho 

boku, a ty, kteří naopak proti němu. Neplatí to pochopitelně o všech postavách, které byly ať 

už aktivně či hlavně pouze pasivně zapojeni do událostí  v Polsku v letech 1288-1290.618 O 

jaké  události  se  jednalo?  Na toto  téma  již  bylo  v minulosti  a  stále  je  popisováno mnoho 

papíru, takže pouze ve stručnosti. Na podzim roku 1288 umírá dosavadní držitel krakovského 

údělu Lešek Černý bez jakýchkoliv potomků. V ten okamžik začíná boj o Malopolsko, do 

kterého se aktivně zapojil nejen Jindřich IV. Vratislavský, velkopolský vévoda Přemysl II., 

ale  také  Konrád  II.  Plocký  a  Konrád  II.  Sandoměřský.  Ze  všech  uchazečů  postupně 

vykrystalizovali  dva  nejvážnější  –  Jindřich  Vratislavský a  Přemysl  Velkopolský.  V těchto 

souvislostech  si  musíme  uvědomit  zvláště  význam  Krakova  a  obecně  Malopolska,  které 

zaujímaly v dějinách raného a vrcholného středověku celé polské oblasti. Další staronovou 

dimenzi  tento  souboj  dostal,  pokud  ke  všemu  řečenému  připočteme  stále  sílící  úvahy  o 

obnovení již dlouho oslabeného polského království, v nichž právě Krakov sehrával důležitou 

úlohu.619 Uprostřed  těchto  bojů  ale  Jindřich  IV.  Vratislavský  náhle  umírá  a  události  poté 

dostávají zcela jiný spád. Slezsko, respektive Vratislavsko620 se napříště nestává původcem a 

617 Vzpomeňme v této souvislosti na politiku Rudolfa Habsburského a Přemysla Otakara II. těsně před střetnutím 
na  Moravském poli;  k politice  Habsburka  vůči  Slezsku viz  Ulrich  Schmilewski,  Rudolf  von  Habsburg  und 
Schlesien, JSFWUB 26, 1985, s. 287 – 292.
618 Neznáme například přesně roli  českého krále  Václava  II.,  kterou sehrával  v oněch událostech – bojích o 
krakovský úděl v letech 1288-90 a nejsme ani schopni ho zařadit na jednu či druhou stranu „barikády“, pokud 
k některé z nich vůbec nějakých  způsobem náležel  či  byl  přičítán (nejnověji  se  Robert  Antonín,  Zahraniční  
politika...,  s.  121 domnívá, že nic v této době neukazuje na nepřátelství  mezi Jindřichem Probem a českým 
králem). Stejně tak neustává diskuze o kruzích, které podporovaly Jindřichovu vládu v Krakově, viz například 
Marcin Rafal Pauk, Der eine hiez her Lechschit, her Wü Eschof der ander hiez. Kim byli stronnicy Henryka IV w 
Małopolsce? Roczniki historyczne 69, 2003, s. 91 – 98.
619 Stranou tu ponechávám problematiku soupeření  Krakova a Hnězdna, kterou je v této souvislosti záhodno 
alespoň zmínit.
620 Viz výše.
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poslední vůli, přesto jejich charakter vyplývá z obsahu. Ty tvoří až na jednu výjimky kusy 

pocházející  z 12.  století  a bez výjimky všechny byly sepsány v Itálii  ve formě notářského 

instrumentu.608 Poslední  skupinu  představují  poněkud  sporné  kusy,  kdy  je  zapotřebí 

podrobnějšího obsahového zkoumání, aby bylo možno říci, že se jedná o testament. Jedná se 

například o poslední vůli Lothara I., nebo Jindřicha VI.609

V pozdním středověku se již častěji objevují tzv. politické testamenty. Neznamená to, že 

by neexistovaly dříve, ale nyní jejich počet narůstá.610 Od 13. století se běžně vyskytují ve 

Francii,  na  Sicílii  a  na  Iberském  poloostrově,  ale  mimo  tuto  oblast  se  objevují  jen 

výjimečně.611 To se mění až ve 14. století. Testamenty 14. století, a to jak ony standardní, tak 

též  politické,  se  již  často  odlišují  od vrcholně  středověkých ztrátou  jakési  listinné  vnitřní 

sevřenosti.  Stále  častěji  se  v nich  setkáváme  s vyjádřením  politických  zkušeností,612 roste 

konkretizace rad a jednotlivých ustanovení. Pozdně středověké poslední vůle již také obvykle 

nevznikají z bezprostředního pocitu blízké smrti, ale dílem z důvodů politického plánování, 

dílem kvůli náboženskému cítění testátorů.613 Kromě testamentů římských panovníků se od 

13. století objevují poslední vůle jejich manželek.614 To je ostatně doba, kdy se testamenty 

staly v některých prostředích prameny hromadné povahy a jejich sepisování se stalo obecně 

přijímaným pravidlem.615

III. 2. Testament Jindřicha IV. Vratislavského
Dne 23. června 1290 se uzavíral život vévody z Vratislavi, který dosáhl během svého 

poměrně  krátkého  života  takového  mocenského  postavení,  kterému  se  málokterý   z jeho 

následovníků- slezských vévodů616- byl schopen přiblížit. Jeho bezmála dvacetileté panování 

608 Waldemar Schlögl, Diplomatische Bemerkungen..., s. 162, 164 – 165.
609 Waldemar Schlögl, Diplomatische Bemerkungen..., s. 162, 166.
610 Lothar Kolmer, Einleitung..., s. 18.
611 Hans-Joachim Schmidt, „...jako bychom ještě žili...“..., s. 7.
612 V tomto období již některé testamenty francouzských králů přerůstají  v knížecí  zrcadla viz Hans-Joachim 
Schmidt, „...jako bychom ještě žili...“..., s. 13.
613 H.-D. Heimann, „Testament, Ordenung, Gifte under den lebendigen“...,, s. 283.
614 Amalie Fössel,  Testamente römischer Königinnen im mittelalterlichen deutschen Reich, in:  Herrscher- und 
Fürstentestamente..., s. 393 – 414.
615 To se týká především severoitalských městských komun. Jen v archivu boloňských františkánů se nachází 
v období od vzniku kláštera do poloviny 14. století okolo 2400 testamentů viz Martin Bertram, Mittelalterliche 
Testamente...,  s. 516; k rozšíření písma v jedné ze severoitalským komun viz  Irmgard Fees,  Eine Stadt lernt  
schreiben. Literalität in Venedig vom 10. bis zum 12. Jahrhundert, Tübingen 2002.
616 Slezsko a přídavné jméno slezský užívám zásadně ve smyslu, tak jak je chápáno od konce 15.století v zásadě 
dodnes- to znamená pro Horní  i  Dolní Slezsko. Nikoliv ve smyslu středověkého chápání,  který geografický 
pojem Slezsko omezovalo na původní Vratislavsko- v zásadě Dolní Slezsko. K tomu viz Radek Fukala, Slezsko.  
Neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740, České Budějovice 2007, s. 23 – 24; 
k geografickému názvosloví ve středověkém Slezsku Winfried Irgang, Oberschlesien im Mittelalter: Einführung 
in Raum und Zeit,  in: in: tentýž,  Schlesien im Mittelalter.  Siedlung-Kirche-Urkunden. Ausgewählte Aufsätze, 
hrsg. von Norbert Kersken und Jürgen Warmbrunn, Marburg 2007, s. 114 – 131.
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jsou navíc  dochovány jen fragmentárně.600 Zda  zbylých  25 posledních  vůlí  bylo  původně 

vydáno formou listiny,  je navýsost sporné.  Zcela  jistě jen ústně či  předáním insignií  byla 

realizována  poslední  vůle  Konráda  I.,  Jindřicha  IV.  a  Konráda  III.  601 Ještě  více  kusé  je 

dochování  originálů,  ty  jsou  v této  skupině  zastoupeny jen čtyřmi  listinami.  Čím se však 

testamenty  liší  od  ostatních  listin?  Ve  standardních  diplomatických  příručkách  se 

testamentům  nevěnuje  příliš  mnoho  místa,  dílem  také  proto,  že  v mezinárodním 

diplomatickém bádání jsou vřazovány do skupin soukromých listin (Privaturkunden).602 Podle 

jakých ukazatelů můžeme testamenty rozlišit, jaké listinné části a zvraty se v nich objevují ve 

vrcholném středověku?

Model, který pro panovnické testamenty 2. poloviny 12. století a 1. poloviny 13. století 

vypracoval Gerhard Baaken, vyhlíží následovně.603 Poslední vůle začínala intitulací, která se 

zpravidla nelišila od běžně užívaných titulatur. Nezbytný doplněk poslední vůle představovala 

mens-sana formule,  vyjadřující  způsobilost  testátora.  Následovalo  darování  pro  remedio 

anime,  ačkoliv  v  testamentech  podle  klasického  římského  práva  nefigurovalo.  Testátor  si 

rovněž musel zvolit místo pohřbu, s čímž se obvykle pojilo založení liturgické vzpomínky na 

svou osobu. Nejdůležitější  částí  testamentu podle římského práva bylo  ustanovení  dědiců. 

Podstatnou roli mělo též ustanovení vykonavatele,604 případně poručnictví.

Toto je tedy jakási ideální podoba, jak testamenty měly vypadat. Přirozeně ne každý 

testament obsahoval každou z výše uvedených částí. S  klesajícím počtem těchto částí se také 

obvykle  snižuje  možnost  rozeznatelnosti  testamentu.  Ta  v mnoha  případech  představuje 

skutečně náročný úkol. Podle tohoto kritéria můžeme stejnou skupinu testamentů, tj. římsko-

franckých  panovníků,  jak  byla  ohraničena  výše,  rozdělit  do  tří  částí.605 Nejjednodušší  je 

varianta, pokud je v samotném textu zmínka o tom, že se jedná o testament – nejen výraz 

testamentum může být vodítkem, ale také zvraty ve smyslu  infirmitati  gravati  sani tamen 

mente apod.606 K této skupině náležejí poslední vůle především raně středověkých francko – 

římských králů.607 Druhou skupinu tvoří  písemnosti,  které sice samy sebe neoznačují  jako 
600 Například testament Konráda IV., z něhož známe jen arengu viz Klaus van Eickels,  Zweieinhalb Herrscher  
und sechseinhalb Testamente: Friedrich II., Konrad IV. und Konradin, in: Herrscher- und Fürstentestamente..., 
s. 361 – 372 (zde s. 361).
601 Waldemar Schlögl,  Diplomatische Bemerkungen...,  s.  160; pokud bychom sáhli  do papežského prostředí, 
takovým testamentem byla zřejmě poslední vůle Řehoře VII.  viz Herbert  Edward John Cowdrey,  Death-bed 
Testaments..., s. 708.
602 Martin Bertram,  Mittelalterliche Testamente..., s. 512; H.-D. Heimann,  „Testament, Ordenung, Gifte under 
den lebendigen“...,s. 273.
603 Gerhard Baaken, Das Testament..., s. 28 – 29.
604 Walter  Schönfeld,  Die  Vollstreckung  der  Verfügung  von  Todes  wegen  im  Mittelalter  nach  sächsischen  
Quellen, ZRG GA 42, 1921, s. 240 – 379.
605 Waldemar Schlögl, Diplomatische Bemerkungen..., s. 161.
606 Waldemar Schlögl, Diplomatische Bemerkungen..., s. 162.
607 Waldemar Schlögl, Diplomatische Bemerkungen..., s. 163 – 164.

77



církev jako spoludědic ustupuje.591 Je také otázkou, co vlastně mohlo být odkazováno. Jinými 

slovy se jedná o rozlišování mezi „soukromým“ a „veřejným“.592 

Podle kanonického práva byly základními částmi testamentu dary „za duši“, v římském 

právu byl důraz kladen hlavně na ustavení dědiců. Právní poučka, kterou vyslovil již roku r. 

161 n. l. římský právník Gaius, totiž že „testamenta vim ex institucione heredis accipiunt, et  

ob id velut caput et fundamentum intellefitur totius testamenti heredis institutio“, měla tedy 

ve  středověké  praxi  jen  částečné  uplatnění.593 Testament  totiž  nutně  nemusel  ustanovovat 

dědice,  v takovém  případě  mluvíme  o  tzv.  Legatentestament.594 Oprávnění  testovat  měli 

obecně  všichni  lidé  kromě  neplnoletých,  duševně  chorých,  zbavených  svéprávnosti  a 

hluchoněmých.  Tato  způsobilost  se  v testamentech  vyjadřuje  formulí  „sana  mente“.595 

Ačkoliv  svod  práva  v Saském  zrcadle  dává  důraz  také  na  tělesnou  schopnost  testátora, 

kanonické právo vyzdvihuje zdravý duševní stav vyjádřený výše zmíněnou formulkou.596 Obě 

tyto  tendence  potom  ovlivňují  testamenty  světských  osob  i  duchovních  ve  vrcholném  a 

pozdním středověku.597

Podle  ostrovního  učence  přelomu  12.  a  13.  století  Gerarda  z Walesu  svou  vládu 

testamentem završují pouze spravedliví vládci, protože sepsání vůle zamezují tyranům jejich 

předčasné konce.598 Které římské panovníky od krále Pipina do panování Konráda IV. by tedy 

podle tohoto Gerard mohl považovat za „spravedlivé“ a které nikoliv? 

Od 36 francko – německých panovníků máme dochováno 39 testamentů – u řady z nich 

ovšem není  testament  jako takový snadno rozeznatelný  nebo nesporný.  Od jedenácti  z 36 

panovníků  testament  dochován  nemáme.  Ony  dochované  testamenty  pocházejí  od  25 

panovníků,  přičemž  někteří  jich  nechali  sepsat  více.  Tak  od  Karla  Velikého  máme  dnes 

k dispozici čtyři, od Ludvíka Pobožného dokonce sedm, Ludvíka Němce tři, stejně jako od 

Friedricha II.599 Z probíraných 41 kusů je v doslovném znění dochováno jen 16, čtyři z nich 

591 Diethelm Klippel, Herrschaft, Testament..., s. 21.
592 Diethelm Klippel, Herrschaft, Testament..., s. 18.
593 Gerhard Baaken, Das Testament..., s. 28 – 29.
594 Diethelm Klippel, Herrschaft, Testament..., s. 21.
595 Cornell Babendererde, Sterben, Tod, Begräbnis..., s. 27 – 28.
596 Cornell Babendererde, Sterben, Tod, Begräbnis..., s. 28 – 29.
597 Cornell Babendererde, Sterben, Tod, Begräbnis..., s. 29.
598 Hans-Joachim Schmidt,  „...jako bychom ještě žili...“...,  s. 5; k tyranským panovníkům viz Frank Rexroth, 
Tyrannen  und  Taugenichtse.  Beobachtungen  zur  Ritualität  europäischer  Königsabsetzungen  im  späten  
Mittelalter, HZ 278, 2004, s. 27 – 53; Roland Pauler,  Dum esset catholicus – Zur Frage der Gültigkeit von 
Regierungshandlungen exkommunizierter und Abgesetzter  Kaiser, ZFR GA 112, 1995, s. 345 – 365; Konrad 
Bund, Thronsturz und Herrscherabsetzung im Frühmittelalter (Bonner historische Forschungen, Bd. 44), Bonn 
1979;  Ernst  Schubert,  Die  Königsabsetzungen  im  deutschen  Mittelalter.  Eine  Studie  zum  Werden  der  
Reichsverfassung, Göttingen 2005; Karl Ubl, Die Laster des Fürsten. Theorie und Praxis der Königsabsetzung 
um 1300, in:  Laster im Mittelalter.  Vices in the Middle Ages (Scrinium Friburgense 23), hrsg. von Christoph 
Flüeler, Martin Rohde, Berlin – New York 2009, s. 167 – 185.
599 Waldemar Schlögl, Diplomatische Bemerkungen..., s. 158.
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zájem  zaslouží  být  rovněž  zmíněna  studie  Hanse-Joachima  Schmidta.582 Disponujeme 

samozřejmě  pracemi  k jednotlivým  testamentů  říšských  panovníků,583 obzvláště  bohatá  je 

literatura  k raně  středověkým testamentům franckých králů.584 Nejnověji  se  na  tomto  poli 

objevil obsáhlý sborník  Herrscher- und Fürstentestamente im westeuropäischen Mittelalter, 

který přináší cenné poznatky a dílčí  shrnutí a který bude, doufejme, podnětem k hlubšímu 

bádání nejen pro panovnické testamenty, ale také obecně šlechtické.585 Bádání nad testamenty 

říšské šlechty totiž dosud nepřekročilo hranici jednotlivých studií.586

Základy testamentárního  práva  leží  v kanonickém a římském právu.  Německé právo 

naproti  tomu původně instituci  testamentu  neznalo.587 Až do přelomu 12.  a  13.  století  se 

udržuje princip, podle kterého otec nemohl obejít princip rodově vázaného majetku.588 Ale od 

12.  století  církev  začíná  prosazovat  možnost  svobodné  dispozice  majetkem  pro  spásu 

testátora, a tím se mezi jeho „dědice“ vlastně nasouvá sama.589 Šlo o poskytování tzv. Seelteil, 

které je založeno na dílech církevních otců.590 Spočívalo v tom, že církvi měl připadnout jeden 

synovský díl,  avšak nebránila  se  pochopitelně  ani  větším odkazům.  Od 14.  století  potom 

von Kirche, Recht und Staat, hrsg. von D. Berg und H.-W. Goetz, Bochum 1989, s. 273 – 284.
582 Hans-Joachim Schmidt,  „...jako bychom ještě žili...“ Politický rozměr vladařských testamentů 13. století, 
ČMM 122, 2003/1, s. 3 – 19.
583 Gerhard Baaken, Das Testament Kaiser Heinrichs VI., ZRG GA 116, 1999, s. 23 – 36; Julius Ficker,  Über 
das Testament Kaiser Heinrichs VI.,  Sitzungsberichte  Wien phil  – hist  Kl.  67,  1871, s.  257 – 296; Eduard 
Winkemann,  Über das Testament Kaiser Heinrichs VI., in: Phillip von Schwaben und Otto von Braunschweig 
(Jahrbücher der deutschen Geschichte), 19682, s. 483 – 492; Claudia Lydorf, Wem nützt es, dass wir über mein  
Leben verhandeln,  da es keines  mehr ist?":  Testament  und Tod Kaiser  Ottos IV.,  in:  Otto IV. Traum vom 
welfischen Kaisertum. Landesausstellung, 2009, s. 281-288; Claudia  Lydorf,  Das Testament Kaiser Ottos IV.  
Diplomatische Untersuchung, sowie vergleichende Analyse der urkundlichen Überlieferung und der Wiedergabe  
des Testamentstextes in der "Narratio de testamento et morte Ottonis IV. imperatoris", , in:  Forum Historiae 
Iuris (2007)  URL:  <www.forhistiur.de/zitat/0708Lydorf.htm>  (14.7.  2010);  Gunther  G.  Wolf,  Ein 
unveröffentlichtes Testament Kaiser Friedrichs II. (Versuch einer Edition und Interpretation), Zeitschrift für die 
Geschichte des Oberrheins 104 / NF 65, 1956, s. 1 – 51; Heinrich Dannenbauer,  Das Verzeichnis der Tafelgüter  
des  römischen  Königs.  Ein  Stück  vom  Testament  Kaiser  Friedrichs  I.,  Zeitschrift  für  Württembergische 
Landesgeschichte 12, 1953, s. 1 – 72; Václav Drška, Karlova závěť a Česká koruna. K možnostem diachronní  
komparace,  in: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové, 
Praha, Casablanca 2006, s. 65 – 78.
584 G. Spreckelmayer, Zur rechtlichen Funktion frühmittelaltrelicher Testamente, in: Recht und Schrift (VuF 23), 
Sigmaringen 1977, s. 91 – 113; U. Nonn, Merowingische Testamente. Studien zum Fortleben einer römischen  
Urkundenform um Frankreich, AfD 18, 1972, s. 1 – 129; A. Schulze, Das Testament Karls des Grossen, in: Aus 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gedächtnisschrift für Georg von Below, Stuttgart 1928, s. 46 – 81, viz též 
níže.
585 Herrscher- und Fürstentestamente...
586 Max  Piendl,  Das Testament eines Ministerialen der Grafen von Bogen,  in:  Festschrift  für Max Spindler, 
1984, s. 375 – 383; Wilhelm Hauser, Das Testament des Ritters Michael Uttendorfer von 1377, Unsere Heimat 
(Niederösterreich) Ser. NF, Bd. 38, 1967, s. 1 – 14.
587 Diethelm Klippel,  Herrschaft, Testament und Familie. Rechtsgeschichtliche Koordinanten von Herrscher-  
und Fürstentestamenten, in: Herrscher- und Fürstentestamente..., s. 19.
588 Hans-Joachim Schmidt, „...jako bychom ještě žili...“..., s. 7.
589 Cornell Babendererde, Sterben, Tod, Begräbnis und liturgisches Gedächtnis bei weltlichen Reichsfürsten des  
Spätmittelalters (Residenzenforschung  Band  19,  hrsg.  von  der  Residenzen-Kommision  der  Akademie  der 
Wissenschaften zu Göttingen), Ostfildern 2006, s. 27; Martin Bertram, Mittelalterliche Testamente..., s. 513.
590 E. F. Bruck, Kirchenväter und soziales Erbrecht der östlichen und westlichen Welt, Berlin – Heidelberg 1956.
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kardinálské  testamenty,571 nebo  poslední  vůle  římské  šlechtické  rodiny  Orsiniů.572 Kromě 

testamentů  duchovních  osob573 se  největší  pozornosti  badatelů  však  těší  měšťanské 

testamenty. Je to nepochybně z důvodu jejich vysokého počtu dochování a možnosti nahlížet 

na  ně  v některých  případech  jako na  prameny sériové  povahy,  a  tedy  je  i  odpovídajícím 

způsobem interpretovat.  Upozorněme alespoň na některé  z mnoha syntéz  zpracovávajících 

měšťanské testamenty různých říšských měst.574 Bádání  v českých zemích575 a  v Polsku je 

v tomto ohledu ještě v začátcích.576

Nás však v této  kapitole  zajímají  především panovnické  testamenty.  Badatelé  se jim 

pochopitelně věnovali a věnují ve Francii,577 v Anglii,578 ale také ve Španělsku a jinde.579 Pro 

středověkou říši bohužel chybí jakékoliv soubornější zpracování. Proto jsou velmi důležité 

dvě rozsahem nevelké, zato však kvůli absenci syntetizujících prací svým obsahem závažné 

studie: první z pera Waldemara Schlögla,580 autorem druhé je H.-D. Heimann.581 Pro svůj širší 
571 Agostino Paravicini Bagliani,  I testamenti dei cardinali del duecento (Miscellanea della Societa Romana di 
Storia Patria 25, 1980) (citováno dle Martin Bertram, Mittelalterliche Testamente..., s. 29).
572 Matthias Thumser, Zwei Testamente aus den Anfängen der stadtrömischen Familie Orsino, QFIAB 68, 1988, 
s. 74 – 122.
573 Jindřich Šebánek, Testamenty našich duchovních feudálů do roku 1310, SPFFBU řada E 10, 1964, s. 287 – 
301; Petr Elbel, Testament olomouckého probošta Pavla z Prahy (+ 1441). Obraz materiální a duchovní kultury  
preláta  husitské  doby.  ČMM 123,  2004/1,  s.  3  –  46;  Margarete  Weidemann, Das Testament  des  Bischofs  
Aldricus von Le Mans - eine Fälschung?, in: Fälschungen im Mittelalter Tl. 4..., s. 237 – 263.
574 G.  Jaritz,  Österreichische  Bürgertestamente  als  Quelle  zur  Erforschung  städtischer  Lebensformen  des  
Spätmittelalters, Jahrbuch für Geshichte des Feudalismus 8, 1984, s. 249 – 264; Brigitte Klosterberg, Zur Ehre 
Gottes und zum Wohl der Familie. Kölner Testamente von Laien und Klerikern im Spätmittelalter, Köln 1995; 
Andreas  Bieberstedt,  Textstruktur,  textstrukturvariation,  Textstrukturmuster.  Lübecker  mittelniederdeutsche  
Testamente des 14. und 15. Jahrhundets,  Wien 2007; Uta Reinhardt,  Lüneburger Testamente des Mittelalters  
1323 bis 1500,  Hannover  1996; Birgit  Noodt,  Religion und Familie  in der  Hansestadt  Lübeck  anhand der  
Bürgertestamente des 14. Jahrhunderts, Lübeck 2000; Paul Baur, Testament und Bürgerschaft. Alltagsleben und 
Sachkultur im spätmittelalterlichen Konstanz, Sigmaringen 1989.
575 Nejnověji i s odkazy na relevantní literaturu viz Pozdně středověké testamenty v českých městech. Prameny,  
metodologie a formy využití, ed. Kateřina Jíšová, Eva Doležalová, Praha 2006.
576 Nejnověji zde máme k dispozici rozbor gdaňských měšťanských testamentů Beata Możejko, Rozrachunek z 
życiem doczesnym. Gdańskie testamenty mieszczańskie z XV i początku XVI wieku, Gdańsk 2010; ale jinak se 
studium měšťanských  testamentů  koncentruje  spíše  na  raně  novověké  období,  kde  je  příznivější  pramenná 
základna viz Urszula Sovina, Najstarsze sieradzkie testamenty mieszczańskie z początku XVI w. Analiza źródłoznawcza, 
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 39, 1991, s. 3 – 25; Testamenty mieszczan wójnickich 1599 - 1809, ed. 
Piotr  Dymmel,  1997;  Agnieszka  Pisanko – Borownik,  Testamenty  mieszczan  grodzeńksich  w XVII  –  XVIII  
wieku, Studia Podlaskie 15, 2005, s. 129 – 186.
577 Elizabeth A. R. Brown, Royal Testamentary Acts from Philip August to Philip of Valois. Executorial  
Dilemnas and Premonitions of Absolutism in Medieval France, , in: Herrscher- und Fürstentestamente..., s. 415 
– 430.
578 Herbert  Edward  John  Cowdrey,  Death-bed  Testaments,  in:  Fälschungen  im  Mittelalter.  Teil  IV.  
Diplomatische Fälschungen (II.) (MGH Schriften, Band 33, IV), Hannover 1988, s. 703 – 724; John Gillingham, 
At the deathbeds of the kings of England, 1066 – 1216, in: Herrscher- und Fürstentestamente..., s. 509 – 530 a 
tamtéž příspěvky Jense Röhrkastena (s. 531 – 544) a Jörga Roggeho (s. 545 – 572).
579 P. Koch, Die letztwilligen Verfügungen König Peters III. von Aragon und die Sizilien-Frage, DA 24, 1968, s. 
79 – 117.
580 Waldemar Schlögl, Diplomatische Bemerkungen über die Testamente deutscher Herrscher des Mittelalters, 
in: Grundwissenschaften und Geschichte. Festschrift für Peter Acht, Kallmünz 1976, s. 157 – 168.
581 H.-D. Heimann, „Testament, Ordenung, Gifte under den lebendigen“. Bemerkungen zu Form und Funktion  
deustcher Königs- und Fürstentestamente sowie Seeůgerätsstift, in: Ecclesia et regnum. Beiträge zur Geschichte  
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III. Panovnické testamenty slezských Piastovců ve 

středoevropském kontextu

III. 1. Panovnické testamenty ve vrcholném středověku
Již v předchozí kapitole, věnované kameneckému nekrologiu, jsme se dotkli záležitostí 

spojených  s umíráním  člověka,  s jeho  posledními  věcmi.561 Nyní  bude  naše  pozornost 

směřovat k další okolnosti, která mnoho umírajících doprovázela. V následujícím bude řeč o 

posledních vůlích, neboli testamentech. Umírající se ocital v doslova fyzické blízkosti onoho 

osobního soudu, který měl rozhodnout o osudu jeho duše. V těchto okamžicích takový člověk 

usiloval o napravení křivd, které za svého života spáchal. Jeho zájmem však bylo také ovlivnit 

chod věcí budoucích, ustanovit, pokud již tak neučinil dříve, své dědice, určit místo, kde jeho 

tělo  po  smrti  spočine,  zajistit  posledními  pozemskými  skutky  blaho  své  duše.  Ať  již  na 

smrtelné  posteli  ležel  král,  bohatý  měšťan  či  chudý  podruh,  myšlenky  vyjádřené  v jeho 

poslední vůli, ať už písemně koncipované, nebo jen ústně sdělené, byly shodné. Lišily se jen 

kvantitativně.562 Stejné byly také nabádací prerogativy k jejich dědicům.563 Poslední vůle byla 

jakýmsi  prodlužením života.564 Představovala břemena,  která zesnulý kladl na živé.  Jak se 

s těmito břemeny vyrovnávali, je již otázka jiná.565

V současné  době  prožívá  bádání  o  středověkých  testamentech  obrovský  rozkvět. 

Zvýšený zájem o tento druh písemností sledujeme od 80. let 20. století,566 ačkoliv zvláště ve 

francouzské  historiografii  máme  k dispozici  náběhy  k jejich  systematickému  zpracování 

téměř o sto let starší.567 Obdobné práce usilující o jejich globálnější uchopení vidíme také pro 

dánský,568 švédský,569 anglický570 nebo  italský  pramenný  materiál,  ať  už  jde  kupříkladu  o 

561 Peter Dinzelbacher,  Poslední věci člověka. Nebe, peklo, očistec ve středověku, Praha 2004; Norbert Ohler, 
Umírání a smrt ve středověku, Praha 2001.
562 Lothar  Kolmer,  Einleitung,  in:  Der Tod des  Mächtigen.  Kult  und Kultur des  Todes spätmittelalterlicher  
Herrscher, hrsg. von Lothar Kolmer, Paderborn – München – Wien – Zürich 1997, s. 13.
563 tamtéž, s. 13 – 14.
564 To jsou slova testamentu Friedricha II. viz MGH, Const. 2, č. 274, s. 385.
565 Hans-Joachim Schmidt,  „...jako bychom ještě  žili...“ Politický rozměr vladařských  testamentů 13. století, 
ČMM 122, 2003/1, s. 4.
566 Brigitte Kasten, Einführung, in: Herrscher- und Fürstentestamente im westeuropäischen Mittelalter, hrsg. von 
Brigitte Kasten, Köln – Weimar – Wien, 2008, s. 1.
567 H. Auffroy, Évolution du testament en France des origines au XIIIe siecle, Paris 1899.
568 Kr.  Erslev,  Testamenter  fra  Danmarks  Middelalder  indtil  1450,  Kobenhavn  1901  (citováno  dle  Martin 
Bertram, Mittelalterliche Testamente. Zur Entdeckung einer Quellengattung in Italien, QFIAB 68, 1988, s. 509 – 
510).
569 Anna Waśko, Frömmigkeit und Ritteridee im Lichte der Schwedischen ritterlichen Testamente aus dem 14.  
Jahrhundert : zur Verbreitung des Testaments und des Testamentsbegriffs in Schweden, Kraków 1996.
570 M. M. Sheehan, The will in medieval England from the conversion of the Anglo – Saxons to the end of the 
thirteenth century, Totonto 1963.
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102 případů. V žádném jiném místě nebyla konfirmační listina vydána více než čtyřikrát.556 

Pro  kladská  města  vystupuje  Praha  jako  místo  vydání  v šesti  případech,557 ve  dvou 

francouzská lokalita Saint – Hubert558 a jedinkrát Brno a Žebrák.559 Stejně jako v Čechách 

nepřekvapuje,  že  ani  u  jedné  z probíraných  listin  se  neshoduje  místo  vydání  a  příjemce. 

V Čechách se s takovou situací setkáváme jen při jedné konfirmaci – roku 1404 pro Žatec, 

vydanou v Žatci.560 

Pokud bychom si měli odpovědět na otázku zadanou na počátku kapitoly, vidíme, že 

kladská města, jak nám ukázalo uvedené srovnání, nebyla mezi českými královskými městy 

žádnou popelkou,  alespoň pokud jde o jim věnovanou péči  českými  panovníky v podobě 

konfirmačních listin. Kladsko a Bystřice se v tomto ohledu vyrovnávaly a částečně dokonce 

překonávaly geograficky nejbližší česká královská města – Dvůr Králové, Jaroměř, Hradec 

Králové, případně Vysoké Mýto.

556 Žebrák – 4x, Lucemburk – 3x, Poděbrady – 2x, Altenburg – 2x, Řezno – 2x, Křivoklát – 2x, Drážďany – 1x, 
Chomutov – 1x, Louny – 1x, Norimberk - 1x, Žatec – 1x,  Karlštejn – 1x. 
557 GGG I., s. 92, 132, 250; GGG II., s. 2, 45.
558 GGG I., s. 55 – 56, 56 – 57.
559 GGG I., s. 49 – 50, 264.
560 CIM II., č. 763; ponecháme-li stranou specifické postavení pražských měst.
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Mezi  kladskými  městy,  která  čeští  panovníci  poctili  konfirmační  listinou,  patřilo 

prvenství s pěti dochovanými kusy Kladsku následováno Bystřicí se čtyřmi listinami a jako 

poslední zde vystupuje Landek s jedinou konfirmací. Jak si kladská města stojí v porovnání 

s českými královskými městy v měřítku počtu dochovaných potvrzovacích listin? Kladsko a 

Bystřice obstály překvapivě dobře. Více než pět konfirmací měly pouze Cheb,539 Louny,540 

Most,541 Domažlice,542 Staré  Město  pražské543 a  Nové  Město  pražské.544 Na stejné  úrovni 

s Kladskem  se  nacházela  taková  města  jako  Hradec  Králové,545 Ústí  nad  Labem,546 

Litoměřice547 a  Žatec.548 Většinu  českých  královských  měst  tedy  Kladsko  v tomto  ohledu 

překonávalo.  A  ještě  v jednom porovnání  vystoupalo  až  na  nejvyšší  stupínek  mezi  touto 

skupinou měst. Jako jediné město společně s Chebem, Louny a Mostem obdrželo konfirmační 

listiny od všech v Čechách vládnoucích Lucemburků.  Čím se konfirmace Kladska naopak 

různí, je jejich značné nakupení do relativně krátkého časového úseku. Čtyři z pěti konfirmací 

totiž  město  obdrželo  ve  dvacetiletí  1328  –  1348.  Poté  následuje  čtyřicetiletá  odmlka  do 

následující Václavovy konfirmace z roku 1388.

I  Bystřice  obstojí  v takovém  srovnání  se  ctí.  Stejně  jako  ona  disponovaly  čtyřmi 

potvrzovacími  listinami  například  České  Budějovice,549 Kouřim550 či  Kadaň.551 Množství 

královských měst v Čechách stálo v tomto ohledu až za ní.

Landek potom od českých králů dostal pouze jedinou dochovanou konfirmační listinu, 

ale rozhodně v tom nebyl osamocen. Identicky to vypadalo například v daleko významnějších 

Klatovech,552 Nymburku,553 nebo Stříbře554 či Poličce.555

Srovnání míst vydání potvrzovacích listin pro kladská města s konfirmacemi českých 

královských  venkovských  měst  dopadá  v hrubých  rysech  obdobně.  Pro  česká  královská 

venkovská města přichází jako zdaleka nejčastější místo vydání takových listin Praha v 81 ze 

539 CIM II., č. 123, 226, 245, 254, 283, 343, 345, 350, 556, 719.
540 CIM II., č. 134, 278, 318, 504, 540, 630.
541 CIM II., č. 98, 142, 431, 435, 505, 541, 625.
542 CIM II., č. 258, 260, 291, 382, 495, 670.
543 CIM I., č. 9, 12, 24, 33, 45, 51, 52, 98, 122, 131.
544 CIM I., č. 93, 101, 104, 107, 110, 122, 130.
545 CIM II., č. 103, 126, 502, 549, 671.
546 CIM II., č. 133, 176, 281, 293, 294.
547 CIM II., č. 138, 275, 276, 539, 559.
548 CIM II., č. 100, 513, 542, 602, 763.
549 CIM II., č. 493, 656, 665, 838.
550 CIM II., č. 194, 501, 633, 809.
551 CIM II., č. 111, 498, 598, 836.
552 CIM II., č. 499.
553 CIM II., č. 149.
554 CIM II., č. 508.
555 CIM II., č. 671.
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Václavem IV. vydány latinsky. Kromě této ještě listina pro kladské augustiniány z roku 1384, 

kde se však jazyk dokumentu dá vysvětlit osobou příjemce.527 Konfirmace z roku 1408 je jako 

jediná z listin,  kterou za svého tehdejšího pobytu Václav v Kladsku vydal,  psána latinsky. 

Předcházely jí tři německé kusy z 28. prosince 1408: konfirmace držby vypočtených majetků 

pro augustiniány; druhá pro stejného příjemce, týkající se půjčky 100 hřiven stříbra městu; 

příjemcem poslední listiny byl kladský měšťan Hans Tschettirwange, jemuž král daroval ves 

Hassitz do dědičného držení.528 Je tedy dost pravděpodobné, že v tomto případě jazyk listiny 

neovlivnilo ani přání příjemce či vůle vydavatele, nýbrž jazyk konfirmované listiny, který byl 

rovněž  latinský.  Němčina  pro  kladské  příjemce  u  Václavových  listin  zřetelně  dominuje, 

dokonce i pro takové příjemce, jakým byl kladský klášter augustiniánů kanovníků.

Roku 1392 se své první konfirmační listiny dočkal východokladský Landek. Václav IV. 

tehdy ze Žebráku městu  potvrdil  po jedné listině  Jana Lucemburského a Karla  IV.,  které 

tehdejší  zástavní  pán Jošt  Moravský nějakým způsobem nalezl.  Šlo v nich o těžbu dřeva 

v okolních lesích. Podobně jako Landek své první dochované listinné potvrzení práv za vlády 

Václava IV. obdržely Klatovy,529 České Budějovice,530 Stříbro531 a  další.  Žebrák byl  v této 

době  nejen  Václavovou  oblíbenou  rezidencí,  ale  také  místem,  odkud  vydával  některé 

konfirmační listiny pro česká města. Kromě Landeku zde byly sepsány konfirmační listiny 

roku 1392 pro Písek,532 o rok později pro České Budějovice533 a roku 1398 pro Čáslav534 a 

Dvůr Králové.535

Náš přehled  konfirmačních  listin  pro kladská  města  uzavřou dvě potvrzovací  listiny 

vydané na počátku 15. století v letech 1401 a 1411 pro Bystřici. V obou kusech Václav městu 

potvrdil  privilegia  týkající  se  práva  lovu  a  rybaření.536 Počátek  15.  století  se  již  nese  ve 

znamení  ochabující  panovníkovy  aktivity  ve  vydávání  konfirmačních  listin  pro  česká 

královská  města.  Po  roce  1411  již  nevydal  žádnou  potvrzovací  listinu  pro  venkovská 

královská města v Čechách, pouze po jedné konfirmaci pro Staré a Nové Město pražské537 a 

dvě pro poddanská města – 1415 Novému Bydžovu a o dva roky později Pelhřimovu.538

527 GGG I., s. 239 – 240.
528 GGG II., s. 33 – 34.
529 CIM II., č. 499.
530 CIM II., č. 493.
531 CIM II., č. 508.
532 CIM II., č. 653.
533 CIM II., č. 646.
534 CIM II., č. 711.
535 CIM II., č. 714.
536 GGG II., s. 2, 45.
537 CIM I., č. 130 – 131.
538 CIM II., č. 861, 871.
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pochopitelně  týkalo  předchozí  všeobecné  potvrzení,  ale  specifická  situace  si  vynutila  její 

speciální potvrzení.517

Po tomto, na královské konfirmace hojném období, následuje odmlka, kterou ukončila 

až listina Václava IV. z července 1388,518 v níž potvrzuje Kladsku čtyři  privilegia:  1. Jana 

Lucemburského  z roku  1341,  aby  měšťané  dodržovali  ustanovení  rady,519 2.  Jana 

Lucemburského  z roku  1343  ohledně  pronásledování  zločinců,520 3.  Jana  Lucemburského 

z roku  1334  ohledně  práva  rybolovu  na  Nise  a  Bystřici,521 4.  Karla  IV.  z roku  1343,  že 

kladský rychtář a přísežní mohou být poháněni jen k městskému soudu v Kladsku.522 Mezi 

kladskými konfirmacemi je to první německy psaná listina.  U jazykové stránky kladských 

potvrzovacích listin pro městské příjemce se jeví jako zřetelný předěl počátek vlády Václava 

IV. Do té doby všech šest zkoumaných konfirmací bylo psáno latinsky, po tomto datu naopak 

všechny  německy.  Celkový  poměr  vypadá  takto:  šest  latinských  listin,  čtyři  německé. 

Němčina  zde  tedy  hrála  poměrně  důležitou  roli.  V tom  spočívá  rozdíl  oproti  českým 

královským venkovským městům.523 Tato rozdílnost se dá nejspíše vysvětlit tak, že největší 

vliv na jazyk písemnosti mělo zřejmě přání příjemce. Nemohl mít v případě konfirmací vliv 

také  jazyk  potvrzované  listiny?  Shodoval  se  vždy  jazyk  konfirmovaného  dokumentu  a 

samotné listiny,  která jej potvrzovala? Na příkladu kladských konfirmací si ukažme, že to 

vždy nemuselo být pravidlem.

V konfirmační listině Václava IV. z května 1389, v níž vydavatel potvrdil listinu svého 

otce,  která  se  týkala  vzdávání   majetku  kladských  šlechticů  před  hejtmanem,524 se  jazyk 

dokumentu zřejmě řídil přáním vydavatele, protože konfirmovaný kus Karla IV. byl sepsán 

latinsky,  zatímco  konfirmační  listina  německy.  Druhou  zajímavou  listinou  z tohoto  úhlu 

pohledu  představuje  konfirmace  Václava  IV.  z 30.  prosince  roku  1408,525 kdy  potvrdil 

kladským manům privilegium Jana Lucemburského ze září 1331,526 které bylo pochopitelně 

sepsáno latinsky. Václav tuto potvrzovací listinu vydal v Kladsku za svého zimního pobytu na 

přelomu let  1408/1409. Pouze dvě konfirmace  ze všech deseti  pro kladské příjemce byly 
517 CIM II., č. 318.
518 GGG I., s. 250.
519 GGG I., s. 69 – 70.
520 GGG I., s. 77.
521 GGG I., s. 56.
522 GGG I., s. 78.
523 S výjimkou Chebu.
524 GGG I., s. 254.
525 GGG II., s. 34.
526 GGG  I.,  s.  51  –  52;  ke  kladskému  manskému  systému  viz  František  Musil,  Vznik  manského  systému 
v Kladsku a jeho vývoj do doby husitské, Kladský sborník 3, 1999, s. 37 – 58; František Musil,  K formování  
sociální a správní stránky manského systému v Kladsku, in: Korunní země v dějinách českého státu I. Integrační  
a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku,  ed.  Lenka Bobková, Jana Fantysová-Matějková, Jan 
Zdichynec, Praha 2003, s. 266 – 274.
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těšili za časů jeho strýce Jindřicha.509 Obě tyto listiny jsou navíc nesmírně stručné ve srovnání 

s běžnými konfirmačními listinami. Podobně jako zástavní pán, neměl ani opatrovník synů 

Jindřicha V. Tlustého a správce vratislavského a lehnicko – břežského knížectví Václav II. na 

počátku 14. století oprávnění tímto způsobem konfirmovat právní akty.  Úplně shodně jako 

v případě  naznačeného  kladského  případu  Václav  II.  pouze  slíbil,  že  Vratislav  bude 

zachovávat ve svých právech a privilegiích. Nic více.510

Další  řádnou konfirmaci  obdrželo Kladsko roku 1348 od Karla  IV. Český král  v  ní 

konfirmuje příjemci tři listiny svého otce, které doslovně inseruje: 1. onu konfirmační listinu 

z roku 1328, 2. onu z roku 1334 ohledně práva lovu ryb a 3. druhou listinu z 12. září 1334 

ohledně  soudních  poplatků.511 Máme  v Kladsku  poprvé  co  dočinění  s insertní  speciální 

konfirmací.  Do  té  doby se  vždy  jednalo  o  konfirmace  bezinsertní.  Tato  listina  spadá  do 

vysoké  konfirmační  aktivity  Karla  IV.,  kterou  sledujeme v letech  1347 –  1349,  kdy byla 

vydána  více  než  polovina  všech  panovnických  konfirmací  Karla  IV.  pro česká  královská 

venkovská města.512

Na stejný rok připadá první konfirmace pro Bystřici. Karel IV. v ní potvrdil privilegium 

svého otce z roku 1319, ve kterém Bystřici nadal městská práva. Mezi příjemci královských 

konfirmací  se tak toto město  objevuje vůbec poprvé.  Úplně stejně poprvé se ale  v těchto 

letech v této skupině měst objevují třeba Domažlice513 nebo Beroun.514

Stejné město, totiž Bystřice, se vynořuje jako příjemce královské konfirmace znovu o 

pouhé čtyři roky později. Karel IV. tehdy městu potvrdil všechna privilegia, které obdrželo od 

českých  králů.  Šlo  tedy  o  bezinsertní  všeobecnou  konfirmaci.  Takové  udělení  dvou 

konfirmací v relativně krátkém časovém odstupu za sebou nebylo pro příjemce z řad českých 

královských venkovských měst v době Karlově ničím výjimečným. Například Cheb obdržel 

dvě konfirmace roku 1347, aby se mu další dostalo o dva roky později a dalších tří v roce 

1355.  Jednalo  se  střídavě  o  všeobecné  konfirmace  a  speciální  konfirmace.515 Dokonce  ve 

stejných  letech  jako  Bystřice  byly  příjemcem  dvou  potvrzovacích  listin  Louny.  Nejprve, 

v roce  1348,  se  jednalo  o  všeobecnou  konfirmaci  všech  listin  udělených  městu  českými 

králi.516 V druhém  případě,  roku  1352,  se  jednalo  již  o  jednu  konkrétní  listinu,  které  se 

509 GGG I., s. s. 61 – 62.
510 Breslauer Urkundenbuch..., č. 73.
511 GGG I., s. 92.
512 Šlo o listiny CIM II, č. 245, 254, 258, 260, 273, 275, 276, 278, 281, 283, 291, 293, 293.
513 CIM II., č. 258.
514 CIM II., č. 298.
515 CIM II., č. 245, 254, 283, 343, 345, 350.
516 CIM II., č. 278.
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tom by nebylo nic zvláštního, kdybychom však nevěděli, že tato listina byla vydána králem 

Janem  v daleké  Francii.  K přednesení  žádosti  sice  mohlo  dojít  již  před  tím,  kdy  se  Jan 

zdržoval v menší vzdálenosti, avšak ani vyslání poselstva stovky kilometrů daleko nemůžeme 

zcela  vyloučit.  Zrovna tak ve vzdáleném Lucemburku Jan vystavil  několik  konfirmačních 

listin pro česká města – roku 1320 pro Plzeň, 1327 pro Nymburk a nakonec roku 1330 pro 

Čáslav.502 Podruhé je  ona věta  zajímavá,  neboť  z ní  vyplývá,  že  Kladští  neměli  na držbu 

onoho práva v držení žádnou listinu, protože se o ní Janova konfirmace vůbec nezmiňuje. 

Konec konců i to mohl být závažný důvod, aby zástupci města vážili tak dlouho cestu ke 

královskému dvoru.

To, že Kladsko obdrželo od Jana celkem tři konfirmace, ho posunuje na přední místo 

mezi  českými  městy.  Dokonce  ani  Staré  Město  pražské  mu  nemohlo  konkurovat  –  bylo 

příjemcem dvou Janových konfirmací.503 Podobně dvěma potvrzovacím listinám se těšily Ústí 

nad Labem,504 Cheb,505 Hradec Králové506 a Most.507

Jak bylo výše naznačeno, vydavatelem konfirmací pro kladské příjemce nemusel být 

vždy pouze český král, ale setkáváme se i s případy, kdy potvrzovací listiny vydávají jeho 

zástavní držitelé. Na takovou situaci narážíme v prosinci roku 1337, kdy Bolek Minsterberský 

osvobozuje  měšťany  měst  Kladska,  Landeku  a  Wünschelburgu  (Radków)  po  dobu  svého 

života od všech daní. Tolik první část dispozice, která nevzbuzuje pochyby. Četli-li bychom 

dále pouze záhlavní regest editora, dozvěděli bychom se, že dále Bolek potvrdil příjemcům 

všechna jejich privilegia, jež obdrželi od Jana Lucemburského, Jindřicha VI. Vratislavského a 

jeho samého. Nahlédneme-li však přímo do listinné dispozice, zjišťujeme, že chce „ipsosque 

penes  omnia  et  singula  ...  data  privilegia  et  litteras“,  která  jim  byla  udělena  výše 

jmenovanými, „dimittere  et  irrefragabiliter  conservare“.508 Těžko  ji,  podle  mého  soudu, 

můžeme považovat za konfirmaci, když se zde o potvrzení listin vůbec nehovoří. Bolek se 

zde,  poté  co  se  stal  zástavním pánem země,  zavazuje  tato  práva  dodržovat.  A  v tom je 

podstatný  rozdíl.  Vrchním  pánem  Kladska  zůstával  český  král  a  jedině  on  měl  právo 

prodlužovat  platnost  královských privilegií.  Jde o stejnou situaci  jako v lednu téhož roku. 

Bolek tehdy listinně prohlásil, že chce, aby “stavové“ kladské země užívali práva, kterým se 

502 CIM II, č. 114, 149, 154.
503 CIM I., č. 9, 12; na druhou stranu však disponovala do roku 1346 dalšími třemi konfirmacemi od markraběte 
Karla viz CIM I., č. 24, 33, 45.
504 CIM II., č. 133, 176.
505 CIM II., č. 123, 226.
506 CIM II., č. 103, 126.
507 CIM II., č. 98, 142.
508 GGG I., s. 62 – 63.
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královských  konfirmací.  Snad  charakter  městečka  mohly  mít  v předhusistké  době  Levín 

(Lewin) a Nová Ruda (Neurode, Nowa Ruda).493

Příjemci  panovnických  konfirmací  v Kladsku  však  nebyla  pouze  města.  Nacházíme 

mezi  nimi  jak  církevní  instituce  –  kladské  augustiniány  a  minority  –494 tak  také  kladské 

many,495 zemské stavy496 a fyzické osoby.497 Potvrzovací listiny pro ně budou okrajově též 

zohledněny. Vydavateli těchto listin byli v převážné většině čeští králové, avšak ojediněle se 

mezi nimi objevuje rovněž jeden ze zástavních držitelů Kladska. V následující výkladu, pro 

upřesnění, budeme postupovat chronologicky.

První konfirmaci pro některého z příjemců z řad kladských měst nacházíme roku 1328. 

Tehdy Jan Lucemburský potvrdil městu Kladsku stará práva, která jim udělili čeští králové, a 

zároveň  jim  přiznává  právo  stíhání  a  trestání  zemských  škůdců.498 Jde  o  poměrně  dost 

stručnou listinu ve srovnání s tehdejšími konfirmacemi pro česká města.  Kladsko obdrželo 

svou první konfirmaci v době, kdy již pomalu polevovala jejich hlavní vlna udílení králem 

Janem  spadající  do  let  1319  –  1327,  kdy  bylo  vydáno  dvanáct  z 22  konfirmací,  jejichž 

příjemci byla česká královská venkovská města.499

V roce 1334 získalo Kladsko dvě další konfirmace,  datované dokonce na stejný den. 

V první  z nich  Jan  Lucemburský  potvrzuje  kladským měšťanům držbu  šedesáti  lánů  polí 

městu přiměřených,  které  získali  v době,  „a qua non extitit  memoria“,  a  vyměřuje  z nich 

platby komoře.500 Kladsko je zde i  mimoděk považováno za součást  Čech – směr  proudu 

Kladské Nisy je označen jako  „versus partem Polonie“. V druhé listině Jan Lucemburský 

konfirmoval  Kladsku právo lovu ryb  na řekách Nise a  Bystřici.501 Potvrzení  je  vyjádřeno 

slovy  „declaramus, donamus, de novo attribuimus, confirmantes...“, tedy shodný formulář 

jako v předchozí  listině,  přičemž shody pozorujeme i  na více místech  než jen v této  části 

dispozice. Vydání listiny je v naraci zdůvodněno tak, že Kladští „piscationem .... per longam 

temporis prescriptionem iuste, rationabiliter et pacifice possedissent“ , a proto krále žádají, 

aby jim na tuto držbu vystavil listinu. U této věty se na okamžik zastavme, neboť je zajímavá 

hned ze dvou důvodů. Poprvé by nás mohla zaujmout zmínka o suplice Kladských králi. Na 

493 Kazimierz Bartkiewicz, Dzieje ziemi..., s. 129 – 130.
494 GGG I., s. 183 – 184, 239 – 240; GGG II, s. 33.
495 GGG I., 51 – 52; GGG II., s. 34.
496 GGG I., s. 61 – 62, 254.
497 GGG I., s. 114 – 115, 157.
498 GGG I., s. 49 – 50.
499 Janovy konfirmace: CIM II., č. 92, 98, 100, 103, 107, 111, 114, 123, 126, 131, 132, 133, 134, 138, 142, 149, 
154, 176, 185, 188, 194, 226; v letech 1319 – 1327 vydány CIM II., č. 107, 111, 114, 123, 126, 131, 132, 133, 
134, 138, 142, 149.
500 GGG I., s. 55 – 56.
501 GGG I., s. 56 – 57.
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Měřítkem významu města však nemusela být jen výše odváděné speciální berně. Svědčil 

o ní také všeobecně počet listin, které pro ně lucemburští panovníci celkem vydali. Sestavený 

žebříček podle tohoto kritéria pro léta 1310 - 1420 by potom vypadal takto (bez pražských 

měst): Cheb (89 listin), Litoměřice (67 listin), České Budějovice (59 listin), Louny a Most (58 

listin).488 Cheb tedy obhájil své prvenství i z tohoto pohledu, hůře již na tom byly Litoměřice a 

České Budějovice – obě města  neměla  ani potvrzení  od všech lucemburských panovníků. 

Převyšovaly je, jak o tom byla řeč výše, Louny i Most. 

Po tomto všeobecném přehledu pro česká královská venkovská města si nyní ukažme na 

příkladu měst v kladské kotlině konfirmační aktivitu českých králů a porovnejme ji s výše 

naznačenými  celočeskými  tendencemi.  Kolik  měst  v kladské  kotlině  do  roku 1420 vůbec 

existovalo?  Mimo  samotného  Kladska  můžeme  počítat  ještě  se  dvěma,  nejvýš  třemi 

lokalitami, které měly městský charakter a které se stávaly příjemci panovnických konfirmací.

Druhým nejvýznamnějším městem po Kladsku byla Bystřice (Habelschwerdt, Bystrzyca 

Kłodzka) ležící na řece Bystřici jižně od Kladska na důležité severo – jižní obchodní trase 

spojující Vratislav s Brnem a dále s Vídní. Bystřice byla založením německých kolonizátorů 

někdy okolo polovice 13. století. Roku 1319 obdržela od Jana Lucemburského městská práva 

a  velice  rychle  se  stala  významným řemeslnickým městem,  v němž hrála  prim především 

textilní řemesla – plátenictví a soukenictví.489

Další  dvě města  již byla  podstatně menšími rozlohou i  významem,  co se týče jejich 

hospodářského  potenciálu.  Mohli  bychom  je  charakterizovat  jako  trpasličí  města  s velmi 

výrazným podílem zemědělství v městském životě.490 Šlo jednak o Landek (Landeck, Lądek – 

Zdrój)  položený na východní  hranici  Kladska pod svahy Rychlebských hor491 a  v druhém 

případě o Wünschelburg (Radków)  nacházející  se  naopak západně od Kladska při  hranici 

s Broumovskem.  Wünchelburg  je  jako  město  doložen  roku  1328  vystoupením městského 

rychtáře, roku 1341 je označeno jako civitas. Václav IV. mu roku 1418 udělil městské právo, 

jaké  užívá  Kladsko.492 Další  města  v kladské  kotlině  se  již  neobjevují  jako  příjemci 

488 Ivan Hlaváček, Dvě zastavení u vztahu Václava IV. a českých měst, in: Pocta Josefu Petráňovi. Sborník prací  
z českých dějin k 60. narozeninám prof. dr. Josefa Petráně, Praha 1991, s. 57
489 K dějinám města viz Handbuch der historischen Stätten. Schlesien, hrsg. von Hugo Weczerka, Stuttgart 2003, 
s.  172  –  174;  Franz  Volkmer,  Die  Geschichte  der  Stadt  Habelschwerdt,  Habelschwerdt  1897;  Władysław 
Dziewulski, Bystrzyca Kłodzka i jej rozwój przestrzenny do drugiej wojny światowej, Rocznik Ziemi Kłodzkiej 
4/5, 1959/1960, s. 7 – 41; Krystyna Bartnik, Bystrzyca Kłodzka, Wrocław 1992.
490 Viz Evamaria Engel, Die deutsche Stadt im Mittelalter, Düsseldorf 2005, s. 37 – 38.
491 Nejnověji viz František Musil,  Počátky města Lądecku - Zdrój a hradu Karpensteina (Karpień),  Kladský 
sborník VII, 2006, s. 7 – 16.
492 Handbuch der historischen Stätten..., s. 573 – 574; Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz. 2. Urkunden und 
Regesten zur Geschichte der Grafschaft Glatz von 1401 bis 1500, ed. F.Volkmer – W.Hohaus, Glatz 1888, s. 95 
– 96.
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souhlasí porovnání místa vydávání: 75 % Janových listin pro královská venkovská města bylo 

vydáno v Praze, u konfirmací se poměr pohybuje v podobných dimenzích.

Pokusme  se  také  konfrontovat  tvrzení,  že  čím  bylo  město  významnější,  bohatší  a 

privilegovanější,  tím  více  konfirmačních  listin  získávalo.482 Jako  měřítka  použijme  výši 

odváděné speciální  berně, jak je zachycena pro přelomu 14. a 15. století.483 Mezi největší 

plátce z řad českých královských venkovských měst náležela města Klatovy, Plzeň (obě 260 

kop grošů), Čáslav (220 kop), České Budějovice, Litoměřice (obě 200 kop), Písek (175 kop), 

Kolín, Kouřim (obě 160 kop), Slaný, Kadaň (obě 150 kop), Nymburk, Louny, Žatec, Stříbro 

(všechny 140 kop) atd. Mezi největší plátce ještě zařadíme také věnná města Hradec Králové 

(341 kop),  Vysoké Mýto (230 kop), Mělník (230 kop) a Chrudim (170).484 Pro moravské 

příjemce obecně víme, že ani jeden z nich neměl konfirmace od všech na Moravě vládnoucích 

panovníků v lucemburské době.485 A jak to tedy vypadá s českými královskými venkovskými 

městy? Z první desítky měst, platících nejvyšší berni, nemá ani jedno z nich konfirmace od 

Jana,  Karla  IV. a Václava IV. zároveň.  Mezi  královskými městy nacházíme jen tři,  které 

dosáhly potvrzení svých listin od všech třech jmenovaných. Jsou to Louny,  Most a Cheb. 

Louny a Most patřily svou hospodářskou silou spíše k průměru českých královských měst. U 

některých hospodářsky nejsilnějších překvapuje poměrně  nízký počet  konfirmací:  Klatovy 

obdržely pouze jednu (od Václava IV.), Plzeň jen dvě, Mělník nebo Vysoké Mýto taktéž dvě. 

Nejčastěji  městům chybělo  „do sbírky“  potvrzení  od  Karla  IV,  ačkoliv  konfirmací  (nebo 

konfirmacemi)  od  obou  zbylých  lucemburských  panovníků  disponovali.486 V absolutním 

počtu  obdržených  konfirmací  stojí  v čele  tři  města  disponující  potvrzeními  od  všech  tří 

lucemburských panovníků: vede suverénně Cheb s 10 kusy, na druhém místě se sedmi kusy 

Most, následován Louny a Domažlicemi se šesti konfirmacemi, 5 listinných potvrzení měly 

Litoměřice, Žatec, Ústí nad Labem a Hradec Králové. Čtyři kusy si potom připsaly České 

Budějovice,  Kouřim a Kadaň atd.  Nejvyšším počtem konfirmací  od všech lucemburských 

panovníků se  tedy mohla  těšit  dvě  města  českého severozápadu  a  silný  Cheb.  Královská 

náklonnost k Mostu a Lounům ostře kontrastuje kupříkladu se srovnatelným Nymburkem a 

Stříbrem,  obě  s jedním potvrzením,  nebo  hospodářsky významnějším Vysokým Mýtem a 

Mělníkem se dvěma konfirmacemi.487

482 Lenka Martínková, Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny..., s. 146.
483 CIM II, č. 701; František Hoffmann, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha 2009 s. 231.
484 František Hoffmann, Středověké město..., s. 231.
485 Lenka Martínková, Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny..., s. 164.
486 To je případ Čáslavi, Litoměřic, Kolína, Kouřimi, Slaného, Kadaně, Žatce, Sušice, Vodňan a Hradce Králové.
487 Viz poznámka č. 158.
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příjemce  mohl  dočkat  při  problémech  s pečetí474 a  konečně  důvody   sepsání  potvzení  pak 

mohly tkvět v individuálním a specifickém vývoji každého města.475

Během Janovy vlády se konfirmace pro česká královská venkovská města  ponejvíce 

koncentrují do 20. let, s vrcholem v jejich polovině. U Karla IV. zřetelně dominují roky 1347 

– 1349, kam spadá více než polovina jeho konfirmací. Jejich emise klesá v první polovině 50. 

let,  aby  téměř  zcela  ustala  –  z let  1360  –  1378  máme  již  pouhé  dvě  jeho  konfirmace 

adresované českým královským venkovským městům. Za Václavovy vlády nejen že značně 

narůstá  počet  potvrzení,  ale  také  se  setkáváme  s hromadnými  konfirmacemi,  kdy  jsou 

vydávány během několika málo dnů listinná potvrzení pro jednotlivá města. Novinkou je také 

jedna  konfirmace  pro  více  městských  příjemců476 a  začínáme  se  rovněž  setkávat 

s panovnickými konfirmacemi pro poddanská města.477 Díky nejrozsáhlejšímu hromadnému 

potvrzení pochází 23 konfirmačních listin z roku 1372 a tedy více než 40% celého korpusu 

Václavových potvrzení. Po jeho nastoupení samostatné vlády sledujeme poměrně rovnoměrné 

rozvržení  královských  konfirmací  do  zhruba  roku  1400.  Poslední  takovou  listinu  z jeho 

kanceláře zaznamenáváme v roce 1410. U moravských královských měst byl vývoj obdobný, 

pouze s tím rozdílem, že zatímco pro oblast Čech jsme napočítali celkem 103 listin tohoto 

druhu,478 na Moravě je z objektivních důvodů jejich počet nižší – 35 kusů.479

Ze všech listin, která byla Janem Lucemburským vydána pro česká královská venkovská 

města – 112 kusů480 – tak jeho 22 konfirmací pro tytéž příjemce tvoří necelých 20 %. Zatímco 

obecně  v první  třetině  Janovy vlády  (1310  –  1322)  bylo  pro  královská  venkovská  města 

vydáno 22, druhé (1323 – 1334) 35 a ve třetí (1335 – 1346) 60 listin,481 pro konfirmace se 

nám naskýtá jiný obraz s početním vyjádřením pro dané úseky: 8,  9 a 5 listin. Naopak celkem 
474 To je případ známý z doby vlády Jindřicha Korutanského, kdy panovník v mnoha svých listinách sliboval 
vyhotovit  po své  korunovaci  novou listinu a  zpečetit  majestátní  pečetí,  neboť  Jindřich  celou  svou vládu  v 
Čechách pečetil pouze sekretem; viz Antonín Haas, Kancelář Jindřicha Korutanského..., s. 83.
475 Dirk Hewig, Kaiserliche Bestätigungen..., s. 15 – 22.
476 Z roku  1395  pro  věnná  města  Hradec  Králové,  Vysoké  Mýto,  Poličku,  Chrudim a  Jaroměř.;  k věnným 
městům viz František Musil,  Ke vzniku královských věnných měst a jejich vývoji do 2. poloviny 15. století, in: 
Věnná města za třicetileté  války a jejich poválečná obnova,  ed.  Jan Kilián,  Mělník 2004, s.  1 – 15;  Mirka 
Sejtková, Královny a věnná města v Čechách za vlády Lucemburků, diplomová práce FF UK, Praha 2008.
477 Ty do níže uvedených propočtů pochopitelně nejsou započteny. Šlo o konfirmace Prachaticím (CIM II, č. 
584), Německému Brodu (CIM II, č. 606), Novému Bydžovu (CIM II, č. 861) a Pelhřimovu (CIM II, č. 871).
478 104 pokud započteme konfirmaci římského krále Zikmunda pro Cheb z roku 1417 – CIM II, č. 870; Janovy 
konfirmace viz CIM II, č. 92, 98, 100, 103, 107, 111, 114, 123, 126, 131, 132, 133, 134, 138, 142, 149, 154, 176, 
185, 188, 194, 226; Karlovy konfrmace č. 245, 254, 258, 260, 273, 275, 276, 278, 281, 283, 291, 293, 294, 298, 
318, 321, 337, 343, 345, 350, 362, 378, 382, 431, 435; Václavovy konfirmace č. 491 – 513, 539 – 543,  547, 
549, 556, 559, 583, 585, 598, 602, 620, 625, 630, 633, 653, 656, 665, 668, 670, 671, 711, 714, 715, 719, 744, 
763, 809, 834, 836, 838 .
479 Lenka Martínková, Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny..., s. 217 – 224.
480 Ivan Hlaváček, Johann von Böhmen und die böhmischen Städte, in: John of Luxembourg (1296 – 1346) and  
the art of his era: proceedings of the international conference,  Prague, September 16 – 20. 1996, ed. Klára 
Benešovská, Praha 1998, s. 22.
481 Tamtéž, s. 23.
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se  zcela  jiným edičním zpřístupněním relevantního  diplomatického  materiálu  ve  srovnání 

s Moravou. 

Ani zahraniční literatura dosud nevěnovala zvýšenou pozornost konfirmačním listinám. 

Všeobecné stručné poučení zájemce nalezne v základních diplomatických příručkách. Máme 

také k dispozici zpracování týkající se císařských potvrzení městských a zemských privilegií 

v říši, které jejich vývoj sleduje od 12. do 18. století,466 leč to je z celkových zpracování vše. 

Dobrým základem pro budoucí práce jsou jednotlivé studie k vybraným problémům, avšak 

ani jejich počet nikterak neomračuje.467

Konfirmační  listiny představují  takový druh listin,  v nichž jejich vydavatel  potvrzuje 

platnost nějaké právní skutečnosti.468 Tolik základní definice obecně. Nás však v následujícím 

posledním  oddíle této práce budou zajímat konfirmace v užším významu. Zkoumal jsem tedy 

potvrzovací listiny, jejichž vydavatelem byli čeští králové lucemburského období (do r. 1420) 

a  v nichž  konfirmovali  platnost  právních  pořízení  svých  předchůdců  na  českém  trůnu. 

Nepracoval  jsem  tedy  s konfirmacemi  listin,  které  byly  vydány  někým  jiným,  než 

svrchovanými  panovníky.  Také  jsem  nevěnoval  pozornost  potvrzením  jejich  vlastních 

právních pořízení, tím méně potom tzv. konsensním listinám.469

V jakých obdobích byly nejčastěji vydávány panovnické konfirmace? V našem prostředí 

nejhojněji u dvou příležitostí: při změně panovníka a změně jeho statusu.470 Další příležitostí 

bylo třeba usmíření se s odbojným městem, přicházející ke slovu v říši v pozdním středověku 

několikrát,471 sledovat  je  však  také  můžeme  během vítězného  tažení  Jiřího  z Poděbrad  na 

Moravu roku 1458.472  Nebo byly vydávány při poškození či zániku privilegií.473 Dále se jich 

465 Ve formě netištěných diplomových pracích je zpracováno nejstarší období do hranice vydání edice CDB viz 
přehled prací Lenka Martínková, Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny…, s. 11.
466 Dirk Hewig, Kaiserliche Bestätigungen von Stadt- und Landrechten, Augsburg 1969.
467 Günther Hödl, Die Bestätigung und Erweiterung der österreichischen Freiheitsbriefe durch Kaiser Friedrich 
III.,  in:  Fälschungen  im  Mittelalter Tl.  3,  s.  225-246;  Bernhard  Töpfer,  Bestätigungen  des  Verbots  von  
Städtebünden von 1231 zugunsten des Bischofs von Lüttich in den Jahren 1345 – 1348, in: Folia diplomatica 2, 
1976, s. 115-128; Renate Spreitzer, Die Belehnungs- und Bestätigungsurkunden König Sigismunds von 1421 für  
Herzog Albrecht V. von Österreich.  Eine historische und textkritische Einordnung (1282-1729),  MIÖG 114, 
2006, s. 289-328.
468 Lenka Martínková, Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny..., s. 14.
469 Jak se jim průkopnicky věnuje Lenka Martínková, Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny..., s. 56 – 78 a 
jinde.
470 Lenka Martínková, Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny..., s. 157.
471 příklady viz Dirk Hewig, Kaiserliche Bestätigungen..., s. 20.
472 Robert Antonín – Tomáš Borovský, Panovnické vjezdy..., s. 190 – 191.
473 Tak tomu bylo kupříkladu u Loun roku 1325 – CIM II, č. 134; nebo u Nového Bydžova roku 1415 – CIM II, 
č. 861 – v listině je uvedeno, že město o svá privilegia přišlo při nedávné přepadení; někdy mohlo být takové 
zdůvodnění využito účelově ke konfirmaci listiny, která nikdy neexistovala viz Ivan Hlaváček, Co a jak se událo 
či neudálo..., s. 77 – 88.

62

http://biblio.hiu.cas.cz/ask.php?IsisScript=/wbib.xis&dot=h&type=h&from=1&pocet=10&db=biblio&lang=cz&format=standard&to=10&exp1=Hlav%C3%A1%C4%8Dek,%20Ivan


pramenným dochováním často vyzývají  k otázkám, jichž je často více než pevných faktů, 

které můžeme se stoprocentní jistotou tvrdit. 

II. 2. Zeměpanské konfirmační listiny pro kladská města do roku 1420
Další část mé práce se bude věnovat otázce panovnických konfirmací jako specifického 

druhu panovnických privilegií  v úzkém sepětí  s předchozím výkladem,  tj.  jakou roli  hrály 

v panovnické  praxi  českých  Lucemburků  v  Kladsku.  Této  specifické  kategorii  nebylo 

doposud  věnováno  příliš  mnoho  pozornosti.  Pro  naše  prostředí  je  vcelku  uspokojivě 

zpracována moravská problematika,  vycházející  z průkopnických prací Vladimíra Vašků.459 

Ten  se  sice  věnoval  a  věnuje  potvrzovacím listinám  v raném novověku,  metodicky  však 

z něho vyšli mnozí jiní autoři také pro středověké období. V Brně tak vzniklo z jeho podnětu 

několik diplomových a disertačních prací, avšak jen část jich byla publikována.460 Nejnověji 

je  otázka  moravských panovnických  konfirmací  zpracována  Lenkou Martínkovou.  Jednak 

v příkladné  monografii,461 jednak  v řadě  publikovaných  článků.462 Příležitostně  se 

konfirmacím věnují nebo věnovali jiní autoři, kteří své příspěvky publikovali v jednotlivých 

článcích, ať už pro středověké,463 nebo pozdější období.464 Pro prostředí samotných Čech, a 

neřku-li královských měst, ještě nemáme k dispozici žádné zpracování,465 což ostatně souvisí 

459 Vladimír  Vašků,  Panovnické  konfirmace  pro  moravské  kláštery  v 18.  století.  Novověké  úřední  revize  
středověkých a raněnovověkých listin, Brno 1981; nověji k tématu od téhož autora Taxy za konfirmační listiny  
pro moravské kláštery v 18. století. in: Sto let od narození profesora Jindřicha Šebánka, Brno 2000, s. 185-192; 
Panovnické konfirmační listiny pro město Brno z let 1633-1720, Brno v minulosti a dnes 21, 2008, s. 401-443.
460 Renata Votavová,  Konfirmace městských privilegií na Moravě v 18. století,  Jihomoravské okresní archivy 
1983, s. 36 – 39; tatáž,  Konfirmace privilegií města Jihlavy v 18. století, VVM 35, 1983, s. 292 – 301; Marie 
Cafourková,  Konfirmace  privilegii  města  Ivančic  ze  17.  a  18.  století  (Novověké  revize  středověkých  a  
raněnovověkých listin), SAP 40, 1990, s. 397 – 430.
461 Lenka Martínková, Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce, 
Brno 2003.
462 Lenka  Martínková,  Zvláštní  případ  konfirmační  listiny  markraběte  Jana  Jindřicha  z  roku  1360  pro  
zábrdovické premonstráty, ČMM 119, 2000, č. 1, s. 5-18; Lenka  Martínková,  K tzv. rynárecké listině z roku 
1203 a jejím konfirmacím. SPFFBU(C) 50, 2003 [vyd. 2004], č. 50, s. 17-29; Lenka Martínková, Zeměpanská a 
biskupská potvrzení starších listin pro řeholní a světské církevní instituce na Morave v lucemburské době, in: 
Vývoj církevní správy na Moravě, Brno 2003, s. 319-328.
463 Ivan  Hlaváček,  Lucemburkové a klášter břevnovský (s přihlédnutím ke klášteru zbraslavskému), in:  Inter  
laurum et olivam (Acta Universiattis Carolinae Pragensis – Philosophica et historica 1 – 2 2002. Z pomocných 
věd historických). Praha, 2007, s. 63 – 75; Ivan Hlaváček, Co a jak se událo či neudálo v Broumově před šesti  
sty lety? in: Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium. Sborník k poctě Jiřího Kuthana. Praha, 2005, s. 
77-88; Zbyněk Sviták, Konfirmace Přemysla Otakara II. pro Doksany z roku 1276 ve světle litoměřické listiny z  
roku  1282,  SPFFBU(řada  C) 40,  1991,  č.  38,  s.  7-14;  Jiří  Doležel,  Příspěvek  k  dějinám  unínské  fary  -  
konfirmační listina z roku 1411. (K moravským konfirmačním písemnostem na farní beneficia 13. - 15. věku), 
VlRočOA-Blansko 1994 [vyd.  1995],  s.  5-25;  Jaroslav  Čechura,   Hledání,  nalezení  a  zničení  jedné  listiny.  
Proměny broumovského  dokumentu  z  r.  1506, in:  , Acta  Universitatis  Carolinae.  Philosophica  et  Historica. 
1/1996. Z pomocných věd historických 13, Praha 1996 [vyd. 1997], s. 93-99.  
464 Marie Plevová, Spory města Jemnice s jeho vrchností v 70.  a počátkem 80. let 18. století a pokus o jejich  
řešení na základě konfirmační listiny Marie Terezie, SPFFBU(C) 52, 2003 [vyd. 2004], č. 50, s. 187-196.
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Čtyři  z pětice  zmíněných  jsou  skutečně  v oné  kastelánské  funkci  doloženi,450 jedinou 

výjimkou  je  Stoigněv  Dirsicraiovitz,  jehož  v této  funkci  jinak  nepotkáváme,451 avšak  na 

druhou  stranu  máme  zachovány  jeho  donace  lubušskému  klášteru.452 Lehnický  kastelán 

Lesota  je  v této  funkci  doložen  v letech   1242  –  1245,453 jeho  následovník  v 60.  letech 

Stoigněv  pro  léta  1261  –  1269  (1277)454 a  s  Mročkem  z Pogorzeli  jako  ryczeńským 

kastelánem  se  setkáváme  v letech  1244  –  1247   a  1250  –  1253.455 S blíže  neurčeným 

kastelánem Ondřejem je situace trochu složitější, ale i on pravděpodobně vykonával svůj úřad 

delší časový úsek.456  Všude se tedy jednalo o víceletá působení. I z tohoto hlediska by se 

jevilo  epizodické  vykonávání  úřadu  Zdeslavem  starším  ze  Šternberka  jako  možná 

nedostatečné pro zápis do nekrologia. Navíc připomeneme-li si onu církevní klatbu, ve které 

se tehdy podle všeho nacházel a musel-li být 21. srpna 1290 již mrtvý. Znovu o zemřelém 

Zdeslavovi  ze  Šternberka,  tentokrát  jako  o  bývalém kladském kastelánovi,  hovoří  listina 

z 11.8. 1295. Zřejmě se ale tady jednalo o Zdeslava mladšího,457 který by podle všeho měl 

tuto funkci vykonávat na počátku 90. let, zřejmě 1290 – 1294. Roku 1294 je doložen již jako 

purgravius in Meydberch   a jako kladský purkrabí vystupuje Konrad de Reno.458 Ačkoli by 

tedy  kamenečtí  cisterciáci  nespojili  v nekrologiu  jeho  osobu  pravděpodobně  s funkcí,  jež 

vykonával bezprostředně před smrtí,  nemuselo to nikomu vadit,  jak nám ukazuje podobný 

případ Mročka z Pogorzeli o 30 let dříve.

Pro dějiny Kladska konce 13. století to potom znamená, že tato země pravděpodobně 

připadla zpět k českému království až po smrti Jindřicha IV. Vratislavského 23. června 1290, 

ať už odpovídající  část  jeho testamentu  zůstává jakkoliv  sporná.  Celé toto moje řešení  je 

samozřejmě  pouze  návrhem,  ve  kterém  ještě  zbývá  mnoho  otazníků,  z nichž  četné  byly 

naznačeny,  některé  jsem  se  pokusil  řešit,  jiné  na  tomto  místě  ani  nemohou  zaznít  pro 

nedostatek prostoru. Jako ostatně celé raně a vrcholně středověké dějiny se svým skoupým 

450 Kastelán Lessota  SUb II, č. 229, 234, 252, 272, 273, 296, 300; kastelán Stoigněv  SUb II, č. 382, 437, 481, 
SUb IV, č. 43, 91; kastelán Mročko z Pogorzeli  SUb II, č. 270, 272, 273, 297, 299, 323, 388, 392, 410 – 413, 
SUb III, č. 8, 11, 19, 22, 37, 60, 61, 97, 105; kastelán (purkrabí) Zdeslav ze Šternberka RBM II, č. 1692.
451 Ulrich Schmilewski, Der schlesische Adel…, s. 420.
452 SUb I, č. 254, 311.
453 Ulrich Schmilewski, Der schlesische Adel…, s. 279; Marek Cetwiński, Rycerstwo… Biogramy i rodowody, s. 
142.
454 Ulrich Schmilewski, Der schlesische Adel…, s. 420; Marek Cetwiński, Rycerstwo… Biogramy i rodowody, s. 
185; po 8 letech se Stoigněv znovu v pramenech objevuje roku 1277 v listině SUb IV, č. 305 kde je však uveden 
jako „Stogneus burgravius“ bez uvedení Lehnice.
455 Ulrich Schmilewski, Der schlesische Adel…, s. 283; Marek Cetwiński, Rycerstwo… Biogramy i rodowody, s. 
44 - 46.
456 Viz poznámka 140.
457 Takové řešení  navrhuje i  Přemysl  Bar,  Vratislavský vévoda Jindřich IV. Probus a poslední Přemyslovci, 
Český časopis historický 106, 2008/4, s. 776, pozn. 95.
458 RBM II, č. 1653; samozřejmě jsem si zcela vědom, že se jedná pouze o hypotézu, protože tímto se poněkud 
komplikují genealogické vazby této generace Šternberků.
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Ani  u  jiných  slezských  nekrologií  zahrnujících  období  13.  století  v tomto  hledání 

nebudeme o mnoho úspěšnější. V zásadě jde o trojici nekrologií, přičemž dvě byly vedeny 

v cisterciáckém prostředí klášterů v Lubuši440 a Jindřichově,441 jeden v zaniklé premonstrátské 

kanonii na Olbíně severně od středověké Vratislavi.442 Podařilo se mi nalézt, kromě dvou výše 

zmíněných,  již  jenom další  čtyři  osoby,  jejichž  úmrtí  bylo  zapsáno  i  s jejich  úřednickou 

funkcí.443 Ve  třech  případech  se  jednalo  o  lehnické  kastelány,444 jejichž  smrt  byla 

zaznamenána v nekrologiu cisterciáckého kláštera  v Lubuši.445 V jednom případě se potom 

jednalo  o kastelána  Ondřeje,  bohužel  bez  místního  označení  oné  kastelánie,  v jejímž  čele 

nějakou dobu stál.446  Z této šestice kastelánů byl jediný Mročko v kameneckém nekrologiu 

zmíněn jako „comes“,447 který také v listinném materiálu takto několikrát vystupuje.448

Mohou  nám  z výše  řečeného  vyplývat  nějaké  konsekvence?  Uvádění  titulů  při 

jmenování  jejich nositelů  v listinách  nebývalo  důsledné a často se  setkáváme s tím,  že se 

jednoduše objevují bez dané úřednické funkce, ačkoliv ji nepochybně v té době vykonávali.449 

439 Odhlédneme-li  od  celé  řady  vesnických  rychtářů  („advocatus,  scultetus“)  a  některých  nižších  úředníků 
(„forestarius, magister curie“), kteří ani nenalézají svůj odraz v listinném materiálu, což je pro takové srovnání 
zásadní věcí.
440 Monumenta Lubensia, hrsg. von Wilhelm Wattenbach, Breslau 1861.
441 Schlesische Nekrologien. 1. Nekrologium des Stiftes Heinrichau, hrsg. von Wilhelm Wattenbach, Zeitschrift 
des  Vereins  für  Geschichte  Schlesiens  4,  1862,  s.  278 – 306;  Rościsław Żerelik,  „Współnota  zmarłych“ w 
świetle  najstarszych  wpisów  do  Nekrologu  henrykowskiego,  in:  Marek  ,  Anna  Pobóg  Lenartowicz,  (ed.),  
Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowoźytnym, Opole-Wrocław 1996, s.199-210.
442 Monumenta Poloniae historica. Series nova. Liber mortuorum abbatiae s. Vincentii vratislaviensis, Przyg. 
Karol Malezcyński, wstęp i uzupełnienie Brygida Kürbis i Ryszard Walczak, Warszawa 1971.
443 Kromě nich jsem ještě nalezl v lubiążském nekrologiu Monumenta Lubensia…s. 49: „Dirzislaus Castellanus 
de Schidelow, qui dedit Rampicz“ zde se mi však nepodařilo nalézt, o koho jde. Každopádně nejde o osobu žijící 
ve 13. století,  která by vystupovala v diplomatickém materiálu.  Listiny ho v té době nezachycují  viz  osobní 
rejsříky v SUb I – VI; a dále ne zcela zřetelné odkazy v jindřichovském nekrologiu Schlesische Nekrologien. 1.  
Nekrologium des Stiftes Heinrichau…, kde se na s. 296 nejprve hovoří „It. Servicium Lydelow Castellani de una 
marca“ a poté na s. 302  „It. Servicium Ledlow Castellani 1 m.“  neboť s místem Lydelow se mi nepodařilo 
spojit žádného kastelána, jediným  dokladem, který jsem našel byl miles  Apeczko de Lydelow zmíněný v roce 
1300 viz SUb VI, č. 435; zboží Lydelow Ulrich Schmilewski, Der schlesische Adel…, s. 473 identifikoval jako 
Lödlo ležící severozápadně od durynského Altenburku.
444 Monumenta Lubensia…,  s.  53  „…Stogneus Castellanus de Legnitz…;“ s. 59  „… Lessota Castellanus de 
Legnitz…;“ s. 51 „…Scowneus Castellanus de Legnitz…“.
445 K nekrologiu viz Michał Kaczmarek,  Nekrolog lubiąski. Próba krytyki przekazu, in: Studia źródłoznawcze 
26, 1981, s.115-140.
446 Liber mortuorum abbatiae…, s. 27: „Andreas castellanus“; není zcela zřejmé, o koho šlo. Jelikož se jedná o 
zápis provedený nejstarší písařskou rukou, kterou vydavatelé nekrologia vřazují do let 1267 – 1286, může se 
jednat hned o tři osoby: 1. Ondřeje- hlohovského kastelána, který se v pramenech objevuje jen jednou 1202/1203 
(Marek Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII wieku. Biogramy i rodowody, Wrocław 1982, s. 67 – 68), 2. 
Nebo o  kastelána  z Mikułowic  pod  Bytomí  z let  1223 –  1234 (Marek  Cetwiński,  Rycerstwo… Biogramy  i  
rodowody, s. 25), 3. Nebo je to bytomský kastelán, kterého v této funkci prameny zmiňují pro léta 1222 – 1228 
(Marek Cetwiński, Rycerstwo… Biogramy i rodowody, s. 25).
447 Označení  comes mohlo  nést  různé  významové  roviny,  od  hodnosti  kastelána  k označení  vyšší  rytířské 
hodnosti- viz Wojciech Dominiak,  Ostatní władca Górnego Śląska…, s. 82.
448 Ulrich Schmilewski, Der schlesische Adel…, s. 514.
449 Například pro Opolsko viz Marek L. Wójcik,  Dokumenty i kancelarie książąt opolsko – raciborskich  do  
początków XIV wieku, Wrocław 1999, s. 142.
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vůbec byl jmenován do hodnosti kladského purkrabího, se zdá značně nejisté, naopak u jeho 

stejnojmenného příbuzného máme vykonávání  této  funkce doloženo i  listinně.  Nemůžeme 

taktéž odhlédnout od toho, že Zdeslav starší, zemřevší 1289 nebo 1290, byl od roku 1288 

v církevní klatbě, kam ho tehdy uvrhl pražský biskup Tobiáš.431 Pokud jí tedy nebyl zbaven, a 

to doloženo nemáme, neměl by být teoreticky do nekrologia vůbec vřazován, neboť zemřelý 

v klatbě byl  pochopitelně z této paměti  a hlavně s ní spojených modliteb vyloučen.432 Jako 

další v hodnosti kladského purkrabího je doložen až v roce 1302 Beneš z Vartenberka.433

Pokud  bychom  v kameneckém  nekrologiu  hledali  i  úmrtní  zápisy  jiných  kladských 

purkrabí  pro  13.  a 14.  století,434 nenalezneme  žádné.  Značně  solitérní  je  také  Zdeslavovo 

označení purkrabské hodnosti, které jinak v nekrologiu nacházíme jen velmi zřídka. Druhým 

takovým případem je  „comes Mrosco Castellanus de Reszcen“.435 U něho se jedná o velmi 

pozoruhodný zápis. Marek Cetwiński si totiž před lety povšiml, že tuto funkci ale zmiňovaná 

osoba v době své smrti prokazatelně nevykonávala.436 Toto zjištění potom ale vyvolává řadu 

otázek. Hlavně tu, zda k tomuto nepřesnému zápisu došlo záměrně nebo omylem. Pokud by to 

bylo záměrné, můžeme se potom také ptát po funkci nekrologia, zvláště po úzkém propojení 

paměti mrtvých a historické vzpomínky.437 Na tuto otázku bychom se nejlépe mohli ptát u 

jiných  osob,  jak  to  tedy  bylo  s jejich  úřady  v době  smrti,  zda  nacházejí  také  své  místo 

v úmrtním zápise, anebo se objevuje jiný údaj z dřívější doby, který mnichům nemusel být 

znám,  nebo  se  jim  zkrátka  nehodil.438 Bohužel  případný  zájemce  o  provedení  takového 

srovnání bude v případě kameneckého nekrologia záhy odrazen, neboť Mročko a Zdeslav jsou 

jediní dva šlechtici, kteří se tu objevují se jmény úředních hodností.439

431 Dana Malá - Dvořáčková, Skladba pražského dvora…, s. 113.
432 Otto Gerhard Oexle, Memoria und Memorialüberlieferung…, s.83.
433 RBM II, č. 1909.
434 Přesněji řečeno pro konec 12. a první třetinu 13. století kladských kastelánů. Funkce kastelána se na Dolním 
Slezsku poprvé objevuje okolo roku 1202- viz Marek Cetwiński,  Kasztelanowie i kasztelanie na Śląsku,  in: 
Studia z dziejów średniowiecza polskiego i powszechnego, pod red. W. Korty, Acta Universitatis Wratislaviensis, 
No 979, t.  XLIX,  Wrocław 1989, s. 4; nejnověji k tématu Franciszek Dąbrowski,  Studia nad administracją 
kasztelańską Polski XIII wieku, Warszawa 2007.
435 K tomuto slezskému šlechtici viz Ulrich Schmilewski,  Der schlesische Adel…, s. 514; Wojciech Dominiak, 
Ostatní władca Górnego Śląska. Władysław I, pan na Opolu i Raciborzu, Racibórz 2009, s. 86, 111, 121.
436 Marek Cetwiński, Kryterium chronologiczne i zagadnienia pokrewne w genealogii, in: Genealogia. Problemy 
metodyczne w badaniach nad polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym, pod. red. Jacka 
Hertla, Toruń 1982, s. 65.
437 Jako  si  toho  u  biskupských  katalogů  všímá  Otto  Gerhard  Oexle,  Liturgische  Memoria  und  historische  
Erinnerung…, s. 334.
438 V některých případech mohlo dokonce dojít k záměrnému falšování jak nejnověji ukázal Francesco Roberg,  
Die gefälschte Memoria. Diplomatisch – historische Studien zum ältesten „Nekrolog“ des Klosters St. Maximin 
vor Trier, Hannover 2008 kdy bylo nekrologium tohoto kláštera odhaleno jako falzum počátku 12. století, nebo 
jisté  formě  damnatio  memorie jak  jsme  toho  možná svědky u  nekrologia  lvovských  dominikánů  viz  Jerzy 
Kaliszuk, Liber mortuorum dominikanów lwowskich- analiza kodykologiczna, Studia Źrodłoznawcze 43, 2006, 
s. 105. 
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To by nepochybně nahrávalo interpretaci ve smyslu hradecké provincie. České královny však 

na druhou stranu nikdy nepobíraly příjmy z celé hradecké provincie. Ta také v tomto smyslu 

není nikdy zmiňována jako celek, jako oblast věnného panování.420 Takto by bylo sice možné 

postupovat, avšak v celém konstruktu se objevuje až příliš otazníků, než aby bylo možno na 

něm skutečně stavět. Jednak celá problematika formulářů této doby by jistě zasluhovala větší 

prosvětlení než dosud, což by mohlo přispět mimo jiné k řešení také této otázky.

A konečně, co zřejmě nejvíce ruší dojem z domněnky, že Jindřich IV. Vratislavský mohl 

držet Kladsko až do své smrti, je svědectví kameneckého nekrologia. Zde je totiž zapsáno k 9. 

květnu, že toho dne zemřel  „Sdeslaus castellanus in Glacz dictus de Sternberk“421 Otázka 

nyní  zní,  koho  pod  tímto  označením  spatřujeme.  Často  se  v literatuře422  objevuje  jeho 

ztotožnění se Zdeslavem ze Šternberka,423 který je k roku 1285 doložen jako nejvyšší číšník,424 

v roce 1289 jako pražský purkrabí425 a který je 21. srpna 1290 vzpomenut jako již mrtvý.426 

Pokud by to byl skutečně on, musel by získat hodnost kladského purkrabího zřejmě hned po 

ovládnutí  Kladska  Václavem II.,  které  by  tím pádem spadalo  do  roku  1289,  nebo  první 

poloviny roku následujícího. Ovšem tento Zdeslav měl stejnojmenného příbuzného,427 který je 

jako bývalý a již nežijící kladský purkrabí zmiňován v srpnu 1295,428 kdy byl jeho otec již 

nepochybně  po  smrti.  Tento  Šternberk  se  vůbec  poprvé  připomíná  o  rok  dříve  jako 

„purcravius  in  Meydperch.“429 Ještě  před  ním je  v lednu téhož  roku ve funkci  kladského 

purkrabího  zmiňován  Konrad  de  Reno.  Zde  se  jednalo  o  šlechtice,  jehož  rod  se  posléze 

v Kladsku usadil, píše se  „de Reine“.430 Zda se Konrád jako první ve své rodině dostal do 

kontaktu s Kladskem či zde už nějakou dobu jeho rod sídlil,  nevíme.  Jestli  Zdeslav starší 

Čelakovský, Praha 1886, č. 83; viz František Musil,  Ke vzniku královských věnných měst a jejich vývoji do 2.  
poloviny 15. století, in: Věnná města za třicetileté války a jejich poválečná obnova, ed. Jan Kilián, Mělník 2004, 
s. 2 – 3; Mirka Sejtková,  Královny a věnná města v Čechách za vlády Lucemburků, diplomová práce FF UK, 
Praha 2008, s. 20 - 21.
420 Svědčí o tom nejen jednotlivá privilegia pro tato města viz souhrn jejich regestů v diplomové práci Mirka 
Sejtková, Královny a věnná města…, s. 88 - 104; a rovněž listiny vydávané věnným městům v předhusitské době 
jako celku viz CIM II, č. 83, 87, 200, 201, 406, 671, 854. 
421 Schlesische Nekrologien 2: Nekrologium des Stifts von Kamenz,  ed.  Wilhelm Wattenbach, Zeitschrift  des 
Vereins  für  Geschichte  Schlesiens  4,  1862,  s.  323;  Biblioteka  Uniwersytecka  we Wrocławiu,  IV  F 216 (č. 
mikrofilmu 2971), fol. 24r.
422 Marek Cetwiński, Kłodzko przed 1324 rokiem…, s. 66; Přemysl Bar,  Nieudana próba opanowania księstwa 
wrocławskiego  przez  Wacława  II  w  latach  1289  –  1290,  in:  Pierwsze  polsko-czeskie  forum  młodych  
mediewistów, Poznań 2007, s.207; Dana Malá - Dvořáčková, Skladba pražského dvora…, s. 113.
423 Dana Malá - Dvořáčková,  Skladba pražského dvora…, s.  113; August  Sedláček,  Hrady, zámky a  tvrze 
Království českého, XV., Praha 1998, s. 76.
424 RBM II, č. 1358.
425 RBM II, č. 1466.
426 RBM II, č. 1510.
427 Snad syna.
428 RBM II, č. 1692.
429 RBM II, č. 1653.
430 Tomasz Jurek, Obce rycerstwo…, s. 275.
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v roce 1863,408 později  Josef  Emler  editoval  tento  kus  podle pražského rukopisu,409 editor 

slezského  regestáře  zase  podle  Colmarského  rukopisu,410 stejně  jako  J.F.  Böhmer  v Acta  

imperii  selecta.411 Problémem je,  že  žádná z výše zmíněných edic  se  neopírala  o všechny 

dochované rukopisy.412 Ve zmíněném formulářovém kusu jde o to, že pražský biskup Tobiáš a 

čeští předáci slibují Rudolfovi Habsburskému v případě úmrtí Václava II. poslat jeho dceru 

Gutu zpět k němu (tj. k Rudolfovi) a ochraňovat ji v držbě jejího vdovského údělu. Zatímco 

pražský  rukopis  uvádí  jméno  tohoto  údělu,  respektive  byl  jeho  editorem  čten,   jako 

„provincia  Grecensis“,413tudíž  hradecká  provincie, editory  Regest  imperii  a  slezského 

regestáře  jako  „provincia  Glacensis,414 tedy  kladská  provincie.   Podle  vývodů  Dušana 

Třeštíka se zdá, že Colmarský rukopis, který obsahuje onu formu blízkou k označení Kladska, 

je velmi blízký původní knize konceptů Jindřicha Vlacha a tudíž bližší než kapitulní rukopis, 

ze  kterého  ve  svých  edicích  čerpali  Voigt  s Emlerem.415 Tento  formulářový  kus  celkem 

očekávaně však není datován. Obsahové souvislosti ho však umožňují vřadit pravděpodobně 

do doby po 4. červnu 1287, kdy, jak známo, přišla manželka Václava II. Guta do Prahy, a 

logicky někdy v této době by asi mohlo mít  místo takové prohlášení pražského biskupa a 

českých šlechtických předáků.416 Vzhledem k tomu, že tato redakce formuláře vznikla ještě na 

konci  80.  let,  byl  do  ní  zřejmě  onen  kus  skutečně  zapsán  jen  s nevelkým zpožděním od 

vyhotovení  skutečné  listiny  v  tomto  znění,  přijmeme-li,  že  reálná  listina  stála  tomuto 

formuláři předlohou a nešlo jen o stylistické cvičení. Za těchto okolností, pokud by již v roce 

1287 český král Kladskem disponoval, mohli bychom okamžik jeho nabytí  zase obloukem 

spojovat se zmínkou Jindřicha Heimburského o jeho výpravě proti Vratislavanům,417 u které 

se někdy počítá, že v ní Kladsko nějakou roli hrálo a mohlo být jím obsazeno,418 aby následně 

sehrálo roli v zajištění jeho právě přicházející manželky.  Oblast východních Čech skutečně 

můžeme od počátku 14. století sledovat jako centrum tvořícího se uskupení věnných měst.419 

408J.  Voigt,  Das  urkundliche  Formelbuch  des  königlichen  Notars  Heinricus  Italicus,  Archiv  für  Kunde 
österreichischer Geschichtsquellen 29, 1863, č. 20, s. 36.  
409 RBM II, č. 2263.
410 Codex diplomaticus Silesiae 7, Regesten zur schlesischen Geschichte III, Breslau 1886, č. 2033.
411 Acta  imperii  selecta-  Urkunden  deutscher  Könige  und  Kaiser  mit  einem  Anhange  von  Reichssachen, 
gesammelt von J.F. Böhmer, Innsbruck 1870, č. 1007.
412 Dušan Třeštík, Formularze czeskie…, s. 45 – 46; různých předloh pro edice si povšiml také Antoni Barciak, 
Zagadnienie przynależności ziemi kłodzkiej w latach 1278-1290, Acta Universitatis Wratislawiensis 76, 1989, 
s.147 – 154. 
413 RBM II, č. 2263.
414 Regesten zur schlesischen Geschichte III, č. 2033; Acta imperii selecta, č. 1007.
415 Dušan Třeštík, Formularze czeskie…, s. 50, 54.
416 Acta imperii selecta, č. 1007. Marek Cetwiński, Kłodzko przed 1324 rokiem…, s. 66 – 67.
417 Viz výše.
418 Antoni Barciak, Zagadnienie przynależności ziemi kłodzkiej…, s. 153.
419 Poprvé jsou takto města vypočtena na listině z 5. října 1307 -  Codex iuris municipalis regni Bohemiae II.  
Privilegia královských měst venkovských v Království českém z let 1225 – 1419 (dále jako  CIM), ed. Jaromír 
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Někdy  bývá  v literatuře  kladen  důraz  na  aktivitu  vratislavského  vévody  směrem 

k udělení městských práv Kladsku.399 Listina se sice nedochovala, ale soudí se tak z potvrzení 

Bolka  II.  Minsterberského  z roku  1337,  kde  tento  kníže  konfirmuje  kladským  rytířům, 

rychtářům, měšťanům aj. svobody, kterým se těšili za jeho strýce Jindřicha Vratislavského.400 

Zde  se  ovšem  nejedná  o  Jindřicha  IV.  Vratislavského,401 nýbrž  až  o  Jindřicha  VI. 

Vratislavského,  čemuž odpovídá označení  příbuzenského svazku i  s vědomím,  jak nestálé 

bylo ve středověku jejich užívání,402 a konec konců má to i svou logiku ve smyslu,  že se 

jednalo  o  konfirmaci  udělení  práv  jeho  přímého  předchůdce  jako  zástavního  držitele 

Kladska.403 A  ve  stejném  smyslu  lze  potom  interpretovat  potvrzení  privilegií   svých  a 

Jindřicha  Vratislavského  Janem  Lucemburským  z prosince  1337  pro  Kladsko,  Landek  a 

Wünschelburg.404 Navíc, jak se zdá, Kladsko obrželo městská práva ještě před rokem 1278, 

pravděpodobně  roku  1275,  kdy  se  v souvislosti  s johanitským  špitálem  objevují  kladští 

měšťané a rychtář.405 Vláda Jindřicha VI. v Kladsku sice nepochybně nebyla  vládou zcela 

suplující  královskou  moc  českého  krále,  když  Jan  Lucemburský  nadále  zasahoval  do 

kladských záležitostí.406

Další zprávou, která by nám mohla pomoci poodhalit více roušku v otázce příslušnosti 

Kladska  na  konci  80.  let  13.století,  je  formulářový  kus  pocházející  z formulářové  sbírky 

Jindřicha z Isernie. Jak známo, tento formulář se dochoval v několika na sobě více či méně 

závislých  redakcích,  jejichž  filiace  je  nadmíru  složitá.407 Jako první  ho vydal  již  J.  Voigt 

399 Władysław Dziewulski,  Początki  Kłodzka jako miasta na prawie niemieckim a Henryk  Probus,  Rocznik 
Kłodzki  2,  1949,  s.  44;  Kazimierz  Bartkiewicz,  Dzieje  ziemi  kłodzkiej…,  s.  79;  Marek  Cetwiński,  Długosz 
przeciwko Šimakovi…, Semily 1996, s. 126.
400 Codex diplomaticus Silesiae. Regesten zur schlesischen Geschichte 1334 – 1337. ed. von Konrad Wutke, 
Breslau 1923, č. 5805.
401 K městské politice vratislavského vévody viz Mateusz Goliński,  Miasta i polityka gospodarcza Henryka IV  
Probusa, in: Śląsk w czasach Henryka IV Prawego, Wrocław 2005, s. 49 – 62.
402 Maria Koczerska, Uwagi o terminologii pokrewieństwa o powinowactwa w polskich źródłach historycznych, 
in:  Genealogia  –  Problemy  metodyczne  w badaniach  nad  polskim społeczeństwem  średniowiecznym  na  tle  
porównawczym, pod redakcją Jacka Hertla, Toruń 1999, s. 27 – 47 (zde s. 38); Kazimierz Jasiński,  Problem 
identyfikacji osób w badaniach mediewistycznych, in: tamtéž, s. 9 – 26 (zde s. 17).
403 Jindřich VI. držel Kladsko v letech 1327 – 1335;  Ondřej Felcman, Ladislav Hladký, Jaroslav Šůla,  Právní 
postavení  Kladska…, s. 23; František Musil, Kladsko…, s. 44; Kazimierz Bartkiewicz, Dzieje ziemi kłodzkiej…, 
s. 93 – 95; Arno Herzig, Małgorzata Ruchniewicz, Geschichte…, s. 40.
404 Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz I, ed. von  F. Volkmer, W. Hohaus, Habelschwertd – Glatz 1883, 
62/63; viz výše.
405 František Musil, Kladsko…, s. 34; RBM II, č. 951.
406 Kazimierz Bartkiewicz, Dzieje ziemi kłodzkiej…, s. 93 – 95.
407 Šlo celkem  o jedenáct nám známých rukopisů. O podchycení filiačních vztahů se naposledy pokusil Dušan 
Třeštík, Formularze czeskie XIII wieku. Rękopisy i filiacje, Studia źródłoznawcze 7, 1962, s. 43- 56, bohužel je 
to zatím poslední studie věnovaná této otázce. Naposledy se jí dotknul Richard Psík, Invectiva prosotetrasticha 
in Vlricum Polonum. Součást sbírky listů a diktamin mistra Jindřicha z Isernie, Ostrava 2008.
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Zůstaneme-li  na  okamžik  u  poslední  možnosti,  hledejme  nějaká  další  spojení  mezi 

Václavem a vratislavským biskupem. Jméno tohoto českého krále nalezlo sice později své 

místo v nekrologiu otmuchovské  kolegiátní kapituly,392 která byla stejně jako město a okolí 

v držení vratislavského biskupa,393 ale hledat v tom souvislost Václavova angažování se na 

straně Tomáše II. v této době nemůžeme podepřít žádným jiným argumentem. Tato kolegiátní 

kapitula  se původně nacházela  v sousedním biskupském městě  Otmuchově od roku 1386, 

odkud byla přenesena v 2. polovině 15. století do Nisy.394 Nemůžeme postupovat shodným 

způsobem  jako  v případě  cisterciáckého  kláštera  v Pelplině,  kde  zápis  Václavova  úmrtí 

v místním  nekrologiu395 můžeme  zpětně  vysvětlovat  dvěma  listinami  vydanými  českým 

králem ve  prospěch  pelplinských  cisterciáků.396 Nemáme  totiž  bohužel  během celé  vlády 

Václava II.  doloženu ani  jednu listinu,  jejímž příjemcem by byl  vratislavský biskup nebo 

místní kapitula. Vratislavští biskupové se zase na druhou stranu jen mihnou v bohemikálních 

záležitostech, kdy kromě výše zmíněných žádostí Tomáše II. ještě v době interregna v roce 

1280 tentýž biskup vydává listinu ve prospěch brněnského kláštera dominikánek397 a později 

v roce  1302  biskup  Jindřich  z Wierzbna,  který  tehdy  udělil  vyšehradskému  kostelu 

odpustky.398 Tudíž  ani  možnost,  že  by  se  Václav  roku  1287  angažoval  v boji  proti 

Vratislavanům na straně vratislavského biskupa, není pravděpodobná.

392 Annalistische  Nachlese  1227  –  1450,  mitgeth.  von  prof.  Dr.  Grünhagen,  Zeitschrift  des  Vereins  für 
Geschichte Schlesiens 9/1, s. 183:  „11 Kalendas Julii anno domini 1305 obiit gloriosus dominus Wenczlaus  
secundus Bohemie rex;“ rukopis se nachází ve Vratislavské univerzitní knihovně pod signaturou I Q 243; ke 
kapitulní knihovně Krzysztof Pawlik,  Biblioteka otmuchowsko – nyskiej kapituły kolegiackiej w średnioweczu, 
Roczniki  biblioteczne  17,  1973  (1974  ),  s.  556  –  603;  tentýž,  Ze  studiów  nad  średniowieczną  biblioteką 
kolegiaty otmuchowsko – nyskiej, Kwartalnik opolski 19, 1973/4, s. 61 – 74.
393 Werner  Marschall,  Geschichte  des  Bistums  Breslau,  Stuttgart  1980; stále  ještě  platná  zvláště  z hlediska 
materiálového je práce Johann Heyne, Dokumentirte Geschichte  des Bistums und Hochstiftes Breslau, Bd. 1 – 3, 
Breslau  1860-1868;  Josef  Pfitzner,  Besiedlungs-,  Verfassungs-  und  Verwaltungsgeschichte  des  Breslauer  
Bistumslandes.  I.  Teil:  Bis  zum  Beginne  der  böhmischen  Herrschaft,  Reichenberg  1926;  Urkunden  zur 
Geschichte  des  Bistums  Breslau  im  Mittelalter,  hrsg.  von  Gustav  Adolf  Stenzel,  Breslau  1845  (v  rámci 
Einleitung s.XI-CII autor vypisuje dějiny biskupství); nejnověji  Thomas Wünsch,  Territorienbildung zwischen  
Polen, Böhmen und dem deutschen Reich: Das Breslauer Bistumsland vom 12. bis 16. Jahrhundert, in: Joachim 
Köhler  /  Rainer  Bendel  (Hg.),  Geschichte  des  christlichen Lebens im schlesischen Raum (=  Religions-  und 
Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa; Bd. 1), Münster / Hamburg / Berlin / London 2002, s. 199 – 
264.
394 Tadeusz Silnicki, Dzieje i ustrój kościoła katolickiego na Śląsku do końca wieku XIV, Warszawa 1953, s. 346; 
Handbuch der  historischen  Stätten.  Schlesien,  hrsg.  von Hugo Weczerka,  Stuttgart  2003,  s.  389;  Krzysztof 
Pawlik,  Biblioteka  otmuchowsko  –  nyskiej  kapituły…,  s.  558; k dějinám  kapituly  viz  A.  Kopietz,  Der 
Collegiatstift von St. Nikolaus in Ottmachau, Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens 26, 1892, s. 131 – 
163.
395 Liber mortuorum monasterii Pelplinensis ordinis cisterciensis,  Monumenta Poloniae historica IV, wyd. W. 
Kętrzynski, Lwów 1884, s. 90.
396 Pommerelisches  Urkundenbuch,  ed.  Max  Perlbach,  Danzig  1882,  č.  612,  613;  Piotr  Oliński,  Cysterskie  
nekrology…, s. 110.
397 RBM II, č. 1206.
398 RBM II, č. 1926.
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vévody do Kladska, kde je Kladsko mimochodem zmíněno jako součást Čech.383 Poté je již 

shluk  informací  poněkud nepřehledný.  K roku 1287 píše  kronikář  Jindřich  Heimburský o 

zbrojné výpravě českého krále Václava II. proti Vratislavským384 a zároveň o tažení Albrechta 

Habsburského, které se však odehrálo o dva roky později.385 Hypoteticky by bylo možné ji 

spojovat s tehdejšími rozbroji v českém království a zásahem Václava proti vratislavskému 

vévodovi v souvislosti s nabídkou české koruny směřovanou Jindřichovi od částí vzbouřené 

české šlechty.386 Dále  bychom mohli  uvažovat,  zda se nějak nepojí  s novým manželstvím 

Jindřicha IV. s dcerou braniborského markraběte, poté co měl vypudit svou první ženu, dceru 

Vladislava  Opolského,  a  tím  si  znepřátelit  její  bratry?387 Ti  zanedlouho  vystupují  po 

Václavově boku. Nemohl být Václav tedy obráncem jejich zájmů?388 Nebo zda tuto zmínku 

dávat do souvislostí se žádostmi, které vratislavský biskup směřoval k Václavovi II. s cílem 

dosáhnout podpory a pomoci proti Jindřichu IV. Vratislavskému? To je však nejisté. První 

výzva  směřovala  k českému  králi  v srpnu  1284,  kdy  se  vratislavský  metropolita  snažil 

pohnout  Václava  také  odkazy  na  zbožnou  činnost  jeho  otce389 a  podruhé  v dubnu 

následujícího roku,390 kdy měl podle přání biskupa český král dosáhnout toho, aby Jindřich 

Probus zanechal obléhání pohraničního hradu Edelsteinu, kolem kterého se tehdy točil spor.391 

Že by tedy Václav reagoval na tyto výzvy o dva, možná až o čtyři roky později, nezdá se být 

myslitelné. 

383 SUb V, č. 100 „extra ducatum ad regni Boemie“;  je otázkou, zda tuto zmínku lze brát jako doklad sporné 
držby  Kladska  Jindřichem  Probem,  nebo  spíše  jako  doklad  biskupské  propagandy,  která  na  vratislavském 
vévodovi jinak nenechávala nit suchou. Za příčinu vzbouření považuje Marek Cetwiński,  Kłodzko przed 1324 
rokiem…, s. 66 využívání země Jindřichem Probem jako prostoru pro umístění jeho německých dvořanů.
384 Letopisové Jindřicha Heimburského, in: Fontes rerum bohemicarum III., ed. Josef Emler, Praha 1882, s. 320.
385 Robert Antonín, Martin Čapský,  Dvě sondy k evropským dimenzím středověkých dějin Slezska, in: Zdeněk 
Jirásek  a  kol.,  Evropské  dimenze  slezských  dějin,  Opava  2009,  s.  35;  tažení  Albrechta  Habsburského  je 
zaznamenáno ve Vídeňských  letopisech  Continuatio  Vindobonensis,  MGH SS IX,  ed.  Wilhelm Wattenbach, 
Hannoverae 1851, s. 715.
386 Přemysl  Bar,  Král  a kníže.  Přemysl  Otakar II.  a  Jindřich IV.  Probus,  Sborník prací  filozofické  fakulty 
brněnské univerzity C 52, 2006, s.  69;  tuto možnost  zcela odmítá Bronislav Wlodarski,  Polska i  Czechy w 
drugiej połowie XIII i początkach XIV wieku, Lwów 1931, s. 107; Antoni Barciak, Zagadnienie przynależności  
ziemi kłodzkiej w latach 1278-1290, Acta Universitatis Wratislawiensis 76, 1989, s. 153 sice neuvádí příčinu 
nájezdu, nepochybuje však o jeho úspěchu; na druhé straně Kazimierz Bartkiewicz, Dzieje ziemi kłodzkiej…, s. 
90 sice počítá se spoluprací Václava II. s Tomášem II, ale nespojuje ji s revindikací Kladska.
387 Kazimierz Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, tom I, Piastowie wrocławscy i legnicko – brzescy, Wrocław 
1973,  s.  161;  Zbigniew Zielonka,  Henryk  Prawy…, s.  156  – 157;  B.Ulanowski,  Über  die  Erwerbung von 
Glatz…, s. 87 – 97.
388 Otázku, zda svou první ženu skutečně vypudil však Tomasz Jurek, Plany koronacyjne Henryka Probusa, in: 
Śląsk  w  czasach  Henryka  Probusa.  Wratislavia  antiqua  8.  Studia  z dziejów  Wrocławia,  pod.red. 
K.Wachowskiego, Wrocław 2005, s. 13-29 (zde Exkurs. Czy Henryk IV wypędził swą pierwszą żonę, s. 27 – 29) 
řeší v negativním smyslu.
389 SUb V, č. 145.
390 SUb V, č. 201.
391 Pavel Kouřil, Martin Wihoda,  Hrad Edelštejn v sídelní a mocenské struktuře západního pomezí Moravy a  
Slezska, Castellologica bohemica 6, 1998, s.341 – 362.
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zřejmě nemůže být pochyb, že se jedná o falzum vzniklé krátce před rokem 1301, jak dokázal 

diplomatickým rozborem Jindřich Šebánek.376 Nemá tedy opodstatnění o roku 1260 hovořit 

jako o něčem přelomovém v souvislosti s vývojem Broumovska a Broumova. Spíše se jednalo 

o  pozvolný proces  spojený s čilou  kolonizační  aktivitou  v 2.  polovině  13.  století,377 který 

potom byl  završen v 90. letech 13. století,  aby byl  ještě upevněn falzem, které břevnovští 

mniši vyhotovili v této době.

Pokud jde o Kladsko, zde je vláda Jindřicha IV. Vratislavského nesporná do roku 1284, 

jak  bylo  výše  zmíněno.  Pokud  na  chvíli  odhlédneme  od  Jindřichova  testamentu,  prvním 

svědkem o převzetí vlády v Kladsku Václavem II., je pro nás listina z 1. srpna 1291, kterou 

zde český král vydal a jejímž přímcem byli kladští johanité.378 Pokud jde o účast Václava II. 

na Jindřichově pohřbu, soudilo se tak na základě zmínky ve Zbraslavské kronice379 a možná 

také na základě itineráře, když totiž 19. července 1290 je Václav doložen v Poděbradech,380 

což by mohlo evokovat zpáteční cestu ze Slezska. Během ní, jak se nabízelo, by se český král 

mohl opětovně ujmout Kladska. Jak však nejnověji ukázal Tomasz Jurek, s účastí Václava na 

Jindřichově pohřbu krátce po 23. červnu nemůžeme zřejmě počítat,381 jak jsme se o tom již 

zmiňovali v kapitole o slezském působení Bernarda z Kamence. 

V roce 1284, kdy je Jindřich naposled doložen jako vládce v Kladsku, nás jedna z listin 

vratislavského  biskupa  Tomáše  II.,  která  zapadá  do  jeho  zvýšené  diplomatické  aktivity 

v souvislosti  s konfliktem  s Jindřichem  Probem,382 v níž  informuje  svého  prokurátora  o 

nejnovějších  událostech  na  tomto  poli,   zpravuje  o  jakési  zbrojné  výpravě  vratislavského 

1278),  Sborník  archivních  prací  1,  1951,  s.  282,  pozn.  26  ji  odmítá  jako  falzum;  Jindřich  Šebánek,  Saša 
Dušková,  Studie  k českému  diplomatáři  I.  K otázce  břevnovských  falz.  Sborník  prací  Filozofické  fakulty 
brněnské univerzity 2, 1953, s.271 – 272 ji označují jako falzum 14. století.
376 Jindřich Šebánek,  Das Urkundenwesen König Ottokars II. von Böhmen. Erster Teil, Archiv für Diplomatik 
14, 1968, s. 399.
377 J.V.Šimák, Počátky Broumova…
378 RBM II, ed. Josef Emler, Praha 1882, č. 1551; viz též Dana Malá - Dvořáčková, Skladba pražského dvora za 
vlády Václava II., Mediaevalia historica bohemica 9, 2003, s. 154 – 161; Miloslav Pojsl, Ivan Řeholka, Ludmila 
Sulitková, Panovnická kancelář posledních Přemyslovců Václava II. a Václava III., Sborník archivních prací 24, 
1974, pozn. 6.
379 Chronicon Aule Regie, in: Fontes rerum Bohemicarum IV, ed. Josef Emler, Praha 1884, s. 34.
380 RBM II, č. 1506 ; Dana Malá - Dvořáčková, Skladba pražského dvora…, s. 156.
381 Tomasz Jurek,  Kníže,  koruna a prameny.  Polemika o politice a metodě,  Časopis Matice  Moravské 127, 
2008/1, s.159 – 160.
382 Wilhelm Schulte, Das Ende des Kirchenstreites zwischen dem Breslauer Bischof Thomas II. und dem Herzog  
Heinrich  IV.,  Zeitschrift  des  Vereins  für  Geschichte  Schlesiens  39,  1905,  s.  199-225; Josef  Pfitzner, 
Besiedlungs-, Verfassungs und Verwaltungsgeschichte des Breslauer Bistumslandes. I.Teil: Bis zum Beginne der  
böhmischen Herrschaft, Reichenberg 1926, s. 132; Urkunden zur Geschichte des Bistums Breslau im Mittelalter,  
hrsg. von Gustav Adolf Stenzel, Breslau 1845, s. LX-LXXXII; celý spor popisuje Tadeusz Silnicki,  Dzieje i  
ustrój  Kościoła  Katolickiego  na  Śląsku  do  końca  w.  XIV,  Warszawa  1953,  s.166-176; nejnověji  Winfried 
Irgang, Heinrich IV. und die Kirche, in:  Śląsk w czasach Henryka IV. Prawego,  Wrocław 2005, s. 31 – 38; 
Zbigniew Zielonka,  Henryk Prawy, Katowice 1982, s. 127 – 138; viz také odpovídající kapitoly všech syntéz 
slezských dějin.
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první pohled by nám nic nebránilo uznat příslušnost Kladska k Vratislavsku až do léta 1290, 

budeme-li  vycházet  z testamentu  Jindřicha  IV.  Vratislavského,  kde  mimo  jiné  navrací 

českému králi Kladsko362 a poté také  břevnovskému klášteru363 město Broumov i s přilehlým 

obvodem.364 Testament vratislavského vévody však není bezvýhradně uznáván za pravý.365 

Tomasz Jurek v před lety uveřejněné rozsáhlé studii věnoval značnou pozornost vnitřnímu 

rozboru této listiny,  kterou považuje za zpadělaný dokument  včetně části,  která se dotýká 

Kladska a Broumovska.366 Tomasz Jurek píše, že je čirým anachronismem k názvu Broumov 

užít  označení  město  a  navíc  pojem Broumovsko  se  podle  něj  jinak  v pramenech  poprvé 

objevuje až v roce 1331.367 

To, že Jindřich odkázal tuto oblast břevnovskému klášteru, bychom neměli  nechat bez 

povšimnutí. Držba tohoto území nebyla v 2. polovině 13. století jednoznačná a spory o ní se 

táhly až hluboko do 14. století.368 Poprvé je Broumov jako osada zmíněn v roce 1256, kdy 

břevnovský opat dává ke kolonizaci les kolem této, tehdy trhové vsi.369 O dva roky později je 

zde  zmíněna  fara370 a  konečně  v roce  1266  listina  zmiňuje  prodej  advocatie  Broumova 

břevnovskému opatu.371 Z dikce listiny není jasné, zda se jednalo o výkup rychty trhové vsi, 

nebo již města. V literatuře bývá často uváděn rok 1260 jako okamžik, kdy bylo Broumovsko 

vyděleno z Kladska a nadáno břevnovskému klášteru.372 Klíčem k tomuto tvrzení je listina 

hlásící  se  k 3.  listopadu  tohoto  roku.373 Řešení  její  pravosti  je  nutné  vidět  v souvislosti 

s aktivitou  břevnovského  skriptoria  na  přelomu  13.  a  14.  století.374 Listině  samé  byla 

v minulosti věnována zasloužená pozornost a soudy o její pravosti se různí.375 Nejnověji však 

Tomasz Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1998, s.191 – 192.
362 SUb V, č. 451: „…Terram vero Glazensem regi Bohemorum mandamus restitui, ita tamen, ut ipse rex heredes  
nostros  et  specialiter  successorem nostrum in Slezia  contra quoslibet  invasores  in  suis  iuribus  protegat  et  
defendat“.
363 V listině omylem stojí „abbas de Brunow“.
364 SUb V, č. 451: „Civitatem vero Brunow cum adiacente districtu abbati de Brunow mandamus restitui, ad 
quem de iure ducitur pertinere“.
365 Viz níže.
366 Tomasz Jurek,  Testament Henryka Probusa. Autentyk czy falzyfikat?, Studia źródłoznawcze XXXV, 1994, 
s.79-99.
367 Tamtéž, s.89; Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae III. (1310 – 1333),  (dále jako 
RBM), ed. Josef Emler, Praha 1890 č. 1783. 
368 Zdeněk Košťál, Dějiny Broumova a Broumovska, Broumov 1989, s. 16.
369 CDB V/1, č. 73.
370 CDB V/1, č. 162.
371 CDB V/1, č. 477.
372 Kazimierz Bartkiewicz, Dzieje ziemi kłodzkiej…, s. 56; František Musil, Kladsko… , Praha 2007, s. 36.
373 CDB V/1, č. 246.
374 Viz Sáša Dušková,  Listinný poklad břevnovského kláštera doby vlády Přemysla Otakara II., in:  Milénium 
břevnovského kláštera. 993 – 1993, Praha 1993, s. 139 – 145; Václav Hrubý, Falsa břevnovská, Český časopis 
historický 26, 1920, s. 94 – 126. 
375 Václav Vaněček,  Studie o imunitě duchovních statků v Čechách do polovice 14. století, Praha 1928, s. 57, 
pozn. 74 ji považuje za falzum; J.V.Šimák,  Počátky Broumova a Broumovska, ČČH 42, 1936, s. 577 a 579 
listinu považuje za originál; Zdeněk Fiala, Panovnické listiny, kancelář a zemský soud za Přemysla II. (1247 – 
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pravidlem,  i  když  výjimky  potvrzují  pravidlo,  pokud  si  vzpomeneme  na  pravděpodobné 

založení Kladské Bystřice – Habelschwerdtu Havlem z Lemberka, ačkoli se nejedná o jistou a 

bezproblémovou  atribuci  tomuto  českému  šlechtici.351 Skoupost  písemných  pramenů  nám 

v této problematice pochopitelně nepomáhá. Nepochybné je ale založení kostela sv. Václava 

v Kladsku kastelánem Bohušem, o němž se dovídáme z  listiny, v níž roku 1183 tento kostel 

daroval johanitům.352 Každopádně do této funkce byly panovníkem vybírány osoby nikoliv 

místního  původu,  ale  pocházející  z Čech.  Ostatně  v této  době  ještě  nemůžeme  hovořit  o 

existující místní kladské nobilitě.

Ve 14. století sehrála kladská země roli jakéhosi pohyblivého prvku, který čeští králové 

využívali  pro své politické cíle,  kdy často tento kus země sloužil  jako zástavní panství.353 

Poprvé  máme  něco  takového  doloženo  ale  již  o  století  dříve,  kdy ovšem tím,  kdo  zemi 

uděloval,  nebyl  český  král,  nýbrž  král  římský.  Dostáváme  se  tak  k  událostem,  které  se 

odehrály  po  bitvě  na  Moravském poli354 a  které  znamenaly  dočasné  rozdělení  komplexu 

českých  zemí  mezi  tři  panovníky.355 Kladsko  tehdy  připadlo  vratislavskému  vévodovi 

Jindřichu  IV.  Rok  1278  je  tedy  pevnou  hranicí,  odkdy  se  datuje  vratislavské  panování 

v Kladsku.356 Stanovit jeho konec již zdaleka není tak jednoznačné a právě tuto otázku by 

mohlo řešit nekrologium kameneckého kláštera. Během let 1278 – 1290 je Jindřich v Kladsku 

doložen dvakrát a to v dubnu 1283357 a červenci 1284,358 kdy v prvním případě je ve svědečné 

řadě  dokonce  zmíněn  kladský  purkrabí  Jindřich  z Apoldy,359 což  nám  naznačuje,  že 

vratislavský vévoda ve správní oblasti navazoval na starší českou správu tohoto území360 a to 

také v tom smyslu, že tento kladský purkrabí rovněž nepocházel z řad místní nobility.361 Na 
351 František Musil,  Vztahy dějin Kladska a Čech z pohledu dějin osídlení (Několik poznámek k problematice 
osidlování Kladska), Kladský sborník 2, 1998, s. 92, pozn. 19.
352 František Musil, Kladsko…, s. 29.
353 Ondřej Felcman, Ladislav Hladký, Jaroslav Šůla, Právní postavení  Kladska…, s. 20 – 21; Lenka Bobková, 
Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně, Ústí nad Labem 1993, s. 37.
354 Andreas Kusternig,  Erzählende Quellen des Mittelalters. Die Problematik mittelalterlicher Historiographie  
am Beispiel der Schlacht bei Dürnkrut und Jedenspeigen 1278, Wien-Köln 1982; tentýž,  Bitva na Moravském 
poli (u Suchých Krut a Jedenspeigen), in: Česko-rakouské vztahy ve 13.stol., ed. Marie Bláhová, Ivan Hlaváček, 
Praha 1998, s. 163 – 190; nejnověji Václava Kofránková, 26.8. 1278 Moravské pole. Poslední boj zlatého krále, 
Praha 2006.
355 Josef Šusta,  Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví,  Praha 1935, s. 295 – 296, Vratislav Vaníček,  Velké 
dějiny zemí koruny české, svazek III, 1250-1310, Praha 2002, s. 367, Kateřina Charvátová, Václav II. Král český  
a polský, Praha 2007, s. 49, Josef Žemlička, Století posledních Přemyslovců, Praha 1998, s. 209 – 210; Oswald 
Redlich, Rudolf von Habsburg, Innsbruck 1903, s. 329 – 332.
356 Viz B.Ulanowski, Über die Erwerbung von Glatz durch Heinrich IV., Zeitschrift des Vereins für Geschichte 
Schlesiens 16, 1882, s. 87 – 97.
357 SUb V, č. 57.
358 SUb V, č. 129.
359 SUb V, č. 57.
360 Viz August Sedláček, O starém rozdělení Čech na kraje, Praha 1921, s. 108 – 109.
361 Marek  Cetwiński,  Kłodzko  przed  1324  rokiem,  in:  Studia  z dziejów ziemi  kłodzkiej,  pod.  red.  Ryszarda 
Gładkiewicza,  Wrocław  1990,  s.  66;  Ulrich  Schmilewski,  Der  schlesische  Adel  bis  zum  Ende  des  13.  
Jahrhunderts.  Herkunft,  Zusammensetzung  und  politisch  –  gesellschaftliche  Rolle,  Würzburg  2001,  s.  390; 
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Kladska  v raném  středověku,  byla-li  vůbec,  potom  byla  spíše  epizodickou  záležitostí.343 

Otázky, k jaké z obou zemí tíhlo obyvatelstvo kladské země více a ke které méně, nebo jaké 

bylo její národnostní složení v raném a vrcholném středověku, jsou nadmíru komplikované a 

do značné míry obtížně uchopitelné. Byly traktovány v literatuře značně divergentně, často 

více  vedeny  soudobými  politickými  a  nacionálními  potřebami,  než  základními  pravidly 

historické kritiky.344 Avšak pro naše uvažovaní jejich rozbor není nezbytně nutný, a proto je 

nyní můžeme nechat stranou zájmu. Zohlednit bychom také měli církevní příslušnost tohoto 

regionu k pražské (arci)diecézi,  která  byla  po celé  středověké období  zcela  nepochybná a 

působila dlouho jako důležitá spojnice i v době, kdy v jiných ohledech se již Kladsko začínalo 

přibližovat spíše Slezsku.345 Budou nás zajímat především osudy této malé země v 2. polovině 

13. století a hlavně období let 1278 – 1290. Dříve, než se k tomu dostaneme, bylo by záhodno 

vymezit  to,  co rozumíme pod pojmem kladská země.  Tento  pojem,  pokud není  výslovně 

uvedeno jinak, používám synonymně k pojmu Kladsko, samozřejmě vedle stejného označení 

města jako centra tohoto regionu. To, co bylo označováno kladskou zemí,346 nebo případně 

kladskou  provincií,347 se  z větší  části  shoduje  s hranicemi,348 jaké  zaujímalo  na  konci 

středověku ustanovené kladské hrabství s mírnými korekturami v její západní části, kde šlo o 

oblast okolo Levína, která byla ke Kladsku formálně připojena až v 2. polovině 15. století.349 

Ale ty z našeho hlediska nejsou tolik podstatné. Důležitější je, zda k němu bylo v období, o 

němž v této kapitole hovoříme, totiž v 2. polovině 13. století, počítáno i Broumovsko, které se 

geograficky přimyká ke kladské zemi a v tomto směru s ní tvoří celek.350 To je otázka, která 

v mém uvažování nehraje nepodstatnou roli. Na tomto místě ji mohu nechat ještě otevřenou.

Správu kladské země vykonával ve 13. století, ať už byla v držení českého krále nebo 

vratislavského vévody, jak se o tom zmíním ještě níže, královský úředník s titulem kladského 

purkrabího, nebo kastelána. V tomto období ještě nešlo o osoby, které by nutně musely být 

bezprostředně  majetkově  nebo jinak  zainteresovány v kladské  zemi.  Respektive  nebylo  to 

343 Tuto  problematiku  shrnuje  Marek  Cetwiński,  Długosz  przeciwko  Šimakovi:  polonizacja  dziejów 
średniowiecznego Kłodzka w historiografii,  in:  J.V. Šimák a poslání regionální historiografie v dnešní době, 
Semily 1996, s. 124 – 128.
344 Tamtéž.
345 Ondřej Felcman, Ladislav Hladký, Jaroslav Šůla, Právní postavení  Kladska v českém státě do roku 1742 (K  
ústavněprávnímu, politickosprávnímu a církevněsprávnímu vývoji Kladska) 1. část, Kladský sborník 2, 1998, s. 
23 na území Kladska se nacházel děkanát, který náležel k hradeckému arcidiakonátu.
346 „terra  Glacensis“ „lande“ viz  Arno  Herzig,  Małgorzata  Ruchniewicz,  Geschichte  des  Glatzer  Landes, 
Hamburg – Wrocław 2006, s. 9.
347 „provincia Kladzko“ viz tamtéž.
348 Viz Ondřej Felcman, Eva Semotanová, Kladsko. Proměny středoevropského regionu. Historický atlas, Hradec 
Králové – Praha 2005.
349 František Musil, Kladsko. Stručná historie států, Praha 2007, s. 37.
350 Kazimierz Bartkiewicz, Dzieje ziemi kłodzkiej w wiekach średnich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1977, s. 
12 – 25.
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skutečně vzniká již v 2. polovině 13. století335 a rovněž je již tehdy užíváno nekrologium, 

jehož nejstarší zápisy pocházejí ještě z předcisterciáckého období Kamence336 a dokumentují 

tak  částečnou  kontinuitu  paměti  i  po  změně  klášterního  řádového  osazenstva.337 Toto 

nekrologium338 se  zachovalo  v opise  z roku  1406,  přičemž  zachycuje  zápisy  staršího 

nekrologia, které bylo rok předtím poničeno povodní.339 Nekrologické zápisy z roku 1406 pak 

byly doplňovány po zbytek středověku a v raném novověku až do konce 18. století.  Daný 

rukopis také nekrologium nevyplňovalo celý,  ale nacházelo se v něm v sousedství soupisu 

členů kameneckého bratrstva z 2. poloviny 15. století, skupiny různých zápisků ke klášterním 

dějinám let 1415 – 1759 a historiografických poznámek pro léta 965 - 1166 nadepsaných Ista  

accepta sunt de cronicis Polonorum.340 Michał Kaczmarek, který se slezskými cisterciáckými 

nekrologii  podrobně  zabýval,  nepředpokládá  vzájemné  pronikání  obsahů  jednotlivých 

nekrologií, a tedy předpokládá jejich obsahovou samostatnost.341 Jinými slovy řečeno, zápisy 

obsažené v tomto nekrologiu vycházejí z přímých vazeb klaštera se světským okolím; nebyly 

sem tedy přejímány zápisy z nekrologií jiných cisterciáckých klášterů, jak se jinde občas dělo.

A  nyní  se  již  dostávám  k samotnému  jádru  této  kapitoly.  Totiž  k otázce,  jak  nám 

nekrologium kláštera  v Kamenci  pomáhá  prosvětlit,  či  naopak  zatemňovat  a  komplikovat 

dějiny  kladské  kotliny  v závěru  13.  století.  Kamenecký  klášter  ležel  v oblasti  na  pomezí 

Slezska a Kladska, a tato hranice se od 11. století stávala značně exponovaným hraničním 

regionem  mezi  dvěma  raněstředověkými  státy  –  Čechami  a  Polskem.342 Kladsko  se  ve 

středověku  vyvíjelo  do  značné  míry  jako  samostatné  pohraniční  území  s řadou  místních 

specifik,  které  časem narůstaly,  spravované v raném středověku střídavě z české a polské, 

respektive slezské strany. O příslušnosti Kladska v tomto období není zcela jednoty, ačkoliv 

v poslední době se zdá, že se  názory badatelů v tomto smyslu k sobě přibližují. Polská držba 
335 Michał Kaczmarek, …in libro vite memoriter exarata. Modlitwy wypominkowe konwentu kamienieckiego za 
sprawujących władze, Przegląd historyczny 76/3, 1985, s. 508; rukopis se nachází ve Vratislavské univerzitní 
knihovně pod signaturou IV F 169; částečně ho zpřístupnil Colmar Grünhagen, Annalistische Nachlese 1227 – 
1450,  Zeitschrift  des Vereins für Geschichte Schlesiens 9, 1863, s. 183; stejně jako nekrologium se nachází 
v neliturgickém  rukopise-  jeho  další  částí  jsou  analistické  záznamy  z konce  13.  století  viz  Katalog  der  
Handschriften der ehemaligen Universitaetsbibliothek Breslau (der sog. Goeber – Katalog), Bd. 11, fol. 579r.
336 Michał Kaczmarek, …in libro vite memoriter exarata…, s.  511.
337 V SUb II, č. 349 se také hovoří o tom, že opat augistiniánské kanonie ve Vratislavi, odkud byla kamenecká 
kanonie založena a osazena má cisterciákům vrátit  „omnes libros et ornamenta ecclesie et omnia privilegia  
domus de Camenz“.
338 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sign. IV F 216; formou výtahu bylo editováno v práci Nekrologium 
von Kamenz, ed. Wilhelm Wattenbach, Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens 4, 1862, s. 307 – 337.
339 Michał Kaczmarek, …in libro vite memoriter exarata…, s. 509.
340 Katalog der Handschriften der ehemaligen Universitaetsbibliothek Breslau (der sog. Goeber – Katalog), Bd.  
12, fol. 639r.
341 Tamtéž, s. 516; to je směřování, který od doby kolem roku 1200 vidí jako povšechný trend Joachim Wollasch, 
O wartości źródłowej nekrologów…, s. 15.
342 Viz Pavel Sedláček, Vztahy mezi Kladskem a Frankenštejnskem ve 14. a 15. století, Kladský sborník 2, 1998, 
s. 117 – 123.
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Zwiefaltenu.327 Také přijímání jednotlivců do klášterních konfraternit máme občas doloženo 

listinným svědectví.328 Mohlo jít o osoby vyšší i nižší šlechty, panovníky, měšťany, zkrátka o 

všechny ty,  kteří se nějakým způsobem zasloužili o blaho instituce, do jejíž fraternity byli 

přijímáni.329 Že i zde mohl existovat nějaký způsob jemného odstínování,  nás přesvědčuje 

listina  Vladislava  Odonice  z roku  1236  pro  klášter  v Kolbaczi,  kde  si  vymiňuje  přijetí 

„plenam fraternitatem,“330 přičemž nás přirozeně napadá,  že  nepochybně musel  existovat 

nějaký  nižší  stupeň  fraternity,  jako  máme  doloženo  například  v nekrologiu  kláštera  sv. 

Michala v Bamberku označení dobrodinců jako fratres a pleni fratres.331

Také cisterciáci v Kamenci332 začali vést nekrologické zápisy již záhy po svém uvedení 

do klášterního komplexu, kde za ne zcela klidných okolností nakonec v roce 1249 vystřídali 

konvent  augustiniánů,333 který  je  poprvé  zmiňován  roku  1210.334 První  martylogium  zde 

327 CDB V/1, č. 306.
328 Vedle samozřejmě primárních pramenů pro jejich poznání a těmi jsou přirozeně soupisy jejich členů.
329 Příklady ze slezského prostředí pro 13. století: SUb I - VI, SIb V, č.84 Ješko z Neukirchu a jeho setra Hedvika 
vstupují  do  bratrství  vratislavského  kláštera  klarisek  a  darují  mu  dva  lány  a  dům  v Neukirch  (dnes  část 
Vratislavi);  SUb VI, č. 192 Mistr Miroslaus, arcijáhen hlohovský a vratislavský kanovník zlistiňuje, že Ješko, 
pán z Seborina,  společně se svým synem Bohuslavem daroval  zemi bývalého kostela sv.  Petra  v Bytomi se 
všemi právy augustiniánům v Zaháni, kteří zde chtějí zřídit kostel. Opat je za to přijímá do fraternity; SUb VI, č. 
274 Lampert řečený z Suedenicz prodává představenému špitálu v Boleslavci louku v Tillendorfu a zajišťuje mu 
k ní volný přístup za placení ročního censu talentu pepře a je za to přijat se svou manželkou do fraternity; SUb 
VI,  č. 165 Vratislavský kapitulní kantor a oficiál mistr Vít potvrzuje urovnání sporu o dodávání vosku mezi 
fojtem  Petrem  z Markt  Bohrau  (sv.  Strehlen)  a  klášterem  Leubus.  Opat  a  konvent  ho  také  přijímají  do 
konfraternity;  SUb VI,  č.  260  Potvrzení,  že  Mikuláš,  syn  Michaela,  rezignuje  na  zděděné  nároky ke  zboží 
Glambouich (Alt Heinrichau),  poté co mu Gerco,  prokurátor  opolského vévody,  s  ohledem na jeho členství 
(Gerca) ve fraternitas jindřichovského kláštera, dal dvě hřivny stříbra.
330 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski I,  annos 984-1287 ed.  I.Zakrzewski, F.Piekosiński, Poznań 1878, č. 
195.
331 Joachim Wollasch, O wartości źródłowej nekrologów…, s. 12.
332 G. Frömrich,  Kurze Geschichte der ehemaligen Cistercienser-Abtey Kamenz in Schlesien, Glatz 1817; Paul 
Knauer,  Kloster Kamenz/Schlesien,  Zeit-  und Lebensbilder aus seiner Geschichte 1210-1810,  Liegnitz 1932; 
Heinrich Grüger,  Kamenz. Augustiner-Propstei, dann Zisterzienserstift, Jahrbuch der schlesischen Friedrichs - 
Wilhelm - Universität zu Breslau 21, 1980, s.84-109; Lenczowski F., Zarys działalności gospodarczej cystersów 
kamienieckich na Śląsku w wiekach średnich, Kwartalnik Opolski, 9/2, 1963, s. 25-37; tentýž,  Zarys dziejów 
klasztoru Cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim na Śląsku w wiekach średnich, Nasza Przeszłość 19, 1964, s. 61-
103; Heinrich Grüber,  Das Verzeichniss Äbte des Klosters Kamenz, Archiv für schlesische Kirchengeschichte, 
25, 1967, s. 52-96;   Josef Hettwer, Untersuchungen der Urkunden des Klosters Kamenz, Archiv für schlesische 
Kirchengeschichte,  13, 1955, s. 17 – 25; 15, 1957, s.86 – 97; 16, 1958, s.137 – 157; Heinrich Grüger,  Die 
Bauentwicklung der Klosterkirche zu Kamenz, Archiv für schlesische Kirchengeschichte 25, 1967, s. 97 – 127; 
J. Sakwerda, Kamieniec Ząbkowicki. Zarys dziejów i zabytki, Wrocław 1988; Andrzej Wałkówski, Skryptorium 
dokumentowe klasztoru cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim do końca XIII wieku. Zarys dziejów, w: Klasztor w 
kulturze średniowiecznej Polski, pod red. Anny Pobóg – Lenartowicz i Marka Derwicha, Opole 1995, s. 239-
263; 900 Jahre Kamenz - Kamieniec Ząbkowicki : Spuren deutscher und polnischer Geschichte, Redaktion Arne 
Franke,  Joanna  Rzepa  ,  Geleitwort  Georg  Janovsky,  Chris  Schmitz,  Görlitz,  1996;  Andrzej  Wałkowski, 
Skryptoria filiacji portyjskiej na Śląsku do końca XIII wieku, Zielona Góra – Wrocław 1996, s. 32 – 33, 53 – 57 a 
97 – 99;  Stanisław Kozak, Agata Tarnas – Tomczyk. Marek L. Wójcik, Kamieniec, in: Andrzej M.Wyrwa, Jerzy 
Strzelczyk,  Krzysztof  Kaczmarek  (edd.),  Monasticon  Cisterciense  Poloniae,  1:  Dzieje  i  kultura  męskich 
klasztorów  cysterskich  na  ziemiach  polskich  i  dawnej  Rzeczypospolitej  od  średniowiecza  do  czasów 
współczesnych;  2:  Katalog  męskich  klasztorów cysterskich  na  ziemiach  polskich  i  dawnej  Rzeczypospolitej, 
Poznań 1999, s. 113 – 128. 
333 SUb II, č. 347 – 349, 384.
334 SUb I, č. 122.
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rukopisech, potom se zvláště můžeme ptát na jejich funkci.318 Ve vrcholném středověku se 

pak již často rezignuje na recitaci jednotlivých jmen při mši kvůli jejich množství a možnému 

zkomolení  a  vzpomínka  zapsaných se  zpřítomňuje  pokládáním knih  se  jmény na  oltář.319 

Často na nás nekrologia činí dojem, jako by se podrobnost jejich zápisů rozšiřovala směrem 

k pozdnímu  středověku,  což  tak  často  také  bylo  činěno,320 někdy  to  ale  může  souviset 

s přepisování údajů starších nekrologií do nově zakládaných knih a záměrné vynechávání či 

zkracování zdánlivě neaktuálních zápisů předlohy tak,321 jak máme velice pěkně doloženo pro 

lubušská nekrologia v novověku, nicméně nelze pochybovat, že podobně to fungovalo i dříve. 

Cisterciácké prostředí se v oblasti pěstování paměti v nekrologiích nejprve odlišovalo od 

benediktinského tím, že mnohatisícové položky se jmény klášterních dobrodinců nahradila 

skupinová komemorace.322 Zpočátku by tedy k zakládání  nekrologií  mnichy nevedla žádná 

vnitřní potřeba. Ovšem teoretické postuláty a nařízení se rychle začaly měnit vlivem vnějšího 

světského prostředí a ve středovýchodní Evropy, a nejen tam, už cisterciáci krátce po svém 

příchodu  nekrologia,  nebo  martyrologia  (případně  kalendáře)  zakládají.  Společná  paměť, 

memoria, je totiž konstruujícím elementem jakéhokoliv společenství.323 Svou roli také hrála 

fraternitas  a  přijímání  do  fraternity  mezi  kláštery  jednoho,  nebo  jiných řádů.324 Máme to 

doloženo  i  pro  české  prostředí.  Takové  spojení  napříč  řády  pozorujeme  v případě 

benediktinských Kladrub, kdy například roku 1255 píše kladrubský opat cisterciáckému opatu 

ve Světlé  (Zwettl)  v záležitosti  obnovení  fraternity  mezi  oběma řeholními  domy.325 O rok 

později  se  dovídáme  o  fraternitě   mezi  západočeskými  benediktiny  a  benediktinským 

klášterem  v Niederalteichu,326 v roce  1261  potom  o  podobném  svazku  s benediktiny  v 

318 Viz nekrologium kamenecké, které se takto dochovalo v jednom rukopise neliturgické povahy. A můžeme se 
také ptát po jeho  původním uložení, zda jako součásti kostelního pokladu, nebo samostatně vydělené knihovny; 
přehledně  k cisterciáckým  knihovnám  Rafał  Witkowski,  Die  mittelalterlichen  Bibliotheken  der  
Zisterzienserabteien  in  Schlesien,  Polen,  Pommern  und  Pommerellen,  in:  Die  Zisterzienser  und  ihre  
Bibliotheken. Buchbesitz und Schriftgebrauch des Klosters Altzelle im europäischen Vergleich, hrsg. von Tom 
Graber, Martina Schattkowsky, Leipzig 2008, s. 337 -  368 (ke Slezsku s. 345 – 352).
319 Otto Gerhard Oexle, Memoria und Memorialüberlieferung…, s. 77 – 78.
320 Ivan Hlaváček, Die spätmittelalterlichen böhmischen Nekrologien als Quelle des klösterlichen Alltags, in: La 
vie  quotidienne  des  moines  et  chanoines  réguliers  au  moyen  age  et  temps  modernes,  ed.  Marek  Derwich, 
Wrocław 1995, s. 582.
321 Michał Kaczmarek, Nekrolog lubiąski. Próba krytyki przekazu, Studia źródłoznawcze 26, 1981, s. 130 – 132. 
322 Michał Kaczmarek, Nekrolog lubiąski…, s. 115; tentýž,  Rozwój liturgii memoratywnej u cystersów od form  
prostych  do  w  pełni  wykształconego  nekrologu,  in:  Jerzy  Strzalczyk  (red.),  Dzieje,  kultura  artystyczna  i  
umysłowa polskich cystersów od średniowiecza do XVIII wieku, Kraków 1994, s. 283; Piotr Oliński, Cysterskie  
nekrology na Pomorzu Gdańskim od XIII do XVII wieku, Toruń 1997, s. 31; Joachim Wollasch,  O wartości  
źródłowej  nekrologów…,  s.  15;  obecně  k cisterciácké  liturgii  v slezském  prostředí  viz  Franciszek  Wolnik, 
Liturgia śląskich cystersów w średniowieczu, Opole 2002 (k memorialní liturgii viz s. 457 – 460).
323 Otto Gerhard Oexle, Memoria und Memorialüberlieferung…, s. 86.
324 Piotr Oliński, Cysterskie nekrology…, s. 31.
325 Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/1, ed. Jindřich Šebánek – Sáša Dušková, Praha 1974 
(dále jako CDB), č. 66.
326 CDB V/1, č. 233.
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konkretizoval  v klášterních  nekrologiích,  ale  také  duchovní  a  jiné  zásluhy  přímo  členů 

klášterní komunity, počínaje jejím nejvyšším představeným, přes řádové bratry a laické bratry 

– konvrše,  až ke klášterním familiářům.309 Nejstarší  nekrologia  jsou dochována z 8.  století 

z prostředí Mét, St. Gallen a Saint – Germain – des – Prés.310 Původní formou nekrologií bylo 

napojování jmen zemřelých k záznamům světců v martyrologiích a v kalendářích,311 jak to 

můžeme pozorovat  na jednom z raných příkladů – würzburském nekrologiu.312 Nekrologia 

s denními daty a k nim přiřazovanými zemřelými jsou potom hlavně spojována s reformním 

mnišstvím 10. století, kdy byla jména zapisována na rotuly a čile vyměňována,313 respektive 

jejich obsah, mezi kláštery.314 

Základním  způsobem  také  dělíme  Memorialüberlieferung,  použijeme-li  výstižné 

německé označení, na Libri memoriales, kam byli zapisováni původně na dyptichy jak živí, 

tak mrtví a za druhé na nekrologia, která se vyznačují zapisováním jmen zemřelých podle 

kalendářového  principu.315 Zřetelnější  spojení  paměti  a  liturgie  je  viditelné  spíše  u  libri  

memoriales,  když  zde  byla  často  jména  zapisována  přímo  do  liturgických  knih,316 

sakramentářů, misálů a podobně.317 Nekrologia se často mohou objevovat i v neliturgických 

Studien 9, 1975, s. 1 – 48; Otto Gerhard Oexle, Liturgische Memoria und historische Erinnerung. Zur Frage  
nach dem Gruppenbewusstsein und dem Wissen  der  eigenen Geschichte in den mittelalterlichen Gilden,  in: 
Tradition als historische Kraft, hrsg. von Norbert Kamp und Joachim Wollasch, Berlin – New York 1982, s. 
334; Klaus van Eickels,  Der Bruder als Freund und Gefährte. Fraternitas als Konzept personaler Bindung im 
Mittelalter, in: Die Familie in der Gesellschaft des Mittelalters (VuF, 71), hg. von K.-H. Spiess, Ostfildern 2009, 
s. 195 – 222.
309 Michał Kaczmarek,  Familiares klasztoru kamienieckiego w świetle nekrologu, in:  Źródłoznawstwo i studia 
historyczne ( Historia LXXVI, Acta Universitatis Wratislaviensis), Wrocław 1989, s. 175 – 188.
310 Otto Gerhard Oexle, Memoria und Memorialüberlieferung…, s. 75.
311 Lexikon des Mittelalters 6, CD – ROM Ausgabe, Verlag J. B. Metzler 2000, 1078 – 1079; Eckhard Freise, 
Kalendarische  und  annalistische  Grundformen  der  Memoria,  in:  Karl  Schmid,  Joachim  Wollasch  (Hrsg.), 
Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter (= Münstersche Mittelalter-
Schriften, Bd 48), München 1984, s. 447-577.
312 Reiner  Leng,  Ein Würzburger  Necrolog aus dem 9. Jahrhundert,  Deutsches  Archiv für  Erforschung des 
Mittelalters 63/1, 2007, s. 18.
313 Že  takové  praktiky  nebyly  neaktuální  ani  v pozdním  středověku  dokládá  Gabriela  Signori, 
Hochmittelalterliche  Memorialpraktiken  in  spätmittelalterlichen  Reformklöstern,  Deutsches  Archiv  für 
Erforschung des Mittelalters 60, 2004, s. 517 – 547.
314 Lexikon des  Mittelalters  6,  1078 – 1079;  jako příklad z našeho prostředí  můžeme úvést  česko – slezské 
nekrologium, i  když  zde šlo  o putování  celého rukopisu,  k němuž potom jednotlivá prostředí  přidávala své 
zápisky viz M. Harrsen,  Cursus sancte Mariae. A thirteenth century manuscript, now M. 739 in The Pierpont 
Morgan Library, New York 1937, s. 15 – 23; Kazimierz Jasiński Wielkopolskie reminiscencje w tzw. godzinkach  
św. Jadwigi, Roczniki historyczne 52, 1987, s. 35 – 45; tentýž, Rękopis zwany „nekrologiem czesko – śląskim“, 
Acta  Universitatis  Wratislavensis,  nr.  1162,  Historia  LXXXI,  Wrocław  1994,  s.  39  –  71;  tentýž,  Związki  
rękopisu  zawierającego  tzw.  nekrolog  czesko  –  śląski  z Czechami,  in:  Venerabiles,  nobiles,  honesti.  Studia 
z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane profesorowi Januszowi Bieniakowi, red. A. 
Radzimiński,  A.  Supruniak,  J.  Wroniszewski,  Toruń  1997,  s.  477  –  492;  nejnověji  pak  Tomáš  Biňovec, 
Manuscript Cursus sanctae Mariae w świetle stosunków polsko – czeskich, in:  Cysterki w dziejach i kulturze 
ziem polskich, dawnej Rzeczypospolitej i Europy środkowej, red. Andrzej M. Wyrwa, Antoni Kiełbasa, Józef 
Swastek, Poznań 2004, s. 155 – 163.
315 Otto Gerhard Oexle, Memoria und Memorialüberlieferung…, s. 70 – 74.
316 Tamtéž, s. 76 – 77.
317 Karl Schmid, Joachim Wollasch, Societas et Fraternitas…, s. 6 – 7.
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II. 1. Kamenecké nekrologium a osudy Kladska v letech 1278 - 1290303

V této kapitole bych chtěl svou pozornost věnovat otázce příslušnosti Kladska v letech 

1278  –  1290,  která  se  velmi  úzce  pojí  s problematikou  česko  –  slezských  vztahů  ve 

středověku.  Budu  se  snažit  na  otázky  s tím  spojené  odpovídat  pomocí  užití  klášterních 

slezských  nekrologií,  především  nekrologia  kameneckého  kláštera  (Kamenz,  Kamieniec 

Ząbkowicki) a s pomocí z nich vyplývajících vazeb kláštera k jednotlivcům. Proto, dříve než 

se dostaneme k samotné kladské otázce, předesílám několik úvah o roli paměti ve středověku 

a roli, jakou v ní hrála nekrologia.

Následující úvahy bych chtěl zahájit uvedením jednoho z mnoha příběhů, který vypsal 

v knize  Dialogus  miraculorum mnich  a  novicmistr  cisterciáckého  kláštera  v Heisterbachu 

Caesarius. Příběh se týká sv. Hildegundy z Schönau a jejího vstupu do řádu. Autor vypráví o 

její touze vstoupit do řádu a o tom, jak se za tím účelem musela vydávat za muže, přičemž její 

pohlaví vyšlo najevo až po smrti, kdy mělo být tělo zemřelé omyto a připraveno k pohřbu. 

Avšak „když pak měla být zapsána do nekrologia, bratři neznali její jméno….protože toužili  

jméno této světice znát, poslali po několika dnech do sousedství Kolína, odkud měla podle 

vlastních slov pocházet“ a zde se jim teprve podařilo dohledat její totožnost.304 Autor v tomto 

příběhu,  který  měl  být  povzbuzením  a  příkladem  hodným  následování  pro  novice,  také 

mimoděk prozradil, jak důležité bylo spojení jména a paměti305 v liber memorialis, liber vitae,  

liber  mortuorum,  calendarium,  catalogus  defunctorum,  jak  byla  nazývána  nekrologia  a 

martyrologia,306 jejichž označení středověkou dikcí nemusí být na první pohled rozlišitelné, 

kdy  zemřelý,  jehož  jméno  bylo  zapsáno,  byl  při  liturgické  vzpomínce  traktován  jako 

přítomný.307 Jinými slovy to, že je při mši vysloveno jeho jméno, stává se tím přítomným a 

rozšiřuje  v té  chvíli  dané  společenství.308 Nejen  vztah  dobrodince  a  kláštera  se  tedy 
303 Tato kapitola je upravenou verzí článku Tomáš Velička,  Kamenecké nekrologium a jeho využití pro dějiny  
Kladska na konci 13. století, in: Trzecie czesko – polskie forum młodych mediewistów (v tisku).
304 Caesarii Heisterbachensis monachi ordinis cisterciensis Dialogus miraculorum, I, ed. Josephus Strange, Köln 
– Bonn – Brüssel, 1851, s. 52 „Postea cum brevia pro ea scribenda essent, et nomen eius ignorarent… Elapsis  
aliquot  diebus,  cum fratres  nomen  illius  beatae  scire  desiderarent,  miserunt  in  vicinam Coloniae,  unde  se 
oriundam dixerat…;“ překlad podle Caesarius z Heistebachu. Vyprávění o zázracích. Středověký život v zrcadle 
exempel, překlad a úvod Jana Nechutová, Praha 2009, s. 55. 
305 Základní prací ke středověké paměti je Otto Gerhard Oexle, Memoria als Kultur (Sonderdruck aus Memoria  
als Kultur), Göttingen 1995.
306 Joachim Wollasch, O wartości źródłowej nekrologów średniowiecznych, Studia źródłoznawcze 32 – 33, 1990, 
s.  9  –  10.;  přehled  bádání  podává  Michael  Borgolte,  Memoria.  Zwischenbilanz  eines  Mittelalterprojekts, 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 46/3, 1998, s. 197 – 210.
307 Otto  Gerhard  Oexle,  Memoria  und  Memorialüberlieferung  im  früheren  Mittelalter,  Frühmittelalterliche 
Studien 10, 1976, s.  81; Otto Gerhard Oexle,  Die Gegenwart der Lebenden und der Toten. Gedanken über  
Memoria, in: Karl Schmid (Hrsg.), Gedächtnis, das Gemeinschaft stiftet, München/Zürich 1985, s.74-107.
308 Viz  Karl  Schmid,  Joachim  Wollasch,  Societas  et  Fraternitas.  Begründung  eines  kommentierten 
Quellenwerkes  zur  Erforschung  der  Personen  und  Personengruppen  des  Mittelalters,  Frühmittelalterliche 
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se v první polovině 14. století usadili na Opavsku.301 Delší cestu k Václavu II. urazil Alexi 

z Leckinsteinu.  Pocházel  patrně  z Opavska,  odkud  se  vydal  ke  dvoru  nejprve  Bolka 

Opolského, posléze Jindřicha Proba. Po jeho smrti jej vidíme v táboře Vladislava Lokýtka, 

roku 1302 je doložen z pověření Václava II. ve funkci łęczyckého starosty.302

Osoba  Bernarda  z Kamence  tedy  představuje  nesmírně  zajímavý  článek  v  dějinách 

středovýchodní Evropy sklonku 13.století. Jak výše řečeno, naznačená problematika zdaleka 

nevyčerpává  možnosti  studia  k jeho osobě.  Dále by měl  zájem historiků směřovat  zřejmě 

k roli  této  osobnosti  potažmo  jeho  rodiny  k jednotlivým  panovnickým  dynastiím 

v Braniborsku, Sasku, Slezsku a Čechách a jeho roli v těchto oblastech. Právě takový celiství 

pohled  nám umožní  lépe  pochopit  personální  vazby,  které  se  v té  době  upevňovaly mezi 

Čechami a Slezskem, Horní Lužicí a Slezskem a také Míšeňskem a Čechami.

II. Kladsko jako pohraniční region ve 13. a 14. století
V následující  kapitole  bychom  chtěli  naši  pozornost  věnovat  kladské  zemi  jako 

pohraničníu regionu mezi Slezskem a Čechami ve 13. a 14. století. V první části se vrátíme 

ještě před rok 1290 a pokusíme se zodpovědět otázku, komu náleželo Kladsko v letech po 

smrti Přemysla Otakara II. až do roku 1290, kdy umírá vratislavský Piastovec Jindčich IV. 

K odpovědi  nám napomůže pramen,  který na první  pohled nemůže vypovídat  téměř  nic  i 

přináležitosti regionu k tomu či onomu středověkému státnímu útvaru. Tím pramenem bude 

nekrologium kláštera, který ležel na pomezí Slezska a Čech, doslova na dohled kladské bráně, 

kterou se mezi mohutnými horskými masivy vstupovalo do kladské kotliny. Druhá část této 

kapitoly se bude věnovat zeměpanským konfirmačním listinám pro kladská města. Kladsko 

bylo hraničním regionem, avšak vyplývala z tohoto postavení menší důležitost,  jakou hrála 

politice  českých  králů  a  některých  slezských  knížat,  která  byla  jejími  držiteli?  Právě  na 

specifickém druhu listin – potvrzeních – bych chtěl ukázat postavení měst v kladské kotlině 

ve srovnání s ostatními královskými českými městy.
301 Marcin Rafał Pauk, Der eine hiez..., s. 92 – 95.
302 Tamtéž, s. 95 – 97.
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českou korunu. Tuto zprávu nalezneme na stránkách Zbraslavské kroniky obohacenou ještě 

vyprávěním  o  jakési  konspirační  schůzce,  kde  se  měli  spiklenci  domlouvat  na  sesazení 

českého  krále.290,  což  se  objevuje  v kronice  Přibíka  Pulkavy  z Radenína.291 To  by  jistě 

zdánlivě  mohlo  zapadat  do  Antonínovy hypotézy.  A zároveň  by  i  odpovídalo  Václavově 

možné  účasti  na  pohřbu,  kdyby  inicioval,  nebo  alespoň  byl  srozuměn  s vraždou 

vratislavského vévody a mohl se do Vratislavi dostavit v tak krátkém čase. Je to ale, podle 

mého názoru, domněnka zbudovaná na hodně nepevných základech, kdy se hypotéza vrší na 

hypotézu a celý konstrukt tak stojí na dost tenkém ledě. Už sama příčina úmrtí vratislavského 

vévody vzbuzuje řadu otázek a pochybností.292 Důvodem toho je nejednotná řeč narativních 

pramenů.  O tragické  smrti  Jindřicha  Proba  se  píše  v Kronice  książąt  polskich,293 Kronice 

śląskiej  skróconej,294 totéž  zaznamenává  také  Přibík  Pulkava  z Radenína295 a  konečně  Jan 

Długosz.296 Vůbec  nejpodrobněji  z přelomu  13.  a  14.  století  přináší  z pramenů německé 

veršovaná kronika štýrského Otakara.297 Na druhé straně v řadě  jiných současných kronik 

nebo  análech  informace  o  tragické  smrti  zcela  chybí.  Dá  se  však  postihnout  jakýsi 

celoevropský trend kolem roku 1300, kde sledujeme narůstání  násilí  vůči  panovníkům ve 

formě otravy. Přičiny tohoto nárůstu jsou však nejasné.298

Bernard  z Kamence  nebyl  jedinou osobou,  které  přešla  po  smrti  Jindřicha  Proba do 

služeb  českého  krále.  Podobnou  cestu  nestoupila  dvojice  mužů,  o  jejichž  působení  ve 

službách Jindřicha IV. Vratislavského v Malopolsku hovoří kronika štýrského Otakara. Šlo o 

Jindřicha ze Wschowa a Alexiho z Leckinsteinu.299 Prvně jmenovaný přišel do Čech z říše. 

Jeho rodina se usadila nedaleko Chomutova, ale on sám hledal štestí na dvoře Jindřicha IV. 

Vratislavského. V lednu 1291 se v Brně lenně poddal Václavu II. i se dvěma pevnostmi, které 

držel z nadání zemřelého vratislavského vévody.300 Jeho potomci píšící se „von Wüstenhube“ 
290 FRB IV, s. 33.
291 FRB V, s. 171.
292 Sám autor této hypotézu ji ve svých pozdějších pracích již nezmiňuje.
293 MPH III, s. 500.
294 MPH III, s. 727.
295 FRB V, s. 171.
296 Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście. T. 2, ks. 5, 6, 7, 8, przekład Karola 
Mecherzyńskiego, Kraków 1868, s. 486; srov. Wacława Szelińska, Śląsk w piśmiennictwie Jana Długosza (Prace 
Monografyczne Wyźszej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, nr. 159), Kraków 1993.
297 Ottokars Österreichische Reimchronik, Teil 1 (MGH, Dt.Chron. 5), hrsg. von Joseph Seemüller, 1890, s. 287 
– 288.
298 Referát Francka Collarda (Paris) o sémantice násilí v podobě otravy v politické kultuře pozdního středověku 
na  zasedání  Konstanzer  Arbeitskreis  für  mittelalterliche  Geschichte  29.  září  –  2.  října  2009  URL: 
http://www.konstanzer-arbeitskreis.de/information/tagungsberichte/ReichenauTagung10-2009.pdf (3.2. 2010).
299 Marcin Rafał Pauk, Der eine hiez her Lechschit, her Wü Eschof der ander hiez. Kim byli stronnicy Henryka  
IV w Małopolsce? Roczniki historyczne 69, 2003, s. 91 – 98; Ottokars Österreichische Reimchronik...i, v. 21242 
– 21250: „mit grôzem guote und mit kunst / gewan er zweier herren gunst, sô daz si begunden kêren / an herzog  
Heinrich sînen herren / dem si grôzlich frumten sît. / der herzog Heinrich stiez / das land in sîn gewalt“.
300 RBM II, č. 1532.
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Vratislavi,  když  víme,  že  listina  z 27.  června  již  hovoří  o  pohřebních  slavnostech  jako 

proběhnuvších.  Ta  navíc  Václavovu  účast  nezmiňuje.282 Cestovní  rychlost  středověkého 

královského dvora mohla být samozřejmě různá. Vždy závisela na okolnostech jako profil 

krajiny, sjízdnost cest, ale také míra spěchu cestujícího vládce.283 Eliška Přemyslovna, jedoucí 

roku 1310 do Porýní,  byla  schopna denně urazit  okolo  55 km.284 Běžně  však se  dvůr  na 

cestách pohyboval rychlostí okolo 30 km za den, jak nám ukazuje dobře zdokumentovaný 

průběh poslední  cesty Karla  IV. do Francie.285 Podle výše uvedené listiny z 27.  června je 

zřejmé, že pohřeb se musel odehrát někdy mezi 24. – 26. červnem. Dobře do tohoto schématu 

zapadá zvyk pěstovaný na mnoha evropských dvorech, totiž že se tělo mrtvého pohřbívalo tři 

dny po smrti.286 V takovém případě bychom uložení Jindřichova těla do země mohli zařadit 

k 26. červnu. Řada okolností hovoří pro tuto variantu.

 Můžeme-li hypoteticky počítat se setkáním mladičkého Václava a Bernarda již v době 

jeho braniborského zajetí,287 pro přímé kontakty mezi oběma muži až do roku 1290 nemáme 

žádné bezprostřední informace. Působilo-li nějakým způsobem prostřednictví vdovy po Otovi 

III.  Braniborském a sestry  Přemysla  Otakara  II.,  Boženy-Beatrix,  která  své  poslední  věci 

spojila s Vratislaví,288 zůstane pouhou domněnkou.

Nejnověji Robert Antonín opatrně nasouvá myšlenku, že Bernard z Kamence mohl stát 

za otravou Jindřicha Proba jako exponent českého krále.289 Zřejmě se dá v této souvislosti 

myslet také na údajnou nabídku části vzbouřené české šlechty vratislavskému vévodovi na 

282 V listině SUb V, č. 454: „Que eciam littere post obitum eius [Jindřicha IV. Proba] flebilem tempore sepulture 
sue, cum in ecclesia sancte Crucis in castro Wratislaviensi, ubi sepulturam elegerat, missa pro ipsius anima  
diceretur, facto post offertorium intervallo presentibus duobus heredibus…”; k dataci pohřbu viz Tomasz Jurek, 
Plany  koronacyjne…,  s.  26;  k pohřbům  a  pohřebním  slavnostem  viz  Cornell  Babendererde,  Sterben,  Tod,  
Begräbnis…, s. 127 – 177.
283 Ivan Hlaváček, K organizaci státního správního systému Václava IV. Dvě studie o jeho itineráři a radě, Praha 
1991, s. 37; Norbert Ohler, Reisen im Mittelalter, München 1986,
284 Robert Antonín, Tomáš Borovský, Panovnické vjezdy na středověké Moravě, Brno 2009, s. 96.
285 František Šmahel, Cesta Karla IV. do Francie 1377 – 1378, Praha 2006, s. 157 – 158.
286 Tak  se  dělo  na  francouzském  nebo  savojském  dvoře  viz  Lothar  Kolmer,  Einleitung,  in:  Der  Tod  des  
Mächtigen. Kult und Kultur des Todes spätmittelalterlicher Herrscher, hrsg. von Lothar Kolmer, Paderborn – 
München – Wien – Zürich 1997, s. 9 – 26 (zde s. 20 – 21); podobně tomu bylo v Čechách, přičemž ale například 
ostensio corporis“ Karla IV. bylo výrazně delší; v každém případě ale u Václava II. proběhly mezi úmrtím a 
pohřběním  ony  tři  dny  viz  Marie  Bláhová,  Die  königlichen  Begräbniszeremonien  im  spätmittelalterlichen 
Böhmen,  in:  Der Tod des  Mächtigen.  Kult  und Kultur des  Todes spätmittelalterlicher  Herrscher,  hrsg.  von 
Lothar Kolmer, Paderborn – München – Wien – Zürich 1997, s. 89 – 111 (zde s. 94).
287 Dana Malá-Dvořáčková, Braniboři v Čechách..., s.136
288 Božena-Beatrix zůstala pohřbená ve vratislavském klášteře klarisek- MPH III,  s. 692: „ In qua capella [kaple  
sv.Hedwiky] sunt sepulti…domina Beatrix. Que Beatrix marchionissa Brandburgensis obiit anno Domini 1290 6  
Kal. Andree apostoli”; proč markraběnka-vdova strávila poslední léta svého života právě ve Vratislavi, nebo 
přinejmenším  ve  Slezsku,  nedokážeme  uspokojivě  odpovědět.  Naposledy  Marie  Bláhová  uvažuje  o  možné 
souvisloti jejího příchodu se sňatkem její vnučky Matyldy s Jindřichem Probem někdy v 2. polovině 80. let 13. 
století – Marie Bláhová, Slezští Piastovci…, s. 162.
289 Robert Antonín, Malopolsko jako objekt zahraniční politiky Václava II. v letech 1289-1300,  MHB 11, 2007, 
s. 102
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v Padově.273 To  je  tedy  doba,  kdy  předpokládáme  i  studia  Bernarda  z Kamence  na 

Apeninském poloostrově. Nedá se tedy, podle mého názoru, vyloučit ani tato možnost, navíc 

když  víme,  že  16.  září  1266 se  Bernard  objevuje  ve  svědečné  řadě  listiny  vydané  právě 

Vladislavem.274 Připouštím ale,  že  se  jedná  pouze  o  hypotetickou  možnost,  která  přímou 

oporu v pramenech nemá.

Nemálo otázek nás napadá i v souvislosti s Bernardovým odchodem ze Slezska ke dvoru 

Václava II. Na Bernarda v Čechách poprvé narazíme již tři měsíce po smrti jeho předchozího 

„zaměstnavatele“-  Jindřicha  IV.  Vratislavského.275 Během  těchto  tří  měsíců  se  Bernard 

pohyboval  mimo  jiné  v Sasku,  kde  máme  jeho  pobyt  doložen  k 1.  září  v Glauchau 

v záležitostech koupě majetků pro mariensternský klášter.276 Je to pozoruhodná rychlost, se 

kterou  bývalý  Jindřichův  kancléř  změnil  své  dosavadní  působiště.  Pokud  se  do  důvodů 

odchodu míšeňského  probošta  nějakým způsobem promítaly  vztahy s biskupem Tomášem 

II.,277 nedokážeme je dnes na současném stupni našich znalostí postihnout. Mohl by v tomto 

směru  pomoci  průzkum  osudů  nejdůležitějších  exponentů  Jindřichovy  politiky  po  jeho 

smrti.278  Zda  při  Bernardově  odchodu  do  Čech  hrály  roli  již  dříve  navázané  vztahy 

s Václavem II., není snadné říci. Předpokládá se, že se oba muži mohli setkat na Jindřichově 

pohřbu.  Ovšem to  je  otázka  značně  komplikovaná.  Jak  však  nejnověji  poukázal  Tomasz 

Jurek,  Václav  se  Jindřichova  pohřbu  zřejmě  vůbec  neúčastnil.  Podle  něj  je  třeba  slova 

Zbraslavské kroniky „principis defuncti exequias [Jindřicha IV. Vratislavského] solempniter  

celebravit [Václav II.]“279 interpretovat nikoliv jako zmínku o Václavově účasti na pohřbu, 

nýbrž pouze na účasti na bohoslužbách za duši zemřelého.280 To jest podobná situace, jako 

když  například nechal  sloužit  Albrecht  Habsburský mši  za zemřelého Václava II.  se svou 

účastí.281 Již  středověké  cestovní  možnosti  vylučují  přesun  českého  krále  z Prahy  do 
273 Zbigniew Zielonka, Henryk Prawy…, s. 59.
274 SUb III, č. 588.
275 13.  září  1290 je  doložena  jeho přítomnost  v Nižboru u Václava  II.  –  RBM II,  č.  1530;  ve Vratislavi  je 
naposledy doložen 23. června 1290- SUb V, č. 448.
276 CDLS, č.83; Glachau se nachází v blízkosti města Zwickau v Sasku – viz  Historisches Ortsnamenbuch von 
Sachsen I,  hrsg.  von Ernst Eichler und Hans Walther,  bearb.  von Ernst Eichler,  Volkmar Hellfritzsch, Hans 
Ealther und Erika Weber (Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte 21), Berlin 2001, s. 314.
277 Tuto otázku klade Dana Dvořáčková-Malá, Biskup Bernard z Kamence.., s. 112, pozn. 30.
278 Nejen členů kanceláře, kde jsou třeba zajímavé osudy magistra protonotáře Ludvíka v letech 1290 – 1294 (k 
němu viz H.Jaekel,  Zur Geschichte Hedwigs von Breslau…, s. 219 – 223) ale též „dvorské elity“-  k tomuto 
pojmu, který se zdá vhodnější než označení politická či dvorská elita viz Tomasz Jurek, Rotacja elity dworskiej  
na Śląsku w XII – XIV wieku, in:  Genealogia. Władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, ed. Andrzej 
Radzimiński, Jan Wroniszewski, Toruń 1999, s. 7 – 8; autor se ve studii záměrně nezabývá právě kancelářským 
personálem.
279 FRB IV, s. 34.
280 Tomasz Jurek, Kníže, koruna a prameny. Polemika o politice a metodě, ČMM 127, s. 2008/1, s. 155 – 160 
(zde s. 159 – 160).
281 Robert Antonín, Jindřich Korutanský, in: Marie Ryantová, Petr Vorel (ed.), Čeští králové, Praha – Litomyšl 
2007, s. 155 – 171 (zde s. 158).
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materiálu  vystupuje  roku  1272.262 Tento  rod  také  pojily  poměrně  úzké  vztahy  ke 

kameneckému klášteru.263 V listině Jindřicha III. z roku 1251 se právě řeší sporný majetek 

Wolmsdorf (Sosnowa), který klášteru Kamenec264 vrátil Držislav s bratry Moycem a Jaworem, 

jež klášteru kdysi daroval jejich otec Moycho, a titíž jej po jeho smrti klášteru odebrali.265 

Řada potomků Držislava také našla místo v kameneckém nekrologiu.266 Držislav tedy patřil ke 

generačním souputníkům Bernarda  z Kamence.  Zajímavá  je  rovněž  zmínka  Jindřichovské 

knihy, že totiž pocházel z Čech. Tato informace se dlouho držela v literatuře,267 až naposledy 

Tomasz Jurek dokázal, že tomu tak zřejmě nebylo.268 Ovšem spojení Bernarda s Držislavem 

zůstává  nezpochybnitelné.  Je  samozřejmě  otázkou,  jakým  způsobem  došlo  k navázání 

kontaktů mezi oběma rody. Dalo by se o tom uvažovat, pokud by předkové Držislava přišli do 

Slezska z německých oblastí.269 Pokud bychom použili  jméno jako kritérium „národnosti“, 

pak by se asi o německém původu Držislava nedalo hovořit. Toto jméno je totiž nepochybně 

slovanského původu, jež je odvozené z polského slova dzierżenie270- to znamená vládnutí. Na 

druhé straně i tento metodický postup má své slabiny. Ne vždy totiž slovanské jméno musí 

ukazovat na slovanskou etnicitu jeho držitele. Řada příchozích z říše se dokázala velice rychle 

asimilovat do slovanského prostředí, v němž se pohybovala, což potom nalezlo svůj odraz již 

v druhé generaci  rodu,  která  v nové vlasti  pobývala  a  která  již  nosila  slovanská  jména.271 

Skutečnost, že Držislavů se ve slezském listinném materiálu vyskytuje více, způsobuje, že se 

ne vždy dají bezpečně identifikovat.272 Hlubší výzkum by v tomto ohledu mohl proniknout 

dále, než se zatím povedlo.

Druhou možností, jak se Bernard mohl dostat do kontaktu se slezským prostředím, by 

bylo prostřednictvím Vladislava Salzburského. Ten podle tradice totiž studoval v 50. letech 

262 SUb IV, č. 450.
263 Ke klášteru přehledně Heinrich Grüger,  Kamenz. Augustiner-Proptei, dann Zisterzienserstift, JSFWUB 21, 
1980, s. 84 – 109.
264 Zde se pochopitelně o jiný Kamenec, než ten, podle kterého se psal Bernard. V prvním případě jde o lokatitu 
ležící jižně od Mintsreberku, v druhém případě v Horní Lužici.
265 SUb III, č. 11.
266 Stejnojmený  Držislavův  syn,  který  je  doložen  v pramenech  1283  –  1293  (Schlesische  Nekrologien.  2.  
Nekrologium des  Stiftes  Kamenz,  hrsg.  von  Wilhelm  Wattenbach,  ZVGS  4,  1862,  s.  315),  jeho  manželka 
Benedikta (tamtéž, s. 334) a dále jejich společný syn, pro změnu opět Držislav (tamtéž, s. 317).
267 Hermann Knothe, Bernhard von Kamenz…, s.90; Marek Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII wieku.  
Pochodzenie-gospodarka-polityka  (Prace wrocławskiego Towarzystwa naukowego, Seria A, nr.210), Wrocław 
1980,  s.  32;  Ulrich  Schmilewski,  Der  schlesische  Adel…,  s.  393;  Dana  Dvořáčková-Malá,  Biskup Bernard 
z Kamence.., s. 111.
268 Tomasz Jurek, Obce rycerstwo…, s. 315.
269 Třeba prostřednictvím Čech, jak tomu chce údaj v Jindřichovské knize.
270 Marek Cetwiński, rycerstwo śląskie…, s. 158.
271 tamtéž, s. 22-33 – to platí například pro říšský rod Vízmburků, kde jeho příslušníci ve Slezsku již na konci 13. 
století mají slovanská jména.
272 Viz jmenný rejstřík v SUb III.
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to domněnka, která se tedy nabízí. Nebyla ovšem přijata bez výhrad. Kazimierzu Jasińskému 

je nejvíce na překážku věk snoubenců – ani ne tak Hedviky, která se narodila mezi léty 1252 

– 1256, to znamená,  že v daném roce jí  mohlo být 10 – 14 let,252 ale daleko spíše jejího 

snoubence.  Je obecně přijímáno,  že otec Jindřicha z Altenburku,  Albrecht  se narodil  roku 

1240.253 Z toho plyne,  že Jindřich se mohl narodit  asi nejdříve v roce 1255, a tudíž v roce 

svatby 1266/67 mu mohlo být nanejvýš 12 let.254 Jasiński se tudíž domnívá, že k uzavření 

manželství došlo až roku 1271/72.255 Pokud bychom tuto tezi přijali, ke komu by se tedy měla 

vztahovat  ona  vybíraná  daň  z roku 1266?  K neznámé  dceři  Jindřicha  III.  a  Judity?  Nebo 

mohlo jít  skutečně o daň vybíranou pro věno Hedviky,  ale se značným předstihem? Bylo 

vůbec postavení Bernarda III. z Kamence či jeho rodiny natolik blízké wettinskému dvoru, že 

by mohli prostředkovat v tak důležité záležitosti? Nebo byl prostředníkem někdo úplně jiný, 

třeba český král Přemysl  Otakar II., jak se někdy uvažuje?256 Všechno to jsou jistě otázky 

hodny zodpovězení. Ať už na ně odpovíme jakkoliv, Bernardova přítomnost ve Vratislavi na 

konci  jara  a  léta  1266  je  nepopiratelná.  Ať  už  byly  důvody  cesty  do  slezské  metropole 

jakékoliv,  položme si  otázku jinak.  Proč se  Bernard objevil  právě zde.  Odpověď by nám 

mohla  nabídnou  Jindřichovská  kniha.  Na  místě,  kde  její  autor  hovoří  o  slezském  rytíři 

Držislavovi z Byczenia, krátce skicuje i jeho příbuzenské vztahy. Pro nás nejzajímavější je ten 

údaj, že měl mít za manželku sestru Bernarda III. z Kamence.257 Jednalo se tedy o příslušníka 

rytířského  rodu  s predikátem  podle  malé  vesnice  nedaleko  Ząbkowic  (Frankenstein).258 

Tohoto Držislava máme listinně doloženého od roku 1251.259 V 60. letech je doložen jako 

stolník dvora Jindřicha III.260 a v roce 1265 jako kastelán Sądowla.261 Naposledy v listinném 

252 Kazimierz Jasiński, Rodowód Piastów śląskich…, s. 159.
253 LexMa I, 323 – 324.
254 Samo manželství máme doloženo také v Genealogia s. Hedwigis, in: MPH IV, s. 649.
255 Kazimierz Jasiński, Rodowód Piastów śląskich…, s. 159.
256 Tato teze se objevila v práci Zbigniew Zielonka, Henryk Prawy…, s. 68 – z textu bohužel není jasné, jakým 
způsobem opírá autor svou tezi o prameny. Každopádně je pravdou, že český král a také olomoucký biskup 
Bruno ze Schauenburka (k němu Klaus J. Heinisch, Bruno von Schauenburg, Bischof von Olmütz (1245-1281).  
Kolonisator und Staatsmann, JSFWUB 20, 1979, s. 13 – 50) zasahovali do slezské politiky celkem často. Ke 
vztahu Přemysla a Jindřicha Proba viz výše.
257 Toho si povšiml již  Hermann Knothe, Bernhard von Kamenz…, s. 90; v Jindřichovské knize se praví: „De 
hoc Dirizlao breviter  notandum, quod ipse oriundus fuit  de Bohemia  et  duxit  uxorem de terra Budsinensi,  
sororem clarissimi viri domini Bernardi de Kamentz, postea Misnensis episcopi. Hic Dirizlaus cum predicta  
uxore sua generavit tres filios, Dirsconem, Jesconem et Moyconem.“ (Liber fundationis claustri sanctae Mariae 
virginis in Heinrichow. Oder: Gründungsbuch des Klosters Heinrichau,.Aus d. Hs. hrsg., erl. u. durch Urkunden 
erg. von Gustav Adolf Stenzel, Breslau 1854, s. 78).
258 Tomasz Jurek,  Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznaň 1996, s. 315; Ulrich Schmilewski, 
Der  schlesische  Adel  bis  zum  Ende  des  13.Jahrhunderts:  Herkunft,  Zusammensetzung  und  politisch-
gesellschaftliche Rolle, Würzburg 2001, s. 391.
259 SUb III, č. 11.
260 SUb III, č. 315.
261 SUb III, č. 521.
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Malá, ovšem pro změnu s důrazem na jeho pražské působení.243 Základní informace k jeho 

osobě  přinášejí  některé  encyklopedie244 a  o rodině  pánů  z Kamence  nás  nejlépe  zpravuje 

Herbert Helbig.245 Další informace můžeme  nalézt i ve studii Winfrieda Irganga ke kanceláři 

Jindřicha IV. Vratislavského.246 

Z uvedené literatury vyplývá, že právě slezskému působení Bernarda z Kamence nebylo 

dosud  věnováno  zasloužené  pozornosti.  Zvláště  oba  mezní  body –  totiž  jeho  příchod  do 

Slezska v 60. letech a poté odchod v roce 1290 – nejsou prosty řady otazníků. Začněme tedy 

první otázkou o příchodu Bernarda z Kamence na slezskou půdu. Poprvé je zde doložen jako 

svědek na listinách Jindřicha III. z 18. května, 2. června, 10. června 1266 a poté s menším 

časovým  odstupem  v listině  Vladislava  znovu  16.  září  téhož  roku.247 V  prvních  třech 

případech se jedná o listiny, jejichž příjemcem bylo město Vratislav, v poslední listině už jde 

o listinu mimoměstskou. Můžeme si na tomto místě položit otázku, jaká záležitost Bernarda a 

jeho stejnojmenného mladšího bratra zavála do Vratislavi.248 Jeho přítomnost u Jindřicha III. 

na konci května a začátku června 1266 se nápadně shoduje s časovým obdobím příprav na 

svatbu  mezi  Jindřichovou  dcerou  Hedvikou  a  Jindřichem z Altenburku,  nejstarším synem 

Albrechta Zhýralého, míšeňského markraběte.249 Dokládá nám to listina z 5. dubna roku 1266, 

ve které Jindřich III. zlistiňuje, že vratislavský biskup odsouhlasil výběr daně u církevních 

poddaných u příležitosti svatby jeho nejmenované dcery.250 Že se jednalo právě o Hedviku, 

nikde  explicitně  vyjádřeno  není.  Ale  skutečnost,  že  šlo  o  jedinou  známou  dceru  tohoto 

panovníka,  a  vzhledem  k přítomnosti  obou  Bernardů,  kteří  pocházeli  z oblasti  původu 

snoubence Hedviky, jen měsíc po vybírání této dávky činí tuto možnost celkem reálnou.251 

Zbývá tedy vyslovit  to, co je nabíledni.  Že totiž Bernard z Kamence byl  tehdy vyslancem 

míšeňského dvora v záležitosti uzavření sňatku mezi Hedvikou a Jindřichem z Altenburku. Je 

243 Dana Dvořáčková-Malá, Biskup Bernard z Kamence.., s. 107 – 121.
244 Hermann Knothe, Bernhard v. Kamenz, in: Allgemeine Deutsche Biographie 2, Leipzig 1875, s. 426f; Walter 
Schlesinger, Bernhard von Kamenz, in: Neue deutsche Biographie 2, Berlin 1955, s. 111 – 112.
245 Herbert Helbig, Die Oberlausitz im 13. Jahrhundert, Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 
5, 1956, s. 59 – 128 (k rodině s. 87 – 92).
246 Winfried Irgang, Das Urkunden- und Kanzleiwesen Herzog Heinrichs IV., s.1 – 51 (článek byl také ostisknut 
in: tentýž, Schlesien im Mittelalter…, s. 397 – 446).
247 SUb III, č. 537, č. 539, č. 541, č. 588; k Jindřichovi III.  Bílému viz Colmar Grünhagen,  Die Zeit Herzog 
Heinrich III. von Schlesien-Breslau 1241 – 1266, ZVGS 16, 1882, s. 1-32; Horst Oskar Swientek, Das Kanzlei-  
und Urkundenwesen Herzog Heinrichs III. von Schlesien (1248 – 1266), ZVGS 69, 1935, s. 30 – 69; Andrzej 
Jureczko,  Henryk  III  Biały...;  listina  ze  16.  záři  chybí  zřejmě  přehlednutím  autorky  v itineráři  Bernarda 
z Kamence v Dana Dvořáčková-Malá, Biskup Bernard z Kamence…, s. 117.
248 Ke  stejnojmenným  sourozeneckým  dvojicím  viz  Hans  Eberhard  Mayer,  Gleichnamige  Geschwister  im 
Mittelaletr, AKG 89, 2007, s. 1 – 17.
249 Andrzej Jureczko,  Henryk III Biały..., s. 166 – 167; k Jindřichovi H. Jaekel,  Zur Geschichte Hedwigs von 
Breslau und der Landgrafen Heinrich von Altenburg und Friedrich ohne Land, ZVGS 21, 1887, s. 219 – 238.
250 SUb III, č. 533.
251 H. Jaeckel, Zur Geschichte Hedwigs…,s. 224 – 225.
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velice záhy byl předurčen pro církevní dráhu, a tak když o něm v 50. letech nemáme žádné 

zprávy,  můžeme  se  domnívat,  že   se  v té  době  studijně  zdržoval  na  některé  z italských 

univerzit.236 V oblasti církevní kariéry zůstal  do určité míry vázán v oblasti  svého původu, 

protože roku 1268 se stal děkanem, roku 1276 potom proboštem v míšeňské kapitule. Zde se 

však příliš často nezdržoval, neboť během 70. let na delší dobu zakotvil právě ve Slezsku, a to 

ve službách Jindřicha IV. Proba, ačkoliv už předtím je dosvědčen na dvoře Probova otce a 

také  jeho  bratra  Boleslava  II.  Rogatky.   U  dvora  Jindřicha  IV.  nejprve  zastával  místo 

knížecího  kaplana,  později  v  80.  letech  vykonával  kancléřský  úřad  v kanceláři  tohoto 

ambiciózního Piastovce. Po Jindřichově smrti v červnu 1290 se poměrně rychle přesunul do 

služeb  Václava  II.  Jeho  vzestup  na  pražském  dvoře  vyvrcholil  roku  1292,  kdy  se  stal 

nejdůležitějším  rádcem  krále.  Nejvýznamnější  politický  úkol  na  něj  čekal  toho  roku  ve 

Frankfurtu nad Mohanem, kam byl  vyslán jako vyjednavač českého krále k volbě nového 

římského krále.237 Bernardovo působení na pražském dvoře podtrhují také cisterciáčtí opati. 

Při výběru místa pro nově vznikající zbraslavský klášter se radili právě s ním, a tak můžeme 

jistou dávku zakladatelského podílu na této velkolepé fundaci připsat  také jemu.238 V roce 

1294 dosáhl dosavadní míšeňský probošt svého největšího úspěchu v církevní kariéře, když 

byl zvolen biskupem v tomto městě.239 Ani poté neochladly jeho blízké vztahy s pražským 

dvorem- ještě v roce 1294 prodal z titulu míšeňského biskupa Václavovi II. biskupská práva 

k městu  Pirna.  Tato  transakce  tak  představuje  skutečný  vrchol  Bernardovy  služby  na 

pražském dvoře. Vzhledem k tomu, že svůj biskupský úřad vykonával jen krátce, nemáme o 

tomto jeho působení mnoho informací. Nepochybně se zasadil  o budování dómu v Míšni. 

Vedle  toho  podporoval  v diecézi  stavbu  budyšínského  chrámu  a  hlavně  pak  svůj  rodový 

klášter Marienstern.240

Tolik  v kostce  životní  osudy  významného  muže,  který  svého  času  promlouval  do 

nejvýznamnějších politických událostí ve střední Evropě. Již před více než 150 lety věnoval 

této  osobnosti  dodnes  nejpodrobnější  studii  Hermann  Knothe,  který  se  zaměřil  hlavně  na 

Bernardovo  lužické  a  míšeňské  působení.241 Na  konci  90.  let  20.  století  zaznamenáváme 

krátký článek Kateřiny Charvátové242 a nejnověji se na Bernarda zaměřila Dana Dvořáčková-

236 Dana  Dvořáčková-Malá,  Biskup Bernard z Kamence,  zakladatel,  kancléř,  rádce a diplomat,  in:  Dvory  a 
rezidence ve středověku (Mediaevalia historica bohemica, Supplementum I.), Praha 2006, s. 108 – 109.
237 Nejnověji Robert Antonín, Zahraniční politika..., s. 161 – 183.
238 Dana Dvořáčková-Malá, Biskup Bernard z Kamence..., s. 113 – 114.
239 Hermann Knothe, Bernhard von Kamenz…, s. 101 – 102.
240 Dana Dvořáčková-Malá, Biskup Bernard z Kamence.., s. 115.
241 Hermann Knothe, Bernhard von Kamenz…, s. 82 – 114.
242 Kateřina Charvátová, Bernard z Kamenice, politik ve službách Václava II., Dějiny a současnost 20/6, 1998, s. 
2 – 5.
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nabídku odmítla.229 Nanker se roku 1337 také dostal do ostrého sporu s městem Vratislaví 

kvůli  placení  svatopetrského  haléře.  Konflikt  gradoval  o  dva  roky  později  Janovým 

obsazením  Milíče,  biskupovým odjezdem do  Otmuchova,  Janovým vystoupením,  kdy  se 

postavil za rebelující město a vyhlášením interdiktu nad knížectvím i králem.230 Celý spor se 

vyřešil  až  po  Nankerově  smrti  8.  dubna  1341,  kdy  ho  na  vratislavském  stolci  vystřídal 

Lucemburkům příznivě nakloněný Přeclav z Pogorzeli. V létě roku 1342 došlo k dohodě mezi 

biskupem a Karlem IV.231 Karel potvrdil biskupství  všechna privilegia, biskupství ho zase 

uznalo svým patronem. Sporný Milíč byl  navrácen biskupovi, ovšem jeho brány měly být 

v případě potřeby otevřeny českému vojsku.232

Ačkoliv jsme rok 1341 mezi mezníky slezských středověkých neuváděly,  přesto měl 

tento rok, kdy byl dohodnut  modus vivendi s vratislavským metropolitou, svůj význam pro 

českou  politiku  ve  Slezsku.  Tímto  rokem  byla  překonán  poslední  vážná  překážka 

k pevnějšímu ukotvení české moci v tomto regionu. Nemá tím být řečeno, že se zde již žádné 

překážky české moci nekladly. Kromě vnějších činitelů, především polského krále, však stále 

mimo lenní závislost na českém království stálo svídnicko – javorské knížectví. To byl cíl, ke 

kterému Janův syn Karel cílevědomě mířil, aby ho po mnoha letech svého panování nakonec 

dosáhl. Až tehdy se českým Lucemburkům podařilo celé Slezsko sjednotit pod svou vládu. Ať 

již jako přímý korunní majetek, nebo lenně podřízená knížectví.

I. 4. Ke slezskému působení Bernarda III. z Kamence
Významnou osobností,  která  se  v poslední  třetině  13.  století  pohybovala  mezi  dvory 

braniborských  Askánců,233 míšeňských  Wettinů,234 slezských  Piastovců  a  českých 

Přemyslovců,  která  zvláště  ve  Slezsku  a  Čechách  dosáhla  vysokých  správních  funkcí  ve 

„státním aparátu“, aby svoji bohatou kariéru završila ve funkci míšeňského biskupa, byl jeden 

ze  zakladatelů  mariensternského  kláštera235 a  jeho  významný  podporovatel  Bernard  III. 

z Kamence. Předpokládá se, že se mohl narodit na přelomu 20. a 30. let 13. století. Zřejmě 

229 Tamtéž, s. 79.
230 Tamtéž, Lenka Bobková, Územní politika..., s. 46.
231 LBUS 2, s. 204, 208, 217.
232 Lenka Bobková, Územní politika..., s. 46; Mlada Holá, Vztahy českých králů..., s. 83; J. J. Menzel, Schlesiens  
Trennung..., s. 272.
233 Johannes Schulze, Die Mark Brandenburg 1, 1961; E.Schmidt, Die Mark Brandenburg unter den Askaniern  
(1134 – 1320), 1973.
234 Karlheinz Blaschke,  Geschichte Sachsens im Mittelalter,  Berlin 1990; Jörg Rogge,  Die Wettiner: Aufstieg 
einer Dynastie im Mittelalter, Ostfildern 2005.
235 Zakladately kláštera byli  v roce 1248 bratři  Vítek, Bernard II.  a Bernard IV. z Kamence- viz  CDSR II/7,  
Urkundenbuch der Städte Kamenz und Löbau, ed. H.Knothe, Leipzig 1883, č. 4, s. 2 – 3; klášter byl přijat do 
cisterciáckého řádu  v roce 1264,  přičemž nadřízeným vizitačním klášterem bylo  Altzelle  (Hermann Knothe, 
Bernhard von Kamenz, der Stifter des Klosters Marienstern, Archiv für sächsische Geschichte 4, 1866, s. 89).
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slezskou politiku českých králů, jak nedávno ukázal Robert Antonín, lze pozorovat v dlouhém 

pásu již od poloviny 13. století, který sice byl přerušován, ovšem vždy na něj bylo českými 

králi navazováno.221

Je  pravděpodobné,  že  slezská  léna  vznikla  jako  „feudi  oblatio“ ,  tzn.  vzdáním  se 

majetku ve prospěch budoucího seniora pod podmínkou jeho následného udělení v léno.222 

Léno bylo  nadávané prostřednictvím dvou aktů: jako první probíhal  hold vazala,  který se 

skládal  z homagium a slibu věrnosti;  druhou část představovala investitura  léna – ta sama 

měla  dvě  části:  ústní  předání  seniora  a  předání  zpravidla  praporce.223 Všechna  léna  byla 

předávána dědičně a oblénění se stávali poddanými nejen krále, ale také království – v tom 

tkvěl rozdíl oproti lenním holdům složeným Václavu II. z roku 1289.224

Zisk  slezských  knížectví  se  tedy  Lucemburkům  podařilo  upevnit  mezinárodním 

uznáním ze  strany polského krále.  V roce  1339 navíc  Jan  Lucemburský složil  lenní  hold 

císaři,  tedy  mj.  i  za  Slezsko  a  Mazovsko,  i  když  roku 1342  tváří  v tvář  papeži  jej  zase 

odvolal.225 Tudíž  se  Slezsko s výjimkou  Svídnicko –  Javorska  stalo  přímou  součástí  říše. 

Tento stav trval do roku 1348, kdy Karel IV. slezská knížectví inkorporoval Koruně české.226 

Na  vyřešení  však  čekal  ožehavý  spor  s vratislavským biskupstvím reprezentovaným 

biskupem Nankerem.227 Ten byl na zdejší biskupský stolec zvolen roku 1326 a zpočátku byly 

jeho vztahy s Janem Lucemburským korektní.228 Na jejich vzájemný vztah měla vliv Janova 

snaha  získat  na  polsko  –  slezské  hranici  záchytný  bod,  zvláště  když  se  Jan  zaměřil  na 

biskupský hrad Milíč. Nejprve se ho pokusil získat koupí, ovšem vratislavská kapitula tuto 
221 Robert Antonín, Karel IV. a odkaz „polské“ politiky..., s. 34 – 68.
222 Kazimierz Orzechowski, Lenna zależność księstw śląskich do Czech w świetle aktów z lat 1327, 1329, 1336, 
Sobótka 20, 1965, s. 19; k uplatňování lenního institutu v Čechách viz František Graus, Lenní právo v Čechách, 
Český lid 39, s. 67 – 73; Jaroslav Bakala, K počátkům lenního zřízení v českém státě, Slezský sborník 57, 1959, 
s.  378  –  388;  František  Kavka,  Západoevropský  lenní  institut  jako  nástroj  vnitřní  královské  politiky  za 
posledních  Přemyslovců  a za Jana Lucemburského,  ČČH 88,  1990,  s.  225  –  251;  Libor  Jan,  Václav  II.  a  
struktury panovnické moci, Brno 2006, s. 223 – 234.
223 Tamtéž, s. 20.
224 Tamtéž, s. 21 – 22; k lenním aktům z roku 1289 nejnověji Marian J. Ptak, Schlesien und seine Beziehungen zu 
Polen, Böhmen und dem Reich,  in:  Reiche und Territorien in Ostmitteleuropa. Historische Beziehungen und 
politische Herrschaftslegitimation, hrsg. von Dietmar Willoweit und H. Lemberg, München 2006, s. 35 – 50 
(zde s. 40); Robert Antonín, Zahraniční politka..., s. 119.
225 Wojciech Iwańczak, Jan Luksemburski i Polska..., s. 25.
226 Deutsche Geschichte im Osten Europas, ed. E. Conrad, Berlin 1994, s. 90.
227 Tadeusz Silnicki, Biskup Nanker, Warszawa 1953; Tadeusz Silnicki, Dzieje i ustrój kościoła katolickiego na 
Śląsku do końca wieku XIV, Warszawa 1953, s. 226 – 251, nejnověji Brigide Schwarz,  Untersuchungen zur 
Geschichte Nankers, 1320 – 1326 Bischof von Krakau, in: Scientia veritatis. Festschrift für Hubert Mordek zum 
65. Geburtstag,  hr. von Oliver Münsch und Thomas Zotz, Ostfildern 2004, s. 373 – 399; ke sporu s Janem 
Lucemburským  Mlada  Holá,  Vztahy  českých  králů  a  vratislavských  biskupů  v letech  1327  –  1378,  in: 
Náboženský  život  a  církevní  poměry  v zemích  Koruny  české  ve  14.  –  17.  století (Korunní  země v dějinách 
českého státu IV),  ed.  Lenka Bobková,  Jana Konvična,  Praha 2009, s.  76 – 91;  Colmar Grünhagen,  König 
Johann  von  Böhmen  und  Bischof  Nanker  von  Breslau,  Sitzungsberichte  der  Kaiserlichen  Akademie  der 
Wissenschaften, philos. – histor. Classe 47/1, 1864, s. 4 – 102.
228 Mlada Holá, Vztahy českých králů..., s. 78.
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skončila  fiaskem.211 Bolek  složil  hold  až  o  rok  později  ve  Straubingu,212 ten  byl  navíc 

doprovozen také přísahou jeho poddaných.213

V listopadu 1335, když umírá Jindřich VI. Dobrý, připadá českému králi podle osm let 

starých úmluv Vratislavsko jako přímá država. Karel se tehdy také pokusil získat podobným 

způsobem  Stínavsko,  leč  neúspěšně.214 Po  smrti  Jindřicha  VI.  měly  dědické  právo  na 

knížectví, podle privilegia Ludvíka Bavora z roku 1323, jeho dvě dcery – pokud by se byly 

rozhodly svá práva uplatňovat, téměř jistě by hrozila válka o dědictví. Odtud se brala snaha po 

silném mírovém ochránci  a  to  byl  konec konců možná  i  jeden  z důvodů,  proč se  zvláště 

vratislavské  měšťanstvo  obracelo  již  v polovině  20.  let  na  Jana.  Právě  měšťanstvo  mělo 

z kruhů, které mohly do otázky budoucího panovníka mluvit, největší zájem na míru.  215 A 

nejen to. Byla to pro ně jistě atraktivní budoucnost, když vidělo sílu a privilegia českých měst, 

zvláště ve srovnání s malopolskými.216

Roku 1337 Jan  získal  do  zástavy některé  části  minsterberského  knížectví,  které  mu 

Bolek kvůli svým dluhům musel zastavit.  Nestandardně vůči piastovskému nástupnickému 

právu  vyřešili  Lucemburkové  dědickou  otázku  po  zemřelém  Lešku  Ratibořském,  když 

Ratibořsko  bylo  podstoupeno  Mikuláši  Opavskému.  Úspěchem  byly  ústupky  Jindřicha 

Javorského za zisk doživotní držby Hlohova.217

V březnu  1337  tak  byla  zakončena  etapa  dobývání  Slezska  a  začala  etapa  jeho 

spravování.218 Jak  na  tuto  etapu  dobývání  pohlížet?  Můžeme  ji  vidět  jako  pokračování 

polských aspirací  Václava  II.,  kterou  v Janově podání  symbolizovala  jako  dědička  Eliška 

Přemyslovna,  nebo se ztotožníme s názorem Oswalda Balzera a Bronisława Włodarského, 

kteří  neviděli  slezskou  expanzi  Jana  Lucemburského  v souvislosti  s jeho  aspiracemi  na 

polskou královskou korunu, naopak měla ona slezská expanze být spíše výrazem rezignace na 

ni?219 Nemohlo tomu být však přesně naopak, jak tvrdí Bronisław Nowacki, že totiž Jan na 

polskou korunu nerezignoval, ale pouze z ní vyjmul slezská knížectví?220 Buď jak buď, onu 

211 Tamtéž.
212 Tamtéž,  s. 44;  J. J. Menzel,  Schlesiens Trennung...,  s.  271; J. Kochanowska – Wojciechowska,  Stosunek  
Śląska..., s. 27; LBUS 2, s. 128.
213 Wojciech Iwańczak, Jan Luksemburski i Polska..., s. 24.
214 Lenka Bobková, Územní politika..., s. 43.
215 J. Kochanowska – Wojciechowska, Stosunek Śląska..., s. 17.
216 Antoni  Barciak,  Polityka  czeska  wobec  ziem  polskich  za  panowania  ostatnich  Przemyślidów  i  Jana  
Luksemburskiego,  in:  Polska  okolo  roku  1300.  Państwo,  spoleczenstwo,  kultura,  pod.  red.  Wojciecha 
Fałkowskiego,  Warzszawa  2003,  s.  73  –  119  (zde  s.  229);  M.  Rejnuš,  K úloze  měst  při  připojení  Slezska 
k českému státu ve 14. století, Studia z dziejów polskich i czechosłowackich T. 1, red. Ewa i Karol Maleczyńscy, 
Kraków 1960, s. 143n.
217 Lenka Bobková, Územní politika..., s. 44.
218 Tamtéž, s. 45.
219 Oswald Balzer, Królestwo Polskie..., s. 392; Bronisław Włodarski, Polityka Jana Luksemburczyka..., s. 53.
220 Bronisław Nowacki, Czeskie roszczenia..., s. 101.
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štěstěna  nebyla  nakloněna  během  navazující  výpravy  do  Velkopolska  proti  Vladislavu 

Lokýtkovi, odkud se musel český král s nepořízenou stáhnout.203

V  následujících  letech  pak  Slezsko  pro  českého  panovníka  nepředstavovalo  hlavní 

objekt zájmu. Změna nastala až po výměně na polském trůně.204 Právě do let 1335 – 1339 

spadá  řada  jednání  o  česko  –  polském  vyrovnání,  kde  měly  být  řešeny  otázky  užívání 

polského  královského  titulu  a  v neposlední  řadě  také  záležitosti  spojené  se  samotným 

Slezskem. K prvnímu setkání došlo v srpnu 1335 v Trenčíně, kde českou stranu reprezentoval 

jak Jan, tak i Karel Lucemburský; polský král Kazimír se neúčastnil osobně – vyslal jen své 

zástupce.  Jednání  dospěla  k rezignaci  Jana  Lucemburského  na  polskou  korunu,  naopak 

ponechána mu byla svrchovanost nad lenně závislými slezskými knížaty.205 Ještě tentýž rok 

měl Kazimír smlouvu ratifikovat, leč nestalo se tak.206

Další  schůzka  se  odehrála  téhož  roku  v listopadu  v uherském  Vyšehradě  a  už  dle 

zúčastněných osob byla reprezentativnějším setkáním než schůzka v Trenčíně, mj. už dorazil 

polský král Kazimír. Během jednání se dospělo k dohodě, že se Jan Lucemburský za odstupné 

ve  výši  20  tisíc  kop pražských grošů  vzdá  titulu  polského krále  a  naproti  tomu  Kazimír 

proklamoval uzavření česko – polského míru.207

Závěr těchto jednání se datuje až do roku 1339, kdy byl polský král Kazimír pod tlakem 

zahraničněpolitické situace nucen ratifikovat  úmluvy z roku 1335. Došlo k tomu 19. ledna 

1339 v Krakově. Kazimír tímto uznal českou svrchovanost nad slezskými knížectvími, která 

vstoupila  do svazku s českým králem, což se netýkalo Minsterberska (neuznal  hold Bolka 

Minsterberského z roku 1336; učinil  tak až o dva roky později)208,  majetků vratislavského 

biskupa a Svídnicko – Javorska.209

Iniciativu ve slezské politice českých Lucemburků v druhé polovině 30. let převzal již 

markrabě Karel. Jeho zájem směřoval ke scelení slezských držav, a tudíž ke knížectvím, která 

byla ještě nezávislá na českém králi.210 Nepříliš úspěšně však v tomto směru postupoval Karel 

vůči Bolkovi Minsterberskému, proti kterému vytáhl v září 1335 s vojskem. Ovšem výprava 

203 Lenka Bobková, Územní politika..., s. 39.
204 Tamtéž, s. 40.
205 Tamtéž; J. Kochanowska – Wojciechowska, Stosunek Śląska..., s. 30 – 31.
206 Lenka Bobková, Územní politika..., s. 41.
207 Tamtéž, s. 41; Otakar Bauer,  Poznámky k mírovým smlouvám českopolským z roku 1335, in:  Sborník prací  
věnovaný prof. dru. Gustavu Friedrichovi k 60. narozeninám 1871 – 1931, Praha 1931, s. 9 – 22.
208 Wojciech Nowacki, Śląsk i Królestwo czeskie..., s. 249 – 250.
209 Lenka Bobková, Územní politika..., s. 42; J. Kochanowska – Wojciechowska, Stosunek Śląska..., s. 32 – 33.
210 Lenka Bobková, Územní politika..., s. 43.
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Během tažení na Litvu 1328 – 1329 dosáhl Jan také lenního slibu Václava Mazovského 

a  na  zpáteční  cestě  ve  Vratislavi  donutil  k holdu  Jana  Stínavského,  znesvářeného 

s Boleslavem  Břežským.195 V květnu  se  ve  Vratislavi  odehrála  první  vlna  holdů 

dolnoslezských knížat.196  Českému králi  holdoval  další  ze slezských Piastovců – Jindřich 

Zaháňský a Konrád Olešnický z hlohovské rodové větve.197 Po těchto holdech se tak počet 

Lokýtkových přívrženců ve  Slezsku omezil jen na svídnicko – javorské Piastovce a Přemka 

Hlohovského.198

Jan tedy podřídil moci českého krále v letech 1327 – 1329 všechna hornoslezská knížata 

a  také většinu dolnoslezských.  Mimo lenní  závislost  na českém králi  stáli  pouze Přemysl 

Hlohovský, Bolek II. Svídnický, Jindřich Javorský a Bolek Minsterberský, přičemž formy, 

jakými dociloval lenního podřízení, byly různé. Patřil mezi ně skrytý nátlak, dary či alespoň 

sliby  odměny,  ale  většina  slezských  Piastovců  složila  lenní  hold  českému  králi  zcela 

dobrovolně.199 Mezi důvody, které slezské Piastovce vedly k inklinaci k českému králi, patřila 

jednak  jistá  nechuť  vůči  Vladislavu  Lokýtkovi,  který  byl  jako  kdysi  jim  rovné  kníže 

vyzdvižen  na  královský  stolec,  s čímž  se  pojila  obava  o  ztrátu  samostatnosti.  Důležitým 

pročeským činitelem bylo  slezské měšťanstvo a nemalou roli  v neprospěch Lokýtka hrály 

problémy obnoveného Polska s Řádem německých rytířů na polské severní hranici.200

Jan  nepustil  ze  zřetele  zbylá  dolnoslezská  vévodství,  jejichž  knížata  mu  z různých 

důvodů ještě nesložila lenní přísahu. Využil smrti bezdětného Přemka Hlohovského, po němž 

měli  dědit  jeho  bratři,  samotný  Hlohov  odkázal  Přemek  své  manželce.  Český  král  však 

dohodnuté smlouvy porušil a se sebraným vojskem rychle Hlohov obsadil. Následující den 

mu potom za částku 2000 hřiven podstoupil svůj díl Hlohovska Jan Stínavský.201 Jan si tak 

ziskem Hlohovska připsal první přímou državu ve Slezsku.202 Po sérii úspěchů však Janovi 

195 Lenka Bobková, Územní politika..., s. 38; J. Kochanowska – Wojciechowska, Stosunek Śląska..., s. 20.
196 LBUS 1, s. 129, 139, 145, 303; 2, s. 16.
197 Lenka Bobková,  Územní politika...,  s.  38;  Wojciech Iwańczak,  Jan Luksemburski  i  Polska...,  s.  19;  J.  J. 
Menzel, Schlesiens Trennung..., s. 271; J. Kochanowska – Wojciechowska, Stosunek Śląska..., s. 22.
198 Wojciech Nowacki, Śląsk i Królestwo czeskie..., s. 247.
199 Lenka Bobková,  Územní politika..., s. 38; tento názor nesdílela nacionalisticky zabarvená historiografie jak 
z německé, tak také z polské strany viz Bronisław Nowacki, Czeskie roszczenia..., s. 102.
200 Bronisław Nowacki, Czeskie roszczenia..., s. 103.
201 LBUS 1, s. 134; Lenka Bobková,  Územní politika..., s. 39; J. J. Menzel,  Schlesiens Trennung..., s. 271; J. 
Kochanowska – Wojciechowska,  Stosunek Śląska...,  s.  23 – 24;  Wladimir  Milkowitsch,  Ueber die Zeit  des  
gütlichen Uebereinkommens zwischen König Johann von Böhmen und Herzog Johann von Steinau, ZVGS 19, 
1885, s. 307 – 315.
202 Lenka Bobková, Územní politika..., s. 39; Jana Wojtucka, Začlenění Hlohovska do Koruny české a jeho vývoj  
v letech 1331 – 1384, in:  Korunní země v dějinách české státu I. Integrační a partikulární rysy českého státu 
v pozdním středověku, Praha 2003, s. 96 – 160 (zde s. 103 – 110)
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však k válečnému střetu nakonec nedošlo.181 Po mírovém jednání v Trnavě došlo 18. a 19. 

února  1327  k lennímu  slibu  čtyř  opolských  Piastovců  Janovi  Lucemburskému.  Tehdy 

v Opavě přísahali Boleslav I. Opolsko – Nemodlínský, Lešek Ratibořský, Kazimír I. Těšínský 

a  Vladislav  Bytomsko  –  Kozelský.  Jen  o  málo  později  složil  lenní  slib  v Bytomi  Jan 

Osvětimsko – Zátorský.182

Jan  však  také  směřoval  k zisku  Vratislavska.  Dolní  Slezsko bylo  v té  době  zmítáno 

rozbroji  příbuzných  Piastovců  a  nestabilní  situace  si  přímo  říkala  o  zásah  zvenčí.  Po 

některých náznacích  ze strany Vladislava Lokýtka se zde však podařilo  prosadit  českému 

králi.183 Nezanedbatelnou  roli  při  tom sehrál  vratislavský  patriciát,  který  předpokládal  ze 

spojení s českým králem největší výhody, i když bez významu zřejmě nebyly ani kulturní a 

církevní  vazby  k Čechám .184 Silnou  oporu  měl  mít  Jan  také  v místním  duchovenstvu,185 

ovšem třeba dodat, že ho podporovalo pouze řádové duchovenstvo, nikoliv světské.186

V březnu 1327 přijel Jindřich VI. Vratislavský do Prahy a uzavřel zde s Janem dohodu o 

odkazu svého knížectví.187 Zde byly  dohodnuty podmínky,  které  potom byly  zpečetěny 6. 

dubna Janovou listinou ve Vratislavi, kam se vydal i s Eliškou, která snad měla symbolizovat 

staré  přemyslovské  nároky na Vratislavsko.188 Co se  z této  listiny dovídáme?  Podle ní  se 

Jindřich  VI.  vzdal  svého  vévodství,  189 aby  mu  vzápětí  před  shromážděným davem bylo 

českým králem navráceno k doživotní držbě.190 Po smrti mělo knížectví připadnout českému 

králi.191 Kromě toho obdržel taktéž doživotní držbu kladské země a navíc ještě roční plat 1000 

hřiven stříbra.192 Byla  rovněž  vydána  konfirmace  práv  pro celé  knížectví.193 U příležitosti 

pobytu  českého  královského  páru  ve  Vratislavi  složil  Janovi  hold  další  hornoslezský 

Piastovec, totiž Bolek Opolský.194

181 Lenka Bobková, Územní politika..., s. 36; Wojciech Iwańczak, Jan Luksemburski i Polska..., s. 17.
182 Lenka Bobková,  Územní politika...,  s.  36;  Wojciech Iwańczak,  Jan Luksemburski  i  Polska...,  s.  17;  J.  J. 
Menzel, Schlesiens Trennung..., s. 270; Bronisław Nowacki, Czeskie roszczenia ..., s. 99; LBUS 2, s. 303 – 304, 
379, 417, 559, 577.
183 Lenka Bobková, Územní politika..., s. 37.
184 Tamtéž.
185 Wojciech Iwańczak, Jan Luksemburski i Polska..., s. 18.
186 J. Kochanowska – Wojciechowska, Stosunek Śląska..., s. 34.
187 K Jindřichovi viz Zygmunt Boras, Książęta piastowscy Śląska, Katowice 1974, s. 169 – 189.
188 LBUS 1, s. 66 – 67; Otfrid Pustejovski, Schlesiens Übergang..., s. 131 – 133; Roman Heck, Śląsk w Polsce  
dzielnicowej i jego rozstanie z macierzą, Opole 1966, s. 21.
189 Tamtéž: „...ad manus nostras virium compos suarum voluntarie resignavit“.
190 Tamtéž:“...damus, promittimus publice et spondemus, quod Henricus dux Slesie... debet esse totius vite...terre  
Wratislaviensis  verus cum plena possessione dominus...“
191 Tamtéž: „...quod si dominus dux Henricus predictus tempore succedente per nos et heredes heredes nostros  
Boemie reges...“
192 Geschichte Schlesiens..., s. 161; Bronisław Nowacki, Czeskie roszczenia..., s. 100; FRB IV, s. 263.
193 Lenka Bobková, Územní politika..., s. 37; J. J. Menzel, Schlesiens Trennung..., s. 270 – 271.
194 Lenka Bobková, Územní politika..., s. 37.
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manželkou  Konráda.173 Toto  povolení  vydal  Ludvík  Bavor  Jindřichovi  jako  císařskému 

leníku,  přičemž  toto  postavení  se  mělo  zakládat  na  formulaci  testamentu  Jindřicha  IV. 

Vratislavského.174 

Zájem Jana Lucemburského o polské záležitosti se znovu oživil po polovině 20. let, kdy 

se konsolidovala  situace v říši  a Jan byl  jmenován do funkce říšského vikáře,  kterou měl 

vykonávat po dobu římské jízdy Ludvíka Bavora.175 Jan již od počátku zřejmě neusiloval o 

polskou  korunu,  nýbrž  se  zaměřil  na  získání  svrchovanosti  nad  rozdrobenými  slezskými 

knížectvími. Silnou podporu zde měl ve slezských městech, zvláště Vratislavi.176 Ta ostatně 

vyslala k pražskému dvoru poselstvo již roku 1325.177 Mohl mít nějakou přímou podporu od 

šlechty žijící ve Slezsku, která byla českého původu? Ta ovšem představovala skutečně jen 

několik  osob,  pohybujících  se  na  piastovských  dvorech  –  jmenujme  Petra  Čecha, 

vystupujícího r. 1320 na zaháňské dvoře, v letech 1327 – 42 na Svídnicku. Zde se dostal také 

do vztahu s křešovským klášterem, když mu zapsal platy v Jaryszowie (Jarischau) a Javoru. 

Jeho příbuzným mohl být v té samé době Brunchin Čech vystupující  u minsterberských a 

svídnických  knížat.  Nejvýraznější  postavou  však  zde  byl  Vítek  Čech,  který  velmi  často 

svědčil na listinách minsterberských a svídnických knížat – okolo Minsterberku vlastnil dvě 

vsi a mnoho dalších platů. Několik Čechů vystupuje také na dvorech hornoslezských knížat.178 

Avšak jejich vystupování při tamějších dvorech nebylo nijak zvlášť výrazné a těžko mohli 

hrát roli jakéhosi zprostředkujícího činitele směrem k inklinaci hornoslezských vévodů k Janu 

Lucemburskému. Totéž lze říci i pro dolnoslezské poměry.179

Jan se záhy dostal prostřednictvím vojenských tažení do přímého kontaktu se Slezskem. 

Výsledkem  tohoto  kontaktu  byly  první  holdy  hornoslezských  knížat  a  tudíž  první 

krok ovládnutí celého Slezska. Roku 1326 zaútočil Jan Lucemburský na Lubušsko (Lebuser  

Land, ziemia lubuska), pohraniční region mezi Slezskem a Braniborskem, přičemž však šlo 

útok proti braniborským Wittelsbachům. Koncem ledna 1327 se české oddíly z Brna vydaly 

na Krakov proti polskému králi, avšak tato výprava byla papežskou odvetou za spojený vpád 

Poláků a pohanských Litevců proti Braniborsku.180 Zásahem uherského krále Karla Roberta 

173 LBUS I, č. 7, s. 65.
174 Wojciech Nowacki, Śląsk i Królestwo czeskie..., s. 244.
175 Lenka Bobková, Územní politika..., s. 36.
176 Tamtéž, s. 37.
177 CDS III, s. 51; Wojciech Nowacki, Śląsk i Królestwo czeskie..., s. 244.
178 Tomasz Jurek, Obce rycerstwo..., s. 211.
179 Opačný fenomén, totiž vystupování slezské šlechty na dvoře Jana Lucemburského sledoval Zdeněk Žalud, 
Slezská  šlechta  u  dvora  Jana  Lucemburského,  in:  Ve  znamení  zemí  Koruny  české.  Sborník  k šedesátým 
narozeninám profesorky Lenky Bobkové, ed. Jana Konvičná, Luděk Březina, Jan Zdichynec, Praha 2006, s. 35 – 
54.
180 Edmund Długopolski, Władysław Łokietek..., s. 279 – 288.
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manželky  Václava  II.  Guty,  dcery  Přemysla  II.  Velkopolského.162 Jan  tyto  své  nároky 

prezentoval roku 1329 postoupením Pomoří (byť jen  pro forma) Řádu německých rytířů se 

zdůrazněním Eliščiny role jako dědičky těchto práv, protože ta o rok později vydala vlastní 

listinu v této záležitosti.163 

Hlavní zájem české krále se přesunul do Slezska rozdrobeného na mnoho údělů. Naproti 

tomu do pokračujících bojů o polský trůn, které skončily korunovací Vladislava Lokýtka roku 

1320, nezasáhl.164 Následná léta 1321 – 1323 můžeme považovat za vrchol Lokýtkova vlivu 

ve  Slezsku,  jak  ukazuje  jeho  zákrok  v souvislosti  s dědictvím  olešnického  knížectví.165 

V momentu Lokýtkovy korunovace se s ním ve velmi přátelských vztazích nacházeli hlavně 

synové  Bolka  I.  Svídnického  –  Bernard  Svídnický,  Bolek  II.  Minsterberský  a  Jindřich 

Javorský – vztazích navíc umocněných manželskými svazky.  Ale i řada dalších slezských 

knížat byla úzce svázána s Lokýtkovou politikou.166 Naopak důležitou roli na přelomu 10. a 

20. let hrál na českém dvoru Boleslav III. lehnicko – břežský, od r. 1321 zde byl zástupcem 

krále.167

Roku 1323 začal Jindřich VI. hledat pomoc proti svému nepokojnému bratru Boleslavu 

III.  lehnicko – břežskému. Obrací se na Lokýtka a snad mu dává své vévodství v léno.168 

Následujícího  roku  1324  se  potom obrací  na  Ludvíka  Bavora  a  od  roku 1325 se  začíná 

orientovat  na  Čechy.169 V roce  1324 dokonce  získal  Lokýtek  od  Konráda  I.  Olešnického, 

Boleslava III., Jindřicha VI., vratislavské kapituly a města Vratislavi slib podřízení se jeho 

majestátu.170 Nejnověji  se  v literatuře  objevil  názor,  který vystoupil  proti  vcelku zažitému 

názoru, že totiž Jindřich VI. odkázal Lokýtkovi své knížectví. Tato informace se podle všeho 

opírá o formulaci jediného pramene, totiž kroniky Janka z Czarnkowa.171 Spíše však šlo o to, 

aby byl z dědictví vyjmut Jindřichovi nepřátelský Boleslav III. Odkaz měl tedy připadnout 

Konrádu  I.Olešnickému.172 To  by  ostatně  dokazovala  listina  Ludvíka  Bavora  z 20.  dubna 

1323, v níž Jindřichovi přiznal, že jeho knížectví mohou dědit i jeho dcery – jedna z nich byla 

162 Oswald  Balzer,  Królestwo Polskie...,  s.  384;  k právním nárokům českého krále  viz  Bronisław Nowacki, 
Czeskie roszczenia..., s. 74 – 81.
163 Tamtéž, s. 386 – 387.
164 Lenka Bobková, Územní politika..., s. 35 – 36.
165 Wojciech Nowacki, Śląsk i Królestwo czeskie..., s. 241; Bronisław Nowacki, Czeskie roszczenia..., s. 96.
166 Tamtéž, s. 240.
167 Wojciech Iwańczak, Jan Luksemburski i Polska..., s. 15.
168 J.  Kochanowska – Wojciechowska,  Stosunek  Śląska do Polski  i  Czech w latach 1321 – 1339,  Roczniki 
historyczne 4, 1928, s. 7 – 8.
169 Tamtéž, s. 9.
170 Wojciech Nowacki, Śląsk i Królestwo czeskie..., s. 242.
171 MPH II, s. 688.
172 Wojciech Nowacki, Śląsk i Królestwo czeskie..., s. 243.

28



se mělo dokončit oddělování Slezska od Polska.153 Zůstává však sporné, nakolik lze brát vývoj 

v tomto směru takto přímočaře, minimálně milníky jím vyznačené pro přelom 12.a 13. století 

se stejně tak týkaly i jiných částí Polska. Dějové uzly vyznačené roky 1295 a 1300 se stejně 

jako Slezska týkaly například Mazovska, které se později, na rozdíl od Slezska, stalo součástí 

polského království. Naopak podle Oswalda Balzera zůstává Slezsko až do roku 1327 součástí 

organizmu Polska.154 Co to však v té době bylo Polsko? Měli bychom ho podle jeho teorie 

vymezovat  geograficky,  církevně  –  podle  hranice  arcidiecéze,  nebo  podle  Lokýtkova 

panování? Pokud jde o pronikání  české moci  do Slezska,  potom bychom jako přelomové 

období označili léta 1327 – 1336.155 Avšak postupujme po pořádku.

První lucemburské snahy o revindikaci polského panování Přemyslovců sahají do let 

1312 – 1314, dokdy se datují Janovy úmluvy s Habsburky a Ludvíkem Bavorem týkající se 

tažení  do  Polska.156 Zde  tedy  Jan  vznášel  nárok  ještě  na  celé  Polsko.157 Vztah  Jana 

Lucemburského k Polsku je však třeba vidět právě v kontextu evropské politiky, kdy Polsko 

stálo na straně papežské, Jan na straně císařské.158

Jan Lucemburský po svém nástupu na český trůn nehledě k reálné situaci nepřestal ve 

své  titulatuře  uvádět  také  titul  polského  krále.159 V tom se  ostatně  nelišil  od  svých dvou 

předchůdců na českém trůně – Rudolfa  Habsburského a  Jindřicha  Korutanského.160 Je ale 

třeba dodat, že právní základ Janových nároků na polskou koruny nebyl nikterak vratký.161 

Přesněji  řečeno nároků na „velkopolskou“ korunu.  Ta totiž  vyplývala  z dědických nároků 

153 Tamtéž, s. 269.
154 Oswald Balzer, Królestwo Polskie 1295 – 1370, Kraków 2005, s. 389.
155 K této problematice široká literatura (viz i následující poznámky): Bronisław Nowacki, Czeskie roszczenia do 
korony ...; Otfrid Pustejowski,  Schlesiens Übergang ...; Lenka Bobková,  Územní politika ...; Lenka Bobková, 
Odraz státní ideologie v lucemburské územní politice, FHB 12, s. 251 – 267; František Čáda, Právní začlenění  
Slezska do zemí českých, in:  Slezsko, český stát a česká kultura, Opava 1946, s. s. 65 – 74; Jan Dąbrowski, 
Warunki  podboju  Śląska  przez  Czechy  1327  –  1331,  Kraków  1931;  Johannes  Kopietz,  Böhmische 
Landeshauptmannschaft in Breslau unter dem König Johann und dem Kaiser Karl IV., Breslau 1907; F. Melzer, 
Die  Ostraumpolitik  König  Johannes  v.  Böhmen,  Jena  1940;  S.  Nowogrodzki,  Zabór  Śląska  w  XIV  wieku, 
Katowice  1939;  Anna  Lipska,  Jak  oderwano  Śląsk  od  Polski,  in:  Dzieje  Śląska,  red.  Karol  Maleczyński, 
Warszawa 1955, s. 63 – 70; Josef Macůrek, Dějiny Slezska do poloviny 14. století, in: K otázkám dějin Slezska, 
red. A. Grobelný, Ostrava 1956, s. 20 – 35; Bronisław Włodarski, Polityka Jana Luksemburczyka wobec Polski  
za czasów Władysława Łokietka, Lwów 1933;  Historia Śląska. Tom I do roku 1763, część I do połowy XIV  
wieku, pod. red. Karola Maleczyńskiego, Wrocław 1960, s. 544 – 565.
156 Edmund Długopolski,  Władysław Łokietek na tle swoich czasów, Kraków 20092, s. 149 – 158; Bronisław 
Nowacki, Czeskie roszczenia..., s. 93.
157 Bronisław Nowacki, Czeskie roszczenia...
158 Wojciech Iwańczak, Jan Luksemburski i Polska, in: Polacy w Czechach, in: Czesi we Polsce X – XVIII wiek, 
Lublin 2004, s. 14; Oswald Balzer, Królestwo Polskie..., s. 381.
159 Lenka Bobková, Územní politika..., s. 35.
160 Antonín  Haas,  Kancelář  Jindřicha  Korutanského  ...,  s.  78  –  79;  k Jindřichově  kanceláři  viz  Richard 
Heuberger, Das Urkunden- und Kanzleiwesen der Grafen von Tirol, Herzoge von Kärnten, aus dem Hause Görz, 
MIÖG Ergänzungsband 9, 1915, s. 50 – 177, 265 – 397.
161 Wojciech Iwańczak, Jan Luksemburski i Polska..., s. 14.
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Smrtí Václava III., a dost možná, že už Václava II., končí přemyslovské působení ve 

Vratislavsku. Následníci přemyslovských králů, Rudolf Habsburský a Jindřich Korutanský, na 

tyto přemyslovské expanzivní plány neměli ani pomyšlení, majíce dost starostí se stabilizací 

situace v samotném království.146

Synové  Jindřicha  V.  Tlustého,  Boleslav  III.,  Jindřich  VI.  a  Vladislav,  však  ani 

v bezprostředně  následujících  letech  po  vymření  Přemyslovců  nepřestali  být  v kontaktu 

s českým,  resp.  moravským  územím.  Mám  zde  na  mysli  jejich  krátkodobé  vládnutí  na 

Opavsku, kterého se ujali jako náhrady za nesplacené věno Boleslavovy manželky Markéty. 

Počátek  této  epizody  datujeme  rokem  1309147 a  konec  spadá  mezi  červen  1311  a  srpen 

1313.148 Vykonávání  panovnických  práv  na  Opavsku  je  u  nich  doloženo  velice  slabě, 

prakticky jen jedinou listinou,149 avšak v letech 1309 – 11 se u nich konsekventně objevuje 

titul opavského vévody.150 Jeho užívání končí dohodou s Janem Lucemburským z 11.6. 1311 

o navrácení Opavska, ke kterému dojde po zaplacení věna Boleslavovy manželky Markéty, 

které obnášelo osm tisíc hřiven stříbra.151

Tím jsme se dostali již k období po nástupu Lucemburků na český trůn, kteří v mnohém 

navazovali na slezskou politiku Václava II. a Přemysla Otakara II. Ovšem v kvalitativním i 

kvantitativním měřítku ji povznesli výrazně výše. Slezsko, které se do té doby vyvíjelo jako 

jeden  z údělů  raněstředověkého  Polska,  které  již  nyní  neexistovalo,  se  však  v této  době 

především politicky začíná silně orientovat na sousední české království.  To by nebylo až 

takovou novinkou. Nová na tomto procesu byla ale síla oněch vazeb a to, jakým způsobem 

byly realizovány.

Jako milníky v oddělování Slezska od Polska viděl Josef Joachim Menzel roky 1163, 

1175, 1202152 a na přelomu 13. a 14. století potom roky 1295, 1300, 1320. V těchto meznících 

146 Josef  Šusta,  Dvě  knihy  českých  dějin.  Kus  středověké  historie  našeho  kraje.  Kniha  druhá.  Počátky  
lucemburské 1308 – 1320, Praha 2002, s. 62 – 123; Vratislav Vaníček, Velké dějiny zemí koruny české, svazek  
III, 1250-1310, Praha 2002; Robert Antonín, Jindřich Korutanský, in: Marie Ryantová, Petr Vorel (ed.),  Čeští  
králové, Praha – Litomyšl 2007, s. 155 – 171; Antonín Haas,  Kancelář Jindřicha Korutanského 1306 – 1310, 
Zprávy českého zemského archivu IX, 1946, s. 67 – 101; Ludwig Schlesinger,  Die Deutschböhmen und die 
Regierung Heinrichs von Kärnten, MVGDB 5, 1867, s. 69 – 80; August Jaksch, Geschichte Kärntens bis 1335.  
II. Band 1246 – 1335, Klagenfurt 1929, s. 145 – 237; Claudia Fräss – Ehrfeld, Geschichte Kärntens. Band I: Das 
Mittelalter, Klagenfurt 1984, s. 368 – 397.
147 Antoni Barciak, Tytuł opawski książąt wrocławsko – legnickich w początkach XIV wieku, in: Ludzie, Kościół,  
Wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy środkowej, Warszawa 2001, s. 445 – 452 (zde s. 
446).
148 Tamtéž, s. 451 – 452.
149 RBM III, č. 1908.
150 Antoni Barciak, Tytuł opawski..., s. 449.
151 Tamtéž, s. 449, 451.
152 Josef Joachim Menzel,  Schlesiens Trennung von Polen und Anschluss an Böhmen im Mittelalter, ZfO 27, 
1978, s. 263 – 264.
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přímo jemu 350 hřiven stříbra.135 Též vydáno toho roku jménem vévody korutanským poslům 

450 hřiven stříbra na věno jeho dceři, která se provdala za Otu Korutanského.136 Celkem za 

tento rok měl  přijmout  poměrně  vysokou částku 1267 hřiven stříbra.137 Za rok 1301 bylo 

Bolkovi  dvakrát  vyplaceno 476 hřiven stříbra,  později  dalších 80 hřiven a  pro zaopatření 

vojáků 83 hřiven.138 Pro roky 1302 – 1303 městské účty evidují výdaje ve prospěch biskupa, 

který tehdy vykonával opatrovnictví. První rok zde nacházíme dávky biskupovi ve výši 100 

hřiven,  16 „karreate“ piva a 5 hřiven lučištníkům.139 Druhý rok město biskupovi odvedlo 

pouze  16  hřiven  stříbra  na  pivo.140 Zápisy  z následujících  dvou  let  se  již  týkají  české 

opatrovnické správy. 1304 odvedeno Benešovi z Vartenberka, starostovi českého krále, 120 

hřiven stříbra. K témuž  roku se mezi záznamy o distributech z městské kasy nachází záznam 

o vydání 68 hřiven a 4 věrdunků stříbra  „in legatione ad regem“.141 Čeho se ono poselství 

k českému  králi142 týkalo?  Jistě  nepochybíme,  budeme-li  jej  klást  do  souvislosti  s 

Václavovým přejetím opatrovnictví ve Vratislavsku a s vydáním listiny z 8. ledna 1303, o níž 

byla řeč výše. Není tedy vyloučeno, že se mohlo jednat o taxu za vydání listiny.143 K roku 

1305 je datován poslední zápis týkající  se českého krále.  V onom roce mu město odvedlo 

částku 47 hřiven stříbra.144 Zda se to týkalo Václava II. nebo až jeho syna, nelze z charakteru 

zápisu rozhodnout. Každopádně město odvedlo ten rok také 80 hřiven Boleslavu III., který se 

v září vrátil z Čech.145

Jak  vidíme,  částky  nárokované  od  města  Vratislavi  opatrovníky  synů  Jindřicha  V. 

v letech 1299 – 1305 hodně kolísaly. Z tohoto pohledu jsou nároky českého starosty a krále 

v letech 1304 – 1305 řádově desetkrát nižší,  než částky,  které od města vymáhal  v závěru 

svého života Bolek Svídnický. Nesmíme však pustit ze zřetele tu skutečnost, že máme před 

sebou  pramenné  svědectví  jen  části  vratislavského  knížectví,  města  Vratislavi.  Situace 

v celém knížectví pak pochopitelně mohla vypadat jinak.

135 Tamtéž, s. 4.
136 Tamtéž, s. 5.
137 Tamtéž, s. 6.
138 Tamtéž, s. 7 – 8.
139 Tamtéž, s. 11 – 12.
140 Tamtéž, s. 12 – 13.
141 Tamtéž, s. 15.
142 Z jiných  králů by přicházel  v úvahu již  jedině Albrecht  Habsburký.  Jemu by ale  vratislavská města rada 
neměla žádný důvod vysílat posly.
143 Ke kancelářským taxám viz Ivan Hlaváček, Studie k diplomatice Václava IV. VIII. Kancelář a její postavení  
na královském dvoře (Taxy a platy v kanceláři), SAP 14/1, 1964, s. 238 – 255.
144 CDS III,  s.  16;  Tomasz  Jurek  hovoří  nepřesně  o  500  hřivnách  viz  Tomasz  Jurek, Dziedzic Królestwa 
Polskiego...,s . 105; Wojciech Nowacki taktéž nepřesně o 50 hřivnách viz Wojciech Nowacki, Śląsk i Królestwo 
czeskie..., s. 239.
145 CDS III, s. 17.
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privilegiích,  „que poterunt racionabiliter ostendere“.122 Některými autory bývá tato listina 

považována  za  konfirmaci,123 avšak  tím  podle  mého  názoru  není.  Chybí  zde  jakékoliv 

konfirmační sloveso a především se ani obsahově nejedná o potvrzení práv; jde pouze o slib 

jejich dodržování.124 

Pozice  Jindřicha  Hlohovského  se  znovu  upevnila  po  smrti  jeho  bratra  Konráda 

Hrbatého, když převzal jeho zaháňský úděl.125 V květnu 1305 vystupuje jako český starosta ve 

Vratislavi znovu biskup Jindřich z Wierzbna.126 Po smrti Václava II. chtěl Jindřich Hlohovský 

zřejmě ovládnout Vratislavsko, ale Václav III.  zde byl  ještě uznáván za opatrovníka synů 

Jindřicha V.127 Po jeho smrti se české pozice na Vratislavsku hroutí. 

Václav II. Vratislavsko z titulu opatrovníka spravoval podobným způsobem jako polská 

území  –  pomocí  jmenovaný  starostů  (capitaneus).  Starosta  vykonával  v zásadě  to,  co  by 

vykonával  přítomný  panovník.128 S touto  funkcí  se  poprvé  nesetkáváme  až  v souvislosti 

s polskou politikou Václava II. Své starší kořeny měla v panovnické praxi Přemysla Otakara 

II.  ve  Štýrsku.129 Jako  královští  starostové  ve  Vratislavsku  vystupují  Fryčko  z Čakovic, 

později Beneš z Vartenberka.130 Prvně jmenovaný navíc v té době vystupuje rovněž s titulem 

starosty Gdaňského Pomoří a Kujav, objevuje se také v poněkud záhadné funkci „camerarius 

Regni Polonie“.131 Na podzim 1304 využíval Václav II. podle všeho jednotek z Vratislavska 

v bojích proti Habsburkům vytáhnuvším tehdy do Čech pod Kutnou Horu.132

Pramenem,  který  spolehlivě  vypovídá  o  vratislavském  opatrovnictví  nejprve  Bolka 

Svídnického, později vratislavského biskupa Jindřicha z Wierzbna a nakonec Václava II., jsou 

zlomky vratislavských městských účtů.133 Podívejme se na jejich údaje. K výdajům za rok 

1299 je zaznamenána dávka Bolku Svídnickému 93 hřiven.134 Za rok 1300 se ho týká několik 

zápisů: výdej města vévodovi 53 hřiven na cestu jeho dcery za vévodou bavorským; dále 

122 Breslauer Urkundenbuch I, bearb. von Georg Korn, Breslau 1870, č. 73.
123 Wojciech Nowacki, Śląsk i Królestwo czeskie..., s. 239.
124 Podrobněji se tímto problémem zabývám v kapitole o vratislavských a kladských konfirmačních listinách.
125 Tomasz Jurek, Dziedzic Królestwa Polskiego..., s. 103.
126 Tamtéž, s. 105.
127 Tamtéž; Wojciech Nowacki, Śląsk i Królestwo czeskie..., s. 239.
128 Robert Antonín, Zahraniční politika..., s. 247.
129 Tamtéž;  Robert  Antonín,  Hejtmanský  úřad  v politice  posledních  Přenyslovců,  in:  Hejtmanská  správa  ve 
vedlejších zemích Koruny české, ed. Lenka Bobková, Martin Čapský, Irena Korbelářová a kol., Opava 2009, s. 
25 – 49 (zde s. 28 – 42).
130 Tomasz Jurek, Polska pod władzą obcego króla. Rządy czeskie w latach 1391 – 1306, in: Król w Polsce XIV i  
XV wieku, pod red. Andrzeja Marca i Macieja Wilamowskiego, Kraków 2006, s. 187 – 220 (zde s. 201 – 202).
131 Robert Antonín, Zahraniční politika..., s. 265; Geschichte Schlesiens..., s. 142 – 143.
132 Continuatio  Zwetlensis  II,  MGH  SS  IX,  s.  661,  „de  Polonia  Wratislaviense“;  Tomasz  Jurek,  Dziedzic 
Królestwa Polskiego..., s. 103.
133 CDS III. Rechnungen der Stadt Breslau, hrsg. von Colmar Grünhagen, Breslau 1860.
134 Tamtéž, s. 3.
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až  po  smrti  Václava  III.114 Tehdejší  hranici  mezi  knížectvím  Jindřicha  Hlohovského  a 

polským královstvím Václava II. tvořila řekla Obra. Oba dva však vydávají několik listin pro 

příjemce  z jejich  pohledu  z  „druhé“  strany  Obry.  Dá  se  tudíž  předpokládat,  že  zde  asi 

docházelo k nějakým vzájemným bojům, byť se střídavými úspěchy obou stran.115

Roku 1301 však umírá Bolek Svídnicko –Javorský, zanechav po sobě nedospělé děti, 

jejichž opatrovníkem se stal blízký spojenec českého krále, braniborský markrabě Heřman,116 

který  do  Svídnice  vyslal  svého  zástupce  Waltera  z Barby.117 Zároveň  se  však  Bolkovým 

úmrtím uvolnilo vykonávání opatrovnictví nad syny Jindřicha V. Tohoto opatrovnictví se měl 

ujmout Václav II., ale ve Vratislavi vystoupila protičeská opozice pod vedení Walthera  de 

Pomerio, která si vynutila změnu opatrovníka, kterým se nyní stal nově zvolený vratislavský 

biskup Jindřich z Wierzbna.118 Úmrtím Bolka Svídnického se uvolňuje poměrně volné pole 

působnosti  pro  Václava  II.  a  oslabuje  se  postavení  Jindřicha  III.  Hlohovského,  který 

v Bolkovi ztratil významného spojence. Přívrženci hlohovského vévody ve Velkopolsku sice 

stále existovali, ale jejich počet nebyl příliš vysoký.119

Václav se rozhodl k sobě úžeji připoutat  jednoho ze svých slezských svěřenců, synů 

Jindřicha V. Tlustého, totiž Boleslava III. Začátkem roku 1303, kdy se zřejmě Václav ujal 

přímého  vykonávání  opatrovnictví,  se  Boleslav  oženil  s dcerou  Václava  II.  Markétou  a 

odcestoval  do Čech k tchánově dvoru.120 Zároveň mu Boleslav  postoupil  pravobřežní  část 

Dolního Slezska, kterou ovšem v té době držel Jindřich III. Hlohovský.121 Kromě toho český 

král vydal pro město Vratislav listinu, v níž sliboval, že ho bude zachovávat v jeho právech a 

114 Tomasz Jurek, Dziedzic Królestwa Polskiego książe głogowski Henryk (1274 – 1309), Kraków 2006, s. 87 – 
89; Kateřina Charvátová, Václav II..., s. 201.
115 Tomasz Jurek, Dziedzic Królestwa Polskiego..., s. 85 – 87.
116 Roku 1303 zastavil Václav braniborskému markraběti Heřmanovi Míšeň (Tomasz Jurek, Dziedzic Królestwa 
Polskiego..., s. 100; Dvořáčková-Malá,  Braniboři v Čechách..., s. 153; Josef Šusta,  Soumrak Přemyslovců..., s. 
616; Vratislav Vaníček, Velké dějiny..., s. 464); právě Heřmanovi svěřil Václav správu země během uherského 
tažení  v roce  1304 a  ve  stejném roce  bojoval  po Václavově boku proti  římskému králi  (Dvořáčková-Malá, 
Braniboři v Čechách..., s. 155 – 156).
117 Wojciech Nowacki, Śląsk i Królestwo czeskie w dobie jednoczenia państwa polskiego. Obszar wpływów  -  
lenno – kraj koronny, in:  Czechy – Polska – Wielkopolska. Studia z dziejów średnowiecza ofiarowane proef.  
Bronisławowi  Nowackiemu,  red.  Zbyszko  Górczak,  Jacek  Jaskulski,  Poznań  2009,  s.  239;  Tomasz  Jurek, 
Dziedzic Królestwa Polskiego..., s. 90; Kateřina Charvátová, Václav II..., s. 201; Robert Antonín,  Karel IV. a  
odkaz „polské“ politiky..., s. 61.
118 Tomasz Jurek, Dziedzic Królestwa Polskiego..., s. 90.
119 Tamtéž, s. 91 – 94; Antoni Barciak, Czechy i ziemie południowe Polski..., s. 126.
120 Tomasz Jurek,  Dziedzic Królestwa Polskiego..., s. 100; Vratislav Vaníček,  Velké dějiny..., s. 467; Kateřina 
Charvátová, Václav II...,  s.  201;  Josef  Šusta,  Soumrak Přemyslovců..., s.  617;  Bronisław Nowacki,  Czeskie  
roszczenia..., s. 60; Antoni Barciak, Polityka czeska wobec ziem polskich..., s. 243; Robert Antonín, Karel IV. a  
odkaz „polské“ politiky..., s. 61.
121 ACRB I.,  č. 75, s. 117;  Bronisław Włodarski,  Polska i Czech 1250 – 1306..., s. 174; Kateřina Charvátová, 
Václav II..., s. 201.
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přelomu 13. a 14. století,105 rozsáhlá literatura  rovněž existuje ke korunovaci Přemysla  II. 

Velkopolského  v roce  1295.106 Po  druhé  světové  válce  vznikaly  relevantní  práce  jak  na 

německé,107 tak  na  polské  straně.108 V českém  bádání  nacházela  svůj  odraz  Václavova 

„polská“ politika ve většině pracích dotýkajících se samotného Václava II.109 Nejnověji máme 

k dispozici disertaci Roberta Antonína, který se zabýval Václavovou zahraniční politikou až 

do jeho hnězdenské korunovace roku 1300.110

Můžeme se tedy přesunout na samý přelom 13. a 14. století a soustředit se výhradně na 

česko – slezské vztahy, nechávaje stranou polskou politiku Václava II, i když pochopitelně ne 

vždy lze obě oblasti od sebe oddělovat, neboť tvořily spojité nádoby jednoho problému. Bylo 

to opět Vratislavsko, o nějž se rozhořel „boj“. Roku 1296 umírá vratislavský vévoda Jindřich 

V. Tlustý,111 který po sobě zanechal tři nedospělé syny. Jako opatrovník se jich ujímá Bolek I. 

ze svídnicko – javorské větve. Ten se po boku Jindřicha III. Hlohovského stává nejvýraznější 

osobou  na  slezské  politické  scéně.  Společně  se  zpočátku  sbližují  s Václavem II.  Jindřich 

Hlohovský se také účastní Václavovy velkolepé pražské korunovace roku 1297,112 záhy však 

začínají usilovat o politiku nezávislou na českém králi.113 Od roku 1301 se také objevuje nová 

Jindřichova titulatura  „heres Regni  Polonie“,  která  měla  vyjadřovat  nositelovy nároky na 

Velkopolsko, dost možná, že přímo na královský titul. Užil ji ještě roku 1304, později znovu 
105 Jan Baszkiewicz, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomnie XIII  a XIV wieku, Warszawa 
1954; po více než 50 letech vydal autor studii shrnující dosavadní bádání k tématu a rozpracovávající nová řešení 
Jan Baszkiewicz,  Odnowienie  Królestwa Polskiego 1295 – 1320, Kraków 2008;  Oswald  Balzer,  Królestwo 
polskie...;  Aleksander  Semkowicz,  Walka  o  monarchią  1288-1294,  KH 5,  1891;  Gerard  Labuda,  Uwagi  o  
zjednoczeniu państwa polskiego na przelomie XIII i XIV wieku, KH 62/3, 1955; Janusz Bieniak, Wielkopolska,  
Kujawy, zemi łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300 – 1306, Toruń 
1969;  Tomasz Nowakowski, Małopolska elita wladzy wobec rywalizacji o tron krakowski w latach 1288-1306, 
Bydgoszcz 1992; Maciej Maciejowski,  Orientacje polityczne biskupów metropolii gnieźnieńskiej 1283 – 1320, 
Kraków 2007, s. 193 – 273.
106 Z novějších  prací  viz  sborník  vyšedší  k 700.  jubileu  korunovace  Przemysl  II.Odnowienie  Królewstwa 
Polskiego,  ed.  J.  Krzyżaniakowa,  Poznań  1997;  Bronislaw Nowacki,  Przemysl  II.  ksiaze  wielkopolski,  król  
polski 1257-1295, Poznaň 1995; Maciej Maciejowski, Orientacje polityczne biskupów..., s. 153 – 193; viz také 
diskuze na stránkách Kwartalniku Historycznego (KH 112, 2005/3, s. 111 – 134; 113, 2006/1, s. 103 – 111; 114, 
2007/3,  s.  91 – 102)  o  korunovačních  přípravách  Přemysla  II. mezi  Jarosławem Nikodemem a Tomaszem 
Jurkem. 
107 G.Grawert-May, Das staatsrechtliche Verhältnis..., s. 93 – 103.
108 Bronisław Nowacki, Czeskie roszczenia...; Antoni Barciak, Czechy a zemie poludnowej Polski....
109 Josef Žemlička,  Století posledních Přemyslovců, Praha 1998, s. 230 – 255; Vratislav Vaníček, Velké dějiny 
zemí koruny české, svazek III, 1250-1310, Praha 2002, s. 414 – 454; Kateřina Charvátová, Václav II. Král český  
a polský, Praha 2007, s. 114 – 192; Přemysl Bar,  Nieudana próba opanowania księstwa wrocławskiego przez  
Wacława II w latach 1289-1290, in: Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów, Poznaň 2007, s. 201 
– 210.
110 Robert Antonín, Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283 – 1300, Brno 2009, zvláště s. 114 – 147.
111 Andrzej Walkówski, Urkunden und Kanzlei Heinrichs V. (des Dicken). Eine Ergänzung, JSFWUB 35, 1994, 
s. 33 – 45; Zygmunt Boras, Książęta piastowscy Śląska, Katowice 1974, s. 157 – 168.
112 Robert Antonín,  Karel IV. a odkaz „polské“ politiky..., s. 60; ke korunovaci nejnověji Demeter Malaťák, 
Korunovace  přemyslovských  králů,  in:  Stát,  státnost  a  rituály  přemyslovského  věku,  ed.  Martin  Wihoda  a 
Demeter Malaťák, Brno 2006, s. 47 – 66 (zde s. 63 – 64).
113 Tamtéž.
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století  –  a  to  sice  Kronika  tzv.  Beneše  Minority.97 Jejich  informace  se  částečně  shodují. 

Doplňují je navíc údaje z kroniky Přibíka Pulkavy z Radenína. Potíž je ale v tom, všechny 

tyto prameny vznikaly v daleko pozdější době a ne vždy je zřetelné, o jaké relace se jejich 

autoři v této části opírali. Často jsou skloňovány dědické úmluvy, které měli uzavřít Přemysl 

Otakar II. a Jindřichem Probem, o nichž hovoří Pulkava.98 Nejnověji navrhl Robert Antonín 

zajímavé  řešení  těchto  spletitých  událostí.  Jindřich  se  totiž  měl  Kladska  ujmout  jako 

rekompenzace  za  Krosensko,  které  se  stalo  obětí  Přemyslova  vyjednávání  o  Jindřichovo 

propuštění ze zajetí v roce 1276.99 K dohodě o takovém odškodnění mělo dojít logicky ještě 

za Přemyslova života.100 Je tedy dost dobře možné, že se Jindřich IV. Vratislavský Kladska 

neujal  rozhodnutím  Rudolfa  Habsburského,  ale  její  ovládnutí  souviselo  ještě  ze  starší 

dohodou s českým králem.

I. 3. Slezsko a Čechy 1290 – 1341
Následujícímu  období  let  1278  –  1290,  tj.  od  smrti  Přemysla  Otakara  II.  do  úmrtí 

Jindřicha IV. Vratislavského, je věnována samostatná kapitola. Stejně tak okolnostmi skonu a 

sepsání  testamentu  vratislavského  knížete  se  zabývá  zvláštní  kapitola.  Proto  můžeme 

přeskočit v dějové lince až do 90. let 13. století. Od konce 80. let dostávají česko – slezské a 

potažmo česko – polské vztahy novou dimenzi  díky mocenskému průniku Václava II.  do 

Horního Slezska a vzápětí do Malopolska. Nemá podle mého názoru smysl na tomto místě 

reprodukovat  podrobně  všechny  události,  které  se  Václavovy  polské  politiky  týkaly. 

K danému tématu  máme k dispozici  bohatou  literaturu.  Pokud jde o starší  práce,  zájemce 

může sáhnout po knize nebo přehledové studii Bronisława Włodarského,101 z českého pohledu 

po knize Josefa Šusty,102 nebo po rozsáhlé studii Fritze Graebnera103 či J.B. Nováka.104 Řadu 

informací lze nalézt v polských pracích, které se věnují polskému sjednocovacímu procesu na 

97 Ladislav Dušek, Benedicti Minoritae dicti Chronica et eius continuatio, in: Zakony francizskanskie w Polsce, 
red. Jerzy Kłoczowski, t. I.  Franciszkanie w Polsce sredniowiecznej , cz. 3 i 3: Franciszkanie na ziemiach 
polskich, Kraków 1993, s. 365.
98 Antoni Barciak, Czechy a ziemie południowej Polski..., s. 103 – 104; Bronislav Włodarski, Polska i Czechy..., 
s.  90;  Karol  Maleczyński,  Polska, Austria,  Czechy i Brandenburgia...,  s.  189; Antoni Barciak,  Zagadnienie 
przynaleznosciziemi kłodzkiej w latach 1278-1290, Acta Universitatis Wratislawiensis 76, 1989, s. 147 – 154. 
99 Robert Antonín, Karel IV. a odkaz „polské“ politiky..., s. 53 – 56.
100 Tamtéž.
101 Bronislav  Włodarski,  Polska  i  Czechy...;  tentýž,  Przegląd  literatury  o  stosunkach  polsko  –  czeskich  za  
ostatnich Przemyślidów, KH 42, 1928.
102 Josef Šusta, Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví, Praha 1935
103 F. Graebner,  Böhmische Politik vom Tode Ottokars II. bis zum Aussterben der Přemysliden, MVGDB 41, 
1903, s. 314 – 344, 580 – 605; 42, 1904, s. 1 – 43, 117 – 184.
104 J. B. Novák, K nové literatuře a nově nalezeným pramenům o Václavu II., ČČH 12, 1906, s. 44 – 58, 149 – 
169, 261 – 273, 397 – 406.
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Jindřichu  III.  Heleny  s Friedrichem  III.  Hohenzollernským  –  norimberským  purkrabím  a 

věrným  straníkem  římského  krále.90 Další  úspěchy  měla  Rudolfově  politice  přinést  mise 

františkána Jindřicha z Brene.91 Zůstává otázkou, do jaké míry byla tato mise  úspěšná. Je ale 

zřejmé,  že  Jindřich  IV.  Vratislavský zůstával  na české  straně92,  i  když  nevyloučíme  jeho 

možné diplomatické kontakty s druhou stranou a jisté naskýtající se možnosti ve vzájemné 

spolupráci.

Vztah  vratislavského  knížete  prošel  velice  významnou  změnou  v okamžiku,  kdy  na 

bojišti padl král Přemysl Otakar II. Na vztah Jindřicha Vratislavského k českému králi v 70. 

letech zřejmě nemůžeme nahlížet  z politického hlediska jako na vztah dvou rovnocenných 

panovníků. Určitě ne v počátcích 70.let.93 26. srpnem 1278 se role obrací.94 Z chráněnce a dost 

možná obdivovatele mocného českého krále se nyní stává ten, který sám vzhledem k českému 

království vystupuje v roli silnějšího, ten, který se chce ucházet o poručnictví a správu nad 

českým územím. 

Sám  Jindřich  se  z největší  pravděpodobností  bitvy  na  Moravském  poli  neúčastnil, 

ačkoliv vojenské posily na bojiště zřejmě vyslal. Řeč narativních pramenů je sice nejednotná, 

avšak  proti  hovoří  jeho  itinerář.95 Každopádně  Jindřich  IV.  Probus  v tuto  chvíli  sehrál 

významnou úlohu, o tom nemůže být sporu. Spor můžeme vést o to, na jakém základě chtěl 

získat správu Čech a poručnictví nad následníkem trůnu. Zbraslavská kronika nám o jeho roli 

v podzimních událostech roku 1278 neprozrazuje zhola nic. Druhé pokračování Kosmovo nás 

pak informuje pouze o konečném dělení českého království. Z tohoto hlediska nejhodnotnější 

informace nám podává pamětní  zápis urbáře kláštera Panny Marie v Roudnici  nad Labem, 

který vznikl v roce 1338,96 a také poměrně pozdní pramen vzniknuvší až v 2. polovině 15. 

90 Ulrich Schmilewski, Rudolf von Habsburg..., s. 289; nešlo ale o matku Jindřicha IV. Vratislavského, ten byl 
synem ženy Jindřicha III. ovšem z prvního manželství; Zbigniew Zielonka, Henryk Prawy..., s. 12.
91 Ernst Maetsche, Heinrich von Brene (1240-1302), Schlesische Geschichtsblätter 3, 1942, s. 55 – 58.
92 To dokládá jeho přítomnost jako spojence českého krále na mírové smlouvě mezi Přemyslem a Rudolfem; 
Zbigniew Zielonka, Henryk Prawy..., s. 90 – 91.
93 Viz výše.
94 Anotni Barciak,  Ideologia polityczna monarchii Przemysla Otokara II. Studium z dziejów czeskiej polityki  
zagranicznej w drugiej połowie XIII w., Katowice 1982.
95 Antoni Barciak,  Polacy w bitwie pod Suchymi Krutami, Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego 72 (Prace 
historyczne  IV),  1975, s.  7 – 26;  svědectví  narativních pramenů k bitvě viz  Andreas  Kusternig,  Erzählende  
Quellen  des  Mittelalters.  Die  Problematik  mittelalterlicher  Historiographie  am  Beispiel  der  Schlacht  bei  
Dürnkrut und Jedenspeigen 1278, Wien-Köln 1982.
96 Decem registra censuum bohemica compilata aetate bellum husiticum praecedente, ed. Josef Emler, Praha 
1881, s. 8:  „Audita itaque de morte predicti domini Premisl, regis Boemie, fama incliti principes et domini,  
dominus Henricus,  qui  dux bonus Wratyslaviensis appelatur, et dominus Otto,  filius sororis predicti domini  
Premisl,  regis  Boemie,  marchio  Bramburgensis,  exercitibus  suis  validissime  congregatis,  cum  eis  regnum  
Boemie protinus adierunt. Qui tandem ante cicitatem Pragensem cum dictis suis exercitibus divisim se ponentes,  
uterque eorum capitaneus regni Boemie esse pro viribus postulabat. Cumque nobiles et cives civitatum predicti  
regni Boemie super eleccione capitanei mutuo discrepassent, prefati cives dominum Ottonem Bramburgensem 
per se in capitaneum eligentes...“
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územní ústupky.83 Aby toho nebylo málo,  tak se svými požadavky nyní  vystoupili  ostatní 

Piastovci  a  dokonce  i  braniborský  markrabě.  V této  komplikované  situaci  se  do  celé 

záležitosti  vkládá  Přemysl  Otakar  II.  a  snaží  se  vyjednávat  s Rogatkou.  Ta  nejsou  příliš 

úspěšná, a tak pod jeho koordinací dochází k válečnému střetu mezi oběma stranami, kde ale 

Rogatka slaví vítězství. Dochází k novému kolu vyjednávání, kdy Přemysl za cenu poměrně 

značných územních ztrát v oblastech dříve opanovaných Jindřichem IV. si konečně vymohl 

jeho  propuštění.84 Nemůžeme  se  však  zbavit  dojmu,  že  český král  těmito  ztrátami  pouze 

„kryl“ i své vlastní diplomatické plány na útratu Jindřicha IV. Vratislavského.85 Díky šikovně 

provedenému vyrovnání,  kdy byly vlastně uspokojeny všechny strany konfliktu vznášející 

nároky,  tak  mohl  český král  počítat  s podporou těchto  vévodů i  v budoucím očekávaném 

střetu  s římským králem.86 Kdo  ale  z tohoto  musel  mít  poněkud  smíšené  pocity,  byl  náš 

Jindřich IV. Ani jemu jistě nezůstalo skryto, že český král v této akci nebyl puzen ani tak 

starostlivostí o svého bývalého svěřence, jako spíše získání opory ve Slezsku proti Rudolfovi. 

Činil tak z titulu reálné mocenské pozice, nebo se mohl zaštiťovat vztahem quasiseniora ve 

vztahu  k vratislavskému  vévodovi.  Právě  to  je  hypotéza,  s níž  nejnověji  přišel  Robert 

Antonín.  Podle  jeho  názoru  lze  vést  ideovou  linku  podřízení  Slezska  českému  králi  od 

„vazalské listiny“ Jindřicha Proba snad z roku 1271, o níž byla řeč výše, až k definitivnímu 

ovládnutí  většiny  Slezska  Janem  Lucemburským.  Do  ní  by  mělo  podle  něj  zapadat  i 

Přemyslovo vystupování během Jindřichova zajetí v roce 1277, které by tak mělo dokládat 

vztah téměř vazalský, tak jak jej založila dohoda z roku 1271.87 Tento vztah se měl potom 

odrazit ve znění Jindřichova testamentu,88 ale o tom podrobněji ještě níže v textu.

Ať tak či tak, neměla tato, řekněme, chladná vypočítavost českého krále za následek 

odpadnutí  vratislavského  vévody  od  české  strany,  ačkoliv  příležitost  se  k tomu  nabízela. 

Rudolfa jistě nenechala klidným čilá Přemyslova iniciativa ve Slezsku, a proto se sám snažil o 

dosažení  jisté protiváhy v regionu. Navíc mohly-li  patřit  mezi  důvody Jindřichova zajetí  i 

říšské  události,  zasahoval  by  možná  nepřímo  Rudolf  ve  Slezsku  již  dříve.89  Mezi  jeho 

úspěchy patří jistě navázání spojeneckých styků s Boleslavem Rogatkou a svatba vdovy po 

83 Šlo o podíl na dědictví po Vladislavovi, salzburském arcibiskupu, Geschichte Schlesiens…, s. 120; Zbigniew 
Zielonka,  Henryk Prawy...,  s.  92 – 93;  E. Ligęza,  Udział  możnowładztwa w zamachu stanu na Henryka IV  
Prawego w 1277 r., Sobótka 31/4, 1976, s. 549 – 555; Wladimir Milkowitsch, Heinrich IV. und Bolesław II. im 
Jahre 1277, ZVGS 19, 1885, s. 370 – 385.
84 Geschichte Schlesiens…, s. 122.
85 Bronislav Włodarski, Polska i Czechy…, s. 74; Geschichte Schlesiens…, s. 121.
86 Ulrich Schmilewski, Rudolf von Habsburg…, s. 288.
87 Robert Antonín, Karel IV. a odkaz „polské“ politiky posledních Přemyslovců, Český časopis historický (dále 
jako ČČH) 108, 2010/1, s. 34 – 68.
88 Tamtéž, s. 60.
89 Přemysl Bar, Král a kníže..., s. 66.
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přesunout o dva roky vzad.76 Že mladého knížete a slavného českého krále pojil v této době 

úzký vztah, nemůžeme pochybovat. Méně věrohodná je ale jedna z listin, dochovaná opět ve 

formuláři Jindřicha Vlacha, ze které bychom mohli vyčíst až vztah téměř na úrovni vazal-

leník.77 V listině se můžeme dočíst,  že se vratislavský vévoda dává plně do péče českého 

krále,  svou politiku  plně podvazuje souhlasem téhož atd.  Ve vídeňském rukopise Zdeňka 

z Třebíče, který obsahuje tuto redakci formuláře Jindřicha Vlacha, se u tohoto kusu nalézá 

datum 24.11. 1270. To je ale velmi nepravděpodobné, neboť v té době se Přemysl Otakar II. 

nalézal na výpravě proti Filipu Sponheimskému. Naopak podle svědků uvedených na listině 

se dá jejich přítomnost ve Vratislavi daleko spíše předpokládat v roce 1271.78 Podle jiných 

názorů naopak tato listina ve skutečnosti nikdy nebyla expedována, sloužila totiž jako pouhé 

stylistické  cvičení.79 Ať  tak  či  tak,  je  pravdou,  že  na  ustanovení  této  listiny  v praxi  nic 

neukazuje.  Na  druhé  straně  se  ale  mladý  vévoda  z českého  vlivu  nevymanil,  zřejmě  ani 

nechtěl. Ve spleti slezských politických vztahů se v této době tak mocný spojenec Jindřichovi 

jistě hodil. Zřejmě se účastnil válečné kampaně českého krále do Uher v roce 1271,80 naopak 

výpravy tamtéž o dva roky později, ani tažení roku 1276 proti Rudolfovi přítomen nebyl.81 

Právě roku 1276 bychom se z jistých náznaků mohli  domnívat, že mezi oběma muži 

nastalo jisté ochladnutí  vztahů. V tom roce totiž  došlo k rozšíření Rudolfovy diplomatické 

aktivity a v této otázce si římský král nemohl nevšimnout nejmocnější postavy v této oblasti – 

Jindřicha  IV.  Vratislavského.  Adresoval  mu  návrh spojenectví,  který  obsahoval  i  nabídku 

přijetí  do  stavu  říšských  knížat.  Odpověď  vratislavského  vévody  (byla-li  jaká)  se 

nezachovala.82 Pokoření českého krále, mocného spojence vratislavského vévody, z roku 1276 

a  trvající  i  o  rok  později  dodalo  odvahy   Boleslavu  Rogatkovi  k postupu  proti  jeho 

vratislavskému synovci.  Svého příbuzného dal zajmout a násilím si na něm hodlal vynutit 

76 Tamtéž, s.337
77 RBM II, č.2284
78 Bronislav Włodarski, Polska i Czechy…, s. 60 – 61.
79 Winfried Irgang,  Die Jugendjahre…, s. 340.
80 Přemysl Bar, Král a kníže..., s. 63.
81 Bronislav Włodarski, Polska i Czechy…, s. 58, 68.
82 Johann Friedrich Böhmer, Oswald Redlich, Regesta Imperii VI, 1,Die Regesten des Kaiserreichs unter Rudolf,  
Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273 – 1313, Hildesheim – New York, 1969, č. 563; k tomu Ulrich Schmilewski, 
Rudolf von Habsburg…,  s. 287 – 292; zajímavá je zvláště nabídka přijetí  mezi říšská knížata.  Pokud se ale 
například blíže podíváme na národností složení Jindřichova okolí, musíme konstatovat, že bylo větším dílem 
německé. Jindřich se také nepochybně přimykal k německé kultuře. Zvláště ve 2. polovině 13. století se zvyšuje 
kolonizační ruch a proud německy hovořících ossadníků ve Slezsku. Ale na rozdíl například od Velkopolska či 
Malopolska, nebo vlastně i oblastí Horního Slezska, se v Dolním Slezsku velice silně germanizuje i politická 
elita  země,  i  díku značnému počtu přicházejících německých šlechticů a ministeriálů.  K tomu srov.  Tomasz 
Jurek, Obce rycerstwo...; nebo méně povedeně Ulrich Schmilewski, Der schlesische Adel bis zum Ende des 13.  
Jahrhunderts: Herkunft, Zusammensetzung und politisch-gesellschaftliche Rolle, Würzburg 2001.
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pasovským biskupem a odjel  do Říma,  promptně využil  náhlého uprázdnění  salzburského 

stolce a záhy na něj skutečně usedá, zatímco na jím uprázdněný stolec pasovský je dosazen 

vratislavský probošt Petr.  Za těmi všemi událostmi můžeme v pozadí vidět nitky,  které se 

neomylně sbíhají k rukám českého krále Přemysla Otakara II.70 Blízkým spojencem českého 

krále byl i další ze slezských knížat, Vladislav Opolský. Jejich souhru dokládá také společná 

regulace  sporných  hraničních  míst.71 Důležitou  událostí  se  stalo  úmrtí  českého  spojence 

Jindřicha III.  Bílého 3.12. 1266. Ten určil  za regenta svých dvou nedospělých dětí,  dcery 

Hedviky a syna Jindřicha, svého bratra, salzburského arcibiskupa Vladislava. Přesto ale český 

vliv zanechal ve Vratislavi hlubokou stopu.

I. 2. Jindřich IV. Vratislavský a Přemysl Otakar II.
Jindřich  IV.  Vratislavský se  narodil  zřejmě  v letech  1257-58 jako syn  Jindřicha  III. 

Bílého,  vratislavského  knížete,  a  matky  Judity  Mazovské.  Jeho  dětství  probíhalo 

pravděpodobně standardně až do té doby, kdy v roce 1266 zemřel jeho otec. Za poručníka 

mladého  vévody  byl  ustanoven  jeho  strýc,  salzburský  arcibiskup  Vladislav.  Dříve  se 

předpokládalo72,  že  salzburský metropolita  poslal  svého chráněnce  velmi  záhy na pražský 

dvůr.  Takové  předpoklady  jsou  opřeny o  svědectví  listin  dochovaných  ve  formulářových 

sbírkách,  ve  kterých  se  často  ovšem  nevyskytují  datační  údaje.  S chronologií  pohybu 

Jindřicha IV. tak v následujících letech nastávají trochu problémy. Skutečnost je ale taková, 

že poprvé je vratislavský vévoda prokazatelně doložený v Praze až 1.10. 1270, tedy v době, 

kdy již jeho strýc Vladislav nežil.73 Můžeme se tedy z toku následujících událostí domnívat, 

že regentství přešlo na českého krále.74 Winfried Irgang, který podrobil zkoumání právě tuto 

otázku, však dokázal, že v letech 1266 – 70 se Jindřich určitě nezdržoval trvale na pražském 

dvoře.  Místa  jeho  pobytu  se  střídala.  Ať  už  to  bylo  rodné  Vratislavsko,  nebo  Salcburk. 

Nemůžeme  vyloučit  ani  krátkodobé  pobyty  v Praze,  pro  ty  ovšem  hmatatelný  důkaz 

nemáme.75 Nabízí se ihned další otázka: Jak dlouho vratislavský následník v Praze pobýval? 

Ani tady nepanuje mezi historiky shoda. Dřívější názor, že tomu tak bylo až do roku 1273, 

Winfried  Irgang  odmítá  a  dokazuje,  že  počátek  samostatné  Jindřichovy  vlády  musíme 

70 Bronisłav Włodarski, Polska i Czechy…, s. 43.
71 Tamtéž, s. 27; Wojciech Dominiak, Ostatni władca Górnego Śląska..., s. 236 – 245.
72 Shrnutí dřívějších názorů: Winfried Irgang,  Die Jugendjahre Herzog Heinrichs IV. von Schlesien, Zeitschrift 
für Ostforschung 35, 1986, s.327
73 Kronika polska (Chronica Polonorum), ed. Ludwik Cwiklinski, MPH III., s.654- podle této kroniky měl být 
otráven
74 Winfried Irgang,  Die Jugendjahre…, s.335
75 Winfried Irgang,  Die Jugendjahre…, s.330
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Konečně  co  se  týká  politických  vztahů,  zaznamenaly  česko  –  slezské  kontakty  své 

výrazné zintenzivnění zhruba od počátku vlády Přemysla Otakara II. Právě 2. polovina 13. 

století byla dobou zvýšených českých expanzivních snah směrem na sever. Odkaz na české 

zájmy v této oblasti obsahovala již Zlatá bula sicilská59, ovšem jisté ambice tímto směrem si 

dělala i markrabata braniborská či míšeňská, občas ale do místních poměrů zasahoval římský 

král (Friedrich II.), zvláště pak po roce 1278.60 V první polovině 13. věku nebyl zájem Čech o 

Slezsko nijak systematický a souvislý.61 Jistým katalyzátorem se zdá být výše zmíněný sňatek 

Anny s Jindřichem II. Pobožným, který se dá vysvětlit jako snaha o vytvoření určité protiváhy 

vůči Děpolticům, kteří sem přišli v letech 1223-1224.62 Celkem rozpornou roli sehrál Václav 

I. v Lehnické bitvě, kam každopádně nedorazil, a o důvodech jeho nepřítomnosti není úplně 

jasno. Když se v 50. letech rozhořely boje mezi Čechami a Uhrami, zůstávali všichni synové 

Jindřicha  II.  Pobožného  neutrální.  Naopak  dochází  k česko  –  krakovskému  sblížení  díky 

kanonizaci sv. Stanislava, neboť část jeho relikvií byla uchovávána v Praze.63 Přemysl Otakar 

II. se setkal z celou řadou slezských knížat na své cestě do Prus roku 1254.64 Od konce 50. let 

se také český král začal postupně sbližovat s otcem našeho hrdiny Jindřichem III. Bílým.65 

Počátkem ledna 1259 vystupuje jako svědek na jedné listině vydané českým králem v Brně66, 

a  dále  jej,  včetně  ostatních  slezských  knížat,  s ním  sbližovalo  rovněž  tatarské  a  uherské 

ohrožení.  Tak se začalo odvíjet  pevné spojenectví  vratislavského vévody a českého krále, 

které se odrazilo i v Jindřichově účasti v bitvě u Kressenbrunu na Otakarově straně.67 Nevíme 

přesně,  která  ze slezských knížat  se  účastnila  slavnostní  korunovace českého krále  v roce 

1261, ale Jindřich III. mezi nimi asi nebyl.68 Zřejmě českého krále musíme hledat v pozadí 

zásnub  dcery  vratislavského  vévody  Hedviky  s Jindřichem  Durynským.69 Již  výše  jsem 

naznačil, jakou roli  sehrál bratr Jindřicha III., Vladislav, který  poté, co byl 25.5. 1265 zvolen 

59 Srov. Martin Wihoda, Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrtsvách paměti, Praha 2005; tentýž, Polská 
koruna českých králů, Český časopis historický 102, 2004. s. 721 – 744.
60 Ulrich  Schmilewski,  Rudolf  von  Habsburg  und  Schlesien,  JSFWUB  26,  1985,  s.  287  –  292;  Karol 
Maleczyński,  Polska,  Austria,  Czechy  i  Brandenburgia  w  latach  1278  –  1290,  in:  Wieki  srednie.  Práce  
ofiarovane T.Manteufflowi w 60 rocznice urodzin, Warszawa 1962, s. 185 – 199.
61 Antoni Barciak, Czechy a zemie poludnowej Polski…, s. 84.
62 Tamtéž, s. 84.
63 Bronisłav Włodarski, Polska i Czechy w drugiej połowie XIII i początkach XIV wieku, Lwów 1931, s. 15.
64 Jaroslav Goll, Čechy a Prusy ve středověku, Praha 1897, s. 21; Andrzej Jureczko, Henryk III Biały..., s. 82 – 
83.
65 Bronislav Włodarski, Polska i Czechy…, s. 36; Andrzej Jureczko, Henryk III Biały..., s. 71 – 117 (kapitola „W 
orbicie wpływów czeskich“).
66 RBM II., ed. Josef Emler, Praha 1882, s. 82, č. 209.
67 Bronisłav Włodarski, Polska i Czechy…, s. 36; Zbigniew Zielonka, Henryk Prawy, s. 66.
68 Bronisłav Włodarski, Polska i Czechy..., s. 38; Přemysl Bar, Král a kníže. Přemysl Otakar II. a Jindřich IV.  
Probus, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (dále jako SPFFBU) 2006, řada C, s. 59.
69 Bronisłav Włodarski,  Polska i  Czechy...,  s.  44;  H.  Jaekel,  Zur Geschichte  Hedwigs von Breslau und der  
Landgrafen Heinrich von Altenburg und Friedrich ohne Land, ZVGS 21, 1887, s. 225.
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podobným  způsobem  do  Opolska  olomoucký  biskup  Bruno.51 Hranice  se  stávala  rovněž 

prostupnější  i  pro  příslušníky  některých  šlechtických  rodů  z obou  zemí  –  na  listinách 

slezských knížat  se  objevují  jako  svědkové například  čeští  páni  Herbort  z Füllensteinu  či 

Zdislav  ze  Šternberka,  opačně  zase  v Čechách  rod  Barutů  či  Bibrštejnů.52 Ve Slezsku se 

objevuje několik šlechtických – vyšších i nižších – rodů, které měly český původ. Vystupují u 

různých knížat a je těžké říci,  zda je pojili  navzájem rodinné svazky.53 Podle zázraků sv. 

Hedviky  měl  být  jejím  přičiněním  vyléčený  z těžké  nemoci  český  šlechtic  Petr  Čech  ze 

Skašic.54 Úřad  podmaršálka  vykonával  na  svídnickém  dvoře  Bolka  I.  Jindřich  Čech, 

vystupující  na  dvorech  svídnických  knížat  v letech  1282  –  1316;  vlastnil  majetky 

v Hermannsdorfu  (Męcinka)  nedaleko  Javora  a  v Schreibersdofu  (Pisarzowice)  ležícím  u 

Kamenné Hory (Kamienna Góra).55 Jeho příbuznými možná byli Jan Čech a Konrád Čech 

objevující  se na Svídnicku na přelomu 13. a 14. století.  U některých rodů je jejich český 

původ sporný, máme zde na mysli pány ze Stínavy, z Brukalic a z Byčeně (z Byczenia, von 

Baitzen).56

Značnou roli sehrálo Slezsko směrem na české teritorium v přenosu kulturně – právních 

inovací  v oblasti  magdeburského  práva.  Z tohoto  směru  právě  vniklo  na  Moravu,  kde  jej 

máme  doloženo  již  ve  druhém  deceniu  13.  století,  v regionu  Horního  Slezska  sehrály 

důležitou roli  vlastním právem vybavené  Hlubčice.57 I  v hospodářské oblasti  můžeme v 2. 

polovině  13.  století  sledovat  určité  znaky sbližování  Slezska  a  českého království,  ať  již 

v oblasti horního práva či ikonografie brakteátových ražeb.58 

51 Antoni Barciak, Czechy a zemie połudnowej Polski..., s. 67.
52 Rolko koupil roku 1278 Frýdlant, Antoni Barciak,  Czechy a zemie połudnowej Polski..., s. 2; viz též Antoni 
Barciak,  Przybysze  z Czech  i  Moraw  w  otoczeniu  ksiąziąt  górnośląskich  w  średniowieczu,  in:  Polacy  w 
Czechach. Czesi w Polsce. V – XVIII wiek, red. H. Gmiterek, W. Iwańczak, Lublin 2004, s. 31 – 39.
53 Tomasz Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1996, s. 211.
54 MPH IV, s. 617; Tomasz Jurek, Obce rycerstwo..., s. 211.
55 Tomasz Jurek, Obce rycerstwo..., s. 211.
56 Tamtéž.
57 Viz  Das Leobschützer Rechtsbuch  (= Quellen zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas 5), bearb. 
und eingel.  von Gunhild Roth, hrsg.  von Winfried Irgang, Marburg 2006.; ke slezským městům obecně:  Jan 
Drabina, Historia miast ślaskich w średniowieczu, Kraków 2000; M. Bogucka, M. Samsonowicz, Dzieje miast i  
mieszczańtswa  w  Polsce  przedrozbiorowej,  Wroclaw  1986;  Jan  Drabina,  Miasta  śląskie  w  średniowieczu, 
Katowice 1987; Jan Drabina, Życie codzienne w miastach śląskich w XIV i XV wieku, Opole 1991; k počátkům 
pak: M. Mlynarska-Kaletynowa,  Rozwój sieci miejskiej na Śląsku na przełomie XII/XIII i XIII w., Kwartalnik 
historii kultury materialnej 28, 1980, s. 349 – 361; Walther Kuhn, Die Städtegründungspolitik der schlesischen  
Piasten  im 13.  Jahrhundert,  vor  allem gegenüber  Kirche und Adel,  Hildesheim 1974;  Krystyna  Kamińska, 
Lokacje miast na prawie magdeburskim na ziemiach polskich do r. 1370 (Studium historycznoprawne), Toruń 
1990.; Jerzy Horwat, Formowanie się miast księstwa opolsko – raciborskiego do połowy XIV wieku, Gliwice – 
Rzeszów 1996.
58 J. Pošvář, Hospodářské předpoklady pro sbližování Slezska se zeměmi České koruny v 2. polovině 13. století,  
Slezský sborník 55, 1957, s. 212 – 214; Antoni Barciak,  Polityka czeska wobec ziem polskich za panowanie 
ostatnich Przemyślidów i Jana Luksemburskiego, in: Polska około roku 1300. Państwo, społeczeństwo, kultura, 
pod.  red.  Wojciecha  Fałkowskiego,  Warszawa  2003,  s.  229;  B.  Paszkiewicz,  Pieniądz  górnośląski  w 
średniowieczu, Lublin 2000, s. 31.
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jisté státnické schopnosti, když  působila jako regentka za nedospělé syny.41 V církevní sféře 

kněžna Anna uvedla do Slezska františkány, klarisky a konečně též řád Křížovníků s červenou 

hvězdou v 2. polovině 40. let, který zde podřídila pražskému špitálu. Podílela se na příchodu 

benediktinů z Opatovic do kláštera v Křešově.42 Byla ale rovněž obrazně řečeno sponou, která 

od té doby začala velice úzce pojit její syny s Přemyslem Otakarem II.  a vlastně jakýmsi 

prvotním impulsem, který umožnil a urychlil český zájem o tuto oblast.43

V oblasti příhraničních vztahů mezi Slezskem a českým královstvím znamenalo právě 

13.  století  významný  posun.44 Podobně  jako  Čechy,  tak  i  Slezsko  zachvátila  kolonizační 

„horečka“,  a tak pod rukama německých kolonistů často mizely dosud téměř neprostupné 

pohraniční hvozdy.45 Díky tomu můžeme říci, že se často zužovaly hraniční lesy a stávaly se 

tak prostupnými pro kolonisty z obou směrů. Některé pohraniční kláštery se těšily přízni jak 

slezské,  tak  české  strany  –  například  Kamenec,  ve  kterém  působila  rovněž  řada  mnichů 

z Čech  a  klášter  zde  také  vlastnil  část  svým  statků;  podobně  také  Křešov.46 Takovéto 

pohraniční  kláštery  měly  svou  vlastní  kolonizací  bránit  slezské  území  před  postupem 

kolonistů z české, eventuálně moravské strany.47 To se také často stávalo a tímto postupem se 

do  českých  rukou  dostává  část  Nisska.48 Podobným  způsobem  si  Osoblažsko  přivlastnil 

biskup Bruno ze Schauenburka, který  v příhraniční oblasti budoval ze strategických důvodů 

manský  systém.  Do poloviny  13.  století  dochází  z výše  zmíněných  důvodů  k pokusům o 

přesnější vytyčení hranice.49 Do Čech majetkově pronikl Bolek Javorsko-Svídnický,50 naopak 

41 Geschichte Schlesiens. Band 1, Von der Urzeit bis zum Jahre 1526, ed. Ludwig Petry, Josef Joachim Menzel, 
Winfried Irgang, Stuttgart 20006, s. 110 – 113; Bronisław Włodarski, Polska i Czechy w drugiej połowie XIII i  
poczatkach XIV wieku,  Lwów 1931, s.  3;  v poslední době bývá  otázka jejího regentství  zpochybňována viz 
Marek  Cetwiński,  „Anna  beatissima“.  Wokół  średiowiecznej  biografii  dobrodziejki  benedyktynów  
krzeszowskich, in:  Krzeszów uświęcony łaską, ed. H. Dziurla, K. Bobowski, Wrocław 1997, s. 31 – 37 (zde s. 
35);  k regentství  žen  ve  středověku  viz  Bettina  Elpers,  Regieren,  Erziehen,  Bewahren:  Mütterliche  
Regentschaften im Hochmittelalter, Frankfurt am Main 2003.
42 Markéta Špůrová, Středoevropské zbožné ženy z panovnického prostředí ve 13.století a jejich vztah k rodovým 
fundacím, in:  Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky, Praha 2007, s. 232; 
srov. také: Marek Cetwinski, Anna beatissima..., s. 31 – 37.
43 K Anně:  Vita Annae ducis Silesiae, ed. Semkowicz,  MPH IV, 1961; v souvislostech srov. Maciej Michalski, 
Kobiety i swiętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, Poznaň 2004.
44 Srov. Jaroslav Bakala, Moravskoslezské pomezí v proměnách 13.věku. Výbor z článků a studií, Brno 2002.
45 Ke kolonizaci  ve Slezsku např.  Heinrich  Appelt,  Die mittelalterliche  deutsche  Siedlung in  Schlesien,  in:  
Deutsche Ostsiedlung in  Mittelalter  und Neuzeit,  Köln-Wien 1971,  s.  1  –  19;  Benedykt  Zientara,  Über ius 
teutonicum  in  Schlesien,  in:  Acta  poloniae  historica  41,  1980,  s.  231  –  246; Josef  Joachim  Menzel,  Die 
schlesischen Lokationsurkunden des 13.Jahrhunderts, Würzburg 1977.
46 Antoni Barciak, Czechy a zemie połudnowej Polski…, s. 53.
47 Walther Kuhn,  Kirchliche Siedlung als Grenzschutz 1200 – 1250 (am Beispiel des mittleren Oderraums), 
Ostdeutsche Wissenschaft 9, 1962, s. 6 – 55; Norbert Mika, Ekspansja czesko-morawska na ziemię raciborską w 
XIII wieku, Studia i materiały z dziejów Śląska 21, 1996, s. 7 – 26.
48 Antoni Barciak, Czechy a zemie połudnowej Polski..., s. 56.
49 Tamtéž, s. 64.
50 A.  Hejna,  V.  Wolf,  Czesko  – śląskie  związki  po obu stronach  Karkonoszy  w XIII  i  XIV wieku,  Rocznik 
Jeleniogórski 12, 1974, s. 57 – 71 (zde s. 60).
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pojil k Čechám zvláštní vztah - biskup Slávek, který býval dříve oseckým opatem či biskup 

Heřman,  který  dříve  působil  jako  zpovědník  českého  krále.34 V této  souvislosti  rozhodně 

nesmíme zapomenout  na Vladislava,  jednoho ze synů Jindřicha II.  Pobožného,  který jako 

duchovní prodělal velice úspěšnou kariéru. Poprvé 23. prosince 1256 ho máme doloženého ve 

funkci vyšehradského probošta, čímž se stával zároveň i českým kancléřem.35 Tím však jeho 

kariérní úspěchy nekončily. Zásluhou aktivity Přemysla Otakara II. byl v roce 1265 zvolen 

arcibiskupem v Salcburku, kterýžto úřad, společně od roku 1266 s funkcí opatrovníka tehdy 

nedospělého Jindřicha IV., vykonával až do své smrti v roce 1270.36 

V českém království se také rychle rozvíjel kult dvou významných světců, spjatých více 

či méně ze Slezskem – sv. Hedviky a sv. Stanislava. Kanonizace sv. Hedviky v roce 1267 se 

stala  významnou  událostí,37 které  se  účastnil  i  Přemysl  Otakar  II.  se  svou  manželkou 

Kunhutou Haličskou. Do slezských záležitostí  také s oblibou zasahoval  olomoucký biskup 

Bruno ze Schauenburka,38 například jako prostředník sporu Jindřicha IV. Vratislavského a 

Tomáše II. v roce 1276. Jeho úzké vztahy s vratislavským biskupem dokládá i to, že testament 

biskupa Tomáše II. vznikl v roce 1292 v Brně.39 Pokud ale hovoříme o slezsko – českých 

církevních vztazích, záměrně jsem v předchozím výkladu vynechal jednu osobu, která v této 

oblasti je více než důležitá. Byla to Anna, dcera Přemysla Otakara I. a manželka tak tragicky 

zahynuvšího Jindřicha II. Pobožného.40 Roku 1216 se vdala do Slezska, aby pak snášela smrt 

svého manžela a zvláště rozbroje mezi vlastními syny o otcovo dědictví. V této době ukázala i 

34 K Hrabišici Slávkovi: Tomáš Velímský, Hrabišici. Páni z Rýzmburka, Praha 2002, s. 61.
35 Karel Jasiński, Rodowód Piastów śląskich, Díl I. Piastowie wroclawscy i legnicko-brzescy, Wroclaw 1973, s. 
129  –  132;  Kazimierz  Dola,  Piastowie  śląscy  na  europejskich  stolicach  biskupich,  in:  Piastowie  śląscy  w 
kulturze i dziejach europejskich,  ed. Antoni Barciak,  Katowice 2007, s. 181 – 188 (zde s. 182 – 183, 186); 
Andrzej Jureczko, Henryk III Biały książe wrocławski (1247 – 1266), Kraków 20072 viz rejstřík; nejnověji Silvia 
Petrin, Eine bisher unbekannte Ablassurkunde des Salzburger Erzbischofs Wladislaus aus dem Jahre 1267 und  
die Datierung der Translatio Sanctae Hedwigis,  in: Anton Eggendorfer  Christian Lackner,  Wilibald Rosner, 
Festschrift Heide Dienst zum 65. Geburtstag, St. Pölten 2004, s. 105 – 117.
36 Karel Jasiński, Rodowód Piastów śląskich..., s. 129 – 132.
37 Winfried Irgang,  Sancta Hedwigis, ducissa Zlesie, Polonorum patrona. Neuere Literatur im Zusammenhang 
mit  einem Jubiläumsjahr,  Zeitschrift  für  Ostforschung (dále jako ZfO)  49/1,  2000, S.  52 – 61;  Politik  und 
Heiligenverehrung im Hochmittelalter, Vorträge und Forschungen 42, hrsg. von Jürgen Petersohn, Sigmaringen 
1994.
38 M.  Eisler,  Geschichte  Brunos  von  Schauenburg,  Zeitschrift  des  Vereins  für  Geschichte  Mährens  und 
Schlesiens (dále jako ZVGMS) 8, 1904, s. 239 – 295; 9, 1905, s. 335 – 384; 10, 1906, s. 337 – 393; 11 1907, s. 
95 – 116 a 344 – 380; 12, 1908, s. 186 – 196; Wilhelm Weizsäcker, Olmützer Lehenswesen unter Bischof Bruno, 
ZVGMS  20,  1916,  s.  32  –  56;  Heinz  Stoob,  Bruno  von  Schauenburg  das  mährische  Städtenetz  und  die  
europäische Politik  von 1245 – 1281, in: Die mittelalterliche Städtebildung in südöstlichen Europa, ed. Heinz 
Stoob, Köln-Wien 1977, s. 90 – 129; Klaus J. Heinisch,  Bruno von Schauenburg, Bischof von Olmütz (1245-
1281).  Kolonisator und Staatsmann,  Jahrbucch der schlesischen Friedrich-Wilhelm Universität  Breslau (dále 
jako JSFWUB) 20, 1979, s.  13 – 50;  Antoni  Barciak,  Biskup ołomuniecki  Bruno z Schauenburga i  Polska, 
Sobótka 39, 1981, s. 69 – 75.
39 Antoni Barciak, Czechy a ziemie połudnowej Polski..., s.25.
40 K ní viz A. Knoblich, Herzogin Anna von Schlesien 1204-1265, Berlin 1865.
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Na slezsko – české vztahy můžeme ve 13. století nahlížet v několika rovinách. Jednak 

na úrovni církevních vztahů, dále běžných „každodenních“ pohraničních styků a konečně také 

vztahy v rovině politické.28 K uvedenému rozdělení jehož autorem je znalec polsko – českých 

vztahů v této době katowický medievista Antoni Barciak, bychom mohli ještě připojit obecně 

kulturní styky.  Ať už v této souvislosti  uvažujeme o kontaktech v oblasti  knižní  kultury,29 

nebo třeba obecně kultury dvorské.30 I když je třeba dodat, že se často mohly realizovat na 

úrovni politických, v případě dvorské kultury, či, pokud jde o knihy, církevních kontaktů.  Ne 

vždy je  ale  možné  jednotlivé  oblasti  od  sebe  striktně  rozlišit  a  musíme  je  vždy hodnotit 

v plnosti všech tří (čtyř) výše uvedených rovin vztahů.

 Již to, že mnohé christianizační impulsy přišly v 10. století  na polské území z Čech, 

muselo ve vzájemných vztazích zaznamenat určitý otisk i do budoucna, ačkoliv se Slezsko od 

roku  1000  nacházelo  na  území  hnězdenské  diecéze.  Úzkou  propojenost  mezi  českým  a 

slezským duchovenstvem ve 13. století dokládají často společní papežští legáti pro obě země, 

vazby  posilovaly  zvláště  některé  řády.  Úzkým kontaktům nahrávaly  i  společné  provincie 

premonstrátů,  žebravých  řádů,   ale  i  třeba  templářů  a  johanitů.31 Stačí  jen  nahlédnout 

například do nekrologia kláštera sv.Vincenta ve Vratislavi, kde nacházíme celou řadu osob 

z Čech.32 Na přelomu 13. a 14.století konají polští biskupové v Čechách často vizitace a také 

zde nezřídka udělují jednotlivým kostelům odpustky.33 Zvláště některé chelmnské  biskupy 
28 Tak rozděluje Antoni Barciak,  Czechy a ziemie połudnowej Polski  w XIII  oraz w początkach XIV wieku.  
Polityczno – ideologiczne problemy ekspansji czeskiej na ziemie południowej Polski, Katowice 1992.
29 Ivan  Hlaváček,  Z česko  –  polských  knižních  kontaktů  v době  přemyslovské,  in:  Ivan  Hlaváček,  Knihy  a 
knihovny v českém středověku, Praha 2005, s. 82 – 97; Stanisław Solicki,  Napływ książek z ziem czeskich na 
Śląsk w śrewniowieczu, in: Polska – Śląsk – Czechy. Studia nad dziejami stosunków kulturalnych i politycznych  
w średniowieczu (Historia LXXXI), Wrocław 1994, s. 5 – 37; osudy jednoho rukopisu., který dospěl z Čech do 
Třebnice a záhy do Velkopolska a Braniborska sleduje Kazimierz Jasiński, Rękopis zwany „nekrologiem czesko  
–  śląskim“,  in:  Polska  –  Śląsk  –  Czechy.  Studia  nad  dziejami  stosunków  kulturalnych  i  politycznych  w 
średniowieczu (Historia LXXXI), Wrocław 1994, s. 39 – 71; obecně viz Edward Potkowski, Książka i pismo w 
średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej, Pułtusk 2006.
30 Stačí zde pomyslet na známé vyobrazení Jindřicha IV. Vratislavského v Manesském kodexu. Nemáme sice 
jistotu,  že šlo  skutečně  o  tohoto vratislavského Piastovce.  Hypoteticky  by se  mohlo jednat  o  Jindřicha  III. 
Vratislavského,  nebo  Jindřicha  V.  Tlustého.  Viz  Edward  Potkowski,  Niemieckie  opinie  o  Piastach  w 
średniowieczu, in:  Piastowie śląscy w kulturze i dziejach europejskich, ed. Antoni Barciak, Katowice 2007, s. 
282 – 297 (zde s. 295); Jerzy  Mularczyk, „Herzog Heinrich von Pressela“. Legenda czy rzeczywistość, Studia i 
materialy z Dziejów Śląska 25, 2001, s.  7 – 26;  Zbigniew Zielonka,  Henryk  Prawy,  Katowice,  1982, s.  23; 
obecně k dvorské kultuře Joachim Bumke,  Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter, 
München  1986;  Moravo,  Čechy,  radujte  se!  Němečtí  a  rakouští  básníci  v českých  zemích  za  posledních 
Přemyslovců,  uspořádali  Václav Bok a Jindřich Pokorný,  Praha 1998; Libor Jan,  Počátky turnajů v českých  
zemích a jejich rozkvět v době Václava II., LF 2005/1-2, s.1 – 20; H.-J. Behr,  Literatur als Machtlegitimation,  
Studien zur Funktion der deutschsprachigen Dichtung am böhmischen Königshof im 13. Jahrhundert, München 
1989.
31 Antoni Barciak, Czechy a ziemie połudnowej Polski..., s. 19
32 Antoni Barciak,  Czechy a zemie poludnowej Polski…, s. 18;  Liber mortuorum monasterii sancti Vincentii  
ordinis  Praemonstratensis,  ed.  W.  Kętrzynski,  MPH V,  Lwów  1888,  s.  667  –  717;  úzké  propojení  tohoto 
kláštera se Zábrdovicemi- např. na s. 681: „[obiit] Iacobus sacerdos et canonicus de Zabardowic”.
33 Antoni Barciak,  Czechy a ziemie południowej Polski…, s.30 – 35; odpustky udělil například vyšehradskému 
kostelu roku 1303 vratislavský biskup Jindřich z Wierzbna viz RBM II, č. 1926. 
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ostatními Piastovci, je zpravidla považován rok 1202. V tomto roce totiž zemřel krakovský 

vévoda Měšek III. Starý, poslední skutečný piastovský senior. Jeho nástupci na krakovském 

stolci  již  nebyli  skutečnými  seniory  a  zařadili  se  tak  po  bok  slezským,  mazovským, 

velkopolským a dalším Piastovcům.21 Polsko tak zůstalo rozdělené na řadu v zásadě zcela 

samostatných knížectví,  přičemž pokusy o sjednocení již nenavazovaly na starý seniorátní 

systém, ale vycházely vždy z aktuální politické a mocenské převahy toho kterého Piastovce.22 

Dlužno říci, že původcem těchto sjednocujících snah ve 13. století byla valnou měrou slezská 

knížata, přesněji řečeno vratislavská.23 Je otázkou, zda v tomto období můžeme vůbec hovořit 

o Polsku.  O tom byla  již vedena dlouhá diskuze.24 Jako pojítko zde nepochybně působila 

společná etnicita, i když její homogenita začíná být ve třináctém století narušována německou 

kolonizací, dále společný rodový původ vládnoucích piastovských knížat a nemalý význam 

sehrávala  i  společná  církevní  provincie  se  sídlem v Hnězdně.  Řada  pramenů  nám rovněž 

dokazuje,  že  přinejmenším  v církevních  kruzích  byla  nadále  živá  myšlenka  sjednocení 

Polska.25

Až do roku 1241 zůstávalo Dolní Slezsko nerozdělené.  Nad celým knížectvím vládl 

nejprve přes 30 let  Jindřich I.  Bradatý (+1238) a poté tragický hrdina z Lehnického pole, 

Jindřich II. Pobožný (+1241). K zásadnímu rozdrobení jeho země ale došlo v následujících 

letech,  kdy  si  otcovo  dědictví  rozdělili  hned  čtyři  jeho  synové,  v praxi  vlastně  jen  tři.26 

Vznikla tak tři nová knížectví: lehnicko-břežské, užší Vratislavsko a Hlohovsko. K dalšímu 

dělení pak došlo po smrti  Boleslava II. Rogatky a Konráda I. Hlohovského. Naproti tomu 

Horní  Slezsko  (Opolsko)  zůstávalo  až  do  roku  1281  nerozděleno,  několik  desetiletí  zde 

úspěšně vládl Vladislav I. Opolský.27 Až po jeho smrti se o dědictví podělili jeho čtyři synové.

21 G.Grawert-May,  Das staatsrechtliche Verhältnis Schlesiens zu Polen, Böhmen und dem Reich während des  
Mitellalters, Aalen 1971, s. 92.
22 Tamtéž, s. 93.
23 Srov. Ewa Maleczynska, Versuche der Wiedererrichtung eines geeinten polnischen Staates in Anlehung an 
Schlesien im 13.Jahrhundert, in: Beiträge zer schlesischen Geschichte, Berlin 1958, s. 146 – 186.
24 Srov. M. Weber, Die Zuordnung Schlesiens zu „Polonia“ in Quellen des 13. und 14.Jahunderts, in: ed. tentýž, 
Deutschlands Osten-  Polens  Westen.  Vergleichende Studien  zur  geschichtlichen  Landeskunde,  Frankfurt  am 
Main, 2001, s. 175 – 193;  G. Grawert-May, Das staatsrechtliche Verhältnis…, s. 60 – 61.
25 Mám zde na mysli hlavně legendy sv. Stanislava- tzv. Żywot wiekszy sw. Stanisława – Vita Sancti Stanislai  
Cracoviensis  episcopi  (Vita  Maior),  auctore  fratre  Vintentio  de  ordine  frantum  praedicatorum,  ed. 
W.Kętrzynski,  MPH IV,  Lwów 1884, s. 319 – 438; k tomu i s odkazy na literaturu: Jan Dąbrowski,  Dawne 
dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wroclaw – Warszawa – Kraków 1964, s. 90 – 92; Wojciech Mrozowicz, 
Die politische Rolle des Kultes des hl. Adalbert, Stanislaus und der hl. Hedwig im Polen des 13. Jahrhunderts, 
in: Fonctions sociales et politiques du culte des saints dans les sociétés de rite grec et latin au Moyen Age et a  
l’époque moderne, ed. Marek Derwich, Michel Dmitriev, Wrocław 1999, s. 111 – 124.
26 Nejmladší Vladislav byl určen k duchovní kariéře, takže až do roku 1266 žádný díl země přímo nespravoval. 
K podobné dráze  byl  předurčen  i  Konrád,  který  se  jí  ale  záhy vzdal  ve  prospěch  světského panování.  Viz 
Genealogia
27 K němu  nejnověji  Wojciech  Dominiak,  Ostatni  władca  Górnego  Śląska.  Władysław  I,  pan  na  Opolu  i  
Raciborzu, Racibórz 2009.
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I. Vratislavské knížectví a Čechy do roku 1341

I. 1. Slezsko a Čechy ve 13. století
Čechy  a  Slezsko  jakožto  dvě  území,  která  spolu  bezprostředně  hraničila,  pojily  již 

odedávna pochopitelně úzké sousedské vztahy. V prvních desetiletích existence českého státu, 

v době,  kdy čas  pevnějších  státních  forem u  našeho  severního  souseda  měl  teprve  přijít, 

podařilo se z centra českého státu oblast, kterou dnes nazýváme Slezskem, pravděpodobně 

ovládnout.  Ačkoliv  v dalším  běhu  let  a  desetiletí  se  jejich  vzájemné  vztahy  poněkud 

rozvolnily a oblast přímo sousedící ze severu s Čechami a Moravou, území podél řeky Odry, 

byla připojena k polskému státu, jisté styky zde nadále byly udržovány. Ve vývoji českého 

knížectví a Polska se ale záhy začaly rýsovat jisté rozdíly,  které vyvěraly z odlišné formy 

nástupnického  práva  v piastovském  rodě,  které  po  smrti  Boleslava  Křivoústého  (+1137) 

umožnily rozdělení celého polského státu mezi jeho syny.17 Taková forma uspořádání státu, 

respektive  jeho  údělů,  jaká  byla  praktikována  v Polsku,   spíše  než  soudržnost  celého 

komplexu  posilovala  spíše  emancipační  tendence  jednotlivých  částí,  ovládaných  potomky 

Boleslava  Křivoústého.  Že  posléze  docházelo  v rámci  jednotlivých  údělů  k dalším dílčím 

dělením mezi syny a vnuky Boleslava Křivoústého, vyplývalo právě z nástupnické piastovské 

praxe, kdy nárok na svůj díl měl každý syn vládnoucího knížete. Slezsko, které nás v této 

souvislosti nejvíce zajímá, se dělilo poprvé mezi příbuzné Boleslava Vysokého (+1201) takto: 

oblast dolního a středního (Vratislavska) Slezska připadla jeho synovi Jindřichu I. Bradatému. 

Jeho následníci  se  potom nazývali  duces  Zlesie,  naopak část  hornoslezská připadla  bratru 

Boleslava Vysokého,18 Měškovi I.19 Jeho potomci se naopak nazývali  výhradně opolskými 

vévody (duces Opolie) – podle jejich původního sídla.20 Je tedy třeba zdůraznit, že v tomto 

období pod pojmem Slezsko byla chápána pouze její západní část, dnešní Dolní Slezsko. Za 

okamžik rozpadu celého údělného systému polského státu se sídlem seniora rodu v Krakově, 

který si činil - v posledních letech ale již zřejmě pouze teoretické- nároky na vrchní vládu nad 

17 Andrzej  Jureczko,  Testament  Krzywoustego,  Kraków 1988;  Karol  Maleczyński,  Bolesław III  Krzywousty, 
Wrocław 1975.
18 Benedykt Zientara, Bolesław Wysoki. Tułacz, repatriant, malkontent, Kraków 2008.
19 Ten měl za manželku Ludmilu, pravděpodobně dceru Vladimíra Olomouckého, která zemřela 20.října 1211 a 
která  byla  zakladatelkou  kláštera  v Czarnowąsach  u  Opole;  Norbert  Mika,  Mieszko,  syn  Władysława  II  
Wygnańca, książe raciborski i pan Krakowa – dzielnicowy władca Polski, Racibórz 2006.
20 Radek  Fukala,  Slezsko.  Neznámá země  Koruny české.  Knížecí  a  stavovské  Slezsko  do  roku  1740,  České 
Budějovice  2007,  s.  23  –  24;  k rezidencím  slezských  Piastovců:  Hugo  Weczerka,  Die  Residenzen  der  
schlesischen Piasten, Vorträge und Forschungen 36, 1991, s. 311 – 347.
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Třetí  kapitole  bude  věnováno  nejvíce  prostoru.  V centru  zájmu  se  ocitne  testament 

Jindřicha IV. Vratislavského,  který vévoda snad nechal  sepsal na smrtelné posteli,  asi jen 

několik málo hodin před svým skonem. Užil jsem slovíčko „snad“, protože se často uvažuje, 

že dochovaný testament je pozdějším padělkem, který má s jeho původní podobou jen málo 

společného. V této kapitole bychom měli směřovat k osvětlení pravosti Jindřichovy poslední 

vůle. Nebude se tak ovšem dít pouze v rámci slezských reálií, jak to bylo činěno doposud, ale 

otázku jeho pravosti se pokusíme zodpovědět pomocí šíře zaměřeného průzkumu. Přijdou zde 

ke slovu testamenty jiných slezských knížat, které se nám dodnes dochovaly. Stranou však 

nezůstanou  ani  poslední  pořízení  evropských  panovníků  z jiných,  leckdy  i  poměrně 

vzdálených zemí. Těmito paralelami si budeme pomáhat za účelem uchopení problematiky 

testamentů  jako  jedinečné  listinné  kategorie,  jejíž  vyhodnocení  je  v lecčems  specifické. 

Součástí  Jindřichova testamentu  byla  i  zakládací  listina  kláštera.  Tato  fundace sice nikdy 

nebyla  realizována,  přesto  však  představuje  zajímavé  svědectví  své  doby.  Šíře  zaměřené 

srovnání jejích jednotlivých částí i jako celku bude představovat další příspěvek k bádání nad 

autenticitou testamentu Jindřicha IV. Vratislavského.

Z pramenných  edic  jsem  využil  pro  Slezsko  všech  šest  svazků  Schlesisches  

Urkundenbuch (SUb), který obsahuje diplomatický materiál do roku 1300. Pro mladší období 

je potom k dispozici mnohasvazkové ediční dílo  Codex diplomaticus Silesiae (CDS). Pokud 

jde  o  narativní  prameny,  relevantní  pro  slezské  události,  nejdůležitější  jsou  sneseny  ve 

svazcích  Monumenta  Poloniae  historica (MPH).  Diplomatický  materiál  malopolský  a 

velkopolský máme k dispozici v samostatných edicích –  Kodeks dyplomatyczny Małopolski  

(KDM),  Kodeks  dyplomatyczny  Wielkopolski  (KDW).  Využil  jsem  též  několika  svazků 

rozsáhlé  edice  Brandenburgisches  Urkundenbuch  (CDBr).  Pro  Čechy  jsem  čerpal  ze 

standardních edic  Codex diplomaticus et epistolaris Bohemiae (CDB), Regesta diplomatica  

nec  non  epistolaria  Bohemiae  et  Moraviae  (RBM),  Codex  diplomaticus  et  epistolaris  

Moraviae  (CDM),  Codex  iuris  municipalis  regni  Bohemiae  (CIM) a  Fontes  rerum 

Bohemicarum (FRB).  Okrajově bylo využito též jiných edic. Ve dvou případech jsem rovněž 

pracoval  s rukopisy uloženými  ve  fondech Univerzitní  knihovny ve Vratislavi  (Biblioteka  

Uniwersytecka we Wrocławiu).
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jsou nazýváni odpovídajícím způsobem – tedy  Polones.15 Vidíme v tom zbytky staré státní 

příslušnosti Slezska k polskému království a nepochybně též dozvuky existence obyvatelstva 

polské  „národnosti“,  či  lépe  řečeno  polského  jazyka  ve  Slezsku,  jakkoliv  bylo  postupně 

překrýváno německy hovořícím obyvatelstvem. Zvláštní pozornost bude věnována vztahům 

Přemysla Otakara II. ke Slezsku, neboť to byl právě on, kdo v zásadě započal pronikání moci 

českého krále do této oblasti. V jeho šlépějích pokračoval Václav II., který dokonce sáhl po 

polské královské koruně. Slezsko se však nestalo součástí obnoveného polského království. 

Naopak,  vyvíjelo  se  stranou tohoto  procesu,  ačkoliv  existovaly snahy o jeho zapojení  do 

polského  sjednocování.  Na  druhé  straně  však  existovaly  opačné  tendence,  které  mířily 

k českému  králi.  Byla  v něm  spatřována  silnější  záruka  klidné  a  mírové  vlády  než  u 

Vladislava Lokýtka. Jan Lucemburský těmto snahám vycházel vstříc a rokem 1327 počíná 

postupné  včleňování  slezských knížectví  do svazku zemí  Koruny české,  jehož první  vlna 

skončila roku 1335. Pro vnitřní konsolidaci poměrů má smysl vývoj sledovat až do roku 1341, 

kdy umírá vratislavský biskup Nanker, poslední vážnější překážka českých slezských plánů. 

Ostatně  také  české  kroniky  14.  století  kladou  větší  důraz  na  lenní  přísahy  jednotlivých 

slezských Piastovců, než třeba na Karlovy inkorporace.16 Úzké vztahy nejen mezi Čechami a 

Slezskem,  ale  také  Míšeňskem  a  Horní  Lužicí  bych  chtěl  dokumentovat  v závěrečné 

podkapitole tohoto oddílu na příkladu osoby Bernarda III. z Kamence.

V druhé kapitole bude věnována pozornost Kladsku jako pohraničnímu regionu mezi 

Čechami a Polskem. Bylo to právě Kladsko, kde se prolínaly česko – slezské vlivy, a byla to 

také oblast, o kterou často usilovali jak slezští vládci, tak čeští panovníci, přičemž ti druzí byli 

z tohoto hlediska daleko úspěšnější. Avšak čeští králové kladskou zemi často zastavovali a 

jejími zástavními pány se také nezřídka stávala různá slezská knížata. V první podkapitole 

této kapitoly se podíváme ještě před rok 1290 a opustíme tak na okamžik vymezené období. 

Cílem bude zjistit a upřesnit délku panování Jindřicha IV. Vratislavského v tomto regionu, 

zda  trvala  až  do  červnových  dní  roku  1290,  kdy  Jindřich  vydechl  naposledy,  anebo  se 

Kladsko navrátilo  zpět  pod české panování  již  dříve.  V druhé  podkapitole  si  ukážeme na 

příkladu konfirmačních listin, jejichž příjemci byla města v kladské kotlině, do jaké míry šlo o 

region těšící  či  naopak netěšící  se přízni  a  zájmu českých králů,  ale  také jeho zástavních 

držitelů.

15 Antoni Barciak,  Piastowie śląscy w średniowiecznych kronikach czeskich, in:  Piastowie śląscy w kulturze i  
europejskich dziejach,  ed.  Antoni Barciak,  Katowice 2007, s. 334 – 341 (zde s. 334); srov. Jaroslav Pánek, 
Slezsko a české země v polských kronikách 14. století,  Slezský sborník 71/3, 1973; Antoni Barciak,  Śląsk w 
źródlłach czeskich do końca XIV wieku, in: XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Pamiętnik, t.2, Toruń 
2000, s. 117 – 123; Andrej Feliks Grabski, Polska w opiniach obcych X – XIII wiek, Warszawa 1964.
16 Antoni Barciak, Piastowie śląscy..., s. 340.
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Lenky Bobkové.7 Tolik, pokud jde o souhrnná zpracování.  Kromě nich je k dispozici  celá 

řada dalších  dílčích  prací.  Začněme od přehledových studií.  Zde můžeme sáhnout  jak po 

pracích  staršího,  ještě  předválečného  data,8 dále  krátce  poválečném  zpracování,9 tak  po 

nejnovějším shrnutí Pavla Krafla.10 Bez zajímavosti nejsou rovněž některé studie upozorňující 

na pramennou základnu česko – polských vztahů.11 Pro přemyslovské období zmiňme některé 

starší studie, které ještě v lecčems mohou být přínosné.12 Problematika připojení Slezska ke 

Koruně  české  nacházela  svůj  odraz  v mnoha  starších  pracích,  někde  více,  někde  méně 

pokřivený  soudobými  nacionálními  proudy.13 Nejnověji  se  objevila  řada  konferenčních 

sborníků,  tématizujících  vztahy  Čechů  k Polsku  a  Slezsku  nejen  ve  středověkém období, 

jejichž příspěvky mají kolísavou úroveň.14 Proto se soustředím jen na vybrané problémy, které 

s daným tématem souvisejí a které nabízejí volné badatelské pole buď novým výzkumem, 

nebo zpřesňujícím bádáním, jež by usměrnilo dosavadní závěry.

Předkládanou  práci  tvoří  tři  hlavní  kapitoly.  V první  z nich  se  pokusím  postihnout 

hlavní linie vývoje česko – slezských vztahů ve 13. a 1. polovině 14. století. Tyto kontakty 

nelze striktně oddělit od obecnější problematiky česko – polských vztahů v dané době, neboť 

tvořily spojité nádoby jednoho problému. Ostatně samotné Slezsko jako geografický pojem 

vystupuje v českých narativních pramenech až do konce 14. století jako  Polonia a Slezané 

7 Lenka Bobková, Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně, Ústí nad Labem 1993.
8 Bronisław Włodarski, Przegląd literatury o stosunkach polsko – czeskich za ostatnich Przemyślidów, KH 42, 
1928; Josef Macůrek, Rozwój czeskich badań w zakresie stosunków polsko – czechosłowackich, KH 42, 1928.
9 Karol Maleczyński, Polska a Czechy w średniowieczu. Próba rewizji pojęć, Sobótka, 1947/2, s. 1 – 46.
10 Pavel Krafl, Přehled česko-polských vztahů v 10.–15. století, Časopis Matice moravské (dále jako ČČM) 122, 
2003/1, s. 147 – 180.
11 Libuše  Urbánková,  Česko  – polské  vztahy  v  minulosti,  soupis  archivních  materiálů,  Brno  1964;  Božena 
Kopičková,  K výzkumu bohemik ve Státním archivu ve Wrocławi,  Mediaevalia historica bohemica (dále jako 
MHB) 1, 1991, s. 492 – 498.
12 R. Doebner, Ueber Schlesiens auswärtige Beziehungen vom Tode Herzog Heinrich IV. bis zum Aussterben der  
Přemysliden in Böhmen, Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens (dále jako ZVGS) 13, 1877, s. 343 – 
367;  A.Wondaś,  Stosunek  Ottokara  II,  króla  Czech,  do  ksiąźąt  Śląska  i  Polski,  Sprawozdania  Dyrekcji 
gymnazjum w Stanisławowie za r. szk. 1903/04; Th. Löschke, Die Politik König Ottokars gegenüber Schlesien  
und Polen, namentlich in den letzten Jahren seiner Regierung, ZVGS 20.
13 G.Grawert-May,  Das staatsrechtliche Verhältnis Schlesiens zu Polen, Böhmen und dem Reich während des  
Mitellalters, Aalen 1971; A. Kutscha, Die Stellung Schlesiens zum deutschen Reich im Mitellalter, Berlin 1924; 
Roman Heck,  Śląsk w Polsce dzielnicowej i  jego rozstanie z macierzą,  Opole 1966;  František Čáda,  Právní  
začlenění Slezska do zemí českých , Praha 1946; Jan Dąbrowski, Warunki podboju Śląska przez Czechy 1327 – 
1331, Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności 36, 1931, s. 245 – 278;  Josef Macůrek,  Slezsko a jeho 
význam v českém státě, in:  Slezsko, český stát a česká kultura, Opava 1946, s. 42 – 64; Herbert Wendt, Der 
polnische Verzicht auf Schlesien, 2 Bd., Gleiwitz 1921. 
14 Średniowieczny  Śląsk  i  Czechy.  Centrum  średniowiecznego  miasta.  Wroclaw  a  Europa  środkowa,  ed. 
J.Piekalski, K.Wachorski (=Wratislavia Antiqua 2), Wroclaw 2000;  Polacy w Czechach-Czesi w Polsce : X-
XVIII wiek,  pod redakcją Henryka Gmiterka,Wojciecha Iwańczaka, Lublin 2004; Ryszard Gładkiewicz (ed.), 
Polska-Śląsk-Czechy.  Studia nad dziejami  stosunków kulturalnych i  politycznych  w średniowieczu,  Wrocław 
1994;  Wrocław  w  Czechach,  Czesi  we  Wrocławiu  :  literatura  -  język  -  kultura;  red.  nauk.  Zofia  Tarajło-
Lipowska i Jarosław Malicki, Wrocław, 2003; Polska – Czechy – Wielkopolska. Studia z dziejów średniowicza 
ofiarowane profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. Zbyszko Górczak, Jacek Jaskulski, Poznań 2009.
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Úvod
Projíždíme-li  ještě  dnes  po  staré  obchodní  trase  z Čech  přes  Kladsko do  Vratislavi, 

otevře se nám poté, co za zády necháme známé poutní místo ve Vartě, pohled do rovinaté 

krajiny Slezska,  a ohlédneme-li  se za sebe,  vidíme vypínající  se vrcholky hor, které tvoří 

přirozenou hranici mezi Slezskem a Kladskem, což ve středověku znamenalo hraniční předěl 

mezi Čechami a Polskem, respektive Slezskem. Obě země byly od sebe odděleny pásmem 

dlouho neproniknutelného pohoří. To však neznamená, že obě krajiny vedle sebe existovaly 

bez vzájemného povědomí a kontaktů.1 Tyto kontakty  počaly zesilovat během 13. století, kdy 

z obou stran hranice postupovali  kolonizátoři  a  jejich přičiněním se tak vzájemná hranice 

mezi Slezskem a Čechami ztenčovala, aniž by však zcela zmizela. Navazovány však v té době 

byly také čilé kontakty na politické úrovni mezi panovníky obou zemí. V období let 1290 – 

1341, jimiž je ohraničena předkládaná práce, nabývaly vzájemné vztahy značné dynamiky. 

Na  počátku  stálo  nejednotné  Slezsko,  které  se  s téměř  každým  přibývajícím  desetiletím 

drobilo  na  menší  a  menší  úděly  piastovských  vládců.  Stejně  jako  v jiných  částech 

středověkého Polska zde zcela  nezaniklo  vědomí  o společných kořenech,  jazyku,  církevní 

provincii a vládnoucí dynastii.2 Přesto ale řada slezských knížat s obdivem a dost možná i 

s obavami  pohlížela  přes  vrcholky  hraničních  hor  na  pražský  královský  dvůr.  Na  konci 

sledovaného období máme před sebou již jiné Slezsko – sice stále, nebo lépe řečeno, ještě 

více rozdrobené, avšak zároveň zaštítěné jedním svrchovaným panovníkem. Pohled slezských 

knížat byl stále nasměrován na pražský dvůr, ale tentokrát nebyl již naplňován jen obdivem 

nebo strachem, nýbrž zcela reálným vztahem – podřízeností českému králi. 

Téma mé  práce je  vymezeno  poměrně  široce.  „Boj  o  Vratislavsko“  by zde měl  být 

chápán jako pars pro toto pronikání české moci do Slezska a jeho předpokladům. Nemělo by 

smysl  zpracovávat  celou  historii  průniku českých králů do Slezska v naznačeném období. 

Jako celek byla již mnohokrát zpracovávána, ať už máme na mysli monografie Bronisława 

Włodarského,3 Antoniho  Barciaka,4 Otfrida  Pustejovského,5 Bronisława  Nowackého6 nebo 

1 Nejnověji k přeshraničním konaktům ve středověku viz sborník  Grenzräume und Grenzüberschreitungen im 
Vergleich : der Osten und der Westen des mittelalterlichen Lateineuropa, hrsg. von Klaus Herbers und Nikolas 
Jaspert, Berlin 2007.
2 Roman Heck, O piastowskich tradycjach średniowiecznego Śląska, Kwartalnik historyczny (dále jako KH) 84, 
1977, s. 3 – 22.
3 Bronisłav Włodarski, Polska i Czechy w drugiej połowie XIII i początkach XIV wieku, Lwów 1931.
4 Antoni  Barciak,  Czechy  a  ziemie  południowej  Polski  w  XIII  oraz  w  początkach  XIV  wieku.  Polityczno-
ideologiczne problemy ekspansji czeskiej na ziemie południowej Polski, Katowice 1992.
5 Otfrid Pustejovski, Schlesiens Übergang an die Böhmische Krone, Köln-Wien 1975.
6 Bronisław Nowacki, Czeskie roszczenia do korony w Polsce w latach 1290-1335, Poznaň 1987.
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