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ÚVOD

Po delší úvaze jsem se rozhodla zpracovat tolik opomíjený úsek
klášterního velkostatku náležícího benediktinskému
~~,,- .... /

Stříbra,

tj.

předbělohorskému

..........

_------

řádu

dějin

v Kladrubech u

a pobělohorskému období. Studie,

zaměřující

se na vysledování historie a pozemkové držby klášterního velkostatku, by
měla přispět

svými monografickými výsledky k poznání širších souvislostí

ve vývoji českého velkostatku.
Bakalářskou

práci jsem

týká historie kláštera a
účelu

jsem využila

rozdělila

města

do dvou hlavních

Kladrub v průběhu

především

částí.

třicetileté

První

část

války. K tomu

městských

záznamy z kladrubských

se

knih,

výpisy z desek zemských a dochovaných kopiářů.
Druhá

část

se již úzce

zaměřuje

na pozemkovou držbu.

kapitoly mi byl soubor deseti pozemkových knih v
1574 až 1700, které jsou

součástí

oblastního archivu v Plzni a dále
z fondu Archiv zrušených

Předmětem

časovém

této

rozmezí let

fondu Velkostatek Kladruby Státního

urbář

klášterů

a registra z roku 1589, pocházející

Národního archivu. Také zde jsem

využila některé důležité informace ze dvou, již zmíněných, kopiářů.
Druhou kapitolu jsem se rozhodla

dodatečně

rozšířit

i o krátký

diplomatický úvod k problematice pozemkových knih. Pozemkové knihy
zde zpracovávám ijvojího hlediska. V prvé řadě jsem chtěla provést
diplomatický rozbor všech deseti pozemkových knih, ale od toho-(
původního záměru

jsem upustila, protože by to

přesáhlo

práce. Rozhodla jsem se, že sem zahrnu pouze

rozsah

vnější

bakalářské

popis dvou

pozemkových knih. Za druhé se snažím využít pozemkových knih jako
pramene k vysledování pozemkové držby kladrubského kláštera a
v neposlední řadě jsem při studiu knih využila příležitost, vysledovat pohyb
cen gruntů před a po třicetileté válce.
Práce je dále

doplněna

fotografiemi vazeb, písma a

knih a tabulkami.
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zápisů

pozemkových

I.

LITERATURA A PRAMENY

1. Pramenný materiál

Převážnou část pramenů

dokumentující kladrubské

dějiny

nejen pro

období před a po třicetileté válce rozděluji do tří základních částí.
dějin

Pramennou základnou pro zpracování

kladrubského kláštera ve

zvoleném období se stalo zbytek torza klášterního archivu. Koncem
19.století se jeho větší

část

nacházela v Univerzitní

bylo v péči Muzea království
vídeňském

českého

a

část

knihovně, několik

listin

archivu byla uložena ve

c.k. dvornímu archivu. Archivního fondu Archiv zrušených

klášterů,

uložený dosud v 1.

využila

především

oddělení

"Instrumenta

Národního archivu v Praze, jsem
authentica

boemica

monasterii

c1adrubiensis " , kopiář. 1 Má pět dílů, které nebyly stejného stáří, vznikající
/~,-,"--'-""-""

postupně.
-"'--

--

Nejde jen o vyhraněné

,"'-,-----"

kopiáře,

-,'

"---",,-,,,'

'

které by obsahovaly pouze opisy

-

listin došlých, ale zaznamenaly i
klášterem.V

kůži

na

hřbetě

některé

listiny vydané kladrubským

je vyražen název "Archiv mono Cladrub. Tom

1." (II., III., V.). Ve všech případech se jedná o jeden a tentýž kopiář. Vznik
těchto rukopisů

se všeobecně klade do 18.století. Pro mé účely jsem využila

pouze jednoho dílu a to druhého, který obsahuje listiny a záznamy od roku
1600 do roku 1676.
Pro úplnost zde uvádím i obsah zbývajících

dílů kopiáře.

První díl

zaznamenává opisy listin od falz hlásících se k roku 1115 až do 16.století.
Třetí

díl, i když se vcelku

shoduje'p-~" svým

obsahem s oběma

předešlými,

zaznamenal listiny od 12.století do roku 1718. Poslední díl se týká jen listin
první poloviny 18.století.
Dále existují
archivních

ještě

fondů.

dva

kopiáře,

ale ty nejsou

součástí

pražských

Oba dva jsou majetkem premonstrátského kláštera

v Teplé, uchované v klášterní

knihovně.

První z nich nese název "Liber

contractum, emptionum, venditionnum et permutationum a monasterio
INA, AZK sgn. RKP 38, RKP 40, RKP 41, i.č. 2479; AZK i.č. 1a2665
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Cladrubiensi celebratarum ad C.L. hui usprofessum spectans" a druhý
"Liber instrumentorum, fundationum, donationum, privilegiorum etc. Etc.
Monasterio Cladrubiensi ab exardio et deinceps concessorum. Ad C, IOw
huius proffessum spectans".2
V dalším archivním fondu

I.oddělení

Národního archivu, ve Staré

manipulaci 3 a Archivu arcibiskupství pražském, 4 se dále nacházejí další
~~-

/,"---"--

dokumenty; jde většinou jen o několik jednotlivin.
V posledním archivním fondu I.oddělení Národního archivu, Urbáře,5
jsem nalezla kladrubský urbář z roku 1589.
Bylo ovšem nutné nahlédnout
V prvé

řadě

ještě

do dalších

fondů

jiných institucí.

jde o velmi zajímavý archivní fond Velkostatek Kladruby

Státního oblastního archivu v Plzni, který je dnes deponován v

plzeňské

pobočce v Klatovech. 6 Fond, zpracovaný v sedmdesátých letech Gustavem

Hofmanem, obsahuje písemnosti jednoho z poměrně dosti rozsáhlých
velkostatků

K

dějinám

na území dnešního

kraje a sice z let 1570-1948.

fondu Velkostatek Kladruby 1570-1948 nejsou dochovány

celkem žádné zprávy.
zničeny při

plzeňského

Významnější

dokumenty byly

likvidaci kláštera v josefinské

době.

zřejmě předány či

Z doby, kdy bylo panství

v držení náboženského fondu se dochovalo jenom několik málo jednotlivin.
Roku 1850 byly spisy politické a soudní agendy

,

předány nově utvořeným

státním orgánům, kde - s výHmkou pozemkových knih - podlehly zkáze,
takže se nedochovala z období před rokem 1850 ani tzv. soudní priora. Zde
jsem využila dochovaných pozemkových knih. Jedná se o 10 kni~ mapující
historické období~ začínající rokem 1574 a končící rokem 1699.

historická knihovna klášterTeplá, sgn. cod. 98; sgn. cod. 97
NA, fond SM, sgn. B 45/1-2/4 kart. 142, i.č. 227; SM, sgn. D 1/K kart. 575, i.č. 699; SM, sgn
K 84/1-12 kart. K21, i.č. 1663
4 NA, fond APA sgn. B 65/5
5 NA, fond UR sgn. 40 Kladruby, urbář 1589, odhad 1578, registra 1558
6 SOA Plzeň, pobočka Klatovy, fond Velkostatek Kladruby 1570-1948, sgn. i.č. 83, sgn. K 83; i.č.
89, sgn. K 89 ; i.č. 90, sgn. K 90 ; i.č. 94, sgn. K 94; i.č. 97, sgn. 97 K; i.č. 98, sgn. K 98 ; i.č.
111, sgn. K 111 ; i.č. 115, sgn. K 115; i.č. 120, sgn. K 120; i.č. 126, sgn. K 126

2

3

9

L ('

Významné prameny jsou uloženy i ve Státním okresním archivu
v Tachově.

Dříve

se celý fond nacházel

přímo

v Kladrubech, v opatrování

MNV. 7
V neposlední řadě jsem využila již vydaných pramenů: Berní rula.

SOA Tachov, fond Kladruby, W19 - privilegia města Kladrub, knihy privilegií, výpisy
Zemských desek pro město Kladruby, městské knihy kladrubské (české) z let 1528-1695,
knihy smluv trhových, registra sirotčí, kniha trhová, dědinské platy
7
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2.

Literatura k historii kláštera

Vzhledem k zaměření práce zde není na
dějinami benediktinů,

v kapitole

a proto odkazuji na

Stručné dějiny

místě

přehled

zabývat se

řádovými

základních prací níže

velkostatku do 17.století.

O bohaté historii kláštera i městečka Kladrub byla již napsána řada prací.
Klášterní dějiny popsali koncem minulého století R. KOPL 8 a W.
MAYER,9 ale pouze vněmeckém jazyce. Stejně tak W. SCHOFT,1O který
//,,--~-----,

se přibližně ve stejné

době

--------------

_._---

zabýval historií samotných Kladrub a využil

tom podrobný popis kladrubských
Pamětní

_.....

dějin

z úvodní kapitoly

německy

při

psané

knihy obce, vedené od roku 1843.

Bohužel v českém jazyce nevycházela dlouhá léta žádná
práce. Ve

třicátých

letech 20.století

začal

významný

český

podrobnější

historik V.

NOVOTNýll zpracovávat kladrubské dějiny. Bohužel smrt mu zabránila
pokračovat

v další práci a proto

stačil

vydat pouze studii o

počátcích

kladrubského kláštera. Následovníkem v jeho díle se stal dr. V.

KREMER,12 který získal množství archivních materiálů a faktů, ale
výsledek jeho práce

zůstala

pouze ve strojopisu nebo v rukopisných

poznámkách. Jeho publikace nazvaná "Kladruby" byla v roce 1848
připravena

k tisku, ale nebyla vydána a od té doby se již nikdy nikdo

nepokusil o její vydání. Autor pak sice ještě svoji knihu dopracovával, ale
vážná

oční

choroba v posledních letech jeho života mu nedovolila

to, co po celý život tak

pracně

nashromáždil.

Od té doby byly zpracovány našimi
kladrubských

dějinách

zúročit

v odborných

předními

časopisech,

historiky

některé

stati o

v materiálech památkové

KOPL, R.: Die herzogliche Benediktiner Abtei Kladrau im Pilsner Kreise B6hmens. Praha 1863
MAYER, W.: Eine nechte Urkunde in Kladruber Stadtarchiv. Pilsen 1895., týž, Griindung und
Besiedlung des Benediktinkloster Zll Kladrau, in: MUGDG 36 (1890), s.428-444
10 SCHOFT, W.: Die Stadt Kladrau von der iiltesten Zeit bis zu Gegenwart, Sthbro 1893
II NOVOTNÝ, V.: Začátek kláštera kladrubského ajeho nejstarší listiny. Praha 1932., týž, České
dějiny 1/3, Čechy královské za Přemysla 1 A Václava l..Praha 1938
12 KREMER, V.V.: Dějiny Kladrub a Kladrubska. Praha 1964., týž, Kronika kláštera
kladrubského. Praha 1934., týž, Hospodářské dějiny kláštera kladrubského do 15. století. Čáslav
1982; týž, Kladrubské archivy. Čáslav 1983; týž, Zaniklé osady na bývalém klášterství
kladrubském, in: SMČL Tachov, č.l0; týž, Přehled kladrubských dějin, in: Sborník Okresního
muzea v Tachově 1973/9, s.24-30; 1974/10, s.7-11
8

9

II

péče, ale i v~ :studentské odborné činnosti, což můžeme dokumentovat
disertační prací E. KUBŮ 13 z roku 1975, na kterou bych zde chtěla

upozornit, protože autor

~ ~yelice pečlivě

zaznamenal veškerou literaturu,

která se kdy vztahovala ke klášterní historii.
hospodářskými dějinami

Pokud bychom

chtěli

Kubů

se tu zabýval
..-'\_~

především

kláštera do husitských válek.
najít

nějaké

dílo, které by nahlíželo uceleným

pohledem na kladrubskou historii, našli bychom pouze publikaci z roku
1995, vydanou pod názvem "Kladruby v pohledu devíti staletí". JIŘÍ ~

ČECHURA, 14

bývalý

kladrubský

učitel

kladrubskou historii, jehož práce je velmi
klášterních událostí,

opřená

s celoživotním zájmem

zdařilým stručným

0(/

popisem (

o archivní materiály a mnohá jiná fakta.

Dosud žádná monografická práce

věnovaná

dějinám

kladrubského

kláštera v 17.století nebyla publikována, a proto jsem považovala za nutné
zmínit

alespoň ty

studie, ve kterých se mnou zkoumané období objevuje

v rámci všeobecného výkladu historie Kladrub. 15

KUBŮ, E.: Pozemková držba kláštera kladrubského v době předhusitské do roku 1420, in: HG
1979/18, s.181-351
14 ČECHURA, J.: Kladruby v pohledu devíti staletí. Plzeň 1995; týž, Počátky kladrubského
kláštera, in: Zpravodaj města Kladrub, 1995/1, S.7-1O
15 Obrazová příloha č.l, 2, 3, 4
13
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(

II.

METODICKÝ PŘÍSTUP
Metodicky vycházím ze zkušeností, které jsem získala při studiu materiálu
dějin

k diplomové práci z církevních

r.2003/2004 "vývoj kladrubského

kláštera od jeho založení po husitské

války"IŤuto

práci, v níž jsem

rozebírala dochované prameny, jsem se snažila pojmout jako regionální
téma, jejíl'I1ž výsledky lze, podle mého názoru, vhodně doplnit celkový
historický obraz.
Co se týká historického jádra

předkládané bakalářské

práce, brala jsem

v úvahu, že v současné době máme literatutp k hospodářským dějinám již
vcelku rekonstruován obraz
venkova.

Zároveň

českého pobělohorského

a

předbělohorského

se však domnívám, že je nyní nutné tento obraz dále

prohlubovat a korigovat pomocí jednotlivých sond,
časových,

které jdou do

detailů

poznatků,

ale i podnětů a směrů k dalšímu bádání.

a mohou tudíž

ať

už teritoriálních

přinést

nejen

řadu

či

nových

Protože je práce v dolní hranici chronologicky vymezena koncem
16.století a horní hranicí

závěrem

musím

zároveň

zdůraznit,

uplatňovat

ř"~ ._,~-~.-- ..

začaly

_--------, ----

značné

že se týká ze

diskutovaného období, kdy se

třicetileté

17.století (koncem

\ ...---------

části

v evropském

nové kapitalistické výrobní vztahy

uvnitř

války),

--_.~--_.........-'--._-- .~--

onoho tolik

měřítku

feudálního

výrazně

řádu,

který

ještě převládal.
Zaměřila

velkostatku

jsem se na
před

vytěžení pramenů

Bílou horou a za

pro

zjištění

třicetileté

stavu kladrubského

války. Snažila jsem se

vysledovat:
- historické události, které proběhly v klášteře i v samotném městě
- průběh pozemkové držby, vysledovanou především z pozemkových knih

13

III.

HISTORICKÝ VÝVOJ BĚHEM 17.STOLETÍ

1. Stručné dějiny velkostatku do konce 16.století

Ačkoli předmětem bakalářské

práce je historie kláštera v 17.století,

důležité se alespoň korespondenčně dotknoJ- dějin ještě před

pokládám za

tímto obdobím.
Počátky

klášterního panství musíme spojovat se vznikem kladrubského

benediktinského kláštera. Samotnou stavbu klášterní budovy klade
Sedláček!

do roku 1108, ale k vlastnímu založení kláštera a jeho

obdarování pozemkovým majetkem však došlo

později,

podle falsa

zakládací listiny ze 13.století, r. 1115? Tehdy dostal klášter les mezi řekou
Mží a Úhlavkou (vlévající se do Mže u Stříbra) až po zemskou hranici
s v{jimkou 12 vsí, které zde byly od pradávna - Lom, Benešovice, Lobzy,
Plezom, Málkovice, Čečkovice, Sviřín, Bonětice, Staré Sedlo, Darmyšl a
Prostiboř

- dále 25 vsí v nejbližším okolí kláštera a další vsi na

Mnichovohradištsku a ve středních Čechách. Dlouhý výčet vsí ve falsu
uvedených zachycuje však patrně stav majetku, jak se vyvinul do 13 .století,
neboť

klášter

svůj

majetek

usilovně

a rychle

zvětšoval,

takže na sklonku

17.století byla v jeho držení tři městečka a 128 vsí. 3
Král Václav IV.

měl

v úmyslu darovat tento klášterní majetek biskupství,

které mělo být v západních Čechách zřízeno, ale pro odpor papežského
nuncia Jana z Jenštejna a dalších králových

protivníků

tento

záměr

nebyl

uskutečněn. 4

SEDLÁČEK, A.: Místopisný slovník království Českého, Praha 1900, s.410-411
NOVOTNÝ, V.: Začátek kláštera kladrubského jeho nejstarší listiny, Praha 1932
3 Prameny ke zkoumáni majetkové struktury v prvnim století existence kláštera jsou relativně
četné. CDB 1,279, 363, 390,403,405,409. Kritice těchto písemností se věnoval HRUBÝ, V.: Tři
studie k české diplomatice, in: SPFFBU I/5 1963, s.86-105; DUŠKOVÁ, S.: Studie k českému
diplomatáři -listiny kladrubské, in: SPFFBUIII2-4 1953, s.285-303
4 POLC, J.: Svatý Jan Nepomucký, Praha 1993, s. 223-226, 249, 259-262; TOMEK, F.M.: Dějepis
města Prahy III, Praha 1892-1905, s.369; STEJSKAL, F.: Svatý Jan Nepomucký I, Praha 1921, s.
114-119; WELTSCH, R.E.: Arcibishop John ol Jenstein (1348-1400). Papalism, Humanism and
Relorm in Pre-Hussite Praque. (Studies in European History), The Hague-Paris 1968, s. 67-68;
VLČEK, E.: Jan z Pomuku (sv. Jan Nepomucký), Jeho život, umučení a slavné působení ve světle
současné historie a antropologie, Praha 1993
1
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Václav IV. se

přesto

klášterního majetku ujal a dal ho do zástavy, avšak

roku 1400 bylo panství
byl klášter zatížen

opět

různými

vráceno klášteru. Ale již králem Zikmundem
platy natolik, že musel

část

svého majetku

odprodat nebo dát do zástavy.5
Roku 1421 byl klášter dobyt husitskými vojsky, která se v klášteře
opevnila a bránila Zikmundovým

vojskům.

Klášter tehdy

přestal

existovat,

neboť mniši utekli do Bavorska a kladrubské panství dostal Žižkův

přívrženec Petr Zmrzlík ze Svojšína. 6 Po roce 1438 se mniši do kláštera
opět

vrátili a obnovili ho. Na

měly

být klášteru jeho

uposlechnuto jen

zčásti.

základě nařízení

původní

krále Ladislava z roku 1454

statky vráceny, ale

nařízení

Také snahy kláštera o vrácení majetku

bylo

vyzněly

naprázdno. Nadto v 16.století byly odcizeny ještě další statky, z nichž snad

tt

nejvtelnější bylo odejmutí statku Přeštice, který císař Rudolf II. zastavil

'( Michalovi §Panovskému. Špatné hospodářské postavení kláštera nadto

~)

zhoršil

ještě požár konventu roku 1590. Klášter se značně zadlužil obnosem

30535 kop grošů a nemohl platit daně a dávky.

7

5 KREMER, V.V.: Kronika ... , s.150; týž, Hospodářské ... , s.66-98; KOPL, R.: Die herzogliche ... ,
s.1O 1-115, který uvádí, že první viklefisté, čili přívrženci husitství z Plzně, napadli a zničili
v letech 1419 a 1420 značnou část kladrubského majetku vokolí Touškova včetně hradu
Komberku. Klášter začal pociťovat potřebu zajistit si ozbrojenou ochranu, a tak uzavíral
s některými zchudlými šlechtici tzv.náptavnické smlouvy, za cožjim přenechal své statky.
Např. Bušek získal v roce 1411 klášterní majetek v Honozovicích za povinnost přispět v čas
potřeby klášteru odtud svými ,,nápravníky" ve zbroji na pomoc. Stejným způsobem byla později
uzavřena smlouva s Oldřichem z Vrbice.
6 Jan Žižka vytáhl se svým polním vojskem v lednu roku 1421 z Tábora do západnich Čech proti
nepříteli husitů, Bohuslavovi ze Švamberka, který sídlil na hradě Krasíkově. Bližší informace
uvádí ŠMAHEL, F.: Husitské Čechy, Praha 2001, s.178-179
Rovněž není pravda, potvrzuje to i historik KREMER, V.V.: Dějiny ... , s.127-130, že mniši
nestačili z kláštera utéci a byli s opatem Wernerem upáleni, ale ten však zemřel už v roce 1417.
Píše, že kladrubští mniši utekli před blížícími se tábority do kláštera sV.Emmerama v bavorském
Regensburgu a obrana prázdného kláštera byla svěřena nápravníkům Oldřicha z Vrbice.
O těchto událostech vypráví také kronika, neznámého autora, sepsaná někdy kolem roku 1450
nazvaná "Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi, družníku krále Václava IV", kde kronikář popisuje
děj následovně: " .. v lednu táhl Žižka k Lomninám a dobyl Chotěšova Kladruby a Krasíkova tam
zajal pana Bohuslava Švamberka. Tehdy vytáhl uherský král s velikou silou proti Žižkovi. A sám
král se osobně účastnil a dobýval Kladruby nákladně pomocí děl. A Žižka se sebral a táhl na
Plzeňsko, aby pomohl svým lidem na Kladrubech. A když byl Žižka na šest mil od Kladrub, odtáhl
král od Kladrub pryč a táhl z Čech do Uher ... ",další informace najdeme HLAV ÁČEK, 1.: Ze
zpráv a kronik doby husitské, Praha 1981
O obsazení kláštera v Kladrubech a kbojŮID o něj ŠMAHEL, F.: Tábor 1.-2.,1965, s.281; 341,
381,383,387,399,403-404,413,433,444,476,485,487,545,546,548-549
7 Národní archiv, fond AZK, i.č. 2479, sgn. RKP 38, RKP 40, RKP 41
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2. Klášter a

město

Kladruby

Celá následující kapitola je
v průběhu

třicetileté

během

17.století

zaměřena

války. Po studiu historických

rozhodla vybrala jen takové kausy, které velmi
především

Na

pramenů
dobře

j sem se

dokumentují

tehdejší vztahy kladrubského kláštera a poddaných.

začátek

jsem se rozhodla uvést, podle mého názoru, jednu z hlavních

příčin pozdějších sporů,

které ovlivnily

poloviny 17.století. Vše se týkalo
měšťanky,

dějin

na zmapování kladrubských

přinejmenším

pravděpodobně

kladrubské

dějiny

do

nejbohatší kladrubské

kterou byla Anna Laziusová, vdova po Jakubu Laziusovi

Klatovském. Její

závěť

z roku 1618 ukazuje na ohromný majetek a

bohatství, které odstartovalo velké spory.8
Po obvyklé úvodní formuli následuje rozdělení majetku takto:
5 000 kop, které j í dluží vysoce urozený pán pan Vilém starší z Lobkovic na
Tejně

Horšovském, předem rozdělila:

1 000 kop ke kostelu sv. Jakuba na opravu zvonu, který kdysi zakoupil její
muž
1 000 kop na všelijaké cesty okolo
zůstalo,

města

Kladrub opravení a pokud by něco

má to být věnováno špitálu, chudým a škole

1 000 kop ke kostelu sv. Petra nově vyzdviženému - opravenému
1 000 kop k chrámu Páně na kladrubském

klášteře

a

kromě

toho odpustila

panu opatovi dluh 200 kop s tím, že bude každé "suché dny" sloužit za ni
mši svatou
1 000 kop obci kladrubské
Dalších 1 000 kop, které kdysi

zapůjčila

Klatov, odkázala svým sestrám a
vyplatit po její smrti. Pak
odkázané
Laziusová

ještě

různým příbuzným
nezapomněla

a

magistrátu svého rodného

neteřím.

Ty jim

následují "drobné"
některým

ani na svoji

měl
částky

kladrubským

děvečku

města

klatovský

po 50 kopách

měšťanům.

Marianu a

děvče,

NA, AZK sgn. RKP 40, fol. 100 -103, i.č. 2479; AZK i.č. 1a 2665; APA B 65/5 č.l., č.2
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Paní

které jí

posluhovalo před
8

úřad

"postel šatův, aby Mates Šefl (její poručník) ji k dobrému vedl a
měl

v opatrování svém
přišla.

a ty šaty ložní jí vydal, když by k letům právním

Toho jsem se dožádala a on se mi zakázal (zavázal) vše splnit ...
odkazů,

Item, po zaplacení vejš doložených

co se koliv všelijakých

dluhův

na jistotách vynajde, ty všecky Janovi Šindlovvi, strejci (myšleno synovci)
mému dávám a postupuji, i co by se koliv od peněz hotových našlo, ty mu
také odkazuji. Tak, aby on, co by ještě za
mne vyzdviženého

udělati

potřeby

do nového kostela ode

a spraviti dáti bylo, též i věž při tomtéž kostele sv.

Petra, vše vynakládal ... "
Bohužel jen málo z tOh<Jco si paní Laziusová přála, bylo
že celých 5 000 kop

míšeňských

z tohoto

dědictví

splněno.

Víme,

darovali kladrubští radní

po pražské defenestraci třiceti direktorům, i když I 000 kop patřilo klášteru.
Podobným způsobem naložil s dědictvím i synovec paní Anny, Jan Šindl.
Ten především shromáždil všechny peníze na hotovosti a navíc i 1 000 kop,
které klatovský magistrát vrátil paní Laziusové
sepsání kšaftu. Klatovští

dědicové

se o

svůj

díl

těsně před

smrtí, ale už po

pochopitelně

ihned hlásili,

ale pan Šindl jim je nemínil vyplatit, neboť podle závěti peníze na hotovosti
byly jeho. Teprve soudní řízení v Kladrubech,9 které vyvolali jménem
svých manželek a dcer klatovští

měšťané

Matouš Formánek, Václav

Čadouš ze Sušice a primátor Klatov Mistr Lukáš Vodňanský, rozhodlo

v jejich prospěch.
Bohužel ani z toho se Jan Šindl nepoučil. Začal se psát jako Jan Daniel
Šindl z Eberhartce. Peníze dílem rozpůjčil na vysoký úrok - např. opatu
Ondřejovi

jeho

pro klášter v Teplé a dílem utratil. Na dodělaný kostel sv. Petra a

věže pochopitelně

nezbylo. Domluvil se sice se svým,

příbuzným

Matesem Behelem,
" .. kteréhož žádosti Jana Šindla on dotčený pan Mates Behel nemoha
oslyšeti, k tomu jest

dobrovolně přistoupil

a rukou dáním se zakázal do

uvedeného kostela jak appartamenta, tak jiné
začatou

věci ještě

spraviti. Též

až na místo na svůj náklad dodělati a vyzdvihnouti. "

9 SOA Tachov, fond Kladruby, Wl9,

městské knihy kladrubské (české) z let 1528-1695
17

věž

To vše měl udělat za 500 kop, které mu slíbil vyplatit Jan Šindl z dědictví
po Anně Laziusové. Jenže tento mladý muž měl sice titul, ale neměl peníze,
takže platil Matesu Behelovi jen skromné zálohy a práce šla pomalu.
Pak začala třicetiletá válka a Behel brzy nato
Šindl

dopustil

podvodu.

Napsal

zemřel.

Tehdy se chytrý Jan

kladrubskému

opatu

Viktorinovi

z Falkenbergu, jakožto collatorovi - patronovi kostela uctivé psaní, v němž
mu

vysvětlil,

že

"teď

minulých let

časové

Marsovy"

zapříčinily zpoždění

v opravě kostela a pokračuje:
věcech,

" .. , nyní pak že drahota nadmíru se rozrostla ve všech
zabraňuje
stavěti se

k všelikým

potřebám

domluvili, v tom

čase

se dostati, a také

mně

jiní,

kteříž

pořad

s týmž

se rozešli a před rukami nejsou ...

... šetrně se vší náležitostí žádám, aby
stavěním po prodlení se

řemeslníci

kteráž

ještě

za

dvě

léta

mohlo. "

Korunu svému chytračení nasadil na konci dopisu kladrubskému opatovi:
" A

poněvadž

zjistých

důvodů

příčin

a

polepšení

živnůstky

své jinam se

obrátiti míním, nad tím vším ochrannou ruku že držeti a míti ráčiti budete,
se důvěřuji. "
Zda se pan z Eberhartce po dvou letech vrátil, jak sliboval, už

městské

knihy neuvádějí. IO

2.1. Kladrubská rebelie
l//

Další událost, která byla úzce spjata s předchozím testamentem ~
Louzicové, odstartovala tzv. kladrubskou rebelii II začátkem prosince roku

~

1618. Jak již bylo uvedeno, hrála v její závěti

hotovosti vysoká
půjčila

částka

5 000 kop

značnou

míšeňských,

roli kromě peněz na

kterou tato měšťanka kdysi

majiteli Horšovského Týna, šlechtici Vilémovi z Lobkovic. Ten

peníze po její smrti

skutečně

vrátil zpátky do Kladrub, aby byl

rozdělen

/-\~,/'--~~'-'--~

podle poslední vůle zemřelé.
10

II

NA, AZK, sgn. RKP 40, i.č. 2479, fol. 104-106
NA, AZK, sgn.. RKP 40, fol. 11O-l37; AZK i.č. 1a 2665
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Kladrubští radní se však rozhodli

úplně

míšeňských věnovali vládě třiceti direktorů,

potřebovala

peníze

že si o tento příspěvek
neboť

do Kladrub,

hlavně
řekl

ustavené půl roku předtím, po

pochopitelně finanční prostředky

pražské defenestraci. Vláda
ale

jinak. Sumu 5 000 kop

neoplývala,

na získání vojenské pomoci. Nelze

vyloučit,

samotný Vilém z Lobkovic, když peníze vracel

byl sám jedním z členů této vlády

direktorů.

Slíbil jistě

za to Kladrubským splnit jejich některé územní požadavky na úkor kláštera,
což se dá doložit.
skutečně

Stalo se, že vláda

přidělila

do vlastnictví

města

dosavadní

klášterní majetek, jako např. vsi Mi1evo, pět mlýnů, část řeky Úhlavky,
která až dosud

patřila

klášteru, louky a pole na obou jejích

březích,

lesy

Jirnou, Senetice a Koronu a dala měšťanům mnoho dalších ujištěnL 12
V čele kladrubských

rebelantů

stáli tehdejší primátor Mathias Pohl,

písař

Zikmund Stefanides zvaný Braxator a konšelé Mates Sander, Šimon Borž a
Jan Vrána,

kteří

získali pro

svůj

úmysl

část

obyvatelstva a stali se jeho

vůdci.

Klášteru zbyl jediný mlýn na Pozorce, ale byl mu málo platný, protože
řeka

mu už

nemohl

nepatřila.

připustit

Stalo se

- opat

přišel

něco,

co si do té doby nikdo ani ve snu

měšťany

za

s pokornou prosbou, zda by si

mohli přivést vodu z řeky a vylepšit tak pohon mlýna. Kladrubští mu ve své
samolibosti

odpověděli,

aby si tam nosil vodu v pytlích nebo vozil

v kolečku a hrbil si hřbet. 13 Když chtěl v roce 1620 kladrubský farář Tomáš
Šťáhlavský udržet smír v obci a obyvatelstvo podřídit katolické víře, byl

svými

odpůrci

z fary vyhozen, budova zplundrována, knihy a spisy spáleny.

Proto kladrubská matrika začíná až rokem 1621.

2.2. Pomsta klášteru po Bílé hoře

Po porážce

českých stavů

Ferdinand trestat. Na
12
13

na Bílé hoře 8.listopadu 1620"začal nový

Staroměstském náměstí

bylo v roce 1621 popraveno

tamtéž
SOA Tachov, fond Kladruby, W19, městské knihy kladrubské (české) z let 1528-1695

19

císař

27

českých pánů.

členů

Bylo mezi nimi i mnoho

bývalé direktorské vlády.

Ale Vilém z Lobkovic mezi nimi nebyl. Ten rychle
druhý den po

bělohorské

porážce

poníženě

převlékl

vítal v Praze

kabát a již

vůdce

trestné

výpravy, bavorského vévodu Maxmiliána. Brzy nato stanul i v čele
delegace, která jednala o oficiálních podrobnostech kapitulace s císařem.
V Kladrubech se také karta obrátila.
proudu a klášter i
armá~.

musely

čelit

začal

čela dění

sepisovat spis, který nazval

kterak poslušně a

jejich rebelie.

válka byla sice v plném

rabování mnoha

Klášter se však znovu dostal do

Viktorin Gribudo
vylíčení,

město

Třicetiletá

uctivě

se ke

mně

procházejíc~

a opat Fridrich

"Skutečné

a pravdivé

zachovali Kladrubští

během

,,14

Napjatý stav trval do roku 1626, kdy došlo poprvé ke smíru.
bylo vytýkáno, že si nevážili slušného

přístupu

Měšťanům

klášterní vrchnosti

k poddaným a mnoha privilegií, která obyvatelé jiných poddanských
zdaleka neměli. Opat Friedrich Viktorin,
snad

pamětliv,

že

ještě

nepožadoval pro ně
vrátily do

byl na měšťany velice rozezlen,

nedávno s nimi musel jednat s velkým despektem,

nějaké příliš

původního

ač

měst

velké tresty, protože byl asi rád, že se věci

stavu. Zato jeho nástupce, Kryštof Rybnický

z Křenovic, byl neústupný a trval na přísném potrestánL 15
Vyvolal nové soudní jednání a požadoval
vysoké navýšení
válečnými

přísné

tresty pro rebelanty a

odváděných ročních platů. Měšťané,

sami poškozeni

událostmi, nemohli takovéto požadavky splnit a

někteří chtěli

raději

Kladruby opustit. Opat byl neúprostný a žádal soud o tvrdý trest,

neboť

prý si Kladrubští nic lepšího nezaslouží, jelikož se

vrchnosti,

přeložili

hranice mnohých

pozemků

ve

stavěli

svůj prospěch

a

proti

chtěli

se

vymanit z poddanství. Klášter byl ochoten ustoupit jen natolik, aby platili
požadované zvýšené platy v naturáliích nebo aby pozemky vrátili

či

zaplatili.

NA, AZK, sgn. RKP 40, i.č. 2479, fol. 140-153; APA C 114 č.1I3 potvrzování nově zvolených
SOA Tachov, fond Kladruby, městské knihy kladrubské (české) z let 1528-1695
15 NA, AP A, C 134/č.1/3

14

opatů;

20

2.3. Podmínky smíru

Roku 1628 byl
Michny a

hraběte

prostřednictvím císařských

místodržících v Praze Petra

Sezimy z Vrtby podepsán smír, ovšem

plně

ve

prospěch

kláštera. Jeho podmínky byly zaneseny do zemských desek na náklad obou
příkazů,

stran. Listina, obsahující 17

bod za bodem nahrává klášterní

vrchnosti. 16 Vrchnost podle této smlouvy zůstává jako za dřívějších časů,
město

daně,

se vzdává svých privilegií a zavazuje se platiti desátky a
~:>-----'\

navíc

i z dvorců Brdce a·'f!Vossy. Za mlynáře ze Střížkova mlýna i poddané z Lázu
\

/"/

musí platit KladrubŠtí r~~něž desátky bez odporu. Jakmile by tyto poplatky
promeškali, bylo by jim odebráno právo várečné nebo jiné jejich živnosti.
Pokud se týká odkázaných
nespravedlivě

získanou

třiceti direktorů,
věnovat

peněz

částku

ze

závěti

5 000 kop

Anny Laziusové, musí obec

míšeňských, věnovanou vládě

sama zajistit a nahradit. Polovinu z této
oltáře sv.Máří

na obnovu vybledlého

částky

musí

Magdaleny v kostele sv.

Jakuba a druhou splácet po 50 zlatých ročně do tzv. kostelního počtu.
oficiálně

Obecní zastupitelstvo musí podle téže listiny
nově

jmenovaného opata

či

uznat každého

jiného preláta kláštera. Všichni obyvatelé

Kladrub se zavazují, že nikdy nebudou psát žádné dopisy, jimiž by se
yyvolali z poddanství nebo z katolické víry,

~---

či

se protivili opatovi nebo

konventu. V opačném případě musí zasahovat městský soud.
Vrchnost si ustanovuje právo
měšťanů provádět

určovat

hranice

pozemků

a na pozemcích

kdykoli lov zvěře.

Purkmistr má každému odsouzenému

připomenout,

že opat má právo

vynesený trest pozměnit nebo prominout.
Tak byla

skončena

rebelie Kladrubských, ale smír byl jen formalitou.

Další spory, které brzy poté
krutost dolehla jak na
mnoho let po

přišly,

příslušníky

skončení

smazaly útrapy

třicetileté

války, jejíž

kláštera, tak na obyvatele Kladrub.

války trval mezi

oběma

stranami zdánlivý klid.

Domy a pozemky po válkou zničených obydlích skupovali

levně překupníci

16 SOA Tachov, fond Kladruby, městské knihy kladrubské (české) z let 1528-1695, výpisy
Zemských desek pro město Kladruby
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Ještě

z

Plzně

a draze je prodávali novým

zájemcům{ přicházejícím hlavně
/"-

z Německa. Tak se začala naplňovat druhá germanizace Kladrub.

2.4. Plundrování kláštera a

města

Vláda třiceti direktorů odmítla poslušnost císaři Matyášovi i jeho nástupci
Fridrichvi II. a

začala shánět

peníze na sestavení vojenských osádek proti
~,,-

očekávanému

Přešel

rok

vpádu císařských vojsk.
českých

1618 a u

bavorského vévody Maxmiliána,

hrabic nedaleko Domažlic stála vojska
připravená

ve službách

císaře

Ferdinanda

vtrhnout do Čech, aby potrestala odbojné stavy. Protestantské vojsko
vojevůdce

obsadilo pod vedením

Mansfelda

město Plzeň,

aby

čelilo

případnému vpádu bavorských pluků. 17

Za

těchto

okolností požádal kladrubský opat hejtmana Dona Baltazara o

ochrannou posádku a stejně tak se kladrubský primátor Mathias Pohl obrátil
na Mansfelda se žádostí o 18
vojsk byly
nepřátelsky.

přijímány

Pokud se

mužů

nejen ve

k vlastní
městě,

ochraně.

Nájezdy

město

ochranné

i klášter, zabíjeli lidi. Ale totéž

jejich protivníci z Mansfeldovy armády. Když jednou

přitáhli

učitele

udělali

ve

do Kladrub, zcela zplundrovali klášterní kostel a zabili

klášterního

klášteře

ale i v katolickém

císařským vojákům podařilo přemoci

oddíly, vždy plundrovali

počtu

císařských

i

větším

při

tom

a varhaníka a poté i klášterního hejtmana. Opat si jen

stěží zachránil život skokem z vysokého okna a útěkem do lesa. 19

17 Zcela spolehlivou oporou katolické strany na Plzeňsku byly čtyři kláštery, premonstrátský
v Chotěšově, benediktinský v Kladrubech, augustiniánský v Pivoni a premonstrátský v Teplé.
Uvydené kláštery na Plzeňsku přiznávaly 2005 poddaných tj. 14% z kraje. Z šesti královských
mg-st, přiznávajících 1404 poddané (asi desetina kraje), jedině Plzeň byla katolická, zatímco
Rokycany, Sthbro, Tachov, Domažlice, Klatovy stály v táboře evangelickém. O převaze katolické
strany nebo evangelické strany na Plzeňsku rozhodovaly tedy klášterní statky s 2005 poddanými.
Více informací BĚLOHLÁVEK, M. - KOVÁŘ, J. - ŠVÁB, M. - ZEMAN, A.: Dějiny Plzně L,od
počátků do roku 1788, Plzeň 1965, s.202-203; ČECHURA, J.: Kladrubský klášter v pověstech,
legendách a vyprávěních, Domažlice 2000, s. 96-98
18 30.srpna 1618 vstoupil Mansfeld jako generál dělostřelec va do služeb českých stavů, ovšem se
závazkem falcké vlády, že ona bude jednat se savojským vévodou, aby dále nesl náklady jeho
vydržování. V hornofalckém Ambergu verboval potom Mansfeld pro české stavy další vojáky a
v malých skupinách - po 20 a 30 mužích - je posilal do západních Čech, kde u Kladrub měl být
proveden jejich mustruňk.
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o něco později následovalo další pustošení kláštera, města i jeho okolí. 19
český trůn

V srpnu roku 1619 byl na

posazen Qrotestant Fridrich Falcký .

./ ~~.,,/'~-

Ten ale po prohře českých stavů v bitvě na Bílé hoře zbaběle utekl z Čech,
a tak si vysloužil

přízvisko

"zimní král". Moci se ujal katolík Ferdinand II.

Jenže válka po bělohorské výhře katolíků neskončila.
Mansfeld i nadále držel

Plzeň

a vysílal do okolí

přepadové

tlupy, aby

zajišťovaly zásobování armády.2o V prosinci roku 1620 jeden takový

vojenský oddíl

opět přepadl

klášter. Opat se sice schoval ve starém komíně,

ale byl prozrazen svým věrným psem. Musel vylézt a vojákům dát výkupné
2 800 zlatých. 21 Tato vysoká částka přiměla Mansfelda, aby konečně odtáhl
22
Z Plzne.
v

Po

popravě

27 vůdců českého stavovského povstání si začal kladrubský

klášter pomalu získávat

svůj pobělohorský

majetek, odejmutý jednak

kladrubskými měšťany, ale především i vzdálenější ztracené statky.
Válečná vřava

se samy nestaly
silnici, užily si
katolická

však teprve
svědkem

začala

žádné

válečných běd

císařská pěchota

nabývat na

přímé

intenzitě.

Pravda, Kladruby

bitvy, ale protože ležely na hlavní

ažaž. Již v roce 1623 obsadila

Viléma z Vřesovic a po ní

přijelo

město

7 kompanií

rytmistra de Lassa se I 400 koňmi. 23
V lednu 1624 je nahradila kompanie Schaumbergova pluku, táhnoucí
kjihu, která zde
alespoň část
častými
knechtů.

zůstala

v zimním leženÍ. Opat Fridrich Viktorin žádal, aby

vojska byla odvedena jinam,

neboť

klášterní grunty, vysílené

"durchcuka" nemohly již dále zásobovat 500 Schaumbergových
,/'---------_.~

V roce 1625

přitáhl

do Kladrub pro

změnu

pluk

Collatův

s 1 000

jezdci. 24

NA, AZK, sgn. RKP 40, i.č. 2479, fol. 276-277
BĚLOHLÁVEK, M. - KOVÁŘ, J. - šVÁB, M. - ZEMAN, A.: Dějiny Plzně!., s.208-210
21 ČECHURA, Jiří: Kladrubský klášter v pověstech, legendách a vyprávěních, Domažlice 2000,
s.99-101; BRAUNER, J. M.: Klostersagen der alten Benediktiner-Abtei zu Kladrau,
Westbohmische Grenzbote Tachov 1876, s. 78-80.
22 BĚLOHLÁVEK, M. - KOVÁŘ, J. - šVÁB, M. - ZEMAN, A.: Dějiny Plzně!., s. 210
23 KREMER, V.V.: Kladrubské archivy, Čáslav 1983, s.65-78
24 tamtéž
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Při průtazích

vojsk lidé často opouštěli své domovy, někteří hospodáři

byli ve válce, jiní utekli a již se nevrátili. Statky zůstávaly prázdné a
chátraly.
Tak jak ukazuje následující zápis, odcházely ve třicetileté válce na vojnu i
ženy. Kladrubská Mandalena Turková, "maje na vojnujíti", odevzdala celé
své jmění, a to 70 kop

míšeňských, Bartoloměji

Ostovi s tím, aby si je páni

konšelé od něho vyzvedli a použili pro potřebu obce. 25
Nakonec

válečné

páni radní si na

události

způsobily,

ně vzpomněli

tři

až

pozapomnělo

že se na tyto peníze

roky po válce v roce 1651. V té

a

době

už jejich opatrovatel byl velice chudý a peníze nebyl schopen vyplatit. Asi
měl

však u pánů radních velikou protekci, když:

" ... rada vynachází, že týž Ost k obecnému dobrému
pivu, kteréž na

některé

rozdělení na penězích

regimenty lidu vojenského Jeho Milosti

i

císařské

obrácené a dané byly. Což zouplna psaných 70 kop vynáší, kterýchžto páni
radní kvitují na

časy

věčné

a jako

oučet

Ost, který utratil

svěřené

peníze tím

budoucí a

do knih

městských

vkládají. "
Tak pan

Bartoloměj

"napájel za

ně císařské

vojáky v dobách

válečných

způsobem,

že

pivem se stal málem
H

národním hrdinou. Stalo se za purkmistra pana Martina Střížky.
2.5. Švédové v Kladrubech a důsledky třicetileté války
Třicetiletá

válka se

rozhořela

znovu. Do

bojů

se na stranu

protestantů

zapojila i švédská vojska. V Kladrubech je poprvé poznali v roce 1639,
když pod vedením generála Bauera drancovala snad ještě více, než všechna
vojska předešlá. Kdo mohl, dal se na útěk. Lidé se schovávali v nejhlubších
lesích a nechávali město osudu. Švédové zcela vydrancovali klášter i
všechna obytná stavení. Pak táhli na
několik mnichů.

25

Stříbro

a jako rukojmí vzali s sebou

Ty pustili až po tučném výkupném.

SOA Tachov, fond Kladruby, městské knihy kladrubské (české) z let 1528-1695
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Ještě dvakrát potom přišli Švédové do Kladrub. Jednou v noci 1645 pod

vedením generála

\n;ete~sso~~)
~--"---,-

v posledním roce 1648 s vojevůdcem

Konigsmarkem. Pokaždé odtáhli s nemalou

kořistí.

Tehdy totiž platila

zásada, že vojsko se musí živit samo na úkor obyvatelstva. 26
Situace v Kladrubech po skončení třicetileté války vypadala

následovně:

"Počet obyvatelů

ubyl všude až na nepatrný zlomek stavu předválečného.

Mečem nepřátelu

bylo mnoho zahubeno, ale ještě více

nebo morem a nebrán byl

vůbec zřetel

na ty,

kteří

zemřelo jich

hladem

z nouze neb strachu

opustili domov a nikdy se nevrátili. Zdejší matrika kostelní vykázala tou
dobou jen 16

novorozeňat

obyvatelstva. Obchod a

ročně,

řemesla

byly

důkaz

což jest
zničeny,

rada odpustila

obyvatelům

celou

nedařilo,

ani rolnictví se

neboť nebylo zrní k osívání ani dobytka k zapřažení.
Městská

velikého úbytku

,,27

řadu dluhů,

což/potvrzuje
,a/

mnoho zápisů, tak například ujiž zmíněné Magdaleny Turko'Z/lfz Kladrub.
Jiný

příklad

důsledkem

za všechny dokazuje špatnou životní situaci, která byla

probíhajících událostí v 17.století. Pan Jan Croo z Kladrub byl

již )U(j>řed třicetiletou válkou zkušeným obchodníkem. Jeho hlavním
zdrojem obživy byla

ovčí

vlna, kterou skupoval po okolí a vozil

převážně

do Bavorska.
Poté, co

přišla

válka, obchody

začaly

váznout.

Přesto

se mu roku 1627

podařilo uzavřít výhodnou smlouvu s urozenou paní Barborou Šaidlerovou

z Berku a její dcerou paní

Kateřinou

ze Sthratin s tím, že jim bude za vlnu

platit způsobem:
" .. tolikéž na zlatě, a sice v dukátech neb rejnských zlatých,
a dáleji v drobných mincích v tomto království berných.

říšských tolařích

,,28

Jenže již v roce 1631 ho musel syn paní Barbory, urozený

rytíř

Hax z Horšfeldu, žalovat u kladrubského práva, že dluží
značnou částku peněz. Různými

doklady

dotěžoval

pan Jakub

oběma

- dokazoval, že pan

BĚLOHLÁVEK, M. - KOVÁŘ, J. - šVÁB, M. - ZEMAN, A.: Dějiny Plzně 1., s. 210
SOA Tachov, fond Kladruby, městské knihy kladrubské (české) z let 1528-1695
28 tamtéž; ČECHURA, J.: Kladrubský klášter v pověstech""s.100-11O
26

27

25

paním

Croo odebral od nich vlnu v hodnotě 3 835 zlatých 30

krejcarů

s přesnými

údaji:
" .. kterého

času,

jak mnoho a při kom co bylo odesláno k ruce samého pana

Croo ... "

Pravda, větší část byla již zaplacena, ale přesto:
" ... pokládal sobě restu 1 245 zlatých 56 krejcarů. Že tomu tak a nejinak,
mnohými svědky dolíčiti a probírovati se uvolil ...

,,29

Naproti tomu pan Croo zase předložil svoje doklady, kterými:
" '" o co odebral nad dostavenou sumu

centýřův

vlny víceji, dále za práci

svou v témž handlu, na posly i všelijakého vydání registry svými
. hl ,,30
U kázatl mo ...

Kladrubští konšelé zasedali "v plnosti rady" a

rozřešili

dolíčiti

a

tento spor takto:

"Srazíc to vše, vynašlo se rstu skutečnýho, kterýmž pan Croo povinnen jest,
a to 1 034 zlatých 56
města

krejcarů.

Po bedlivém

sečtení pan

purkmistr a rada

Kladrub, znaje nemožnost téhož pana Croo, tolikéž prohlídajíc

k manželce a dítkám jeho nezletilým, že on, kdyby podle práva
částku

zaplatiti

musela.

měl,

dokonalá zááhuba

živnuůstky

vyměřenou

jeho následovati by

,,31

A tak na jejich žádost urozený pan Hax, "jsa srdce milosrdného a
lítostivého, sebou hnouti dáti jest se
"zaplatil jen 50 říšských

tolarů

ráčil"

a souhlasil, aby Jan Croo zatím

z tohoto dluhu, to je za 6 centýřů vlny, které

jsou už složeny v Bavořích." Zbytek

měl

pak zaplatit v pravidelných

ročních splátkách. 32

2.6.

Nový spor kladrubských s klášterem

Město

z útrap

Kladruby a klášter, co se sotva
třicetileté

války, bylo

25.července

trochu

začali

vzpamatovávat

1657 postiženo požárem,

SOA Tachov, fond Kladruby, městské knihy kladrubské (české) z let 1528-1695
tamtéž
31 tamtéž
32 tamtéž
29

30

26

při

němž shořelo 56 domů.

33

Oheň vznikl v domě Jana Hoffmana a vyžádal si

životy dvou jeho služebných, které samy
také rychle
opuštěných

pokračovala

a

Ještě
úděl,

domů

po

třicetileté

česky:

Dále

začala

skupováním

válce

německými

,,26. Marty 1695 od toho

času počata

v aučtech Kladrubských. "

jednou se pokusili obyvatelé Kladrub zvrátit

do

způsobily.

o tom drobná poznámka v jedné z městských knih

vedených až do té doby
Niemčina

požár

germanizace Kladrub, která

vyhořelých

přistěhovalci. Svědčí

nechtěně

něhož

se dostali po prohrané rebelii na

svůj těžký

poddanský

začátku třicetileté

války.

Konec 17.století byl vůbec v celých Čechách poznamenán mnoha selskými
povstáními.

V kladrubském

sporu

s klášterním

opatem

Tobiášem

Hohmanem34 šlo tentokrát víceméně o slovní rozepře, jako např. zda jsou
kladrubští
nařčení

občané skutečnými

poddanými kláštera a také, zda jsou pravdivá

kladrubských radních, že klášter dodává tajně své pivo do hospody

zvané Giebacht nebo

česky

Na

Vyskočilce.

krajskému hejtmanovi von Steinbachovi do
obyvatele Kladrub a

hlavně

Opat Hohman psal dopisy

Plzně,

v nichž si

stěžoval

filozofoval na téma poddanství a poddaní lidé.

Dokonce se odvolával na spis Jana Amose Komenského "Brána
otevřená",

na

jazyků

z něhož v jednom svém dopise citoval úryvek v češtině. Spor byl

ukončen v roce 1698 podepsáním tzv. Articuli positionales, tedy Článků
podřízenosti.

Opat Tobiáš Hohman byl

údajně člověk

poddaných v Kladrubech, ale i u samotných

neoblíbený, a to nejen u
mnichů

v klášteře.

Prodělal

několik záchvatů mrtvice a při posledním z nich zemřel roku 1701?5

tamtéž
NA, APA, ,sgn. C 1l3/7 fasc. L XIV Benediktinský klášter v Kladrubech 1569-1744; kart.
2067 Seznam mnichů a opatů 1149-1827, i.č. 3398
35 NA, APA, facs. 16 dluhy 1646-1714, i.č. 2680
33

34
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2.7. Národnostní změna obyvatel Kladrub koncem 17.století

Po

třicetileté

zůstalo

válce

jako v jiných místech naší
příslušníků

mnoho
země,

domů

a

statků

v Kladrubech,

opuštěných. Hodně

trvale

stejně

mužských

rodin padlo na válečných bojištích, jiným se nedostávalo osivo

k osetí polí nebo přišli při rabování o všechen

svůj

dobytek, a tak

opouštěli

své statky a odcházeli si hledat práci jinam. Berní rula(pro rok 1653 na
kladrubském panství 49 pustých selských

statků,

k nimž je

třeba připočítat

ještě celou řadu tzv. pohořelých obydlí a domů. 36

Taková

situace

obchodníkům
pravidelně

různým

vyhovovala

s nemovitostmi.

Ještě

do Kladrub jakási Anna

překupníkům

a

šikovným

dlouho po válce, v roce 1681, jezdila
Vořechová,

manželka Petra

Vořecha,

měštěnína a obchodníka královského města Plzně, aby tu vyhledávara
postupně

Potom

vytipovávala takovéto prázdné

přijel

její starší syn

Jiřík

či vyhořelé

Antonio

Vořech,

a

opuštěné

domy.

který zajistil jejich

oficiální odkoupení za nízkou cenu a obratem je prodával s velkým
výdělkem zájemcům přicházejícím převážně

kladrubský

řezník Jiří

složení obyvatelstva

z Německa.

Eplach. Tak se v krátké

městečka. Svědčí

Stejně

době změnilo

i

o tom i zápis v městské knize zvané

DOSKOČILOVÁ, M.: Berní rula 23, Kraj Plzeňský, díl 1., Praha 1952, s.202-221

28

činil

národnostní

Registra sirotčí vedené až do té doby v češtině. 37

36

tak

l~,,:

/'.

IV.

POZEMKOVÉ KNIHY

Druhá

část bakalářské

práce se

podrobněji

hospodářským

zabývá

důvodem, proč

velkostatku v daném období. Hlavním

se

vývoje

hospodářským

vývojem velkostatku nikdo nezabýval, je to, že dosud nebyl proveden
rozbor

nejdůležitějších hospodářských

písemností. Pramennou základnou

pro zpracování tohoto tématu se mi stal soubor deseti pozemkových knih
někdejšího

v klatovské

kladrubského kláštera z let 1574 až 1700, deponovaných
pobočce

Státního oblastního archivu v Plzni. Kniha

založená roku 1574 pro vsi Borovany, Milevo,
1574 pro vsi Brod, Láz;
Kostelec, Lhotu;
č.115

č.97

z roku 1574 pro vsi

Mířovice,

knihy byly založeny již o

Ostrov,

Zhoř; č.120

Radějovice,

něco později.

1602 pro obce Benešovice, Borovany,

Kniha

Holostřevy,

1611 pro vesnice Kostelec, Lochousice, Ostrov,
1598 pro vsi

Hněvnice,

vesnice Milevo,

Hněvinice,

z roku

Kbelany,

z roku 1574 pro vesnice Kbelany, Kostelec, Lhotu;

z roku 1583 pro vesnice Krtín, Skapce,

vesnice Lochousice,
čtyři

č.94

Tuněchody; č.90

č.89

Kbelany, Lhotu,

z roku 1574 pro

Touškov. Zbývající
Č.

83 založená roku

Jivjany;

Č.

111 z roku

Radějovice; Č.

Mířovice; Č.

98 z roku

126 z roku 1619 pro

Tuněchody.

4.1. Pozemkové knihy

Zavedení prvních pozemkových knih spadá již do konce 15.století a
počátku

16.století,I

to

však

nemůžeme

demonstrovat

u

kláštera

v Kladrubech, protože zde se dochovaly jisté střípky až od konce 16.století.
V

počátečním

období býval veden jeden druh knih, které se

případně dělilJ podle

speciálního obsahu. Nejstarší knihy

měly

uvnitř

teritoriální

SOA Tachov, fond Kladruby, registra sirotčí
Podrobněji VOLF, M.: Vývoj gruntovní knihy ve světle zákonů a hospodářských instrukcí, in:
ZČZA VIII, 1939, s.78
37
I
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působnost

pro celé panství, teprve

později

byly sestavovány knihy pro

jednotlivé rychty či jednotlivé obce. 2
důsledně

U nejstarších pozemkových knih se
chronologického

uspořádání.

uplatňoval

princip

Podle tohoto principu byly zápisy vedeny

v časové souslednosti tak, jak se jednotlivá právní jednání

postupně

sobě

Od poloviny

odehrála, typicky dle jednotlivých

16.století je

postupně

soudů

a

posudků.

chronologický princip narušován, nejprve

po

poměrně

primitivním způsobem, pouhým nadepisováním názvu vsi nad vlastní zápis,
čímž byla zdůrazněna lokalita zápisu. 3

V dalším vývoji se
volných místech.

začínají

Záměrné

objevovat

ojediněle

zápisy ročních splátek na

vynechávání místa pro budoucí zápisy splátek

znamená zásadní zlom. Je to

přechod

k dalšímu,

vyvinutějšímu

principu ve

vedení pozemkových knih, k uspořádané vložkovanému, kdy má každá
usedlost několik (nejvíce 16) listů. Tyto listy tvoří tzv. vložka. 4

Vnější

úprava pozemkových knih

Při vnějším

popisu gruntovních knih se setkáváme ve

většině případů

s celkem unifikovanými rozměry asi 19-22 cm krát 30-32 cm. 5
Knihy jsou
U

většinou převázány, původní

původních

renesančních
prováděny

vazeb jako

vazby se

většinou

materiálů převažuje kůže.

kožených vazeb.

Vytlačované

nezachovaly.

Jde o typ

vzory pokryvu jsou

raně

důsledně

slepotiskovou technikou. V kompozici je charakteristická příčná

a podélná symetrie a vertikatita. Pro slepotiskovou vazbu druhé poloviny
16.století je

právě

typická rámová kompozice s různě modifikovanými

arabeskními a maureskními motivy.

L/

Výj~ečně se také u gruntovních knih vyskytují pergamenové vazby.
Nejstarší

česká

pozemková kniha, žitenická, má sice obal složený

PROCHÁZKA, v.: Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. A 17.století, Praha
1963, sAO
3 Podrobněji VOLF, M.: Vývoj gruntovní knihy ... , sA7
4 PROCHÁZKA, V.: Česká poddanská nemovitost ... , sA1
5 tamtéž, s.50
2
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z pergamenových proužků, ale použité celopergamenové vazby je -většinou
-- --- ---jen místní. Na četných knihách se také objevují kování a spony, je však
~'---~ ~~

-~--.

-~

~

~-

'.

-"-~-'-"._--

/''--~---~

třeba

je chápat spíše jako

funkční

složku, výtvarná aplikace je druhotná.

Látkou psací je bez výj~y papír, opatřených často filigránem. 6

Vnitřní

LL~

úprava pozemkových knih

Zápisy jsou v knihách

uspořádány buď

podle principu chronologického

nebo vložkového. Ve výjÍ!nečných případech jsou toto hlediska porušována
a na zbylé volné listy se zapisují další záznamy.
knihy

~~:píše

jiný soubor

zápisů,

Někdy

se z druhé strany

apod. Jestliže však na volných listech

,/

pouze

pokračuje

část

zbývající

záznamu, nejde o porušení základního

principu. 7 Význam byl při vedení gruntovnic kladen na provedení titulního
listu knihy. Titulní list byl proveden velmi

pečlivě, často

písmem, někdy najdeme rutové znaky, majitel panství apod.
//',

,-

ozdobným

/'---~-----~---

8

----

Na úvodním listu je také

často vysvětlován důvod

zavedení pozemkové

knihy: "V těchto knihách se píší prodeje a šacuňky ... ,,9
Zápis titulního listu někdy tvoří geometrický obrazec. IO Na úvodním listu
můžeme najít i jako motto citáty z bible apod. II
Během

17.století se však důraz, kladený na provedení titulního listu ztrácí

a titulní list bývá často vynechán.
//

Jako nejjednodušší

evidenční pomůcka

se vyskytuje u pozemkových knih

stránkování. Zde je nutné podotknout, že má podobu foliace, s přičítáním na
stránky se setkáváme vyjímečně. 12
~

Foliace je zapisována

většinou

v horních krajních

roZíc)Kbuď číslicemi

arabskými nebo římskými.

Bližší informace uvádí NUSKA, B.: Historická knižní vazba, Liberec 1962
PROCHÁZKA, V.: Česká poddanská nemovitost, s.51
8 tamtéž, s.41
9 SOA Plzeň, pobočka Klatovy, fond: Velkostatek Kladruby, PK 98, fol. 4a; PK 94, fol. 1a.
10 tamtéž
II PROCHÁZKA, V.: Česká poddanská nemovitost ... , s.49
12 tamtéž, s.50-52
6

7
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V některých knihách stránkování chybí,

často

je vpisováno

dodatečně. Při

vložkových záznamech se někdy paginuje každá vložka zvláště.

Zápis v pozemkových knihách

Pro starší typ pozemkových knih je v zápisu charakteristické zapsání
doslovného textu smlouvy. Tento
typický pro

městečka

způsob

a používá se

je

přejatý

nejčastěji

z městských knih, je

v jazykově

německých

oblastech. 13 V knihách vedených podle principu vložkového zápisu
postupně

obsahuje zkrácenou formou podstatu smlouvy a dále

doplňující

ustanovení.

různá

V druhé polovině 16.století se ustaluje také základní typ zápisu:
l. jednající strany

2.

způsob

nabytí (koupí, odkaz)

3.

způsob

placení

4.

inventář

5. podíly osob
6. osobní dluhy se jmény věřitelů
7.

případně

stálé platy a osoby svědků

Každý zápis

samozřejmě

neobsahoval všechny druhy

údajů,

údaje byly

ověřovány, některé vynechávány apod. 14

Koncem 17.století vzniká
knih, která se

vyznačuje

závěrečná

kompletností

podoba zápisu do pozemkových
údajů

navíc soupisem polností, mnohdy s uvedením

o právních záležitostech a
rozměrů,

nemá však už osy

urbářové údaje o povinnostech. 15

Obsah zápisu se v jednotlivých případech samozřejmě dost značně různí.

tamtéž, s.55
tamtéž, s.55-57
15 tamtéž, s.57
13

14
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V některých knihách nalezneme v úvodu zápisu tzv.
tedy kompletní soupis

součástí

usedlosti a povinností.

"urbářové číslo",

Někde

je zachycen

/.6

např. jen soupis polností či soupis povinnosti.I
~

Jiné knihy

zdůrazňují

držitelů

kontinuitu

je zachycováno

buď držitelů

~ několik, nebo jen bezprostředně předcházející. 17
součástí

Základní

zápisu JSou

samozřejmě

nejdůležitější převodné

náležitosti.
Zápis obvykle

začíná

datem,

někdy

je uvedeno i denní datum, jindy pouze

rok.
~) Různé vedlejší okolnosti, jako fakt nuceného prodeje, případně odúmrť
~..

: apod.

Vyjádření

souhlasu vrchnosti se zápisem

vyjadřuje

tzv. konsesní

klausule, uváděná většinou ve formě: "se svolením atd. 18
Dále, hlavně pro trhové smlou'i se zapisují údaje ceny závdavku a splátek.
V některých případech bývá připojen i inventář movitosti. 19
~,~._~-----------~-----....-.--"- ........... _.

---'"

V druhé části zápisů písař zaznamenává závazky, tížící usedlost. Šlo
pochopitelně
dědického

v první

podílu,

řadě

o dluhy, záležitosti jednotlivých osob z hlediska

součásti výměnku

starého hospodářeXa konečně záznamy

poddanských povinností a vrchnostenských práv k usedlosti - mimo jiné i
odúmrťě.
Závěr

zápisu je velmi

hospodaření

různý,

apod. V mnoha

obsahuje poddanské sliby, záruky

případech

řádného

je v závěru zápisu uvedeno datum.

Často jde jen o opakování data úvodního.

Na základní zápis navazují záznamy postupných splátek,

případně

rozpis

budoucích splátek. Úprava zápisů bývá velmi rozmanitá, nelze najít
důsledně určitou formu. 20
Před

vlastním zápisem je

časti výrazněji

/"'-....•.' - - ' "

.------'

Nadepisovány nad ostatní text jsou i
jméno hospodáře apod. jde o grafické

nadepisováno

některé důležité

"urbářové číslo".

údaje, název vsi,

zvýrazněné jasně funkčně.

Pokud se

~_.~-~_ .._--------------_._~~_.-/~--

tamtéž, s.57 i s příklady
tamtéž, s.58
18 tamtéž, s.58
19 SOA Plzeň, pobočka Klatovy, fond: Velkostatek Kladruby, PK 89, fo1.67a
20 PROCHÁZKA, V.: Česká poddanská nemovitost ... , s.60-61
16

17
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týče

písma pozemkových knih, pak s vyjímkou nejstarší gruntovnice ~

žitenická, která je psána

ještě zběžnou

bastardou, jsou psány všechny

ostatní purkrechtní knihy novogotickou kurzívou,
kancelářského či

často

s rysy písma

s vlivem písma tištěného.

~.~-------".--_.~.---., ..

_---,,-------- -

Zrušení zápisu se provedlo škrtnutím, a to obvykle mřežováním. Někdy je
grafickým výrazem rušení položek podtrhávání. 21
/"--------_._.....•........_ .. -- -... .......

""'"

...

.-

Dominikální pozemkové knihy

Vedle rustikálních pozemkových knih byly v různých dobách zakládány i
pozemkové knihy dominikální, tj. pro půdu panskou přidělovanou pouze do
dočasného

nájmu.

Na některých panstvích byly vedeny

zvláště

knihy pro vinopalny, mlýny,

kovárny apod., jinde naopak pro všechny domonikalisty společně.
/~

Jednou z nejstarších

českých

dominikálních knih je kniha sedleckého

kláštera. Na majetcích kláštera vznikla v letech 1592-1850 série osmi
svazků,

-,y "v nichž byly zapisovány všichni nezakoupení rolníci a
/

emfyteutičtí držitelé klášterní půdy a podniků".22

Dominikální knihy byly
velkostatků

a zde tedy

měla

zřizovány

vrchnost nejvíce volnou ruku, kterak tuto

správu nařídit.

21
22

pro správu vlastního majetku

tamtéž, s.63
VOLF, M.: vývoj gruntovní knihy ... , s.15
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4.2. Kladrubské pozemkové knihy

bakalářské

Bohužel rozsah

práce by

překročil

rámec, pokud bych zde

provedla diplomatický rozbor všech uvedených pozemkových knih, a proto
jsem se rozhodla, že zde provedu popis pouze dvou z nich.

1.
Pozemková kniha obcí Damnov, Lobzy, Tisová, Trnová 1646-1700
(SOA Plzeň,
K 94)

pobočka

Klatovy, fond: Velkostatek Kladruby,

i.č.

94, sgn.

23

Rozměry:

200 x 290 mm

Vazba: Celokožená vazba zdobená slepotiskem. Listy jsou potrhané,

poškozené

hlavně

v

hřbetních

partiích. Desky jsou slepeny z papírové

makulatury a kožený fragment na obou deskách je poškozený. Kniha byla
vyšita na tkalouny a provedena celokožená vazba z přírodní koziny. Oba
původní

kožené fragmenty nalepeny na novou vazbu. Vazba tukována

vazelínou .

.é/~"

Foliace: Celkový

počet

(

podlepování archiválií a lakem na archiválie. Části listů doplňovány ručním

folií 190. Všechny listy byly ztuženy tkaninou na

a japonským papírem.

Písaři:

Na psaní se podílela celá řada neidentifikovaných písařských rukou.

Jednotlivé

písařské

ruce nelze

důsledně

zápisyfoavzájem prolínají.

Písmo:

23

česká

novogotická kurzíva

Obrazová příloha č.5

35

chronologicky vymezit, protože se

Obsah: F.I: Kniha zápisu neb gruntownií vsí Damnov, Tisowa, Tmowa a

Lobzy F.2: Nadpis. F.3-70: gruntovní zápisy vesnice Damnov F.72-100:
gruntovní zápisy vesnice Tisowa FI02-l30: gruntovní zápisy vesmce
Trnowa F.l32-160: gruntovní zápisy vesnice Lobzy F.161-190

Jazyk:

čeština

Psací látka: papír (tuhý,

mírně

zažloutlý)

?

Filigrán: V této pozemkové knize jsem, na rozdíl od

\

knih, nalezla jiný filigrán?4

Poznámka: Názvy vesnic a smluv jsou
"'-

zvýrazněné.
~,

předchozích

dvou

Celá kniha je vedena

vložkovým způsobem, vložky mají různý počet listů.
Zapisovány byly záležitosti trojího druhu:
- sirotčí z~ti
- trhy a smlouvy
- splátky
- dluhy

BRlQUET, CH.M.: Les Filigranes 1, A-CH, Vaduz 1991, Č. 2238, 33x44 lmpr. Salzburg, 1583.
Staatsarch. Chathenichel, 1581-1600. Var Ireny.: Gorkách, 1584

24

36

2.
Pozemková kniha obcí Borovany, Milevo,
(SOA

Plzeň, pobočka

Tuněchody

1574-1627

Klatovy, fond: Velkostatek Kladruby,

i.č.

89, sgn.

K 89) 25

Rozměry:

230 x 150 mm

Vazba: Kniha je v papírových deskách,

značně

poškozená. V pravém

horním rohu štítek se signaturou K 89, dole pod ním datum 1574, 1586.
Dole nápis modrou tužkou
deponovány ve

r}
!

Stříbře

Foliace: Celkový

"Stříbro

VII 145 (l9)"

(dříve

byly gruntovnice

a teprve později byly převezeny do Plzně)

počet

folií 135, stará foliace perem v pravém rohu

nahoře,

nová foliace provedená tužkou dole uprostřed. Fol.1 nepaginováno.

',,\

,.,.-"-

Písaři:

. ~~~.-.-.-~~~~-~

-~~~. ~ ~~~---~~-

Na psaní se podílela celá řada neidentifikovaných písařských rukou.

Jednotlivé

písařské

ruce nelze

důsledně

chronologicky vymezit, protože se

zápisy navzájem prolínají.

Písmo:

česká

novogotická kurzíva

r~

Obsah: F.1: Kniha zápis

neb gruntownií vsí Týnechody, Miliwo a

Borowany F.2: Nadpis. F.3- 6: gruntovní zápisy vesnice Borovany F.5888: gruntovní zápisy vesnice\Milevo F.90-135: gruntovní zápisy vesnice

Tuněchody

\
\

.

,\\

Jazyk:

Čeština, několik německý~textů
\

25

Obrazová příloha č.6

37

Psací Zátka: papír (tuhý,

7~. F·Z·zzgran:
r

mírně

zažloutlý)

26

Poznámka: Názvy vesnic a smluv nejsou tak jako v ostatních pozemkových

knihách fondu velkostatku Kladruby nadepsané

výrazněji.

vedena vložkovým způsobem, vložky mají různý počet

Celá kniha je

listů.

Zapisovány byly záležitosti trojího druhu:
- sirotčí

zá~i

. - trhy a smlouvy
- splátky

BRIQUET, CH.M.: Les Filigranes I, A-CH, Vaduz 1991, č. 2234, 32x43 Prague, 1562,
Staatsarch., L.34: Landtagsakten. Var. Iden.: Gorlich, 1567, Iena, s.d.

26
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To, co však mají všechny gruntovnice

společnéhť:J jsou

oznamují účel založení pozemkové knihy. Nadpis z knihy
pro vesnice Lochousice, Mířovice, Ostrov,

nadpisy, které

č.120

roku 1574

Radějovice:

Ve jméno svaté a nerozdílné Trojice Boha jednoho amen. Léta LXII v středu
postní po neděli Letare (ll. března 1562)

kněz

JosefVron z Dorondorfu a

Biskupova, z buoží milosti pan opat kláštera kladrubského, znamenavši
veliké nespuosoby a neřád při poddaných svých a konventu svého ve všech
vesnicích klášterských býti strany sirotkuov, vdov, prodajuov gruntuov

v týchž vesnicích, když takovéž věci spisem v paměť uvozovány nebyly, mezi
lidmi tudy nevole a ruoznice vznikaly a pánu JMti, tudíž ouředníku starost a
daremný zaneprázdnění se činilo, a někdy i sirotci nápadkům a
spravedlnostem svým a jim náležitým přicházeti pod jakýmžkoli spuosobem
nemohli; aby takovéž neřády přetrhnouti se mohla v dobrý řád vedeny byly,
psovodem Jmti nahoře psaného kněze Josefa pana opata kniha tato
vesnicem
Miřivici,

těmto jest

vydána, zejména Ostrovu, Radivici, Lochousici,

tak aby do nich všecky a všelijaké trhy gruntovní a prodaje, kteráž

by se dály, též sirotčí peníze kterým sirotkuom a na kderém gruntu by
náležely, tíž dluhové a všelijaké smluvy mezi lidmi činěné poznamenány a
zapsány byly, a mimo nařízení těch

kněh,

což svrchu poznamenáno jest, bud'

zápisové neb trhové, dluhové i smlouvy žádné moci umítá nemají a nebudou
umítá. Aet. Ut supra.

Takový nápis i se jménem opata Josefa Vrona z Dorondorfu a z Biskupova
mají také knihy

č.89,

90, 97, 115, zbývající jsou již se jménem opata

Kryštofa Rybnického:

Ve jméno nerozdílné trojice, jednoho mocného a věčného pána Boha amen.
K dobrému a prospěšnému všech lidí poddaných kláštera tohoto, jakož i pro
zachování dobrého

řádu

a obyčeje země, založeny jsou knihy tyto gruntovní

léta 1627, a to od duostojného a velebného pana preláta,
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kněze

Jakuba

Krystofa Rybnicského toho

času

opata kláštera Kladrubského, v kterýchžto

grunty všech lidí poddaných přádně po vesnicích zaznamenané, jich trhy a
spůsoby s

starými kněhami s pilností konferirované , placení i neplacení

bedlivé sečítáné, a jak spravedlnosti všech a jednoho každého

obzvláštně,

tak také i odoumrtě klášteru právem země této až doléta 1628 (kteréhožto
na svobodné kšaftování gruntů a statků svých obdarování dosáhli)

náležitě

sou vysvětlené a vyjádřené. Vše ke cti a chvále pána Boha všemohoucého,
blahoslavené panny Marie rodičky buoží, svatého arciotce Benedikta, všech
milých svatých božích. 27

Dále, co jsem našla v pozemkových knihách, bylo osvobození od odúmrtí.
Odúmrť

obecně

(lat. devolutio, caducitas;

něm.

Todtenfall, Heimfall)

můžeme

charakterizovat jako "právo feudálního pána, jako svrchovaného

vlastníka vší

půdy,

ujmout se poddanského statku a majetku, který je bez

právních dědiců. 28 Kladrubský klášter se v roce 1628 tohoto odúmrtního
práva vzdává ve vsi Milívě

.29

My kněz Jakub Kristoph Dubnický opat, kněz Řehoř František Čichovský
převor

i všcken konvent kláštera kladrubského

řádu

a zákona sv. Benedikta

v diecezi arcibiskupství pražského, tímto listem, kdež

slyšán bude,
před

před

čten

anebo

čtoucí

všemi vyznáváme a obec v známost uvozujeme, že sou

nás předstoupili lidé poddaní naší a konventu našeho,

rychtář,

i všeckna obec ze vsi Mílivo, nás snažné a poddané žádajíce,

konšelé

poněvadž jim

dobře vědomé jest, že v tom království Českém ten a takový obyčej se

zachová a jest, když pan
prostředkem

smrti bez

Bůh

dědicův

všemohoucí kterého z poddaných našich

mužského pohlaví povolati jest

ráčil,

tehdy

všecek a všelijaký statek pozůstalý na nás a konvent náš (když jsem toliko
manželce o manželu a dcerám po otci z statku tak pozůstalého díl vydali)
Obrazová příloha č.8
HANZAL, J.: vývoj a význam poddanské odúmrti v předbělohorských Čechách, in: SAP X,
1960, s.146
29 SOA Plzeň, pobočka Klatovy i.č. 126, sgn. K 126
27

28

40

právem odoumrtním připadl, abychom jim a jich potomkům takovou milost
učinili

a jim listem pod pečetí naší opatskou a konventskou stvrdili, aby oni

a budoucí jich statek svůj, kterýž by jim pán
pořádně,

Bůhz

milosti své popřít

ráčil,

komu by se jim vidělo, odkázati a kšaftovati mohli.

Kteroužto žádost jich majíce v svém bedlivém uvažování, a s radou dobrých
našich

pánův

a

přátel,

zvláště, poněvadž začastý

schylovalo, uznávajíce
nábytky po

vykročení

že by k našemu a konventu našeho zlepšení se

z toho

světa

lidí našich poddaných pozůstalé,

nežl k pořádnému popsání a k náležitému
hospodářství

svého

náležitě

jak peníze tak svršky a

opatření přicházelo,

nevyhledávali, nýbrž grunty

dříve

že poddaní
spouštěli

a

v zahálku darmotratně se vydávali.
Těmi

tehdy a jinými podstatnými

příčinami

poddaným našim a konventu našeho,
(nápravníku

vyměňujíc)

tohoto dávámr, že

jsouce hnutí, nadepsaným

obyvatelům

osedlým i potomkům jich

wssi nasse. N. svobodu a poolení své moci listu

často psaní poddaní naši

a konventu našeho v jmenované

vsi N o všem svým jmění a statku mohovitým i nemohovitým, kteréhož jim
pán

Bůh uděliti ráčil

a

ráčí

(nic ovšem

nevyměňujícú, pořádně

tak, jakž

Práva Městská tohoto lavného království Českého ukazují a s sebou přináší,
říditi

a kšaftovati , komuž by se jim jakkoli

vidělo

a zdálo, mohou a moc

mají. Pakli my některý z též vsi bez pádného kšaftu skrz časnou smrt z toho
světa

uvolán byl, tehda všecek jeho moovitý i nemohovitý na

pozůstalou

manželku a dítky jak mužského tak ženského pohlaví a pokudž by žádné
manželky a dítek nebylo, na krevní a nejbližší

přátele

obojího pohlaví

v třetím stupni krevního přátelství zůstavající aby připadl, nařizujeme; s tou

však podstatnou ohradou, že kdyby
některá

osoba bud' mužského nebo ženského pohlaví bez

pohlaví a krevních

přátel,

jakž

nahoře

doloženo,

kdeří

dědicův

obojího

by v třetím stupni

krevnosti nebyli , tehdy všeckno jmění též osoby beze všeho odpor aby na
nás a konvent náš připadl, tímto listem
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mocně vyměřujeme.

Za kteroužto od nás jim z lásky prokázanou a
rychtář,

udělenou

milost nadepsaní

konšelé a všecka obec častopsané vsi N. sami za sebe a budoucí své

k nám jakožto dědičné vrchnosti své i budoucní potomkům našim, jakož na
věrné

a poslušné poddané náleží,

věrně

a

upřímně

poddanosti a poslušnosti náležité a povolné nyní i na
z jednoho každého lánu
příhodného ječmene,

dědin

časy

budoucí státi a

jeden kbelec plzenské míry dobrého a

a z půl lánu

půl

kbelu na sladovnu naši na

budoucí i

věčné při

dobrovolně

svolit. A že tomu všemu, což se nadpisuje, dosti

jsou a budou,

času

se chovajíce, ve vší

připověděli

sv. Havla

každoročně

dávati

časy

odvozovsti
činiti

povinni

a mocí listu tohoto sebe i potomky své v tom

zavázali.
udělené

Pokudž by pak oni aneb optomci této Naší jim
užívati

chtěli,

a

obzvláště

kdyby od sv.

římské

milosti nenáležité

katolické víry odstoupili,

aneb proti nám a konventu našemu a potomkům našim se sprotiviti
pán

Bůh milostivě ostřící ráčí

takovou naší jim

udělenou

usilovati, tehdy pro takové jich

(čehož

přečinění

milost oni i potomci jich mají traditi, o ní přijíti

ají v ničemž nikdy a na časy budoucí užívati mocti nebudou a nemají.
Pro lepší jistotu a

bezpečnost

toho všeho, což se nadepisuje, k dostičinění a

zdržení dali sme tato milost naši jim
pečetmi

učiněnou

a jejich proti tomu svolení

našimi opatskou a konventskou stvrditi. A dán jest tento list

v kláštěře Kladrubském. 30
Osvobození od odúmrti bylo uděleno ještě pro vesnici OstroV. 31 Bohužel
další osvobození jsem v kladrubských pozemkových knihách nenašla, ale
domnívám se, že J~ce jak

pravděpodobné,

že ostatní vesnice byly také

osvobozeny.
Procházka se domnívá, že vrchnosti rušením sledovaly dvojí zájmovou
rovinu - jednak se snažily získat náhradní zisk, mnohdy velmi

značný,

jednak měly snahu o zvýšení zájmu poddaných na hospodářství. 32

Obrazová příloha č.9
SOA Plzeň, pobočka Klatovy i.č. 111, sgn.1l1
32 PROCHÁZKA, V.: Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17.sto1etí, Praha
1963
30
31
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MAJETKOVÉ A HOSPODÁŘSKÉ POMĚRY KLÁŠTERA V

V.

17. STOLETÍ

1. Průběh pozemkové klášterní držby

Po studiu pozemkových knih, kladrubského
městských
částečně

kopiáře,

desek zemských a

knih jsem zjistila, že klášterní panství se zkonsolidovalo

až po roce 1621 a v polovině 17.století - i když nenabylo svého

původního

rozsahu -

patřilo

k jedněm z největších v plzeňském kraji. Podle
<C/

údajů berní ruly k němu náležel4 dvě města - Kladruby a město Touškov,

28 vesnic a sice Láz, Rájov, Benešovice, Doubrava,

Holostřevy,

Plešnice,

Radijovice, Knije, Ostrov, Jesná, Milevo, Kuští, Skapce, Dolní Vekýš,
Zhoř,

Borovany (díl), Krtín, Lochousice, Málkovice, Kbelany, Kostelec,

Lhota,

Oldřichov

(díl), Tisová (díl), Trnová, Jivjany (díl),

Tuněchody,

Lobzy, Brod, Měřovice (díl), Hněvnice a Rochlov (díl).1
Podle

záznamů

kopiáře

kladrubského

byly vsi

Tisová, Trnová,

Holostřevy, Benešovice a výrov připojeny k Čečovskému statku a po roce

1624 náhradou za vesnice Lštín, Honosice, Všetary,

Hradišťany opět

navráceny kladrubskému velkostatku. Bohužel nic bližšího pramen neuvádí
a tak tu

zůstává nezodpovězená

otázka, za jakých okolností byly

zmíněné

vesnice klášteru odňaty a poté opět navráceny. 2
O

několik

let

později

se

opět

setkáváme s již

zmíněnými

vesmceml

Tisovou a Trnovou, protože v roce 1668 je klášter prodává Volfovi
Vilémovi ze Šteinsdorfu za 16 600 zl. ťJn. 3

l

I DOSKOČILOVÁ, M.: Berní rula 23, Kraj Plzeňský, díl 1., Praha 1952, s.202-221; BÍLEK, F.V.:
Statky a jmění kolejí jesuitských, klášterů, kostelů, bratrstev a jiných ústavů v království českém
od císaře Josefa II. zrušených, Praha 1893, s.180-187
2 Národní archiv AZK i.č. 2479 sgn. RKP 40, fol. 302a-330a; fond Kladruby - výpisy Zemských
desek pro město Kladruby, DZ410, E.6; 492, G.22; 735, H.30; 1131, C.16 a 73; 1160, E.4.
3 tamtéž 302a-330a; SOA Tachov, fond Kladruby - výpisy Zemských desek pro město Kladruby,
DZ 318, M.19
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A---

Rušení odúmrtí se

provádělo

"zaplacením

provždy nebo za pravidelnou dávku

peněžní či

kupodivu v rozsahu zcela nepatrném,
náhrady. ,,33

33

tamtéž

43

někdy

určitého

obnosu jednou

v naturáliích, nejednou vše

vrchnost

odúmrť

zrušila bez

Jiná situace je u poloviny statku Jivian, kterou klášterní vrchnosti daruje
v roce 1640 Jindřich Gelfrid Žákovec z Žákova. 4
Klášter však nezískával majetek jen dary, ale byl ho schopen i kupovat,
což

můžeme

demonstrovat koupí z roku 1670, kdy získal za

15 500

z1.rýn. městečko Touškov. 5 Zde nám pramenný materiál vypovídá daleko
více.
Původní

povstání, dva roky po porážce
ztrátě

účastnil

majitel Touškova, Diviš Markvart, se

třetin

dvou

stavů

v

bitvě

na Bílé

hoře

stavovského

byl odsouzen ke

svého jmění. Zkonfiskované statky byly ještě téhož roku

odprodány českou komorou nejvyššímu mincmistrovi Vilémovi Vřesovcovi
z Vřesovic. Diviš Markvart zemřel v roce 1625 v cizině jako chudý šlechtic.
Po bitvě na Bílé hoře v protestantském Touškově nastala doba rekatolizace.
Roku 1622 odtud byl
správy se zde ujali

vypovězen

kněží katoličtí

poslední protestantský
- nejprve

kněz

a duchovní

světští, později opět

kladrubští

benediktini.
opět

připadnout

kladrubskému klášteru, nakonec však byl zanechán Vilémovi

Vřesovcovi.

Touškovský statek

měl

podle starého práva

Po jeho smrti panství roku 1640 zdědil jeho syn Jan Vikart. Ten v roce 1645
Touškovu pro jeho nedobrou situaci,
vpády a požáry, potvrdil

předchozí

způsobenou

privilegia.

Touškov katastrofální následky a privilegia mu
obnovu. Pro

doplnění počtu

zemědělci

Německa,

z

saskými a švédským

Třicetiletá

měla

válka

usnadnit

obyvatel sem byli povoláváni

čímž

dosti vzrostl

počet

zdejších

měla

pro

poválečnou

řemeslníci

a

německých

obyvatel, kteří sem přicházeli již od druhé poloviny 16 století.
Klášter se touškovského statku

nechtěl

vzdát, rozpoutal o

něj

tedy

nový spor, který se dostal až před zemský větší soud, který v září roku 1651
odsoudil Jana Vikarta a Touškov se tak

opět

dostal ke kladrubskému

4 tamtéž 302a-330a; SOA Tachov, fond Kladruby - výpisy Zemských desek pro město Kladruby,
DZ 147, E.14; 493, N.21.
5 tamtéž; fond Kladruby - výpisy Zemských desek pro město Kladruby, DZ 563, M.1.
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klášteru. Podle berní ruly bylo v

Touškově

v druhé

polovině

17. století 22

osedlých sousedů, 1 pustý grunt, 8 chalupníků a 20 zahradníků.
Své

řemeslo

provazník,

zde provozovali 4 ševci, 3 bečváři, 2

pekař, mydlář,

uvádí také 25 Židů.

6

sládek,

kolář, kovář

a

řezníci,

krejčí.

2 tkalci,

Dokument v obci

6

DOSKOČILOVÁ, M.: Berní rula 23, Kraj Plzeňský, díl 1., Praha 1952, s.202-221
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šiftář,

Příjmy

2.

Příjmy
příjmy

klášterní vrchnosti v roce 1589

rozdělit

klášterní vrchnosti se dají

na

dvě

hlavní skupiny - na

z poddaných a z vlastního podnikání vrchnosti. Bohužel dochované

prameny nám
jsem využila
Loddělení

umožňují částečně

urbář

prozkoumat jen první skupinu. K tomu

z roku 1589, který je

součástí

archivního fondu

Urbáře

Národního archivu.

Hlavní zdroj klášterních

důchodů tvořila příslušná část

feudální renty.

Struktura této renty je nám známá zjednoho předbělohorského urbáře. 7
tvořily

Naturální dávky a roboty

vedle

platů

stabilní

část

klášterních

důchodů. 8 Tyto příjmy dostávala vrchnost z titulu feudálního vlastníka,

který jí zaručoval každoroční, jistý příjem.
na platy stálé a platy

proměnlivé. Příjem

platy z města Kladrub a platy

odváděné

Kladrub se skládal z řady menších
měšťany

a cechy o svátcích

platy; tzv. úroky,.

~

Příjem

ze stálých

sv.Jiří

platů

se rozpadal na

poddanými z vesnic. Plat z města

platů

různých světců.

termínech

z poddaných byl rozdělen

placených

městskou

radou,

Poddaní z vesnic platili stálé

a sv.Havla. Z příslušné listiny se

dovídáme, že k úÍ"~třila kromě vybírání poddanských platů i povinnost
/

vybírání vajec,

kuřat

a obilí a dohledu nad robotami,

nápravník byl osvobozen ode všech

platů,

přičemž

sám

dávek a berní. Dokonce zde

nacházíme výčet poddanských povinností v příslušných vesnicích.

Např.

ve

Zhoři,

grošů

ve

kde bylo tehdy 30,5

země,

z nichž

ročně

platili poddaní 64

dvou splátkách, a to jako obvykle na sv. Havla a sV.Jiří. Dále odevzdávali po
dvou měřicích ječmene a po dvou ovsa, 321 vajec, 10 kuřat. Za osvobození
od

senoseče

platili 4 groše.

Měli

platit obvykle berni kdykoli bude uložena.

~-------- ----~._---------~--

Za podýmné platila každá rodina 1 groš.
Další

částka

poddaných,
benediktini

proměnlivých

kteří

platů

připadla

na

příjem

získaný od

se vykupovali z naturální formy roboty. Kladrubští

pravděpodobně ochotně

svolovali k tomu, aby se poddaní

z roboty vykupovali a tak nahrazovali rentu v úkonech rentou
7 NA,

SM DR, kart. 120, i.čAO
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peněžní.

Zřejmě

se tak dělo proto, že vrchnost měla nedostatek peněz a tím, že peněz

mohla ihned využít, byla pro ni

peněžní

směru jistě

forma v tom

výhodnější.

Jakých

výsledků

nemůžeme

dvorů:

dobře

dost

podporu. Z již

dosáhla vrchnost z vlastního

žďárský,

dvorech poskytovala obživu
příjem

z odprodaných

podnikání,

dostatečnou

pramennou

zjistit, protože nemáme

zmiňovaného urbáře

klášterní,

hospodářského

však víme, že klášter vlastnil
Hospodaření

v těchto

klášternímu konventu a

peněžitý

lhotský a všetický.
početnému

přebytků

několik

rostlinné a

živočišné

výroby. Výnosnost

jednotlivých dvorů se však nedá určit bez dochovaných účtů.

2.1. Mlýny

Pozemky na pravém břehu Úhlavky patřily klášteru, zatímco měšťané
obhospodařovali

pole a louky na jejím levém břehu. Pro řeku se nepoužíval

název ani Úhlavka, ani staré pojmenování Mžice, ale až k dnešnímu mostu
pod klášterem to byla "řeka kněžská" a dále už jen "malá říčka", což Němci
zkomolili na Malarschitschka. Zde zbudovali mniši mlýn tzv. klášterní, ale
ten nebyl na kladrubském panství jediný. Bylo jich

několik

používaly pro mlýny jejich dnešní názvy: Tynochodský
mlýn,

Benýškův

mlýn.

mlýn,

Kočovský

mlýn,

Petrův

a už tehdy se

(Tuněchodský)

(Petrský) mlýn,

Střížkův

Dnešní Pekelský mlýn (Čerťák) se tehdy jmenoval Jerenský a

Obecní mlýn byl Brdecký

či Housarův.

Prameny ještě

uvádějí

mlýn pod

Velkým rybníkem, ale zde není zcela jasné, zda tím není myšlen Brdecký
mlýn. 9
Tuněchodský mlýn vystavěl mlynář Štochl a v roce 1567 ho prodal
mlynáři

Pavlovi z Dobřan, ale bez

příslušných pozemků.

Pavel po dvou

letech" .. .poznavši na tento mlýn malou platnost a užitek míti a nemohouce

pro své
8

9

zaneprázdnění

a sešlost

tabulková příloha č.l, 2, 3
Národní archiv SM UR i.č.40, kart.120
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věku

svého tak daleko choditi a jej

opatrovati, ... se rozhodl" s dobrou
H

dáti a odkázati

H.

vůlí

10

Pak byl mlýn pronajímán a od tamních
roční

ke špitálu kladrubskému jej mocně

mlynářů

dostávali obyvatelé špitálu

plat a o Vánocích navíc ještě bílý chleba v hodnotě 6 grošů.

V případě Petrovského mlýna nám pozemkové knihy vypovídají, že mlýn
po smrti mlynáře Mikuláše

Střížka

v roce 1627

koupil mlýn od vdovy za 1200 kop
dostává do

finanční

" ... Matěj Snop

změnil

míšeňských.

majitel.

Matěj

Snop

V roce 1652 se Snop

krize, což nám velmi dobře mapují listina z téhož roku:

mlynář

petrovský poddaný náš i peníze klášteru našemu,

z mlýna svého 700 kop míšenských od oumsrti povinnen doplatiti, od níž
suma dotčenou na každoročně po 50 kopách

míšeňských

odvozovati pře nás

má ... ,,]]
Existovalo tu hned několik příčin jeho neschopnosti splácet:

"pro zkázu vojenskou"
"pro věk sešlí, k pracem a starostem velikým již nedostatečný jest"
"pak že již dávno byl zaslíbil mlýn

svůj

Petrovský klášteru po smrti své

zanechati ,,12
Za to, že

chtěl

po své smrti zanechat mlýn klášteru, žádal osvobození od

doplacení dluhu a to se také stalo.
"dotčenou oumrť odpouštíme

Klášteru musel platit na
každoročně

a doplacování je isvobozujeme"

sv.Jiří

a sv.Havla po 2 kopách 50 groších,

odevzdat "k posvícení klášterskýmu dva koše

raků

z mlýnský

řeky, 15 strachů žita" a na pět dnů půjčit potah. 13
Urbář

a pozemkové knihy podrobně

určují

povinnosti, které nejsou vůbec

malé, což jsem tabulkově zachytila.

SOA Plzeň, pobočka Klatovy, ič. 89, sgn. K 89
SOA Plzeň, pobočka Klatovy i.č. 89, sgn.K 89, fol.1 OOa-1 04b.
12 tamtéž
13 tamtéž
10

II
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3. Kupní cena gruntů

hospodářskou

základnu kladrubského velkostatku, je

řady určitých údajů,

srovnat je, a z výsledku pak vycházet.

Abychom poznali
třeba

zachytit

Důležitým

údajem pro posuzování celkového stavu je kupní cena usedlosti
běžně určena peněžitou

a její vývoj. Cena nemovitosti je
našem případě kopou

míšeňskou).

hodnotou (v

Základem kupní ceny usedlosti je "výše

odměny za zcizení poddanské usedlosti s právy i povinnostmi držitele.,,14

Do ceny se vedle

půdy započítávaly pochopitelně

hospodářské

nemovité -

budovy

či

i ostatní položky
či

movité - živý

mrtvý

poloviny 16.století zhruba do Bílé hory a v prvních letech
můžeme

ať

inventář.

třicetileté

už
Od

války

celozemsky konstatovat vzestupnou tendenci u odhadních cen

nemovitostí. 15 Různé ceny za stejně velké grunty v téže vsi však ukazují, že
se muselo
časových
peněz

přihlížet

úsecích

k individuálním podmínkám. Pohyb cen v delších

může

značné

míry

důsledkem změny

kupní ceny

a také obecné dobové tendence k zvyšování cen. K výkyvům cen

dochází

při mimořádných

v Brodu na

tačovském

"zahynul na

vojně H.

k op.

být do

událostech, což

může

být

gruntu v roce 1631 umírá

např.

válka.

hospodář

Např.

Bernard,

Zde cena klesla z původních 190 kop na pouhých 90

16

Ke snížení ceny dochází
usedlosti

např."spuštění".

běžně při

Ceny

gruntů

zhoršování

hospodářského

stavu

ve vzorových vesnicích v průběhu

17.stoletíjsem sestavila do tabulky, která vývoj ukazuje velmi zřetelně. 17
Nejběžnější způsob

kupní ceny, na
ten nejvyšší.
gruntovní

14
15

či

nějž

placení se

navazují

Roční

dělí

roční

na dvě základní

platy,

přičemž

platy, splátky, bývají

části.

Závdavek je část

závdavek bývá

většinou

označovány nejčastěji

jako

vejrunkové. V kladrubských pozemkových knihách jsou

PETRÁŇ, J.: Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války, Praha 1963, s.25
TLAPÁK, J.: Z historie některýc,h pražských předměstí na levém břehu Vltavy v období

předbělohorsk~!l1;"m: Praiský ;borník historický, 1966 '\. /"'-/-/-- .--....----.\..~..----------~16~ěň, pobočka Klatovy i.č. i.č.90, sgn. K 90, fol. 23a-26b.
17 tabulkový příloha č.4
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pečlivě

velice

skutečnosti

zapisovány splátky.

málo

platby jako závažné

má vlastní osobitou terminologii: doplaceno, zaplaceno.

Dále zde uvádím vývoj u některých
registrují

Ukončení

retrospektivně

případech

se setkáváme

je

Pozemkové knihy

údaje pro konec 16.století, avšak jen v

zpětný

např.

gruntů podrobněji.

údaj

konkrétně

uveden

několika

přesným vročením.

S tím

ve vsi Lobzy. V této vesnici vzal jakýsi Adam roku
podařilo

1604 grunt za 370 kop. Velmi brzy se mu

grunt splatit - kniha

zapisuje, že zavdal 270 kop a gruntovních peněz ročně po 25 kopách. 18
Roku 1609 došlo ke

změně

majitele:

Ondřej

vzal trhem grunt po

Adamovi, otci svém, kterýž připadl odoumrtním právem za sumu 405 kop.
Podobně

na jiném gruntu v téže vesnici Jan Hofman" vzal grunt a přiženil

se v létu 1613 za sumu 200 kop. "
K dalšímu prodeji došlo roku 1638 a zde již

předchozí

cena klesla na 100

kop.
Bílá hora a první desetiletí

třicetileté

války znamenala pro odhadní cenu

nemovitostí výrazný zlom. Válka, která se
zanechala dost patrné následky. V mnoha
gruntů,

přehnala přes české

případech

vesnice,

došlo ke zpustnutí

ke zbíhání poddaných apod.

Výmluvným svědkem těchto událostí jsou právě pozemkové knihy. Často
se setkáváme se zápisy typu "koupil grunt pustý", "vzal ten grunt spálený a
pustý".

Např.

Kubelovský grunt v vsi Milevo byl v roce 1628

600 kop. O 39 let později, roku 1667 jej však již Hanz koupil

oceněn

sobě,

na

200 za

kop. Stejný trend se projevuje i v ostatních vesnicích. 19
Purkrecht znamenal velmi spolehlivou právní jistotu
sedláka.

Důsledné uplatňování

výše uvedených principů,

předbělohorského
především

zásady

trhu mezi nejbližšími příbuznými, znamenalo pro účastníky tohoto právního
fora výrazné výhody.

Hospodář

postarat se o manželku,

případně

18
19

mohl ze splátek vybýt své potomky,
další osoby. V případě, že majitel gruntu

SOA Plzeň, pobočka Klatovy i.č. 94, sgn. K 94, fol. 96a-98b
SOA Plzeň, pobočka Klatovy i.č. 126 sgn. K 126, fol 55a

Univerzita Ksrlovlí v Pf!u:\e
Filezefkks fakulta
KIWWi jIOlllMlýc~

~M líísiorlctý~h ~

(2)

!reruioího ~!dlg

Praha 1, nÍ/m. ol. Y'all'l!!hg 2, 1I63f.!
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za svého života nestačil závazky vyplatit, přecházela automaticky povinnost
na jeho nástupce.
Během třicetileté

po jejím
schopen

války a v důsledku zhoršených hospodářských podmínek

skončení
během

často

se již velmi

svého života

objevují

případy,

odvádět vejruňky,

v penězích. S tím se setkáváme

např.

kdy sedlák není

a proto splátky nejsou

na terlenském gruntu, který "v roce

1604 koupil grunt Hanz Vott otec jich od Lorence Lovla za 350 kop, vyplatil
250 kop,

zůstává

platit po 10 kopách a závdavku 50 kop. Leta 1628 ve

čtvrtek památný sv.Šebestiana Hanzl Vott maje z gruntu svého dle starého
urbáře

doplatit 100 kop dal do kláštera krávujednu ... "

Podobná situace nastala hned v roce 1631 "Hanzl Vott maje položiti za rok
1629/1630/1631 tři vejrunky, dal na to do klášterajednoho vola ...
Jak ceny usedlostí, tak vybírané splátky se musely v těchto
přizpůsobit změněným hospodářským poměrům.

splátky, neboli se

rozpočítaly

na delší

časové

,,20

případech

To znamená, že se snížily

období než v předcházejících

desetiletích.
Řada zápisů v pozemkových knihách zaznamenává kromě kupní ceny,

závdavku a splátek i dluhy.

Např.

v Lomu na

Wačikovském

gruntu, který

v roce 1646 koupil Jan syn vlastní nebožtíka Matouše Lyovi, se rozepisují
dluhy od Matouše Lyovi zděděné:

Do Boru k špitálu ....... 17 kop
Do Svojšína kostelních peněz ........................................... 12 kop
Jan Pope .......................................................... 2 kopy 34

grošů

Wondrovi do Svojšína ............................................................. .2 kopy
Janovi Kočovy v Katanech .................................... 1 kopa 37 grošů
Martinovi Ševci do Ošelína .................................... 1 kopa 30 grošů
Martinovi Hanzlovi do Boru ............................................. 24 kop
Václavovi do Benešovi ......................................... 2 kopy 34 grošů
Ondřejovi Švercovi do Lsekovna ........................................ 14 kop
20

SOA Plzeň, pobočka Klatovy i.č. 115, sgn.115, fo1.34a-36a.

52

Kateřina Područní. .............................................. 2

kopy 34

grošů

Pavlovi Postoji vloni. ....................................................... 6 kop
Jarolímovi Chriskovi. ....................................................... 9 kop
Z Benešovi ......................................................... 9 kop 17

grošů

Štěpánovi z Lomů ............................................... 2 kopy 30 grošů
Matějovi

Chriskovi. ............................................ 2 kopy 30

grošů

Summu ......................................................... 109 kop 54 grošů

Naopak tu je i

několik příkladů,

kdy se grunt

rozšiřuje,

což

21

můžeme

demonstrovat ve vsi Lom na chrstkovském grntu. Zde Matěj Chrstek v roce
1636 spojil

svůj

grunt s gruntem hossovským, který získal po smrti otce

1 svého od bratří svých a sestry a macechy se jej ujal za 740 }(9p.22
-

~"----

I v některých jiných vesnicích najdeme

----

hospodáře, kteří

zvládli situaci za

svízelných hospodářských poměrů poslední třetiny 17.století.
Jak tedy vidíme,
polovině

častější

skutečně

se

některým hospodářům podařilo

ve druhé

příklad nepříliš častý.

Mnohem

17.století grunt splatit, ale je to

jsou velmi nízké

částky

(1-3 kopy), splácené

velmi dlouhého období, ale celkově většinou nesplacené.

21
22

SOA Plzeň, pobočka Klatovy i.č. 137, sgn. K 137, fo1.76a
tamtéž, fo1.98a-l02b.
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pravidelně během

ZÁVĚR

Bakalářskou

práci jsem

zaměřila

na dva

důležité

body. Zaprvé jsem se

pokusila zrekonstruovat historii kladrubského kláštera a

města

Kladrub

během

17. století. Nemohla jsem však věnovat patřičnou pozornost všem
•
historickým událostem, jakkoli by si ji-často zasloužily, nýbrž bylo třeba se
spokojit

se

zachycením

těch

jen

nejvýznamnějších.

materiálového studia se ukázalo, že tato práce bude daleko
původně

zdálo.

shromážděné

klášterů,

složitějš~ než

se

studia jsem se domnívala, že prameny

v Národním archivu I.oddělení ve fondech Archiv zrušených

Stará manipulace, Archiv pražského arcibiskupství budou

dostačující,

by to

počátku

Na

V průběhu

ale kromě

nestačil)

často

citovaného kopiáře a několika málo jednotlivin

a proto jsem musela využít materiály Státního oblastního

archivu v Plzni a Státního okresního archivu v Tachově.
Ze všech

pramenů

vyplývá, že opat Fridrich Viktorin Gribudo

z Falkenštejna si v Kladrubech zažil velice kruté chvíle. Rebelii, kterou
němu

proti

zosnovali Kladrubští a

války. Procházející armády
,~

několikrát

plundrovaly

třicetileté

první léta

•• '" _ _ _ _

----~ _ _ _ • • • • , . -

město

-,

0'-

-

i klášter. Jednou

J

to byli
držel

těžkosti, přinášející

/----------------------~---'----.-.-.

císařští,

podruhé zase protestantská vojska. I po

město Plzeň

bělohorské

porážce

stále ještě protestantský vojevůdce Mansfeld. Ten vysílal

do okolí tlupy, aby

zajišťovaly

zásobování celé armády. Jeho vojáci loupili,

kradli, zapalovali i zabíjeli, jen aby získali co

největší kořist.

Poté, co

Mansfeld odtáhl z Plzně, musel opat Fridrich odolávat ještě několik dalších
let útrapám hrozné války, i když
intenzitě.

válečná vřava

teprve

začínala

nabírat na

Kladruby ležely na hlavní silnici, a tak tu jednou protahovala

císařská pěchota,

jindy zase bavorské jízdní oddíly,

či

Francouzi. Tehdy

platila zásada, že se vojsko muselo živit samo na úkor obyvatelstva. Opat si
často

stěžoval,

že klášterní grunty, vysílené

nemohou zásobovat další pluky. Lidé
ze svých

statků,

opouštěli

častými

své domovy,

aby se sem už nevrátili. Statky

chátraly.
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durchcuky, již
někteří

zůstávaly

utekli

prázdné a

Ani další opat, Jakub Kryštof Dubnický z Křenovic, to nemělo nic
neboť

válka stále nabývala na síle a škody byly

konci

třicetileté

a

ještě

dál tím

hroznější.

Na

války byl klášter ještě jednou vyrabován švédskými vojáky

týdnů před

pár

čím

lehčí,

definitivním

konce~

musel z kláštera utíkat opat

Benedikt Malahovský, aby po návratu našel

opět

všechno rozbité a

vykradené, jako už mnohokráte před tím.
Po tolik očekávaném míru si v klášteře jistě všichni oddechli, ale radovali
se sotva dva roky a došlo k dalšímu sporu, který byl
nedůvěrou,

důsledky

podezíráním a

drsných

zřejmě

vyvolán

válečných mravů, mnichů

se

svým opatem Benediktem. Nakonec Benedikt z kláštera odešel.
části bakalářské

V druhé
soustředěné

v klatovské

Otázka majetkových a

práce jsem zpracovávala pozemkové knihy,

pobočce

Státního oblastního archivu v Plzni.

hospodářských poměrů

v 17.století nebyla doposud v literatuře

vůbec

kladrubského kláštera

zpracovaná, vycházela jsem

tedy výhradně z pramenného studia.
Než jsem však
vytěžit

přistoupila

ke studiu pozemkových knih, snažila jsem se

veškeré informace z jediného dochovaného

v Národním archivu. Tento pramen mi umožnil
hospodářství,

poddaných.

bohuže~

Jistě

pouze z

příjmů,

by bylo zajímavé zmapovat

urbáře,

vytvořit

uloženého

sondu
klášterního
/'
__________
't...-'..-,~

""--~

které klášter získával od
příjmy

klášterní vrchnosti i

z vlastního podnikání, ale to nám bohužel neumožňují chybějící prameny.
Dalším

důležitým

údajem pro posuzování celkového stavu

je kupní cena usedlosti a její vývoj.
výkyvům

v našem

cen docházelo

případě

Přesvědčila

jsem se, že kjistým

především při mimořádných

probíhající válkay, která

hospodářství

událostech, což byla

zapříčinila poměrně

velký pokles

cen nemovitosti. Válka zde, tak jako jinde, zanechala dost patrné následky.
V mnoha případech došlo ke zpustnutí
poměrů často zapříčinilo

vyskytují i

často přidávaly
světlé

ale i zhoršení hospodářských

neschopnost pravidelně platit závazky - vejruňky.

Splátky se tedy v mnoha případech
také velice

gruntů,

přizpůsobovaly

dané situaci, k nimž se

dluhy. Musím však ještě konstatovat, že se zde

výjímky, které nepodlehly špatnému
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hospodářskému

vývoji a naopak své statky ještě
problémů

rozšiřují

splácejí.
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a nebo své závdavky bez

větších

PRAMENY

I.

Národní archiv -

I.oddělení

AZK i.č. la 2665 - lnstrumenta authentica boemica monasterii
cladrubiensis lit.B
AZK i.č. 2479, sign. RKP 38, RKP 39, RKP 40
SM DR i.č. 40, kart. 120
SM i.č. 227, sgn.B 45/1-2/4, kart. 142
SM i.č. 699, sgn.D llK, kart. 575
SM i.č. 1663, sgn. K 84/1-12, kart. K21
APA

i.č.

3398, sgn. C 113/7 fasc. L XlV Benediktinský klášter

v Kladrubech 1569-1744; kart. 2067 Seznam mnichů a opatů 1149-1827
APA i.č. 3611, sgn. C 123/1 fasc. C IX
APA i.č. 2014, sgn. B 62/10 Opisy privilegií udělených měsu Kladrubům
1197-1744
APA

i.č.

206, sgn. B 65/11

APA

i.č.

2065, sgn. B 65/12 Listinář kladrubského kláštera sv.5

APA

i.č.

2680, fcs. 16 dluhy 1646-1714

II.

Listinář

kladrubského kláštera sv.4

Státní oblastní archiv Plzeň,

pobočka

Klatoby

Fond velkostatek Kladruby
i.č.

83, sgn. K 73 - Pozemková kniha obce Benešovice, Borovany,

Holostřevy,

i.č.

Jivjany 1602-1699

89, sgn. K 89 - Pozemková kniha obcí Borovany, Mileno,

Tuněchody

1574-1627
i.č.

90, sgn. K 90 - Pozemková kniha obcí Brod, Láz 1574-1627

i.č.

94, sgn. K 94 - Pozeková kniha obcí Damnov, Lobzy, Tisová, Trnová

i.č.

97, sgn. K 97 - Pozemková kniha obcí Hněvnice, Kbelany, Kostelec,

Lhota 1574-1627
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i.č.

98, sgn. K K 98 - Pozemková kniha obcí Hněvnice, Kbeelany, Lhota,

Mířovice

i.č.

1622-1699

111, sgn. K 111 - Pozemková kniha obcí Kostelec, Lochosice, Ostrov,

Radějovice
i.č.

1611-1699

115, sgn. K 115 - Pozemková kniha obcí Krtín, Skapce, Zhoř 1583,

1618-1666
i.č.

120, sgn. K 120 - Pozemková kniha obcí Lochousice,

Radějovice,

i.č.

Mířovice,

Ostrov,

ves Touškov 1574-1630

126, sgn. K 126 - Pozemková kniha obcí Mileno, Tuněchody 1619-

1700

III.

Státní okresní archiv Tachov

SOA Tachov, fond Kladruby, lA/19:
privilegia
pro

město

města

Kladrub, knihy privilegií, výpisy Zemských desek

Kladruby,

městské

knihy kladrubské

1695, knihy smluv trhových, registra
platy

58

sirotčí,

(české)

z let 1528-

kniha trhová,

dědinské
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ZKRATKY
AČ

Archiv český

AUC

Acta~niversiľtatis Carolinae

CDB

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae

ČČH

Český časopis historický

ČDV

Časopis pro dějiny venkova

ČSČH

Československý časopis historický

HČ

Historický časopis

V ~GD~])

Mitteilungen des Verreins fiir Geschichte des

Deutschen in Bohmen
SAP

Sborník archivních prací

SH

Sborník historický

SMČL

Sborník muzea Českého lesa

SOM

Sborník Okresního muzea v Tachově

SPFFBU

Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity

ZČZA

Zprávy českého zemského archivu
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TABULKOVÉ PŘÍLOHY

63

-_._-

Ves

Počet

Lány

Stálé platy

Robota

Naturálie

osedlých
Sv.Jiří

Sv. Havel

Sv.Hromnice

celkem

Oves

žito

pšenice

ječmen

slepice

husy

Vajec
(kop)

Kb elany
Hmernice

8
10

12
20

1
1

1
1

-

24
19,5
1/2 rychty
se m:IJIatí

1/8
76
1/10
200

50

-

-

-

-

-

-

5

5

16

32 grošů

4

54 grošů

3,40

grošů

Borovany

2

2

56
grošů

Lhota

8

13

~

43

43

1/4
20
1/6
12

18

15

-

-

29

117

13

-

11

20

3

5

-

-

4

-

-

15

Sv.Jan

Sv.Hromnice

1

1

26

1/8
104

-

-

-

-

26

6

-

1

1,12

29,29

1/9
85 1/2

-

-

-

-

28

3

-

-

-

-

-

-

-

80

-

-

-

2
14

-

1/5
110
1/12
108
1/4
24
1/6

12
186

-

-

-

-

54

9

-

-

-

-

-

24

3

-

64

-

-

-

64

10

-

Sv.Havel

Ostrov

10

9 1/2

58
grošů

Radiwice
Lochousice

5
17

6
22

1,10
48

1,10
48

48

14
35,12

Miřivice

7

9

1,40

1,40

-

19

Krtinov

6

6

1,40

1,40

-

12,40

Kostelec

13

16

30
grosu

-

30 grošů

16

vO

~
fl'
......

Vánoce

Damnov

...,

[

-

Skapce
Zhoř

Milevo
Tynechody

8

12

1

-

1

24

20

23

50

50

-

38,20

grošů

grošů

40
30

40
30

-

17,20
9,15

9
9

13
91/4

vO

vo

grosu grosu
Brod
Láz

0\

v-.

10
14

13
16

1

1

-

32

1/2
24
1/6
108
1/2
18 1/2
1/4
48
1/6
96

24

-

-

-

-

-

17

-

17

23

14 -

19
-

49
-

-

119
-

26
18

4
3

-

-

-

-

-

24

6

-

6

-

I

-

-

-

-

96

8
.

-

-

-

-

Tabulka č.2

Celkem

Stálý plat
Roboty

1304,41
842

dnů

NaturáIie
Žito

125 1/2

Pšenice

15

Ječmen

78

Oves

2833/4

Slepice

650

Kuřat

16

Hus

5

Vajec

111
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Tabulka č.3

Mlýny
Mlýn

Stálý plat

Naturálie

Sv.Jiř

Sv.Bavl

Celke

í

a

m

36
24

24 grošů

ři

e

Klášterní
Holosttevský

žito pšenic vep

4

6

48
grošů

grošů

Tynechodský

1

1

2

Brodský

1

1, 15

2,30

Dvě
grošů

Benešovský
Kočovský

1,30

1,30

3

1

I

2
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louky:plat 33

Tabulka č.4

Vývoj ceny gruntů v klášterních vesnicích

během

17.století

(vzorek)

Ves Brod
Číslo gruntu

Název gruntu

Rok prodeje

Cena

Lány

(kopy gr. míš.)
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Tačovský

1627

155

grunt

1631

190

1689

90

Pavlovský

1651

99

grunt

1686

190

Machalovský

1636

165

grunt

1686

170

Bartlykovský

1626

150

grunt

1647

104

grunt

1592

200

1650

150

1627

169

1 1/2

Nejlevský

1627

142

1

grunt

1651

100

Mavkovský

1627

225

grunt

1646

160

1687

163

Není uvedeno

142

1 1/2

1604

350

1

Prečzevský

1

1
1 1/2
1
2

Pryzevský
grunt

7.
8.

9.

Šmanzovský

1 1/2

grunt

10.

Toulenský
grunt
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Ves Lom
Číslo gruntu

Název gruntu

Rok prodeje

Lány

Cena
(kopy gr. míš.)

1.

1646

300

1

1627

200

1

1628

540

1

Smolovský

Není uvedeno

111

1

grunt

1634

191

Wačikovský

grunt

2.

Chrstkovský
grunt

+
Hassovský
grunt

3.

Ves Damnov
Císlo gruntu

Název gruntu

Rok prodeje

Lány

Cena
(kopy gr. míš.)

1.

2.
3.
4.

Denkovský

1628

350

grunt

1646

315

1675

150

Matoušovský

1628

80

grunt

1649

165

1636

310

1636

130

1627

170

1628

180

1646

335

1684

200

Sečovský

grunt

Matějovský

grunt

5.

Sípkovský
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Ves Tisová
Císlo gruntu Název gruntu

Rok prodeje

Lány

Cena
(kopy gr. míš.)

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

1631

412

1653

460

1618

90

1637

200

1618

90

1651

290

1667

154

Cintnerovský

Není uvedeno

130

grunt

1636

380

Hiršmanovský

Není uvedeno

400

grunt

1637

750

Catovský grunt

Pančerovský

grunt

Podnetovský grunt

Bargerovský grunt Není uvedeno

100

1639

231

Weinwarovský

Není uvedeno

80

grunt

1654

1/2

1
1
1/2
1/2

20
8.

Wetingerovský

1623

310

grunt

1627

150

1638

100

1

9.

Picherovský grunt

1645

172

1

10.

Belovský

Není uvedeno

163

1/2

grunt

1645
46

70

Ves Trnová
Číslo gruntu

Název gruntu

Rok prodeje

Cena

Lány

(kopy gr. míš.)
1.

1634

200

1

HUrmovský

1634

200

3/4

grunt

1662

210

Hauskat10vský

1638

115

grunt

1653

115

Motlbaurovský

1636

110

Pitrovský
grunt

2.
3.
4.

1
1

grunt

Ves Lobzy
Číslo gruntu

Název gruntu

Rok prodeje

Cena

Lány

(kopy gr. mÍš.)
1.

Plahovský

1616

365

grunt

1633

168

1684

420

1

2.

Neníuvedn

3.

Staitkovský

1629

296

grunt

1686

180

Hančovský

1625

170

grunt

1689

153

Paulovský

1655

205

1

Bursovský

1658

130

1

grunt

1666

130

4.
5.

1
1

grunt

6.
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Ves Milevo
Číslo gruntu

Název gruntu

Rok prodeje

Cena

Lány

(kopy gro míšo)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Švehlovský

1630

340

grunt

1650

280

Kubelovský

1628

600

grunt

1667

200

Grunt

1627

200

Jarošovic

1642

160

Strakovský

1642

120

grunt

1667

130

Hospodinovský

1631

345

grunt

1667

250

Ročanrovský

1627

305

grunt

1632

340

Soukupovský

1616

212

grunt

1626

185

1635

215

1646

212

Hanzelíkovský

1621

240

grunt

1673

236

2

2

1
1
1
1 1/2
1

1

Ves Tynechody (Tuněchody)
Číslo gruntu

Název gruntu

Rok prodeje

Lány

Cena
(kopy gro míšo)

1.

2.

Frýdlavský

1627

230

grunt

1665

110

Slejchorovský

1628

70

grunt

1638

60

72

1
1/2

3.
4.
5.
6.

Pljrovský

1628

180

1

grunt

1657

120

Škemičkovský

1637

200

grunt

1660

120

Remuigarovský

1631

190

1687

180

Metlovský aneb

1627

250

Zemičerovský

1684

150

1627

330

?

Burghiltovský

1631

280

1

grunt

1680

280

Khulbovský

1631

331

grunt

1685

250

Grunt Matese

1642

250

Khulba

1669

136

1677

265

1
1/2
1

grunt

7.

Wetlbronungorovs
ký aneb
Hiltovský
grunt

8.
9.
10.

73

1
1
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