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PŘEDMLUVA

Na téma emfyteuse bylo sepsáno mnoho odborných prací, tím více pak o takzvané problematice 13. 

století. Utěšeně se rozvíjí také regionální bádání, literární produkce v posledních dvaceti letech 

zažívá opravdovou explozi nových prací, často i nových poznatků, které přinášejí leckdy objevný a 

inspirující pohled na „celostátní“ problematiku. Otázky jako vesnické osídlení 12. a 13. století, 

„dlouhá vlna středověké kolonizace“, samozřejmě s tím organicky související nástup německého 

práva, skrývají četné možnosti výzkumu. Čáslavská provincie je k tomuto tematu vhodná, protože 

nedlouho před polovinou 13. století byla její okrajová, lesnatá a vrchovinná část zaplavena cizími 

obyvateli, kolonisty, které přilákalo stříbro. Nejenom to, do té doby hospodářsky nepříliš významný 

pomezní prales začal být masově obracen na pole a vesnice, z nichž vrchnosti plynuly dávky.

V tomto období se udála řada pozoruhodných změn, vlastně celé jedno „století velké 

změny“ jak se s určitou nadsázkou, ale výstižně někdy tvrdí. 12. a zvláště pak 13. století u nás bylo 

dobou velmi zvláštní, ekonomické změny, nástroje podnikatelských aktivit, gründerská horečka      

a kolonizace, to vše zapříčinilo, že stejně jako století patnácté bylo dobou velkých dějů, pohybů      

a převratů. A tak si můžeme společně s Františkem Šmahelem říci, že je někdy potřeba vystoupat 

nad běžnou úroveň terénu a tak z výšky lépe přehlédnout hlavní obrysy problematiky. V jiných 

případech je naopak nutné vyhloubit sondy hluboko pod běžný povrch věcí, často dosti hluboké.1

Jak trefně zmínil Josef Žemlička, nestačí se totiž „změnou“ jen zaklínat, je potřeba pronikat pod 

povrch věcí a dějů, aby tak lépe vynikla jejich podstata.2 Úlohu takových hlubokých sond snad 

v této práci splnily „případové studie“ několika mikroregionů, kdy jsem zkoumal mikrohistorii 

těchto lokalit s detailní znalostí místních poměrů.

Mnohem obtížnější je pronikání pod povrch událostí, jak mohu z vlastní zkušenosti jenom 

potvrdit, toto téma jsem si zvolil pro jeho úzkou provázanost s takzvanou „problematikou 

středověké vesnice“, kterou jsem se začal ze záliby zabývat před více než dvaceti lety. Mezitím se 

v této době mimo jiné vyvinul nový vědní podobor, archeologie krajiny, který v případě středověku 

eviduje dochované hmotné odrazy těchto významných změn. Také já jsem měl možnost zúročit 

v této práci některé zkušenosti získané zkoumáním pozůstatků středověké krajiny centrálního 

Čáslavska. Poznatky o tom, kde která dávno zaniklá vesnice zmiňovaná písemným pramenem 

přesně ležela, jaké byly její vztahy k okolnímu prostředí. Studie na téma průniku emfyteuse do 

Čáslavské provincie ve středověku dosud neexistuje, předkládaná nemá ani tak ambice ji vytvořit, 

jako spíše nadhodit některá temata, která by mohla stát za hlubší rozbor, především pro svoji

provázanost s historií středověkého osídlení v daném regionu.

                                               
1Husitské Čechy, struktury, procesy, ideje, Praha, 2008, s. 5.
2Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 30.
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ÚVOD

Emfyteuse, přesněji řečeno emfyteutické právo, jako mladší, vyhraněná forma německého práva 

představoval ve 13. století smluvní vztah mezi pozemkovou vrchností a poddanými umožňující jim 

dědičné a nerušené držení statku a k ní přináležející půdy – rustikálu. Pozemkovou vrchnost 

představovali často velcí (ovšem i drobní) feudálové, církevní instituce, ale i panovníci. 

Nástup německého práva ve 13 století, které se někdy nazývá století „velké změny“ 

představoval urychlení, nikoliv podmínku těchto změn. A tak v průběhu 14. století mizí v listinách 

termín německé právo (ius theutonicum) ve prospěch termínu emfyteuse čili purkrecht (emfyteusis 

sive purchrecht dicitur) a zároveň se objevuje termín pro dříve používané právo, které se pro 

odlišení označuje jako ius boemicale. Toto právo se lišilo zejména tím, že půda nebyla dědičná,3

zatímco dům byl podle českého práva majetkem poddaných, půda nikoliv.4

Použití termínů emfyteuse a purkrecht ačkoliv označují to samé, upomíná společné kořeny 

městského zřízení a vesnického práva. Šíření německého práva ve 13. století je totiž spojeno 

nejenom s vesnickou kolonizací, ale také se vznikem měst. Jak německé právo, kterým se řídili 

obyvatelé nově vysazených vesnic, tak právo, které obdrželi měsťané má společný základ, teprve 

pozdějším vývojem se obě tyto formy vydaly svojí vlastní cestou. Obyvatelé těchto nově 

vznikajících sídlišť byli totiž vyjmuti z pravomocí hradské správy a soudů.5 Mezi městským            

a zemským právem neexistovala vždy ostrá hranice, ačkoliv ve dvou aspektech se městské právo 

podstatně lišilo, jednak ve vztahu k osobní svobodě a jednak v existenci navzájem provázané 

městské pospolitosti.6

Emfyteusi a purkrecht tak můžeme chápat jako pokračování starších forem německého 

práva, jehož šíření je doloženo pouze v náznacích a to z kontaktních, pohraničních oblastí Českého 

státu. Totiž ze severních Čech a jižní Moravy. Z jižní Moravy je k dispozici nejstarší doklad7 o tom, 

že k nám pronikalo právo trvanlivé a pevné, ius stabile et firmum. Toto právo se v průběhu 13. 

století dále profilovalo, takže kolem jeho poloviny již je k dispozici řada listin, které s ním, 

označeném jako emfyteuse počítají jako se samozřejmou a vyhraněnou právní formou.

V tomto smluvním vztahu, kde zpočátku převažovalo ujednání ústní, až později písemné 

smlouvy, odevzdával lokátor jménem budoucí obce jednorázový poplatek (podací, arrha, anleit) 

vlastníkovi půdy jako náhradu za pozemky vznikající vesnice. Takto vysazovaná vesnice byla po 

                                               
3František GRAUS, Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II., Praha, 1957, s. 121.
4Tamtéž, s. 122.
5Josef ŽEMLIČKA, K ujímání a formám německého práva v českých zemích, Marginalia historica VI, Praha 2002, s. 
21.
6Vladimír SPÁČIL, Libuše SPÁČILOVÁ, Míšeňská právní kniha, Historický kontext, jazykový rozbor, edice, 
Olomouc, 2010, s. 78.
7Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 218.
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určitou dobu (lhůtu) osvobozena od placení poplatků, po jejímž uplynutí se poddaní smluvně 

zavázali svojí vrchnosti (zastoupené lokátorem, ze kterého se obvykle stával dědičný rychtář) platit 

pravidelné poplatky obvykle dvakrát do roka. Tyto poplatky typicky představovaly svatohavelský    

a svatojiřský úrok v penězích, vedle toho mohly být, a obvykle také byly naturální dávky. Za to měli 

poddaní zaručeni dědičnou a trvalou držbu panské půdy (dědičný pacht) a ochranu vrchnosti,     

která za to požadovala kromě úroků také jejich poslušnost a vykonávala nad nimi soudní pravomoc. 

Tento smluvní vztah procházel pak v průběhu středověku složitým vývojem, který vyústil    

v 17. a 18. století do takzvaného druhého nevolnictví.8 Nástup emfyteuse zároveň znamenal 

převedení naturální renty z pozemků do peněžní formy, nebo alespoň výrazný posun ve prospěch 

peněžní renty. Vztah mezi německým právem, později emfyteusí, vesnickým osídlením a kolonizací 

byl a je předmětem mnoha odborných studií.9

Vlastní oblast čáslavské provincie, později kraje ve středověku představuje vhodný region 

ke studiu, neboť zde docházelo jednak k pronikání německého obyvatelstva v rámci těžby stříbra 

zahájené Lichtenburky v okolí Německého Brodu, předtím došlo k objevu jihlavských ložisek 

rovněž s masivním pronikáním německého obyvatelstva. Dále zde působily církevní instituce,                 

jako Vyšehradská kapitula, sedlecký, vilémovský, želivský a žd’árský klášter, představující společně 

s Lichtenburky velké pozemkové vrchnosti. Středověké Čáslavsko je oblastí, která z menší části 

zahrnovala staré sídelní území, část Polabí v širším slova smyslu, z větší části pak území 

Českomoravské vysočiny, kde působily kolonizační aktivity velkých klášterů, benediktinů             

ve Vilémově, (benediktinů) premonstrátů v Želivě a cisterciáků ve Žďáru (nad Sázavou).

Středověké historické Čáslavsko až do novověku je oblastí, která je fakticky počítána do 

regionu východních Čech, v jehož rámci je předmětem studia. Toto území totiž tvoří svébytnou 

oblast, pohled na jehož vývoj od pravěku do středověku se liší od pojetí, které vykazuje dosud 

běžné nazírání národních dějin směrem „z centra“.10 V posledních desetiletích se v historické 

literatuře považuje naopak přínosné a řada problémů se jeví v překvapivých souvislostech, když se 

určitý problém nahlédne nikoliv optikou „z centra“, nýbrž z regionu. Výmluvným, i když zdaleka 

ne jediným příkladem je studie o moravských údělnících.11 Velikost zkoumaného regionu může být 

                                               
8Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 401, pozn. č. 73.
9Jaroslav ČECHURA, Zákup na statcích Vyšehradské kapituly ve 14. a 15. století, Právněhistorické studie 34, Praha, 
1997, s. 39 a pozn. 1 na s. 58.
10Ondřej FELCMAN, František MUSIL a kolektiv, Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526), 
Praha, 2009, s. 22–24.
11Martin WIHODA, Testament knížete Břetislava, in: Sága moravských Přemyslovců. Život na Moravě od XI. do 
počátku XIV. Století, Sborník a katalog výstavy pořádané Vlastivědným muzeem v Olomouci a Muzeem města Brna 
k 700 výročí tragické smrti Václava III., posledního českého krále z dynastie Přemyslovců, Olomouc, Brno, 2006, s. 
33–42. V poněkud populárnější formě je toto téma zpracováno ve studii: Martin WIHODA, Moravský údělník, in: 
Martin NODL, František ŠMAHEL (edd), Člověk českého středověku, Praha, 2002, s. 92–117.
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i zcela nepatrná, v podstatě jedno katastrální území, které slouží jako mikrosonda do minulosti 

jedné vesnice.12

Záměr založit nové vesnice v rámci kolonizace se ne vždy podařil, jak o tom svědčí 

roztroušené zaniklé vesnice zarostlé lesem, rozorané v polích anebo celé oblasti pokryté v dnešní 

době lesem, jako je Drahanská vysočina13, která byla v průběhu 13. století odlesněna nově 

vysazenými vesnicemi v rámci kolonizačně podnikatelských aktivit století velké změny. Po jednom 

nebo dvou stoletích z nich život náhle nebo postupně vyprchal a relikty jejich parcel 

zakonzervované lesem představují hmotný doklad nástupu emfyteuse.

Stejně tak jsou známa sídliště emfyteuticky založená, které byly krátce po svém vzniku        

a vyměření přesunuty rozhodnutím pozemkové vrchnost na jiné, obvykle nepříliš vzdálené místo     

a původní lokační sídliště pokryl les nebo pole. Ukázkovým příkladem tohoto jevu, doloženým ve 

vzácné shodě jak listinnými prameny, tak archeologickým výzkumem je vysazení Bylan14, vesnice 

sedleckého kláštera a trhové vsi, později městečka Žďáru stejnojmenným cisterckým klášterem.15

Nejednalo se ovšem jenom o vznik nových vesnic na novém, německém právu,                 

ale také o postupné převedení těch stávajících, kdy změna naturální renty na peněžní, spojená           

s nástupem emfyteuse, si vynutila strukturální přestavbu krajiny, změnu uspořádání plužiny, jehož 

výsledkem byl zánik některých vesnic ve prospěch sousedních, jako jeden z výsledků 

podivuhodných změn, které přineslo 13. století. Doklady toho, že na dnešním vesnickém katastru 

stávaly ve středověku vesnice dvě, nejsou vůbec neobvyklé, stejně jako skutečnost, že před rokem 

1400 jedna z nich zanikla ve prospěch té dnešní.16

Příkladů tohoto typu, lze nalézt desítky, samozřejmě i v oblasti lesnatého Čáslavska,         

kde probíhala od poloviny 13. století stříbrná horečka, kdy nové hornické vesnice vznikaly               

a po vyčerpání ložisek zase zanikaly. Jeden příklad poměrů této doby za všechny. Ne že by byl 

něčím výjimečný, to spíše tím, jak dobře ilustuje poměry toho, jak vypadala kolonizační ves, která 

byla několik desítek let po svém vzniku zase opuštěna a dnes je na jejím místě pole. Zajímavé je to, 

jak až podezřele dobře do sebe zapadá archeologický povrchový průzkum a toponomastika. 

Zaniklá ves neznámého jména17 se nalézala podél potoka od pramene tak, že jednotlivé 

                                               
12Josef PETRÁŇ, Příběh Ouběnic, Praha, 2001.
13Ervín ČERNÝ, Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin, Historicko – geografická studie v 
regionu Drahanské vrchoviny, Brno, 1992.
14Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 234.
15Tamtéž, s. 373–375.
16Zdeněk PEHAL, Zaniklá středověká vesnice Mrchojedy, katastrální území Sirákovice, okres Havlíčkův Brod, 
východní Čechy, Zpravodaj Muzea v Hradci Králové, Hradec Králové, 2006, s. 150-162.
Zdeněk PEHAL, Zaniklá středověká vesnice na katastru Stupárovic, okres Havlíčkův Brod, Zpravodaj Muzea v Hradci 
Králové, Hradec Králové, 2006, s. 124–139.
17Zdeněk PEHAL, Sídliště ze 13. století na katastru obce Frýdnava (okr. Havlíčkův Brod), Sborník 
Havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně historického povědomí č. 1, Havlíčkův Brod 2001, s. 5–9.
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usedlosti byly po obou stranách potoka, tvořící mělké a široké údolí (obr. 2, 3). Potok tvořil osu, 

kolmo na niž nepochybně vybíhaly jednotlivé parcely, jejichž stopy setřela orba po zániku vesnice. 

Dá se říci typický kolonizační půdorys. Shluky keramických zlomků tvořící oddělená „hnízda“ po 

obou březích potoka dokládají místa jednotlivých usedlostí a tvoří tak půdorysný obraz této dávno 

zaniklé vesnice (obr. 1). 

Pozoruhodný je název dnešní vesnice, na okraji jejíhož katastru zaniklá ves leží – Frýdnava. 

Naznačuje totiž možnost přesunu osídlení z místa původní, zaniklé, nepochybně kolonizační osady, 

do míst stejnojmenné dnešní obce. Jazykovědný rozbor tohoto názvu celkem spolehlivě hledá 

původ jména v němčině ve slovech Freude (radost) a Aue (niva, mokrá louka).18 Údolí zaniklé 

vesnice je totiž i dnes poměrně mokřinaté, noví osadníci, v tomto případě němečtí kolonisté           

se usadili, poté co jim byly vyměřeny parcely v místech, které pojmenovali podle charakteristiky 

terénu, v té době lesnatého a vlhkého údolí. 

Kromě ve středověku běžného emfyteutického vysazení existoval ještě neemfyteutický 

způsob, jak je vždy výslovně uvedeno v zakládací listině. Tento způsob se používal ještě počátkem 

novověku a v době barokní.19 Nemůžeme totiž nahlížet na emfyteusi jako na jediný právní 

mechanismus, kterým byly ve středověku vysazovány vesnice. Kromě toho, že emfyteutickým 

právem bylo možno vysadit třeba mlýn, krčmu, sladovnu, dům nebo masný krám20, tedy jednotlivé 

nemovitosti, tak použití tohoto práva při založení vesnice nebylo ve středověku jediným, byť 

značně rozšířeným nástrojem. Kromě českého práva, které se vydělilo jako samostatná kategorie 

v průběhu 13. století a bylo postupně zatlačeno do pozadí emfyteusí je třeba říci, že proces 

zakládání nových sídel, vesnic, měst ale i zemědělských dvorů nestál jenom na emfyteusi a 

neskončil se závěrem „dlouhé vlny“ středověké kolonizace21, byť v této době doznal značného, 

možno říci masového rozšíření. Emfyteuticky založená sídlište vznikala, vyvíjela se a zanikala. Na 

konci „dlouhé vlny“ kolonizace v průběhu 14. století byla sídlištní síť v krajině v podstatě stejná 

jako dnes. Ani poté však nebyla bez vývoje, po skončení husitských válek v období předbělohorské 

prosperity vznikaly jednak nové vesnice, především však vrchnostenské hospodářské dvory, pily, 

mlýny a ovčince. V důsledku třicetileté války řada sídel zanikla, a v následujícím období šlechta 

také zakládala nové osady v závislosti na potřebách vrchnostenského podnikání a správy.

                                               
18Jaroslav DAVID – Pavel ROUS, Neviditelní svědkové minulosti – Místní a pomístní jména na Vysočině, Praha, 2006, 
s. 45–46.
19Josef TLAPÁK, K některým otázkám poddanské nezákupní držby v Čechách v 16.–18. století, Právněhistorické studie 
19, 1975, s. 209 a násl.
20Graus II., s. 134.
21Jiří SPĚVÁČEK, Václav IV. 1361–1419, Praha, 1986, s. 547.
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NÁSTIN PRAMENŮ VE ZKOUMANÉM REGIONU

Sledování nástupu emfyteuse ve zkoumaném regionu představuje komplikovaný úkol                   

pro rozptýlenost písemných pramenů, nejčastěji listin, případně urbářů, či jejich zlomků, jak byly 

publikovány v jednotlivých edicích středověkých pramenů. Nejde jen o to, vybrat z příslušných edic 

pramenů jednotlivé emfyteutické smlouvy a shrnout jejich společné rysy, často je nutné z drobných 

zmínek v jednotlivých listinách dovodit již existující prvky německého práva. 

Samostatnou kapitolou jsou exempční listiny pro jednotlivé kláštery, v nichž historické 

bádání někdy spatřuje rané formy emfyteuse. Ve sledované oblasti středověkého Čáslavska je 

dochovaná v typické podobě imunitní listina pro vilémovský klášter22, dále pro sedlecký23               

a žďárský klášter.24

Listinné dokumenty jsou pro období podstatné části 12. a 13. století vydány v originálním 

znění v moderní edici Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae. Pro část následujícího 

období je třeba využívat starší a již málo vyhovující edici Regesta diplomatica nec non epistolaria 

Bohemiae et Moraviae Josefa Emlera.

Privilegia pro česká královská města jsou vydána v edici Codex iuris municipalis regni 

Bohemiae, tomus II., privilegia regalium civitatum provincialium (1225–1419) Jaroslavem 

Čelakovským a pro nekrálovská města Antonínem Haasem v edici Codex iuris municipalis regni 

Bohemiae IV., privilegia non regalium civitatum provincialium (1232–1452).

Konečně v době zcela nedávné, v letech 1990–1993 byla vydána kompletní edice25 takzvané 

Knihy písaře Jana, na jejíž význam pro poznání emfyteuse upozornil ve své drobné práci již 

Miroslav Boháček26, výrazněji pak František Graus27, obsahuje jakousi definici emfyteuse28,         

jak ji zpracoval notář Jan, v části knihy s označením De emptionibus. Jak napovídá již sám název 

podkapitoly De iure vendicionis, que vulgariter dicitur purchreecht obsahuje popis emfyteuse         

a další podkapitola s názvem Differencia inter emphiteosim, locacionem et conduccionem definuje 

rozdíl emfyteuse, nájmu a prodeje.

Dále v části „E“, De edificiis se zabývá podrobnými předpisy o nově vysazených vesnicích  

a vyměřování polí, o zdrojích znečištění, tedy imisní zdroje, jako pece, ohniště a udírny, kde mají 

                                               
22CDB V, 1974, s. 30–32, č. 2. RBM II., 1882, s. 1–2, č. 2.
23CDB IV., s. 244–245, č. 146. RBM I., s. 561, č. 1213.
24RBM II., s. 336, č. 830; CDM IV., s. 106–107, č. 74.
25Miroslav FLODR, Právní kniha města Brna z poloviny 14. století, svazek I/ úvod a edice, Brno, 1990.
Miroslav FLODR, Právní kniha města Brna z poloviny 14. století, svazek II/ komentář, Brno, 1992.
Miroslav FLODR, Právní kniha města Brna z poloviny 14. století, svazek III/ rejstříky a přehledy, Brno, 1993.
26Miroslav BOHÁČEK, Římské právní prvky v právní knize brněnského písaře Jana, Práce ze semináře českého práva 
na Karlově Universitě v Praze, Praha, 1924.
27Graus II., s. 129–130.
28Miroslav FLODR, Právní kniha města Brna z poloviny 14. století, svazek I/ úvod a edice, Brno, 1990, (282) a (283), s. 
237–238.
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být umístěny ve vztahu k sousednímu pozemku, poloha stok a záchodů.29

Problematika imisních zdrojů byla tehdy, ostatně jako v dnešní době frekventovaným 

tématem, o čemž svědčí další dva paragrafy zabývající se umístěním těchto. Totiž v paragrafu 209 

zabývajícím se polohou záchodů, míst k vaření a podobnými zařízeními se podrobně zabývá 

sporem dvou sousedů, kde si postavili odpadní stoky a kde má správně být umístěna.30

Stejně tak v paragrafu 210 o záchodech a podobných zařízeních, o tom, jak má vypadat        

a kde umístěna, tedy vykopána odpadní stoka.31

Právní kniha města Brna se věnuje problematice emfyteuse poměrně podrobně,                

když ji definuje, stejně tak uvádí detailní postup při zakládání vesnice, vyměřování parcel                

a umísťování imisních zdrojů. Odráží tak právní zvyklosti doby, kolem ploviny 14. století, ukazuje 

řadu podrobností, stejně jako Sachsenspiegel, oba prameny jsou si v řadě detailů překvapivě blízké. 

Nejnověji se pak objevila česká moderní edice Právní knihy města Míšně, která obsahuje kromě 

kompletní edice tohoto pramenu městského práva také obsáhlý exkurs do kontextu doby ve které 

vznikala.32

Z vyprávěcích pramenů českého původu je to Kosmova kronika, vydaná Bertoldem 

Bretholzem33 v obtížně dostupné edici a Josefem Emlerem v běžněji přístupné.34 V narativních 

pramenech jsou pro dané téma pouze jednotlivé dílčí údaje, dokreslující některé okolnosti 

sledovaného období, jako údaj o Němcích, Židech a kupcích různých národů v Kosmově kronice.

Celkové poměry období, kdy se začíná plně prosazovat emfyteuse popisuje takzvané druhé 

pokračování Kosmovo, zvláště líčení Zlých časů po roce 127835 a Zbraslavská kronika.36

Narativní prameny mají pro sledování emfyteuse jen okrajový význam, na rozdíl                

od pramenů listinné povahy. To ovšem neplatí v případě Kroniky Jindřicha Řezbáře37 která 

dochovala okolnosti vzniku žďárského kláštera a jeho tržní osady s mnoha podrobnostmi o době, 

poměrech a místních podmínkách kolonizační oblasti, dnešní centrální části Českomoravské 

vysočiny, s řadou detailů. Kronika o založení žďárského kláštera ač v našem prostředí výjimečná, 

                                               
29Flodr I., s. 218, § 207, De edificiis.
30Flodr I., s. 219, § 209, De edificandis merdatoriis, coquinis et consimilibus.
31Flodr I., s. 219, § 210, Ad item, de merdatoriis et consimilibus.
32Vladimír SPÁČIL, Libuše SPÁČILOVÁ, Míšeňská právní kniha, Historický kontext, jazykový rozbor, edice, 
Olomouc, 2010.
33Bertold Bretholz, Die Chronik des Cosmas von Prag, Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum 
Germanicarum, Nova series, tomus II., Berlin 1923.
34FRB II., s. 1–198.
35Vypravování o zlých letech po smrti krále Přemysla Otakara II., in: FRB II., s. 335–368.
36Chronicon Aulae Regiae, Petra Žitavského Kronika zbraslavská, in FRB IV., s. 3–337.
37Cronica domus Sarensis Maior et Minor, edidit Jaroslav Ludvíkovský a Metoděj Zemek, přeložil Richard Mertlík a 
Metoděj Zemek, k vydání připravili Lubor Kysučan a Luisa Nováková, Třebíč 2003.
Cronica domus Sarensis, edidit Jaroslav Ludvíkovský, přeložil Richard Mertlík, Brno, 1964.
Cronica domus Sarensis, in: FRB II., s. 521–550.
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jen naznačuje různé detaily, kterými je doslova prosycena a díky nim je naplněna životem 

v plastickém líčení obrazu poměrů vzniku kláštera ve slezském Jindřichově. Pramen slovy klasika, 

který by měl být čten znovu a znovu, neboť ukazuje přeměnu krajiny a právních poměrů ruku 

v ruce kráčející s nástupem emfyteutické kolonizace ve 13. století.38 Kniha Jindřichovská39 svým 

obsáhlým a podrobným líčením majetkových poměrů, konečně vznikala mimo jiné jako jakási 

„příručka právní sebeobrany“ kláštera, je pro naše poměry minimálně inspirující. Stejné postupy, 

které používali cizí osadníci ve Slezsku byly použity také u nás a v sousedních oblastech i zemích, 

pouze je na základě letmých zmínek v listinách spíše jen tušíme a snažíme se je dávat do 

souvislostí, mimo jiné na základě analogického srovnání, které poskytuje Kniha Jindřichovská.

Dalším samostatným pramenem poznání jsou doklady hmotné kultury, které přináší 

archeologie, především po roce 1945 nově se ustanovující samostatný obor archeologie středověku. 

Vyřešil řadu problémů prezentovaných historickým bádáním, zajisté nadhodil problémy nové, jak 

už tomu ve vědecké práci bývá. Poválečné archeologické výzkumy městských jader, které přinesly 

obrovské množství poznatků, stejně jako ty v posledních dvaceti letech vyvolané překotnou 

stavební činností po roce 1989. Díky nim se podstatně doplnily poznatky o vzniku a vývoji 

institucionálního města v českých zemích. Dále to byly výzkumy lokalit které jevily všechny znaky 

plánovaného městského založení, které však po několika desítkách let náhle skončily a již nebyly 

obnoveny. Písemné prameny však o nich mlčí a jejich poznání je tak zcela v rukou „němé 

archeologie“. Na Čáslavsku takové lokality zatím doloženy nemáme, v sousedním Posázaví je to 

dnes již klasická poloha Sekanka u Davle40. Není ovšem sama, donedávna skrývaly lesy Drahanské 

vrchoviny na Moravě podobnou zaniklou městskou opevněnou aglomeraci.41 Přesun středověkého 

osídlení z předlokační osady v souvislosti s nově vysazeným městem Vysoké Mýto42 máme doložen 

v sousedním Vraclavsku, podobně přemístění nevyhovujícího sídliště Žďár při vzniku 

stejnojmenného kláštera. V těchto místech je doložen sídlištní přesun archeologickými a listinnými 

prameny ve shodě. Podobně se uvažuje o poloze Starý Pelhřimov43 a Starý Kolín.44 Středověké 

                                               
38Vratislav ŠMELHAUS, Kapitoly z dějin předhusitského zemědělství, Rozpravy ČSAV, řada společenských věd, 
ročník 64, sešit 9, Praha, 1964.
39Roman GRODECKI, Liber fundationis claustri sancte Marie virginis in Heinrichow czyli Ksiega Henrykowska,
Wroclaw 1991.
40Miroslav RICHTER, Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera, Monumenta archaeologica 20, Praha, 1982.
41Jiří DOLEŽEL, Městisko: zaniklá městská lokace 13. století na Prostějovsku, Archeologické rozhledy 60, Praha, 
2008, s. 459–508.
42Jiří SIGL, Archeologický výzkum na lokaliště Staré Mýto u Vysokého Mýta v roce 1977, Zpravodaj krajského muzea 
východních Čech V/1, Hradec Králové, 1978, s. 31–42.
Miroslav RICHTER, Jiří SIGL, Archeologický výzkum Starého Mýta (k.ú. Tisová, okr. Ústí nad Orlicí) v roce 1991, 
Zpravodaj krajského muzea východních Čech 18, Hradec Králové, 1991–1992, s. 73–75.
43Josef DOBIÁŠ, Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí, I. Doba předhusitská, Pelhřimov, 1927, s. 98.
44Jan naznačují středověká označení města Kolína, civitas Colonia super Albea a zvláště pak civitas nove Colonie a 
naopak Starý Kolín je označen v listině z roku 1327 jak Antiqua Colonia (CIM II., s. 241, č. 144).
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Čáslavsko spolu se sousedícími provinciemi, Kouřimskem45 a Chrudimskem46, jsou systematičtěji 

dokladovány archeologickými metodami změny vesnického osídlení, výzkum který se rozvíjí 

v posledních desetiletích. 

Kromě toho se v poválečném období naplno rozjel archeologický výzkum středověkých 

vesnic, spočívající v odkryvech těch zaniklých, původně vzniklých jako „kolonizační“, tedy ze 13. 

století. Odkryvy proběhly jak na Moravě, v oblasti Drahanské vrchoviny, kterou již dlouholeté 

průzkumy Ervína Černého osvětlily jako oblast vzniku lesních vsí často německými kolonisty47, 

jednak na jihozápadní Moravě.48 Stejně tak v Čechách pracovní skupina kolem Zdeňka Smetánky 

prosazovala „své“ pojetí výzkumu vesnického osídlení.49 Kromě systematických odkryvů se 

rozvíjel povrchový průzkum. Poměrně snadno se hromadily poznatky o hmotné kultuře, půdorysu, 

typologii staveb a jiné u „kolonizačních“ vesnic 13. století, tedy na emfyteutickém podkladu. Jiná je 

ovšem situace u vesnic v předcházejícím období, vzniklých v kolonizaci někdy nazývané vnitřní50, 

jakokkoliv je tento odborný termín považován za sporný.51 Písemné prameny o nich informují jen 

zcela útržkovitě, archeologický průzkum o nich má jen obecnou představu. To je způsobeno 

především jejich „překrytím“ mladšími, „kolonizačními“ vesnicemi, které spolu s přestavbou 

krajiny na jiný typ hospodaření „překryly“ starší vesnické osídlení.52

Dalším druhem pramenů jsou místní a pomístní jména, tak jak se v krajině dochovala do 

dnešních dnů, z nichž řada z nich pochází z doby masivního přílivu cizích obyvatel ve 13. století. 

Moderní srovnávací jazykověda dokáže z nich na podkladě jemných významových odstínů 

s překvapující přesností určit, ze které německy mluvící oblasti osadníci přišli.53 Přesto je dobře 

možné pečlivým výzkumem doložit pod „novější“ vrstvou názvů pocházejících z období „velké 

kolonizace“ 13. století odlišit názvy starší, slovanské, jak se to podařilo v „klasické“ kolonizační 

oblasti kolem Jihlavy na Vysočině.54 Z předcházejících řádků je tedy vidět, že prameny 

k emfyteutické kolonizaci jsou poměrně komplexní povahy s významnými mezioborovými přesahy.

                                               
45Jan KLÁPŠTĚ, Středověké osídlení Černokostelecka, Památky archeologické 69, Praha, 1978, s. 423–475.
46Jan FROLÍK, Jiří SIGL, Chrudimsko v raném středověku, vývoj osídlení a jeho proměny, Hradec 
Králové, 1995.
47Ervín ČERNÝ, Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Historicko–geografická studie
v regionu Drahanské vrchoviny, Brno, 1992.
48Vladimír NEKUDA, Pfaffenschlag, zaniklá středověká ves u Slavonic, Brno, 1975.
49Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 23.
50Jiří SLÁMA, Příspěvek k vnitřní kolonisaci raně středověkých Čech, Archeologické rozhledy 19, Praha, 1967, s. 
433–445.
51František HOFFMANN, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha, 2009, s. 46.
52Zdeněk SMETÁNKA, Česká vesnice v období vzniku městských aglomerací, Archaeologia historica 3, Brno, 1977, s. 
326–327.
53Andrea ZÁPOTOČNÁ, Vliv německého osídlení na vývoj místních jmen na území Havlíčkobrodska a Jihlavska, in: 
Ladislav MACEK, Pavel ROUS, editoři, Češi a Němci na Vysočině, Sborník příspěvků, Havlíčkův Brod 2003.
54Josef DOBIÁŠ, Německé osídlení ostrůvku jihlavského, Časopis archivní školy 8, Praha, 1930, s. 1–92.
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OMEZENÁ VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST PRAMENŮ

Pro studium emfyteuse jsou prvořadé prameny listinné povahy. Jejich vypovídací schopnost           

je ovšem různá, což vyplývá z jejich podstaty dané účelem, pro který byly sepsány, obvykle 

smlouvy nebo zápisy majetkových transakcí. Zde totiž lze nalézat buď přímou nebo nepřímou 

zmínku o německém právu či konkrétně emfyteusi jako právním institutu, a tak doložit jeho 

existenci. 

V menší míře to platí pro vyprávěcí prameny, kdy se ovšem autor zaměřil na to co věděl, 

nebo považoval za vhodné zapsat, a pochopitelně nemohl brát v potaz potřeby a zájmy historika,  

jak se vytvořily po staletích dějinného odstupu. Nejvyšší vypovídací schopnost mají přímo 

dochované emfyteutické smlouvy, a to v latinském originále, což je pro kompletní výklad nejlepší. 

To je omezeno v případě, kdy se sice emfyteutická smlouva dochovala, ale v pozdějším opisu a 

překladu do češtiny, což při jejím výkladu oproti nedochovanému latinskému originálu může činit 

značné potíže55. 

Je obecně známou skutečností, že pro období raného středověku, což platí i o 12. a první 

polovině 13. století, není k dispozici příliš mnoho listinného materiálu, teprve až v průběhu 13.

století a následujícího se počet listin citelně zvyšuje. Tuto skutečnost lze samozřejmě vysvětlit 

prostým nedochováním listin, ale také skutečností, že zpočátku převažovaly ústní smlouvy, až 

později se stala běžnou písemná smlouva, jako něco „lepšího a trvalejšího.“ Problematika 

nedochování listin ze 13. století je pěkně ilustrována na příkladu formulářové sbírky biskupa 

Tobiáše, kdy z let 1287–1290 se dochovalo v Emlerových Regestech sedm listin z této kanceláře, 

buď v originále nebo v autentickém opise, zatímco ve formulářové sbírce jich máme k dispozici 

z tohoto období přes dvěstě listin. Z toho nepoměru je dobře vidět, z jak kusých pramenů se 

snažíme rekonstruovat poměry druhé poloviny 13. století.56

Nejméně pramenů mívají k dispozici kláštery, které v průběhu doby přišly o své archivy      

a knihovny57, což s pravděpodobností hraničící s jistotou ve sledované oblasti postihlo 

benediktinský klášter ve Vilémově. Nicméně i tak představují dochované listiny tohoto kláštera 

poprvé v souhrnné podobě publikované na konci osmnáctého století58 cenný pramen ke 

sledovanému tematu, ale i historii středověkého osídlení v oblasti vůbec. Ztráta archivu nepochybně 

omezuje naše možnosti poznání majetkové držby kláštera, kdy jsme odkázání na náhodně 

                                               
55srovnej Zdeněk SMETÁNKA, Legenda o Ostojovi, Praha, 2004, s. 6.
56Formulář biskupa Tobiáše z Bechyně (1279–1296), vydal Jan Bedřich Novák, Historický archiv 22, Praha, 1903, s. 6.
57Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, svazek 1, Fundace 12. století, Praha, 
1998, s. 88.
58Gelasius Dobner, Monumenta historica Boemiae, tomus VI – Diplomatarium exftineti monasterii willemoviensis 
Ordinis S. Benedicti ab anno 1214 usque ad anno 1577, Praga, 1785.
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dochované listiny, tak jak dožily doby vzniku jednotlivých edic pramenů v archivech nejrůznějších 

institucí. Cenným pramenem jsou urbáře z předhusitského období, pro sledované území jsou 

dochované urbáře žďárského kláštera59 a zlomky urbáře sedleckého kláštera.60

Dalším zdrojem pramenného materiálu jsou listiny světské šlechty, sepsané pro různé 

příjemce. Hojný materiál poskytují jednak listiny lichtenburské kanceláře pro sledovanou oblast 

Čáslavské provincie, v jižních Čechách pak Rožmberkové. Není to náhoda, oba rody totiž jako 

jedny z prvních, pokud lze z dochovaných listin posoudit, zaujaly kladný postoj k písemnému 

pořízení.61 Zatímco v případě rodového archivu Lichtenburků, který se nedochoval, lze právem 

předpokládat velké ztráty62, tak mnohem lepší situace je v případě rožmberského archivu. To je 

dáno kromě stavu dochování63 také tím, že rožmberský majetek tvořil kolem poloviny 13. století již 

poměrně konsolidovanou državu a jejich listinná tradice je o něco starší v souvislosti s existencí 

vyšebrodského kláštera, jakožto rodového ústavu.64

Další důvod, patrně důležitější je ten, že pokud porovnáváme oba významné šlechtické rody, 

tak Lichtenburkové ve sledované oblasti dominovali ve 13. století, pak se jejich rodová základna 

přesunula jinam, navíc dlouho před vymřením tohoto rodu v šestnáctém století upadli do 

bezvýznamnosti.65

Prameny listinné povahy, stejně jako zásady emfyteutického práva dochované v Saském 

zrcadle a do určité míry i ve sbírkách městského práva popisují řeklo by se ideální stav, jak by měla 

skutečnost vypadat, ale praxe se mohla i významně odlišovat od zásad daných v textu právního 

předpisu.66 Navíc nic nevypovídají o skutečném životě lidí, obyvatelů vesnic a měst, kteří se měli 

tímto právem řídit. Jisté však je, že pokud hledíme na půdorys středověké vesnice nebo města, 

máme před sebou výslednici práce mnoha generací obyvatel, kteří postupně přetvořili krajinu          

a lidská sídla podle zásad emfyteutického práva. Stejně tak pravidelné uspořádání polních parcel je 

produktem práce středověkých agrimensores, kteří je vyměřili podle zásad tohoto práva. Také na 

tyto skutečnosti můžeme nahlížet jako na svého druhu pramen historického poznání.

                                               
59Metoděj ZEMEK, Josef POHANKA, Nejstarší žďárské urbáře, Brno, 1961.
60Josef NUHLÍČEK, Zlomek urbáře kláštera sedleckého z třicátých let 14. století, Sborník archivních prací 7, 1957, s. 
226–272.
61Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 353.
62Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 369.
63Saša DUŠKOVÁ, Naše listiny doby přemyslovské pro nižší světské feudály a otázka šlechtických archivů, Sborník 
prací filosofické fakulty brněnské university č. 5, řada C 3, Brno, 1956, s. 56–79.
64Jindřich ŠEBÁNEK – Saša DUŠKOVÁ, Česká listina doby Přemyslovské, Sborník archivních prací 6, č. 1, Praha, 
1956, s. 179–182.
65Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 319 a následující.
66Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 205.
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ÚVOD DO PROBLEMATIKY A VÝSLEDKY PŘEDCHOZÍCH GENERACÍ

Úlohou německého práva, později označovaného jako emfyteuse, se u nás poprvé zabýval František 

Palacký. Ve svých Dějinách chápal pronikání německých osadníků jako širší proces                          

v celoevropském kontextu, kdy přicházející kolonisté a s nimi německé právo uvedli do chodu 

mechanismus, který změnil dějiny 13. století.67 Palackého koncepce, kdy zvrat v dějinách 13. století 

měla přinést kolonizační vlna spojená se vznikem měst a nástupem emfyteuse se držel V. V. 

Tomek.68 Přínos německé kolonizace vyzdvihnul také Josef Šusta, ve smyslu zakládání měst           

a přílivu kapitálu do Čech.69

Ostatně každý autor, který se zabýval a zabývá problematikou středověkých dějin střední 

Evropy, se nemůže vyhnout otázce emfyteutického práva, pro jeho význam nejenom právní,            

ale i celospolečenský, podstatně ovlivnilo sídelní uspořádání, systém obdělávání zemědělské půdy, 

zakládání (lokace) měst ve 13. století se děla výhradně emfyteutickým právem. Kolonizační 

problematika, emfyteutické právo představuje poměrně často studovaný problém, ani ne tak pro 

odbornou podstatu samu jako spíše pro obecný přesah, tento problém našel svůj ohlas od počátku 

devatenátého století ve vznikajícím a postupně se vzmáhajícím nacionalismu, kdy se přesunul do 

roviny vztahů mezi Čechy Němci. Tato literatura je natolik rozsáhlá a do značné míry nepřehledná, 

což ovšem platí pro každý závažnější historický problém, že již sama o sobě vydala na samostatnou 

a nosnou studii.70

První ucelený výklad českých právních dějin podal ve své práci Hermenegild Jireček. 

Pracoval samozřejmě s prameny listinné povahy, správně interpretoval a citoval privilegium         

pro klášter v Doksanech71, upozornil na nejstarší výslovný doklad termínu iure Theutonicorum        

v privilegiu pro statky johanitů na Moravě.72 Stejně tak uvedl příklady kolonizačních, 

emfyteutických smluv (smlouva mezi Jindřichem a vyšehradskou kapitulou z roku 1252, ustanovení     

o Němcích usazených na statcích želivského kláštera)73, povšimnul si lhotního zřízení.74 Zabýval    

se počátky horního práva u nás, tak i městského práva a přenesení Jihlavského práva na Brod 

                                               
67František PALACKÝ, Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenův, II. 1, Od roku 1253 až 
do roku 1403, Praha, 1877, s. 14–20.
68Václav Vladivoj TOMEK, Dějepis města Prahy, Praha, 1892.
Václav Vladivoj TOMEK, Urbář kláštera Strahovského složený r. 1410, PA II, 1857, s. 72–88.
69Dvě knihy českých dějin. Kus středověké historie našeho kraje. Kniha první: Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 
1300–1308; Praha 1926, s. 74–78.
70Dorota LEŚNIEWSKA, Kolonizacja niemiecka i na prawie niemieckim w średniowiecznych Czechach i na 
Morawach w świetle historiografii, Poznań – Marburg, 2004.
71Hermenegild Jireček, Slovanské právo v Čechách a na Moravě : Díl II. Od poč. XI. do konce XIII. stol., Praha, 1864, 
s. 313–314. 
72Tamtéž, s. 311.
73Tamtéž, s. 41–42.
74Tamtéž s. 292–293.
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(Německý)75 v roce 1278.

Z prací německých historiků to byly studie profesora německé Karlovy university Adolfa 

Zychy, který se zabýval vznikem měst76 a horním právem77, jehož práce znamenaly posun vpřed v 

poznání dané problematiky, stejně jako jeho polemiky s Bertoldem Bretholzem. V Bretholzově 

pojetí představovalo osídlení německým obyvatelstvem v Čechách autochtonní prvek, jako 

pozůstatek původního germánského obyvatelstva, který se do Čech nedostal kolonizačním 

procesem, nýbrž zde byl od pravěku, v každém případě dávno usedlý před příchodem Slovanů.78

Tuto „antikolonizační teorii“ podporoval především zásadou „co není v pramenech neexistuje“. 

Následovaly vzrušené polemiky, jednak s částí německých badatelů, jednak s představiteli české 

universitní historické školy.79 Její hlavní nedostatek spočíval v nedostatku pramenů, tedy v tom, co 

její autor vytýkal teorii kolonizační. Ostatně tato teorie příliš nepřežila autorovu smrt, po sérii 

polemik ustoupila ve třicátých letech 20. století do pozadí a vzápětí byla opuštěna.80 Pro okupační 

režim po roce 1939 byla nepřijatelná pro jeho rasový původ. Ostatně v té době se tato otázka řešila 

mocenskými prostředky a zdálo se, že historických argumentů již nebude zapotřebí.81

Čistě odborný problém německého osídlení, kolonizačních procesů se zpolitizoval a dostal 

se do „velké“ politiky. To bylo a je vidět v některých pracích Wilhelma Weizsäckera, který zvláště 

v letech 1939–1945 převzal názor, v té době politicky běžný82, že české země jsou v podstatě země 

německé.83 Mocenského rozuzlení tohoto sporu po druhé světové válce se Bertold Bretholz na 

rozdíl od Wilhelma Weizsäckera nedožil, ovšem pro některé historiky, kteří se z nejrůznějších

důvodů „dali na politiku“ znamenal konec války pohromu. Z regionálních badatelů lze uvést 

Emanuela Schwaaba, který se jako jihlavský archivář věnoval dějinám jihlavského jazykového 

ostrova84, jeho až animosní nevraživost vúči Čechům měla podíl na jeho úmrtí v internačním 

táboře.85 Z historiků universitních je nutno uvést nadějného žáka Josefa Pekaře, Josefa Pfitznera, 

                                               
75Tamtéž, s. 312.
76Adolf ZYCHA, Prag. Ein Beitrag zur Rechtsgeschichte Böhmens im Beginn der Kolonisationszeit, Prag, 1912.
77Adolf ZYCHA, Das böhmische Bergrecht des Mittelalters auf Grundlage des Bergrechts von Iglau I.–II., Berlin 1900.
78Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 64.
79Josef PEKAŘ, Objevy Bretholzovy čili od které doby sedí Němci v naší vlasti, Brno, 1922.
80Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002,s. 17.
81Libuše HRABOVÁ, Biskup Bruno ze Schauenburgu a hospodářské proměny na Moravě ve XIII. století, in: Sága 
moravských Přemyslovců. Život na Moravě od XI. do počátku XIV. Století, Sborník a katalog výstavy pořádané 
Vlastivědným muzeem v Olomouci a Muzeem města Brna k 700 výročí tragické smrti Václava III., posledního českého 
krále z dynastie Přemyslovců, Olomouc, Brno, 2006, s. 146–147.
82Ostatně se obávám, že část německé veřejnosti bude takto smýšlet doposud, nejsem takový optimista abych 
považoval hrůzy nacionalismu v období před a v průběhu druhé světové války za mrtvé, ale to je již politikum, které 
v odborném posuzování historie nemá místo.
83Vladimír SPÁČIL, Libuše SPÁČILOVÁ, Míšeňská právní kniha, Historický kontext, jazykový rozbor, edice, 
Olomouc, 2010, s. 68.
84Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 61.
85Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 16–17.
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jehož život skončil na popravišti.86 Od té doby jsou ovšem nacionalistické přístupy již minulostí      

a převládá věcný přístup k problematice.87

Dále František Vacek88, jehož výklad emfyteuse spočíval podle jeho názoru v rozkladu 

vrchnostenské moci a hlavně rozpad systému krajských úřadů. Tato studie byla velice důkladná, 

obsáhlá, zabývala se vlastní emfyteusí od jejích antických kořenů, přes její počátky v osídlovacím 

procesu v západní Evropě, kdy se začala šířit s osadníky z oblasti dnešního Nizozemí, obeznalými 

technik kultivace mokřin, směrem do Saska, které bylo v jedenáctém století podmaněno a jako 

území řídce osídlené, nepochybně i následkem válek, a které bylo potřeba hospodářsky využít.

Vyvrcholením předválečné produkce v této věci byly práce Josefa Dobiáše89, které přinesly do té 

doby převratné zjištění, že noví osadníci na Pelhřimovsku překvapivě neužívali německého práva,   

a následně zjištění, že ius Teutonicum nesouviselo s etnicitou osadníků, stejně jako skutečnost,       

že německou kolonizaci oblasti ve 13. století předcházelo starší slovanské osídlení.90 Autorova 

práce91 týkající se jihlavského německého jazykového ostrova platí do dnešní doby za klasickou     

a vzorovou co do argumentace týkající se kolonizačních mechanismů a historie osídlení. Publikace 

představovala pádné vyvrácení důvodů pro autochtonitu německého obyvatelstva.

Stejně tak významná byla souborná práce J. V. Šimáka92, který se problematice emfyteuse věnoval 

jako věci související s hlavním tématem, osídlením, nicméně jeho práce vzbuzuje dodnes respekt, 

zvláště co se osídlení týče, když jeho metodické závěry o emfyteusi jsou již překonané. Jako taková 

je občas kritizována, vždy však s úspěchem používána.93 Není ovšem sporu o tom, že Šimákova 

práce představovala vyvrcholení předválečného výzkumu v této oblasti.94 Práce je představuje 

základ solidního historického místopisu. Tématu se nevyhnul ani Kamil Krofta ve své přehledné 

práci.95

V poválečném období se obsáhle věnoval vývoji emfyteuse František Graus96, prozkoumal 

dostupné prameny, jednotlivé emfyteutické97 smlouvy, některé dosud neuveřejněné v edicích 

                                               
86Alena MÍŠKOVÁ, Vojtěch ŠUSTEK, Josef Pfitzner a protektorátní Praha v letech 1939-1945, Svazek 1, Deník Josefa
Pfitznera. Úřední korespondence Josefa Pfitznera s Karlem Hermannem Frankem, Praha, 1999, s. 4–6.
87Josef ŽEMLIČKA, Němci, německé právo a transformační změny 13. století (Několik úvah a jeden závěr), 
Archaeologia historica 28, Brno, 2003, s. 33.
88Emfyteuse v Čechách ve XIII. A XIV. století, ČDV č. 7, 1920, s. 1–61, 112–155, ČDV č. 8, 1921, s. 17–42, 65–91, 
113–137, 177–202, ČDV č. 9, 1922, s. 1–24.
89Josef DOBIÁŠ, Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí, I. Doba předhusitská, Pelhřimov 1927.
90Josef DOBIÁŠ, Německé osídlení ostrůvku jihlavského, Časopis archivní školy 8, 1930, s. 1–92.
Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002,s. 19.
91Josef DOBIÁŠ, Německé osídlení ostrůvku jihlavského, Časopis archivní školy 8, 1930, s. 1–92.
92České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938.
93Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005.
94Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 20.
95Dějiny selského stavu, Praha, 1949.
96František GRAUS, Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II., Praha, 1957, s. 114–158.
97Graus II., s. 502–505, příloha č. 6, kde autor shrnul jednotlivé příklady emfyteutických smluv z celých Čech.
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pramenů ve své práci i publikoval. Pokusil se o definici českého práva a jeho vymezení oproti právu 

německému, provedl rozbor právního rázu emfyteuse, přičemž se zabýval i jeho charakteristikou, 

jak je uvedena v brněnské právní knize. Povšimnul si jeho vztahu k lánům polí a procesu přeměny 

naturální renty na peněžní. Rozčlenil emfyteutické smlouvy do čtyř typů (A, B, C, D), to je nově 

založené vesnice na emfyteutickém právu, obnovu vesnic zpustošených spolu s jejich převodem na 

emfyteutické právo, dále skupinu, kde příjemci emfyteutického práva jsou poddaní a poslední (D) 

skupinu, kde příjemcem emfyteuse jsou měšťané nebo feudálové. V příloze ke své práci publikoval 

František Graus některé emfyteutické smlouvy Vyšehradské kapituly, takže tato příloha má též 

pramennou hodnotu,98 ačkoliv ve svém přehledu těchto smluv nevyčerpal všechny údaje pro 

předhusitské období, neboť materiál to je sice homogenní, ale velmi rozsáhlý.99

V poválečném období se konstituovala archeologie středověku, jejíž výsledky začaly 

dotvářet, případně samostatně řešit některé otázky. Jak vypadaly nově založené kolonizační vesnice, 

jejichž půdorysy konzervoval lesní terén po jejich zániku. K této problematice vzniklo několik 

průkopnických studií. Stejně tak si někteří položili otázku jak vypadaly vesnice a jejich půdorys 

před velkou kolonizační vlnou 13. století, což je otázka jejíž řešení je o dost složitější než 

předchozí.100 Jeden z možných půdorysů se nabízí v podobě takzvaného rozptýleného osídlení 

průlomová studie o Třebonínu na Čáslavsku.101 Jak vypadaly městské lokace v době svého vzniku, 

jaké byly rozměry vyměřených parcel, jaký typ zástavby v počátcích, jak rychle vznikla klasická 

kamenná zástavba.102 K tomu se objevily monografie shrnující poznatky z poválečných 

archeologických výzkumů v regionálních centrech, jak tato města vznikala, jak navazovala na starší

hradištní tradici.103

V nejnovější době se jedná především o práce Jaroslava Čechury104, Josefa Žemličky105 a 

Jana Klápštěho.106 Tito autoři nahlížejí podle svého zaměření na komplexní hodnocení 12. a 13. 

století, jak z hlediska hospodářského nebo sídelně historického, poslední jmenovaný interpretuje 

                                               
98Tamtéž, příloha 35 (s. 553–554); 37 (s. 555); 39 (s. 557–559); 41 (561–562)
99Jaroslav ČECHURA, Zákup na statcích Vyšehradské kapituly ve 14. a 15. století, Právněhistorické studie 34, Praha, 
1997, s. 39 a pozn. 2 na s. 59.
100Zdeněk SMETÁNKA, Jan KLÁPŠTĚ, Archeologie a česká vesnice 10.–13. století, Archeologické rozhledy 27, 
Praha, 1975, s. 286–296.
101Zdeněk SMETÁNKA, Jiří ŠKABRADA, Třebonín na Čáslavsku v raném středověku (povrchový průzkum), 
Archeologické rozhledy 27, Praha, 1975 s. 72–85.
102Miroslav RICHTER, České středověké město ve světle archeologických výzkumů, Archeologické rozhledy 27, 
Praha, 1975, s. 245–258.
Miroslav RICHTER, Archeologický výzkum českých měst 13. století, Hospodářské dějiny 4, Praha, 1979, s. 5–41.
103Miroslav RICHTER, Vít VOKOLEK, Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města, Praha–
Hradec Králové, 1995.
Jan FROLÍK, Jiří SIGL, Chrudim v pravěku a středověku. Obrázky každodenního života, Chrudim 1998.
104Jaroslav ČECHURA, České země v letech 1378–1437, Praha, 2000.
105Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002.
K ujímání a formám německého práva v českých zemích, Marginalia historica VI, Praha 2002, s. 7–38.
106Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005.
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archeologické poznatky ve světle historických pramenů.107

13. století přineslo do našich zemí nový fenomén, města a jejich bouřlivý rozvoj. Plánovité 

založení měst a jejich další rozvoj vykazuje některé shodné rysy s emfyteutickým založením vesnic, 

stejně tak i významné odlišnosti, vzniklé pozdějším vývojem, ovšem společné kořeny těchto dvou 

typů sídel jsou zřejmé. Právně historickými aspekty vzniku měst u nás, jejich znaky, rolí trhu, 

zakládacími listinami, soudnictvím se zabývá obsáhlá studie Jiřího Kejře.108 Není autorova jediná, 

stejně jako širší historické souvislosti středověkého města v jeho vazbě na rozmanité funkce, které 

ve středověku plnilo, přináší nová a shrnující práce nestora oboru Františka Hoffmanna.109

Pro poznání emfyteuse na Čáslavsku jsou důležité jednak listiny pocházející z kanceláří 

velkých pozemkových vrchností v oblasti, a studie, které se jimi zabývají. Totiž vilémovského110, 

sedleckého111 a žďárského kláštera112, stejně tak jako lichtenburského dominia.113 Kromě těchto 

velkých řádových domů vybavených rozsáhlým pozemkovým majetkem působil v oblasti také malý 

ženský cistercký dům v Pohledu, jehož význam pro sledování kolonizačního osídlení není tak 

výrazný.114 Majetkové domény těchto klášterů byly svojí polohou v přímém kontaktu s doménou 

Lichtenburků, kteří ve stejné oblasti od poloviny 13. století rozvíjeli své podnikatelské aktivity, jak 

o tom podrobně informuje přehledná a nejnovější kniha Jana Urbana.115 V případě žďárského 

kláštera pak existovaly velmi těsné vztahy Lichtenburků k tomuto ústavu, na které Smil z 

Lichtenburka přenesl svoje neuskutečněné zakladatelské ambice ze 60. let 13. století.116 Na tento 

cistercký klášter, stejně tak i později na klášter cisterciaček v Pohledu.117 Dalším ústavem byl 

premonstrátský, původně benediktinský klášter v Želivě118, z moravské strany Vysočiny pronikalo 

osídlení směrem k zemské hranici v době založení kláštera benediktinů v Třebíči.119

                                               
107Jan KLÁPŠTĚ, Paměť krajiny středověkého Mostecka, Most, 1994.
108Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha, 1998.
109František HOFFMANN, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha, 2009.
110SAMEŠ, 1933, s. 34–180. SAMEŠ 1934, s. 22–163.
111Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, svazek 1, Fundace 12. století, Praha, 
1998, s. 103–154.
Jaromír ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha, 1916.
112Jindřich ŠEBÁNEK, Archivy zrušených klášterů moravských a slezských 1. Inventář pergamenů z let 1078–1471, 
Brno 1932.
113Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003.
114Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, svazek 2, kláštery 
založené ve 13. a 14. století, Praha, 2002, s. 303.
115Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003.
116Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 68–69.
117Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, svazek 2, kláštery 
založené ve 13. a 14. století, Praha, 2002, s. 302–310.
118Josef DOBIÁŠ, Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí I., Pelhřimov, 1927, s. 20–26 a 56–57.
119Martin WIHODA, Morava v době knížecí 906–1197, Praha, 2010, s. 155–157.
Rudolf FIŠER, Klášter uprostřed lesa, dvě studie o třebíčském benedikinském opatství, Brno, 2001.
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ANTICKÉ KOŘENY EMFYTEUSE 

sahají do oblasti antického Středomoří. Etymologický původ tohoto slova pochází z řečtiny120         

a znamená povinnost obdělávat, zvláště pak osazovat a zlepšovat pozemek. Její spolehlivě 

sledovatelné kořeny sahají minimálně do období řecké kolonizace, kdy jednotlivá řecká města na 

březích Středozemního moře pod vlivem námořního obchodu zakládaly dceřinné osady jako 

kolonie na pobřeží v pustých místech. Samotná základní myšlenka tohoto právního nástroje spočívá 

v osazování pusté, dosud neobdělané půdy, její rozdělení, tedy vyměření a následně dlouhodobé 

obdělávání, tedy zlepšování.121 Tato zvláštní forma dlouhodobého dědičného nájmu se vyvinula 

v ptolemaiovském Egyptě, v této podobě byla přijata antickém Řecku.122

S emfyteusí v římském právo souviselo podobné právní zřízení, vývojově starší, ager 

vectigalis, kdy rozsáhlé zemědělské pozemky ve starším období ve vlastnictví městské obce byly 

pronajaty vektigalistovi na dlouhou dobu, sto a více let s tím, že bude li řádně a pravidelně platit 

poplatek – vectigal, tak jím obdělávaný pozemek, ager vectigalis nesmí být odňat ani jemu, ani jeho 

dědici.123 Byl chráněn právem, proti každému, kdo by mu zadržoval tento jím obdělávaný pozemek, 

působilá zvláštní praetorská žaloba, actio in rem zvaná vectigalis.124 Tato práví ochrana, žaloba však 

nebyla účinná vúči pronajímateli pozemku. V době klasické se řešil mezi právníky spor o to, zdali 

se jedná o smlouvu nájemní či trhovou, převládající názor, že se jednalo o nájemní smlouvu byl 

rozhodnut a modifikován rozhodnutím císaře Zenona v tom smyslu, že se jedná o smlouvu 

zvláštního typu, sui generis [contractus emphyteuticarius].125 Vektigalista jako vlastník vektigálního 

práva plně užíval a požíval cizí pozemek, jeho plody nabýval oddělením, separatio.126 Pravidelný 

úrok, vectigal, který platil vlastníkovi, byl vázán na pozemek, ager vectigalis, se kterým se 

převáděl. Vektigální právo mohl převést na svoje dědice, ať již formou testamentární či intestátní, 

zcizit a po dobu trvání svého vektigálního práva mohl pozemek zatížit služebnostmi či zastavit.127

Vektigální právo se zřizovalo neformální smlouvou, její převod na jméno však musel 

vektigalista použít tradice. Proti tomu, kdo vektigalistovi zadržoval pozemek, mohl použít actio in 

rem vectigalis. Mohl také použít zápůrčí žalobu, actio negatoria a na ochranu služeností k pozemku 

mohl použít actio confessoria. Ten kdo obdržel bona fide pozemek k vektigalnímu právu od 

                                               
120Milan BARTOŠEK, Encyklopedie římského práva, Praha, 1994, s. 102.
121Pavel OLIVA, Zrození řecké civilizace, Praha, 1976, s. 64–68.
122Ludvík SVOBODA a kolektiv, Encyklopedie antiky, Praha, 1973, s. 168.
123Leopold HEYROVSKÝ, Dějiny a systém soukromého práva římského, Praha, 1910, s. 468.
124Leopold HEYROVSKÝ, Dějiny a systém soukromého práva římského, Praha, 1910, s. 468.
125Leopold HEYROVSKÝ, Dějiny a systém soukromého práva římského, Praha, 1910, s. 471.
126Otakar SOMMER, Učebnice soukromého práva římského II., právo majetkové, Praha 2011 (reprint původního 
vydání z roku 1933), s. 256.
127Leopold HEYROVSKÝ, Dějiny a systém soukromého práva římského, Praha, 1910, s. 471.
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nevlastníka mohl v Justiniánském právu použít actio Publiciana.128

Dědičný pronájem zemědělských pozemků, kdy má nájemce povinnost pozemek obdělávat  

a osazovat pochází z řeckých právních systémů.129 S ním souvisí v římském právu doby císařství od 

počátku 4. století dloudodobý pronájem, který se vyskytoval ve dvou formách jako ius perpetuum   

a ius emphyteuticum.

Předmětem ius perpetuum byl obecní a fiskální pozemky nebo fundi rei privatae je ve své 

podstatě původní ius in agro vectigali, časově neomezené, s pevně stanoveným a nezměnitelným 

poplatkem nájemce.130 Naproti tomu ius emphyteuticum bylo původně pronájmem, byť 

dlouhodobým, ale nikoliv dědičným, pozemků patřícím k patrimonium principis čili fundi 

patrimoniales. Postupným vývojem splynuly splynulo ius perpetuum a ius emphyteuticum v 

jedno.131 V justiniánském právu jsou ager vectigalis a ager emphyteuticarius zcela totožné a ius 

emphyteuticum bylo možné zřídit též k pozemkům soukromým.132

Dědičný nájemce, emphyteuta musel platit vlastníkovi pozemku, dominus emphyteusos

pevný stanovený plat (canon, vectigal) a zaplatit veřejnou daň z pozemku.133 Žádat slevu ze 

stanoveného poplatku pro nahodilou škodu či mimořádnou neúrodu nemůže, pokud to nebylo 

sjednáno předem.134 Nájemce, emphyteuta musel pozemek udržovat s péčí řádného hospodáře             

a nesměl jeho podstatu zhoršit.135 Pokud emphyteuta chtěl zcizit svoje právo, byl povinen to 

oznámit vlastníkovi pozemku zároveň s podmínkami zamýšleného převodu.136 Tento vlastník mohl 

odmítnout dát svolení k zamýšlenému převodu, pokud pro to měl dobré důvody. Pokud takové 

důvody k odmítnutí neměl, měl svolení udělit do dvou měsíců od okamžiku, kdy byl o toto svolení 

požádán a za tento svůj souhlas mohl žádat dva díly ze sta tržní hodnoty emphyteuse.137 Pokud 

emphyteuta zamýšlel svoje právo prodat, měl vlastník pozemku předkupní právo. V případě 

porušení výše uvedených povinností mohl dominus emphyteusos vlastníka ius emphyteuticum 

zbavit jeho práva a tak jej vysadit z emphyteuse.138

Naproti tomu byl dominus emphyteusos byl oprávněn odejmout právo k pozemku, jestliže 

                                               
128Leopold HEYROVSKÝ, Dějiny a systém soukromého práva římského, Praha, 1910, s. 470.
129Leopold HEYROVSKÝ, Dějiny a systém soukromého práva římského, Praha, 1910, s. 470.
130Otakar SOMMER, Učebnice soukromého práva římského II., právo majetkové, Praha 2011 (reprint původního 
vydání z roku 1933), s. 256.
131Otakar SOMMER, Učebnice soukromého práva římského II., právo majetkové, Praha 2011 (reprint původního 
vydání z roku 1933), s. 256.
132Leopold HEYROVSKÝ, Dějiny a systém soukromého práva římského, Praha, 1910, s. 470.
133Leopold HEYROVSKÝ, Dějiny a systém soukromého práva římského, Praha, 1910, s. 471.
134Leopold HEYROVSKÝ, Dějiny a systém soukromého práva římského, Praha, 1910, s. 471.
135Otakar SOMMER, Učebnice soukromého práva římského II., právo majetkové, Praha 2011 (reprint původního 
vydání z roku 1933), s. 257.
136Leopold HEYROVSKÝ, Dějiny a systém soukromého práva římského, Praha, 1910, s. 471.
137Leopold HEYROVSKÝ, Dějiny a systém soukromého práva římského, Praha, 1910, s. 471.
138Leopold HEYROVSKÝ, Dějiny a systém soukromého práva římského, Praha, 1910, s. 471.
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emphyteuta značně zhoršil jeho pozemek, jestliže nezaplatil sjednaný úrok z kostelních pozemků za 

dva roky, z jiných za tři roky, jestliže nezaplatil pozemkovou daň po dobu tří let nebo zcizil ius 

emphyteuticum aniž by to oznámil vlastníkovi pozemku.139 Pokud vlastník pozemku užije tohoto 

svého práva, tak se ius emphyteuticum pokládalo za zaniklé již momentem kdy nastala skutečnost 

odůvodňující zbavení emphyteuty jeho práva. Poté nemohl emphyteuta žádat úhradu nákladů, které 

vynaložil na zlepšení pozemků.140

Ve středověku došlo k jevu zvanému recepce římského práva, známému též jako renesance 

12. století na území dnešní Itálie, kdy byla vzkříšena Digesta.141 Není překvapivé, že k tomu 

vzkříšení došlo práve ve středověké Itálii, kde prudce se rozvíjející řemesla, peněžnictví                  

a mezinárodní obchod vyvolávalo naléhavou potřebu právního rámce, které zcela vyhovovalo 

propracované římské právo, které vycházelo vstříc potřebám tržní volnosti a zájmů každého 

jednotlivce.142 Právo se tehdy ovšem vykládalo podle pozměněných potřeb tehdejší doby oproti 

době Justiniánské. A byla to nejenom migrace obyvatelstva, ale i mezinárodní obchod a finanční 

směna, které postupně donesly tento právní systém směrem na východ tehdejší Evropy, do Čech, 

Polska a Slezska.

Kontakty území dnešní střední Evropy s vyspělejšími oblastmi západní Evropy se datují již 

od doby expanze Římského imperia směrem do Germanie. Ne že by nebyly již předtím ve starším 

období, ale jak postupně Římané obsazovali Pannonii a pronikali na východ do Germanie směrem k 

Labi, tak se objevují stopy tohoto pronikání.143 Ostatně byly to směry obchodích tras od západu na 

východ a od jihu na sever kudy na naše území proniklo ius stabile et firmum až mnohem později, ve 

13. století. Ze stejných směrů mířila na území dnešních Čech známá vojenská expedice v roce         

6 našeho letopočtu, s cílem podmanit Římu Marobudovu říši a snad tam i zřídit provincii.144 Anebo 

jak se nověji zdá, spíše směřovat měla.145 Zmaření účelu této výpravy, jak se občas spekuluje, ve 

svých důsledcích mohlo znamenat pozdržení civilizačního vývoje ve střední Evropě, neboť nedošlo 

k procesu romanizace germánského obyvatelstva usídleného na dnešním českém území.146

Další intenzivní kontakty s římskou civilizací měly naše země ve třetí čtvrtině 2. století 

našeho letopočtu v období takzvaných markomanských válek, kdy se filosof na trůně snažil 

                                               
139Leopold HEYROVSKÝ, Dějiny a systém soukromého práva římského, Praha, 1910, s. 471.
140Leopold HEYROVSKÝ, Dějiny a systém soukromého práva římského, Praha, 1910, s. 471.
141Leopold HEYROVSKÝ, Dějiny a systém soukromého práva římského, Praha, 1910, s. 94–95.
142Leopold HEYROVSKÝ, Dějiny a systém soukromého práva římského, Praha, 1910, s. 97.
143Vladimír SALAČ, 2000 let od římského vojenského tažení proti Marobudovi. Naše nejstarší historické výročí a 
metodologické problémy studia starší doby římské, Archeologické rozhledy 58, Praha, 2006, s. 474–475.
144Vladimír SALAČ, 2000 let od římského vojenského tažení proti Marobudovi. Naše nejstarší historické výročí a 
metodologické problémy studia starší doby římské, Archeologické rozhledy 58, Praha, 2006, s. 476–480.
145Peter KEHNE, Vojenské podmanění Marobudovy říše plánované na rok 6 po Kr. Augustem a Tiberiem: válka bez 
boje, Archeologické rozhledy 58, 2006, s. 447–456.
146V populárnější literatuře viz: Eduard DROBERJAR, Příběh o Marobudovi a jeho říši, Praha, 2000, s. 115.
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nejenom stabilizovat podunajskou hranici imperia, ale také ji chránit vytvořením narázníkového 

území severně od stávajících římských provincií, Pannonie a Norika. Zde plánoval vznik nových 

provincií Markomanie a Sarmatie.147 Přečetné jsou archeologické doklady římské přítomnosti         

z tohoto období, letecká archeologie objevila hojné stopy pochodových táborů legií na jižní Moravě 

až k Olomouci, o kterých donedávna nebylo ani tušení.148 Jeden z hlavních rysů, co římská expanze 

s sebou přinášela, totiž nový typ kultury, civilizačního myšlení včetně kultury právní, se však na 

našem území neobjevil, mimo jiné proto, že nebyl dán dostatek času k zakořenění těchto vlivů zde. 

K vytvoření provincie Germania nedošlo a tak se civilizační vývoj střední Evropy ubíral jinými 

směry, dalo by se říci s určitou dávkou nadsázky, že se dosti pozdržel. Zůstal sice v těsném, 

takříkajíc přeshraničním kontaktu s římskou říší, ale jen kontaktu, její součástí, natožpak trvalou se 

nikdy nestal. Tato skutečnost měla svoje důsledky.

Ius emphyteuticum se totiž týkalo zemědělské půdy, často nově obsazované                           

a rozdělované.149 Zemědělství svojí podstatou představuje činnost podléhající jiným zákonitostem 

než jen okamžitá a naléhavá potřeba s množstvím cyklických výkyvů, je mnohem konzervativnější, 

setrvalé tendence se projevují se projevují mnohem pomaleji a dlouhodoběji. To je příčina, proč 

není důvod si myslet, že ius emphyteuticum zaniklo v období krize římského imperia, zanechalo 

totiž svědectví v podobě rozměřených polních pozemků, které se používají dodnes. Pro příklad není 

třeba chodit daleko, v okolí antického Carnunta (v dnešním Rakousku na jižním břehu Dunaje 

nedaleko Vídně) se dodnes obdělávají pozemkové parcely v hranicích vyměřených v období římské 

kolonizace.150 Stejně tak půdorysné stopy římských statků zvaných villa rustica, ze kterých se tyto 

pozemky obdělávaly, poskytují výpověď o době, kdy do provincií proniklo ius emphyteuticum. Toto 

právo totiž na území provincií, které Římané trvale obsadili posloužilo k přebudování krajiny, ke 

vzniku pravidelně rozměřené struktury polí, k rozčlenění pozemkové držby zvané centuriace.151

Takto bylo přeměněno střední Podunají, v Noriku a na Rýně v Raetii. Římští osadníci kolonizovali 

nově obsazené provincie v dlouhodobém procesu zvaném romanizace, byli to jednak vojenští 

veteráni, vysloužilci, kteří dostávali menší výměru půdy152 a pak to byly velkostatky, latifundia, 

které vznikaly v oblasti císařských domén.153 Proces romanizace vedl k jinému uspořádání polí       

                                               
147Eduard DROBERJAR, Věk barbarů, České země a stěhování národů z pohledu archeologie, Praha, 
2005, s. 19.
Pavel OLIVA, Pannonie a počátky krize Římského imperia, Praha, 1959, s. 228.
148Martin GOJDA, Archeologie krajiny, vývoj archetypů kulturní krajiny, Praha, 2000, s. 182–183.
149Karl CHRIST, Krize a zánik Římské republiky, Praha 2010, s. 66–67 a 105–106.
150Petr JUŘINA, Jiří MUSIL, Antická krajina ve středním Podunají, Dějiny a současnost 16, č. 4, Praha, 1994, s. 6–10.
151Martin GOJDA, Archeologie krajiny, vývoj archetypů kulturní krajiny, Praha, 2000, s. 184.
152Pavel OLIVA, Pannonie a počátky krize Římského imperia, Praha, 1959, s. 120–125.
153Vladimír SAKAŘ, Sídliště na území středoevropských provincií Římské říše a jejich typy, Sborník Národního muzea 
v Praze, řada A – historie, Praha, 1984, s. 98–100.
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a lidských sídlišť, vznikaly nové silnice, nové osady, zárodky měst a ovšem i nová města. Nejenom 

vlastní kolonizace, stejně tak i daňové předpisy vyžadovaly provedení centuriace rozsáhlých 

území.154 Hlavní motiv těchto změn byla nutnost zásobování římské armády a provinčních úředníků 

potravinami stejně jako daňový přínos pro stát z každého hektaru takto vyměřené půdy.155 Přestavba 

krajiny, kterou způsobila římská kolonizace (a romanizace) rozsáhlých území nedaleko našich 

hranic ve středním Podunají nejpozději ve 4. století našeho letopočtu156 proběhla na našem území až 

v rámci středověké kolonizace ve 13. století, tedy téměř o tisíc let později.

Na ius emphyteuticum můžeme do určité míry hledět jako na způsob myšlení, stejně jako na 

systém celého římského práva, řekněme celou soustavu myšlenek, která se k nám v období antiky 

nepronikla, ačkoliv v tomto období můžeme s velkou pravděpodobností doložit třeba pronikající 

křesťanství, ačkoliv ani to se u nás tehdy ještě trvale neuchytilo.157

Stejné opoždění pokud lze použít tohoto slova, můžem vidět na příkladu městských sídlišť. 

Zatímco u nás nelze před rokem 1200 doložit institucionální město158, tak v oblasti bývalých 

římských provincií byla situace jiná. Udržela se tam tradice antických měst, nebo na podkladě 

některých bývalých římských táborů vznikala raně středověká města.159 Co bylo důležitější, totiž 

technologické antické tradice ve výrobních technologiích a obchodu, které podněcovaly civilizační 

rozvoj. Střední Evropa byla tomuto podnětnému prostředí přece jen více vzdálena. Pokud se totiž 

díváme na vývoj Evropské civilizace v širším pohledu může se jevit až překvapující, jakou silou 

tradice působil i ve středověku limes Romanus jako skutečný předěl dvou světů, a české země 

ležely extra limes.160

Kontakty s antickým Středomořím jsou sice sledovatelné v našem prostředí již od časného 

pravěku pomocí importů předmětů často velmi vzdálené provenience a daří se i dovodit,                

že cestovatelské vzdálenosti již obyvatel neolitu byly v řádu stovek kilometrů161, v to nepočítaje 

příchod jednotlivých migračních vln, které směřovaly do střední Evropy ze Středomoří. 

Stejně tak prokazují hmotné prameny blízkou kultovní spřízněnost obyvatel dnešních Čech 

v mladší době železné, zdá se, že alespoň nejvyšší vrstvy vyznávali stejný kult jako lidé                  

                                               
154Vladimír SAKAŘ, Sídliště na území středoevropských provincií Římské říše a jejich typy, Sborník Národního muzea 
v Praze, řada A – historie, Praha, 1984, s. 98–100.
155Martin GOJDA, Archeologie krajiny, vývoj archetypů kulturní krajiny, Praha, 2000, s. 184.
156Vladimír SAKAŘ, Sídliště na území středoevropských provincií Římské říše a jejich typy, Sborník Národního muzea 
v Praze, řada A – historie, Praha, 1984, s. 98.
157Eduard DROBERJAR, Věk barbarů, České země a stěhování národů z pohledu archeologie, Praha, 
2005, s. 42–45.
158Jiří KEJŘ, Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha, 1998, s. 17–44.
159František HOFFMANN, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha, 2009, s. 22–23.
160Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002,s. 197.
František HOFFMANN, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha, 2009, s. 46.
161Jan BOUZEK, Pravěk českých zemí v evropském kontextu, Praha, 2011, s. 43–46.
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ve Středomoří a možná i hovořili stejným jazykem.162 Přesto nelze pomocí hmotných pramenů, 

přičemž prameny psané jsou o středoevropském území v tomto protohistorickém období velmi 

skoupé, doložit žádný typ sídliště, jaké známe z řecké kolonizace kolem Černého a Středozemního 

moře. Špatně průchozí pevnina se ukázala být větší překážkou šíření antické civilizace, než sice 

zrádné, ale do určité míry odhadnutelné chování Středozemního a Černého moře.

Pokud tedy byly ještě ve středověku české země v zajetí i ochraně hor a lesů163,                 

tak v mladším pravěku (pozdní doba bronzová, starší a mladší doba železná) to platilo 

dvojnásob.164 Geografická uzavřenost české kotliny jen málo vadila v komunikaci, ale ochranný val 

pohraničních hor se dal efektivně bránit před pronikajícím nepřítelem.165 K podstatnějšímu 

prolomení této bariéry kolonizací došlo až v průběhu 12. a zvláště pak 13. století, rozšíření 

emfyteuse bylo jedním z důsledků změn v tomto pozoruhodném století, přesněji řečeno období.166

                                               
162Jan BOUZEK, Keltové českých zemí v evropském kontextu, Praha, 2009, s. 41–52.
163Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 44–50.
164Petr DRDA, Alena RYBOVÁ, Keltové a Čechy, Praha, 1998, s. 28–29.
165Jan BOUZEK, Keltové českých zemí v evropském kontextu, Praha, 2009, s. 10.
166Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 195–204.



23

VYMEZENÍ HISTORICKÉHO ČÁSLAVSKA

Středověká Čáslavská provincie byla mnohem větší než vlastní než vlastní geografický útvar zvaný 

čáslavská kotlina, kterou zahrnovala. Vymezení čáslavské kotliny přírodními útvary má význam 

v archeologii a přírodních vědách.167 Plošná výměra tohoto regionu je dostatečně velká na to, aby se 

při jejím studiu daly zachytit obecnější zákonitosti při studiu středověkého osídlení a dostatečně 

malá, aby to mohl zvládnout jedinec. Na severozápadě hraničila Čáslavská provincie 

s Kouřimskem, na severovýchodě s Chrudimskem, na východě pak s Moravou a na jihozápadě 

s Bechyňskou provincií. Přibližně orohydrograficky můžeme toto území vymezit masivem 

Železných hor na severovýchodě a řekou Sázavou na jihozápadě, přesněji pomocí řek – Doubravou 

na severovýchodě a Želivkou na jihozápadě. 

Administrativně správní členění Čech ve starším středověku představuje nadmíru 

komplikovaný problém, těžko se dokládá co ze stavu jak je přece jen lépe doložen ve 14. století 

(informace v registru papežských desátků) v sobě skrývá starší kořeny a co nikoliv.168 Pečlivý 

rozbor starší literatury k tomuto problému provedl Josef Pekař169 a pramennými zmínkami              

o historických krajích v Čechách se zevrubně zabýval August Sedláček ve své studii.170 V oblasti 

středověkého Čáslavska je problém o to složitější, že se ho přímo dotýká takzvaná Slavníkovská 

problematika, zde zprostředkovaná Malínem, čáslavským Hrádkem a blízkostí samotné Libice. Tato 

otázka doznala překvapivého vývoje a je to zajímavý doklad změn paradigmatu v historických 

vědách.171

Z církevně správního hlediska spadala celá provincie do Pražské arcidiecéze.172 Hranice 

oproti středověkému Chrudimsku vymezoval ze severovýchodu hřeben Železných hor, Montes 

ferrei. Tento hřbet ostatně tvořil přirozenou hraniční linii již v pravěku, ve starší době železné173      

a do určité míry tvoří hraniční předěl dodnes. Toto přirozené rozhraničení z hlediska pravěkého 

osídlení svébytných oblastí lze archeologickými popisnými metodami hluboko do pravěku, snad již 

v mladší a pozdní době kamenné174, jistě již v časné době bronzové, zvláště výrazně ve starší době 

                                               
167Milan ZÁPOTOCKÝ, Čáslavská kotlina v eneolitu (1. část), Archeologické rozhledy 47, Praha, 1995, s. 58.
168František KAVKA, K počátkům správní organizace na území dnešního Středočeského kraje (do třicátých let 13. 
století), nástin vývoje a problémů, Památky středních Čech 3, Praha, 1988, s. 94–95.
169O správním rozdělení země České do 13. století, Sborník prací historických k šedesátým narozeninám Jaroslava
Golla, Praha, 1906, s. 81–123.
170August SEDLÁČEK, O starém rozdělení Čech na kraje, Praha, 1921, s. 116–118.
171Michal LUTOVSKÝ, Zdeněk PETRÁŇ, Slavníkovci: mýtus českého písemnictví, Praha, 2005.
172Josef KURKA, Archidiakonáty kouřimský, boleslavský, hradecký a diecése litomyšlská. Místopis 
církevní. Praha, 1915. 
173Jan BOUZEK, Východní hranice knovízské kultury, Acta musei Reginaehradensis 11, serie B, vědy společenské, 
Hradec Králové, 1967–1969, s. 24.
Jan FILIP, Pravěké Československo, Praha, 1948, s. 226.
174Milan ZÁPOTOCKÝ, Čáslavská kotlina v eneolitu (1. část), Archeologické rozhledy 47, Praha, 1995, s. 58–59.
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železné.175 Hranici oddělující tyto oblasti lze pozorovat pokud může archeolog popisovat rozdíly 

poměrně dlouho, v některých fázích pravěku nejsme schopni jemné odlišnosti dosud zachytit, ale ve 

vývojových fázích pravěkého usedlého obyvatelstva (nikoliv kočovného) nejspíše existovala 

mnohem déle. Lze ji dobře sledovat v průběhu celé starší doby železné až na její konec.176 Jako 

dlouhá linie se tento hřbet táhne na jihovýchodě až k moravské zemské hranici a odděluje tak 

zkoumaný region od Chrudimské provincie ale i širšího Polabí.177

Nepřekvapuje tedy, že tento hřbet s dlouhou hraniční tradicí již z pravěku, přetrval ve své 

úloze i v průběhu středověku. A to by se dalo povrchně říci, jen obyčejné pohoří, při nahlédnutí pod 

povrch a do minulosti vytanou jen stěží tušené souvislosti. Jako území s vyšší nadmořskou výškou 

oddělovalo nížinu na Čáslavsku a Chrudimsku, bylo osídlené jen sporadicky. Středověká kolonizace 

tohoto území až v průběhu 13. století, typickým příkladem je osídlování bojanovského újezdu 

organizovaného vilémovskými benediktiny z Čáslavska. Etymologický původ tohoto názvu je 

zajímavý, toto území vykazuje velmi pestrou geologickou stavbu, včetně bohatství rud barevných 

kovů a železa, ale nikoliv takovém množství a geologicky v tak příznivém uložení, aby umožňovalo 

masivnější exploataci v pravěku či ve středověku. V žádném případě totiž neprobíhala nějaká 

osídlovací vlna této oblasti v souvislosti s hornickou kolonizací, spíše se zdá, že podněty 

k postupnému osídlování této lesnaté a povětšinou s vyšší nadmořskou výškou oblasti vycházely 

z Čáslavska, prostřednictvím benediktinů ve Vilémově. Jednalo se o pomalu probíhající 

zemědělskou kolonizaci, absence místních a pomístních jmen německého původu na rozdíl od 

sousedního Německobrodska a Jihlavska téměř vylučuje hornické osídlení. Pokud lze soudit 

z dochovaných pramenů, tak statky benediktinů v podobě lesních újezdů (určených ke kolonizaci) 

v Opatovicích a Podlažicích do této oblasti nezasahovaly,178 jedna z možných příčin se nabízí při 

pohledu do mapy, bylo to v porovnání s Čáslaví mnohem dále. Ještě hůře se vymezuje podíl světské 

šlechty na kolonizaci oblasti Železných hor v době 13. a 14. století, kde jsme ještě více omezeni 

absencí písemných pramenů.179

V písemných pramenech se toto označení objevuje poprvé ve Zbraslavské kronice,                 

když v roce 1278 Heimann z Lichtenburka přepadnul průvod Záviše z Falkenštejna na cestě mimo 

                                               
175Jiří HRALA, Poznámky k počátkům kultury popelnicových polí v českém středním Polabí, Archeologické rozhledy 
48, Praha, 1996, s. 685.
176Radka ŠUMBEROVÁ, Bylanská kultura na Kutnohorsku a Čáslavsku, Archeologické rozhledy 48, Praha, 1996, s. 
700.
177Ondřej FELCMAN, František MUSIL a kolektiv, Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526), 
Praha, 2009, s. 23.
178Jaroslav TEPLÝ, Feudální pozemková držba v předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, s. 108–143.
179Tamtéž s. 15 a následující.
Jan FROLÍK, Jiří SIGL, Chrudimsko v raném středověku–vývoj osídlení a jeho proměny, Hradce Králové, 1995.
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Železné hory.180 Z kontextu je zjevné, že toto označení bylo ve 13. století běžně užíváno. Jakoby 

tato používání odráželo skutečnost, že teprve v tomto období se začínalo rozvíjet masivnější 

osídlování těchto výše položených oblastí a to z Čáslavska. Tento směr průniku bezděky naznačují 

románské kostely u Ronova nad Doubravou, v Pařížově, zvláště pak v Běstvině, kdy k jejich 

hřebeni pronikala starší, vnitřní kolonizace 12. století.

V roce 1310 ztratil sedlecký klášter v Železných horách 70 koní s četnými vozy, které poslal 

pro dřevo.181 O půlstoletí později je použit tento název v listině z roku 1366, byť ve zkomolené 

podobě182, kdy opat vilémovského kláštera žádá papeže o inkorporaci fary ve Valči na Moravě. 

Zajímavá je formulace o umístění kláštera na pusté místo, uvážíme – li, že se jedná o rok 1366.      

V roce 1327 je zmíněna v zástavní smlouvě vilémovského kláštera vesnice Zehuby, v čáslavské 

provincii.183

V roce 1369 vyměnil Vítek ze Žehušic se svými syny Hynkem a Ješkem šedesát jiter lesa 

zvaného stráně Dubecká u vsi Horušic v Železných horách (in Montibus ferreis) za díl klášterního 

lesa zvaného Černý les (silva in Montibus ferreis , que vocatur Czrni) u vsi Zdechovic                   

též v Železných horách ležícího, a k tomu se zavázal, že kdykoliv by lovil rybník ležící u tohoto 

Černého lesa, dá sedleckým mnichům ryby v hodnotě dvou kop pražských grošů.184

V roce 1401 došlo185 ke sporu mezi vilémovským klášterem a zemany z Kladrub, kdy arbitři 

rozhodli ve prospěch kláštera, který si měl řádně vyznačit hranice svého lesa. Sporný les je v listině 

uveden jako situovaný nad vesnici Kladruby (cujusdam sylve in montibus ferrebis super villa 

Claderub site).

Co se týče vlastního centra stejnojmenné provincie, tak vůbec první zmínka o Čáslavi je 

v listině z roku 1052, kterou kníže Břetislav I. daruje pro animae meae natorumque remedio

                                               
180Igitur cum magna multitudine dum citra Montem Ferreum iter arreptum iam peregaret, nobilis quidam Bohemie, 
Heimannus de Lewchtenburg nomine,... FRB IV., s. 31.
181Uno autem die septuaginta equi cum curribus pluribus pro adducendis lignis ad Montem Ferreum missi sunt et 
amissi,... FRB IV., s. 160.
182Monasterii in Wilemow...quod praedictum monasterium est situm in loco deserto, et inter quosdam montes 
montefreos nuncupatos... CDM IX., s. 308, č. 409.
SAMEŠ, 1934, s. 79.
183... Zehub villa in Czaslauiensi prouincia sita, pro praedictis debitis venderetur persoluendis. RBM III., 1890, s. 521.
184Jaromír ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha, 1916, s. 31.
185Nos Mstislaus dictus Zubak de Claderub, Wilhelmus dictus Zubak de Chrustow, Nicolaus, Wenceslaus, & Nedassco 
filii Zubakonis, predicti de Claderub;... quod cum quendam lis, causa, & controversio inter nos, ratione cujusdam sylve 
in montibus ferrebis super villa Claderub site, parte ex una... Dominos Abbatem, ... parte ex altera ...providos viros 
Milotam de Klamoss, Trojanum de Byestwina, & Johannom de Ostruzna tanquam arbitros, arbitratores,...
Ex nihilominus de metis aliis limitibus, seu finibus silvarum inter ipsos Zubacones & homines monasterii... dicte ville 
Claderub adjacentibus, prefatus Dominus Abbas & Conventus juxta inquisitionem fide dignorum & fidelescrutinium 
hominum seniorum ibidem circumsedencium metas & limites seu fines sylvarum hujusmodi hinc inde demonstrare 
debet... Dobner VI., s. 445–446, č. 56.
Transactio per Arbitros, de quandam sylva in ferreis montibus sita prope villam Claderub inter monasterium 
Willemoviense et quosdam Nobiles. dd. Wyllemow feria quinta Octava Ascensionis Domini A. 1401.
Dobner, VI., s. 444, č. 56.
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Boleslavské kapitule addidimus decimationem, que pertinet ad urbem Cazlauae.186 Tuto listinu 

ovšem zařadil Gustav Friedrich mezi spurie, ačkoliv se soudí, že v době svého předpokládaného 

vzniku, v polovině 12. století odráží reálný a tradovaný stav. 

Poprvé je v písemných pramenech spolehlivě uvedena Čáslavská provincie v roce 1130       

v listině Soběslava I.187, který přidává Vyšehradskému kostelu desetinu roční daně ze tří provincií –

Rakovnické, Čáslavské a Chýnovské188, když předtím pobíral takový desátek z šestnácti 

vyjmenovaných provincií (měst).189 Nedlouho poté je zmínka o Čáslavsku ve zprávě kronikáře 

z roku 1137 o zázračném uzdravení ženy190 v Běstvině. Příslušnost „jakési“ vesnice zvané Běstvina 

k Čáslavsku je zajímavá vzhledem k poloze této vesnice na svahu Železných hor, nedaleko hřebenu, 

ale na svahu přivráceném do Čáslavské kotliny. To nasvědčuje, že tehdejší správní hranice provincie 

vedla minimálně po hřebeni Železných hor, nikoliv jako v dnešní době krajská hranice na nedaleké 

řece Doubravě. Na I. vojenském mapování je zakreslena hranice kraje Čáslavského a Chrudimského 

nikoliv na hřebeni, nýbrž na severovýchodních okrajích masivu Železných hor směrem a na řece 

Chrudimce (obr. 54, 55, 56, 57, 58). Toto poměrně pozdní zakreslení v sobě nepochybně skrývá 

mnohem starší středověkou dispozici, což je dobře vidět na níže uvedeném příkladu bojanovského 

újezdu vilémovského kláštera.

Dále pak je uvedena zmíněná provincie v listině Vladislava II. z let 1146–1148 potvrzující 

listinu o darování libického újezdu191 s lesem ležícím mezi Čáslavským a Brněnským krajem, 

knížetem Soběslavem I. Tato listina svým datováním budí podezření, spíše je považována za falzum 

z doby o sto let mladší, přičemž se má za to, že odráží spolehlivě starší situaci.192 V této listině je 

vymezena hranice libického újezdu, v literatuře mnohokrát diskutovaná již od dob Kalouskovy 

studie.193 Část této diskuze se vede o jeden hraniční bod na západě újezdu, na něj zaměřím svoji 

pozornost.

Jedná se o jednu, často citovanou větu, nemíním zabřednout do diskuze zdali ona voda proti 

Moravě [vymezující hranici] versus Moraviam aqua, que dicitur Ozzlawa, in Boemia Palaua194      

                                               
186CDB I., s. 360, č. 382.
187CDB I., s. 113, č. 111. August SEDLÁČEK, Děje města Čáslavě, 1874, s. 21.
188...addo eis in tribus his provinciis Rokitnah, Csazlaui, Hinone eciam decimam marcam annui tributi.
CDB I., s. 113, č. 111.
189...decimam marcam de annuo tributo ...videlicet Prage, Wisegrad, Satcsi... CDB I., s. 113, č. 111.
190In partibus Caslav est quandam villa Beztwina vocata. FRB II., s. 225.
191Circuitum de Lubac...circuitus ille datus a prenominato principe cum assignacione cirotece in silva que interiacet 
Cazlawensem et Brinensem provinciam,... CDB II., s. 164, č. 158.
192Jindřich SCHULZ, Vývoj českomoravské hranice do 15. století, Historická geografie 4, Praha, 1970, s. 52-81.
Josef ŠRÁMEK, „Aby události neunikly historické paměti“. Středověká listinná falza a kláštery, Acta historica 
Silesianae Opaviensis 2, 2009, s. 13–37.
193Josef KALOUSEK, O újezdě Libickém, Památky archaeologické a místopisné 10, Praha, 1874–1877, s. 654–672.
194CDB II., s. 164, č. 158.
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a proti Čechám ona Palaua je kopec či vodní tok195, obvykle je považován na kopec Spalavu (662,9 

m nad mořem, katastrální území Chlumek). Pokud sledujeme hranici Čáslavské provincie tak jak se 

dochovala v prvním přesném zaměření, na indikační skice mapy Stabilního katastru, zde z roku 

1839 tak v prostoru jižní hranice bojanovského újezdu v majetku vilémovských benediktinů podle 

listiny z roku 1329 tvořila hranici řeka Chrudimka (tehdy zvaná Kamenice), ale na rozhraní katastrů 

vsí Prosíčka (přesněji řečeno Vršova) a Bradlo (obě jsou zmíněny v roce 1329 jako součást 

bojanovského újezdu) rozhraničení Čáslavského a Chrudimského kraje „uhnulo“ na jih a opustilo 

tok řeky a směřovalo k hranicím obcí Velká Střítež (Chrudimský kraj) a Chlumek (Čáslavský kraj). 

Nebude podle mého soudu náhoda, že na okraji katastrálního území Chlumek poblíž hranic 

nejenom katastru obcí ale i dvou krajů leží vrch Spalava.

Tento vrch nejenom vymezoval hraniční bod velké donace Olomouckému kostelu (a okraj 

hraničního lesa), ale nalézal se v těsné blízkosti okraje jiného velkého církevní donace, 

bojanovského újezdu (obr. 107, 109). Je dokonce možné, že původně spolu tyto dvě velké církevní 

donace, lesnaté újezdy, bezprostředně sousedily. V každém případě je možné tato místa hranice 

dvou krajů, tehdy provincií Čáslavské a Chrudimské střízlivě datovat minimálně do polovina 12. 

století, do doby kdy ještě nebyla přesně stanovena hranice mezi Čáslavskou a Brněnskou provincií, 

její polha byla v té době vágně popsána jako libický újezd, in silva que interiacet Cazlawensem et 

Brinensem provinciam.196

První údaj o správci Čáslavské provincie je z roku 1165, kdy Předbor, castellanus de Zazlaw

se svojí manželkou Borenou, Borena coniux eiusdem comitis coby spolupracovnicí, cooperatrix 

huius opera, vystupuje jako constructor huius ecclesie v Řečanech [nad Labem], při příležitosti 

svěcení tohoto kostela pražským biskupem Danielem I.197 Další hradský správce z Čáslavi je 

uveden na konci svědečné řady směnné smlouvy, uzavřené knížetem Soběslavem a plasským 

opatem Meynerem, jako Budivoj, Budiwoi, prefectus de Sceazlav.198 Dalším je kastelán Petr            

v listině datované do let 1204–1214.199

V této listině je uveden údělný kníže čáslavský Děpolt, kdy došlo k novému vyměření 

hranice mezi statky vilémovského kláštera a majetkem údělného knížete Děpolta III. v místě 

zvaném Habr (Gabr), kde se nalézala zemská celnice na stejnojmenné stezce. Byla o tom sepsána 

listina v níž kníže Děpolt III. (Theobaldus III.) daroval klášteru výtěžek jednu sedminu cla v tomto 

                                               
195August SEDLÁČEK, Snůška starých jmen, aneb jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky a lesy, Rozpravy české 
akademie věd a umění, třída I, č. 60, Praha, 1920, s. 88.
196CDB II., s. 164, č. 158.
197CDB I., s. 208–209, č. 229.
198CDB I., s. 243–244, č. 278.
199…Petri castellani in Cazlav… CDB II., tomus II, 1912, s. 107, č. 112.
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místě vybraného,200 přičemž zbylých šest sedmin přísluší k zeměpanskému hradu, sex autem ad 

kastellanos ebdomadas pertinere decrevi.201 Archeologie spolehlivě prokázala, že oním 

zeměpanským hradem bylo dnešní návrší zvané Hrádek, které se nalézalo v blízkosti později 

vysazeného středověkého města.202 V listině vydané čtvrtého listopadu 1248 v Praze králem 

Přemyslem jako imunitní listina pro sedlecký klášter jsou uvedeni beneficiariis et judicibus in 

Schazlaw, in Curim, in Chrudim, in Gredic.203 To je zároveň poslední dochovaná listinná zmínka o 

hradských správcích v těchto místech, tedy i v Čáslavi, město ještě neexistovalo, podrobněji viz 

dále v kapitole o vzniku města Čáslavi a předcházejícím vývoji.

Pokud sledujeme územní rozsah správního útvaru zvaného Čáslavská provincie je třeba mít 

na paměti, že ve středověku ve sledovaném období nástupu německého práva u nás došlo 

k významné změně ve správní organizaci celých Čech. Totiž k postupnému zániku starší, hradské 

správní soustavy204 a ke vzniku krajského zřízení, které ji postupně nahradilo, přičemž k největší 

kontinuitě mezi starými hradskými obvody došlo na Čáslavsku, Kouřimsku a Mělnicku, kde 

v sousedství starších zeměpanských hradů vznikla nová královská města jako opory panovnické 

moci.205 Hradské správní obvody jsou v nížinné, centrální části Čech, někdy se mluví o staré sídelní 

oblasti, doloženy od konce 10. století, přičemž se má za to, že „lesní“ oblasti byly do správní 

soustavy přičleňovány později206 a to je příklad Čáslavska.

Hranice čáslavské provincie směrem k Moravě je v pramenech stanovena chápána poměrně 

přesně, přes lesnatý charakter českomoravského pomezí. Minimálně již v polovině 13. století 

(1252) byla tato lesní hranice chápána konkrétněji, v místech založení žďárského kláštera se hovoří 

o pomezí, kde se stýkají dvě země, totiž Morava úzká a široké Čechy.207 Tehdejší zemská hranice 

ležela mezi klášterem a jeho městečkem Žďár, klášter ležel na české straně hranice a k českým 

klášterům byl počítán po celý středověk.208 Hranice se v těchto místech posunula definitivně až 

                                               
200Theobaldus III., dux Časlavensis, Chrudimensis et Vratislavensis…quartam septimam in theloneo quod Gabr 
nuncupatur… CDB II., s. 107, č. 112. Dobner, VI., s. 381, č. 1.
201CDB II., tomus II, s. 107, č. 112.
202Nejnověji v literatuře viz Jan FROLÍK, Zdeněk HAZLBAUER, Petr CHARVÁT, Radka ŠUMBEROVÁ, Martin 
TOMÁŠEK, Čáslav, místo pro život, Čáslav, 1999, s. 9–10.
203CDB IV., s. 244, č. 146.
RBM I., s. 561, č. 1213.
204Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 38.
205František KAVKA, Vznik krajského zřízení na území středočeského regionu (pol. 13. století – 1419–1420, nástin 
vývoje I. (obecné rysy, Čáslavsko a Kouřimsko), Památky středních Čech 4, Praha, 1988, s. 34.
206Josef ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí (1034–1198), Praha, 1997, s. 45–46.
207Iste locus placet inter aquas Zasam quoque Polnam, in metis ipsis, ubi conveniunt sibi terre, arta Moravia, lata 
Bohemia... Cronica domus Sarensis, edidit Jaroslav Ludvíkovský, přeložil Richard Mertlík, Brno, 1964, s. 178.
208Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, Praha 2009, 3. svazek, kláštery na 
hranicích a za hranicemi Čech, Praha 2009 s. 73 a pozn. 1 na s. 117.
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v 19. století, kdy se i území kláštera ocitlo na Moravě209, kde byla i většina jeho statků. Ještě 

předtím v roce 1558 byl tento klášter začleněn do diecéze olomoucké, došlo tedy k úpravě církevně 

správní hranice.210

Stejně tak byla chápána přesně hranice mezi Čechami a Moravou dokonce již v první 

polovině 13. století v oblasti dnešní Jihlavy a to ještě před objevem stříbrných ložisek. Dokonce se 

podařilo analýzou pramenů přesněji určit dobu, kdy došlo k posunu zemské hranice na 

stejnojmennou řeku.211 Tyto detaily pocházející již z období před objevem ložisek rudy svědčí pro 

sice rané, ale již rozvinuté kolonizační úsilí, kdy se začínala množit nově založená sídliště, takže na 

přesnějším rozhraničení začínalo záležet. Řeka Jihlava zde totiž tvořila nejenom zemskou hranici, 

ale také hranici mezi diecezí pražskou a olomouckou.212 Původní vesnice Jihlava s brodem přes řeku 

a celnicí kolem kostela svatého Jana Křtitele ležela dle listiny z roku 1313 v Čechách, tedy na 

levém břehu řeky a na pravém břehu ležel kostel svatého Jakuba v olomoucké diecezi, tedy na 

Moravě.213 Stejně tak se podařilo poměrně přesně stanovit období nálezu ložisek stříbrné rudy do 

období let 1234–1240, přesněji řečeno 1238–1240, kdy nově vysazené město Jihlava na ložiscích 

rudy vzniklo na moravské straně hranice.214 Objev stříbrné rudy a následné vysazení nové Jihlavy 

jako královského města představoval nepochybně nový impuls probíhající kolonizaci, ale byla 

zahájena slovanským obyvatelstvem již dlouho předtím215 a přicházející noví kolonisté, Němci, se 

usazovali v již existujících vesnicích založených slovanským obyvatelstvem.216

Je tedy vidět, že chápání hranice Čáslavské provincie vúči Moravě bylo chápáno nejpozději 

v první polovině 13. století poměrně přesně, byť tuto hranici můžeme doložit v pramenech jen tam, 

kde tato hranice nabyla v tomto období na významu, typicky v případě fundace žďárského kláštera 

a vysazení města Jihlavy v blízkosti původní stejnojmenné vesnice217. Ostatně záměr založit 

žďárský klášter pojal Jan z Polné jak významný pozemkový vlastník218 již ve třicátých letech 13. 

                                               
209Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, Praha 2009, 3. svazek, kláštery na 
hranicích a za hranicemi Čech, Praha 2009 s. 117, pozn. 2.
210Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, Praha 2009, 3. svazek, kláštery na 
hranicích a za hranicemi Čech, Praha 2009 s. 73.
211Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 41.
212Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 45.
213Ladislav HOSÁK, Středověká kolonisace horního poříčí Jihlavy, Časopis společnosti přátel starožitností 3, 1952, s. 
144–145.
214Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 44. 
Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 307.
215Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 35–37.
216Josef DOBIÁŠ, Německé osídlení ostrůvku Jihlavského, Časopis archivní školy 8, 1930, Praha, 1931, s. 1–91.
Ladislav HOSÁK, Středověká kolonisace horního poříčí Jihlavy, Časopis společnosti přátel starožitností 3, 1952, s. 153.
217Srovnej Jindřich SCHULZ, Vývoj českomoravské hranice do 15. století, Historická geografie 4, Praha, 1970, s. 52–
81.
218Nobilis interea vir quidam nomine Ienisch, in Polna residens... dives erat satis... Cron. Sar., s. 162.
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století219, ve stejné době kdy je prameny doložena již probíhající osídlování Jihlavska procesem 

vnitřní kolonizace.220

Zatímco se v písemných pramenech zobrazuje poměrně přesně alespoň některá část hranice 

Čáslavské provincie vúči Moravě a to dokonce z doby počátků „velké“ kolonizace, tak západní 

okraj této provincie lze v pramench vymezit mnohem méně přesně, ačkoliv není sporu o tom, že byl 

již tehdy definován. To je podle mého názoru způsobeno tím, že zde nebyla zemská hranice, nýbrž 

jen hranice sousední Kouřimské provincie. Stejně tak i tím, že Čáslavská provincie je z hlediska 

sídelního výrazně asymetrická. Její menší část na západě v okolí vlastního správního centra Čáslavi 

je tvořena výběžkem úrodného Polabí, které bylo vždy intenzivně osídleno pro výhodné přírodní 

podmínky a vyjma stejnojmenné řeky tam nejsou výraznější přirozené útvary, které mohly sloužit 

jako hraniční.

V roce 1292 potvrdil král Václav s pražským biskupem prodej části dnes zaniklé vsi Bělava 

(obr. 49) ležící v Čáslavské provincii, ville dicte Byelaua… per….rectores nostros Chazlauiensis 

prouincie221 V listině je uveden místní šlechtic Ulrich z Křivsoudova, podle toho se soudí, že 

zaniklá ves byla někde poblíž, snad v okolí Dolních Kralovic222 nebo jihozápadně od Keblova.223

Poloha je to v samém západním okraji středověkého Čáslavska, které je díky této informaci zde 

přesněji vymezeno.224

O dnes zaniklé vesnici Pněvice u Kutné Hory čteme v roce 1274, že patří do Čáslavské 

provincie, kterou v listině z 11. ledna toho roku Přemysl Otakar II. bona ecclesiae Pragensia          

a jurisdictione beneficiariorum provincialium liberat, vyjímá z pravomoci hradských správců. Mezi 

nimi omnia bona quadragesimalis obediencie, scillicet Pnouitz cum aliis villis in prouincia 

                                               
219Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, Praha 2009, 3. svazek, kláštery na 
hranicích a za hranicemi Čech, Praha 2009 s. 73.
220Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 35–37.
221RBM II., s. 670, č. 1561.
222Ondřej FELCMAN, František MUSIL a kolektiv, Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526), 
Praha, 2009, s. 124.
223František ROUBÍK, Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha, 1959, s. 121.
224Nejpečlivěji se v literatuře věnoval problému její lokalizace August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze 
Království Českého 12, Praha, 1900, s. 200, kde uvádí v roce 1542 pustou ves Bělavu, která by mohla ležet nikoliv 
západně, nýbrž východně od Keblova, směrem k bývalým Dolním Kralovicím. Na její možnou stopu jsem narazil zcela 
náhodně v podobě dnes již zřejmě zapomenutého pomístního jména, na které si vzpomněla Anna Holoubková (1937) 
z Vraždovy Lhotice, která se svojí babičkou Antonií Zikovou (která pocházela ze sousedních Tomic) chodila jako dítě 
na houby a její babička říkala malé úzké louce nedaleko Zahrádčic u Želivky „Na bělavě“. S odstupem mnoha let si již 
nebyla jista kde přesně předmětná louka ležela, s naprostou jistotou si ale pamatovala na tento název s tím, že toto místo 
je dnes zatopené přehradou. Byla to úzká dlouhá louka poblíž řeky, nechodilo se k ní po cestě, nýbrž úzkou pěšinou 
přes les, nad údolím zalesněný kopec. Po důkladných opakovaných pohovorech (roli totiž sehrál věk) jsem tuto louku 
lokalizoval na levý břeh Želivky (za řeku totiž nechodili), viz mapa (obr. 49). Bohužel přes značné úsilí se nepodařilo 
tuto informaci ověřit od dalších starousedlíků. To bude dáno tím, že dno přehrady je od počátku 70. let 20. st. ukryté 
pod přehradou a nemalá část obyvatel z vesnic na jejím dně se odstěhovala mimo region. Proto jsem věnoval lokalizaci 
takovou pozornost.
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Chazlauiensi sitis, příslušné k pražskému kostelu, ad ecclesiam Pragensem spectantia.225 Dnes 

zaniklé Pněvice (s románským kostelem sv. Václava) a Roveň (s kostelem sv. Petra a Pavla) 

představují spolu s Malínem původní osídlení nejbližšího okolí Kutné Hory, jehož strukturu zcela 

pozměnil vznik města podmíněný hornickou kolonizací. Ostatně kostely sv. Václava a sv. Petra       

a Pavla přetrvaly jako relikty zaniklých vesnic, když sloužily svému původnímu, sakrálnímu účelu 

až do konce osmnáctého století226, zachytilo je ještě I. vojenské mapování.

Na hranice středověkého Čáslavska lze z jednotlivých a nahodilých zmínek v pramenech 

usuzovat jen s potížemi, při porovnání těchto ojedinělých dokladů ze středověku s novověkými 

prameny se však zdá, že byla poměrně přesně stanovena již ve 12. století a v podobě Čáslavského 

kraje v jeho hranicích přetrvala až do krajské reformy v roce 1855. 

První přesnější představu o rozloze Čáslavska totiž poskytuje až soupis daňových povinností 

z roku 1654.227 Zde jsou vypočteny všechny panství a jejich vesnice patřící do uvedené provincie. 

Úplný soupis vesnic a panství patřící do tohoto kraje vynesený do mapy zachycuje podobu a rozsah 

jaký se vytvořil již ve středověku. Při pohledu do přiložené mapy228 je vidět, že ke stabilizaci 

hranice došlo již ve středověku a do vydání Berní ruly se již příliš neměnila, pokud vůbec.

Jako příklad změny poslouží v samém východním cípu Čáslavska zachycená zemská hranice 

s Moravou, která se posunula, a to tak že vlastní Město Žďár a Zámek Žďár229 jako původní 

katastry poddanského města stejnojmenného kláštera a vlastního cisterckého kláštera leží na 

Moravské straně zemské hranice, ve středověku tomu tak nebylo.230 Naopak středověké 

rozhraničení se přesně dochovalo a je vidět ve vymezení zemské hranice mezi obcí Staré Hory        

a městem Jihlavou, kde hranici (obr. 105) tvořila řeka Jihlava.231 Podobně na jihozápadním okraji 

provincie je vidět na mapě v Berní rule základní vymezení původní donace želivského kláštera        

a jejího ohraničení vúči biskupským statkům na Červenořečicku, které je již mimo Čáslavsko.232

Představa o tom, že původní hranice Čáslavské provincie sahají hluboko do středověku, minimálně 

                                               
225RBM II., 1882, s. 380, č. 909.
226Helena ŠTROBLOVÁ a kolektiv, Kutná Hora, Praha, 2000, s. 295.
227František BENEŠ, Berní rula 10, kraj Čáslavský I., Praha, 1953.
František BENEŠ, Berní rula 11, kraj Čáslavský II., Praha, 1955.
228Viz Mapa podle stavů, Čáslavský kraj r. 1653–54 in: František BENEŠ, Berní rula 11, kraj Čáslavský II., Praha, 
1955.
229Miroslav KRUŽÍK, Vznik Žďáru nad Sázavou (Sloučení obcí Město Žďár a Zámek Žďár v letech 1948–1950), 
Západní Morava 5, 2001, s. 203–209.
230Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, Praha 2009, 3. svazek, kláštery na 
hranicích a za hranicemi Čech, Praha 2009 s. 73 a pozn. 1 na s. 117.
231Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 53.
232Soudí se, že původní donace circuitus Selew patřící jako náhrada za hrad Podivín se v době založení želivského 
kláštera rozdělila na vlastní donaci nově vzniklého kláštera a jižní část tvořila majetek pražského biskupství kolem 
Červené Řečice. K tomu viz s další literaturou: Josef DOBIÁŠ, Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí I., 
Pelhřimov, 1927, s. 25-26. Ke sporu o pohraniční Podivín nejnověji Martin WIHODA, Morava v době knížecí 906–
1197, Praha, 2010, s. 136–138.
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do období před velkou osídlovací vlnou, která zde začala kolem poloviny 13. století je sice 

podložena četnými indiciemi, hůře se však dokládá v pramenech. V případě vzniku želivského 

kláštera máme tak k dispozici jeden z důkazů, že se tato hranice změnila a upřesnila v roce založení 

tohoto kláštera (1144). 

Stejně tak máme potvrzenu ze středověku část západní hranice provincie a sice poblíž obce 

Keblov (okres Benešov), někde v okolí zanikla středověká ves Bělava (obr. 49), v roce 1292 

výslovně počítána k Čáslavské provincii.233 Další „bod“ potvrzující středověké kořeny hranic 

provincie je na katastru Kutné Hory v poloze zaniklé farní vsi Pněvice (obr. 80) v roce 1274 

výslovně uváděné v Čáslavsku.234

Na severu provincie je to hřbet Železných hor,235 jižně od nich je navíc vidět část původního 

mnohem rozsáhlejšího pozemkového majetku vilémovského kláštera v okolí vlastního Vilémova. 

Toto rozsáhlé ale jen torzo původního církevního majetku je v Berní rule vidět i přesto, že v roce 

1636 došlo na Čáslavsku k rozdrobení půdy na větší počet držitelů Trčkovským procesem.236 Hrabě 

Trčka vlastnil před tímto rokem v Čáslavské provincii velké komplexy půdy.237 Získal je jeho 

předek, neboť co se týče klášterního zboží v Čechách, tak lze sledovat dvě výrazné osobnosti, které 

se na něm značně obohatily, jednak je to Jan Hertvík z Rušinova238 a Mikuláš Trčka z Lípy.239

Zvláště druhý jmenovaný se vydal cestou individuálního kořistění a nabyl ohromný pozemkový 

majetek240 a listina z roku 1499 svědčí o jeho snaze postupně „pojistit“ pro sebe a své nástupce 

nelegální zábory církevního zboží, v té době stále ještě ve formálním vlastnictví vilémovského 

kláštera, nikoliv ovšem faktické držbě.241

Poslední listinnou stopou po klášterním majetku před vydáním Berní ruly je v Čechách 

                                               
233RBM II., s. 670, č. 1561.
234RBM II., 1882, s. 380, č. 909.
235František BENEŠ, Berní rula 10, kraj Čáslavský díl II., Praha, 1953, přiložená mapa.
236August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království Českého 12, Praha, 1900, s. 74.
237František BENEŠ, Berní rula 10, kraj Čáslavský I., Praha, 1953, s. 9.
Tomáš Václav BÍLEK, Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618, díl II., Praha, 1882, s. 678–714.
238František ŠMAHEL, Husitská revoluce III., Kronika válečných let, Praha, 1993. s. 218 a 229.
239August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království Českého 12, Praha, 1900, s. 71.
240Jaroslav ČECHURA, České země v letech 1378–1437, Praha, 2000, s. 251.
Ovšem jeho potomci o dvěstě let později o veškerý majetek přišli svojí účastí ve „Valdštejnově spiknutí,“ podobným 
způsobem jako jej nabyl „otec zakladatel“ rodového majetku v první polovině patnáctého století.
241V Prešpurce 1499, 15. listopadu. Král vyhrazuje Burjanovi Trčkovi z Lípy, aby s zboží duchovního, kteréž drží, 
nemohl být splacen, leč od krále neb od vlastníků.
My Vladislav oznamujem listem tiemto všem, že jest na nás vznesl statečný Burian Trčka z Lípy na Lipnici, věrný náš 
milý, oznamuje nám, kterak má a drží některá zbožie duchovnie, v zápisiech předkuov našich, králuov Českých, i 
našich také a jmenovitě opatstvie Vilémovské…podle zněnie zápisuov císaře Zigmunda a jiných králuov Českých , 
s jejich příslušenstvím, proše nás, abychme jemu a dědicom jeho při držení a požívání zboží svrchupsaných některů 
milost učiniti ráčili, tak aby ta zbožie volnějie, bezpečnějie a svobodnějie jmieti, držeti a jich požívati mohl. K jehožto 
prosbě nakloněni sůce pro služby jeho, kteréž jest nám činil a činiti nepřestává…tuto jsme nadepsanému Burianovi a 
dědicom jeho při držení a požívání zboží svrchupsaných učinili a tímto listem činíme… AČ XVIII., s. 177, č. 292.
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listina z roku 1577, kterou císař Rudolf II. zřídil komisi pod vedením Beneše Benedy z Nečtin242

k prodeji zbytků majetku kláštera in districtu Czaslaviensi sitas. Tato listina zároveň představuje 

zakončení procesu přeměny zápisného zboží na dědičné, čili alodifikaci, kterou byly faktické 

vlastnické poměry právně kodifikovány. Vzhledem k tomu, že k roku 1653 zachycuje majetkový 

stav Berní rula, je také zajímavé srovnání údajů v ní uvedených týkající se panství Klášter se 

stavem uvedeným v listině z roku 1577, již proto, že povědomí o majetku kláštera v době vydání 

Berní ruly již není uvedeno, patrně zaniklo.243 V každém případě panství Klášter uvedené v soupise 

v Berní rule je z části tvořeno vesnicemi a příslušenstvím uvedenými v listině v roce 1577 jako 

jeden celek.

V rámci krajské správní reformy v roce 1855 byly upraveny velikosti krajů, a v roce 1862 

byly v Čechách kraje zrušeny244 s tím že jejich funkci převzala okresní hejtmanství.245 Tímto Čáslav 

klesla z krajského centra na pouhé sídlo okresu a o sto let později v roce 1960 přišla i o status 

okresního města, kterým se stala Kutná Hora.246 Politický okres Čáslav jako správní jednotka tedy 

existoval v letech 1855-1960 a s určitým zjednodušením se dá říci, že byl omezen na vlastní 

geografický útvar Čáslavské kotliny. 

Na závěr této kapitoly je tedy možné shrnout, že Čáslavský kraj jak jej známe v jeho 

novověkých hranicích vzniknul někdy před polovinou 12. století a od té doby existoval ve svých 

tehdy vytyčených hranicích až do roku 1855. Středověk je vzdálený a zároveň blízký247, jsme totiž 

obklopeni věcmi a správním uspořádáním jednotlivých věcí, které mají svůj původ hluboko ve 

středověku, kdy byly patrně intuitivně ustanoveny, v řadě případů (zdaleka ne vždy ovšem) se 

osvědčily a možná i proto, v každém případě tak nějak přetrvaly až do našich dnů.

                                               
242Talisque conventio & venditio facta est , quod nos Caesarei Commissarii vendiderimus & hoc contractu vendamus 
proprietates Tabulares in districtu Czasla viensi fitas, d est: dirutum monasterium willemoviensce cum curia, & villa, 
quam Dominus Benessius de novo construi fecit cum agris, pratis, locupletis, arboretis, hortis, cum braxaterio 
monasterii, popinis tam in monasterio, quam in oppido Willemoviensi. Item cum subscriptis pagis ad idem monasterius 
spectantibus cum hominimus eidem subditis, videlicet oppido Willemow, pago Budssovitz, pago Herzmanicz cum 
molendino & flumine, pago Borek, pago Hostowlicz, pago Zhorz, & in pago Jakubownik, pago Zdanicz, Ponstwi, 
pagos integros & villas in Kmetcz, cum censibus & villa in Czesstowicz, cum villis in Kmetcz, cum censu, qui in hoc 
pago ad suam Majestatem spectabat, & quo Dominus Benessius hactenus usus, cum subditis ecclesiae monasterii , in 
pago Herzmanicz cum agris, pratis, nigra silva post hoc monasterium jacente, cum silva Listowicze ita dicta, cum silvis 
& rubetis Kozogedsky apellatis, sitis inter pagos Auchrow & Herzmanicz, inter quas funt prata vulgo Kozogyedsky ad 
Willimow spectantia, & cum aliis silvis ecclesiarum , cum dumetis, pascuis, piscinis id est piscina magna sub oppido 
Willemow, piscina Strach, piscina Mnich, piscina molendinari & ceteris picinus omnibus piscinis & hominibus ad idem 
bonum emptione devolutis, cum terrentibus, rivis, gallinis, ovis, Robotis, caseis, censibus pratorum, & macellorum in 
oppido Willemow, quemadmodum id libri registrorum forensium, & nundinarum secundum sassiones hominum a nobis 
Commissariis conscripti...Dobner VI., s. 470, č. 80. Solař, 1868, s. 416.
243Berní rula 11, Kraj Čáslavský, díl II., editor František BENEŠ, Praha, 1955, s. 654.
244Rudolf COGAN, Krajské zřízení, Praha, 2004, s. 68.
245Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Jan JANÁK, Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích, od počátků státu po současnost, 
Praha, 2005, s. 145.
246Stalo se tak zákonem č. 36/60 Sb. O územním členění státu.
247Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 5.
Jacques Le GOFF, Jean–Claude SCHMITT, Encyklopedie středověku, Praha, 2002, s. 13–14.



34

O VÝZNAMU TERMÍNU „IUS“

Tento termín se ve středověkých listinách objevuje často, aniž by ovšem znamenal to, co si pod 

tímto obratem lze představit v dnešním slova smyslu objektivního práva, tedy souboru právních 

norem, které jakožto normativní systém usměrňují chování jednotlivých subjektů. Pouze církev jako 

univerzální dědic římskoprávních tradic rozuměla pod tímto slovem zřetelné a písemně zafixované 

právní normy, používané především v kanonickém právu248, vyjádřenou ostatně známou zásadou 

ecclesia vivit lege romana.249

Důležitým právem bylo právo patronátní, ius patronatus, na jehož použití je vidět 

mnohovrstevný význam termínu ius ve středověku. Znamenal nejenom subjektivní oprávnění k 

příjmům z kostela či kaple, ale také nejrůznější povinnosti. Nejobvyklejším způsobem nabytí 

patronátního práva byla fundace, která představovala poskytnutí všech hmotných prostředků 

potřebných pro chod kostela nebo beneficia, včetně zajištění přiměřené výživy pro beneficiáta.250

Patronát v sobě zahrnoval více různých práv, v nichž přední místo zaujímalo právo prezentační 

(podací), tj. právo navrhovat, čili prezentovat na uprázdnění beneficium určitého duchovního.        

V popředí zájmu samozřejmě bylo možnost čerpat církevní dávky z filiálního kostela,                      

o čemž svědčí soudní spory mezi jednotlivými církevními vrchnostmi.

K jednomu takovému došlo v roce 1256 kdy je známo rozhodnutí ve sporu mezi poddaným 

vilémovského kláštera, farářem Hendrykem z Dlouhé Vsi a Benediktem, plebanem v (dnes 

Havlíčkově) Brodě o kostely v Dlouhé Vsi a Prostřední Hoře.251 Podstata sporu spočívala v tom, že 

oba kostely byly založeny v obvodu brodské farnosti, což narazilo na odpor, jehož příčina byla 

v církevních dávkách vybíraných v rámci této farnosti.252 Církevní instituce, v tomto případě řád 

německých rytířů, si žárlivě střežily svá beneficia v rámci farnosti, v nichž byly zmíněné kostely, 

                                               
248Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 215.
249Leopold HEYROVSKÝ, Dějiny a systém soukromého práva římského, Praha, 1910, s. 94.
250Josef ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí (1034–1198), Praha, 1997, s. 242–243.
251Bruno, Olomucensis episcopus judex a sede apostolica delegatus, decidit litem de ecclesiis in Longa Villa et Medio 
Monte. „Quod cum super ecclesiis de Longa Villa et Medii Montis, quas frater Benedictus ordinis fratrum domus 
Theutonicorum, plebanus in Brod, dicebat ad se pertinere eo, quod in limitibus parrochie de Brod essent fundate, 
Henricum rectorem dictarum ecclesiarum coram nobis auctoritate apostolica traxisset in causam, dictus rector coram 
nobis comparens dominum suum, a quo dictas ecclesias se dicebat habere, videlicet dominum abbatem ordinis sancti 
Benedicti in Willamow in iudicio nominauit.Cui rectori terminum cum dederimus, ut domino suo innotesceret , certo 
dierum spacio a nobis ipsi domino assignato, vt dominus ipse veniens uel ydoneum dirigens responsalem fratris B. 
plebani intentionem susciperet memorati. Ad quem siquidem terminum cum dictus... abbas nec per se nec procuratorem 
curraret venire diucius expectatus, recepto iuramento calumnie a predicto fratre B. plebano de Brod, quod non maliciose 
seu per calumpniam petat dictas ecclesias, prefatum fratrem B. sententialiter in possessionem prenominatarum 
ecclesiarum decreuimus esse mittendum, allegacione omni absenti super principali servata“. Datorum in Cremesir a.d. 
1256, 20. Octobris. CDB V, 1974, s. 164–165, č. 90. 
RBM IV., 1892, Annorum 1333–1346, addenda et corrigenda. Anni 1256–1260, s. 719, č. 1795.
252 Zajímavé je také určité vymezení, i když jen orientační brodské farnosti, neboť Dlouhá Ves (Longi Villa) se nalézá 
asi 6 km jihozápadně od historického jádra (Havlíčkova) Brodu, stejně jako oblast, kde se nalézala dnes zaniklá 
Prostřední Hora.
Josef Žemlička, Počátky Čech královských, Praha, 2002, s. 451–452.



35

patřící stejně jako vesnice, vilémovskému klášteru. Tento klášter byl odsouzen k finanční pokutě, 

bez ohledu na argumentaci Hendrykovu, že oba kostely drží z vůle opata vilémovského, který velmi 

pravděpodobně představoval fundátora obou kostelů. Vyvolávající příčinou byly vybírané dávky, 

obě vesnice ležely v oblasti těžby stříbrné rudy, která se rozvinula nedlouho předtím, a zažívala 

vzestup, to byl důvod zájmu o církevní poplatky, které nejspíše nebyly malé.253 V případě obou 

vesnic, zvláště Dlouhé Vsi (Longis villa, promiscue Langendorf) pro její charakteristický půdorys 

se předpokládá její založení německými horníky na emfyteutickém právu.

S patronátním právem úzce souvisela takzvaná inkorporace, tedy přičlenění far, péče              

o něž přinášela duchovní instituci nemalý užitek v podobě nadbytečných příjmů inkorporovaných 

far a desátky. Následující příklad inkorporace far vilémovského kláštera ukazuje, jaký praktický 

význam toto právo mělo.

12. ledna 1366 požádal opat Ondřej papeže Urbana V.254 o inkorporování fary ve Valči (na 

Moravě). Svoji žádost odůvodňoval tím, že klášter leží mezi Železnými horami v oblasti kde není 

bezpečno a klášter má pohostinskou povinnost vůči poutníkům, kteří tudy procházejí. Těmto svým 

povinnostem by nemohl dostát, pokud by neměl statky ve velké vzdálenosti od kláštera. V této 

vesnici má klášter patronátní právo a musí ustanovovat kněze světské. Správa statků by mohla být 

nejlépe opatřena, kdyby tam mohli setrvávat dva laičtí bratří, což je však proti ustanovením řehole. 

Opat proto žádá papeže, aby kostel ve Valči mohl být inkorporován, aby tak zmizely kanonické 

překážky pro pobyt bratří na tomto místě. Papež Urban V. požádal arcibiskupa pražského, Jana 

Očko z Vlašimi, aby celou věc přezkoumal a podal o ní dobrozdání.255

V roce 1383 arcibiskup pražský ovšem znovu podával dobrozdání k papeži ve věci valečské 

fary256 a zároveň ve věci fary u kostela Panny Marie ve Vilémově mimo zdi kláštera, jež byla 

obsazována mnichy opatem ustanovenými, ale v té době měla již třikrát za sebou správce kněze 

světské.257

Žádost o inkorporaci fary byla vyřízena kladně až roku 1395, kdy klášter žádal společně      

                                               
253Josef Žemlička, Počátky Čech královských, Praha, 2002, s. 451.
254Urbanus episcopus...pro Abbatis et conventus Monasterii in Wilemow...quod praedictum monasterium est situm in 
loco deserto, et inter quosdam montes montefreos nuncupatos...CDM IX., s. 308, č. 409., Sameš, 1934, s. 79.
255Dobner IV., s. 365, č. 272, Sameš, 1934, s. 80.
256Archiepiscopo Pragensi mandatur, quatenus sedi apostolicae post diligentem informationem referat, utrum sit 
expediens, ut parrochialis ecclesia in Valč Olomucensis dioc. uniatur monasterio in Vilémov ordinis sancti Benedicti 
Pragensis dioc., cuius abbas et conventus dictae ecclesiae patroni existunt, et super eius iure patronatus in palatio 
apostolico diutius contra quosdam saeculares litigaverunt et tandem victoriam reportaverunt. „Exhibita nobis Romae ap. 
S. Petrum II. idus Januarii pont. n. a. III“. Romae, 1382, Januarii 12. MV V., pars I., 1903, s. 59, č. 71.
257Archiepiscopo Pragensi mandatur,quatenus sedi apostolicae referat, utrum sit expediens, ut parrochialis ecclesia s. 
Mariae in Vilémov infra saepta monasterii in Vilémov ord. s. Benedicti Pragensis dioc. sita, quae per monachos dicti 
monasterii ab eiusdem monasterii abbate et conventu loci ordinario praesentatos regi consueverat, et in qua ultimo 
successive tres saeculares clerici illegitime rectores instituti sunt, praefato monasterio in Vilémov uniatur. „Exhibita 
nobis Romae ap. S. Petrum II. idus Januarii pont. n. a. IV.“ Romae, 1382, Januarii 12., MV V., 1903, pars I., č. 72, s.59.
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o inkorporaci nejenom valečské fary, ale také far v Uherčicích (na Moravě), Litobratřicích             

(na Moravě) a v Libici (nad Doubravou). Toho roku dal papež Bonifác IX. zmíněné čtyři fary 

klášteru i s právem, aby zde byli za faráře ustanovováni opatem řeholníci kláštera, čímž však nejsou 

zbaveni povinností dávek a platů vúči svému biskupovi.258

Ovšem zanedlouho byla Valečská inkorporace zrušena, neboť již roku 1403 zrušil Bonifác 

IX. spolu s jinými a dosadil zde ihned Jana Petra z Křižanova.259

Papež Innocent VII. stanovil v listině z roku 1404,260 že patronátní právo ve Valči má opat 

vilémovský, ale obsazení fary je vyhrazeno papeži. Dosazuje tam Bernarda Mikuláše ze Lhoty, 

mnicha kláštera vilémovského, jemuž klade za podmínku znalost latiny a latinského zpěvu. V této 

záležitosti bylo znovu rozhodováno následující rok261 potvrzením patronátního práva klášteru.

Řízení ve věci patronátního práva pokračovalo v roce 1421, kdy 29. srpna262 žádal opat          

a konvent Apoštolský stolec o potvrzení patronátního práva ve Vilémově a ve Valči a znovu v téže 

věci 3. října 1421263, kdy je tato záležitost zmiňována naposledy. Z péče, kterou věnoval celé 

záležitosti vilémovský klášter a Apoštolský stolec je vidět, že se jednalo o bohaté fary,             

jejichž výtěžek ve formě církevních poplatků nebyl zanedbatelný.

Běžně chápané ve středověku pojetí slova ius se blížilo dnešnímu termínu subjektivní právo, 

tedy zda určitému konkretnímu subjektu určité konkretní právo náleží, tedy zda je mu dovoleno se 

určitým způsobem chovat. To obvykle znamenalo možnost brát z něčeho užitek, obvykle ve formě 

finančních či naturálních dávek nebo přímo vlastnictví něčeho či držbu. Na rozdíl od objektivního 

práva, vyjádřeného termínem lex.Jako příklad může posloužit právo rybolovu, pastvy a dříví, které 

potvrzuje Mikuláš Puchník na listině z roku 1388.264

Právním institutem, který formálně zajišťoval dalekosáhlé změny, ke kterým došlo ve       

13. století, je takzvané německé právo.265

                                               
258Dobner IV., s. 385–386.
259MV V., 1903, Pars II., č. 102, s. 1228.
260Dobner IV, s. 397–399, č. 344, Sameš, 1934, s. 80, poznámka 44.
261Abbati monasterii Břevnoviensis prope Pragam mandatur, ut Bernardo Nicolai de Lhota, monacho monasterii in 
Vilémov, parochialem ecclesiam in Valeč Olomucensis dioecesis conferat. Romae, 1405 Maii 22.
…Bonifacius papa VIII., predecessor noster, quondam Johanni Petri de Crisanow, rectori parrochialis ecclesie in Walcz 
Olomucensis diocesis, de dicta ecclesia, quam prefatus predecessor monasterio bb. Petri et Pauli apostolorum in 
Wylemeow…annexuerat et incorporaverat et que de iure patronatus ipsius monasterii…
AS 1., s. 83, č. 126. Acta Innocentii VII., Dobner IV., s. 397, č. 344.
262Abbas et conventus monasterii s. Petri in Vilémov (Wilemow) supplicant, ut parochiales ecclesiae s. Mariae in 
Vilémov intra muros monasterii et in Valeč Pragensis et Olomucensis dioecesis, quae de iure patronatus dicti monasterii 
existunt, eidem monasterio incorporentur. Romae, 1421, Augusti 29., MV VII., 2001, s. 332, č. 793.
263Abbas et conventus monasterii s. Petri in Vilémov supplicant, ut litterae apostolicae super eorum supplicatione 
conficiendae ad ambas parochiales ecclesias, scilicet s. Mariae in Vilémov intra muros monasterii et in Valeč Pragensis 
et Olomucensis dioecesis, se referant. Romae, 1421, Octobris 3., MV VII., 2001, s. 340, č. 813.
264Archiv koruny České, Katalog listin z let 1378–1437, sepsal Dr. Antonín Haas, Praha, 1947, s. 41–42.
265Josef ŽEMLIČKA, K ujímání a formám německého práva v českých zemích, Marginalia historica VI, Praha 2002.
Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 217.
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O NĚMECKÉM PRÁVU

pronikání německého práva do střední Evropy začalo nepochybně v raném středověku. Tehdy totiž 

lze pozorovat v západoevropském prostředí, to je dnešní Nizozemí, Francie a západní část dnešního 

Německa ekonomický rozvoj, ať již spočívající ve zlepšeném systému obdělávání půdy, či rozvoji 

hospodářských poměrů obecně. Následovalo přelidnění, které vyvolalo potřebu další obdělávané 

půdy. V důsledku toho již v 10.–11. století lze pozorovat průnik a přesuny obyvatelstva směrem na 

východ, do míst dnešní střední Evropy.266

Tito noví obyvatelé přinášeli s sebou jednak znalosti vysoušení mokřin, obecně kultivace čili 

přeměnu „ladem“ ležící krajiny na krajinu polní, to byly důvody, proč byli zváni do hostitelských 

zemí.267 Zároveň byli nositeli nového práva, na které byli zvyklí z oblastí odkud přicházeli. Spíše 

než právo to byly ovšem právní zvyklosti, obyčeje, či ještě přesněji povědomí o právu, ostatně 

důkladný rozbor termínu „ius“ je v literatuře postrádán268, nebylo jednotné, mísily se v něm prvky 

trestního i civilního práva. Z dílčích zdrojů to bylo holandské právo, kde osadníci byli zvyklí 

kultivovat mokřiny, ať již bažiny či rašeliniště, a francké právo, jehož nositelé, osadníci měli 

zkušenosti s kultivací269, melioratio zalesněných podhorských území, v Čechách typicky území 

lesnatých újezdů, kde se jednalo o typické kolonizační oblasti.

Na území českého státu se mluví již o jednotném německém právu, protože osadníci 

stěhující se na Východ nejdříve osídlovali dnešní Bavorsko, Sasko a zejména Slezsko. Ve Slezsku 

se do té doby různé proudy přinášející právo holandské, saské a franské spojily. Teprve odsud 

pronikalo na území Čech právo, které s sebou tito kolonisté přinášeli, již označované jako německé, 

ius Theutonicum. Je třeba předeslat, že soubor právních zvyklostí, které nesli s sebou, představovaly 

vlastní svébytnou soustavu, která se utvářela přirozeným vývojem v závislosti na podmínkách 

prostředí, v nichž tito osadníci žili. Tedy tyto právní zvyklosti reflektovaly praktické potřeby 

kultivace neosídlené krajiny, obvykle lesnaté nebo mokřinaté. Zcela bez vlivu zásad římského 

práva, k jehož znovuobjevení, vzkříšení došlo až později, renesancí 12. století.270

Na tyto transfery bylo a je nahlíženo různě, představovaly vděčné téma pro nacionálně 

orientované historiky meziválečného období, v odrazu termínu „Drang nach Osten“ či středověká 

kolonizace, ostatně tento termín německá poválečná literatura pro „koloniální“ přídech opustila       

                                               
266Vladimír SPÁČIL, Libuše SPÁČILOVÁ, Míšeňská právní kniha, Historický kontext, jazykový rozbor, edice, 
Olomouc, 2010, s. 69.
267Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 199.
268Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 215–216.
269Vladimír SPÁČIL, Libuše SPÁČILOVÁ, Míšeňská právní kniha, Historický kontext, jazykový rozbor, edice, 
Olomouc, 2010, s. 71.
270Leopold HEYROVSKÝ, Dějiny a systém soukromého práva římského, Praha, 1910, s. 94–95.
Vladimír SPÁČIL, Libuše SPÁČILOVÁ, Míšeňská právní kniha, Historický kontext, jazykový rozbor, edice, 
Olomouc, 2010, s. 16.
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a zvolila neutrálnější termín „deutsch Ostsiedlung“,271 naše historiografie s ním nadále pracuje, 

konečně dobře postihuje faktickou situaci,272 ostatně latinský termín coloni značící nové 

přicházející osadníky tvoří základ termínu kolonizace. Představy o německé expanzi již vzaly 

naštěstí za své.273 Tak či onak je evidentní, že západoevropské prostředí, ze kterého tito obyvatelé 

přicházeli bylo lidnatější, nemohlo uživit tolik obyvatel, kteří odcházeli za půdou do střední Evropy, 

tedy na území dnešního Saska, Bavorska, Slezska, Čech, Moravy, Polska, Slovenska a západní 

Ukrajiny.274 Směrem přes Pannonskou nížinu pronikli až na území dnešního Rumunska.

Etnicita přicházejících osadníků řekněme „nějakých Němců“ ve smyslu zprávy z roku 1121 

o založení hradu Přimdy275, tak jak se zachovala v Kosmově kronice, představovala a dosud 

představuje obtížnou otázku zkoumání. Je samozřejmé, že ne každá vesnice či město vysazené 

emfyteuticky nutně muselo být osazeno německým obyvatelstvem. Právní režim se obtížně 

dokazuje i v případě nově vznikajících horních měst stojících na místě původních, předlokačních 

osad, i když vznikly přílivem nových osadníků, německých horníků. 

V písemných pramenech se pochopitelně mihnou zpočátku jednotlivci cizího původu          

při knížecím dvoře. Pod pražským hradem to byli židé a kupci ze všech národů nejbohatší276, 

zmínění výslovně již v Kosmově kronice (roku 1091). Odrazem personality práva je známé 

Soběslavovo privilegium277 pro pražské Němce, kteří jsou jmenováni jako Theutonici, rozdílní         

od Čechů, a Boemis nacione diversis. Nepřekvapí, že jsou v těchto raných zprávách zmiňováni 

Němci, stejně jako Židé, pro sousedství Čech s Bavorskem a Saskem. Soběslavovo privilegium 

ostatně odkazuje na starší období, kdy již kníže Vratislav povolil Němcům žít secundum legem       

et iusticiam Theutonicum.278

Tito původně hospites, hosté, řídící se právem Němců, ius Teutonicorum, byli představováni 

kupci, urozenými bojovníky nebo členy kléru, byli postupně nahrazováni jinými „hosty“,         

                                               
271Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 22.
272Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 24–25.
273Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 201.
274Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 510.
275Eodem anno (1121) quidam ex Teutonicis infra terminos Boemorum in silva ad quam itur per 
villam Bela, in praerupta rupe aedificant castrum... Bertold Bretholz, Die Chronik des Cosmas von Prag, Monumenta 
Germaniae historica, Scriptores rerum Germanicarum, Nova series, tomus II., Berlin 1923, s. 132. FRB II., s. 181.
276...quam in suburbio Pragensi... ibi Judaei auro et argento plenissimi, ibi ex omni gente 
negotiatores ditissimi, ibi monetarii opulentissimi, ibi forum...
Bertold Bretholz, Die Chronik des Cosmas von Prag, Monumenta Germaniae historica, Scriptores 
rerum Germanicarum, Nova series, tomus II., Berlin 1923, s. 187.
FRB II., s. 127.
277Ego Sobieslaus, dux Boemorum... in suburbio Pragensi … Theutonici sunt a Boemis nacione 
diversi….
CDB I., s. 256, č. 290.
278Concedo itaque eisdem Theutonicis vinere secundum legem et iusticiam Theutonicorum, quam 
habuerunt a tempore avi mei regis Wratyslai.
CDB I., s. 256, č. 290.
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jejichž prototypem byl kolonista, zemědělec, který mýtil lesy, vysoušel mokřiny a měnil je na 

úrodnou půdu.279 Zásady práva, které s sebou přinášeli, spočívaly v osobní svobodě, dědičném 

užívání gruntu při zachování vlastnických práv vrchnosti, v odvádění dohodnutých vlastnických 

úroků jako dávek a nižší soudní autonomii. Příjemci tohoto práva se těšili lepšímu postavení než 

ostatní rolníci. Tak se měnilo právo Němců, ius Teutonicorum na právo německé, ius teutonicum.

Noví obyvatelé, kteří s sebou přinášeli toto právo kolonistů pronikali na území českého státu 

jednak od severozápadu, přes Krušné Hory, jednak od jihu, směrem na jižní Moravu, přes území 

Vitorazska, kde v oblasti česko-rakouského pomezí osídlení inicioval klášter ve Zwettlu280 (Světlá). 

Území kolonizované z tohoto kláštera v povodí řeky Weitry náleželo původně k Čechám, bylo řídce 

osídleno v pohraničním hvozdu, latinský název této lokality Clara vallis v sobě odráží původní 

slovanské jméno Světlá.281 Poté co tento klášter osídlil německými osadníky se území začalo 

Českému státu vzdalovat a odcizovat.282 Kníže Soběslav II. zahájil kvůli tomuto území s rakouským 

vévodou válku, ale jeho nástupce Bedřich uznal v roce 1279 rozhodčí výrok císaře Barbarossy        

a sporné části Vitorazska se vzdal.283 Nepřekvapí, že z těchto míst máme nejstarší výslovné zmínky 

o nově pronikajícím právu.284 Podobný vývoj pod vlivem pronikajících osadníků vykazovalo ve 

středověku Chebsko285 a Loketsko, i když tam se byť ve složitém vývoji udržela svrchovanost 

Českého státu.286

Z území Čáslavské provincie (kraje) takové rané zmínky287 nejsou k dispozici, objevují se až 

v průběhu 13 století, a to již v jasně definované formě a vyspělé podobě, nikoliv v náznacích. To 

bylo patrně způsobeno přílivem nového obyvatelstva ze Saska, Bavorska, ale i Porýní.

Do Čáslavské provincie dorazili noví obyvatelé (často horníci) v masovém měřítku nejdříve 

do oblasti dnešní Jihlavy, o něco málo později do oblasti německobrodského rudného revíru (někdy 

těsně před polovinou 13. století) a nakonec se závěrem tohoto století do oblasti nově vznikající 

Kutné Hory. Každém případě v roce 1252 jsou doloženi v místě zakládaného žďárského kláštera288, 

                                               
279Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 198–201.
280Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 211.
Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, Praha 2009, 3. svazek, kláštery na hranicích 
a za hranicemi Čech, Praha 2009 s. 223–237.
281Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, Praha 2009, 3. svazek, kláštery na 
hranicích a za hranicemi Čech, Praha 2009 s. 223.
282František VACEK, Emfyteuse v Čechách ve XIII. a XIV. století, ČDV č. 6, 1919, s. 130–131.
283Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 211.
Josef Václav ŠIMÁK České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1059–1061.
284Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 217–218.
285Jiří KEJŘ, Císař Friedrich Barbarossa jako pán západočeské provincie sedlecké, in: Pocta akademiku Vaněčkovi, 
Praha, 1975, s. 11–27.
286Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 236–237.
287Josef ŽEMLIČKA, Němci, německé právo a transformační změny 13. století (Několik úvah a jeden 
závěr), Archaeologia historica 28, Brno, 2003, mapa na s. 34.
288Teutonici veniunt accurunt atque Moravi montani multi... Cron. Sar., s. 178, 180.
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kterou můžeme, podobně jako Humpolecko, kde rozvíjel kolonizační činnost želivský klášter           

a Vyšehradská kapitula, pokládat za nejméně přístupnou část pomezního lesa. Hornická činnost 

v centrálních částech Českomoravské vysočiny, se v průběhu 13. století přesunovala (a to fakticky, 

nejenom obrazně) od ložisek v okolí Jihlavy a dnešního Havlíčkova Brodu směrem k Čáslavi          

a s objevem bohatých podpovrchových ložisek stříbra u Kutné Hory byla tato ložiska rychle 

opuštěna. Následný útlum se projevil v zániku některých významných hornických osad                   

u Havlíčkova Brodu.289

Právo nových kolonistů, přicházejících do českých zemí ze severu, ze Saska a Slezska 

ukazuje mimořádně významný pramen, Sachsenspiegel. Nepřekvapí, že vzniknul na území Saska,   

v oblasti, kam směřoval migrační proud osadníků již v 11. a 12. století. Jeho autor shrnul dosud 

ústně předávané právní zvyklosti. To samo o sobě představovalo mimořádný počin,                     

který z dnešního hlediska ještě násobí obrazový doprovod. Zobrazuje totiž, v jakých podmínkách 

žili a pracovali oni přicházející colonii sive possessores či cultores agrorum ve střední Evropě. 

Stopy jejich činnosti jsou v krajině patrné dodnes a pokud mluvíme o střední Evropě, tak do jisté 

míry jednotné rysy jí vtiskla právě jejich činnost ve středověku.

Sachsenspiegel, Spiegel der Sachsen, představuje jednu z nejdůležitějších památek 

středověkého německého práva.290 Jako právní kniha spočívá v soukromé právní kompilaci, jeho 

význam ale přesáhnul běžnou právní knihu, protože se používal nikoliv jako polooficiální, nýbrž 

zcela legitimní právní pramen. Jeho autor přísežný soudce Eike von Repgow291 psal svoji práci 

původně latinsky, tento původní text se ale nedochoval.292 Obsahuje ve dvou částech zemské 

(obecné) a lenní právo tak, jak platilo na saském území to je v celém severním Německu na západ o 

řeky Odry. Pramenem této právní knihy jsou saské právní obyčeje, některé říšské zákony a rozsudky 

císařského soudu. Později, kolem roku 1230 přeložil svoji práci do dolnoněmeckého jazyka. Vliv 

římského práva a práva kanonického na tuto práci je minimální, přesněji řečeno až na jednu spornou 

výjimku nulový, což je jeden z důvodů, proč není systemizováno.293

Pro svoji praktickou cenu ale nabylo značného významu, což je vidět z toho jak se záhy 

šířilo jednak v opisech, jednak v překladech. Je třeba říci, že Saské zrcadlo přes svoji nesmírnou 

                                               
289Pavel ROUS, K závěrečné fázi vrcholně středověkého hornictví na Havlíčkobrodsku, in: Stříbrná Jihlava, Seminář K 
dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině, Jihlava – Pelhřimov – Havlíčkův Brod, 2001, s. 66–81.
290Paul KALLER, Der Sachsenspiegel, Übertragung ins Hochdeutsche, München 2002.                                         
Jaromír ČELAKOVSKÝ, Povšechné české dějiny právní, Praha, 1900, s. 150–157.
291Rolf LIEBERWIRTH, Eike von Repchow und der Sachsenspiegel (Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der 
Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch – Historische Klasse ; Bd. 122, H. 4), Berlin 1982.                                     
292Vladimír SPÁČIL, Libuše SPÁČILOVÁ, Míšeňská právní kniha, Historický kontext, jazykový rozbor, edice, 
Olomouc, 2010, s. 22.
293Vladimír SPÁČIL, Libuše SPÁČILOVÁ, Míšeňská právní kniha, Historický kontext, jazykový rozbor, edice, 
Olomouc, 2010, s. 20.
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oblibu a rozšíření se v době svého vzniku nesetkalo pouze s kladnými ohlasy, s odporem vystoupila 

římskokatolická církev, neboť spis podporoval stanovisko círaře proti papežské kurii.294 Uvážíme li 

však velký ohlas a praktické rozšíření Saského zrcadla, tak odpor vůči němu lze považovat za zcela 

okrajový. Ve 14. a 15. století bylo stejně jako římskoprávní prameny glosováno, a tyto glosy se 

dochovaly v jednotlivých právních knihách zvláště okruhu magdeburského městského práva, který 

ze Sachsenspiegelu vychází. Příkladem je rukopis městské knihy saského práva z Litoměřic, který 

problematiku imisních zdrojů v dochovaných glosách řeší stejně jako paragraf 207 Knihy písaře 

Jana.295

Saské zrcadlo představovalo sepsání do té doby ústně tradovaného práva Sasů. To bylo 

v době kdy do této oblasti začalo pronikat nově objevené a odborně zpracované římské právo 

(Decreta Gratiani), stejně tak zde působilo ve 12. století kanonické právo a konečně z Itálie sem 

pronikalo langobardské právo.296 Jak římské tak i církevní právo mělo písemnou formu, je tedy 

možné, že obě tato pronikající práva se stala podnětem k písemnému zpracování domácího 

obyčejového práva.297 Tedy podobný mechanismus jaký vedl později v Čechách k příležitostnému, 

nikoliv systematickému vymezení ius boemicale pod vlivem stále častějšího ius theutonicum, když 

všem dobře známé domácí právo by jinak nestálo nikomu za vymezení, nebýt pronikajícího cizího, 

německého práva.

Nejenom Sachsenspiegel obsahoval přesné pokyny a popis při zakládání nových vesnic, 

řadu ustanovení, jak obecných, tak podrobných obsahuje část E, De aedificiis, Knihy písaře Jana. 

Úvodní paragraf 207 De edificiis et novis locacionibus in genere uvádí obecné zásady        

při postupu založení nové vesnice, de novis villarum locacionibus a přeměny lesa v pole, arborum 

plantacionibus.298

a) Za prvé je třeba řádně a vhodně vyznačit základy ploch vúči sousedním parcelám             

a podobně je třeba viditelně vyznačit meze polí.299

c) Hroty větví, z nichž je zhotoveno oplocení, nesmí být obráceny, směřovat k sousedovi.300

                                               
294Vladimír SPÁČIL, Libuše SPÁČILOVÁ, Míšeňská právní kniha, Historický kontext, jazykový rozbor, edice, 
Olomouc, 2010, s. 23–30.
295193 r Capitolum 132 o kapání ze žlabu a východu.... Glosa.
193r–193 v Capitolum 133 o mezech a stromoví mezním a kamení mezním a plotu.... Glosa.
193v–194 r Capitolum 134 o větvoví stromovém a chmeli.... Glosa.
220r O štěpu, jenž k sausedu větve visí.
Práva saszká Das sächsen Stadtrecht 1469–1470, rukopis uložený v Parlamentní knihovně ČR.
296Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ, Aleš HOMOLA, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ, Stěhování národů a východ Evropy, Praha, 2006, 
s. 136–140.
297Vladimír SPÁČIL, Libuše SPÁČILOVÁ, Míšeňská právní kniha, Historický kontext, jazykový rozbor, edice, 
Olomouc, 2010, s. 16.
298D-e Chrysans iurati petentes informari de novis villarum locacionibus et arborum plantacionibus instructi sunt de 
subscriptis: Flodr I., § 207, s. 218.
299Primo, quod signatis areis quilibet fundamentum ponat vicino suo presente et vidente et similiter metas agrorum 
faciat de scitu vicini sui. Flodr I., § 207, písmeno a, s. 218.
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d) Dále pece a udírny, odpadní stoky a záchody nechť jsou situovány v závětří                     

od sousedství, prostranství, kde jsou chována prasata ať je obehnané plotem a umístěné tři stopy    

od hranice.301

e) Ohniště ať jsou vymazána jílem, tak aby jiskry z ohně nelétaly do sousedního dvora a tam 

neškodily.302

f) Záchodová odpadní stoka nechť je vykopána pod zemí na vlastním dvoře a nevede 

(nesměřuje) směrem k sousednímu dvoru.303

g) Stromy vysázené v blízkosti sousedního pozemku nemají být převislé svými větvemi        

k sousedovi a stínit a rušit, případně se dotýkat hranice, ovoce spadlé z těchto stínících větví          

se může rozdělit mezi vlastníka stromů a souseda, a to tak, že co spadne k sousedovi, je sousedovo, 

co spadne před plotem je vlastníka stromu, pokud si to však soused nepřeje, je nutné tyto větve 

zkrátit osekáním.304

Řemeslné dílny, pekárny a podobné provozy pracující s ohněm, nechť mají svedený kouř 

(dým) z ohnišť zařízením k tomuto účelu zhotoveným a to do okolního ovzduší mimo vlastní krov, 

nikoliv volně rozptýlen pod střechou.305

Majitel nově vznikající vesnice může přikazovat dědictví v této vesnici i lidem 

přicházejícím odjinud, tedy cizím.306 Dále pak pán vysazené vesnice i lidé usazení ve vsi mohou 

podle příkladu zemského práva vytvořit sobě právo nové, přičemž však musí dbát, aby se řídili 

nějakým společným a již osvědčeným právem, kterému jsou podřízeny sousedící vesnice.307

V paragrafu 209 se zabývá polohou záchodů, míst k vaření a podobnými zařízeními             

se podrobně zabývá sporem dvou sousedů, kde si postavili odpadní stoky a kde má být správně  

umístěna.308 Mikuláš Stainhauser spolu s Janem Smelčlinem, sousedé, nepřípustně vybudovali          

                                                                                                                                                           
300Item sepem faciens ramos virgarum ad curiam vicini non vertat. Flodr I., § 207, písmeno c, s. 218.
301Item fornaces et ignis conservatoria, cloace et stabula ad inpiguandum porcos facta spacio trium pedum cum dimidio 
a sepibus locentur. Flodr I., § 207, písmeno d, s. 218.
302Item locus ignis argilla taliter liniatur, ne scintille volent in curiam vicini sibi in dampnum. Flodr I., § 207, písmeno e, 
s. 218.
303Item cloaca seu merdatorium fodi debet in curia propria et et sub terra ad curiam vicini non duci. Flodr I., § 207, 
písmeno f, s. 218.
304Item arbores ortorum in tanto spacio plantentur a sepe, ne rami ultra ipsam dependentes ortum vicini splendore solis 
privent et obumbrent, quia si hoc contingat, fructus eorumdem ramorum cum vicino, cuius ortum obumbrant, dividantur 
vel per dominum arborum, si vicinus carere noluerit, precidantur. Flodr I., § 207, písmeno g, s. 218.
305Item fabri, pistores et consimiles mechanici, qui in exercendis laboribus suis igne frequenter utuntur, fumum eiusdem 
ignis in fumario seu edificio ad hoc specialiter facto extra tectum in aerem deducere debent, ne sub tecto in latum 
diffusus incommodum faciens eos inquietet. Flodr I., § 207, písmeno h, s. 218.
306Item locans novam villam potest hominibus aliunde venientibus hereditates in tali villa asignare, quamvis bona talia 
ad eosdem non sint homines hereditarie devoluta. Flodr I., § 207, písmeno i, s. 218.
307Sed tamen nec idem locans nec dominus ville nec locati in villam possunt pro eorum voluntate in preiudicium 
communis iuris terre ius novum sibi creare seu statuere, immo debent se subicere alicui iuri communi et approbato, quo 
ipsis vicine ville cetere sunt subiecte. Flodr I., § 207, písmeno i, část druhá, s. 218.
308Flodr I., s. 219, § 209, De edificandis merdatoriis, coquinis et consimilibus.
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na svých dvorech nepřípustně odpadní stoky čtvrt stopy od hraniční zdi.309 Poučení (nález) z toho je 

následující: může být umístěn hlínou neomítnutý, třeba i dřevem obestavěný záchod ve vzdálenosti 

tří stop od hranice.310 Přece jen je však možné připustit, že záchod může být blíže směrem k hranici, 

když je záchod ze stran omazán hlínou a nachází se za humny.311 Zato kanál z něj vedoucí musí být 

vykopán v hloubce tří stop.312 Pokud je však záchod postaven blíže hraniční zdi než jsou tři stopy, 

pak musí být obestavěn vlastní zdí, tak aby bylo zabráněno šíření zápachu mimo ohražený 

okrsek.313

Tento paragraf je příkladem nálezu – sentence, kterou vrchní stolice rozhodla sporný případ. 

Jednalo se o obecnou právní zásadu, o rozhodnutí sporného případu nebo o návod, jak postupovat 

ve složité záležitosti, se stručným záznamem případu a rozhodnutí.

Předpisy upravující stavbu nových domů jsou podrobně upraveny jednotlivě v paragrafu 

208314, jehož základní myšlenka spočívá v tom, že poddaní při stavě nových domů nesmějí 

poškozovat své sousedy.

Vliv a setrvačnost předpisů obsažených v Saském zrcadle byla značná, což je dobře vidět 

třeba na běžně užívaném přísloví „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“, jakýsi ekvivalent 

římskoprávního prior tempore, potior iure, které je převzaté právě ze Saského zrcadla315 a jehož 

původní význam si v běžné mluvě ani neuvědomujeme. Ostatně řadu principů tohoto práva 

převzaly moderní středoevropské občanské zákoníky, typicky v úpravě sousedských vztahů, kterým 

věnovalo Saské zrcadlo značnou pozornost.316

                                               
309Nicolaus Stainhauseri cum Iohannem Smelczlini, vicinum suum, prohiberet edificare cloacam intra spacium quarti 
medii pedis a muro suo,… Flodr I., s. 219, § 209.
310… sentenciatum est sic: Licet a sepe non linita vel pariete ligneo cloaca in spacio trium pedum cum dimidio sit 
locanda,... Flodr I., s. 219, § 209.
311...tamen a sepe ex utraque parte argillata admitti potest, ubi arte sunt aree... Flodr I., s. 219, § 209.
312...quod cloaca trium pedum spacio fodiatur;... Flodr I., s. 219, § 209.
313...a muro vero trium pedum spisso, si privata muratur in spissitudine longitudinis lateris cum dimidio, hoc non est in 
artis areis prohibendum. Flodr I., s. 219, § 209.
314Edificia nova contra prohibicionem iudicis et iuratorum non sunt facienda. Flodr I., s. 219, § 208.
315Vladimír SPÁČIL, Libuše SPÁČILOVÁ, Míšeňská právní kniha, Historický kontext, jazykový rozbor, edice, 
Olomouc, 2010, s. 38–39.
Hiram KÜMPER, Sachsenspiegel, Eine Bibliographie – mit einer Einleitung zu Überlieferung, Wirkung und Forschung, 
Nordhausen 2004, s. 29.
316 Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 206.
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LHOTNÍ ZŘÍZENÍ

Lhotní zřízení, spočívající v odkladu placení dávek nových osadníků, tedy lhůtě, než začnou nově 

kultivovaná pole dávat slušnější úrodu, se odrazily v názvech vesnic ve střední Evropě. Starší 

literatura v nich spatřovala právní nástroj mnohem starší než německá kolonizace, což pregnantně 

vyjádřil Václav Novotný.317 Ponechme stranou sídelně historický význam vesnic se jménem Lhota, 

není sporu o tom, že toto slovo ve svém staročeském významu opravdu znamená lhůtu, termín 

odkladu dávkové povinnosti osadníků u nově zakládaných vsí, stejně jako nejstarší, i když sporný 

doklad místního jména Igotici, ze zakládací listiny třebíčského kláštera (1101–1104).318 Toto jméno 

z takzvané třebíčské vsuvky z 15. století bylo a je předmětem polemik319, nejnovější literatura se 

kloní spíše k k výkladu tohoto názvu jako Lhotice, tedy malá Lhota.320

Ve známé a často citované listině pražského biskupa Daniela II. o vymezení farního obvodu 

v Rynárci na Pelhřimovsku z roku 1203, jsou uvedeny dva termíny, důležité pro poznání průniku 

německého práva do sledované oblasti Čáslavska. Za prvé je to doklad lánu (německé lehen, tedy 

lán, ale i léno), kdy k zajištění rynáreckého farního kostela jsou dány dva lány, dos vero predicte 

ecclesie hec est: duo lanei.321 K tomu jsou v listině uvedeny dvě dnes zaniklé Lhoty, a sice Dlouhá     

a Okrouhlá.322 Kromě toho, že tato listina dokládá průnik osídlení na Pelhřimovsko,                       

tedy do centrálních částí Českomoravské vysočiny, tak použití termínu laneos ukazuje na přebírání 

právních zvyklostí z oblasti německého práva. 

Vedle toho existence Lhot v téže listině byla vykládána jako svébytný prvek slovanského 

obyvatelstva, na německém právu nezávislý. Jan Klápště si povšimnul toho, že již v průběhu 12. 

století, kdy v Čechách probíhala takzvaná vnitřní kolonizace, jsou doloženy v západním prostředí 

jakési výsady svobodných let323, tedy odkladu placení dávek, než pole začnou dávat úrodu. Patrně 

správně tedy vyvozuje, že právní význam slova lhota, v tehdejším slova smyslu byl převzat jako 

logický a užitečný nástroj při novém zakládání vesnic již ve 12. století.

Osídlovací vlnu nově zakládaných, „románských“ vesnic procesem vnitřní kolonizace 

směřující z úrodného Čáslavska směrem na Vysočinu, máme doloženu z údolí řeky Doubravy324

(obr. 6 a 7), ovšem pro úplnou absenci listinných pramenů se nelze vyjádřit k jejich právnímu 

                                               
317České dějiny I.4, Praha 1937, s. 494–496.
318Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 248.
319Rudolf FIŠER, Klášter uprostřed lesa, dvě studie o třebíčském benediktinském opatství, Brno, 2001.
320Josef ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí (1034–1198), Praha 1997, s. 282.
321...ecclesiam in villa, que vocatur Rynarcz... Dos vero predicte ecclesiae hec est duo lanei.
CDB II., s. 32, č. 33.
322Hec autem sunt ville ad eiusdem ecclesiae parrochiam pertinentes cum suis iuribus et sua ibi iura spiritualia 
recipientes… Rynarcz… Dluha Lhotha… Ocruhla Lhota... CDB II., s. 32, č. 33.
323Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 250.
324kde můžeme pozorovat románské kostely v údolí řeky tvořící jakousi „šňůru“ směřující proti proudu. Ronov nad 
Doubravou, Kněžice, Pařížov, Běstvina, Libice nad Doubravou.
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režimu a především kdy došlo k převodu těchto vesnic na německé právo. Jedinou výjimkou je 

zakládací listina městečka Ronova [nad Doubravou], v kombinaci s archeologií poskytla řadu 

informací o vývoji sídelní struktury od vesnice 12. století, její postupný zánik ve prospěch nově 

založeného městečka a přestavbu krajiny.325 Podobně naznačený směr průniku staršího osídlení 

údolími řek je možné vidět na opačné straně, na jihozápadě Čáslavské provincie, kde je také 

doložené raně středověké osídlení. A sice v údolí Sázavy je to stejnojmenný klášter326, a dále proti 

proudu město Ledeč, především pak v povodí Želivky327 založení stejnojmenného benediktinského 

kláštera. Zároveň s pronikající do nitra Vysočiny kolonizací želivského kláštera to byla osídlovací 

vlna v oblastech majetkových celků Vyšehradské kapituly.328 Jedná se o osídlovací vlnu doloženou 

písemnými prameny již v první polovině 12. století.

Závěrem je tedy možné shrnout, že lhotní zřízení je doložené v našich zemích poměrně 

časně, u nás stejně jako v západoevropském prostředí, odkud mohlo, ale také nemuselo být 

převzato. Objevilo se u nás mnohem dříve před velkou kolonizační vlnou 13. století, se kterou je 

někdy spojované, snad právě pro masovost jejího rozšíření v této době dané ovšem přílivem nových 

osadníků, tedy se objevuje mnohem častěji než dříve. Je dokonce možný vznik toho právního 

nástroje u nás cestou přirozenoprávního vývoje, který vycházel z faktických ekonomických potřeb 

obyvatel nově vznikající vesnice, která zpočátku nebyla hospodářsky soběstačná, nemluvě o 

produkci zisku. Je tedy snadno pochopitelné, že potřebovala určitou dobu po svém založení, po 

kterou nebyla schopna produkovat „zisk“ v podobě dávek pro vrchnost, aby tohoto břemene byla 

dočasně zbavena.

                                               
325Zdeněk SMETÁNKA, Jiří ŠKABRADA, K počátkům města Ronova nad Doubravou, in: Středověká archeologie a 
studium počátků měst, Praha, 1977, s. 105–112.
Zdeněk PEHAL, Keramika 13. století od kostela svatého Kříže nedaleko Ronova nad Doubravou, okres Chrudim, 
Chrudimský vlastivědný sborník č. 7, 2003, s. 3–17.
326Petr SOMMER, Sázavský klášter, Praha, 1996.
327Jar. TUREK – L. KOPÁČ, Místopis klášterství želivského kolem r. 1200, Časopis společnosti přátel starožitností 49-
50 (1941-1942), 1946, Praha, s. 197–217.
328Josef DOBIÁŠ, Německé osídlení ostrůvku jihlavského, Časopis archivní školy 8, 1930, s. 1–92.
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ÚLOHA IMUNIT V ZAVÁDĚNÍ NĚMECKÉHO PRÁVA

Hospodářské a soudní imunity pro jednotlivé církevní instituce se objevují na našem území            

již v průběhu 11. století. Čeští panovníci jimi uvolňovali jednotlivé kláštery a kapituly z nároků 

světské moci. Tento institut souvisel s proměnou středověkých Čech, kdy postupným procesem 

přeměny hradského úřednictva ve šlechtickou pozemkovou vrchnost, docházelo k oslabování dříve 

jednotného knížecího majetku.329 Panovník tak posiloval svoje ekonomické zájmy, protože majetek 

církevních institucí považoval za svůj regál.330 Jeho ochranou tak zajišťoval i svůj majetek, jehož 

zdaněním měl garantovanou část příjmů. Vztahu mezi imunitou a německým právem se věnovala 

především polská literatura,331 která považuje exempční čili imunitní listiny za rané doklady 

nastupujícího německého práva. Určitá vnější shoda tu je, imunizované církevné zboží, stejně jako 

nově vysazované vesnice a města byly vyňaty z pravomocí hradské správy.

Ale i v našich poměrech lze najít přímé i nepřímé znaky toho, že v udělování hospodářských 

i soudních imunit lze nalézt rané prvky německého práva332, jehož příjemcem ovšem nejsou 

jednotliví lokátoři, tento termín zcela chybí, ale velké pozemkové vrchnosti, typicky klášterní 

velkostatek, který v průběhu 13. století procházel procesem scelování a koncentrace jednotlivých 

majetků, kteří teprve následně postupují výhody nového práva konkrétním osobám.333

Mezi nejstarší imunitní listinu se vztahem k nově zaváděnému právu lze považovat v roce 

1226 udělené privilegium krále Přemysla Otakara I. doksanským premonstrátkám.334 Tato listina, 

kromě odkazu na „německé právo“ – iure theutonico, obsahuje také hospodářské a soudní imunity. 

Na Čáslavsku je nejstarší imunita udělená vilémovskému klášteru. Mezi první doloženou imunitou 

v Doksanech a ve Vilémově leží časový odstup 27 let.

Jejich role ve vývoji státu je zřejmá po roce 1222, po velkém privilegiu Přemysla Otakara I. 

pro církev.335 Vydání tohoto privilegia exempční proces urychlilo a zvýraznilo. Zatímco 

premonstrátky v Doksanech obdržely hospodářskou a soudní imunitu již v roce 1226, tak pro 

vilémovský klášter byla vydána v roce 1253 Přemyslem Otakarem II. Krátce předtím byl 

imunizován sedlecký klášter, zatímco žďárský až v roce 1273.

Čtrnáctého listopadu 1253 vydal Přemysl Otakar II. listinu o osvobození vilémovského 

                                               
329Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 208–210.
330Václav VANĚČEK, Základy právního postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě II., Praha, 
1937.
331Teodor TYC, Poczatki kolonizacji wiejskiej na prawie niemieckim w Wielkopolsce (1200–1333), 
Poznaň, 1924.
332Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 223–226.
333Josef ŽEMLIČKA, K ujímání a formám německého práva v českých zemích, Marginalia historica VI., Praha, 2002, 
s. 19.
334Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 218–219.
335Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 206–207.
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kláštera od různých zemských břemen.336 Toto privilegium obsahovalo mimo jiné ustanovení,         

že žádný světský pán se nesmí bez klášterního dovolení usadit se na jeho pozemcích ani nutit 

kohokoliv na statcích klášterních či dokonce sám konvent, aby jej živil, osobně nebo jeho 

družinu337, ani zabírat klášteru pastviny pro svoje koně.338 Zloděj chycený na statku kláštera, 

odsouzený k smrti339, či k pokutě za zranění člověka, ať již patřil klášteru či jiné vrchnosti340, tak 

příjem z pokut za tato či podobná provinění, které patřily odjakživa k užitku panovníka                    

a beneficiárních úředníků341, ať patří k užitkům klášterním.342

Na závěr osvobozuje Přemysl Otakar II. klášter i všechny jeho poddané od zemských robot, 

od přeseky a nářezu, které při hojných cestách panovníka s četným doprovodem velmi zatěžovaly 

postižené osoby a instituce.343

Tato imunitní listina, která je velice výstižná, každý bod dobře ilustruje změny,                      

k nimž docházelo v průběhu 13. století. Jedná se o potvrzení výsad pro vilémovský klášter, který 

měl jádro svých statků na Čáslavsku, přičemž jejich menší část byla na okraji Čáslavské kotliny, ve 

staré sídelní oblasti, větší část pak představovala kolonizační území na okraji a v pomezním lese. 

Lze ji považovat za jakési písemné potvrzení „konce starých časů“344 v této oblasti a nástup 

pokročilého 13. století. V době vydání exempční listiny byly tyto změny via facti nepochybně         

v plném běhu, protože jejich právní zakotvení lze sledovat minimálně od roku 1222, kdy bylo 

vydáno velké privilegium pro církev.345

Zmínka o pastvinách pro koně se zákazem jejich záboru okolními šlechtici se nepřímo 

dotýká zajímavého právního institutu kobylího pole, jako pozemkové služebnosti (obr. 96), kdy      

v době od sv. Havla do sv. Jiří mohly plemenné klisny volně chodit po pozemcích sousedů nikoliv 

                                               
336Přemysl Otakar II., dominus regni Bohemiae, dux Austriae et Stiriae monarchioque Moravice, monasterium in 
Vilémov et omnes subditos eius ab omnibus exactionibus liberat. Pragae 1253 nov. 14.
CDB V, 1974, s. 30–32, č. 2. RBM II., 1882, s. 1–2, č. 2.
Privilegium ac Exemptio Premislai Regis pro Monasterio Wilhelmscelle, eius bonis ac possessionibus dd. Pragae 18. 
Calendas Decembris Anno 1253. Zvod, Narok, Preseka, Scheleso, Woda, Metsch, Kyg, Narez.
Dobner VI., s. 382, č. 3. Sameš 1933, s. 178–179.
337...ut nullus baronum nostrorum... in claustro vestro vel monasterii vestri bonis presumant invitis hospitari... 
CDB V, 1974, s. 31, č. 2.
338...ut nullus potentum seu baronum dominii nostri presumat equos ad pascendum ponere in bonis monasterii vestri...
Tamtéž.
339Si vero fur capitur in bonis ecclesie et capitali pena condempnatur,... Tamtéž.
340...item si interficitur aliquis homo vel vulneratur in bonis ecclesie , sive sit ecclesie homo sive cuiuslibet alterius 
privati... Tamtéž.
341...istarum et similium vendicio culparum, que in nostros et beneficiariorum nostrorum usus ex antiqua consuetudine 
cedebat,... Tamtéž.
342...cedat totaliter in usus et utilitates ecclesie memorate... Tamtéž.
343Reddimus eciam vos et omnia bona vestra libera imperpetuum et exempta ab illis exaccionibus, que narez vulgariter 
appellantur, zvod, narok, preseka, scheleso, woda, maetsch, kyg. Tamtéž.
Solař 1868, s. 408. Sameš, 1933, s. 178–179.
344Tento termín vhodně vystihuje podstatu problému, používá jej například Jan Klápště a Josef Žemlička. Jeho hlubší 
předloha postihující smysl je ovšem z beletrie, z díla Vladislava Vančury a Jaroslava Žáka.
345Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 125–131.
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za pastvou, nýbrž za účelem volného pohybu stáda. Bylo věcí obyčejového práva, který pozemek 

byl panující, tedy s právem kobylího pole.346 Tato část exempční listiny má také svůj předobraz ve 

velkém privilegiu pro církev z roku 1222, kde je zákaz toho, aby velcí feudálové, nobiles terrae, 

dávali své koně (nemluví se přímo o plemenných klisnách) do církevních dvorů.347

Instituci kobylího pole348 máme na Čáslavsku dobře doloženou v listině z roku 1281349,         

kdy klášter koupil od Lichtenburků sousedící vesnice Heřmanice a Malojovice mimo jiné s právem 

kobylího pole (obr. 96), ale to není v této souvislosti to hlavní. Jde o to, že v roce 1253 na statcích 

vilémovského kláštera nezbývalo příliš volného místa, jinak řečeno, že poměry platné ještě ve 12. 

století, kdy byla rozsáhlá území ke kolonizaci, již byly pryč. To znamenalo, že vlna osídlení, která 

tuto oblast zasáhla nepochybně již v první polovině 13. století, dosáhla svého vrcholu a volné 

plochy již nebylo nazbyt, již byla využita k hospodářské činnosti, zemědělství, těžbě rud, pastvě, 

rybářství a lesnímu hospodaření. Ruku v ruce s tím jistě bylo německé právo, přímo spojované s 

touto kolonizační vlnou.

Soudní poplatky, které měly připadnout klášteru za zločiny spáchané na jeho území, lze 

považovat za doklad posilování kláštera jako pozemkové vrchnosti a s tím související pravomoci, 

stejně jako osvobození od zemských robot. Ostatně na soudní imunity, uvážíme – li vybírání pokut 

za jednotlivé trestné činy, jsou považovány za jistý druh hospodářských imunit, které v exempčním 

procesu byly udělovány dříve. Tehdejší soudnictví hradských úředníků (beneficiarii) mělo totiž 

fiskálně kořistnický charakter.350

Nedlouho předtím vydal král Václav I. exempční listinu pro sedlecký klášter,                    

která je datována do období těsně před 4. listopad 1253.351 Touto imunitou byl sedlecký klášter 

vyňat ze soudní pravomoci královských úředníků, panovník si však vyhradil právo trestat těžké 

zločiny, pokud nebyly spáchány klášterními lidmi, ale došlo k nim na sedleckém panství. Vzápětí 

byla tato imunitní listina potvrzena další, obsahově velmi podobnou, kterou vydal Přemysl Otakar 

II. dne 4. listopadu352 v období války mezi ním a Václavem I. Obě tyto listiny jsou si obsahově 

velmi podobné, je adresována hradským správcům a sudím z Čáslavi, Kouřimi, Chrudimi                

                                               
346Václav VANĚČEK, České „kobylí pole“ jako právní instituce, Praha, 1959, s. 4–5.
347Václav VANĚČEK, Základy právního postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém 
českém státě II., Praha, 1937, s. 118 a 122.
348Václav VANĚČEK, České „kobylí pole“ jako právní instituce, Praha, 1959.
349v červenci 1281: Henricus, Zmilo et Reimundus filii,...duas villas nostras que vocantur Hermanitz et Malojowitz 
prope monasterium Wilhelmove...cum omnibus pertinenciis...cum jure et libertate campi jumentorum, quod vulgo 
kobile pole dicitur, et omnibus libertatibus atque juribus villarum earundem hereditarie perpetue possidendas.
RBM II., s. 539, č. 1245. Dobner VI., s. 386–387, č. 9.
350Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 207.
351Venceslaus I., rex Bohemiae, ...nec non in omni regno suo mandat, ne libertates ecclesiae in Sedlec indultas infrigere 
attemptent. CDB IV., s. 245, č. 146.
352Přemysl Otakarus II., rex Bohemiae,...in omni regno suo mandat, ne libertates ecclesiae in Sedlec indultas infringere 
attempent. CDB IV., s. 244, č. 146. RBM I., s. 561, č. 1213.
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a Hradce.353 Důvod je nasnadě, ve všech těchto provinciích vlastnil sedlecký klášter nějaké 

statky.354

Imunitní listina pro sedlecký klášter je na rozdíl od téže listiny vydané pro vilémovský 

klášter méně podrobná, obsahuje soudní imunity a z toho plynoucí hospodářské výhody totiž 

výtěžky ze soudních poplatků, její smysl je stejný, to je vymanit klášter z pravomoci nově 

vznikající beneficiární šlechty a tak posílit panovnický regál.

V roce 1273 došlo k udělení imunity pro žd’árský klášter, kterou udělil dne 4. července 

Přemysl Otakar II. na žádost je ho opat Vinricha.355 V této exempci daroval král klášternímu 

konventu veškeré pokuty v penězích, ke kterým by byli klášterní poddaní kdekoliv odsouzeni. 

Uvážíme – li, že dle kroniky Jindřicha Řezbáře máme doklady o existenci emfyteuse v samých 

počátcích tohoto cisterckého kláštera, pak je zřejmé, že imunita klášteru udělená nesouvisí               

s nástupem emfyteuse. Dokladem nového právního režimu je například lokátor Ditwin, který se stal 

později rychtářem, přesun nedávno založeného trhového sídliště na jiné místo356, příchod mnoha 

nových obyvatel, Němců, lidí z Moravy a horníků.357 Dále o vykácení lesa v místech nově 

budovaného kláštera.358

Klášter začal vznikat v roce 1252, krátce poté poté vysadili forum359, prokazatelně 

emfyteuticky, až o dvacet let později obdrželi exempční listinu, která se v tomto případě týkala 

pouze vynětí kláštera z beneficiární soustavy. Nelze tedy v tomto případě hledat souvislost                

s nástupem emfyteuse a imunizováním církevní vrchnosti. Založení tohoto kláštera na pustém místě 

v lese evokuje v souladu se zásadami cistercké řehole zvelebování neosídlené krajiny360, přičemž po 

založení vlastního kláštera bylo emfyteuticky vysazeno nedaleké klášterní městečko.361

Na příkladu těchto významných klášterů je vidět, že byly imunizovány v době když je zde 

již dávno doložena emfyteuse. Bližší poznání vztahu imunit a německého práva v Čáslavské 

provincii nelze posoudit, pro nedoložení raných forem tohoto práva.

                                               
353…beneficiariis et judicibus in Schazlaw, in Curim, in Chrudim, in Gredic… CDB IV., s. 244, č. 146.
RBM I., s. 561, č. 1213.
354 ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha, 1916, s. 18.
355RBM II., s. 336, č. 830; CDM IV., s. 106–107, č. 74.
356Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 373–375. 
357Teutonici veniunt accurunt atque Moravi montani multi... Cron. Sar. s. 178, 180.
358Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 373–375. Cron. Sar. s. 178.
359Tamtéž, s. 373. 
360Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, svazek 1, Fundace 12. století, Praha, 
1998, s. 26.
361Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 374. Cron. Sar. s. 188.
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OTÁZKA LÁNŮ JAKO DOKLADŮ NÁSTUPU NĚMECKÉHO PRÁVA A EMFYTEUSE

Se samotným zemědělstvím úzce souvisí důležitá otázka systému obdělávání zemědělské půdy,     

jak je zachycen v soudobých listinách dokumentujících nástup emfyteuse. Přesněji řečeno             

jak se projevil nástup nových progresivnějších metod kultivace v souvislosti se změnou krajiny      

ve 13. století. 

S tím úzce souvisí otázka použití trojpolního systému v obdělávání polí. Ačkoliv se dříve 

předpokládal nástup toho systému již v první polovině 12. století, tak Z. Smetánka prokázal362, že 

s tímto nelze počítat ani ve staré sídelní oblasti Čech dříve než v pokročilé první polovině století 

následujícího.

Lány byly předmětem směny, příjmů a zdanění. Nepřekvapuje, že se v pramenech objevují    

v souvislosti se zaváděním německého práva, jako projev změn a modernizace evropského typu, 

které nastaly v průběhu 13.ho století a na jeho konci již byly ve sledované oblasti běžné.

Otázka zavedení tohoto systému na Čáslavsku je zajímavá i proto, že je možné podívat se   

na problém „odlehlosti, perifernosti“ oblasti a zamyslet se nad rychlostí, s jakou se tyto změny 

prosazovaly v této části Čech. Ještě použité termíny v listinách 14. století vykazují značnou 

nejednotnost, která zřejmě odráží neustálenou právní praxi, ve skutečnosti to ale znamená nejspíše 

označení toho samého. 

Tak v listině z roku 1389363 ve sporu, který rozhodl Mikuláš Puchník364, licenciát dekretů 

mezi mezi rytířem čili vazalem Kunešem z Pavlova a Ctiborem, ledečským plebánem, šlo o pole     

ve třech lánech (de agris trium laneorum). Je to poprvé, kdy se objevuje v souvislosti s panstvím 

vilémovského kláštera termín „lán“, společně se širším označením ager. Listina dále upřesňuje,      

že jeden lán polí patří vilémovskému klášteru v souvislosti s termínem aratura čili popluží,        

které tvoří příslušenství lánu. Tento význam onoho popluží jako příslušenství vlastního lánu je jeden 

                                               
362Zdeněk SMETÁNKA, Legenda o Ostojovi, Praha, 2004, s. 68–77.
Zdeněk SMETÁNKA, Campus iuxta suadow – k otázce obdělávání polí v raném středověku, Studia Medievalia 
Pragensia II., 1991, s. 105–115.
3631389 ian. 16. Pragae.
Nicolaus Puchnik, licentiatus in decretis, Prag. et. Olom., ecclesiarum canonicus, curiae archiepiscopalis Prag.. 
officialis, in lite inter Czliborium (alio loco Styborius), plebanum in ecclesiae in Ledech (Ledeč), ex una et Cunasconem 
, clientem vel armigerum de Pawlow, parte ex allera occasione decimarum certarum orta et per procuratores Machutam 
(Martin) et magistrum Petrum (Sderasiensis) ad se deducta pronuntial , decernit atque declarat, ut dictus Cunasco 
plebani praetato de agris trium laneorum, quos prope Pawlow infra fines et limites dictae ecclesiae cum sumptibus et 
expensi suis propriis colit decima per spatium duorum annorum retentas dare nec non deinde annis singulis decima 
obligatas, vid septem linas siliginis et septem avenue, assignare teneatur. 
Cunasco ad replicationem suam praete alia adicit: unus laneus agrorum a predicta aratura per dominum abbatem et 
conventum monasterii in Wylemow (Vilémov) duos quartales est alienatus et abstractus ac inter rusticos censuales 
monasterii divisus et distributus.
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.–1419 aug.), Fontes archivi capituli ecclesiae 
Wissegradensis. Tomus II., edidit Vladimír Kořínek, Praha, 1968, s. 90, č. 196.
364K této výrazné postavě viz Jiří SPĚVÁČEK, Václav IV. 1361–1419, Praha, 1986, s. 734.
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z možných výkladů.365

V listině z roku 1350 je zase použito obratu cum agris ad ipsam pertinentibus366 a v listině 

z roku 1348 ohledně hory Oheb se všemi příslušenstvími, tedy cum pertinenciis.367 Stejně              

tak v listině z roku 1315 o příslušenství k vesnici Ústupky.368 K roku 1340369 je doložen v majetku 

vilémovského kláštera „svobodný lán.“ Svobodný lán byl postačující k výživě lokátora               

nebo lenního rytíře.370

V roce 1307 ve směnné smlouvě je použito obratu ad predicta castrum et civitatem 

pertinentibus cum omnibus ipsorum attinenciis371, v pramenné edici Dobnerově372 ještě výmluvněji 

ad predicta castrum & civitatem pertinentibus, cum omnibus ipsorum attinenciis, silvis, rubetis, 

pratis, molendinis, piscationibus, pascuis, aquis, aquaruve decursibus, agris, cultis, & incultis 

existentibus, planis. Tyto formulace, kde se paušálně vypočítává všechno kromě orné půdy             

ve smyslu agris nebo laneus, případně campus, znamenají vypočtení příslušenství k „lánu“ a tak je 

tento nepřímo doložen k roku 1307. Stejně analyzuje na tomto příkladu V. Vaníček373                    

tuto problematiku výskytu „lánu“ v písemných pramenech. 

Stejná situace je v kupní smlouvě uzavřené v červenci 1281: Henricus, Zmilo et Reimundus 

filii,...duas villas nostras que vocantur Hermanitz et Malojowitz prope monasterium 

Wilhelmove...cum omnibus pertinenciis......cum piscationibus, molendinis, virgultis, pratis, pascuis, 

agris cultis et incultis, cum jure et libertate campi jumentorum, quod vulgo kobile pole dicitur, et 

omnibus libertatibus atque juribus villarum earundem hereditarie perpetue possidendas.cum silva 

dicta Kozojed, et utroque littore fluminis prohibiti, nomine Dubrawitz...374 se takto vypočítávají 

jednotlivé položky převáděného majetku, nejspíše tento výčet v sobě skrývá již proběhlý převod 

zcizovaných vesnic na lány. Tyto vesnice převáděli ze svého vlastnictví Lichtenburkové,            

proto nepřekvapí výskyt termínu lán ještě dříve.

A sice údaj z roku 1258, kdy se v listině Jindřicha zvaného Pták (magister monetae 

Heinrich, dicto Ptak), kde se hovoří o lánech královských, lánech pana Smila a lánech měšt’anů.375  

                                               
365Vratislav VANÍČEK, Velké dějiny zemí Koruny české, svazek III. (1250–1310), Praha, 2002, s. 317.
366RBM V., f. 3, s. 466, č. 901.
367RBM V., 1955, s. 249, č. 494.
368RBM III., 1890, s. 103, č. 249.
369Carolus de Aurcicz fatetur sibi tres laneos liberos in Villa Aurcicz, a Petro Abbate Willemoviensi pro servitis, 
exhibendis ad dies tantum vitae sua concessos fuisse dd. Brunae III. Calend. Maii Anno 1340.
RBM IV., vol. 2, s. 306, č. 776.
370Vratislav VANÍČEK, Velké dějiny zemí Koruny české, svazek III. (1250–1310), Praha, 2002, s.316.
371RBM II, s. 929, č. 2152.
372Dobner VI., s. 392–393, č. 16.
373Vratislav VANÍČEK, Velké dějiny zemí Koruny české, svazek III. (1250–1310), Praha, 2002, s.316.
374RBM II., s. 539, č. 1245. Dobner VI., s. 386–387, č. 9.
375laneis domini regis, domini Zmilonis et civium... CDB V/1, s. 267–268, č. 167.
Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 82.
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Zavedením panského lánu vedle lánu královského vydáním svého horního práva zasáhli 

Lichtenburkové hrubě do zákonodárných práv panovníka.376

Ve 13. století o těchto pojmech dochované písemné prameny nejsou příliš sdílné, spíše se 

dostáváme k meritu otázky, kdy tedy došlo v této oblasti ke změně systému obdělávání polí.

Patrně se tak stalo nejpozději v době ujímání zákupního práva, které předpokládá plánovitě 

a racionálně uspořádanou plužinu. Tento nový a „progresivní“ právní typ je doložen na Čáslavsku 

na panství vilémovského kláštera poprvé v roce 1279, a to již jako existující vyhraněný právní typ, 

v listině zaznamenávající emfyteutickou smlouvu.377

Z následujících let je na panství vilémovského kláštera doloženo několik dalších 

emfyteutických smluv, což dokládá běžné užívání emfyteutického práva v poslední čtvrtině 13. 

století. Je pravděpodobné, že takové smlouvy existovaly již dříve, minimálně po roce 1253, kdy je 

doložena exempční listina pro vilémovský klášter, ale dílem se nedochovaly, dílem nemusely být 

sepsány. V případě kláštera jakožto církevní pozemkové vrchnosti lze předpokládat spíše 

nedochování listiny.

Představa existence lánu jako dokladu průniku německého práva do sledované oblasti          

je zdánlivě potvrzená dokladem lánů z roku 1258378, ale je třeba vzít v potaz vůbec první první 

zmínku o lánu v listině biskupa Daniela II. o vymezení farního obvodu v Rynárci na Pelhřimovsku 

z roku 1203.379 Je to doklad lánu (německé lehen, tedy lán, ale i léno), kdy k zajištění rynáreckého 

farního kostela jsou dány dva lány, dos vero predicte ecclesie hec est: duo lanei. Rynárecká listina 

byla zkoumána z různých stran, jako časný doklad utváření farních okrsků380, jako důkaz raného 

průniku osídlení do výše položeného nitra Vysočiny, nebo jako starobylý doklad existence Lhot, zde 

v listině dokonce dvou, Dlouhé a Okrouhlé.381 Též ukázala na existenci vyspělých právních forem 

vzniku a uspořádání sídlišť dlouho před německou kolonizací, vyrůstající z domácích kořenů. 

Ovšem nejnověji se zdá, že se v případě Lhot přece jenom jednalo, stejně jako u lánu o jakýsi 

import z vyspělejších oblastí západoevropského prostředí, který se k nám dostal, potažmo zde do 

nitra Vysočiny ještě před německou kolonizací.382

                                               
376Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 94.
377Litera Emphyteutica Purchrecht dicta super duabus villis ac curiis in Butschitz et Vulatschitz a Monasterio 
Willemoviensi aliis ad excolendum concessis dd. die 6. Martii Anno 1279. Dobner VI., s. 384. CDB VI, f. 1, 2006, s. 
71–72, č. 29. RBM II., 1882, s. 500, č. 1167.
378laneis domini regis, domini Zmilonis et civium... CDB V/1, s. 267–268, č. 167.
379...ecclesiam in villa, que vocatur Rynarcz... Dos vero predicte ecclesiae hec est duo lanei. CDB II., s. 32, č. 33.
380Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 457.
381Hec autem sunt ville ad eiusdem ecclesiae parrochiam pertinentes cum suis iuribus et sua ibi iura spiritualia 
recipientes… Rynarcz… Dluha Lhotha… Ocruhla Lhota... CDB II., s. 32, č. 33.
382Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 250.
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Způsob vyměřování lánů je uveden v Knize písaře Jana s podrobnostmi383, jak bylo v té 

době postupováno, aniž by byla v této části zmínka o emfyteusi. Při vzniku nových polních             

a viničních ploch (parcel) mají být tyto lány vyměřeny provazem, stanoveny hranice mezi nimi a 

lány mají mít stejné rozměry.384 Ti, kdož obdrží lán pole na okraji řady polních parcel mají dostat 

větší plochu než ti kteří mají lány umístěné uprostřed řady polí, protože okrajové polní parcely více 

trpí přejížděním koní a vozů.385

Měřický provazec, přes všechny jeho nepřesnosti, můžeme považovat za jeden ze symbolů 

přicházejících právních změn.386 Znamenal totiž detailní vyměření menších pozemků, z nich se 

potom platila pozemková renta.387 Symbolizoval ještě jednu skutečnost, totiž období, kdy v raném 

středověku se velkoryse určovaly okraje rozsáhlých celků pomocí vágního vymezení, jako třeba 

lesní újezd k pramenům řeky, jak je uvedeno v konfirmační bule Honoria III. z roku 1226388 pro 

želivský klášter, či mezi dvěma řekami389, jak se můžeme dočíst v donační listině fundátora Jana z 

Polné pro drobovické křižovníky, tak tato doba, kdy lesa bylo nadbytek, nenávratně končila. 

Pochopitelně dříve k tomu došlo v centru Čech, v pražské kotlině, ale nejpozději do konce 13. 

století dosáhlo rozrušení původně téměř jednolitého hraničního pralesa na Vysočině takové míry, že 

i zde začal les být vzácností. Plochy vhodné k zemědělské činnosti, k zakládání nových vsí, již 

nebylo nazbyt. O to více bylo nutné hospodárně využít to, co bylo.390

Je nepochybné, že účelnější využití stávajících vesnických pozemků či nově vznikajících 

přinášeli noví osadníci, kolonisté. Hospodářské výhody jejich systému hospodaření byly zároveň 

inspirací pro obyvatele již existujících, na starším českém právu založených vesnic. Ostatně využití 

nově kultivovaných lesních půd mělo ještě jeden aspekt, totiž nebyly vyčerpané, tedy alespoň 

zpočátku, v prvních letech po vyklučení, poskytovaly vyšší výnosy.391

Odjakživa probíhalo zemědělské hospodaření ve vesnicích, s rozvojem zemědělského 

podnikání se objevila a je také úzce spjata existence hospodářských dvorů v některých vesnicích. 

Na příkladu vilémovského kláštera jsou vidět typické osudy některých z nich. Zde je místě 

                                               
383§ 212 De edificiis, quantum ad arearum extremarum mensuracionem et pacis firmacionem in specie.
Flodr I., § 212, s. 220.
384Cum in plantacionibus novellis arearum, ortorum, vinearum, agrorum vel aliarum hereditatum spacia seu limites 
mensurantur ac distribucionis funiculo dividuntur, ... Flodr I., §212, s. 220.
385...consuetum est, quod illi, cui cedit hereditas in acie extremitatis sita, plus datur de spacio quam alteri in medio 
residenti, et hoc ista de causa, quia transuentes aciem in equis et curribus magis hereditates easdem ledunt
386Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 231.
387Zdeněk BOHÁČ, Vesnice v sídelní struktuře předhusitských Čech, Historická geografie 21, Praha, 1983, s. 55.
388Borek, cum silvis usque ad flumen Giglaue... CDB II., s. 275, č. 281.
389..silvam, que Zlubichki dicitur, que iacet Camenicam et Dubraunicam rivulos et protenditur a primo exitu seu ortu 
eorumdem rivvorum per descensum usque ad bona filie sue Anne et usque ad vvillas Branisow et Marcwartic et usque 
in Prehod... CDB IV., s. 74–75, č. 13, RBM I., 504, č. 1064.
390Zdeněk SMETÁNKA, Legenda o Ostojovi, Praha, 2004, s. 20–21.
391Rostislav VERMOUZEK, Plužina jako datovací pomůcka, Archaeologia historica 7/82, Brno, 1982, s. 271.
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obzvláště těžce litovat absenci pramenů, nejenom listin, ale třeba i jen zlomků urbářů nebo kopiáře 

pro období středověku ve sledovaném území. Teprve Berní rula v polovině sedmnáctého století 

uvádí kompletní výčet hospodářských dvorů ve sledované oblasti392, je nepochybné, že u většiny 

z nich je třeba předpokládat vznik již ve středověku. Platí to i pro dvorce v Heřmanicích a Bačkově 

(okres Havlíčkův Brod), kde je vztah k vilémovskému klášteru doložen listinami. V Bačkově k roku 

1399, kdy klášter vyplatil dvorec částkou dvacet čtyři kop grošů a Pešík z Pelstrova se vzdal svých 

nároků na něj.393 Příležitostně jsou zmiňovány hospodářské dvory, curiae v jednotlivých listinách 

týkajících se klášterního majetku. Vůbec první a mnohem zajímavější je zmínka o existenci 

klášterního dvora je ze dne 6. března 1279, kdy došlo k pronájmu klášterních statků, opat Jaroslav 

rozdělil vesnice a dvory, curias ve Vlačicích a v Bučicích na Čáslavsku nějakým ve smlouvě blíže 

nespecifikovaným osadníkům a dal jim je právem německým394. Dále v listině sepsané 13. července 

1318, když konvent zbaven svých obvyklých důchodů a postižen naprostou chudobou, dává do 

zástavy vesnici Lipničku s dvorem. (tocius nostri capituli villam nostram Lypniczkam et curiam 

ibidem.395. V listinách sepsaných ve 14. století je již výskyt hospodářských dvorů zcela běžný. 

Z těchto příkladů je vidět, že hospodářské dvory existovaly již před emfyteusováním 

uvedených vesnic. A nejenom to, ekonomické tlaky, které vedly ke zvyšování zemědělské produkce, 

přesněji řečeno k její větší ziskovosti, předběhly formální právní změny (nástup emfyteuse), jistě ne 

poprvé a už vůbec ne naposled.

                                               
392František BENEŠ, Berní rula 10, kraj Čáslavský I., Praha, 1953.
393Transactio litis orta super curia Baczkow inter Abbatem Willemowiensem et quendam Pessiconem de Pelstrow 
armigerum, facta per arbitrum Abbatem Podlaziciensem Lithomischlensis Diocesis dd. die 19. Maji Anno 1399.
...quod prefati Abbas, & Conventus predicto Pessiconi XXIV. sexagenas grossorum denariorum Pragensium pro 
exsolucione curie predicte in Baczkow cum pertinenciis ipsius universis...
...nobilium ...virorum Dominorum Jodoci de Lethonicz, alias de Ronow, Pessiconis de Pelstrow, Georgii de Bdolen, & 
Boletho de Kimomila...Dobner VI., s. 443–444, č. 55. Sameš 1934, s. 86.
394RBM II., 1882, 500, č. 1167 a Dobner VI., s. 384.
395RBM III., s. 188, č. 456; Sameš, 1934, s. 27 a Solař, 1868, s. 409.
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PRÁVNÍ CHARAKTER EMFYTEUSE

její kořeny lze spatřovat v římském právu, kdy byli podobně usazeni na zemědělské půdě coloni     

a znamenalo to uživatele zemědělské půdy v širším slova smyslu. Nejednalo se tedy o dominium 

directum, nýbrž dominium utile. V době předhusitské definuje brněnská kniha městského práva 

(Schöffenbuch), která se emfyteutickým právem zabývá ve dvou paragafech. Tato kniha představuje 

ranou recepci římského práva ve středověku.396 Tohoto jejího významu si v moderní době 

povšimnul Miroslav Boháček, který římskoprávní prvky v brněnské knize analyzoval a tak uvedl do 

literatury a tím i do širšího povědomí.397

V paragrafu 282398 je uvedeno, že emfyteuse je smlova zvláštního druhu, odlišná od 

smlouvy kupní, ale i od smlouvy nájemní. Emfyteutická smlouva se řídí podle dohodnutých 

podmínek. Emfyteuticky se dříve vysazovala horší půda, aby byla zlepšena činností osadníků. Není 

li ve smlouvě stanoveno jinak, pak platí o náhradě škody, že poškození celého majetku nese 

pozemková vrchnost jako majitel a pán. Za poškození části majetku odpovídá emfyteuta. Podle 

brněnské právní knihy ztratí emfyteuta svoje nároky, pokud neplatí po 3 roky úroky a případný 

prodej půdy musí nejdříve oznámit své pozemkové vrchnosti.

V paragrafu 283399 definuje Kniha písaře Jana rozdíl mezi emfyteutickou lokací a nájmem   

a dále mezi emfytuzí a prodejem. Od nájemní se emfyteutická smlouva liší tím, že u emfyteuse        

se dávají obilniny a úroky, u nájemní smlouvy pouze úroky.400 Za druhé, emfyteuta drží půdu          

na základě přirozeného práva jako uživatel půdy, což nájemce nikoliv.401 Za třetí emfyteuta má 

dominium utile, což nájemce nemá.402 Za čtvrté, zatímco emfyteutická smlouva se může týkat pouze 

nemovitostí, tak nájemní smlouva též i movitostí.403 Za páté, zatímco nájemní smlouva je institucí 

civilního (městského práva), tak emfyteutická smlouva je je smlouvou přirozenoprávní.404 Za šesté, 

musí být nájemní smlouva sepsána, zatímco jiné smlouvy nikoliv.405

                                               
396Flodr. I., s. 84–86.
Miroslav FLODR, Brněnské městské právo po smrti notáře Jana (1359–1389), Brno, 2006, s. 65–66.
397Miroslav BOHÁČEK, Římské právní prvky v právní knize brněnského písaře Jana, Práce ze semináře českého práva 
na Karlově Universitě v Praze, Praha, 1924.
398De iure venditionis, quod vulgariter dicitur purchrecht. Emphiteosis propriam habet naturam contractus, neque ad 
locationem neque ad venditionem inclinantem, sed suis pactionibus fulciendam.
Flodr I., s. 237, § 282. Graus II., s. 129, pozn. 95.
399Differencia inter emphiteosim, locacionem et conduccionem
Flodr I., s. 237, § 283. Graus II., s. 130, pozn. 99.
400Emphiteosis differt a locacione primo, quia hic et in pecunia et eciam in specie prestatur pensio, sed in locacione 
tantum in pecunia; secundo...
Flodr I., s. 237, § 283 a Graus II., s. 130, pozn. 99.
401...secundo, quia iste possidet naturaliter sicut fructuarius, sed conductor non...
Flodr I., s. 237, § 283. Graus II., s. 130, pozn. 99.
402...tercio quia emphiteota habet dominium utile, sed conductor non... Tamtéž.
403...quarto, quia contractus emphiteoticus fit in immobilibus tantum, sed ille eciam in mobilibus... Tamtéž.
404...quinto, quia conductio est contractus iuris civilis, sed emphiteosis iuris naturalis... Tamtéž.
405...sexto, quia conduccio fit in scriptura, sed alter contractus non... Tamtéž.
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Dále je emfyteuse odlišná od prodeje.406 Při emfyteusi je věc převáděná pod úrokem,           

při prodeji svobodně.407 Při emfyteusi dochází k převodu dominium utile, tedy emfyteuta nabývá 

pouze dominium utile, zatímco při prodeji dochází k převodu dominium directum.408 Na závěr 

tohoto paragrafu je ustanovení, že emyteuse je institucí dědičnou, pokud emfyteuta řádně platí 

stanovené poplatky.409

Stejně tak uvádí dědičnost emfyteuse vyšehradské ustanovení o emfyteusi z roku 1411410           

v odstavci VIII.411 Zde jsou rovněž v úvodu určeny základní znaky emfyteuse.412

Jeden z pojmových znaků emfyteuse, byl zákupný peníz (arrha, anleit, podací), definován   

je již v brněnské právní knize, pecunia.413 Často se objevuje jako termín ve středověkých listinách 

synonymicky je uveden ve smlouvě z roku 1361.414 V této emfyteutické smlouvě pronajímá pražský 

měšťan Henst Menhart dvě vesnice, Zvole a Ohrobce, bratrům Mikuláši a Heinslinovi ze Zlatník.

Lze tedy shrnout, že charakteristickými prvky emfyteuse jsou dědičnost držby půdy, právo 

prodat drženou půdu, obvykle po souhlasu vrchnosti a dominium utile emfyteuty na půdu. 

Dominium directum náleželo pozemkové vrchnosti. Přítomnost obsáhlých ustanovení o emfyteusi 

v městské právní knize není náhodná. Měšťané se totiž podíleli na zakládání vesnic, nebo tam měli 

nějaká hospodářská práva, přičemž se uplatňovala i na venkově podnikatelská role měst.415

Pouze církev jako jediná v českých zemích podle zásad kanonického práva, od počátku 

trvala na písemné formě smluv416, což v případě velkých feudálů nastalo až v průběhu 13. století, 

proto nepřekvapí, že nejčasnější doklady německého práva a v mladším období emfyteuse lze nalézt 

v diplomatářích církevních institucí. 

V době pronikání německého práva lze pozorovat i jiné dochované smluvní typy,             

které existovaly ve stejném období jako emfyteutické smlouvy (kterých se ve vyhraněné formě 

                                               
406Emphiteosis differt a vendicione... Flodr I., s. 237, (283) b. Graus II., s. 130, pozn. 96.
407...quia hic prestatur pensio, sed in vendicione res libere transit... Flodr I., s. 237, § 283 an.Graus II., s. 130, pozn. 99.
408...item, ab hac receditur, sed ab empto non; item hic utile transit dominium, ibi directum per tradicionem. Tamtéž.
409Emphiteosis fit, quando predia perpetuo quibusdam fruenda traduntur; quamdiu pensio sive reditus pro hiis domino 
prestetur, neque ipsi conductor neque heredi eius cuive conductor vel heres eius ea predia vendiderit aut donaverit aut 
dotis nomie dederit vel alio modo alienaverit auferre liceat. Flodr I., s. 237, (283) c. Graus II., s. 130, pozn. 96.
410Regulae generales de emphyteusi ex actis capitularibus domini Andreae descriptae.
Graus II., s. 557–559, příloha č. 39.
411Quanquam autem fundi in emphiteusim dati , haereditarie dentur ita, ut posteri uti et collaterales de iure in 
haereditates vocati, etiam ab intestato sine impedimento interveniente, incapaces de iure non extiterint.
Graus II., s. 558, příloha č. 39.
412Postaequam fundus in emphyteosim datus, emphyteuta in usum solum concedatur et propietas ex natura rei directo 
domino reservetur, hinc quotiescunque talis non in meritorum remunerationem, sed mere emptori confertur.
Graus II., s. 557, příloha č. 39.
413...quia hic et in pecunia et eciam in specie prestatur pensio, sed in locacione tantum in pecunia;...
Flodr I., s. 237, § 283a. Graus II., s. 130, pozn. 96.
414Arra – podací – anleyt. Graus II., s. 133.
Ferdinand TADRA, Listy kláštera zbraslavského, Historický archiv č. 23, Praha, 1904. s. 116, č. 161.
415František HOFFMANN, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha, 2009, s. 134.
416Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002,s. 215.
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dochovalo mnohem méně) a z jejichž obsahu lze dovozovat nástup německého práva, přesněji 

řečeno změnu právních zvyklostí projevujících se mimo jiné ve větší míře používáním písemných 

smluv.

Jako příklad poslouží jsou dvě směnné smlouvy týkající se zájmového území. V roce 1282 

vyměnil opat vilémovského kláštera Jaroslav s biskupem Tobiášem z Bechyně část vsi Sulice za 

dvůr v Markovicích s patronátním právem k tamnímu kostelu svatého Jiří.417

Směnná smouva z roku 1307 mezi opatem Jaroslavem (a celým konventem vilémovského 

kláštera) a Rajmundem z Lichtenburka, která se týkala vesnic v této oblasti, přičemž za ni klášter 

dostal vesnice v okolí Smrdova. Tato smlouva je hodná větší pozornosti, protože je v ní doložena 

existence většiny vesnic vůbec poprvé, dále dvou dnes zaniklých vesnic, Mittelberku418 a 

Bosičína.419 Je vhodné se pokusit posoudit výhodnost této směny pro ekonomiku kláštera, při 

povrchním srovnání za osm vesnic dostal klášter jenom šest, přičemž skupina vesnic severně od 

Štoků se nalézala v bohatém stříbronosném území, jejichž exploatace byla v této době již dávno za

svým zenitem, byť se kolem Mittelberku se těžilo ještě v patnáctém století.420 Ostatně v listině jsou 

v příslušenství k těmto vesnicím uváděny také doly, montibus, z toho soudím existující a v provozu, 

byť v potvrzení transakce pražským biskupem se pouze vypočítavají důvody nevýnosnosti těchto 

vesnic, neúrodnost polí, obecně horší hospodaření.421

Bez zajímavosti není ani odchylné znění této smlouvy v edicích pramenů, Dobner422 uvádí 

                                               
417Permutatio villarum Marcowichi et Sulicz facta inter Episcopum Pragensem Thobiam, et Jaroslaum Abbatem 
Willemoviensem, et eius Conventum, dd. Pragae, 22. Octobris anno 1282. RBM II., 1882, s. 553, č. 1286. 
Dobner VI, s. 387–388, č. 10. Sameš, 1934, s. 23.
418Pavel ROUS, Stříbrnorudné hornictví na Havlíčkobrodsku od 13. do 17. století, Archeologia technica 15, Brno, 2003, 
s. 50.
419Ve znění směnné smlouvy Bossichzin a v potvrzení této smlouvy Bosseczyn. Tato vesnice zanikla beze stopy, 
povědomí o její existenci v současné době již není ani v pomístním jménu nějaké trati. Z kontextu listin je téměř jisté, 
že se nalézala ve stejné oblasti jako ostatní vesnice, někde v okolí městečka Smrdova (dnešní Sázavky) jejíž nápadně 
velký katastr by v sobě mohl obsahovat zaniklou vesnici. To vyplývá konečně i z použití obratu že převáděné vesnice 
jsou ve vztahu ke Smrdovu ad predicta castrum & civitatem pertinentibus, tedy příslušné. Toponomastickou představu, 
byť s opatrností, že by stopou po ní mohl být les v poloze „U vosiříni“ poblíž Zbudovic (okres Kutná Hora) považuji 
tedy za mylnou. Z převáděných vsí pouze katastr Lubného vypadá jako původní, tak jak byl vyměřen při založení 
vesnice, v jeho okolí tedy Bosičín zřejmě neležel. Jinak ostatní jsou více či méně zdeformovány pozdějším vývojem. 
Průzkum oblasti o jejímž geografickém vymezení poskytuje listina z roku 1307 spolu s okolními vesnicemi jiných 
vrchností (Kunemil, Radinov, Kysibl) vcelku dobrou představu, však zatím k nalezení Bosičína nevedl. Viz František 
ROUBÍK, Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha, 1959, s. 107, č. 22. Vladimír ŠMILAUER, Jak postupovalo 
osídlení Čech, in: Dvacáté století, kniha o vědě, technice a kultuře 1963–1964, Praha, 1963, mapa na s. 352, položka 35.
420Pavel ROUS, K závěrečné fázi vrcholně středověkého hornictví na Havlíčkobrodsku, in: Stříbrná Jihlava, Seminář K 
dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině, Jihlava – Pelhřimov – Havlíčkův Brod, 2001, s. 69–70.
421Dobner VI., s. 394, č. 17.

422Nos Remundus de Leuchtenburg... videlicet Zmurdow Castro, et civitate cum foro libero in ipsa, feria secunda 
existente, & de villis Zwoschi, Watscow, Schepanow, Lubnie, Bossichzin, ad predicta castrum & civitatem pertinentibus, 
cum omnibus ipsorum attinenciis, silvis, rubetis, pratis, molendinis, piscationibus, pascuis, aquis, aquaruve decursibus, 
agris, cultis, & incultis existentibus, planis, libero jumentorum campo, cum iure patronatus ecclesiae hereditario 
dominii, & omnibus libertatibus, & utilitatibus... bonis ipsius ecclesiae infra notatis, videlicet Mithelberch, Hondorf, 
Sighartsdorff, Langendorff, Scheiblisdorff, Chochansdorff, Rechzicz, Dietricillhota, Zawidowici, & Radhoztowici, cum 
omnibus ipsorum attinenciis, silvis, rubetis, pratis, molendinis, piscationibus, piscinis, aquis, aquarumque decursibus, 
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na rozdíl od Regest423 některé další podrobnosti, které v Regestech nejsou uvedeny, potvrzení 

pražského biskupa uvedené směnné smlouvy již uvádějí Regesta424 i Dobner.425

Na otázku důvodů směny a její výhodnosti pro vilémovský klášter výmluvně odpovídá

listina, kterou pražský biskup Jan [IV.] schvaluje směnnou smlouvu z důvodů nevýnosnosti

klášterních statků. Jmenované vesnice totiž s veškerým svým příslušenstvím, jak je klášter drží od 

dávných časů, de quibus a multis retroactis temporibus, mají totiž jednak neúrodná pole, tam 

propter sterilitatem agrorum, dílem pro hospodaření v nich, které je blízké škodě, quam propter 

vicinorum maliciam. Tyto statky nesou jen mírný užitek, modicam utilitatem potuerunt habere, to 

všechno jsou důvody, proč klášter o své vůli (dobrovolně) předává výše uvedené vesnice ke 

zlepšení, facere meliorem volentes, Rajmundovi z Lichtenburka, Remundo de Luchtemburch.

Kromě běžného příslušenství převáděného Smrdova a vesnic, jak jsou vypsány totiž lesa, 

paseky, luka, mlýny, rybníky, pastviny, pole obdělaná a neobdělaná patřilo kromě patronátních práv 

také libero jumentorum campo426, pozemek s právem kobylího pole.427 Není to překvapující, stejnou 

pozemkovou služebnost potkáváme dříve, v roce 1281 při prodeji Heřmanic a Malejovic 

vilémovskému klášteru428 stejně jako zde Lichtenburky, viz dále. Stejně jako tam, tak i zde 

pozemky s právem kobylího pole již upadly dávno v zapomnění. Lze však dovodit, kde asi ležely

(obr. 216), protože onen campus jumentorum se obvykle nalézal v údolí potoků nebo řek, sezonně 

zaplavovaných, kde byla žírná pastvina a měkká půda vhodná pro neokovaná kopyta chovaných 

klisen a hříbat.429

Žádný z převáděných majetků patrně nebyl v době převodu vysazen na emfyteutickém 

právu, ve směnné smlouvě smlouvě ze 16. října 1307 jsou majetky kláštera tak i Rajmunda z 

Lichtenburka označeny jako dědičná panství, hereditario dominii. Potvrzovací listina pražského 

biskupa Jana [IV.] označuje klášterní majetek jako držený odedávna, a multis retroactis temporibus

                                                                                                                                                           
agris cultis, incultis, montibus, planis, cum iure Patronatus ecclesie, hereditario dominii, & cum omnibus libertatibus, & 
utilitatibus... Dobner VI., s. 392–393, č. 16.
423Remundus de Leuchtenburch facit commutationem cum abbate Wilhelmoviensi de quibusdam bonis. ...de bonis - infra 
scriptis, videlice Zmurdow Castro, et civitate cum foro libero in ipsa feria secunda existente, et de villis Zwoschi, 
Watscow, Schepanow, Lubne, Bossichzin, ad predicta castrum et civitatem pertinentibus cum omnibus ipsorum 
attinenciis, – cum iure patronatus ecclesie, commutationem ...cum d. Jarozlao abbate, totoque conventu ecclesiae 
Willemoviensis, et bonis ipsius ecclesie infra notatis, videlicet Mitbelberch, Hondorf, Sighartsdorff, Langendorff, 
Scheiblisdorff, Chochansdorff, Rechzicz, Dietricillhota, Zawidowici et Radhoztowici cum omnibus ipsorum attinenciis, 
silvis, rubetis, cum iure patronatus ecclesie hereditario, dominio, et cum omnibus et libertatibus et utilitatibus,..
1307, 16 Oct. in Broda. RBM II, s. 929, č. 2152.
424FRB II., 1882, s. 932, č. 2160.
425Ratificatio Joannis Episcopi Pragensis facta super permutatione quorundam pagorum inter monasterium 
Willemoviense et Nobilem de Luchtemburg dd. Pragae XII. Kalend. Januarii Anno 1307. Dobner VI., s. 393–394, č. 17.
426Dobner VI., s. 392, č. 16.
427Václav VANĚČEK, České „kobylí pole“ jako právní instituce, Praha, 1959.
428RBM II, s. 539, č. 1245. Dobner VI., s. 386–387, č. 9.
429Vratislav Šmelhaus, Kapitoly z dějin zemědělství a lesnictví – vývoj zemědělské výroby v Českých zemích v době 
předhusitské, Prameny a studie 21, Praha, 1980, s. 40–41.
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a Lichtenburské statky jako v dědičné trvalé držbě jure hereditario perpetuum possidenda. Ani 

obrat jure herediatario v případě Lichtenburské části patrně neznamená, že by vesnice drželi podle 

nového práva, nýbrž ve smyslu dědičné držby, tedy plného držení a tím i pevné a trvalé koupě.430

Nepřímý doklad o tom, že vesnice kolem Smrdova a příslušné v době převodu, v roce 1307 

ad predicta castrum et civitatem nebyly převedeny na emfyteusi představuje zánik jedné z nich, 

Bosičína431 patrně nedlouho po tomto roce. V pramenech se již neobjevuje, zaniknul beze stopy 

nejspíše v raném 14. století, když nový vlastník vilémovský klášter začal reorganizovat 

zemědělskou krajinu jejím emfyteusováním a jedna z vesnic poblíž hradu, která tvořila jeho 

hospodářské zázemí v nových poměrech ekonomicky neobstála, zanikla a její pozemky začaly být 

obdělávány odjinud.

Příkladem smlouvy (obr. 182) o náhradě škody je situace, ke které došlo v roce 1315, kdy 

opat vilémovského kláštera Budico způsobil blíže nespecifikovanou škodu na statcích Hrabiše z 

Paběnic.432 Byl pražským soudem potrestán pokutou 330 kop grošů.433 Bylo ujednáno, že pan 

Hrabiš spolu se svojí manželkou Svatošnou dostane klášterní ves Ústupky434 (obr. 47) i s horou 

Ohebem na dobu svého života.435 Jednalo se tedy o jakousi zástavu, kdy poškození mohli čerpat 

doživotně užitky a výnosy z vesnice, čímž mělo dojít k náhradě škody způsobené klášterem. Po 

jejich smrti se měla vesnice i s horou vrátit zpět klášteru, stejně tak i v případě, že by si Paběničtí 

vystavěli na Ohebu nějaké opevnění.436 Ale nakonec se vesnice vilémovskému klášteru nevrátila, 

neboť listina z roku 1348 (obr. 183) svědčí pouze o tom, že jejich dědicové (Petr z Paběnic) vracejí 

klášteru horu Oheb s poli a lesy a vzdávají se všech svých nároků na toto místo jménem svým          

i svých dědiců, což činí pro spásu duše své i rodičů.437

                                               
430

Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 224 a poznámka č. 57 na s. 688.
431František ROUBÍK, Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha, 1959, s. 107.
432Hrabissius de Pabenicz pro quibusdam damnis a monasterio Willemowensi ipsi illatis villam Ustupki accipit 
possidendam. RBM III., 1890, s. 102–103, č. 249. Sameš, 1934, s. 26.
433Nos Hrabissius de Pabenicz not ac, quod cum pro dampnis per d. Budiconem abbatem...dampnis ...in trecentis et 
triginta marcis denariorum. RBM III., 1890, s. 102–103, č. 249.
Transactio inter Hrabissum de Pabenicz, et abbatem ac Conventum Willemoviensem, qua loco 330 marcarum denar.
gross. Prag., ad qua solvendos Abbas et Conventus Willemoviensis ob damna illata condemnati funt villam Ustupky
dictam cum monte ad dies vite Hrabissio possidendam tradiderunt dd. Prage 4. Idus Martii Anno 1315.
Dobner VI., s. 394–396, č. 18. Sameš 1934, s. 26.
434Nedaleko Křižanovic u řeky Chrudimky. ...villam monasterii sui dictam Ustupki cum omnibus iuribus et pertinenciis 
suis,... RBM III., 1890, s. 103, č. 249. Sameš 19354, s. 26.
435...monte, qui vocatur Oheb, specialiter et nominatim incluso nobis et domine Swatochne, uxori nostre, darent ad 
vitam... RBM III., 1890, s. 103, č. 249. Sameš 1934, s. 26.
436Et si nos vel ipsa domina Swatochna uxor nostra uel filii uel pueri nostri vel alius quicumque de mandato uel 
voluntate nostra castrum uel municionem in monte ipso construere vel edificare inciperet statim - - villa predicta 
Ustupki cum pertinenciis suis et mons ipse Oheb ad monasterium, libere reuentantur. RBM III., 1890, s. 103, č. 249.
Sameš 1934, s. 26.
437Restitutio montis Oheb cum agris, silvis, promontoriis etc adjacentibus a Petro de Pabyenicz et eius fratre facta 
monasterio Willemoviensi. dd. Wyldstein in crastino Beati Galli Anno 1348.
RBM V., 1955, s. 249, č. 494. Dobner, VI., s. 406. Sameš 1935, s. 26.
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ÚLOHA LOKÁTORA A JEHO PRÁVNÍ POSTAVENÍ 

V praxi založení vesnice vypadalo tak, že na neosídlené místo, s určitým eufemismem někdy 

označované jako „zelený drn“ přivedla osoba, zvaná v latinských pramenech lokátor, nové 

osadníky, kteří často přišli ze stovky kilometrů vzdálených míst. Někdy se jednalo o zpustlou 

vesnici, kterou se jevilo jako vhodné znovu vysadit. Se souhlasem pozemkové vrchnosti, bylo 

možné začít uskutečňovat podnikatelský záměr. To znamená na vybraném místě, přímo v terénu 

rozměřit pozemkové parcely budoucích usedlostí. Lokátor představoval zástupce nových osadníků, 

které musel někde zajistit, vybrat od nich část peněz jako první splátku za vznikající usedlosti, nebo 

tyto peníze zajistit sám ze svých zdrojů, v každém případě i on nesl podnikatelské riziko, kdyby se 

věci nedařily jak se očekávalo. Založení vesnice totiž, představovalo riskantní podnikatelský záměr, 

který pokud se zdařil, přinášel lokátorovi nemalý zisk.438 Jednalo se totiž o všestranně náročný 

podnik, jakým emfyteutické vysazení vesnice bezesporu bylo.439

Za námahu spojenou s organizací celého podniku, riziko s tím spojené, byl odměněn úřadem 

rychtáře, který vykonával soudní pravomoc nad měšťany nebo osadníky, pokuty a poplatky při tom 

vybrané odevzdával pozemkové vrchnosti, přičemž část z nich, určená smluvním podílem, připadla 

jemu. K tomu obvykle obdržel ještě určitý počet lánů, které byly osvobozené od vrchnostenských 

dávek, jak víme z dochovaných emfyteutických smluv. 

Nejinak tomu bylo při založení středověkého města, kdy lokátor jednající z pověření 

pozemkové vrchnosti, i když podnět k založení města mohl vzejít také od něho jako podnikatelský 

záměr. Musel mít disponibilní kapitál, vědět o lidech, které s sebou přivede, mít povědomost           

o fungování městského organismu. Stejně jako u vesnic dostával lokátor úřad rychtáře, lán nebo 

lány, a podle místních podmínek mlýn nebo lázeň.440 Jeho úloha byla náročnější, půdorys 

budoucího města byl mnohem větší a složitější než půdorys sebevětší vesnice. Nepochybně to byl 

podnik kapitálově nesrovnatelný, nesouměřitelné s vesnicí byly ovšem v případě úspěchu také 

trvalé zisky. Stejně tak i ztráty, množství nezdařených městských lokací na území Čech není 

malé441, ne vždy totiž čas v praxi prověřil jako životaschopné záměry lokátorů.

Podobně tomu bylo u nově založených vesnic, řada z nich zanikla ještě v průběhu 

středověku, třeba i nedlouho (pár deítek let) po svém založení. O příčinách jejich zániku existujé 

hojné představy, úměrné značnému počtu takto zaniklých vesnic, ať již války, epidemie, klimatické 

či hospodářské změny. Za všemi těmito příčinami je možné vidět jednu základní, totiž často 

                                               
438Josef Václav ŠIMÁK České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 517.
439Zdeněk BOHÁČ, Katastry – málo využitý pramen k dějinám osídlení, Historická geografie 20, 
Praha, 1982, s. 32–33.
440František HOFFMANN, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha, 2009, s. 55–56.
441Josef ŽEMLIČKA, Nezdařená městská založení v Čechách ve 13. století, Hospodářské dějiny 4, Praha, 1979, s. 43–
–68.
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nevhodnou polohu vlastní zaniklé vesnice, která ji činila od samého začátku zranitelnou vúči 

různým úderům. Dobře poznaným a popsaným příkladem takové „zranitelné“ lokační polohy je 

příběh vesnice Svídna na Slánsku.442 Vesnice jistě tuctové, jedné z mnoha, ze které vyprchával život 

postupně, od kterých se ale liší stupněm prozkoumání.443

Dobrým příkladem dobových právních poměrů je emfyteutická smlouva, kterou v roce 1252 

uzavřeli představitelé vyšehradské kapituly s Jindřichem, označovaného jako magister monetae o 

podmínkách kolonizace území mezi Humpolcem a lesem Nelecho (dnešní zalesněný kopec 

Melechov) u vesnice Zahrádky.444 Jako lokátor měl Jindřich vysadit podle smlouvy s kapitulou v 

této oblasti mezi vesnicí Humpolec a kopcem Melechov do konce roku 1253 osadníky, kolonisty. 

Vysazené osady měly mít lány tak dlouhé, jako byly lány vesnic s německými osadníky, které se již 

nalézaly na půdě želivského kláštera.445 Placení plných dávek se mělo dít až po uplynutí deseti let, 

tedy od jedenáctého roku po usazení a to jednorázově, o sv. Martinu.446 Prvních pět let neměli 

cultores agrorum platit nic, což nepřekvapí, protože nadmořská výška Humpolecka je kolem 600 m, 

měli kultivovat lesnatou krajinu její přeměnou v pole. Teprve šestým rokem měli začít platit, ale 

naturální dávky, a sice pšenice, žita, ječmene i ovsa.447 Stanovení naturální dávky a odklad peněžní 

renty až na jedenáctý rok jednak ilustruje obtížnost a pozdější ekonomickou návratnost celé akce 

zajištěné emfyteutickou smlouvou a ovšem počáteční omezenost tržní směny, než se nové vesnice 

zapojí do okolních směnných vazeb.448

Odměna lokátora Jindřicha spočívala jednak v sedmém a osmém svobodném lánu v každé   

z jím vysazených vesnic.449 Pozemkový majetek měl převzít lokátor jako vazal a složit vazalskou 

přísahu děkanovi a celé vyšehradské kapitule.450 Součástí odměny lokátorovi byl i rychtářský úřad 

se soudními pravomocemi, který ale jen pro Jindřicha, nikoliv pro jeho dědice, po smrti 

jmenovaného měl přejít zpět na vyšehradskou kapitulu.451 Pokud by Jindřich během jednoho roku 

                                               
442Zdeněk SMETÁNKA, Život středověké vesnice, zaniklá Svídna, Praha, 1988, s. 9–12.
443Zdeněk SMETÁNKA, Život středověké vesnice, zaniklá Svídna, Praha, 1988.
444Canonici Wissegradenses, quorum nomina exprimuntur, bona quedam praebendarum suarum Henrico, magistro
monetae in Humpolec, locant. CDB IV, s. 435–437, č. 256.
445Laneus enim talis erit in longitudine et latitudine, quemadmodum in locis vicinis, prout Teutonici excolunt terras 
monasterii in Selew. Tamtéž, s. 436, č. 256.
446...et ex nunc ad decem annos libertatem habebunt et in undecima annorum eorumdem messe in die beati Martini 
quilibet cultorum predictorum de quolibet laneo solvet nobis cum decima iam dicta postmodum imperpetuum fertonem 
unum argenti. Tamtéž, s. 436.
447...qui post quinque annos decimam nobis solvent de messe quatuor generum grani, tritici videlicet, siliginis, ordei et 
avene, plenarie...
448Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 229.
449...villa quam predictus magister monete locaverit septimum et  octavum laneum liberum ab omni solutione 
pretaxata...CDB IV, s. 436, č. 256.
450et fidelitatem tamquam fassallus sive fassalli nostri decano et ecclesie Wissegradensis imperpetuum firmiter 
observabunt. CDB IV, s. 436, č. 256.
451...Pretera statuimus, quod ipse monetarius tantummodo tempore vite sue iudicium habeat in hominibus sepe dictis; et 
post mortem ipsius liberum habeat ius capitulum, videlicet, quorum interest, eligere et statuere iudicem,... 
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ve stanovené oblasti nevysadil osadníky, nemohl by v projektu dále pokračovat, ztratil by veškerá 

práva a tři jeho ručitelé by museli vyplatit kapitule 30 hřiven stříbra.452

S otázkou úlohy lokátora v celém procesu emfyteutického vysazení vesnice, tak jak v praxi 

probíhal bezprostředně souvisí také problém o jakou formu zastoupení se jednalo. Po založení 

vesnice představoval lokátor, již jako rychtář zástupce vrchnosti, na který vykonával jejím jménem 

soudní, správní pravomoci a vybíral poddanské dávky. Stejně tak evokují ilustrace                           

k Sachsenspiegelu, kde stojí lokátor mezi vesničany a pánem vznikající vesnice, jeho postavení 

jakoby „prostředníka“ mezi vrchností a poddanými.453 Přesněji řečeno je možné říci 

zprostředkovatele mezi vrchností a kolonisty.454

Založení vesnice, kde lokátor musel vložit vlastní prostředky, sám přesvědčit a zajistit nové 

osadníky – kolonisty, představovalo spíše smlouvu mezi ním a vlastníkem pozemku o založení nové 

vesnice, kdy vklad majitele pozemku představoval pozemek sám, přičemž to ostatní, především 

kolonisty, rozměření půdorysu vesnice, rozdělení jednotlivých parcel zajistil již lokátor sám a nesl 

také podnikatelské riziko. Velikost podnikatelského rizika lze odhadnout z emfyteutické smlouvy 

v případě, že byla sjednána smluvní pokuta jako zajišťovací princip. Výše takové smluvní pokuty, 

30 hřiven stříbra, které by v případě nezdaru projektu připadlo kapitule je dobře vidět 

z emfyteutické smlouvy mezi Jindřichem a Vyšehradskou kapitulou o vysazení kopce Nelecho 

(Melechova).455 Proto tento vztah připomíná spíše smlouvu o provedení díla. 

Jiná věc je situace po založení vesnice. Tu evokuje Sachsenspiegel v další ilustraci            

kde lokátor již ve funkci rychtáře (rychterius, iudex), sedí na soudcovské lavici, v ruce třímá listinu 

symbolizující jeho práva vůči ostatním poddaným. Tyto pravomoci vykonával jménem vrchnosti,   

na její náklady, když měl zajištěn příjem z jednotlivých vybraných pokut. Tedy právní vztah,      

který připomíná v dnešním ohledu zastoupení nepřímé.

Výhody, které měl rychtář jsou dobře patrné v listině z roku 1358, kde jsou vidět 

pohromadě. Rychtář dvou vesnic zbraslavského kláštera v blízkosti Kutné Hory měl pět 

svobodných lánů, krčmu, pekaře, řezníka a mlynáře, k tomu vlastní rychtu a třetinu soudních 

pokut.456 Ne vždy bylo zvýhodněné postavení rychtáře tak dobře patrné, v praxi ale vždy patřil 

                                                                                                                                                           
CDB IV, s. 436, č. 256.
452Nec hoc duximus pretermittendum, si dictus magister monete infra circulum anni non locaverit possessores, 
quemadmodum superius est expressum, quod ipse cadet ab omni iure, quod sibi competebat in eisdem bonis, et 
fideiussores sui Cunradus...Waltherus...et Albero...persolvent nobis triginta marcas argenti in quibus fide data se nobis 
firmiter obligarunt. Tamtéž, s. 436, č. 256.
453Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 206. 
454Zdeněk BOHÁČ, Vesnice v sídelní struktuře předhusitských Čech, Historická geografie 21, Praha, 1983, s. 55.
455CDB IV, s. 436, č. 256.
456Ferdinand Tadra, Listy kláštera zbraslavského, s. 106–107, č. 153.
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rychtář mezi obyvateli vesnice osobou nadřazenou a ekonomicky zvýhodněnou457, přes to všechno 

zůstával poddaným.458

Jména lokátorů často slyšíme v názvech jednotlivých vesnic, neboť často po nich dostávala 

nově vzniklá vesnice jméno459, jen minimálně však jsme schopni přiřadit ke jménu určitou 

konkrétní historickou osobu, a to mnohdy ani v těchto případech, kdy se osoba určitého jména 

mihne jednou či dvakrát v písemných pramenech. Jednu z výjimek a to poměrně raných výjimek 

představuje ves Nadějov, která svoje jméno obdržela po opatu třebíčského kláštera Nadějovi, 

doloženého listinou v roce 1160.460

Co se týče okolí vilémovského kláštera, je otázka zdali místní jména v bezprostředním okolí 

vilémovského kláštera, totiž Heřmanice a Vilémova můžeme ztotožnit se šlechtici ve zmínce o 

založení kláštera v roce 1119 ve Fürstenberském rukopise Kosmovy kroniky461 z roku 1119. Na 

pevnější půdu se dostáváme v osobě vůbec prvního známého a doloženého opata kláštera v roce 

1160.462 Toto jméno Vilém by se totiž mohlo dochovat v názvu sousedícího poddanského městečka 

kláštera, ve vlastním Vilémově. 

Další opat Heřman je uváděn v roce 1219 mezi svědky na listině krále Přemysla Otakara 

I.463 a je podepsán ještě v listině datované k roku 1221 kde Přemysl Otakar I. potvrzuje církevní 

svobody v pražské diecesi464 a v roce 1222 je účastníkem v dohodě o narovnání mezi opatem 

břevnovským a Bonifaciem hradištským ve věci újezdu Hranice v diecesi Olomoucké společně 

s biskupem olomouckým Robertem a markrabětem Vladislavem.465 Vůbec první listinná zmínka o 

tomto opatovi je v listině datované do let 1204–1214. Ve sledovaném kontextu otázky , zdali je po 

něm pojmenována sousedící ves Heřmanice, jako po svém zakladateli je důležitá pro svůj faktický 

obsah. Je zde totiž popsáno rozhraničení zeměpanského majetku, vsi ležící u celnice v Habrech, ke 

                                               
457Zdeněk BOHÁČ, Vesnice v sídelní struktuře předhusitských Čech, Historická geografie 21, Praha, 1983, s. 55.
458Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 510.
459František HOFFMANN, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha, 2009, s. 134.
Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 517.
460Rudolf FIŠER, Eva NOVÁČKOVÁ, Jiří UHLÍŘ, Třebíč, Dějiny města I., Brno, 1978, s. 20.
461…iubente Vladislao, rogatu Vilhelmi et Hermani comitum.
Bertold Bretholz, Die Chronik des Cosmas von Prag, Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum 
Germanicarum, Nova series, tomus II., Berlin 1923, s. 125. Sameš, 1933, s. 72.
462Testes … Wilhelmi, abbatis de Wilhelmov. CDB I, 1904, s. 196, č. 208. Sameš, 1933, s. 176.
463Huius rei testes sunt:…Dluhomilus de Brewnov…Cassianus de Pozilliport, Reinerus de Insula, Hermanus de 
Vilamov… abbates quoque cisterciensis ordinis…abbates etiam Premonstratensis ordinis. 
CDB II., 1912, s. 160–161, č. 172.
464Otakarus, rex Boemorum, confirmat et renovat omnia privilegia et excemptiones ecclesiae Pragensis cui etiam 
castrum Podowjn restituit. Datum in Sacksa Nonis Julii, 1221. Testes autem sunt hi…Dluhomil, abbas de Brewnov. 
Hermanus, abbas de Wilimov…Bonifacius, abbas de Gradiss. CDB II., 1912, s. 203–205, č. 217. Sameš, 1933, s. 177.
Za povšimnutí stojí pravopisný tvar vlastního jména, „Wilimov“, který se v místě samém a okolí používá 
dodnes stejně jako v roce 1221, totiž „Vilímov“.
465Transactio inter monasteria Brewnoviense et Gradiscense de circuitu Hranicensi in Moravia sub sigillis Otakari regis, 
Wladislai marcionis et Roberti, episcopi Olomucensis. Datum apud Pragam, 1222. Dluhomil, abbas Brewnoviensis ut 
abbati Hermanno de Willemoue. CDB II., 1912, s. 213–214, č. 228. Sameš, 1933, s. 177.
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které sahají klášterní statky, což můžeme považovat za důkaz postupu kolonizační vlny od 

vilémovského kláštera směrem na Vysočinu. Není nemožné, spíše pravděpodobné, že v této době, 

snad i přičiněním zmíněného opata Heřmana, byly nové vsi zakládány i jinde v klášterním okolí.

Představa o tom, že jméno tohoto opata zní dodnes v názvu sousedící vsi Heřmanice, jak se 

občas spekuluje v regionální literatuře466 byť bez důkladnějšího rozboru, navíc je zdánlivě 

nabourána faktem, že tuto vesnici spolu s Malejovem koupil v roce 1281 vilémovský klášter od 

Lichtenburků.467 Z kupní smlouvy je ale jasně vidět, že předmětnou ves, in prefata villa, koupil 

společně s jus quoque patronatus, quod habemus in capella b. Benedicti a toto patronátní právo 

převedl na klášter, permisimus ad abbatem et fratres predictos cum universitate transire. Klíčové je 

zasvěcení kaple svatému Benediktu, které s velkou pravděpodobností ukazuje na benediktinský 

klášter ve Vilémově jako na zakladatele této v roce 1281 ještě pouhé kaple a nepřímo tak i celé 

vesnice. Vznik této vesnice bychom tak mohli střízlivě datovat do období 1204–1222.468 Jedná se o 

krajní data rozborem kusých pramenných zmínek, ale zřejmě pokrývají většinu funkčního období 

tohoto opata.

Další místní jméno v okolí kláštera jsou Petrovice u Uhelné Příbrami, původně klášterní 

vesnice, později městečka. Opati vilémovského kláštera jménem Petr jsou v listinném materiálu 

zmiňováni poměrně často, v letech 1339–1340, 1384, 1387 a pro úplnost dodejme 1506–1527.469 Je 

ovšem otázka, zdali tyto zmínky opravňují k možnosti datovat vznik vsi Petrovice do první 

poloviny 14. století. 

Toponomastika soudí, že v případě vesnice Kněž (u Habrů) a zaniklé vsi (dnes samoty, obr. 

95) Mnichov470 nedaleko Golčova Jeníkova je pravděpodobné založení vilémovskými benediktiny. 

Zvláště v případě Kněže je tato myšlenka podpořena sporým pramenným materiálem naznačujícím 

založení této vesnice na haberské stezce ještě předtím než klášter získal do majetku vlastní Habry 

s celnicí. A tak naznačuje skromný kostel sv. Bartoloměje v Kněži s pozdně románským okénkem 

(obr. 172) a gotickým vstupním portálem (obr. 173, 174), v roce 1362 označovaný jako farní471, 

kolonizační ambice kláštera v okolí haberské stezky. Ambice, které trvaly ještě v době stavby 

kostela ve 30. nebo 40. letech 13. století a jejichž odraz v sobě uchovalo církevně správní 

                                               
466Václav TUČEK, Z dějin vsi Heřmanice. – Sborník Havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně 
historického povědomí, č. 1, Havlíčkův Brod, 2001, s. 86.
467RBM II., s. 539, č. 1245. Dobner, VI., s. 386–387, č. 9.
468Dosavadní archeologické poznatky získané povrchovým průzkumem, v Heřmanicích rozhodně nadstandardní co se 
týče úrovně poznání a prozkoumání terénu, v prípadě datování především rozborem nalezených keramických zlomků, 
nejsou s tímto historickým datováním v nějakém výraznějším rozporu.
469Dobner VI., 379–380.
470Alžběta BIRNBAUMOVÁ, Libuše JANSOVÁ, Soupis památek uměleckých a historických v politickém okrese 
Čáslavském, Praha, 1929, s. 265.
471Alžběta BIRNBAUMOVÁ, Libuše JANSOVÁ, Soupis památek uměleckých a historických v politickém okrese 
Čáslavském, Praha, 1929, s. 234–236.
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uspořádání tamní farnosti ještě ve 14. století v době, kdy již Habry označované jako oppidum

patřily klášteru.472

Ze vzdálenějších oblastí souvislých majetkových domén, o kterých víme z písemných zpráv 

obvykle vypočítávajících jednotlivé vesnice se již většinou nedaří identifikovat jména vsí, které by 

mohly ukazovat na svoje zakladatele pocházejících z vilémovského kláštera. Tak třeba ve výčtu 

vesnic (včetně tří zaniklých) tvořících v roce 1329 bojanovský újezd473 není vidět žádné, které by se 

dalo přiřadit svým původem klášteru. Stejně tak skupina hornických vesnic u Brodu, které směnil 

v roce 1307 s Lichtenburky za jiné vesnice.474 V údolí Sázavy na pravém břehu řeky je 

pravděpodobné založení přímo z iniciativy kláštera v případě skupiny tří sousedících vesnic, 

Vilémovic, Opatovic a Benetic jak ukazují jejich názvy. 475

Závěrem je také vhodné připomenout, že vrchostenská správa, která byla založena v době 

založení vesnice na emfyteutickém právu, kdy rychtář zastupoval zájmy vrchnosti, představovala 

velmi stabilní prvek. Přetrvala totiž staletí v nepříliš pozměněné podobě, definitivně ji odstranilo až 

zrušení patrimoniální správy v roce 1848.476 Vesnic se v době „dlouhé vlny“ emfyteutické 

kolonizace zakládalo v krátké době velké množství, to představovalo podnikatelskou příležitost pro 

stejné množství lokátorů, pro které to byla možnost jak v případě úspěchu nevídaně zhodnotit 

vložené prostředky. To je vidět z cen jednotlivých rychet, uvedených v kupních smlouvách, kdy 

dědičné rychty byly předmětem obchodní transakce.477

                                               
472RBM V., fasciculus 3, s. 583–584, č. 1212.
473...districtum Boyanowyensem ... cum omnibus villulis subscriptis videlicet Boyanow, Polanka, Prossyecz, 
Mazanczie, Crasny, Bradlo, Trauny, Trawonecz (neznámé polohy), Hodonyn, Mladonow, Hradysczye, Lhotyczie, 
Lubkow, Lazy, Wyrczyegov, Chlum, Kowarzow, Petyrcow, Slanyn (dnešní Slavice), Wyscow, Systowyczye,
Lutoborzyczye, Holyn, Horzowczye... RBM III., 1890, s. 595, č. 1518. Dobner, VI., s. 400–401, č. 21.
474...Mithelberch, Hondorf, Sighartsdorff, Langendorff, Scheiblisdorff, Chochansdorff, Rechzicz, Dietricillhota, 
Zawidowici, & Radhoztowici RBM II, s. 929, č. 2152.
475Tomáš SOMER, Josef ŠRÁMEK, Historie benediktinského opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově (1160–1541), 
Praha, 2010, s. 31.
476Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Jan JANÁK, Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích, Praha, od počátků státu po 
současnost, 2007, s. 237.
477Josef ŠUSTA, Dvě knihy českých dějin. Kus středověké historie našeho kraje. Kniha první: Poslední Přemyslovci a 
jejich dědictví 1300–1308; Praha 1926, s. 61–62.
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EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI EMFYTEUSE

zárodky změn, ke kterým došlo ve 13. století, v sobě skrývala již století předcházející, ostatně 

německé právo a emfyteuse by se nezačalo tak rychle šířit, kdyby domácí poměry k tomu byly 

nevhodné, jinak řečeno domácí poměry byly vyspělejší, než se dříve předpokládalo, a jejich přínos 

významnější. Emfyteuse byla jedním z několika zásadních mechanismů, které měnily tehdejší 

společnost, kdy se dosud strnulá ekonomika a s ní celá společnost pronikavě měnila. Předivo těchto 

vztahů je natolik propletené, že nejenom není úplně jasné ze které strany je vhodné problém 

uchopit478, ale je těžké i jenom posoudit co byla příčina a co následek.479

Problém je o to komplikovanější, že nemnohé dochované listiny ze 12. a předcházejícího 

století pouze útržkovitě naznačují, co se tehdy asi dělo. Představitelé českého státu po ztroskotání 

expanzivního modelu „říše“ obou Boleslavů tápavě a do značné míry nahodile začali hledat 

možnosti jak uživit nejenom sebe ale i správní aparát. Expanze ven sice úplně zavržena nebyla,    

ale na významnu nabývaly možnosti „exploatace“ vnitřních zdrojů a teritoriálně toho se nalézalo 

uvnitř vlastních hranic. Jedním z možností jak zvyšovat příjmy státu byly sídelní tlaky na osídlování 

dalších území mimo staré sídelní území, které vyčerpalo své extenzivní možnosti procesem vnitřní 

kolonizace, kde adjektivum vnitřní bezděky vyjadřuje ani ne tak etnicitu osadníků jako spíše 

podněty k ní.480 Ty totiž vycházely z potřeb Čech a byly realizovány převážně pomocí domácího 

obyvatelstva.

Převod na emfyteutické právo znamenal značnou změnu v hospodářských poměrech, 

stimuloval poddané ke větší snaze o výnos z hospodaření, protože museli včas platit obvykle z větší 

části v hotovosti předepsané dávky, zvané úroky. K tomu také napomáhala dědičná, byť nesvobodná 

držba půdy. Zavedením těžkého pluhu na dlouhých polních parcelách umožňovalo lepší 

agrotechniku a tím i vyšší výnosy.481 Je nutné si uvědomit, že přeměna nevyčerpané lesní půdy v 

pole garantovala v závislosti na použité agrotechnice, alespoň zpočátku také vyšší výnosy.482

Kolonizační, lépe řečeno osídlovací tlaky směřovaly do volného prostoru, kterým byl tehdy les, 

obvykle ve vyšších nadmořských výškách. Potřeba zakládat vesnice v těchto ne vždy z hlediska 

hospodaření výhodných polohách vycházel z hospodářské nutnosti. Od počátku 13. století se začaly 

rozvíjet sídelní aglomerace, jen o málo později vznikala první města.483 To vše vyvolávalo potřebu 

vyšší potravinové produkce, pro kterou bylo čím dál větší odbytiště. 

                                               
478Srovnej Josef ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí (1034–1198), Praha, 1997, s. 277.
479Srovnej Josef ŽEMLIČKA, Přemysl Otakar II., král na rozhraní věků, Praha, 2011, s. 58.
480Josef ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí (1034–1198), Praha, 1997, s. 275.
481Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 254.
482Rostislav VERMOUZEK, Plužina jako datovací pomůcka, Archaeologia historica 7/82, Brno, 1982, s. 271.
483Zdeněk SMETÁNKA, Česká vesnice v období vzniku městských aglomerací, Archaeologia historica 3, Brno, 1977, 
s. 325.
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Vznik polí na lesní půdě, často ležící na svazích údolí, jimiž protékající potok posloužil 

lokátorovi jako osa rozměření parcel, nebyl vždy bez rizika. Občas totiž zahájil proces vodní eroze, 

jejíž následky na život nově založené vesnice se ukázaly jako katastrofální. To byl osud zaniklé 

vesnice Bystřec, kterou v průběhu staletí zničilo porušení rovnováhy prostředí, kde vznikla.484 Hlad 

po volné lesní půdě vhodné k zakládání vesnic, který vedl k masovému posunu zemědělství do 

vyšších poloh, tak v sobě občas nesl zárodky mechanismů, které se staly pro řadu emfyteuticky 

založených vesnic také po čase jejich hrobem. Diskutuje se také o klimatických změnách, které 

v průběhu času vedly k „opuštění a prachem položení“ řady vesnic, na jejichž místa se vrátil les.485

V každém případě postupně se v nich přestalo vyplácet hospodařit a tak byly opuštěny a na jejich 

místo se vrátil les, jehož vykácením původně vznikly.486

Můžeme říci, že do přelomu 13. a 14. století proběhla z velké části kolonizační vlna, kdy u

většiny nově založených vesnic bylo použito emfyteuse.487 Stejně tak proběhnul proces centralizace 

církevních velkostatků, což umožnilo jejich lepší a výnosnější obhospodařování.488 Zároveň s tím se 

měnila i obhospodařovaná krajina. Obecně totiž došlo ve 13. století k zániku řady vesnic, 

zvětšováním těch zachovalých procesem koncentrování poddaných do hospodářsky větších celků, 

jejich obhospodařování bylo ekonomicky výhodnější.489

Ilustrativní doklady tohoto procesu jsou k dispozici u vilémovského kláštera, který vytvářel 

svůj „velkostatek“ scelováním jednotlivých majetků tak, aby vytvořily větší celky, od poslední 

čtvrtiny 13. století. V tom nijak nezaostával za jinými velkými ústavy.490 Rovněž tak se automaticky 

předpokládalo, že církevní instituce byly lepšími a vyspělejšími hospodáři.491 Při povrchním 

pohledu na věc by se mohlo zdát, že nastala doba prosperity se zvyšováním výnosů a bohatnutím 

vrchností. V praxi tomu často bylo přesně naopak, řada velkých klášterů se ocitla paradoxně po 

ukončení kolonizačního procesu, někteří jako jeho průkopníci v lesnatých oblastech Čáslavska 

                                               
484Sezonní a nahodilé přívaly vod z odlesněných svahů polí nad vesnicí vedly postupně mechanismem půdní eroze ke 
zhoršování podmínek hospodaření. Ludvík BELCREDI, Bystřec, O založení, životě a zániku středověké vsi, 
Archeologický výzkum zaniklé středověké vsi na Drahanské vrchovině 1975–2005, Brno, 2006, s. 416–420.
485Zdeněk SMETÁNKA, Přírodní poměry a osídlování Čech v 10.–13. století, Archaeologia historica 3, Brno, 1977, s. 
331–335.
486Dokladem toho je dnes lesnatá Drahanská vysočina, ale ve 13.m století tomu bylo přesně naopak, les se udržel 
jen v úzkých údolích, kdy odděloval polní katastry jednotlivých vesnic. Území bylo tehdy v porovnání s dneškem zcela 
odlesněné, kdežto dnešní lesy v sobě skrývají zaniklé vesnice s polními katastry a jednotlivými lány polí.
Ervín ČERNÝ, Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin, Historicko – geografická studie v 
regionu Drahanské vrchoviny, Brno, 1992, s. 15.
487Zdeněk FIALA, Předhusitské Čechy, český stát pod vládou Lucemburků (1310–1419), Praha, 1978, s. 30. 
488Zdeněk FIALA, Předhusitské Čechy, český stát pod vládou Lucemburků (1310–1419), Praha, 1978, s. 31–32. 
489Zdeněk SMETÁNKA, Česká vesnice v období vzniku městských aglomerací, Archaeologia historica 3, Brno, 1977, 
s. 326.
490Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 420–425.
491Jaroslav ČECHURA, České země v letech 1310–1378, Praha, 1999, s. 133.
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(Želiv), v těžkých ekonomických problémech, ze kterých už nevybředli.492 V podobné situaci se 

nacházel i klášter benediktinů v Třebíči.493

Počátkem 14. století totiž nastala hospodářská krize, jejíž příčina tkvěla v celkové 

nevýnosnosti velkých pozemkových celků (proces scelování probíhal již ve století předcházejícím), 

a která postihla všechny české ústavy, nevyjímaje ani v té době bohatý Sedlec u Kutné Hory494,

který čerpal finanční prostředky nejenom z pozemkové renty, ale také z výtěžků stříbrných dolů,          

které ležely na jeho pozemcích.

Její kořeny spočívaly mimo jiné v tom, že na přelomu 13. a 14. století století byl z podstatné 

míry již ukončen proces přechodu klášterního zemědělského hospodaření na pevně stanovenou 

peněžní rentu, jejíž výše se dlouhodobě neměnila a která byla stanovena z výměry obdělávané 

půdy.495 Devalvace měny, která probíhala od počátku 14. století snižovala výnosy z velkých 

hospodářských celků. V důsledku znehodnocování měny docházelo ke snižování reálné hodnoty 

peněžní renty vybírané z vyměřené půdy. Přestože jednotlivé kláštery měly v té době ve vlastnictví 

rozsáhlé statky ve svém okolí, s přirozenými centry v podobě poddanských městeček, docházelo k 

postupným propadům příjmů z obdělávání půdy v podobě znehodnocení peněžní renty. Do tohoto 

nepříznivého hospodářského trendu navíc zasáhlo postupné vyčerpávání ložisek stříbra na 

Českomoravské vysočině.496

Toto vyčerpání ložisek stříbra na konci 13. století nepostihlo jenom vilémovský a želivský 

klášter, osudově zasáhlo také lichtenburské „stříbronosné dominium“.497 Ekonomika vilémovského 

kláštera, jak ukázala již Samešova498 studie, se potýkala v průběhu 14. století s mnoha potížemi, 

klášter zabředal do dluhů, ze kterých se marně snažil vymanit, mimo jiné dalšími půjčkami, které 

nebyl schopen splácet. 

V poznávání komplikovaných procesů hospodářských dějin středověku je možné 

dokumentovat tento vývoj499 v narůstající četnosti listinných dokladů o tom, jak jednotlivé kláštery 

upadaly do dluhů, ať jsou to dlužní úpisy, zástavní smlouvy, kterými jsou dávány do zástavy 

jednotlivé vesnice za poskytnutou půjčku, často spočívající v relativně nízké částce zato hotových 

                                               
492Tamtéž, s. 133.
493Rudolf FIŠER, Eva NOVÁČKOVÁ, Jiří UHLÍŘ, Třebíč, Dějiny města I., Brno, 1978, s. 52–53.
494Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, svazek 1, Fundace 12. století, Praha, 
1998, s. 139.
495Jaroslav ČECHURA, České země v letech 1310–1378, Praha, 1999, s. 138–139.
Jaroslav ČECHURA, Klášterní velkostatek v předhusitských Čechách – základní tendence hospodářského vývoje a 
metodologická východiska dalšího studia, Archeologia historica 10, Praha, 1985.
496V období kolem roku 1300 bylo již dolování stříbra v německobrodském rudním okrsku již za svým zenitem.
Pavel ROUS, K závěrečné fázi vrcholně středověkého hornictví na Havlíčkobrodsku, in: Stříbrná Jihlava, Seminář K 
dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině, Jihlava–Pelhřimov–Havlíčkův Brod, 2001, s. 66–81.
497Nejnověji Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003.
498Sameš, 1934, s. 22–163.
499Jaroslav ČECHURA, České země v letech 1310–1378, Praha, 1999, s. 136–139.
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peněz (v poměru k hodnotě zastavené vesnice), z čehož je vidět okamžitá neodkladná potřeba 

finančních prostředků. Ostatně ten samý důvod byl i za většinou, ne li všemi emfyteutickými 

smlouvami, kromě hospodářského pozvednutí především potřeba hotových peněz.500

Hospodářské příčiny tohoto vývoje, který plynul z pevně stanovené pozemkové renty501,

byly ve svém dlouhodobém vývoji nad rámec chápání majitelů středověkých velkostatků. Nelze 

samozřejmě aplikovat poznatky z období „velké krize“ z přelomu dvacátých a třicátých let 20. 

století na situaci ve 14. století, jak to činila řada autorů.502 Rovněž tak není správná představa,         

že hospodářské potíže vrchností znamenaly automaticky také potíže jejích poddaných, je doložena 

řada případů, kdy z ní poddaní naopak těžili.503

Možnosti zvyšování smluvně stanovené pozemkové renty byly omezené, spočívaly              

v přeměřování lánů, kterým se ovšem poddaní bránili, protože znamenala zvýšení pozemkové 

renty.504 Jinou možností bylo již přímo v emfyteutické smlouvě zakotvit ustanovení o tom, že 

poddaný bude platit část mimořádné daňové dávky uložené jeho vrchnosti.505 V emfyteutických 

smlouvách 14. století lze nalézt zmínky o přesunu daňové zátěže kladené na pozemkovou vrchnost 

královskou komorou, na její poddané. Příkladem tohoto jevu je ustanovení smlouvy z roku 1279       

o emfyteutickém nájmu statků vilémovského kláštera506 a podobné ve smlouvě z roku 1339               

o vodním mlýnu, uzavřené mezi vilémovským klášterem na straně jedné a mlynářem s jeho ženou 

na straně druhé.507

Výrazné rozšíření emfyteuse, spočívající v převodu podstatné části vesnic na německé 

právo, proběhla do počátku 14. století. Její zavádění na přelomu 13. a 14. století představovalo 

jednu z možností, jak se snažily pozemkové vrchnosti zvyšovat svoje příjmy ve zhoršující se 

ekonomické situaci. Protože nejlépe znám poměrně bohatý listinný materiál týkající se hospodářské 

situace vilémovského kláštera, tak použiji jeho příkladu.

Opat vilémovského kláštera Jaroslav zanechal vysvětlení v listině (obr. 184) sepsané 13. 

července 1318, která představuje první známý doklad o klášterních dluzích, jistě není náhodou,     

                                               
500Jaroslav ČECHURA, Zákup na statcích Vyšehradské kapituly ve 14. a 15. století, Právněhistorické studie 34, Praha, 
1997, s. 40–41.
501Srovnej Jiří SPĚVÁČEK, Václav IV. (1361–1419), Praha, 1986, s. 547.
502Nejnověji se tomuto problému, jeho příčinám a projevům v kontextu hospodářských dějin věnuje Jaroslav Čechura.
Jaroslav ČECHURA, České země v letech 1378–1437, Lucemburkové na českém trůně II., Praha 2000, s. 176–181.
503Jaroslav ČECHURA, České země v letech 1310-1378, Lucemburkové na českém trůně I., Praha 2000, s. 139.
504František GRAUS, Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II., s. 135.
505Zdeněk FIALA, Předhusitské Čechy, český stát pod vládou Lucemburků (1310–1419), Praha, 1978, s. 32–33. 
506Tempore quoque proclamate expeditionis de singulis etiam laneis medium fertonem argenti in subsidium nobis 
dabunt, quod argentum, si expeditio processerit, pro nobis retinebimus, si autem non processerit, eis iterum refundemus. 
CDB VI, f. 1, 2006, s. 71–72, č. 29.
507Si vero berna Regalis edicta fuerit, tunc triginta tunc triginta duos grossos pro berna nobis persoluent, de prima autem 
berna a recepcione presencium ipsos liberos fore uolumus et absolutos. RBM IV., vol. 2., s. 281–282, č. 722. 
Čeněk SAMEŠ, Klášter vilémovský, Časopis společnosti přátel starožitností Československých v Praze 42, Praha, 
1934, s. 86.
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že byla sepsána nedlouho po období nestability před nástupem Lucemburků. V této listině se jakoby 

vysvětluje a to poměrně obsáhle, proč je klášter v takové špatné situaci, a sice pro škody jemu 

způsobené.508 Neboť jak se doslova praví, krutý nepřítel, tyrranorum seuissima crudelitas napadnul 

a zničil, inuaserit et deuastauerit hraniční statky a vesnice, bona et villas vilémovského kláštera, 

fines nostros.509 Dokument obsahuje několik charakteristických prvků, především nejmenuje ony 

potencium et tyrranorum, skrz jejichž ruce došly k úhoně klášterní vesnice a toto líčení okolností je   

v překladu z latiny velmi působivé.510 Konvent byl tak zbaven svých obvyklých důchodů a postižen 

naprostou chudobou, z nichž není schopen jinak vyváznout než tím, že dává do zástavy vesnici 

Lipničku s dvorem.511

Za zaplacenou částku (45 kop grošů) zmíněnou vesnici uvedl do původního stavu, tedy 

obnovil, k tomu hereditates desolatas deducere et reformare512, tedy převedl, v přeneseném slova 

smyslu osadil a zreformoval. Jinak řečeno emfyteuticky vysadil, jedná se tedy, podobně jako          

ve smlouvě o znovuvysazení pustého bojanovského újezdu (sepsané o 11 let později), o popis 

emfyteuse. Vesnici a dvůr s poplužím pustým, za stanovený poplatek, aby je obnovil, převedl (na 

německé právo), přebudoval, a následně pak po zbytek života čerpal užitky a po smrti neporušené 

(a zlepšené) vrátil vlastníkovi, vilémovskému klášteru. 

Nádavkem k tomu pak ještě vymezený kus řeky Sázavy, mezi mlýnem Mrzkovickým            

a zádušním kostela ve Světlé (nad Sázavou), dále s celým lesem u řeky oběma manželům, tak aby 

mohli tento majetek po dobu svého života držet, mít ve své moci a užívat jeho plodů, přičemž       

po jejich smrti připadne zpět klášteru.513 Tento aspekt je ve smlouvě vícekrát zdůrazněn,514            

                                               
508Jarozlaus abbas, Wenceslaus prior, Paulus praepositus...Marquardo dicto Nigro et uxori eius Domazlauaue ad dies 
vitae eorum villam Lypniczkam pro annuo censu conferunt. ...villas monasteriorum manus potencium et tyrranorum 
seuissima crudelitas in tantum inuaserit et deuastauerit, quod non solum rebus priuati, uerum eciam homines fame 
mortui, et qui uiui superfuerunt, quadam inhumanitate et velud canes rabidi et ipsos discerpentes et comedentes mutuo 
propter panis defectum turpi deficientes morte orbatas et desertas hereditates nobis reliquerunt, quarum fructu priuati et 
usu paupertate maxima detenti pluribus et magnis obligati debitis in statu miserabili sumus constituti,...
RBM III., s. 187–188, č. 456.
509srovnej Jaroslav TEPLÝ, Bojanovský újezd neboli districtus Boyanouyensis v letech 1329–1419, Východočeský 
sborník historický č. 18, Pardubice, 2010, s. 126–127.
510A jejich krutost tak dalece, že všechno zničili tak, že lidé, zbaveni věcí potřebných, hladem umírali, a ti co přežili, 
nemaje ani potřebný chléb, jakousi nelidskostí jati, že jako psi zuřivě sami sebe požírali, a klášteru ponechali jen pusté 
vesnice. Sameš, 1934, s. 27. Solař, 1868, s. 409.
511tocius nostri capituli villam nostram Lypniczkam et curiam ibidem ad unum aratrum totaliter desertam ...pro 
quadraginta V sexagenis grossorum denariorum... ad ipsam villam et curiam pertinentibus, videlicet agris cultis et 
incultis, pratis, siluis. RBM III., s. 188, č. 456.
512...releuare, debita persoluere et ad statum pristinum uillas et hereditates desolatas deducere et reformare...
RBM III., s. 188, č. 456.
513Addimus insuper eisdem integritatem fluuii Sazaue, que est inter molendinum Myrskowicz et dotem ecclesiae
Swetlicensis, et totam siluam que iacet super litus fluuii predicti ad tempora vite ipsorum et nullius alterius libere 
possidendam, tenendam et utifruendam. RBM III., s. 188, č. 456.
514Et post ipsorum uite decursum predicta uilla cum curia et cum omnibus ad dictam villam pertinentibus ad nullum 
alium quam ad nos et nostrum monasterium omni impedimento et contradiccione remoto integraliter reuententur.
RBM III., s. 188, č. 456.
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že vesnice a dvůr se všemi stavbami budou vráceny (bez přírustků) aniž by tomu byly kladeny 

překážky či odpor. Pokud bude nad uvedenou řekou (Sázavou) postaven mlýn, bude se vším všudy, 

s příslušenstvím, navrácen neporušený klášteru stejně jako vesnice s dvorem po smrti dvou 

vypsaných urozených.515 Z majetku nesmí být nic zcizeno ani prodáno jeho držiteli bez výslovného 

souhlasu, pod sankcí ztráty všech práv.516 Oba manželé, Markvard a Domaslava se dále zavazují 

(slibují), že pole příslušná ke dvoru opustí (vrátí) teprve poté, co budou oseta a řádně obdělána.517

K roku 1320 je doložena listina nalezená náhodou až v roce 1961 a dokládající 

hospodářskou situaci kláštera, která se postupně zhoršovala.518 Mezi svědky v léto listině uvedený 

Martinus Judeus, čili Martin Žid představuje jakoby potvrzení toho, co opatu Jaroslavovi vytýkali 

již jeho následovníci, totiž že „svým špatným hospodařením přivedl klášter do velkých dluhů,                    

jak u křesťanů, tak i u židů“ proto opat Petr v roce 1327 prodává vesnici Zehuby za stodvacet kop 

grošů Hynkovi a Mechildě ze Žleb.519

V průběhu 14. století se zadlužení kláštera stále zhoršovalo, jak svědčí nejenom zástava 

klášterních klenotů v roce 1409520, ale především souhlas Zikmunda z roku 1420 se zástavou 

klášterního majetku pro těžké dluhy, v nichž se klášter nachází bez možnosti jejich splácení.521

V takto těžké hospodářské situaci se nalézaly i jiné kláštery, ze „sousedících“ je na místě 

uvést komendu v nedalekých Drobovicích522, cisterciáky v Sedlci523 a benediktiny v Třebíči.524      

                                               
515Item si voluerint, poterint edificare molendinum super fluuium predictum , ita quod hec omnia videlicet villa et curia, 
fluuio Sazaua et molendino post mortem ipsorum duorum nobis et monasterio nostro integraliter remanebunt. 
RBM III., s. 188, č. 456.
516Jubemus insuper et sub amissione sui juris statuimus, quod non liceat eis, videlicet Marquardo et uxori sue 
Domazlaue predicta bona cuiquam vel alteri cuicumque vendere sine nostro consensu et licencia speciali.
RBM III., s. 188, č. 456.
517Prefatus vero Marquardus et uxor sua Domazlaua vice versa nobis et posteris nostris promiserunt , quod post eorum 
decessum agros predicte curie bene seminatos et cultos nobis derelinquant. RBM III., s. 188, č. 456.
518Josef Tichý, Neznámá listina vilémovského kláštera, in: Časopis národního muzea (vědy společenské), 131/1, Praha, 
1962, s. 69–74.
5191327, 6. Jun. Petrus abbas, Saluata prior, Borzyslaus celerarius totusque conventus monasterii Willemowiensis    
villam Zehub vendunt Hinconi et Mechildae de Zlebyn. - Not ac, quod cum nostrum monasterium plurimorum 
debitorum sarcina per fratrem Jarozlaum, quondam eiusdem nostri monasterii abbatem, inter christianos et judaeos 
diversimode contractorum acriter gravaretur, praecipue tamen causa exactionis gravissimae, videlicet CXX sexag., quas 
tunc magnificus d Johannes, Boemiae et Poloniae rex, praedicta nostra gravissima debita parvipendens, a nostro sibi 
dari monasterio postulavit, habitat ergo totius nostri capituli bona deliberatione salubrique consilio, quomodo essent 
haec debita persoluenda, ne nostrum totaliter periret monasterium propter damna cottidiana, quae accrescunt ex usuris, 
totius ergo nostri capituli congregationi utile visum est, ut bona nostra, Zehub villa in Czaslauiensi prouincia sita, pro 
praedictis debitis venderetur persoluendis. RBM III., 1890, s. 521.
520Dobner IV, s. 401–402, č. 354.
521Sigismundus, Rex Boemiae indulget monasterio Willemowiensi, ut liceat pro exsolvendis debitis vendere aliquot 
census annuos, cum pacto quandocunque redimendi. Datum Czaslavie feria quinta post festum Sancti Bartholomaei 
anno 1420. ...Abbas, & Conventus monasterii in Willemow devoti nostri dilecti, gravia debitorum onera...
Dobner VI., s. 458, č. 57.
522Martin ČAPSKÝ, Komenda řádu německých rytířů v Drobovicích, In: Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků z 
konference Středověké kláštery v zemích Koruny české konané ve dnech 24.–25. května 2001 v Třebíči. Brno, 2002, s. 
139–144.
523Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, svazek 1, Fundace 12. století, Praha, 
1998, s. 128 a 139.
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U těchto velkých pozemkových vrchností představovala emfyteuse pouze jeden z mnoha nástrojů, 

kterým se snažili zlepšit svoje hospodářské postavení.

Výše uvedené kláštery, ale nebyly jen dlužníky, vstupovaly aktivně do ekonomických 

vztahů, jejichž prudký rozvoj přineslo stejně jako nástup emfyteuse 13. století. Pokud použijeme 

jako příkladu vilémovského kláštera a několik náhodně dochovaných listin, tak tyto dokazují, že byl 

v tomto období nejenom dlužníkem, ale též věřitelem, který se snažil kupovat za hotové peníze 

různé platy.525

Tak 4. března 1360 potvrdil Tomiš a Jan z Vicemilic a Tomišův syn Zdeněk, že mnich 

vilémovského kláštera Soběhrd koupil za 46 kop grošů z jejich vsi Lhotka roční plat 3 kopy grošů 

pro klášter a ustanovují ručiteli Modlibocha z Heřmanic, Zřiše zvaného Ješek, syna Otty z 

Kunemile a Svatobora z Bousovny, kteří se zavazují vyplatit klášteru 46 kop grošů pod trestem 

ležení v Čáslavi.526

Stejně tak 3. února 1362 potvrzují bratři Tomiš a Ješek z Vicemilic a Tomišův syn Zdeněk, 

že prodali Ondřeji, opatu, a konventu kláštera ve Vilémově 1 hřivnu grošů ročního platu z dědiny 

Bachenovy ve vsi Bousovně za 13 kop grošů, které jim vyplatil podpřevor Diviš.527

22. listopadu 1365 potvrzuje Ješek z Vicemilic jménem svým a svého synovce Zdeňka, že prodal 

opatu Ondřeji a konventu kláštera ve Vilémově za 25 kop gr. 100 gr. ročního platu ze vsi Lhotka. Za 

odvádění platu ručí svým jměním pod trestem ležení v Čáslavi Mikuláš zvaný Mikšík ze Svojšic, 

Petr řečený Korec a Ješek z Vicemilic.528

Všechny tyto tři smlouvy o zakoupení platů z vesnic mají jedno společné, totiž že jejich 

uzavření umožnil až převod vesnic na emfyteusi, které umožnilo lány a poplatky z nich různě 

převádět, darovat, kupovat, prodávat a podobně. Emfyteuse tak umožnila snazší provádění 

majetkových transakcí.

                                                                                                                                                           
524Rudolf FIŠER, Klášter uprostřed lesa, dvě studie o třebíčském benediktinském opatství, Brno, 2001, s. 7–8.
525Tomáš SOMER, Josef ŠRÁMEK, Historie benediktinského opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově (1160–1541),
Praha, 2010, s. 35.
526RBM VII/2, s. 290–291, č. 451.
Karel BERÁNEK, Věra UHLÍŘOVÁ, Inventář fondu Benediktini – Břevnov. I. díl – Listiny 993–1948, Praha 1967, 
signatura 114.
527RBM VII/4, s. 673–674, č. 1115.
Karel BERÁNEK, Věra UHLÍŘOVÁ, Inventář fondu Benediktini – Břevnov. I. díl – Listiny 993–1948, Praha 1967, 
signatura 119.
528Dobner VI., s. 420–422, č. 39.
Karel BERÁNEK, Věra UHLÍŘOVÁ, Inventář fondu Benediktini – Břevnov. I. díl – Listiny 993–1948, Praha 1967, 
signatura 125.
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VÝVOJ STŘEDOVĚKÝCH KATASTRŮ 

Zavádění emfyteuse s sebou přinášelo kromě zakládání nových vesnic nebo obnovování těch 

starých na nově vyměřeném půdorysu další významný důsledek. Totiž ten, že pevně vyměřené 

pozemky mohly být využity pro odvádění pravidelné pozemkové renty z každého jednotlivého lánu. 

Nejenom polní plochy ale byly přesněji vyměřené, také ostatní, louky, lesy a pastviny. S tím souvisí 

otázka, jak velké byly plochy půdy, které obhospodařovala jedna vesnice, neboli jak byl velký 

takový vesnický „katastr“, kdy vzniknul, případně se stabilizoval v dnešní podobě, jak ho zachytilo 

mapování v první polovině 19. století – Stabilní katastr. Při povrchním pohledu na věc by se totiž 

mohlo zdát, že teprve převod vesnic na emfyteusi s sebou přinesl přesnější uspořádání nejenom 

pozemků, ale i vymezení celých obhospodařovaných ploch jednotlivých vesnic. Ve skutečnosti 

tomu tak ovšem nebylo.

Hospodářské prostory jednotlivých vesnic, tedy prvotní „katastry“ byly vymezeny nezávisle 

na právním režimu zakládané vesnice, a při jejich převodu na emfyteusi již nejenom existovaly, ale 

byly stanoveny též hranice. To je vidět na příkladu bojanovského újezdu postoupeného Jindřichovi 

z Lichtenburka za účelem jeho emfyteusování. Plošný rozsah tohoto újezdu je v emfyteutické listině  

vymezen quantum mete predictarum villarum ambiunt et terminatur...529, kam až sahají hranice 

jeho vesnic.

Dosavadní historické bádání došlo k závěru, že „katastry“ jednotlivých vesnic byly zpočátku 

neurčité, s volněji vymezenými hranicemi, v nichž se nacházely často i rozptýlené sídlištní 

jednotky, případně jednotlivé usedlosti.530 To se ale v průběhu 13. století začínalo měnit,                

jak v důsledku kolonizačních aktivit ubývalo volné půdy, začínala být „vzácnější“, jednotlivé 

„katastry“ na sebe začaly doléhat těsněji.531 Tlak na novou půdu, zvyšování výnosů si vynutil 

změnu systému obdělávání polí, zavedení trojpolního systému. Dochází ke koncentraci osídlení532, 

menší množství lidí (a sídlišť) obdělává větší plochy. Některé vesnice zanikly, katastrální území 

dnešní vesnice v sobě často skrývá původně dvě, jednu zaniklou při okraji dnešního katastru a tu 

dnešní, která dostala při reorganizaci přednost a přetrvala do dnešní doby. Je vidět, že vesnic 

v krajině se svými katastry bylo původně více. Takových dokladů přestavby sídlištní sítě byly v 

Čechách objeveny a zdokumentovány desítky, samozřejmě jich bude mnohem více, na území 

Čáslavska mohu uvést z vlastního zkoumání jako příklad zaniklé Mrchojedy533 a zaniklou vesnici 

na okraji katastrálního území Stupárovic.534

                                               
529RBM III., 1890, s. 596, č. 1520.
530Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 243–245.
531Tamtéž, s. 259.
532Tamtéž, 2002, s. 259.
533Zdeněk PEHAL, Zaniklá středověká vesnice Mrchojedy, katastrální území Sirákovice, okres Havlíčkův Brod,
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Jednou z metod historické geografie, která zkoumá vývoj krajiny je retrogresivní analýza535

Stabilního katastru. Zpočátku vycházela z nekritického předpokladu, že pouhou mapovou analýzou 

půdorysné struktury jednotlivých vesnic se lze dobrat představy, jaká byla podoba vesnice              

ve středověku, dokonce v raných fázích ve 12. století. To se nepotvrdilo, což vedlo ke kritickému 

zhodnocení této metody.536 Vyváženější přístup ale ukázal, že část informací zachycených v mapách 

Stabilního katastru skutečně pochází ze středověku, minimálně z doby přestavby zemědělské 

krajiny, včetně půdorysů řady vesnic. Základní vymezení katastrů některých vesnic, které vznikly 

ještě před emfyteutickou kolonizací, pochází ještě ze staršího období, minimálně z konce 12. století. 

Tyto skutečnosti se ale obtížně dokazují. Považuji za nutné předeslat, že následující příklady hranic 

jednotlivých katastrů byly vždy autorem pečlivě prověřovány z více stran, používám výsledků 

povrchového průzkumu těchto území v uplynulých dvaceti letech, které se tak zhodnotily.

Nejstarší doklad o hospodářském prostoru vesnice (tedy jakémsi středověkém „katastru“) 

máme z Únětic nedaleko Prahy, kdy v listině datované do období 1125–1140 je uvedena řada 

pomístních jmen, která při lokalizaci přímo v terénu dávají představu o „katastru“ raně středověké 

vesnice, o jeho rozloze a hranicích.537 Průzkum raně středověkého osídlení centrálního Chrudimska 

ukázal, že hospodářské prostory jednotlivých vesnic pocházející z období před velkou strukturální 

přestavbou osídlení často osvědčily velkou životnost, když se v podstatě dochovaly v podobě 

katastrálních území až dodnes.538 Tím se rozumí základní rozhraničení, jako jsou vodní toky, návrší, 

nikoliv detaily.539

Na Čáslavsku takto časné doklady k dispozici nejsou, to je dáno jednak omezenou 

pramennou základnou listin, ale také tím, že Čáslavská kotlina leží na okraji staré sídelní oblasti a 

lesnaté okrajové části byly osídlovány později. Jeden z nejstarších dokladů, vedle rynárecké 

listiny540 je kupní smlouva z roku 1281, týkající se okolí Heřmanic, která umožňuje nahlédnout do 

poměrů rozvíjející se kolonizace 13. století a před ní.

                                                                                                                                                           
východní Čechy, Zpravodaj Muzea v Hradci Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, 2006.
534Zdeněk PEHAL, Zaniklá středověká vesnice na katastru Stupárovic, okres Havlíčkův Brod, Zpravodaj Muzea v 
Hradci Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, 2006.
535Martin KUNA a kol., Nedestruktivní archeologie, Praha, 2004, s. 477.
536Jan KLÁPŠTĚ, K některým problémům středověké kolonizace, Studia medievalia Pragensia 1, 1988, s. 93–111. 
537Zdeněk SMETÁNKA, Legenda o Ostojovi, Praha, 2004, s. 101–102.
Zdeněk SMETÁNKA, Únětice and Levý Hradec in the 12th centrury: the results of recent field work, Archeologické 
rozhledy 44, Praha 1992, s. 231–242.
Zdeněk SMETÁNKA, Campus iuxta Suadow et iuxta Collasoy et iuxta Hriunatecz (K otázce systému obdělávání polí v 
raném středověku), Studia medievalia Pragensia 2, Praha, 1991, s. 105–115.
538Jan FROLÍK, Jiří SIGL, Chrudimsko v raném středověku, vývoj osídlení a jeho proměny, Hradec Králové, 1995, s. 
42–43.
539Zdeněk BOHÁČ, Katastry, málo využitý pramen k dějinám osídlení, Historická geografie 20, Praha, 1982, s. 23.
540CDB II., s. 32, č. 33.
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Katastrální území Heřmanice (okres Havlíčkův Brod) – případová studie

Ve sledované Čáslavské provincii máme k dispozici listinu z konce 13. století, která dokládá rozsah 

území příslušné ke středověké vsi Heřmanice (obr. 91, 92). Předmětem této kupní smlouvy je 

souvislé území dvou sousedících vesnic, jejichž „katastry“ dělila řeka Doubrava, totiž Heřmanice 

(obr. 21, 89) a Malojovice541 (obr. 78, 79). Identifikací dvou pomístních jmen542, které se dochovaly 

v kolektivní paměti dodnes, bylo možné přesněji vymezit hraniční body „katastru“ Heřmanic v roce 

1281, přičemž se ukázalo, že se nijak podstatně nelišil od stavu katastrálních hranic zachyceném v 

indikační skice mapy Stabilního katastru z roku 1838. Jeho základní tvar a rozloha se od roku 1281, 

kdy byla popsána a již stabilizována, nijak podstatně nezměnila. Z dalšího vývoje je zajímavé,       

že jeho protáhlý tvar byl po roce 1281 a před rokem 1318 rozdělen na dvě části, přičemž v té menší, 

severozápadní části vznikla vesnice Bučovice. 

Situace na „katastru“ středověkých Heřmanic je tedy dobře doložena dvěma listinami z roku 

1281 a 1350, jejichž obsah umožňuje zčásti překonat „pramennou nouzi“ písemných dokladů. 

Následnou konfrontací s dalšími přístupy sledování, konkrétně toponomastikou a povrchovým 

průzkumem se daří pronikat hlouběji do středověké situace. Proto se na obě listiny podíváme 

poněkud podrobněji. 

První z nich byla sepsána v červenci roku 1281543, představuje vůbec první písemnou 

zmínku o převáděných vesnicích, bohužel nelze dovodit, kdo a kdy tyto vesnice založil. Předmětem 

této kupní smlouvy (obr. 177) je poměrně rozsáhlá oblast kolem dvou sousedících vesnic (obr. 28), 

jakousi přirozenou „osou“ tohoto území je řeka Doubrava, ve smlouvě výslovně uvedená se dvěma 

                                               
541Tato vesnice se objevila v písemných pramenech jen jednou, zanikla v době zatím blížeji neznámé. Dochoval se po ní 
stejnojmenný název rybníka a malé osady – Malejov (obr. 78) na okraji katastru Běstvina (okr. Chrudim). I. vojenské 
mapování v těchto místech zachycuje pouze mlýn pod hrází rybníka “Hluboký” (obr. 79), indikační skica mapy 
Stabilního katastru (obr. 78) pak kromě mlýna také zmíněnou osadu kolem stejnojmenného rybníka. Kompletní 
povrchový průzkum provedený autorem na jaře 2008 nezachytil ani stopu po středověkém osídlení. Poloha dnešní
osady Malejov na okraji katastru Běstviny společně s negativním průzkumem okolních polí nasvědčuje tomu, že 
skutečně leží v místech zaniklé středověké vesnice.
542Zajímavý je rozptyl jména “Kozojedy” na poměrně velké ploše na levém břehu Doubravy (obr. 81, 83), které 
ztotožňuji s oním silva dicta Kozojed z roku 1281. Viz mapa s komentářem na obr. 28. Tento les a především rozptyl 
jeho názvu naznačuje původní katastr, v roce 1281 již dávno zaniklé vesnice (není v listině uváděna ani jako pustá). To 
by mohlo znamenat její zánik dávno před polovinou 13. století. Jednalo by se totiž, a název „Kozojedy“ tomu 
nasvědčuje, o vesnici z 12. století, kdy vlna vnitřní kolonizace pronikala údolím proti proudu řeky Doubravy. Přes 
velice intenzivní průzkum od roku 2005 nebyla dosud nalezena, v místech dnešních polí není ani stopa. Určitá šance na 
její nalezení (pokud existovala), jak to dnes vidím (na konci roku 2011) tak jedině v místech dnes lesnaté hrany údolí na 
levém břehu Doubravy v této oblasti, nad Pařížovskou přehradou. To by rovněž tak podporovalo výše uvedenou 
představu o ní, ve stejných polohách totiž leží zaniklé vesnice 12. století, Protivany, Stusyně a zřejmě i Suchotlesky (u 
Ronova nad Dobravou, obr. 145), původní Pařížov kolem románského kostela. Podobnou spornou lokalitu v údolí 
Doubravy, kterou ale nelze jen tak přejít mávnutím ruky jsou „Bošice“ (viz obr. 136).
S menší dokladovatelností, ale i tak důvěryhodně se mně podařilo ztotožnit v terénu pozemek, který byl v roce 1281 v 
obecné mluvě nazýván kobile pole a který se nalézal na přesně opačném konci tehdejšího heřmanického katastrálního 
území, viz dále.
543v červenci 1281: Henricus, Zmilo et Reimundus filii,...duas villas nostras que vocantur Hermanitz et Malojowitz 
prope monasterium Wilhelmove...cum omnibus pertinenciis...cum silva dicta Kozojed, et utroque littore fluminis 
prohibiti, nomine Dubrawitz... RBM II., s. 539, č. 1245. Dobner VI., s. 386–387, č. 9.
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břehy skrytými, zapovězenými, což lze považovat za právo říčního rybolovu v určitém úseku 

řeky.544 V dnešní době probíhá východní hranice katastru Heřmanic středem řeky Doubravy v 

místech, kde k nim přiléhají zbytky lesa s pomístním názvem Kozojedy (obr. 81, 83), taková situace 

již byla ustálena v roce 1281.

Obvyklá právní forma „se všemi příslušenstvími,“ „cum omnibus pertinenciis“, listina také 

obsahuje výslovné právo „kobylího pole.“545 Svým obsahem se toto právo řadilo mezi pozemkové 

služebnosti546, bylo vázáno na určitý konkrétní pozemek, louku, luh nebo pole vhodné pro chov 

plemenných klisen. Lokalizace tohoto pozemku v okolí Heřmanic je složitější. Předpokládá se,       

že takové pozemky bývaly v údolích řek a potoků, v místech občas zaplavovaných.547 Takové místo 

se podařilo lokalizovat548 v terénu (obr. 96), ačkoliv již upadlo v zapomnění, na rozdíl od toponyma 

Kozojedy. Protáhlý tvar heřmanického katastru byl tedy stabilizován, přesněji řečeno jeho podélná 

osa, již v roce 1281.

Tato listina (obr. 177) dokládá také přítomnost rybníků a vodních mlýnů v oblasti.549 Dále je 

v ní zmíněna existence kaple zasvěcené svatému Benediktu,550 část dnešního kostela sv. 

Bartoloměje (obr. 21, 91, 92). Bez zajímavosti není ani způsob, jakým smlouva lokalizuje 

prodávaný majetek, vesnice s příslušenstvím, které se nalézají mezi klášterními državami.551 Pokud 

sledujeme v dochovaných listinách kontinuitu vymezení území příslušného k Heřmanicím jak je 

vypočteno v roce 1281, tak je vidět pozoruhodná životnost a stabilita, v roce 1577 jsou v soupisu 

prodávaného majetku vilémovkého kláštera uvedeny mimo jiné Heřmanice s mlýnem a řekou.552

V listině z roku 1281 (obr. 177) není ani zmínka o vesnici Bučovice, která se nalézá v menší, 

severozápadní části heřmanického katastru (obr. 23), je tedy téměř jisté, že vznikla až poté, 

„oddělením“ asi třetiny plochy tohoto území. První písemná zmínka o její existenci je z roku 

                                               
544Sameš, 1934, s. 23.
545...cum piscationibus, molendinis, virgultis, pratis, pascuis, agris cultis et incultis, cum jure et libertate campi 
jumentorum, quod vulgo kobile pole dicitur, et omnibus libertatibus atque juribus villarum earundem hereditarie 
perpetue possidendas. RBM II, s. 539, č. 1245. Dobner VI., s. 386–387, č. 9.
546Tam, kde se pod širým nebem chovaly plemenné klisny, mohl jejich vlastník v období od sv. Havla ke sv. Jiří užívat 
k průchodu, ne k pastvě také pozemky sousedů. V. VANĚČEK, České „kobylí pole“ jako právní instituce, Praha, 1959.
547Václav VANĚČEK, České „kobylí pole“ jako právní instituce, Praha, 1959, s. 4.
548Autorova nevlastní matka Jana Pehalová si vzpomněla, že ještě v 50. letech 20. století se jménem „kobylí louka“ 
označovala vlhká, svažitá louka na levém břehu potoka tekoucího od Moravan směrem do Doubravky v oblasti severně 
od Bučovic, směrem k Moravanům. Nynější dotazy v okolí po tomto názvu již byly neúspěšné, upadnul v zapomnění. 
Viz mapa ZM 13–43–09, 1:10 000; Z 90 mm, J 345 mm, v okolí tohoto bodu. Viz obr. 96.
549...cum piscationibus, molendinis,… RBM II, s. 539, č. 1245. Dobner VI., s. 386–387, č. 9.
550Jus quoque patronatus, quod habemus in capella b. Benedicti, que est in prefata villa Hermanitz, permisimus ad 
abbatem et fratres predictos cum universitate transire. RBM II., s. 539, č. 1245. Dobner, VI., s. 386–387, č. 9.
551Duas villas nostras que vocantur Hermanitz et Malojovitz prope monasterium Wilhelmove inter possessiones ipsius 
monasterii sitas vendidimus... RBM II., s. 539, č. 1245.
552...dirutum monasterium willemoviense cum... pago Budssovitz, pago Herzmanicz cum molendino & flumine,...
Dobner, VI., s. 470, č. 80. Solař, 1868, s. 416.



77

1318553 a vzápětí ze 16. dubna 1320.554 Nemá vlastní katastr, leží jako osada na katastru Heřmanic 

(obr. 23). I to nepřímo dokládá, že je mladší než Heřmanice, vznikla v letech 1281–1318 (1320), 

jedná se o krajní data, patrně tak, že rozhodnutím pozemkové vrchnosti v tomto případě 

vilémovského kláštera se „oddělila“ zemědělsky obdělávaná část původního celistvého katastru 

Heřmanic (obr. 23), na které vznikla další vesnice, která nejspíše umožnila lépe hospodářsky využít 

tuto část do té doby jednotného katastru. 

Jedná se o překvapivé zjištění, v této době kolem roku 1300 docházelo naopak k procesu 

přesně opačnému, totiž zániku sídlišť v souvislosti s velkou přestavbou krajiny, tedy ke koncentraci 

osídlení. Na příčiny tohoto jevu v tomto čase a prostoru můžeme nahlížet tak, že Heřmanice nebyly 

schopny hospodářsky pokrýt celý svůj katastr a vznikla potřeba další sídelně hospodářské jednotky. 

Vztah tohoto procesu k emfyteusi může být ten, že v uvedeném časovém intervalu došlo k převodu 

Heřmanic na německé právo, reorganizaci původní plužiny do podoby, kterou zachytil Stabilní 

katastr, vzniku rychty a k emfyteutickému vysazení Bučovic. 

Nejstarši zmínky o Bučovicích v podobě šlechtického predikátu naznačují, že vilémovský 

klášter poskytnul toto území k emfyteutickému vysazení Bučovic drobnému šlechtici, který vesnici 

vybudoval a pak na ní hospodařil, přičemž podobný proces proběhnul zároveň v Heřmanicích, kdy 

tato již existující vesnice byla převedena na emfyteusi a vzniknul i zemědělský dvůr, curia,              

v novověku označovaný jako panský dvůr, zde patrně rezidenčního typu. V listinném materiálu se 

objevuje šlechtický predikát „z Heřmanic“ poprvé v roce 1318, dále pak v letech 1339, 1348, 

1387,555 1398556 (predikát) a vlastní dvůr je doložen roku 1350. Vlastník tohoto dvora, Modliboch 

z Heřmanic se vůbec poprvé objevuje mezi svědky na listině z roku 1339, kdy klášter emfyteuticky 

vysazuje mlynáři a jeho ženě mlýn pod Mladoticemi na řece Doubravě.557

Představu o době, kdy vznikaly Bučovice poněkud osvětluje i místní tradovaná pověst558 o 

                                               
553Testes Otto de Cun (en)yla, Weslaus de Mankowa, Martinus de Mankowa, Henech de Dlusyna, Genys de Chluma, 
Bhle de Smyrsan, Martinus de Zgylna, Troyanus de Morauan, Petrus de Jursycow, Urbanus de Budyssoua, Krsapa de 
Herzmanicz, Bohuslaus de Hostacowa. RBM III., s. 188, č. 456.
554

Svědci:... Trojan z Moravan, Urban z Budišovic, Mikuláš z ...efanova, Hertvík z Ostružné, Martin z (uříznuto), 
Martin Žid... Josef Tichý, Neznámá listina vilémovského kláštera, in: Časopis národního muzea (vědy společenské), 
131/1, Praha, 1962, s. 69–74.
555Gira de Jenicow fatetur se a Domino Abbate et Conventu Willemoviensi villam Malczie ad dies vitae sua 
possidendam accepisse dd. die VIII. Junii A. 1387.
...ego Gira de Genicow recognosco tenore presencium ...Dominis Andrea Abbate et toto Conventu monasterii 
Willemoviensis...villam ipsorum Malczie nuncupatam in districtu Libiciensi sitam ad tempora duntaxat vite mee... 
...viros amicos meos Cunssiconem de Hermanicz, Nicolaum dictum Lelek de Baczkow... Dobner VI., s. 430–431, č. 46.
556Transactio, super villis Hermanicz, et Parzizow, inter Abbatem et Conventum Willemowiensem ex una, et 
Cunssiconem cum filio Modliboch parte ex altera, dd. Pragae die. S. Stephani A. 1398. Dobner VI., s. 440, č. 53
Sameš, 1934, s. 86.
557

RBM IV., vol. 2., s. 281–282, č. 722, Dobner VI, s. 401–402, č. 22.
558Je velice zvláštní, stejně jako o zaniklé vesnici Rouzeň (viz dále), jedno mají společné, totiž to, že se takové pověsti 
nevyskytují v běžně publikovaných souborech lidové slovesnosti, ostatně se od nich silně liší, ani etnografové něčemu 
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jejím vzniku. O Heřmanicích a jejím vzniku žádná taková pověst neexistuje. V místě dnešních 

Bučovic559 se měl pást dobytek, včetně koní, který se tam stěhoval z blízkých Moravan a bylo 

potřeba lidí, kteří by se o něj starali. Bylo to v době kdy již existovaly dnešní Heřmanice. Proto 

přišli první obyvatelé z dnešní osady Blatnice560, bylo to celkem šest rodin a usadili561 se v místě 

dnešních Bučovic. Dobytek pak pásli na svazích kolem Bučovic směrem k vrchu „Hradci“.

Zpočátku jsem této pověsti nevěnoval valnou pozornost562, při podrobnějším pohledu ale její 

nosné části mohou mít značnou výpovědní hodnotu. Šokující je podrobnost o tom, že měli přijít z 

asi 40 km vzdálené Blatnice, to je dnes bezvýznamná osada u Malče (okres Havlíčkův Brod) pod 

Železnými Horami. Je to tak překvapivý detail, na první pohled se nezdá být věrohodný. Ale jen na 

první pohled. Při studiu pramenného materiálu týkajícího se vilémovského kláštera jsou k dispozici 

jednotlivé izolované zmínky o existenci klášterního majetku v této oblasti. Je to dané značnou 

neúplností dochovaných listin, stejně jako skutečností, že zdaleka ne všechny majetkové převody 

byly ve středověku zlistiňovány. Heřmanice, stejně jako Blatnice se nacházají v oblasti údolí řeky 

Doubravy, ovšem na opačných koncích, při pohledu na mapu vynikne koncentrace jednotlivých 

území v majetku vilémovského kláštera, které zřejmě tvořily souvislý velkostatek. 

Objev nového neznámého písemného pramene může podstatně doplnit představu o 

majetkové držbě ve středověku, což se ukázalo nedaleko Blatnice u vesnice Sloupný563. Je tedy 

možné, že máme před sebou doklad o příslušnosti Blatnice k vilémovskému klášternímu 

velkostatku a zároveň o přesunu obyvatel v rámci jedné majetkové domény. Takovéto transfery 

nebyly již v raném středověku ničím neobvyklým, byť jen zcela výjimečně se dokládají tak dobře 

jako počátky osídlení lesa Črnína.564 Tato pověst skutečně naznačuje vznik Bučovic v pozdější době 

                                                                                                                                                           
takovému nevěnují pozornost, určitou výjimku tvoří pověst o Krysaři z Hameln, která je někdy interpretována jako 
vzdálený odraz poměrů doby, kdy se pod vedením lokátorů vydávali osadníci ze Saska kolonizovat Moravu. Tuto teorii 
rozvíjel opavský archivář Wolfgang Wann (1903–1976), byla podpořena lokalizací, do té doby jen z archivních 
pramenů známé, zaniklé vesnice Hamlíkov Ervínem Černým v r. 1958, v lesích u obce Podomí na Drahanské 
vrchovině. Wolfgang WANN, Der Rattenfänger von Hameln. Hamelner Landeskinder zogen aus nach Mähren. In: 
Jahrbuch für sudetendeutsche Museen und Archive 1993–1994. München, Sudetendeutsches Archiv 1994, s. 31–72.
Ervín ČERNÝ, Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin, Historicko – geografická studie v 
regionu Drahanské vrchoviny, Brno, 1992, s. 75.
Ervín ČERNÝ, Dáša ZOUHAROVÁ, Drahanskou vrchovinou, Podomí, 1998, s. 46.
559Pověst dále odvozuje vznik tohoto názvu Bučovice od slovesa bučet, tedy bučící dobytek dal vesnici jméno, což je 
typický příklad odvození místního jména v lidové slovesnosti, je ovšem mylný, další prvky této legendy ovšem nelze 
jen tak přejít mávnutím rukou. 
560dnešní katastrální území Hranice, okres Havlíčkův Brod.
561Pověst praví, že to byl rodu Tučků, což považuji za sporné a uvádím jen pro úplnost.
562Byť orální historie je dnes považována za regulérní formu pramenů k určitému tématu, obvykle zachycení lokální
historie či tradic. 
Miroslav VANĚK, Pavel MÜCKE; Hana PELIKÁNOVÁ, Naslouchat hlasům paměti: Teoretické a praktické aspekty 
orální historie. Praha, 2007.
563Josef Tichý, Neznámá listina vilémovského kláštera, in: Časopis národního muzea (vědy společenské), 131/1, Praha, 
1962, s. 69–74.
564Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 175–176.
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než Heřmanic, poté co toto území koupil v roce 1281 vilémovský klášter a ten v rámci 

kolonizačních aktivit přesunul část obyvatel v rámci svého dominia.

Takové atypické pověsti zdá se osvětlují z jiného úhlu co se v tom daném území dělo v době 

počátků „dlouhé vlny“ kolonizace, detaily, které ze spoře se vyskytujících listin nelze vyčíst, totiž 

jak mohla vlastní zakládací akce sídliště vypadat, co si o ní místní obyvatelé ústní tradicí předávali. 

Kolektivní paměť, pramen zajisté nespolehlivý, různě komolený během staletí, ale při konfrontaci 

s doložitelnými fakty stojí za to mu věnovat pozornost.565

Představa o vzniku Bučovic v místech kde se svazích pásl dobytek znovu vyvolává 

představu o lokalizaci onoho jure et libertate campi jumentorum, quod vulgo kobile pole dicitur, kde 

vlastně v okolí středověkých Heřmanic leželo. Vývojem tohoto institutu se zabýval Vratislav 

Šmelhaus566, má poměrně archaický ráz, stáda polodivokých klisen byla v raném středověku velmi 

ceněnou komoditou. Takové pastviny byly údolích řek a potoků, v době jejich zaplavení se 

zdržovali koně nad těmito pozemky a tímto mechanismem se cestou dlouholetého zvyku vyvinula 

tato pozemková služebnost, kdy sezonně zaplavovaná a tedy i žírná pastvina byla pozemkem 

panujícím, a okolí pozemky výše na svazích pozemky služebnými.567 Přesně takové území se 

nachází severovýchodně od Bučovic v údolí potoka v povodí Doubravky, které je dodnes mokřinaté 

a dodnes zčásti zalesněné (obr. 96). Celé toto mokřinaté údolí v těsné blízkosti Moravan tvoří patrně 

stejně jako v roce 1281 katastrální hranici Heřmanic. Pokud do těchto míst (obr. 96) lze klást onen 

campus jumentorum z roku 1281, jakože pro to svědčí mokřinatá charakteristika údolí, okrajová 

poloha na hranici katastru a místní pověst568, tak tedy listina z roku 1281 poměrně přesně 

charakterizuje rozsah převáděného území, jehož hranice se od roku 1281 nijak nezměnily.

Druhou listinou, ve níž lze nalézt zmínky o rozsahu zcizovaného majetku, je kupní smlouva 

z roku 1350 (obr. 188), kterou bratři Ješek z Mrchojed a Modliboch z Heřmanic prodávají dvůr 

v Heřmanicích, tak jak jim odjakživa náležel569 a sice Křišťanovi a jeho ženě Maruši, a to týmž 

právem, jako oni sami drží beze všech platů doživotně Heřmanice a Mrchojedy od vilémovského 

                                               
565Jedním z příkladů je pověst tradovaná německým obyvatelstvem o založení Vysoké (okr. Havl. Brod), do r. 1945 
Hochtánova o tom, jak putovali tři rytíři údolím řeky Sázavy a založili osadu.Jaroslav DAVID – Pavel ROUS, 
Neviditelní svědkové minulosti – Místní a pomístní jména na Vysočině, Praha, 2006, s. 127.
566Kapitoly z dějin zemědělství a lesnictví – vývoj zemědělské výroby v Českých zemích v době předhusitské, Prameny 
a studie 21, Praha, 1980, s. 39–41.
567Vratislav Šmelhaus, Kapitoly z dějin zemědělství a lesnictví – vývoj zemědělské výroby v Českých zemích v době 
předhusitské, Prameny a studie 21, Praha, 1980, s. 40–41.
568Louka se nalézala v okolí polohy ZM 13–43–09, 1:10 000; Z 90 mm, J 345 mm, ale pomístní jméno již upadlo v 
zapomnění. Viz obr. 96.
5691350 iul. 25. Heřmanice. Fratres Jesco de Mrchojedy (Mrchogyed) et Modliboch de Heřmanice (Herzmanicz) unam 
curiam in Heřmanice, eis a monasterio in Vilémov (Wylemowensi) ad vitae eorum tempera traditam, vendunt.
RBM V., fasciculus 3, s. 466, č. 901. 
Jesco de Mrchogyed, et Modliboch de Herzmanicz fatentur se vendidisse unam Curiam in Herzmanicz Christano pro X. 
sexagenis grossorum Pragensium quod bonum Herzmanicz a Monasterio Willemoviensi ad amborum dies vitae fuit 
traditum dd. Herzmanicz in die Sancti Jacobi Anno 1350. Dobner VI., s. 407, č.29.
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kláštera. Prodávající se zavazují se svými syny, Ješek s Radslavem z Habrů a Modliboch s Ješkem 

z Heřmanic, dvůr zapravit a povolují jej Křišťanovi dále prodat, nekoupí-li jej sami, případně 

postoupit příteli, zemře-li dříve než Ješek a Modliboch. Po jejich smrti má Křišťan nebo jeho 

nástupci držet dvůr týmž právem jako ostatní obyvatelé vsi.570

Tato latinsky psaná listina obsahuje571, dvě česká dobová toponyma „strucha“ a „strany“572

s jejich slovním vymezením v terénu, společně s cestou zvanou strata Wylcanovensi.573

Předpokládaná lokalizace agris Modlibochonis a pod nimi ležící medietate rubetarum na pravý břeh 

potoka Doubravky nám ukazuje část západního okraje středověkého „katastru“ Heřmanic 

v polovině 14. století jako rozkládající se na pravém břehu potoka Doubravky, který tvoří v dnešní 

době jeho hranici směrem k sousednímu Vilémovu. V roce 1350 zde byla téměř jistě hranice 

katastrů také a v roce 1281 tomu nejspíše nebylo jinak. Uvedený Ješek z Mrchojed měl svůj 

predikát podle nedaleké, před rokem 1400 zaniklé vesnice Mrchojedy (obr. 4, 48).574

Bez zajímavosti není ani výčet jednotlivých částí obhospodařované krajiny, v roce 1281 

...cum... virgultis, pratis, pascuis, agris cultis et incultis... cum silva dicta Kozojed,...
575 a v roce 

1350 ...cum agris ad ipsam pertinentibus atque medietate rubetarum....576 V roce 1281 krajina 

obsahovala kromě lesa, který se v údolí Doubravy zčásti dochoval v podstatě dodnes v původním 

rozsahu, pastvin a luk, také křoviny, virgultis, které jsou patrně v roce 1350 označeny jako rubetis, 

což je považováno za jakési „lesopole“, plochu, která pomalu zarůstala lesem577, vyklučením 

kterého ovšem vznikla. 

Etymologicky se domnívám, že toto slovo mohlo označovat též paseku, odvozeno od slova 

rubus, které botanicky označuje rod ostružiník, vytrvalé keře množící se mimo jiné odnožemi, které 

                                               
570Karel BERÁNEK, Věra UHLÍŘOVÁ, Inventář fondu Benediktini – Břevnov. I. díl – Listiny 993–1948, Praha 1967, 
signatura 106.
571…cum agris ad ipsam pertinentibus atque medietate rubetarum, que vulgariter „strany“ nuncupatur, sub agris ¨
Modlibochonis a strata Wylcanowensi usque ad decursum aque, qui decursus vulgariter „strucha“ vocatur, cum omni 
iure et libertate ad ipsam curiam spectantibus viro discr. et. hon. RBM V., fasciculus 3, s. 466, č. 901.
572Historické toponymum „strany“ můžeme bez potíží ztotožnit s dnešním lesem „stráně“ na pravém břehu Doubravky, 
který je v listině vymezen „od cesty Vlkanovské až k potůčku strouha“. Viz mapa s komentářem na obr. 28.
573Není jasné co tento název znamená, pokud nejde o chybu písaře při zápisu názvu sousedního Vilémova, tedy strata 
Willemoviensi, pak by se jednalo o cestu vlkanovskou. Vlkanov je v dnešní době malá, bezvýznamná ves sousedící s 
Ovesnou Lhotou nedaleko Smrdova (Sázavky), na okrese Havlíčkův Brod. Tato vesnička je doložená poprvé pozdně, až 
k r. 1591, ovšem občas se v literatuře předpokládá, patrně důvodně, pobočná větev Haberské stezky mezi (Vilémovem) 
Habry, Světlou (nad Sázavou) a Humpolcem. Ve Smrdově a Světlé je doloženo vybírání cla, Tato komunikace by v 
okolí Vlkanova prudce změnila směr na jih ke Světlé a Humpolci, to by vysvětlovalo komunikační význam Vlkanova, 
je to ovšem spekulativní, nikoliv nemožné.
574Zdeněk PEHAL, Zaniklá středověká vesnice Mrchojedy, katastrální území Sirákovice, okres Havlíčkův Brod, 
východní Čechy, Zpravodaj Muzea v Hradci Králové, Hradec Králové, 2006, s. 150–162.
575RBM II., s. 539, č. 1245.
576RBM V., fasciculus 3, s. 466, č. 901.
577Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 320.
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po vykácení lesa rychle osídlují prosvětlené plochy vzniklých pasek. To platí především o maliníku, 

Rubus idaeus, v menší míře ostružiník Rubus plicatus.578

Při detailním průzkumu okolí Heřmanic a porovnání dnešního stavu krajiny a situací v 

listině v roce 1281 a 1350 je na místě si položit otázku, zdali v roce 1281 prodávané vesnice s 

příslušenstvím byly již převedeny na emfyteutické právo či nikoliv. Schematická představa 

vycházající z toho, že vesnice prodali klášteru Lichtenburkové (význační kolonizátoři) by mohla 

svádět k tomu, že již ano, zvláště když uvážíme, že nejstarší smlouva z okolí, výslovně označená za 

emfyteutickou je z roku 1279. To by zdánlivě podporovala představa mlýnů v této oblasti, 

molendinis, které jsou považovány za doklad vyspělejšího zemědělství, kdy vzrůstající výnosy

reorganizovaných polních ploch si vynutily zavedení výkonnějších způsobů mletí obilí než ručními 

rotačními mlýnky.579

Nemusí to být ovšem vůbec takto jednoznačné, zavedení emfyteuse u již existujících vesnic 

představovalo časově, finančně i lidsky náročný úkol spočívající mimo jiné v reorganizaci 

obdělávaných ploch, jejich úplně jiném uspořádání. Starší způsob obdělávání zemědělské půdy    

před zavedením trojpolí předpokládal podstatnou část všech polí ležet neobdělanou, úhorem, tak by 

se mohl vyložit obrat v listině z roku 1281 „s polmi obdělanými i neobdělanými“, cum agris cultis      

et incultis, Stejně jsou vypočteny pole v bojanovském újezdu, který byl ad dies vitae postoupen 

Jindřichu z Lichtenburka za účelem převodu na emfyteusi.580 Zatímco v listině z roku 1350 se 

prodává dvůr s polmi k němu příslušejícími, cum agris ad ipsam pertinentibus581, to evokuje 

představu již zavedeného trojpolí, kdy podíl úhoru byl již mnohem menší. 

Ostatně použití obratu v listině z roku 1281 ...et omnibus libertatibus atque juribus villarum 

earundem hereditarie perpetue possidendas582 v této kupní smlouvě nikoliv ve smyslu                     

že by prodávající Lichtenburkové obě vesnice drželi podle nového práva, nýbrž ve smyslu dědičné 

držby, tedy plného držení a tím i pevné a trvalé koupě.583 Podobným dokladem takového 

majetkového převodu je v diplomatáři vilémovského kláštera smlouva o darování vsi Opočnice, 

villam Opocsenice. V konfirmační listině sepsané dne 11. 10. 1223 potvrzuje Peregrinus, Pragensis 

ecclesie episcopus existenci zbožného daru, pro remedio anime sue, který Sezema z Kostomlat 

[Zezema dominus de Coztomlat] předává, tradidit pacifice dědičným právem, hereditario iure 

                                               
578Slavomil HEJNÝ – Bohumil SLAVÍK, editoři, Květena České socialistické republiky, Praha, 1988, s. 49–50.
579Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 287–292.
580...districtum Boyanowyensem ex toto desertum,... suscepimus ad locandum et ad fructus uberiores reformandum,... 
...cum omnibus villulis... cum agris cultis et incultis... RBM III., 1890, s. 594-595. Dobner VI., s. 400–401, č. 21.
581RBM V., fasciculus 3, s. 466, č. 901.
582...a veškerá práva a svobody k těmto vsím, které nepřetržitě dědičně drželi...
RBM II., s. 539, č. 1245. Dobner VI., s. 386–387, č. 9.
583

Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 224 a poznámka č. 57 na s. 688.
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possidendam vilémovskému klášteru, ad usus devotorum fratrum, scilicet abbati ac conventui eius

de Wilemov.584

Proto se domnívám, že k převodu Heřmanic na emfyteusi došlo až v intervalu let 1281-

1350, v každém případě až po prodeji těchto vesnic vilémovskému klášteru. Smlouva z roku 1350 

dokládá mimo vší pochybnost již proběhlé emfyteusování celých Heřmanic.

Přesněji řečeno před rokem 1318, kdy je doložen poprvé Křapa z Heřmanic. Protože ves 

Heřmanice je dochovanými listinami uváděna ve vlastnictví vilémovského kláštera až do roku 1577 

je jisté, že buď přímo tento Křapa nebo jeho otec dostal do pronájmu vesnici Heřmanice, 

analogicky ač se o tom nedochovala listina můžeme předpokládat za účelem hospodářského 

pozdvihnutí, čili emfyteusování. Takových nájemních smluv, kdy byla vesnice pronajata drobnému 

šlechtici je dochováno u vilémovského kláštera několik. Do tohoto období lze také klást vznik 

hospodářského dvora, který si vybudoval jako svoje sídlo a který v roce 1350 prodali jeho nástupci 

Křišt’anovi. Tento interval je možné ještě více zúžit, když si uvědomíme, že benediktini podle zásad 

svojí řehole žili především z pozemkové renty.585 Proto předpokládám, že k emfyteutickému 

pronájmu Heřmanic došlo krátce po roce 1281, kdy klášter tuto vesnici koupil od Lichtenburků.    

Do tohoto období bezprostředně po roce 1281 lze tedy klást vznik nejenom heřmanické rychty586, 

ale i novou parcelaci pozemků, která se dochovala v podstatě až dodnes v podobě zachycené 

indikační skicou mapy Stabilního katastru (obr. 20).

Kupní smlouvu z roku 1281 týkajících se dvou vesnic a jimi obhospodařovaného území       

a smlouvu z roku 1350 dělí pouze 69 let. Zatímco smlouva z roku 1281 ještě patří do hlubokého     

13. století, týká se celých vesnic a jejich příslušenství, jen rámcově určeného, tak smlouva z roku 

1350 se týká toliko jednoho hospodářského dvora, detaily jehož prodeje a dalšího osudu jsou 

pečlivě určeny. Tato smlouva je rozhodně „modernější“ a „pečlivější“, ukazuje podstatné právní 

změny a nazírání na majetek, k nimž během pouhých několik desítek let zde došlo. Celé Heřmanice 

byly převedeny na emfyteusi, přičemž emfyteutická držba celé vsi nebo její části mohla být 

předmětem směny.

Tečku za komplikovaným poznáním přechodu Heřmanic (obr. 19, 89) a sousedního Pařížova                  

na emfyteusi je listina (obr. 189) sepsaná 26. 12. 1397, která je rozhodčí nález ve sporu o vesnice 

Pařížov a Heřmanice mezi Kunešem a Modlibochem z Heřmanic na straně jedné a vilémovským 

klášterem na straně druhé.587 Jindřich z Lacenboka a Hovorka, purkrabí žlebský, jako rozhodci588, 

                                               
584CDB II., 1912, s. 242, č. 252. Dobner VI., s. 381–382, č. 2.
585Pavel VLČEK – Petr SOMMER – Dušan FOLTÝN, Encyklopedie českých klášterů, Praha, 1997, s. 25.
586Povědomí o parcele, kde byla rychta se dochovalo, viz mapa s komentářem na obr. 21.
587Transactio, super villis Hermanicz, et Parzizow, inter Abbatem et Conventum Willemowiensem ex una, et 
Cunssiconem cum filio Modliboch parte ex altera, dd. Pragae die. S. Stephani A. 1398.
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vydali rozhodčí nález, že klášter zaplatí Kuneši a Modlibochovi 50 kop grošů, a sice tak, že o sv. 

Jiří a na sv. Václava po 25 kopách a poskytne dřevo ze svých lesů.589 Poté vesnice Heřmanice        

a Pařížov přejdou do klášterního majetku590, Heřmanice vrátí klášteru Kuneš o sv. Václavu         

s 20 měřicemi (korci) žita.591 Dědičná rychta v Pařížově zůstane podle tohoto privilegia Kunešovi,

synu Modlibochově a jeho dědicům. 592

Výslovný termín dědičná rychta, iudicio...sibi & heredibus suis znamená sám o sobě, že 

uvedené vesnice již byly převedeny na německé právo, a to před rokem 1397, odpověd´ na otázku, 

kdy se tak v případě Pařížova stalo, nabízí předchozí řádky. Listina z roku 1397 naznačuje těsnou 

vazbu mezi těmito dvěma sousedícími vesnicemi. Je hodně pravděpodobné, že někdo z předchozích 

držitelů Heřmanic, možná i přímo předek Kuneše a Modlibocha z Heřmanic zároveň dostal od 

kláštera, kromě Heřmanic také Pařížov „do života“ a tím k emfyteusování.

Z hlediska vývoje osídlení zato můžeme sledovat, jak se s nástupem emfyteuse změnilo 

uspořádání osídlení. Románský kostel v Pařížově593 (obr. 87, 88) stojí na okraji dnešní vesnice, 

osamoceně nad srázem řeky. V jeho blízkosti identifikoval archeologický průzkum stopy staršího 

osídlení 12. a 13. století.594 S převodem na emfyteusi došlo zřejmě k jinému uspořádání polních 

ploch a přesunu vesnice na dnešní místo, na protější, pravou stranu řeky. Tam kde stojí Pařížov 

dodnes.

Na závěr podkapitoly o vývoji heřmanického katastru v souvislosti s emfyteusí je možné 

shrnout, že toto území, které je poměrně dobře podložené listinnými prameny, přehledně 

geograficky určené přírodními útvary – údolími vodních toků spolu s pomocnými metodami 

překvapivě plasticky dokládá vývoj osídlení od jeho kořenů ve 12. století až po zavedení emfyteuse. 

To v daném regionu není vůbec běžné a spojením různých poznávacích metod před námi vyvstane 

příběh Heřmanic, sousedního Pařížova a jejich katastrů ve 12.–14. století.

                                                                                                                                                           
Dobner VI., s. 440, č. 53. SAMEŠ, 1934, s. 86.
588viros Dominum Henricum dictum Laczenbok, Howorca Purgravium pro tunc in Sleb, tanquam arbitros, arbitratores... 
Dobner VI., s. 440, č. 53.
589Karel BERÁNEK, Věra UHLÍŘOVÁ, Inventář fondu Benediktini – Břevnov. I. díl – Listiny 993–1948, Praha 1967, 
signatura 185.
590...ipsos prefatus Abbas & Conventus de villis hujusmodi Herzmanicz & Parzizow cum sylvis, & ipsarum universis 
pertinenciis libere intromittant;... Dobner VI., s. 440, č. 53.
591…Cunssico curiam, sive araturam ibidem in Herzmanicz …festum s. Venceslai…cum viginti mensuri siliginis que in 
vulgo Korczones dicuntur…Abbati et Conventui…. resignare debet… Dobner VI., s. 440–441, č. 53.
592Litera tamen privilegiali super iudicio in Parzizow, quam a prefatis Abbate & Conventu, vel monasterio ipsorum 
obtinet , sibi & heredibus suis semper salva. Dobner VI., s. 441, č. 53.
593Jiří VARHANÍK, Pařížov (okr. Chrudim) – nadstandardní refugium ve věži vesnického románského kostela. In: 
Archaeologia historica, 33, Praha, 2008, s. 377–386.
594Zdeněk SMETÁNKA, Jiří ŠKABRADA, Nové poznatky o raně středověké architektuře na Čáslavsku, Umění 23, 
Praha, 1975, s. 262–265.
Jiří VARHANÍK, Pařížov (okr. Chrudim) – nadstandardní refugium ve věži vesnického románského kostela. In: 
Archaeologia historica 33, Praha, 2008, s. 377–386.
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Středověké katastry u vesnic Drobovické komendy

Představují další doklad z první poloviny 13. století dokládající existenci katastrů jednotlivých 

vesnic je darování několika vesnic a Slubického lesa.595 Tato potvrzovací listina krále Václava 

spečetěná dne 7. července roku 1242 popisuje z hlediska vývoje osídlení dvě skupiny majetků, 

vzdálené od sebe v prostoru a lišící se také od sebe stupněm vývoje sídel. Proto si zaslouží 

pečlivější rozbor, představuje nejenom první zmínku o převáděných statcích, jednotlivých 

vesnicích, ale ukazuje také stav osídlení patrně před nástupem emfyteuse. Je to jednak skupina 

vesnic jižně od Čáslavi, které jsou zmíněny v jedné skupině596, dále pak Slubický les, jehož hranice 

jsou vymezeny jen velmi rámcově597, nepochybně se jednalo o řídce osídlené, spíše však úplně 

pusté území, přičemž není známo jakým způsobem tento les Jan z Polné nabyl, patrně však jako 

nějakou výsluhu od panovníka, on nebo jeho předek, mohl to být jeho otec Zbraslav, o kterém 

kromě jména nevíme nic. V této listně je ostatně donátor důsledně označován jako nobilis vir 

Johannes, filio Zbrazlai, přídomkem z Polné je označován až později.598

Další pozornost zaměřím na skupinu vesnic jižně od Čáslavi, Drobovice a Přibyslavice 

existují dodnes, vesnice označená v latinském transkriptu jako „Zamplez“ je uváděna ještě v účtech 

drobovických křižovníků599 v letech 1404 až 1409 jako „Samoplesy“, poté její stopy v písemných

pramenech mizí. Její lokalizace je nejasná, ale v budoucnosti perspektivní600, zatímco název            

a poloha vesnice označené „Vrose“, která se prameny mihla jen jednou, představuje naprostou 

záhadu. Ať již byl zakladatelem vsi Přibyslavice kdokoliv, je jisté že osídlovací aktivita lesního 

masivu na okraji Čáslavské kotliny začala již před příchodem německých rytířů do Drobovic, kteří 

v ní ovšem pokračovali, založením sousedních Kozohlod. V Přibyslavicích dodnes stojí kostel, 

                                               
595Název tohoto původně zcela lesnatého území je podle potoka Slubice (obr. 109), nikoliv jak předpokládala starší 
literatura jako totožný s libickým újezdem. Josef KALOUSEK, O újezdě Libickém, Památky archaeologické a 
místopisné 10, Praha, 1874–1877, s. 654–672.
Ondřej FELCMAN, František MUSIL a kolektiv, Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526), 
Praha, 2009, s. 170.
596Wencezlaus rex confirmat…   Johannes, filius Zbrazlai... magistro et fratribus hospitalis sanctae Mariae 
Theutonicorum...videlicet villam Drobovic et Pribizlauic et Zamplez et Vzose ac dimidiam partem ville de Winar cum 
onmibus pertinenciis earumden, dederit eciam eis silvam, que Zlubichki dicitur...
CDB IV/1., s. 74–75, č. 13, RBM I., s. 504, č. 1064.
597...silvam, que Zlubichki dicitur, que iacet Camenicam et Dubraunicam rivulos et protenditur a primo exitu seu ortu 
eorumdem rivvorum per descensum usque ad bona filie sue Anne et usque ad vvillas Branisow et Marcwartic et usque 
in Prehod... CDB IV/1., s. 74–75, č. 13, RBM I., s. 504, č. 1064.
598Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 79.
599František GRAUS, Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II., Praha, 
1957, s. 458–461.
600K její lokalizaci ve starší literatuře viz Václav FLAJŠHANS, K článku Tillovu, Národopisný věstník
Českoslovanský 11, Praha, 1916, s. 362–363.
August SEDLÁČEK, Místopisný slovník historický Království českého, Praha, 1998.
František ROUBÍK, Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha, 1959.
Jedná se o zcela obecné, namnoze zavádějící lokalizační údaje, podrobné studium prováděné autorem, mimo jiné 
v rozsáhlém lesním masivu jižně od Adamova (okres KH) směrem ke Kozohlodům zatím nevedlo k úspěchu.
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označovaný jako raně gotický601, v listině o něm není ani zmínka byť jako o kapli, proto soudím že 

vzniknul třeba nedlouho, ale až po roce 1242, zatímco vesnice sama patrně nedlouho před tímto 

datem. Kromě skupiny čtyř vesnic a poloviny vsi Vinaře (obr. 77) obdrželi ještě němečtí rytíři 

patronátní právo kostela v Polné se dvěma vesnicemi, cum duabus villis, které se nazývají dvojí 

Jankov, quarum utraque Jancow vocatur a to se vším příslušenstvím, cum sui pertinenciis. 

Zatímco tedy v případě Slubického lesa znamená rok 1242 datum, od kterého se odvíjí 

intenzivnější osídlování tohoto kraje, tak v případě darované skupiny vesnic již smlouva zachytila 

již stabilizovanou sídlištní síť s pestrým předivem majitelů. O těchto vztazích nevíme skoro nic a to 

jenom z této listiny. A sice kdyby manželka (donátora Jana) po jeho smrti uzavřela nový sňatek602

anebo sama zemřela603, pak utramque villam, quae Potezi nuncupatur a vesnicí Tupadly, druhou 

polovinou vsi Vinaře se vším příslušenstvím604, jak je svrchu poznamenáno605; připadnou 

klášternímu špitálu.606 Listina převádí vesnice i s jejich celými okrsky, jak je výslovně psáno, tedy s 

celými středověkými „katastry“. Uvedené vesnice a lesy, cum omni districtu, ambitu et honore tedy 

měly v době darování již výslovně stanovené, byť v listině bohužel blíže neurčené hranice.

Termín obojí Potěhy, utramque villam, může zpočátku činit nejasnosti, co to znamená. 

Pohled na mapu (obr. 97) ale ukazuje ukazuje v rámci katastru vesnice Potěhy dvě recentní vesnice, 

uvedené Potěhy a Horky. Tak v rámci jednoho katastrálního území na jeho okrajích dvě vesnice 

středověkého stáří. Ve vlastních Potěhách je to kostel sv. Gottharda607 a v Horkách Narození Panny 

Marie608 (pod tímto názvem v roce 1358). V době darování se nezmiňuje žádný kostel v těchto 

vesnicích, i když uvážíme, že patrocinia kostelů se měnila, tak zavěcení sv. Gotthardu v Potěhách 

naznačuje jeho vznik jako původní zasvěcení po roce 1242 a před rokem 1268 (kdy je poprvé 

uváděn), v režii drobovických křižovníků. 

Doklad o farním kostele v Potěhách představuje listina vydaná v Drobovicích v únoru 1268, 

v níž pražský biskup Jan [z Dražic] přiděluje obyvatele vesnice zvané Sitinez do farnosti                   

v Potěhách.609 zároveň jim však uděluje výjimku, priuilegium exemptionis přijímat svátost oltářní       

v Drobovické kapli, Drobowicsensem capellam pro sacramentis ecclesiasticis possint, protože jsou 

                                               
601Alžběta BIRNBAUMOVÁ, Libuše JANSOVÁ, Soupis památek uměleckých a historických v politickém okrese 
Čáslavském, Praha, 1929, s. 284.
602...ad haec de amplitudine pietatis contulerit ipsis post mortem uxoris suae,...
CDB IV/1., s. 74–75, č. 13, RBM I., s. 504, č. 1064.
603...vel si post obitum ipsius alium virum duxerit, viduitatis virtute neglecta,...Tamtéž.
604ac villam de Tupadle, et secundam medietatem supradictae villae de Winar cum omnibus pertinentiis earundem 
villarum , seu omnium alliarum... Tamtéž.
605...quae in praesenti pagina superius sunt notatae...Tamtéž.
606...ante dicto hospitali et fratribus ejus in perpetuum auctoritate regia confirmanus. Tamtéž.
607Karel KIBIC ml., Středověká venkovská sakrální architektura na Čáslavsku, Praha, 2010, s. 125–129.
608Karel KIBIC ml., Středověká venkovská sakrální architektura na Čáslavsku, Praha, 2010, s. 68–71.
609Johannes, Prag. Episc. Homines villae Sitinez parrochiae in Potech deputat. RBM IV., s. 725–726.
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Němci, cum theutonici sint610, zatímco in Potech...clericus theutonicus ibidem non extiterit...611

německý farář není. Ostatně vznik kostela sv. Gottharda je možné klást s velkou pravděpodobností 

mnohem přesněji těsně před rok 1268, protože přidělování osad do farního obvodu se obvykle dělo 

při jeho svěcení.612

Možnost, že v rámci katastru jedné středověké villy Potezi existovala dvě sídliště, z nichž 

jedno zaniklo613, nepodporuje navíc v tomto případě autorem provedený povrchový průzkum, který 

po zaniklém středověkém osídlení na dnešním katastrálním území Potěhy nenalezl ani stopu. 

Představa, kterou povrchový průzkum spolehlivě doložil, že totiž v rámci katastrálního 

území dnešní vesnice ve středověku existovaly vesnice nejméně dvě, přičemž jedna zanikla (a 

někdy i více než dvě) se tedy nejeví bez výjímky.614 Při pohledu na mapu vidíme zajímavý půdorys 

Potěh (obr. 97), pravidelný, kolem podélné osy tvořenou potokem, s kostelem na návsi, jehož vznik 

můžeme datovat do let 1242–1268, což je zároveň období kdy vzniknul půdorys této vesnice 

vykazující typické emfyteutické rysy. Původní vesnice o jejímž půdorysu (patrně nepravidelném, 

neuspořádaném) nevíme nic tak byla v tomto období přebudována na základě emfyteutického 

práva. Zatímco patrocinium kostela sv. Gottharda nejspíše svědčí pro německé rytíře v Drobovicích, 

tak německý farář ani obyvatelé zde při svěcení tohoto kostela v roce 1268 nejsou doloženi. Pouze 

půdorys vesnice, jak se dochoval v indikační skice mapy Stabilního katastru svědčí pro 

emfyteutickou přestavbu této vesnice. K této přestavbě došlo v období vrcholící kolonizace, kdy 

bylo obvyklé umísťovat kostely na náves.615

Podobná situace mohla být v případě v listině z roku 1242 rovněž uvedené vesnice obojího 

Jankova616, kde je obtížněji dokazatelná, pro její nejasnou polohu. Podrobný povrchový průzkum 

katastru města Přibyslavi provedený Oldřichem Málkem a Pavlem Rousem doložil středověké 

osídlení a vyústil v možnou lokalizaci Jankova a jejím ztotožnění se zaniklou vesnicí Jeneč             

u Přibyslavi.617 Další analýza provedená Pavlem Rousem vedla k překvapivým zjištěním618. Tak 

                                               
610Tamtéž.
611Tamtéž.
612Josef KURKA, Archidiakonáty Kouřimský, Boleslavský, Hradecký a diecese Litomyšlská (místopis církevní do roku 
1421), Praha 1914, s. 157.
613Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198-1253), Praha, 2002, s. 249.
614Takto by mohly vypadat původní středověké katastry, kdy byly založeny na okrajích jednoho „katastru“ dvě vesnice, 
z nichž obě přečkaly do dnešní doby. Může to být náhoda, nebo vysvětlení být jinde, ale tato představa je podporována 
těsnou blízkostí vesnice Tupadly (s vlastním katastrem na jehož okraji leží), hned vedle Potěh, jsou tak doloženy dvě 
vesnice středověkého stáří sousedících katastrů, hranici tvoří potok. Formulace v listině …utramque villam, quae 
Potezi nuncupatur… ac villam de Tupadle…. cum districtu, ambitu et honore…, že v roce 1242 již byly takto katastry 
vyměřeny i s vesnicemi a takto se situace dochovala až dodnes.
615Zdeněk BOHÁČ, K metodice studia dějin předhusitského osídlení v Čechách, Historická geografie 17, Praha, 1978, 
s. 23.
616...cum duabus villis, quarum utraque Jancow vocatur, cum suis pertinentiis;...
CDB IV/1., s. 74–75, č. 13, RBM I., 504, č. 1064.
617Viz Pavel ROUS – Oldřich MÁLEK, Keramika ze zaniklé středověké vesnice Jeneč u Přibyslavi, Zpravodaj Muzea v
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předně se ukázalo, že dnešní katastr města Přibyslav zahrnuje na svém okraji velkou plochu se 

středověkým osídlením, pomístní jméno signalizuje jednotný středověký „katastr“ zaniklé vesnice, 

protáhlého tvaru, který s vysokou pravděpodobností obsahoval vesnice dvě, utraque Jancow 

vocatur. 

Tato představa je umocněna pozoruhodným zjištěním, kterého si rovněž povšimnul Pavel 

Rous, totiž tvaru polních parcel na leteckém snímku v místech předpkládaného středověkého plního 

katastru obojího Jankova. Tento snímek silně připomíná archaické polní parcely, jak je známe třeba 

z území Francie a Velké Británie, nepravidelné čtvercové až obdélníkové plochy619, které se na 

našem území nedochovaly. Přestavba zemědělské krajiny ve 13. a 14. století totiž setřela jejich 

stopy, ale jejich existence je nepochybná v souvislosti s používáním starší orební techniky, než 

došlo k jejímu zdokonalení, kdy bylo možné obdělávat dlouhé úzké pásy nově vyměřených 

„gotických“ polních parcel. Zde ovšem zachytil letecký snímek stopy archaické polní parcelace       

z období před emfyteusováním polních ploch. Tyto nepravidelné čtvercovité tvary jsou alespoň 

zčásti zachyceny ještě na mapě Stabilního katastru z roku 1838.

Na základě předchozích zjištění považuji ve shodě s Pavlem Rousem za jisté, že obojí 

Jankov byly původně dvě vesnice založené na jednotném katastru před rokem 1242 a které 

postupně zanikly, ale jejich polní plochy byly nadále obdělávány, ale nebylo provedeno (alespoň z 

větší části ne) jejich přeměření na nové parcely.

V roce 1242 tedy tyto darované vesnice měly jasně vyměřené katastry v celé svojí rozloze, 

cum districtu, ambitu et honore620, se kterými byly převáděny. Obzvláště fascinující je to v případě 

dvojích Potěh (obr. 97), nabízí se totiž představa, že obě tyto vesnice byly založeny ve stejném 

období, jejich společný „katastr“, tedy před rokem 1242 a dochoval se beze změny dodnes. Zatímco 

jiné vesnice v rámci reorganizace katastru po převedení na emfyteusi nebo z jiných příčin zanikly, 

tak zde tomu tak není. Pestrost majetkových vztahů v tomto období a prostoru je vidět i na příkladu 

sousední, v listině taktéž zmíněné vsi Tupadly, jejíž intravilán téměř sousedí s hranicí katastru (a 

intravilánem) Potěh, oddělen pouze hraničním potokem. Jedno z vysvětlení proč se tyto dvě vesnice 

nalézají těsně vedle sebe a na okrajích svých katastrů se nabízí jaksi samo sebou. Zatímco v případě 

nově vznikajících vesnic hluboko v lesích měl zakladatel vesnice dost místa k výběru její polohy, 

tak zde na okraji staré sídelní oblasti byla situace jiná.

                                                                                                                                                           
Hradci Králové 25, 1999, s. 122–131.
618Zaniklá vesnice Jenče u Přibyslavi a záhada dvou Jankovů, Havlíčkobrodsko 21, Havlíčkův Brod 2007, s. 161–171.
619Martin KUNA a kol., Nedestruktivní archeologie, Praha, 2004, s. 275–277.
Martin GOJDA, Archeologie krajiny, Praha 2000, s. 121.
620CDB IV/1., s. 74–75, č. 13, RBM I., 504, č. 1064.
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Hranice katastru na příkladu vesnic Ústupky (obr. 47) a Lipnička (obr. 66, 67, 213)

V roce 1315 se dozvídáme ze smlouvy o náhradě škody mezi vilémovským klášterem a Hrabišem   

z Paběnic o existenci vesnice Ústupky.621 Tato vesnice se nalézá na okraji bojanovského újezdu, 

mezi jeho vesnicemi ale vypočtena není622, i když je mezi ně občas počítána623, důvodem mohla být 

zástavní smlouva z roku 1315.624 Hranici části jejího katastru tvoří dnes stejně jako ve středověku 

řeka Chrudimka (tehdy Kamenice) a skalní masiv (ve středověku označovaný jako hora) Oheb, 

přičemž význam tohoto rozhraničení (obr. 54) nepochybně vzrostl poté co byl vybudován rodem 

Paběnických kolem poloviny 13. století hrad Vildštejn.625 Pro stabilizaci hraničních linií v pobobě 

řeky svědčí pomocná metoda, archeologický povrchový průzkum totiž nalezl na opačném břehu 

řeky zaniklé sídliště ze druhé poloviny 13. století, která se nalézalo na protilehlém břehu 

Chrudimky, na okraji katastru Seče a nejpozději počátkem 14. století zaniklo.626 Stejně tak existence 

dvou hradů, různého stáří oddělených jen údolím řeky Chrudimky dokládá hraniční funkci řeky 

v těchto místech, kde hraničily dvě majetkové domény.

Klášter způsobil škodu na blíže nespecifikovaných statcích Hrabiše z Paběnic. Byl za to 

pražským soudem potrestán pokutou 330 kop grošů.627 Bylo ujednáno za zprostředkování Oldřicha 

z Paběnic628, že pan Hrabiš spolu se svojí manželkou Svatošnou dostane jako náhradu škody 

klášterní ves Ústupky s horou Ohebem na dobu svého života, darent ad vitam. Řečená vesnice 

Ustupki cum omnibus iuribus et pertinenciis suis, monte, qui vocatur Oheb. Je tedy vidět, že hora 

Oheb v této době již byla součástí katastru této vesnice a mnohem přesněji je to vymezeno v listině 

z roku 1348. Po jejich smrti se tedy měla vesnice i s horou vrátit zpět klášteru. 

                                               
621Transactio inter Hrabissum de Pabenicz, et abbatem ac Conventum Willemoviensem, qua loco 330 marcarum denar. 
gross. Prag., ad qua solvendos Abbas et Conventus Willemoviensis ob damna illata condemnati funt villam Ustupky 
dictam cum monte ad dies vite Hrabissio possidendam tradiderunt dd. Prage 4. Idus Martii Anno 1315.
RBM III., 1890, s. 102–103, č. 249. Dobner VI., s. 394–396. Sameš, 1934, s. 26.
622...districtum Boyanowyensem...cum omnibus villulis subscriptis videlicet Boyanow, Polanka, Prossyecz, Mazanczie, 
Crasny, Bradlo, Trauny, Trawonecz, Hodonyn, Mladonow, Hradysczye, Lhotyczie, Lubkow, Lazy, Wyrczyegov, Chlum, 
Kowarzow, Petyrcow, Slanyn, Wyscow, Systowyczye, Lutoborzyczye, Holyn, Horzowczye...
RBM III., 1890, s. 595, č. 1518.
Jaroslav TEPLÝ, Bojanovský újezd neboli districtus Boyanouyensis v letech 1329–1419, Východočeský sborník 
historický č. 18, Pardubice, 2010, s. 131.
623Jaroslav TEPLÝ, Bojanovský újezd neboli districtus Boyanouyensis v letech 1329–1419, Východočeský sborník 
historický č. 18, Pardubice, 2010, s. 119–120.
624Jaroslav TEPLÝ, Bojanovský újezd neboli districtus Boyanouyensis v letech 1329–1419, Východočeský sborník 
historický č. 18, Pardubice, 2010, s. 131–132.
625Tomáš DURDÍK, Jan FROLÍK, Hrad Vildštejn na Chrudimsku, Castellologica bohemica 3, Praha, 1993, s. 47–72.
626Jan MUSIL, Neznámá zaniklá vesnice pod Sečskou přehradou (k. ú. Seč a k. ú. Hoješín, okres Chrudim), Zpravodaj 
Muzea v Hradci Králové 33, 2007, s. 199–210.
Jan FROLÍK, Nález raně středověké keramiky ze Sečské přehrady na Chrudimsku, Zpravodaj Krajského muzea 
východních Čech v Hradci Králové, 1990, s. 70–77.
627...abbatem et conuentum et monasterium ipsum a predictis trecentis et triginta marcis nobis per eos debitis ex 
sentencia supradicta... RBM III., 1890, s. 102–103, č. 249.
628k jeho osobě nejnověji Jaroslav TEPLÝ, Bojanovský újezd neboli districtus Boyanouyensis v letech 1329–1419,
Východočeský sborník historický č. 18, Pardubice, 2010, s. 129–130.
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Ovšem dále bylo smluvně dohodnuto, condicione et pacto, že nesmí Hrabiše z Paběnic        

a jeho manželka za svého života nebo za života jejích synů tam vybudovat jakékoliv opevnění. 

Přesně specifikováno castrum uel municionem629, ale pokud by se tak stalo, Hrabiše, Svatošna nebo 

jejich synové postavili na Ohbi hrad nebo tvrz, tak řečená vesnice Ústupki s příslušenstvím a horou 

Oheb630 bude ad monasterium libere reuertantur, bez překážek vrácena klášteru. Také z toho je 

vidět, jaký význam byl tomuto skalnímu ostrohu přikládán. Hora Oheb byla příslušenstvím             

k vesnici, nepochybně hraničním, kdy část hranice tvořil tok řeky Chrudimky. Takové středověké 

rozhraničení je poprvé zachycené na I. vojenském mapování z konce 18. století (obr. 44) a následně 

v mapě Stabilního katastru (obr. 46), přičemž se dochovalo dodnes. Hora Oheb zde totiž netvořila 

jenom část katastrální hranice, nýbrž také hranici krajů Čáslavského a Chrudimského a zároveň 

bod, ve kterém rozhraničující linie těchto dvou krajů opouští tok řeky Chrudimky a uhýbá k severu.

Smlouva je sice obsáhlá, poměrně podrobná avšak přesto z ní nepoznáme co se mělo dít       

s vesnicí Ústupky v době jejího držení Paběnickými. Zajisté z ní měli čerpat užitky ad vitam oba 

manželé, ne však jejich synové což je vidět ze smlouvy uzavřené den po sv. Havlu roku 1348,       

ve které vrací po smrti svých rodičů klášteru horu Oheb, ale ne vesnici. Nelze dovodit, zdali v 

čerpání užitků ad vitam bylo zahrnuto také reformování, čili emfyteusování vesnice. Je to možné, 

protože sousední bojanovský újezd byl za tímto účelem předán Lichtenburkům v této době, rovněž 

ad dies vitae. Jestli tedy se jim nezdál výnos z vesnice dostatečný a ponechali si ji v držení delší 

dobu631 nebo ji emfyteusovali, což patrně zvýšilo vstupní náklady a tudíž se snažili předmětnou 

vesnici a platy z ní si ponechat déle, to je otázka na níž odpověď již nikdy znát nebudeme.

Po smrti Hrabiše a jeho ženy Svatošny se totiž vesnice klášteru nevrátila, neboť listina          

z roku 1348 svědčí pouze o tom, že jejich dědicové (rodní bratři Petr z Paběnic a Ulrich                   

z Vildštejna) vracejí klášteru horu Oheb s poli a lesy a vzdávají se všech svých nároků na toto místo 

jménem svým i svých dědiců, což činí volentes animabus parentum nostrorum atque nostris, pro 

spásu duše své i rodičů.632 Hora Oheb je mnohem přesněji popsána, co k ní patří, totiž s pahrbkem, 

výběžkem a lesem633, dále paseky a lesy.634 Ne však pole, vlastní polní katastr Ústupek zůstal 

                                               
629srovnej též Jaroslav TEPLÝ, Bojanovský újezd neboli districtus Boyanouyensis v letech 1329–1419, Východočeský 
sborník historický č. 18, Pardubice, 2010, s. 132.
630...domina Swatochna uxor nostra uel filii uel pueri nostri... castrum uel municionem in monte ipso construere 
inciperet statim... RBM III., 1890, s. 102–103, č. 249.
631jak soudí Čeněk SAMEŠ, 1934, s. 26.
632Restitutio montis Oheb cum agris, silvis, promontoriis etc adjacentibus a Petro de Pabyenicz et eius fratre facta 
monasterio Willemoviensi. dd. Wyldstein in crastino Beati Galli Anno 1348. SAMEŠ, 1934, s. 26.
Dobner VI., s. 406. RBM V., 1955, s. 249, č. 494.
633...ac ipsi monasterio montem dictum Oheb cum collibus, promontoriis, silvis,... RBM V., 1955, s. 249, č. 494.
634...quem quidem montem, rubeta, silvas - - ad pretactum montem pertinenci… RBM V., 1955, s. 249, č. 494.
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nedotčen, patrně přibližně ve stejném rozsahu jako je tomu dodnes, přesněji řečeno před 

vybudováním Sečské přehrady.

Nabízí se otázka co činilo tento kus skály, ostroh na okraji vesnického katastru tak cenným    

a důležitým, že je v obou smlouvách uveden a ve smlouvě z roku 1348 podrobně vypsán. Odpověď 

může být skryta již ve smlouvě z roku 1315, kde byl smluvně zakotven zákaz stavby opevnění. Je to  

rozmach budování šlechtických hradů v tehdejších Čechách zvláště v průběhu 13. století.635 V roce 

1315 již mnoho vhodných míst ke stavbě hradu nezbývalo, respektive již byly využity, včetně již 

stojícího staršího hradu Vildštejn636 v jeho těsné blízkosti. To byl nejspíše ten důvod proč význam a 

tržní cena skalního ostrohu tak vzrostla, ostatně poloha ostrožny Oheb je z hlediska strategické 

funkce dominantnější než u Vildštejna.637

Díky existenci hradu máme tak výjimečnou možnost v jinak skoupých pramenech, jak se 

vyvíjel katastr vesnice. V roce 1348 byla ostrožna na níž později vzniknul hrad Oheb a která i s 

příslušenstvím tvořila rozsáhlý kus původního katastru vesnice Ústupky, od něj oddělena a jako 

samostatnou část ji vidíme v listině v roce 1436.638 Hrad v ní uvedený je v majetku vilémovského 

kláštera s vypsaným příslušenstvím, která se dá bohužel s ohledem na sledování vývoje katastru 

identifikovat jen zčásti. Kromě obecných položek jsou uvedeny mlýny, stejnojmenný mlýn se 

výjimečně dochoval do moderní doby (obr. 45). Je však potvrzena představa komu hrad patřil a kdo 

jej pravděpodobně nechal vybudovat, totiž vilémovský klášter639, jak se v literatuře porůznu 

zvažuje640 snad i na obranu bojanovského újezdu.641 V roce 1436 hrad obdržel od panovníka Jan 

Hertvík z Rušinova jako zápisné, nikoliv dědičné zboží při sekularizaci klášterního majetku.642

K další změně katastrů v této oblasti došlo nejspíše až po zániku funkce hradu, který je v 

roce 1499 uváděný jako pustý643, tím pozbyl hradní ostroh podstatně na svojí ceně a až teprve poté 

došlo ke stavu jaký známe dnes, hradní ostrožna původně patřící ke katastru vesnice Ústupky byla 

připojena ke katastru sousední vsi Prosečnice, kde se ocitla i s vesnicí Ústupky. Její velikost byla 

                                               
635Tomáš DURDÍK, Encyklopedie českých hradů, Praha, 2005, s. 28.
636Tomáš DURDÍK, Jan FROLÍK, Hrad Vildštejn na Chrudimsku, Castellologica bohemica 3, Praha, 1993, s. 47–72.
637Jaroslav TEPLÝ, Feudální pozemková držba v předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, s. 34.
Jaroslav TEPLÝ, Bojanovský újezd neboli districtus Boyanouyensis v letech 1329–1419, Východočeský sborník 
historický č. 18, Pardubice, 2010, s. 132.oslav
638List s majestátem císaře Sigmunda, w němž zapisuje Janowi Hertwikowi z Rúsínowa a jeho erbuoom hrad Oheb, 
opatství Wilémowského, což ho na dání tohoto listu dřewní má, s úroky, s lesy, s rybníky, horami, doly, řekami, potoky, 
lukami, též mlýny i wšelijakými práwy k Ohbi a k tomuto klášteru příslušejícími w 500 ss. gr., a po šesti létech 
wýstraha čtvrt léta; lidé nemají obtěžovati, a aby sumy obyčejné wydávali; nemá sahati na žádného mocí, ani búřiti, ale 
z toho wěrně slaužiti, a proti protiwníkuom pomáhati, jakož týž list šíře swědčí, jehož datum w Praze, den s. Matauše, l. 
1436. Archiv český I., 1840, s. 539, č. 241.
639August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království Českého 1. (Chrudimsko), Praha, 1882, s. 153–154.
640Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1239.
641Jaroslav TEPLÝ, Feudální pozemková držba v předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, s. 34.
642… hrad Oheb, opatství Wilémowského,… Archiv český I., 1840, s. 539, č. 241.
643August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království Českého 1. (Chrudimsko), Praha, 1882, s. 154.
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mezitím redukována v podstatě na hospodářský dvůr, který zachytilo již I. vojenské mapování (obr. 

44) a indikační skica mapy Stabilního katastru (obr. 47).

Dalším dokladem hraniční funkce jiného skalního ostrohu a ohraničení katastru vesnice ještě 

před jejím převedením na emfyteusi skrývá již uvedená listina s emfyteutickou smlouvou z roku 

1318.644 Opat vilémovského kláštera Jaroslav z důvodů potřeby zaplatit dluhy, uvést do dobrého 

stavu zpustošené vesnice a jejich obnovení. Dává jim celou vesnici Lipničku s veškerým 

příslušenstvím, quantum predicte ville mete continent et ambiunt, tak jak je hranice této vsi 

ohraničují. Nadto, addimus insuper celý úsek řeky integritatem fluuii Sazauue, který je vymezen 

inter molendinum Myrskowicz a zádušním majetkem645 světelského kostela, et dotem ecclesiae 

Swetlicensis. Dále ve smlouvě slibuje klášterní konvent, že poté co jim ukáže hranice řečené vsi, 

postquam demonstrauerimus eis metas ville prefate, pokud by jim bylo v uvedených hranicích, in 

predictis metis jakkoliv ukracováno, inpediuerit...in agris, pratis et siluis diminutum fuerit, tak 

podle práva, justicia mediante je budeme bránit tueri et defensare, proti každému člověku, ab omni 

homine. Při pohledu na dnešní katastrální mapu vesnice Lipnička je možné identifikovat                  

s naprostou jistotou hraniční bod (obr. 67) “zádušního majetku kostela světelského”, ke kterému 

sahal úsek řeky Sázavy vymezující rozsah smluvně vymezeného majetku. Další hraniční body        

v listině uvedeny konkrétně nejsou, pouze obecně se mluví o již existujících hranicích. 

Výrazný skalní ostroh (obr. 122) nad řekou, kde je k roku 1719 doložena hranice majetku 

světelského kostela tvoří dodnes katastrální hranici Světlé (nad Sázavou) a Lipničky (obr. 66, 67). 

Při pohledu na jednoduchý půdorys katastru Lipničky, ohraničený přirozenými hranicemi, řekou 

Sázavou, potoky a lesy po obvodu (obr. 213), můžeme říci, že vzniknul již při založení vesnice 

patrně někdy ve 13. století, v emfyteutické smlouvě v roce 1318 byl již jasně vymezen a ohraničen, 

a takto již existující byl v listině pouze jasně popsán. Stejně tak existoval již hospodářský dvůr, měl 

se pouze obnovit, znovu vybudovat. 

Katastrální území Lipnička poprvé přesně zachycené v roce 1838 (obr. 66, 67) pochází         

s velkou pravděpodobností z období kolonizační vlny nejspíše první poloviny 13. století, z doby 

rychlého a masivního osídlování údolí Sázavy mezi Ledčí a Světlou nad Sázavou. Tehdy byl 

vymezen, při emfyteusování vsi v roce 1318 byl již pouze potvrzen ve svých hranicích, které přesně 

zaměřilo mapování až v roce 1838, v této nezměněné podobě se zachoval dodnes.

                                               
644RBM III., s. 188, č. 456.
645Podle Inventáře kostela a fary ve Světlé nad Sázavou (NA Praha, APA I., D 85–90, k. 2407), který sestavil Jan 
František Ehrlich (farář ve Světlé nad Sázavou) 16. 10. 1719. Podle této zprávy sahalo záduší světelského kostela od 
starého mostu ve Světlé až k Černému víru. Inventární seznamy z 19. století zatím zpracovány nejsou a ve 20. stol. už 
se záduší neuvádí. Za laskavou informaci děkuji Aleně Křivské, která se historií kostela a fary ve Světlé nad Sázavou 
detailně zabývá. Viz též: Alena KŘIVSKÁ, Listina opata Jaroslava II. ze dne 13. 7. 1318, okno do dějin zaniklého 
vilémovského konventu a nejstarší historie vesnic v jeho okolí, Havlíčkobrodsko 24, Havlíčkův Brod, 2010, s. 176



92

Příklady vývoje katastrů v novověku.

Pokud se s obtížemi daří pronikat do období, kdy vznikaly ve středověku ekonomická zájmová 

území jednotlivých vesnic, jakési prvotní katastry, neznamená to, že na ně musíme pohlížet jako na 

něco zcela neměnného. Tedy když ve středověku, v době obtížně přesněji určitelné, došlo k jejich 

základnímu vymezení a stabilizaci, že se již dále neměnily. Opak je pravdou, proces vývoje před 

jejich zachycením v první polovině 19. století byl složitý a obtížně se dokládá. Jako příklad může 

vhodně posloužit zaniklá středověká vesnice Mnichov (obr. 95), jež zanikla v letech 1687–1715646 a 

její katastr byl rozdělen blíže neznámým procesem mezi sousední vesnice.

Dalším příkladem jak se původně homogení katastrální území postupně deformovala je již 

zmíněná zaniklá vesnice Malojovice, území kde se nalézala a část jejího katastru pohltila sousední, 

možná starší a nejspíše významnější „románská“ vesnice Běstvina. Jeden z výběžků jejího katastru 

totiž prokazatelně obsahuje území kde se tato vesnice nalézala.647

Území poddanského městečka Ronova nad Doubravou, založeného v roce 1307 rovněž tak 

prodělalo složitý vývoj, než ho zachytil Stabilní katastr v roce 1838. V různých fázích vývoje totiž 

obsáhlo, přesněji řečeno pohltilo dokonce tři sousední, postupně zaniklé vesnice totiž Protivany648

(obr. 39), Stusyně649 (obr. 39) a Suchotlesky650 (obr. 145).

Kombinací různých přístupů bádání, jako je archeologie, toponomastika, historická 

geografie, ale i právní historie a rozborem majetkových vztahů se daří pěkně ilustrovat vývoj 

osídlení a změny, které přineslo emfyteutické vysazení nového sídliště, městečka Ronova. Detaily 

vývoje tohoto mikroregionu jsou zajímavé a velice dobře dokládají postupné změny, ke kterým 

došlo v souvislosti s emfyteusí. Řeka Doubrava zde tvořila ve 13. století nepochybnou hranici dvou 

majetkových domén, tento stav s velkou pravděpodobností existoval již ve století předcházejícím. 

V té době již existovala předlokační osada Protivany již s kostelem sv. Kříže, vzniklá dávno před 

nástupem emfyteuse, pokud lze z kostela samého a archeologických nálezů soudit, tak nejspíše již 

v první polovině 12. století, přičemž není vyloučen ještě o něco starší období. O zakladateli této 

osady, stejně jako kostela nevíme pro nedostatek pramenů nic, stejně jako to nevíme o nedalekých 

                                               
646Poblíž Římovic na Čáslavsku, dnešní okres Havlíčkův Brod.
František ROUBÍK, Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha, 1959, s. 107. 
K její poloze stručně viz: Zdeněk Pehal, Přehled terénních výzkumů v letech 1995–2005, Zpravodaj Muzea v Hradci 
Králové, Hradec Králové, 2006, s. 57–58.
647Viz poznámka 497 na s. 73.
648Zdeněk PEHAL, Keramika 13. století od kostela svatého Kříže nedaleko Ronova nad Doubravou, okres Chrudim, 
Chrudimský vlastivědný sborník č. 7, 2003.
Alžběta BIRNBAUMOVÁ – Libuše JANSOVÁ, Soupis památek historických a uměleckých v Čechách XLIV., 
politický okres Čáslavský, Praha, 1929, s. 292.
649Alžběta BIRNBAUMOVÁ – Libuše JANSOVÁ, Soupis památek historických a uměleckých v Čechách XLIV., 
politický okres Čáslavský, Praha, 1929, s. 325.
650Tamtéž, s. 327–328.
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románských kostelích v Běstvině a v Pařížově.651

Neznámo jak se pravý břeh řeky ocitnul nejspíše nejpozději kolem poloviny 13. století 

v majetku šlechtického rodu Lichtenburků. Nejspíše koupí nebo darováním, jediné co můžeme 

spolehlivě vyloučit je panovnická výsluha těchto míst, to s naprostou jistotu ukázala odborná 

diskuse o počátcích sousedícího hradu Lichnice, hlavního a nejpíše prvního rodového centra 

Lichtenburků v této oblasti.652 Jisté je, že tato oblast (a mikroregion) byl majetkově poměrně pestrý 

již v průběhu 12. století, kdy vznikaly jednotlivé románské kostely. Jinak řečeno územně rozsáhlé 

majetkové celky jako nedaleký bojanovský újezd zde téměř jistě ve 12. století již nebyly. Ostatně 

byla to právě těsně sousedící poloha kostelů sv. Kříže a sv. Martina oddělená pouze hlubokým 

údolím Doubravy (obr. 39), která dokládá dvě různé majetkové oblasti. Na protilehlém, levém 

břehu Doubravy jsou ve 13. století hojně doloženy jednotlivé vesnice vilémovského kláštera, ale ani 

zde nebyla církevní majetkové držba jednolitá, velice dobrým příkladem je výměna vsi Markovic za 

Sulici, kterou uskutečnil vilémovský klášter s pražským biskupstvím.653 Ostatně to nemusí být 

jediná vesnice v majetku a nejspíše i v založení této církevní instituce, jak svědčí název 

s Markovicemi sousedící vsi Biskupice.

A tak emfyteutické vysazení nového sídliště, Ronova [nad Doubravou] se ukázalo jako 

životaschopný projet. Nejdříve bylo ve svém rozvoji omezeno na pravý břeh Doubravy, ještě v 

průběhu 14. století do sebe zavzalo pozemky postupně opouštěné předlokační osady Protivany, až 

později, v době pohusitské k němu byly připojeny pozemky Suchotlesk a Stusině na protilehlém 

břehu řeky, kdy již byl Ronov centrem panství.

Dnešní nápadně velké katastrální území Hostovlic (okres Kutná Hora) obsahuje zřejmě 

zbytky zdeformované původní středověké situace. Je to ves Okřesaneč (obr. 36, 37, 38) se stopami 

původního osídlení ze 13. století severně u románského kostela sv. Bartoloměje654 (obr. 90), stopy 

emfyteuse ve středověku setřel zánik vesnice v raném novověku, obnovena byla až v 17. století655 a 

katastrálně patří k sousední vesnici Hostovlice. Románský kostel v Okřesanči656 se zbytky 

původního středověkého osídlení se nalézá na samém okraji katastru Hostovlic (obr. 38), jako 

jediný svědek doby, kdy po zániku středověké vsi v jeho okolí došlo k přestavbě zemědělské krajiny 

a zániku původních středověkých katastrů. O přestavbě a novém vyměření vesnického půdorysu 

                                               
651Alžběta BIRNBAUMOVÁ – Libuše JANSOVÁ, Soupis památek historických a uměleckých v Čechách XLIV., 
politický okres Čáslavský, Praha, 1929, s. 274–276.
652Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 58–60.
653RBM II., 1882, s. 553, č. 1286. Dobner VI, s. 387–388, č. 10. Sameš, 1934, s. 23.
654Alžběta BIRNBAUMOVÁ – Libuše JANSOVÁ, Soupis památek historických a uměleckých v Čechách XLIV., 
politický okres Čáslavský, Praha, 1929, s. 270–274.
655František ROUBÍK, Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha, 1959, s. 107.
656Karel KIBIC ml., Středověká venkovská sakrální architektura na Čáslavsku, Praha, 2010, s. 117–124.
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vypovídá samotná kostelní stavba, původní pozdně románský kostelní portál657 z doby nedlouho 

před rokem 1250 směřuje k místu původního zaniklého osídlení, zatímco v polovině 14. století byl 

vyražen nový, západní vrcholně gotický portál658 směřující na náves (obr. 36, 37), která v této době 

vznikala, téměř jistě došlo k jejímu emfyteutickému vyměření se vznikem nových polních parcel    

a jednotlivých statků, bohužel tyto stopy znejasnil zánik vesnice v novověku a její obnovení v 17. 

století.

Další excentrickou deformací katastrálního území Hostovlic (obr. 93) k níž došlo patrně 

v novověku je zavzetí části dálkové komunikace se zájezdní hospodou v osadě Písek659 (obr. 34, 35, 

93). Za touto anomálií lze tušit majetkové zájmy vrchnosti v podobě vybudování formanské 

hospody u hlavní silnice.660

Na závěr tedy můžeme shrnout, že hospodářské prostory, jakési první katastry lze doložit již 

v období před 13. stoletím, od té doby často přetrvaly v základních rysech dosud, o jejich změnách 

v průběhu času rozhodovaly ekonomické faktory, obvykle zánik sousedících vesnic. Nástup 

emfyteuse na nich příliš mnoho nezměnil. Tento proces probíhal a lze ho doložit ještě v průběhu 

novověku v obdobích, kdy docházelo k hojnějšího zániku vesnic v 15. a 16., ale i 17. a 18. století. 

Díky tomu je rekonstrukce sídlištní sítě ze 13. století z období nástupu emfyteuse složitá, neřkuli 

z období před tímto nástupem. To samé platí o pokusech rekonstruovat majetkoprávní poměry 

v tomto období. Jen nepříliš mnoho katastrů přesně zachycených až v první polovině 19. století si 

zachovalo přibližnou podobu a rozsah z doby svého vzniku ve 12. či 13. století, a ještě méně je 

těch, kde se to podaří víceméně hodnověrně doložit.

Někdy se dokonce podaří zachytit stopu uspořádání katastru dávno zaniklé vesnice, a to i 

v místech kde lesní, případně luční porost nebo polní orba dávno setřely stopy lidské přítomnosti. 

Přesto se v místech pozemků těchto zaniklých vesnic stále „vznášejí“ pomístní jména (obr. 59, 131, 

135, 136, 143), jako němí svědkové hranic původního prostoru zaniklého sídliště. Jakoby stále 

neurčitě v prostoru a v čase přetrvávající stopy minulého právního uspořádání.

                                               
657Karel KIBIC ml., Středověká venkovská sakrální architektura na Čáslavsku, Praha, 2010, s. 119.
658Karel KIBIC ml., Středověká venkovská sakrální architektura na Čáslavsku, Praha, 2010, s. 122–123.
659Alžběta BIRNBAUMOVÁ – Libuše JANSOVÁ, Soupis památek historických a uměleckých v Čechách XLIV., 
politický okres Čáslavský, Praha, 1929, s. 276–277.
660Srovnej Zdeněk BOHÁČ, Katastry – málo využitý pramen k dějinám osídlení, Historická geografie 20, 
Praha, 1982, s. 49–51.
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VYMEZENÍ MAJETKOVÝCH CELKŮ A SPORY O HRANICE

S otázkou vzniku území, které obhospodařovaly jednotlivé vesnice, jakýchsi středověkých 

vesnických katastrů souvisí také přirozená snahu nějak ohraničovat vúči sobě navzájem jednotlivá 

území, statky, bona a také, jak ubývalo půdy vhodné k obdělávání, pozemky jednotlivých vesnic. 

Nejstarší doklad takového vymezování z Čáslavska (a jeden z nejstarších vůbec) představuje listina 

o vymezení hranic mezi majetkem zeměpanským a vilémovského kláštera ze samotného počátku 

13. století v okolí Habrů. Je to mimo jiné období, kdy se začínal drolit původně jednotný knížecí 

majetek a začínaly se profilovat pozemkové vrchnosti.661 Tímto místem procházela stejnojmenná 

stezka.662 První písemný doklad o existenci této komunikace a vlastních Habrů máme z Kosmovy 

Kroniky k roku 1101663, tato stezka, představující spojení mezi Čechami a Moravou, byla zpočátku 

méně významná než stezka trstenická664, i když to se později změnilo s objevem stříbrných ložisek. 

Ostatně nedlouho poté byl založen klášter benediktinů ve Vilémově jako součást těchto změn          

a kolonizačních pohybů.665

Podle listiny datované do let 1204–1214 daroval pro spásu své duše, ob remedium anime 

mee údělný kníže čáslavsko – chrudimsko – vratislavský Děpolt III.666 (Theobaldus) vilémovskému 

klášteru jednu sedminu cla vybraného v celnici zvané Habr.667 Avšak zbylých šest sedmin přísluší                            

k zeměpanskému hradu (v Čáslavi).668 Listina není datována, časový interval669 vychází ze zmínky    

o episkopátu biskupa Daniela za vlády Přemysla, slavného krále Čech.670 Při té příležitosti byly 

stanoveny hranice mezi bohužel blíže nejmenovanými klášterními statky (bona) a vesnicí (ville 

mee), která leží u celnice, est in theloneo sita. Nedlouho po sepsání této listiny, někdy v letech 

1222–1223 opustili Děpoltici po roztržce s vládnoucím Přemyslovcem uvedené provincie a odešli 

                                               
661Josef ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí (1034–1198), Praha, 1997, s. 283 a následující.
662Ivan Vávra, Haberská stezka, Historická geografie 3, Praha, 1969 s. 8–32.
663…per angustam viam et nimis ortam semitam de Malin, qua itur trans silvam ad Gabr.
Bertold Bretholz, Die Chronik des Cosmas von Prag, Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum 
Germanicarum, Nova series, tomus II., Berlin 1923, s. 58.
664Ondřej FELCMAN, František MUSIL a kolektiv, Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526), 
Praha, 2009, s. 166–169.
665Ondřej FELCMAN, František MUSIL a kolektiv, Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526), 
Praha, 2009, s. 175–176.
666...quod ego Theodebaldus, dux Cazlawiensis et Hrudimensis et Wratizlauiensis,... 
CDB II., tomus II, 1912, s. 107, č. 112.
Vratislav VANÍČEK, Velké dějiny zemí Koruny České II. (1197–1250), s. 117.
667...eidem sancte ecclesiae quartam septimanam in theloneo, quod Gabr nuncupatur, adiens confirmavi...
CDB II., tomus II, 1912, s. 107, č. 112.
Theobaldus III., dux..., metas inter villam suam, quae est in theloneo sita (quod Gabr nuncupatur), et monasterii in 
Vilémov bona constituit eidemque monasterio quartam septimanam in theloneo Habry confert.
Dobner VI., s. 380–381, č. 1.
668...sex autem ad kastellanos ebdomadas pertinere decrevi. CDB II., tomus II, 1912, s. 107, č. 112.
669Vratislav VANÍČEK, Velké dějiny zemí Koruny České II. (1197–1250), s. 117 a poznámka č. 81 na s. 470.
670Hec autem acta sunt tempore Premizl gloriosi regis Boemie, Daniele pontifice existente. 
CDB II., tomus II, 1912, s. 107, č. 112.
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do Slezska.671

Ve zkratce řečeno se jasně hovoří o vytvoření hraničních mezí, metas inter villas suam, quae 

est in theloneo sita, et monasterii in Vilémov bona constituit.672 A to za osobní přítomnosti knížete 

Děpolta, in propria mea persona, opata vilémovského kláštera, sub tempore Hermanni abbatis,

veřejně před svědky, kteří jsou uvedeni ve svědečné řadě, coram his testibus metas constitui.673 Na 

prvním místě svědečné řady je uveden Děpoltův notář Albert. Je samozřejmé, že toto slavností 

vymezení hranice mezi klášterním a zeměpanským majetkem v této odlehlé části Čech, již oblasti 

klimaticky méně příznivé Vysočiny, za samotné přítomnosti knížete Děpolta, hradského správce 

Petra a opata vilémovského kláštera, kteří jsou v listině uvedeni674, se neudálo bez příčiny, jejíž 

souvislosti sotva tušíme.675 Představou, která se nabízí sama o sobě je možnost, že kolonizační 

aktivity vilémovského kláštera pronikly do oblasti s nadmořskou výškou kolem 500 metrů nad 

mořem, tedy již do vlastní Vysočiny, kde narazily na hranice jiné pozemkové vrchnosti, 

zeměpanského majetku. Hranice území obhospodařovaného vesnicí která v této době již existovala 

vedle celnice v místě zvaném „Habr“ již nestačilo vágně vymezit třeba opisným termínem in media 

silva, nýbrž bylo nutné přesně ohraničit majetkové celky z důvodů ekonomického zájmu.

V této stručné listině vidíme skryty obecné postupy v této době, ale i dříve a samozřejmě 

hluboko do novověku obvyklé možnosti stanovení hranic.676 Tedy za účasti nejvyšších představitelů 

obou pozemkových vrchností, opata a knížete spolu s jednotlivými svědky, byla vymezena hranice, 

slavnostnější formou, nepochybně došlo i k nějakému vyznačení přímo v terénu, který je v dnešní 

době stěží doložitelný.677

Povrchový průzkum okolí Habrů a Kněže bohužel nepřinesl očekávané výsledky, zvláště ne 

v místech, kde se v Habrech dochovala ústní tradice o tom, že tam stávala celnice (obr. 22, 98, 99). 

Představa o umístění celnice je kolektivní paměti uchována poměrně přesně.678 Toto místo se nalézá 

na levém břehu potoka Malé Sázavy (Sázavky) přímo v místech kde ústila ještě v nedávné 

minulosti polní cesta do blízké vesnice Kněž. Přímo pod tímto místem je dochováno místní jméno 

                                               
671Jindřich DEJMEK, Děpoltici, k mocenskému postavení a osudům jedné vedlejší větve Přemyslovců, in: Mediaevalia 
historica Bohemica I., s. 89–144.
672Z této formulace jasně vyplývá, že poloha vsi a celnice byla odlišná, byť ležely vedle sebe. Je otázka kde přesně 
ležela v době sepsání této listiny ves Habry, a kde celnice.
673Alberto meo existente notario, Milota, Ubizlao, Glupen, Johanne de Sussic, Martino de Raic, Podoba, Stephano de 
Tuklek, Balstin et eius duobus filliis, Ponata milite Petri castellani in Cazlaw, Nuzer milite Rudolfi iudicis.
CDB II., tomus II, 1912, s. 107, č. 112.
Dobner VI., s. 380–381, č. 1.
674Theobaldus III., dux..., Petri castellani in Cazlaw,…Hermanni abbatis… CDB II., tomus II, 1912, s. 107, č. 112.
675Vratislav VANÍČEK, Velké dějiny zemí Koruny české, svazek II. (1197–1250), Praha, 2000, s. 117.
676Jakub MENŠÍK z MENŠTEJNA, O mezech, hranicích, soudu a rozepři mezní, Praha, 1600.
677Toponymum „Opatská“ označující kotu s nadmořskou výškou 520 m nalézající se na severovýchodním okraji 
katastru dnešních Habrů, směrem k nedalekému vilémovskému klášteru by mohlo být tím rozhraničujícím místem, nebo 
někde poblíž.
678Habry, Brodská ulice, do míst dnešních domů číslo popisné 181, 182 a 244.
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„brodiště,“ kde se měl podle ústní tradice nacházet brod přes zmíněný potok (obr. 22, 98, 99).679 Ani 

sledování pomístních jmen nepřineslo příliš mnoho jasno do otázky ztotožnění „hraničního bodu“ 

tak je zmíněna v uvedené listině z roku 1204. Pouze toponymum „Opatská“ patřící výrazné terénní 

dominantě (nadmořská výška 520 metrů nad mořem) severozápadně od Habrů (obr. 98, 99) dokládá 

příslušnost k majetku kláštera. Jediným podstatným, ale dílčím výsledkem byla lokalizace zaniklé 

středověké vesnice (neznámého jména) a jejího půdorysu nedaleko Habrů (obr. 100),680 představuje 

dílčí kamínek, který dobře zapadá do mozaiky poznání průniku středověkého osídlení do tohoto 

mikroregionu. V kombinaci s dalšími metodami bádání se totiž začínají objevovat jeho obrysy. Tedy 

co se zde začalo dít v období přibližně vymezeném obdobím 1100–1300, kdo se účastnil a proč.

S touto zaniklou vesnicí totiž sousedila další dnes zaniklá středověká vesnice 

pozoruhodného názvu, Kysibl681, z níž zůstal do dnes stejnojmenný dvůr a mlýn (obr. 94) a několik 

pomístních jmen. Dnes je součástí katastrálního území Habry, ale ve středověku tomu tak nebylo. 

Pozoruhodný je samotný název Kysibl, jehož německé kořeny jsou zcela jasně patrné.682 Tato 

vesnice postupně mizí z pramenů počátkem novověku, v roce 1653 již jen jako menší vesnice 

                                               
679Přibližná poloha těchto míst byla publikována v místní vlastivědné publikaci: Karel RŮŽIČKA, Pavel NOVÁK, 
Habry, Havlíčkův Brod, 2001, s. 11.
Její dopřesnění mně vysvětlil jeden z autorů publikace, místní patriot a rodák pan Karel Růžička, který sběru informací 
o Habrech a okolí zasvětil celý svůj dlouhý život, kterému tímto za tyto a jiné informace velice děkuji. V této 
části Habrů jsou možnosti povrchového průzkumu pro zástavbu omezené, nicméně jsem se snažil prohlížet volné 
plochy, břehy potoka a místní stavení. Tato část Habrů se nalézá sice nedaleko od kostela na náměstí, kde předpokládám 
osídlení minimálně ze 13.ho století, ale přece jen je zřetelně oddělena potokem. Byla nepochybně již zastavěna 
v době barokní, jak naznačuje barokní socha umístěná ve výklenku domu, který je přímo proti tradované celnici a 
kolem něhož prochází zbytek polní cesty do Kněže. Vzhledem k tomu, že vybírání cla je v Habrech doloženo ještě 
v šestnáctém století, může se jednat o celnici v těchto místech v této době, což nedokazuje, že zde byla již v roce 1204 a 
dříve. Zajisté pro první polovinu 13.ho století předpokládám osídlení kolem kostela v dolní části náměstí, to je 
nedaleko těchto míst. Moje dosavadní poznatky o těchto místech ukazovaly podle charakteru staveb na levém břehu 
potoka s mlýnem na vznik v raném novověku, v 16/17. století, poté, co došlo k zástavbě dnešního náměstí kolem 
kostela. Pokud vezmeme v potaz tendenci k jisté setrvačnosti ve struktuře osídlení a existenci celnice u brodu v těchto 
místech již v roce 1204 a zřejmě již v roce 1101 (první písemná místa o místě Habr), měli bychom tedy původní 
osídlení klást někam do těchto míst, kde jsou bohužel možnosti hledání malé, zástavba, velký rybník na potoce Sázavka, 
který nepochybně zaplavil nižší terasu na níž mohlo být sídliště a konečně velké hospodářské budovy zemědělského 
družstva pokryly plochy, jejichž prohlídka by mohla být zajímavá. Je třeba si uvědomit, že plošný rozsah středověkého 
sídliště nejenom v době kolem roku 1101 a 1204 kdy je jeho existence doložena písemně byl velmi malý a to i v době 
daleko pozdější, v řádech pouhých několika stovek metrů čtverečních a právě v těchto místech by mohly pro uvedené 
překážky zmizet beze stopy, pokud by se tam nalézaly. Ve světle této tradice o umístění brodu a celnice v blízkosti 
rybníka považuji za vhodné zmínit informaci, která se tradovala v rodině mojí nevlastní matky Jany Pehalové (část 
jejíchž předků pocházela z Habrů), totiž, že se původní Habry nalézaly v místech dnešního Haberského rybníka. Tuto 
informaci jsem nemohl potvrdit z jiných zdrojů, zřejmě upadla v zapomnění, zatímco tradice o celnici a brodu (pouhých 
několik metrů od rybníka) je živá. Proto se obávám, že místo Habr z roku 1101 a celnice tamtéž v roce 1204 nebude 
nikdy přesně lokalizováno, tím spíše, že břehy potoka Sázavky a tamní pole jsem prozkoumal velmi pečlivě a jako 
první, vazba raně středověkého sídliště na zdroj vody (potok) je velmi pravděpodobná, bohužel jsem nic nenašel. 
Vysvětlení proč mohou skrývat předchozí řádky.
680Lokalita je od svého objevu na podzim roku 1994 průběžně sledována, vymezení jejího půdorysu sběrem v místech 
jednotlivých shluků keramických zlomků je stabilní a potvrzuje se při každém sběru.
Zdeněk PEHAL, Sídliště ze 13. století na katastru obce Frýdnava (okres Havlíčkův Brod), Sborník Havlíčkobrodské 
společnosti pro povznesení regionálně historického povědomí č. 1, Havlíčkův Brod 2001, s. 5–9.
681František ROUBÍK, Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha, 1959, s. 107. 
682Antonín PROFOUS, Místní jména v Čechách II., Praha, 1949, 469.
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s dvorem a mlýnem683, přičemž dvůr a mlýn přetrvali dodnes. Právě k tomuto dvoru byla patrně 

scelena pole bývalé vesnice. Tuto situaci zachycuje Stabilní katastr, pozoruhodné je v této mapě 

zachycené „rozhraní“ scelených polí kolem hospodářského dvora a jednotlivých polních parcel       

u Habrů (obr. 43). V této době se nejspíše dochovala původní katastrální hranice dvou katastrů (obr. 

43), totiž mnohem starších Habrů a Kysiblu, který založili jak dokládá název, němečtí osadníci 

v době vrcholící kolonizace kolem poloviny 13. století. Tak je možné vymezit a hlavně doložit 

alespoň rámcově původní rozsah katastru Habrů bodově na východním okraji z počátku 13. století 

a liniově na protilehlém konci z obdobé kolem poloviny tohoto století. Představu původního 

katastru zaniklého Kysiblu dnes součásti Habrů podporuje rozptyl dvou místních a několika 

pomístních jmen Kysibl v tomto prostoru (obr. 43, 94, 100).

Takto se daří kombinací několika přístupů pronikat poměrně hluboko do minulosti, kdy 

pronikala vnitřní kolonizace vilémovského kláštera kolem haberské stezky a následně kolonizace 

německými osadníky, kteří vedle původních Habrů založili dvě navzájem sousedící vesnice. 

Mnohem hůře se daří zodpovědět na otázku, zdali tito osadníci bylo jediní a co je vedlo do těchto 

míst. Dosud se totiž nepodařilo zachytit po jejich existenci příliš mnoho stop, kromě jména 

„Kysibl“ a pravidelného, takříkajíc „emfyteutického“ půdorysu zaniklé vesnice neznámého jména 

(obr. 1) vedle Kysiblu.684 Nemuseli totiž být jediní, jazyková analýza přesvědčivě zvažuje německý 

původ názvu nedalekých Nasavrk, přičemž důvod co přitahovalo německé osadníky do těchto míst 

mohla být místní těžba rud.685 Z hlediska národnostního nezanechala přítomnost německých 

osadníků na rozdíl od okolí Jihlavy s německým jazykovým ostrovem, v těchto místech výraznější 

stopu. Jen ojedinělé místní a pomístní názvy686, které však naznačují příchod kolonistů z německé 

jazykové oblasti. Byť se zřejmě rychle asimilovali, tak nepatrné stopy po jejich přítomnosti na 

Habersku zůstaly.687

                                               
683František BENEŠ, Berní rula 10, kraj Čáslavský díl I., Praha, 1953, s. 135–137.
684Zdeněk PEHAL, Sídliště ze 13. století na katastru obce Frýdnava (okr. Havlíčkův Brod), Sborník Havlíčkobrodské 
společnosti pro povznesení regionálně historického povědomí č. 1, Havlíčkův Brod 2001, s. 5–9.
685Jaroslav DAVID – Pavel ROUS, Neviditelní svědkové minulosti – Místní a pomístní jména na Vysočině, Praha, 2006, 
s. 94–95.
686v Habrech je to název ulice „Na páchu“ na pravém břehu Jiříkovského potoka (Sázavky), což lze odvodit stejně jako 
u Kutné Hory u potoka Vrchlice, kde se také říká „Na páchu“ od slova „bach“ – potok, což je pokládáno za název 
používaný německými osadníky. Jaroslav DAVID – Pavel ROUS, Neviditelní svědkové minulosti – Místní a pomístní 
jména na Vysočině, Praha, 2006, s. 98.
Jihovýchodně od Vilémova je to pomístní jméno „Frajmark“ a „Pelestiny“ který také nezapřou svůj 
Původ z němčiny. Viz Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 
1186, pozn. 1.
687Je věcí dalšího výzkumu, jestli na jejich příchodu měla podíl kromě zemědělské kolonizace také těžba drahých kovů, 
lesy v okolí Golčova Jeníkova, Vilémova – Kláštera, okolí Vrbice, Kynice a Tunochod totiž skrývá rozsáhlé těžební 
areály, které dosud nejsou spolehlivě datovány.
Jiří STARÝ, Jolana ŠANDEROVÁ, Martin TOMÁŠEK, Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém 
politickém okrese Čáslavském, in: Stříbrná Jihlava, Jihlava, 2001, s. 87–97.
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Vzhledem k důležitosti tohoto území situovaného v blízkosti haberské stezky, nejspíše 

přímo na ní, jsem mu věnoval značnou pozornost, již jenom díky v listinných pramenech 

doloženým majetkovým vazbám vilémovského kláštera k těmto dvěma lokalitám. Interpretací 

listinných pramenů lze dokonce dojít i k závěru, že fara v dnešní obci Kněž může být starší než 

v sousedních Habrech.688 To má význam v dílčím poznání jak vilémovský klášter majetkově 

pronikal do Habrů s celnicí.

Přirozená snaha vymezit přímo v terénu a tak posílit právní jistotu vlastníka anebo nepřesné 

vymezení hranic vedlo ke sporům, komu ten či onen sporný kus území náleží. V souvislosti              

s tlakem na využití krajiny se zavedením emfyteuse lze předpokládat, že četnost takových sporů 

narůstala s koncem 13. století, kdy volné půdy ubývalo, a začala být vzácnější, včetně té lesní. Jako 

příklad lze uvést spor o les mezi vilémovských klášterem a drobnými šlechtici z vesnice Kladruby 

na Chotěbořsku. Dotčený les příslušel k sousední vesnici Sloupný (okres Havlíčkův Brod).

Zatímco vztah vesnice Kladrub k vilémovskému klášteru je v pramenech dobře doložen                  

již v Dobnerově Diplomatáři689, tak o příslušnosti vesnice Sloupno (ve středověku Sloupný) nebylo 

známo donedávna nic a teprve s objevem a publikací neznámé listiny kláštera690 lze snadno 

pochopit proč docházelo k sousedským sporům mezi klášterem a drobnými šlechtici z Kladrub,     

což začalo postoupením práva na sporný les, které učinili Zubákové ve prospěch vilémovského 

kláštera v roce 1398.691 Následně došlo692 v roce 1401 ke sporu, kdy arbitři rozhodli ve prospěch 

                                               
688Knyez alias Habr. – Jenczo etc. Et Johannes etc., quod nos ad eccl. in Knyez alias in Habr, per resign. D. Johannis ex 
causa permut. vac. de consensu dd. abbatis et conuentus mon. in Wilemow d. Sbinconem cum dicto d. Johanne pro eccl. 
in Slapanow permutantem, pleb. instit. Prage a. d. 1376, die XXVIII. Januarii.
Libri confirmationum, Liber tertius et quartus, s. 48.
Zajímavý je i tvar místního jména „Habr“, v Kosmově kronice ve zmínce z roku 1101 je stejný jako v roce 1376.
689Dobner VI, s. 438–439, č. 52.
690Josef Tichý, Neznámá listina vilémovského kláštera, in: Časopis národního muzea (vědy společenské), 131/1, Praha, 
1962, s. 69–74.
691Cessio cujusdam sylvae ad villam Claderub sitae, facta monasterio Willemoviensi. dd. Willemow feria secunda post 
festum Sancti jacobi Anno 1398.
Nos Mstislaus dictus Zubak de Claderub, Mixico dictus Zubak fratres germani, Nicolaus, Wenceslaus, Nedassco filii 
Mstislai predicti; Recognoscimus tenore presencium universis, tam presentibus, quam futuris... lis & controversia inter 
nos ex una, & Dominos Abbatem, & Conventum monasterii in Willemow parte ex altera ratione cujusdam silve super 
villa Claderub... Dobner VI., s. 438–439, č. 52.
692Nos Mstislaus dictus Zubak de Claderub, Wilhelmus dictus Zubak de Chrustow, Nicolaus, Wenceslaus, & Nedassco 
filii Zubakonis, predicti de Claderub;... quod cum quendam lis, causa, & controversio inter nos, ratione cujusdam sylve 
in montibus ferrebis super villa Claderub site, parte ex una... Dominos Abbatem, ... parte ex altera ...providos viros 
Milotam de Klamoss, Trojanum de Byestwina, & Johannom de Ostruzna tanquam arbitros, arbitratores,... Ex 
nihilominus de metis aliis limitibus, seu finibus silvarum inter ipsos Zubacones & homines monasterii... dicte ville  
Claderub adjacentibus, prefatus Dominus Abbas & Conventus juxta inquisitionem fide dignorum & fidelescrutinium  
hominum seniorum ibidem circumsedencium metas & limites seu fines sylvarum hujusmodi hinc inde demonstrare 
debet... Dobner VI., s. 445–446, č. 56.
Transactio per Arbitros, de quandam sylva in ferreis montibus sita prope villam Claderub inter monasterium 
Willemoviense et quosdam Nobiles. dd. Wyllemow feria quinta Octava Ascensionis Domini A. 1401.
Dobner VI., s. 444, č. 56.
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kláštera, který si měl řádně vyznačit hranice svého lesa.693 Sporný les je v listině uveden jako 

situovaný nad vesnici Kladruby cujusdam sylve in montibus ferrebis super villa Claderub site.

Dalším dobrým dokladem takových rozepří je spor o hranice pněvické a malínské farnosti, 

který se dá dobře ilustrovat písemnými doklady, což je dáno ekonomickým významem sporného 

území. Dnešní Kutná Hora vznikla na území Čáslavské provincie, zaniklé Pněvice694 (s románským 

kostelem) patřily ke starobylému osídlení této oblasti, které její vznik dávno předcházelo (obr. 80). 

Se vznikem Kutné Hory je k dispozici mnohem více dokladů, protože toto území nabylo náhle na 

významu a vzniklo v místě, které bylo z hlediska církevně správního již rozděleno. Většina území 

nově vznikající Kutny patřila k farnímu kostelu v Malíně a tím pod sedlecký klášter a menší část 

podléhala pněvické farnosti a tak pod patronát pražské kapituly. A tak byla v letech 1338–1339 

potvrzena již dříve přesně stanovená hranice695, tehdy zřejmě vznikly hraniční kameny vymezující 

dělicí linii mezi farností v Malíně, kterou měl inkorporovanou sedlecký klášter a farností v 

Pněvicích. Byla sepsána listina dne prvního září 1338696 ve sporu, in arbitros in lite, polních hranic 

vsi Pněvice, super limitibus agrorum. Byli zvoleni rozhodci ve sporu o hranice již v minulosti 

stanovené, quos limites per predictos religiosos nos dicimus occupatos. Jak ze strany Kutné Hory, 

tam ex parte ipsius ville et ciuitatis Kutne, tak ze strany od Čáslavi, tam ex parte Czaslauie. Dále šla 

hranice kolem dolu zvaného Rousy, ex parte montis, qui dicitur Rus697. Rozhodovali dva rozhodci, 

Dyrslaum    et Domankonem de Pfaffental…, s vrchním rozhodcem, pro superarbitro Johannem 

dicto Paduanum. Důvod sporu je v listině definován jako super perceptis quoque nostre urbure 

pecuniis et metallis.

                                               
693Et nihilominus de metis aliis limitibus, seu finibus silvarum inter ipsos Zubacones & homines monasterii cenfuales 
vertentibus, & dicte ville Claderub adjacentibus, prefatus dominus Abbas & conventus juxta inquisitionem fide 
dignorum & fidele scrutinium hominum seniorum ibidem circumsedencium metas & limites seu fines silvarum
hujusmodi hinc inde demonstrare debet, & in eisdem dicti Zubacones, heredes , & successores ipsorum stare debent 
contenti, nulla super eo. Dobner VI., s. 445–446, č. 56.
694Pněvický románský kostel jako jediný doklad zaniklé vesnice stál ještě na konci 18. století, kdy je zachycen na mapě 
I. vojenského mapování (obr. 80), byl zbořen počátkem století následujícího. Do muzea v Kutné Hoře se dostal 
ojedinělý románský architektonický prvek, který tuto zaniklou stavbu datuje.
Anežka MERHAUTOVÁ – LIVOROVÁ, Příspěvek ke katalogu raně středověké architektury v Čechách, Umění 14, 
Praha 1966, s. 68.
Emanuel LEMINGER, Zaniklé kostely a kaple v Kutné Hoře, Kutnohorské příspěvky k dějinám vzdělanosti české V., 
Kutná Hora, 1931, s. 82–85.
Emanuel LEMINGER, Z lapidaria muzea kutnohorského, Památky archeologické 35, 1913, s. 168.
695Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, svazek 1, Fundace 12.
století, Praha, 1998, s. 129.
Jiří MAJER, K nejstarším právním dějinám Kutné Hory, Právněhistorické studie 4, Praha, 1958, s. 131–152.
Jaromír ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, 
Praha, 1916, s. 27.
696RBM IV., s. 237, č. 610.
697důl Oselského pásma zvaný Rousy, staré a mladé jehož poloha je známa přibližně podle důlních odvalů v údolí 
Vrchlice na levém břehu poblíž chrámu sv. Barbory.
Jaroslav BÍLEK, Vladimír HOFFMAN, Zdeněk TRDLIČKA, Kutnohorské odvaly,  Sborník Oblastního muzea v Kutné 
Hoře. B, Řada geologicko–báňská 7, Kutná Hora, 1965, s. 13.
Jan KOŘAN, Dějiny dolování v rudním okrsku kutnohorském, Geotechnica svazek 11, Praha 1950, s. 6–7.
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V další listině sepsané na Vyšehradě, stejně jako ta první, ale později 13. ledna 1339698 jsou 

potvrzeny popsané hranice a rozdělení výnosů z těžby kovů, vynesli dříve zvolení rozhodci nález, 

že hranice jak byly dříve stanoveny, mají zůstat netknuté, aby osoby, které se toho zúčastnily, až 

sejde sníh, cum isto tempore propter niues et glacies ipsi limites, mají po Velikonocích,sed post 

pascha… iuste atque rite possitas esse reperierint, ipsas augmentet, roborent et approbent, tyto 

meze, metas atque limites s jistotou posílit, opravit a potvrdit.699

Měla tak vyřešit spory o výnosy nejenom z církevních poplatků z těchto oblastí mezi 

pražskou kapitulou a sedleckým klášterem. V papežské listině z 20. července 1410 se linie 

hraničních kamenů popisuje jako lapidem quadrum, signatum duobus clippeis, capituli Pragensis 

ecclesie scilicet et conventus monasterii Czedlicensis stantem in medio vie in foro lignorum700, 

vedoucích středem cesty nesoucích na sobě znaky obou církevních institucí. Příčina tohoto sporu 

byla jednoduchá, komu budou patřit příjmy z církevních poplatků z území, kde v krátké době 

vznikla lidnatá aglomerace, Kutná Hora. Zdali farnímu kostelu v Malíně a tedy Sedlci anebo 

farnímu kostelu v Pněvicích a tím pražské kapitule. Do objevu pohádkově bohatých ložisek stříbra 

v oblasti dnešní Kutné Hory stálo toto zemědělsky využívané území sotvakomu za zmínku, tím 

méně za jakýkoliv spor.

Tyto spory ale trvaly i nadále, projevily se mimo jiné ve vzniku chrámu sv. Barbory 

v Kutné Hoře, protože Horníci nechtěli podléhat Malínu a snažili se o vybudování vlastního 

chrámu, který by zároveň reprezentoval jejich ekonomickou sílu.701 Tento chrám vzniknul na 

pozemcích spadajících k farnímu kostela sv. Václava v Pněvicích a spory které z toho vzešly řešila 

úmluva mezi pražskou kapitulou a klášterem, že obyvatelé města přísluší k jednotlivým farním 

okrskům podle místa svého bydliště.702

Hranice, přestože byla již přesně a každému zřetelně vyznačená nevedla k vyřešení 

sporů mezi obyvateli Kutné, tedy horníky a sedleckým klášterem. Averze kterou chovali Horníci 

vúči klášteru měla v době těsně předhusitské poměrně kruté a pro povahu doby charakterizovanou

vzrůstem napětí, také příznačné rozuzlení v době těsně předhusitské. Totiž vypálení a vyvraždění 

obyvatel klášterního městečka Malína v roce 1412. Stejně tak příznačné bylo i rozsouzení celé věci, 

                                               
698RBM IV., s. 245, č. 636.
699Jaromír ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha, 1916, s. 67.
700Acta summorum pontificum res gestas Bohemicas aevi praehussitici et hussitici illustrantia, pars 1, annorum 1378–
1417. Acta Innocentii VII., Gregorii XII., Alexandri V., Johannis XXIII. nec non acta concilii Constantinensis 1404–
1417. Acta Clementis VII. et Benedicti XIII. Edidit Jaroslav Eršil, Praha, 1980, s. 323.
701Jaromír ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha, 1916, s. 68–
71.
702 Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142 - 1420, svazek 1, Fundace 12.
století, Praha, 1998, s. 129.
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že se stala bez vědomí obou vrchností a nikdo ji nemá připomínat pod pokutou 2000 kop.703

Na závěr této kapitoly je možné shrnout, že „dlouhá vlna středověké kolonizace“, která 

s sebou přinesla rozšíření emfyteuse vedla ve svých důsledcích k do té doby nebývalému nárustu 

osídlení, rozvoji zemědělství, které tak mohlo zásobovat nově zakládaná a rychle rostoucí města. 

Snaha využít každý vhodný kus pozemku k hospodářské činnosti s sebou nesla spory, jejíž kořeny 

často tkvěly v do té doby nepřesně stanoveným hranicím majetkových celků, ale také v technických 

možnostech doby je přesněji zaměřit. Není překvapivé, že dlouholetý spor se táhnul mezi velkými 

pozemkovými vrchnosti s souvislosti se vznikem Kutné Hory, do té doby poklidně probíhající 

zemědělská kolonizace dostala značný spád po nebývalém přívalu (na středověké poměry ) nových 

obyvatel.

                                               
703 Jaromír ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha, 1916, s. 34.
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ROLE KLÁŠTERŮ V KOLONIZAČNÍM PROCESU

Výzkum problematiky středověkých klášterů se v posledních desetiletích zaměřuje především       

na problémy všední každodennosti jednotlivých klášterů. V tomto směru můžeme pozorovat explozi 

nových poznatků, jak svědčí četné sborníky a publikace nově se profilující samostatné disciplíny, 

monasteriologie.704

Také se sleduje vývoj středověké krajiny v závislosti na kolonizačním úsilí, které je pro 

jednotlivé řehole typické, zvláště pro benediktiny a cisterciáky. Kolonizační úsilí, které v průběhu 

12. století začínalo výrazněji měnit tvář do té doby neměnné krajiny, se začalo projevovat i v méně 

osídlené, okrajové oblasti tehdejších Čech, Čáslavské provincii, kde v první polovině 12. století 

vzniknul vilémovský klášter. Zakládání vesnic, znovuosazování těch opuštěných nebo poničených, 

výstavba rybníků, výsadba vinic, budování kostelů a celé farní správy, těžba rud a drahých kovů. 

Toto všechno jsou jevy, které přispěly ke zformování středověké krajiny, která se následně 

zafixovala v průběhu 13. století a uchovala ve své podstatě dodnes. 

Role klášterů byla ve starší literatuře zvýrazňována, téměř přeceňována, zdůrazňoval se 

velký kulturní přínos, který raně středověké kláštery měly představovat již samotnou svojí existencí 

a založením v „pusté“ krajině.705 Později se podíl klášterů na osídlování a kultivaci středověké 

krajiny poněkud stavěl do pozadí706, nyní je snaha o vyváženější přístup k problematice, vycházející 

z důsledné kritiky pramenů, nejenom těch písemných, ale i ostatních, které vypovídají o všední 

každodennosti středověkého života.707

V Čáslavské provincii došlo ke vzniku jednotlivých klášterů na počátku 12. století, v rámci 

konce „zakládací vlny“ benediktinských klášterů.708 V té době vzniknul klášter ve Vilémově (obr. 5, 

68–70), krátce po něm na moravské straně lesnaté hranice v Třebíči709 a nakonec na okraji

Čáslavské provincie klášter v Želivě.710 Zde byli v krátké době vystřídáni premonstráty.711 Na konci 

„zakládací vlny“ benediktinských ústavů se do Čech dostali členové nově vzniklé cistercké řehole, 

jejichž úkolem byla kultivace krajiny, s alespoň z počátku menším podílem pozemkové renty 

v příjmech. Příkladem toho je Sedlec712, který však vznikl v takzvané staré sídlení oblasti, ale i tak 

                                               
704Pavel VLČEK, Petr SOMMER, Dušan FOLTÝN, Encyklopedie českých klášterů, Praha, 1997.
705Václav NOVOTNÝ, České dějiny I. 2, Praha 1913, s. 322–338.
706František GRAUS, Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II., Praha, 1957, s. 79–113.
707Zdeněk MĚŘÍNSKÝ, Církevní instituce na Moravě a jejich úloha ve vývoji hospodářství a osídlení od 10. století do 
předhusitského období, Archaeologia historica 10/1985, s. 375–393.
708Pavel VLČEK, Petr SOMMER, Dušan FOLTÝN, Encyklopedie českých klášterů, Praha, 1997, s. 10–12.
709Rudolf FIŠER, Klášter uprostřed lesa, dvě studie o třebíčském benedikinském opatství, Brno, 2001, s. .
Martin WIHODA, Morava v době knížecí 906–1197, Praha, 2010, s. 155–157.
710Josef DOBIÁŠ, Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí I., Pelhřimov, 1927, s. 20–26 a 56–57.
711Ondřej FELCMAN, František MUSIL a kolektiv, Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526), 
Praha, 2009, s. 182.
712Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, svazek 1, Fundace 12. století, Praha,
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bylo ovšem dost prostoru pro vysazování nových vesnic. Daleko typičtějším příkladem cisterckého 

kláštera kultivujícího krajinu, je pozdější založení žďárského kláštera.713 Dokladem menších ústavů, 

soukromého založení je fundace ženského cisterckého kláštera v Pohledu.714

Vznik velkých benediktinských fundací počátkem 12. století v pohraničních lesnatých 

oblastech provincie nebylo náhodné, panovník obdařil nově vzniklé ústavy velkými pozemkovými 

majetky, zčásti neosídlenými, a postupně docházelo k rozrušování pohraničního hvozdu příchodem 

nových osadníků. To se dělo procesem dříve nazývaným vnitřní kolonizace, protože lidské zdroje 

čerpal z domácích zdrojů. Oproti dřívějším představám, že tento proces rolnické kolonizace nastal 

na přelomu jedenáctého a 12. století, došlo vlivem poznatků archeologie k zásadnímu posunu. Tento 

pohyb začal mnohem dříve, už v průběhu 8.–9. století, klasické datování vycházelo z písemných 

pramenů, které se v hojnější míře objevují až pro toto období.715

Vlivem běhu času a škod, které jednotlivé kláštery utrpěly na svých diplomatářích, máme 

k dispozici různou představu o nástupu emfyteuse. Přesto lze říci, že klášterní velkostatky 

představují poměrně obsáhlý zdroj informací o vesnické kolonizaci. Až mnohem později, 

před polovinou 13. století začínají být stopovatelné počátky jednotlivých šlechtických rodů 

(Ronovci716, páni z Chlumu), které patrně jako výsluhu od panovníka získaly původně nevelké 

pozemkové majetky v Čáslavské provincii717, které později rozmnožovali pomocí podnikatelských 

aktivit, hornického podnikání, a také zakládali nové vesnice. Jedna z příčin zemědělského 

podnikání, zakládání vesnic spočívala v nutnosti zásobování potravinami sídelních aglomerací718, 

center řemeslné výroby, obchodu nebo hornictví.

                                                                                                                                                           
1998, s. 103–154.
Jaromír ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha, 1916.
713Tomáš BOROVSKÝ, Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě, Brno, 2005, s. 120–123.
714Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, svazek 2, kláštery 
založené ve 13. a 14. století, Praha, 2002, s. 302.
715Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 171–173.
716Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003.
717Ondřej FELCMAN, František MUSIL a kolektiv, Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526), 
Praha, 2009, s. 194–195.
718Zdeněk SMETÁNKA, Česká vesnice v období vzniku městských aglomerací, Archaeologia historica 3, Brno, 1977, 
s. 325.
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EMFYTEUSE NA STATCÍCH VILÉMOVSKÉHO KLÁŠTERA

VÝVOJ KLÁŠTERA V DOBĚ PŘEDHUSITSKÉ

Vilémovský klášter (obr. 5, 68–70), vzniklý pravděpodobně v roce 1119 (nepřímo je spolehlivě 

doložen k roku 1131) ležící nedaleko stejnojmenného městečka a fakticky zaniknul v roce 1421. 

Patří mezi významné středověké lokality ležící na rozhraní Vysočiny (na okraji okresu Havlíčkův 

Brod) a Čáslavské kotliny. Přestože mu historické bádání věnovalo již v minulosti značnou 

pozornost, o čemž svědčí jména jako Gelasius Dobner719, Jeronym Solař720 a Čeněk Sameš721. 

Přesto od vydání poslední, dodnes nepřekonané studie Čeňka Sameše uplynulo již více než 70 let. 

Objevily se totiž nové poznatky, jednak přímo o lokalitě samotné, také o vývoji osídlení v okolí.722

Absence zakládací listiny kláštera, zmíněná již Dobnerem723, značně omezuje poznání 

počátků kláštera. Důsledky této ztráty podrobně rozvádí Čeněk Sameš.724 Je nepříjemná nejenom 

z toho důvodu, že neznáme původní rozsah majetkové domény kláštera, ale i proto, že doba od 

první zmínky o založení kláštera v roce 1119 ve Fürstenberském rukopise Kosmovy kroniky725       

a prvním výslovným jmenováním opata vilémovského kláštera v roce 1160726 leží doba téměř půl 

století.

Následně k roku 1124 jsou v Kosmově Kronice uvedeni Heřman, bratr Vilémův a Lutobor, 

syn Martinův, a jejich pouť do Jeruzaléma“.727 Sám fakt pouti do Jerusaléma dvěma šlechtici 

v tomto čase nebudí podezření, v době jen o málo pozdější jsou doloženy pouti biskupa Menharta728

a Jindřicha Zdíka729, je pravděpodobné, že nebyli první. Otázkou je, zdali jsou tito dva z roku 1124 

totožní se zakladateli uvedenými k roku 1119. V Kronice české, Přibíka Pulkavy, řečeného              

                                               
719Monumenta historica Boemiae, tomus VI. – Diplomatarium exftineti monasterii willemoviensis Ordinis S. Benedicti 
ab anno 1214 usque ad anno 1577, Praga, 1785, s. 375–472.
720Solař, 1868, s.408–415.
721Sameš, 1933, s. 34–180. Sameš, 1934, s. 22–163.
722Miroslav KOVÁŘ, Martin MUSÍLEK, Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově. Příspěvek k historii a 
stavební podobě „zapomenutého“ kláštera pod Železnými horami, Časopis Společnosti přátel starožitností 117, Praha, 
2009, s. 157–183.
Zdeněk PEHAL, Novější poznatky k vilémovskému klášteru a jeho půdorysu, Archeologie na Vysočině 2, Jihlava 2011, 
s. 24–38.
723Dobner VI., s. 377, v úvodu.
724Sameš, 1933, s. 70–73.
725…iubente Vladislao, rogatu Vilhelmi et Hermani comitum.
Bertold Bretholz, Die Chronik des Cosmas von Prag, Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum 
Germanicarum, Nova series, tomus II., Berlin 1923, s. 125. Sameš, 1933, s. 72.
726Testes … Wilhelmi, abbatis de Wilhelmov.
CDB I, 1904, s. 196, č. 208. Sameš, 1933, s. 176.
727Anno dominicae incarnationis 1124, II. Idus Februarii, Hermannu, frater Wilhelmi et Lutobor, filius Martini, 
perrexerunt Hierosoloman.
Dne 12. února Heřman, bratr Vilémův a Lutobor, syn Martinův, vydali se na pout` do Jeruzaléma.
Bertold Bretholz, Die Chronik des Cosmas von Prag, Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum 
Germanicarum, Nova series, tomus II., Berlin 1923, s. 132. FRB II., s. 186.
728Josef ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí (1034–1198), Praha, 1997, s. 225.
729Tamtéž, s. 245.
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z Radenína, která vznikla až koncem 15. století, se založení vilémovského kláštera klade do roku 

1121.730 Pulkavova Kronika představuje ovšem pozdní pramen, vzniklý nepochybně kompilací 

starších pramenů.731 V literatuře jako první poukázal na neudržitelnost teorie o cizích šlechticích 

jako zakladatelích Bonaventura Piter.732 Také Marie Bláhová soudí, že je málo pravděpodobné 

založení kláštera cizími šlechtici,733 kloní se k bratrům zmíněným na pouti do Jeruzaléma k roku 

1124, když ve starších rukopisech Kosmovy Kroniky zpráva o založení vilémovského kláštera není, 

uvádí ji až Fürstenberský rukopis z konce 15. století. 

Nejvěrohodněji zní varianta o založení dvěma šlechtici v roce 1119734, z rozkazu knížete 

Vladislava, nebot‘ se tak stalo vladařským aktem. Konečně ve středověku patřil vilémovský klášter 

královské koruně, jak je vidět z hojných panovnických zástav jeho majetku. To činí představu 

panovnického založení více pravděpodobnou, přičemž je přesnější nahlížet na Heřmana a Viléma 

jako na družiníky knížete Vladislava.735

O uvedených jménech pravděpodobných zakladatelů zmíněných v letech 1119 a 1124 

nevíme jinak vůbec nic, což souvisí s pramennou nouzí a z toho vyplývající neznalost o počátcích 

osídlení oblasti. Koneckonců pro celé Čechy platí, že jména prvních šlechtických rodů a jejich 

predikáty jsou sledovatelné nejdříve od samého konce 12. století736 a osudy jednotlivých 

„urozených“ k nimž patřili nepochybně ze zmínek v roce 1119 a 1124 Heřman a Vilém „comites“ 

jsou poznatelné z ojedinělých písemných zpráv.737 Prvním doloženým šlechtickým rodem 

schopným a ochotným provádět velkorysou donační politiku, jsou totiž v oblasti vilémovského 

kláštera až v polovině 13. století doložení Lichtenburkové, kteří věnovali svoji přízeň mimo jiné 

cisterciákům ve Žd’áru nad Sázavou.738

Chybějící zakládací listina, která se nedochovala se ani v pozdějším opisu (a možném falzu), 

jako například u „sousedního“ benediktinského kláštera v Třebíči, kde přece jen má díky němu 

historické bádání větší jistotu, co se týče okolností vzniku třebíčského kláštera,739 neboť v případě 

                                               
730(1121) Anno monasterio Wilemov fundatum est a duobus fratribus Wylhelmo et Hermanno comitibus de Sulcbach. 
Cronica Przibiconis dicti Pulkaua , in: FRB V., ed. J. Emler, 1893, s. 76.
Marie BLÁHOVÁ, Kroniky doby Karla IV., Praha, 1987, s. 320.
731Sameš, 1933, s. 72.
Marie BLÁHOVÁ, Kroniky doby Karla IV., Praha, 1987, s. 320.
732Bonaventura PITTER, Thesaurus Absconditus, Brun, 1762, s. 202.
Sameš, 1933, s. 74.
733Marie BLÁHOVÁ, Kroniky doby Karla IV., Praha, 1987, s. 417, poznámka č. 239.
734Sameš, 1933, s. 72.
735Miroslav KOVÁŘ, Martin MUSÍLEK, Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově. Příspěvek k historii a 
stavební podobě „zapomenutého“ kláštera pod Železnými horami, Časopis Společnosti přátel starožitností 117, Praha, 
2009, s. 157–158.
736Josef ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí (1034–1198), Praha, 1997, s. 360–361.
737Tamtéž, s. 197–198.
738Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 67–68.
739Rudolf FIŠER, Klášter uprostřed lesa, dvě studie o třebíčském benedikinském opatství, Brno, 2001, s. 9–22.
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vilémovského kláštera je doložen z mladších listinných dokladů velice rozsáhlý pozemkový 

majetek, z čehož lze nepřímo usuzovat, že i původní nadace byla také rozsáhlá, ale mnohem méně 

scelená.740 Zvláště to platí o území bojanovského újezdu, které je sice vymezeno listinou až 

z počátku 14. století741, ale souvislý rozsah území v odlehlé lesnaté oblasti evokuje jeho darování 

klášteru přímo panovníkem, možná již při založení kláštera. Samo založení vilémovského kláštera 

na okraji pomezního lesa navozuje představu o postupu vnitřní kolonizace v těchto oblastech. Jen 

krátce předtím byl založen na opačné straně zemské hranice benediktinský klášter v Třebíči.742

Možnost založení kláštera v době kolem roku 1120 posiluje dosud přehlédnutý drobný 

pramen. Je to spor města Brna s vilémovským klášterem v roce 1367 o placení poplatků na celnici  

v Habrech. Tento spor zanechal určité stopy743 v právních rukopisech města Brna, kdy písař             

v právním rukopise číslo čtyři zachoval v podobě přípisu přehled privilegií vilémovského 

kláštera744 potvrzující právo tamních benediktinů na clo v Habrech.745

Drobný přípis v rukopise číslo čtyři746 tak upřesňuje dobu vzniku kláštera. Podle analýzy 

tohoto rukopisu je přehled privilegií na clo v Habrech dílem různých písařů a pocházejí z období 

60. let 14. století až do přelomu 80.–90. let tohoto století.747 Vznik těchto přípisů souvisí se sporem 

města Brna o placení cla v Habrech a písaři si postupně opatřovali k tomu listinný podkladový 

materiál, patrně přímo z kláštera.748 První údaj v tomto přípisu o tom, že celý výnos cla daroval 

klášteru již kníže Vladislav v roce 1121749 budí podezření750 minimálně v konfrontaci s naprosto 

nezpochybnitelnou listinou z počátku 13. století o darování teprve části tohoto výnosu knížetem 

Děpoldem III.751

Je to v každém případě pohled na počátky kláštera, jak se jevily ve druhé polovině 14. 

století, což je důležité. Vilémovští benediktini v této době již zřejmě sami neměli příliš jasno           

v otázkách kdy vlastně nabyli podíly na clu, anebo což je pravděpodobnější, měli jasno až příliš 

                                               
740Sameš, 1933, s. 77.
741RBM III., s. 594–596, č. 1518.
742Rudolf FIŠER, Eva NOVÁČKOVÁ, Jiří UHLÍŘ, Třebíč, Dějiny města I., Brno, 1978, s. 18–19.
Rudolf FIŠER, Klášter uprostřed lesa, dvě studie o třebíčském benediktinském opatství, Brno, 2001, s. 61–64.
743Miroslav FLODR, Brněnské městské právo po smrti notáře Jana (1359–1389), Brno, 2006, s. 72, pozn. č. 95.
744Jaromír ČELAKOVSKÝ, O právních rukopisech města Brna, Časopis musea Království českého 
56, Praha, 1882, s. 507.
745Miroslav FLODR, Brněnské městské právo po smrti notáře Jana (1359–1389), Brno, 2006, s. 36.
746Jaromír ČELAKOVSKÝ, O právních rukopisech města Brna, Časopis musea Království českého 
56, Praha, 1882, s. 507.
747Miroslav FLODR, Brněnské městské právo po smrti notáře Jana (1359–1389), Brno, 2006, s. 37.
748Miroslav FLODR, Brněnské městské právo po smrti notáře Jana (1359–1389), Brno, 2006, s. 37.
749Jaromír ČELAKOVSKÝ, O právních rukopisech města Brna, Časopis musea Království českého 
56, Praha, 1882, s. 507.
750srovnej Miroslav FLODR, Brněnské městské právo po smrti notáře Jana (1359–1389), Brno, 2006, s. 72.
751...quod ego Theodebaldus, dux Cazlawiensis et Hrudimensis et Wratizlauiensis,... 
CDB II., tomus II, 1912, s. 107, č. 112.
Vratislav VANÍČEK, Velké dějiny zemí Koruny České II. (1197–1250), s. 117. 
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dobře a snažili se „vylepšit“ svoje právo na toto clo.

Nepřímá, ale důležitá zmínka je v Kronice kanovníka vyšehradského k roku 1131, která 

nepřímo dokládá samotnou existenci kláštera, kdy mezi svědky výslovně jmenovanými při 

rehabilitaci biskupa Menharta (Meynhard), kterými byli biskup Olomoucký a Bamberský, je 

jmenováno sedm českých opatů.752 Čeněk Sameš ve své studii správně uvádí, že jestliže bylo tehdy 

v Čechách sedm klášterů, musel753 být jeden z nich opatem vilémovským.754 Tak je existence 

kláštera spolehlivě, byť nepřímo doložena k roku 1131. 

Tato událost dokumentující účast všech opatů tehdejších klášterů je zároveň jediná, kdy se 

objevuje opat vilémovského kláštera přímo v centru politických událostí, přičemž tato, stejně jako 

odhalení údajného spiknutí biskupa Menharta755, ilustruje upevňování panovnické moci v Českém 

státu raného středověku. Role opatů, včetně vilémovského spočívala v úloze takzvaných 

spoluočistníků, kteří pomáhali biskupu Menhartovi pomocí různých složitých formulí dokázat jeho 

nevinu.

Důležitá otázka, zdali se fundace kláštera uskutečnila v krajině byť řídce osídlené nebo zcela 

liduprázdné není dosud vyřešena a do budoucnosti je to úkol komplikovaný, již pro absenci 

zakládací listiny kláštera. Studium archivních pramenů k vyřešení této otázky přispět v podstatě 

nemůže a povrchový průzkum těchto rozsáhlých oblastí, který provádím s tímto cílem, také dosud 

nezachytil stopy tak raného osídlení. Celé je to komplikováno i skutečností, že není úplně jasný 

průběh významných středověkých dálkových komunikací, jejichž význam přesahuje hranice 

regionu, jímž evidentně procházely, ale o nichž, zvláště v případě takzvané Libické stezky, není 

zcela jasné, kudy konkrétně procházely. Co se týče otázky jejich rámcového směrování, není 

v literatuře sporu, ovšem při podobnějším vymezení kudy v krajině asi vedly a v jaké vzdálenosti od 

vlastního kláštera narážím přímo v terénu, který dobře znám, na potíže. Zatímco Haberská stezka 

procházela zajisté v průběhu středověku přes nebo v těsném okolí Habrů, jak svědčí samotný název, 

v případě Libické stezky je to složitější. V literatuře se uvádí, že nejspíše se oddělovala od Haberské 

stezky v Čáslavi a přímo přes Vilémov směřovala směrem k Chotěboři.756 Již vzhledem k průchodu 

                                               
752… praesue Bamberiensis et antistes Olomucensis cum septem Bohemiencibus abbatibus.
Canonici Wiszgradensis continuatio Cosmae, in: FRB II., 1874, s. 213.
753V té době sedm benediktinských klášterů: Břevnov (založen 992–993), Davle – Ostrov (založen koncem 10. století) 
Sázava (založen 1032), Opatovice (založen 1086–1087), Postoloprty (založen 1119–1121), Kladruby (založen 1115) 
a konečně Vilémov jako sedmý. Zpracováno dle příslušných hesel in: Pavel VLČEK, Petr SOMMER, Dušan FOLTÝN, 
Encyklopedie českých klášterů, Praha, 1997.
754Sameš, 1933, s. 176, poznámka č. 5.
755Josef ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí (1034–1198), Praha, 1997, s. 225.
756Naposledy k problematice této stezky publikoval mapku Jan Urban a Anežka Merhautová.
Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 90.
Anežka MERHAUTOVÁ, Dušan TŘEŠTÍK, Románské umění v Čechách a na Moravě, Praha, 1984, mapa II. na s. 336 
a mapa III. na s. 337.
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těchto dvou komunikací okolím Vilémova se předpokládá starší osídlení, které předcházelo 

vlastnímu klášternímu založení.

Lze se klonit k názoru, že okolí kláštera již osídleno bylo, patrně i klimaticky méně příznivé 

území bojanovského újezdu757, neboť benediktinské kláštery byly svojí podstatou ekonomicky 

odkázány na příjem z pozemkové renty, již proto nemohly zahájit svoji činnost ve zcela pusté 

krajině. Dokonce i cisterciáci, jimž řehole přímo předepisovala usazení se a kultivaci zcela pusté 

krajiny, museli od svých představ ve 13. století ustoupit a i jejich ekonomický model začal 

významně počítat s pozemkovou rentou.758

Existence osídlení poblíž nově založeného vilémovského kláštera se jeví jako hodně 

pravděpodobná pokud porovnáme jeho vznik s třebíčským klášterem, který vzniknul na opačné, 

moravské straně pomezního hvozdu. Tento klášter vzniknul in media silva trebecensis, krajině řídce 

osídlené, ale přece jen.759 Je velice dobře vidět při pohledu na přiloženou mapu, jak původní vesnice 

donace třebíčského kláštera „směřovaly“ od Brna směrem ke klášteru a dále výše na Vysočinu do 

pomezního lesa. Pozemkový majetek toho kláštera tak vytvářel jakýsi koridor v okolí řek Jihlavy    

a Oslavy.760 Přitom bezprostřední okolí vlastního kláštera a později města Třebíče leží v oblasti 

osídlené již v pravěku761, na rozdíl od Vilémova, který je svojí polohou více „vysunut“ do nitra 

Vysočiny již mimo oblast pravěkého osídlení Čáslavské kotliny (obr. 119).

Další závažný argument pro starší osídlení v oblasti předcházející vlastní založení 

vilémovského kláštera se objevil v době zcela nedávné, je to datování stavebního dřeva v refugiální 

věži románského kostela v Pařížově762 do let 1110–1127.763 To je doklad překvapivého stáří, který 

posunuje představu o průniku osídlení údolím řeky Doubravy minimálně před rok 1100. Pařížov 

leží ve stejné oblasti a nadmořské výšce jako vilémovský klášter ve stejné vzdálenosti z Čáslavska, 

odkud předpokládám průnik osídlení.

Tribunové, vlastnické kostely v údolí Doubravy jako je pařížovský kostel a sv. Kříž              

u Ronova nad Doubravou vymezují oblast kolonizace rané pozemkové šlechty, tehdy spíše 

                                               
757RBM III., 1890, s. 594–595, č. 1518. Dobner, VI., s. 400–401, č. 21.
758Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, svazek 1, Fundace 12. století, Praha, 
1998, s. 40–41.
Wolfgang RIBBE, Die Wirtschaftstatigkeit der Zisterzienser im Mittelalter. Agrarwirtschaft. In: Die Zisterzienser, 
Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit, ed. Karl Elm, Köln, 1980, s. 203–215.
Louis Julius LÉKAI, The Cistercians, Ideals and Reality, Kent state University Press, 1977, s. 25.
759Rudolf FIŠER, Klášter uprostřed lesa, dvě studie o třebíčském benedikinském opatství, Brno, 2001, s. 62–63.
760Viz mapa číslo 1: Obdarování třebíčského kláštera pozemkovým majetkem v letech 1101–1160. In.: Rudolf FIŠER, 
Klášter uprostřed lesa, dvě studie o třebíčském benedikinském opatství, Brno, 2001, s. 148.
761Pavel KOŠTUŘÍK, Jaromír KOVÁRNÍK, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ, Pravěk Třebíčska, Brno, 1986.
762Jiří VARHANÍK, Pařížov (okr. Chrudim) – nadstandardní refugium ve věži vesnického románského kostela. In: 
Archaeologia historica, 33, Praha, 2008, s. 377–386.
763Jan KLÁPŠTĚ, O rané šlechtě v českých zemích. Malý náčrt velkého tématu. In.: Co můj kostel dnes má, nemůže 
kníže odníti: věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu, Praha, 2011, s. 63–64.



110

jednotlivých knížecích předáků, v této oblasti zřejmě nelze hledat původní majetkovou donaci 

v okolí kláštera, spíše na území vymezeném zcela přibližně potokem Doubravkou a Haberskou 

stezkou, území, které táhlým pruhem vybíhá z Čáslavska směrem k Vilémovu a Habrům. V této 

oblasti leží ves Zehuby kterou v roce 1327764 klášter pro dluhy prodal, když v roce 1284 jsou 

uvedeny v majetku tohoto kláštera jako ab antiquo spectabant.765 To je při absenci zakládací listiny 

bohužel jediné pramenné potvrzení, jinak jsme odkázáni na dohady.

Pokud lze posoudit z historie vilémovského kláštera, tak období do roku 1278 je rozvojem 

prosperity766, jistě i v souvislosti s těžbou stříbra na části jeho panství.767 Dalším výrazným zdrojem 

příjmů bylo clo vybírané v Habrech a Vilémově.768 Stejně jako příjmy 300 hřiven stříbra

z inkorporovaných farností, jejichž počet – 33, uvádí bula papeže Bonifáce IX., z roku 1401.769      

A konečně výrazným zdrojem příjmů byla feudální pozemková renta. Tyto příjmy kolísaly 

v průběhu času, těžba stříbra v oblasti jeho majetkové domény od konce 13. století stagnovala, 

příjmy z farností závisely od jejich „výnosnosti“ a počtu, který také kolísal. Po roce 1278, patrně 

v letech 1280–1282 utrpěl klášter velké škody v období chaosu po smrti krále Přemysla Otakara 

II.770

Od počátku 14. století lze pozorovat a doložit jednotlivé případy sekularizace klášterního 

majetku, stejně jako postupné zabředání kláštera do dluhů, ze kterých se již nevymanil. Zajímavé 

ovšem je, že spoře dochované fragmenty kružeb, okenních ostění a žeber pak dokumentují gotickou 

přestavbu právě v tomto období, tedy ve 14. století.771 Je tedy otázka, zdali ekonomiku kláštera 

nepodvazovala v této době také nákladná přestavba klášterního areálu.

Největší úder na klášter dopadl na jaře 1421 v podobě tažení Pražanů do východních 

Čech.772 Osazenstvo kláštera se za okolností blíže neznámých odsunulo do svého proboštství 

v Uherčicích, kde mělo souvislou majetkovou enklávu sousedící s majetkem benediktinského 

kláštera v Rajhradě. Přesun řeholníků do Uherčic po roce 1421 je doložen řadou listin vydanou po 

                                               
764Zehub villa in Czaslauiensi prouincia sita, pro praedictis debitis venderetur persoluendis. RBM III., 1890, s. 521.
765 RBM II., s. 575, č. 1331.
766Solař, 1868, s. 408–409.
767Othakarus, rex Boemiae, … „Cum per dilectum nobis Jaroslaum, abbatem monasterii de Wilhemow,    progenitorum
nostrorum privilegiis simus sufficienter instructi super libertatibus, quas prefato monasterio concesserunt, … et quod de 
argentifodinis in terris dicti monasterii media pars urbure totius debetur eidem, … Dat. Pragae, 1276, 22. Martii. 
CDB V/2, 1982, s. 502–503, č. 811. RBM II. 1882, s. 422, č. 1009. Dobner VI., s. 384, č. 4.
768…monasterio in Wilhelmow privilegia ratione telonei in Habrn et Wilhelmow confirmat. …qualiter thelonea in 
Habrn et in Willemow ipsi monasterio incorporata sunt per eosdem… RBM IV., vol. 3., s. 424–425, č. 1050.
769Monumenta Vaticana V., 1903, s. 1058, č. 1838. Sameš, 1934, s. 85.
770De remotioribus monasteriis a civitate Pragensi, quod similia perpessi sunt loqui non audeo, quia multa graviora. Ex 
quibus Wylemow potissimum laesum est… Příběhy krále Přemysla Otakara II., in: FRB II., 1874, s. 332.
771Miroslav KOVÁŘ, Martin MUSÍLEK, Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově. Příspěvek k historii a 
stavební podobě „zapomenutého“ kláštera pod Železnými horami, Časopis Společnosti přátel starožitností 117, Praha, 
2009, s. 157–183.
772Sameš 1934, 121.
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tomto roce773, přičemž žádná není datována ve Vilémově, nýbrž v Uherčicích.774

Sekularizace klášterního majetku proběhla, tak jako u jiných církevních statků, ve dvou 

fázích. Napřed došlo k panovnické zástavě zabraného církevního majetku, k jeho přeměně na zboží 

zápisné a posléze k alodifikaci, tedy k přeměně formálně církevního zboží v dědičný a nezcizitelný 

majetek šlechty. Poslední část zápisného zboží se v Čechách změnila v alod v roce 1577775, když 

poslední opat vilémovského kláštera zemřel v rajhradském klášteře v roce 1541.776 Jeho smrtí 

skončila formální existence kláštera, když fakticky byl vypuzen z posledního zbytku moravských 

statků kláštera za vzrůstu utrakvistických tendencí v roce 1506.777

300 let je dlouhá doba během které došlo ke značným změnám v Českém státě, kdy Čechy 

„knížecí“778 se změnily v Čechy „královské“.779 Na počátku existence vilémovského kláštera           

a v průběhu 12. století, vrcholila a doznívala kolonizační vlna, někdy nazývaná vnitřní, přímo 

spojovaná s vlnou zakládání nejstarších klášterů u nás, byť se ukázalo, že probíhala již mnohem 

dříve. Na jeho konci pak, v roce 1421 vypadala sít‘ osídlení a cest zcela jinak než na počátku,          

a svým uspořádáním se již blížila stavu na konci 18. století. Podobně radikálně se změnily i právní 

zvyklosti, převážily psané smlouvy, zcela se změnila evidence majetku. To všechno byly důsledky 

„dlouhé vlny“ středověké kolonizace, která přivedla cizí osadníky, emfyteusi, rozvoj trhů                 

a peněžního hospodářství.

Sídlištní struktura se již nelišila od té, jakou nám před vypuknutím průmyslové revoluce 

zachycuje první vojenské mapování na konci osmnáctého století, to samé platí o vybudování 

struktury církevní správní organizace. Ostatně hospodářské poměry v „klasickém období“ 

kolonizace spojeném s nástupem emfyteuse, změny právních vztahů, intenzita zemědělské výroby 

ve druhé polovině 13. století dosáhly tehdy takového stupně, že se je podařilo překonat                  

až s nástupem kapitalismu.780 Výsledky těchto změn, přes vývoj, který prodělala česká krajina              

a společnost ve dvacátém (zvláště jeho druhé polovině) století jsou stále výrazně patrné (obr. 31–

33). 

Co říci závěrem o působení vilémovských benediktinů. Klášter byl založen patrně v roce 

1121 na české straně pohraničního hvozdu, stejně jako nedlouho předtím z moravské strany klášter 

                                               
773Institutio Plebani ecclessiae in Uherczicz F. Martini Religiosi Willemoviensis ad praesentationem D. Wenceslai 
Abbatis Willemov. dd. Brunae 22 Martii 1432. Dobner VI., s. 459, č. 70.
Instrumentum publicum super confirmatione electionis et investitura Nicolai Abbatis Willemoviensis electi in Moravia 
in Uhercz dd. Pragae 17. Maji 1438. Dobner VI., s. 459, č. 71.
774Sameš, 1934, s. 121–125.
775Dobner VI., s. 470, č. 80.
776Dušan FOLTÝN a kolektiv, Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Praha, 2005, s. 635.
777Dobner VI., s. 477; Sameš, 1934, s. 124.
778Josef ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí (1034–1198), Praha, 1997.
779Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002.
780Zdeněk FIALA, Předhusitské Čechy, český stát pod vládou Lucemburků (1310–1419), Praha, 1978, s. 228.
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třebíčský. V roce 1421 tedy uplynulo pomyslné výročí 300 let jeho existence. Pokud lze použít 

tohoto slova, tak se příliš nevydařilo, na jaře téhož roku byl obsazen vojskem Pražanů, za jejich 

tažení do východních Čech, kdy sdílel osudy několika klášterů, které byly poničeny, objektivněji 

vzato obsazeny.781 Tak skončilo působení černých mnichů z Vilémova na Čáslavsku.

                                               
781Jaroslav TEPLÝ, Feudální pozemková držba v předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, s. 144.
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KLÁŠTERNÍ ARCHIV A KNIHOVNA

Pohnuté osudy, které měl klášter po roce 1421 se také odrazily na dochování listin z jeho archivu    

a knih z klášterní knihovny. Rozchvácení klášterních písemností a nejenom jich dokládá papežská 

bula, vydaná krátce před definitivním koncem existence kláštera v roce 1515. Tehdy vystoupil 

papež Lev na jeho obranu, když svojí bulou vyzývá každého, kdo má v držení nějaký klášterní 

majetek, má jej vydat pod sankcí exkomunikace.782 Tato listina obsahuje příkladmý výčet 

jednotlivých položek movitých i nemovitých věcí, které se mohou nacházet u někoho v držbě, 

samozřejmě pozemky, ovocné sady, pastviny, ale z mobiliáře listiny, knihy, peníze, zlaté a stříbrné 

nádoby, dlužní úpisy, veřejné listiny…etc. Pokud tedy tato listina obsahuje skutečný výčet ztrát, lze 

soudit, že klášter přišel o podstatnou část, ne – li o celý archiv a knihovnu, nepodařilo se mu tedy 

odvézt tyto dvě klíčové části inventáře do bezpečí, jako se to podařilo některým řeholím v Čechách,

často i se značným časovým předstihem.783

Ztráta klášterní knihovny jako celku nás zbavuje možnosti poznat byt‘ zprostředkovaně, 

duchovní život řádových bratří, alespoň podle výběru titulů, které měli ve své knihovně a které 

používali k Bohoslužebné činnosti. Uvážíme – li těsný vztah vilémovského konventu v době 

husitských válek a poté k rajhradskému klášteru, tedy v krátkém, závěrečném období jeho 

existence, je zajímavé, že v knihovně rajhradského kláštera se až na jednu výjimku nedochovalo nic 

z knihovny vilémovského kláštera. Ve zpracovaném soupise rukopisů rajhradského kláštera, kde     

u rukopisu číslo 370 je učiněna poznámka někdy na přelomu 15. a 16. století, ze které lze usoudit na 

původ z klášterní knihovny.784 V Truhlářově Katalogu rukopisů Národní knihovny jsou uvedeny dva 

svazky rukopisů, o nichž je možné prohlásit za pravděpodobný vztah ke knihovně vilémovského 

                                               
782...nobis pro parte Venerabilum Religiosorum Virorum, Dominorum Abbatis, et Conventus monasterii Wilemoviensi 
Ordinis sancti Benedicti Pragensis Diocesis... Leo Episcopus, Servus Servorum Dei,...monasterii... Willemoviensis, 
quod nonnuli inquitatis fillii, quos prorfus ignorant, cruces patenas, calices, vasa aurea, argentea, vestimenta, & 
paramenta ecclesiastica, brachii Sancti Egidy ornatum Jocalibus & sigillo Abbatis sigillatum, libros, literas, privilegia, 
& alia clenodia jocalia, res & bona dicti monasterii apud nonnulla alia monasteria, seu personas, & loca tempore 
guerrarum in custodiam, seu alias datas, & data nequiter occultando, & detinendo, & non restituendo, plura gravia 
dampna eis & in bonis dicti monasterii nequiter intulerunt, & ad id faciendum auxilium, consilium, & favorem dolose 
prestiterunt, nec non decimas primicias, census, fructus, redditus, proventus, possessiones, domos, ortos, terras, campos, 
prata, pascua nemora, silvas, arbores, arborum fructus, auri argenti monetati, & non monetati, vidi, bladi, frumenti, 
ordei, avene, cere, & aliarum rerum quantitates, annulos, zonas, perlas, lapides preciosos, & alia jocalia, libros, literas, 
instrumenta publica, obligaciones, quittancias, cedulas, notas, testamenta, codicillos, contactus, privilegia, donaciones, 
& aias scripturas publicas, & privatas, vasa aures, argentea, erea, cuprea, ferrea, & alia domorum utensilia, vestes, 
soderaturas, tunicas, & alia vestimenta, equos, oves, boves, vaccas, &alia animalia, debita, credita, legata, mutua, 
deposita, iura, iurisdictionens, pecuniarum summas, & nonnulla alia mobilia, & immobilia bona ad dictum, 
monasterium legitime, spectantia temere, & maliciose occultare, & occulte detinere presumunt, , non curantes ea dictis 
signisicantibus exhibere in animarum fuarum periculum, & dictorum signisicancium & monasterii non modicum 
detrimentum, super quo dicti signisicantes apostolice Sedis remedium implorarunt.
Dobner VI, s. 464, č. 78. Sameš 1934, 124.
783František TADRA, Listy kláštera zbraslavského, Historický archiv č. 23, Praha, 1904, s. 6–7.
784Iste est liber Monasterii Raigradensis quem legavit dominus symon abbas Monasterii Wylemowiensis.
Vladimír Dokoupil, Soupis rukopisů knihovny benediktinů v Rajhradě, Praha, 1966, s. 154–157. 
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kláštera. Je to svazek číslo 754, na jehož rubu je papežská bula adresovaná opatu vilémovskému     

a oficiálovi litomyšlskému počátkem 15. století.785 Druhý svazek tamtéž, číslo 985.786

Ztráta klášterního archivu zase poznat v úplnosti majetkovou držbu kláštera, majetkové 

přesuny, vývoj klášterního velkostatku a v této práci také vlastní emfyteusi na jeho statcích. 

Největší konvolut listin se dochoval v archivu břevnovských benediktinů, je možné že se tam dostal 

po smrti posledního opata vilémovského. Pro období předhusitské, než byl klášter obsazen husity 

v roce 1421 se jedná cekem o 59 listin z období od počátku 13. století do roku 1421.787

Osudy vilémovské knihovny a archivu mohly být ale mnohem pestřejší, přesněji řečeno být 

rozptýleny na více míst, jak nepřímo nasvědčuje bula papeže Lva z roku 1515. Je to dochování 

listiny vilémovského kláštera ve vazbě sborníku náboženských traktátů, který jako písař vytvořil 

nejspíše Čech a který se dochoval v majetku rakouského benediktinského kláštera v Admontu. 

Vzhledem k použití vilémovské listiny o vsi Sloupný se má zato, že byl vytvořen pro tento klášter  

a součástí jeho knihovny.788

Stejně tak byla náhodně objevena dosud neznámá klášterní listina z roku 1353, která se 

dochovala přilepená v jednom z kodexů chovaných ve vídeňském archivu, týkajících se papežského 

potvrzení na jakési církevní beneficium (pro špatnou čitelnost listiny neznámo kde) na statcích 

vilémovského kláštera.789

Naproti tomu v archivu rajhradských benediktinů se dochovaly všehovšudy čtyři listiny z let 

1517–1528, zjevně ze závěrečného období existence kláštera, kdy se zbylí řeholníci byli nuceni po 

roce 1506 definitivně uchýlit do rajhradského kláštera.790 Skutečnost, že se v tamním archivu 

nedochovaly starší listiny by se dala vysvětlit skutečností, že vilémovský konvent sídlil v letech 

1421–1506 ve svém proboštství v Uherčicích, z něhož obhospodařoval svoje moravské statky.791

A tak pro poznání dějin vilémovského kláštera je nejdůležitější soubor listin z břevnovského 

archivu. Pro období před rokem 1421, to je časový úsek, kdy sleduji nástup emfyteuse v daném 

                                               
785In membrana codicem cooperiente exarata est bulla papalis data ad abbatem Wilemowiensem et officialem 
Litomyšlensem initio saec. XV. in causa quadam praebendali.
Catalogus codicum manu scriptorum latinorum qui in C. R. bibliotheca publica atque universitatis Pragensis 
asservantur, ed. J. Truhlář, pars I., Praga, 1905, s. 302, č. 754.
786Codex hic cuiusdam librariae monasticae saec. XV erat, ut docent notae in operculo super libros mutuo datos 
concernentes (ex. gr. In Vylamov libellus continens responsoria et multa alia).
Catalogus codicum manu scriptorum latinorum qui in C. R. bibliotheca publica atque universitatis Pragensis 
asservantur, edidit Joseph Truhlář, pars I., Praga, 1905, s. 411, č. 985.
787Karel BERÁNEK, Věra UHLÍŘOVÁ, Inventář fondu Benediktini – Břevnov. I. díl – Listiny 993–1948, Praha 1967.
788Josef Tichý, Neznámá listina vilémovského kláštera, in: Časopis národního muzea (vědy společenské), 131/1, Praha, 
1962, s. 69–74.
789Miroslav KOVÁŘ, Martin MUSÍLEK, Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově. Příspěvek k historii a 
stavební podobě „zapomenutého“ kláštera pod Železnými horami, Časopis Společnosti přátel starožitností 117, Praha, 
2009, s. 164 a pozn. č. 41. RBM V/4, s. 771–773, č. 1738.
790Sameš, 1934, s. 124.
791Sameš, 1934, s. 122.
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regionu obsahuje celkem 59 listin majetkové povahy, z toho je 11 emfyteutických smluv, které 

budou probrány dále. Tento soubor listin se jeví jako nahodilé povahy, bez vnitřní systemizace, což 

samo o sobě nic neznamená, protože způsob ukládání listin ve středověku nebyl jiný. Obsahuje 

listiny o rozsáhlém majetku, jako například o bojanovském újezdu792, nebo o směně vesnic mezi 

klášterem a Lichtenburky v roce 1307793, přes listiny o jednotlivých nemovitostech, jako je 

emfyteutické vysazení mlýna v Mladoticích794, až k listinám zcela nevýznamným jako jsou různé 

drobné platy nebo potvrzení o zaplacení, kdy opat kláštera vystupoval jako rozhodce. Dále jsou to 

listiny vystavené pro klášter římskou kurií, která jej bere v ochranu. Stejně jako smlouva                 

o konfraternitě mezi vilémovským a postoloprtským klášterem z roku 1318795 a ostrovským 

klášterem z roku 1348.796

Anebo inkorporace far z roku 1401797, případně že Petr ze Štětína [Sczethyn] se souhlasem 

své ženy a dětí daroval v roce 1348 pro spásu duší svých předků, pohřbených ve vilémovském, 

Wylemouiensi kostele, tamnímu oltáři sv. Kateřiny a na výživu bratří 3 hřivny platu ze svých 

statků.798 Další z majetkově významnějších je to i listina z roku 1289 Václav [II.], král český, 

vidimuje a konfirmuje inserovanou listinu z 22. 3. 1276, jíž jeho otec, král [Přemysl] Otakar [II.] 

podle privilegií předložených opatem kláštera vilémovského Jaroslavem potvrzuje, že poddaní mají 

odvádět pokuty za viny a obvyklé platy pouze klášteru, že mu náleží polovina urbury ze stříbrných 

dolů na pozemcích kláštera, že klášterní poddaní nemají být nuceni k výměně mince při její změně 

a že jsou osvobozeni od daní a sbírek.799

Jedna z listin poslouží jako příklad zvláštní dávky zvané „ostrožné,“ jak dokládá listina 

z roku 1391.800kdy opat vilémovského kláštera byl patrně první, který byl nucen tuto zaplatit krátce 

po jejím zavedení801 v roce 1388.802 Obraz je to tedy pestrý, ale nahodile dochovaný a střídmý.

                                               
792RBM III., s. 594–596, č. 1518.

793RBM II, s. 929, č. 2152. Dobner VI., s. 392–393, č. 16.
794RBM IV., vol. 2., s. 281–282, č. 722, Dobner VI, s. 401–402, č. 22.
795Johanes abbas totusque conventus monasterii de Porta apostolorum Jarozalum abbatem et conventum ecclesiae S. 
Petri et Pauli in Vilemow in fraternitatem recipiunt. 1318, 22. August.
RBM III., 1890, s. 191. Dobner VI, s. 398–399, č. 20. Sameš, 1934, s. 27. Solař, 1868, s. 411.
7961348 iun. 22. Bohuslaus abbas totusque conventus monasterii s. Johannis Bapt. In Insula, ord. S. ben., se 
confraternitatem monasteriorum s. Johannis Bapt. in insula et ss. Petri et Pauli in Vilémov fecisse recognoscunt.
RBM V., fasc. 2, s. 205–206, č. 402. Dobner VI., s. 403–404, č. 25. Sameš, 1934, s. 78–79. Solař, 1868, s. 411.
797Dobner VI., s. 446–447, č. 57.
798Karel BERÁNEK, Věra UHLÍŘOVÁ, Inventář fondu Benediktini – Břevnov. I. díl – Listiny 993–1948, Praha 1967, 
signatura 56. RBM V/2, s. 239, č. 467.
799Karel BERÁNEK, Věra UHLÍŘOVÁ, Inventář fondu Benediktini – Břevnov. I. díl – Listiny 993–1948, Praha 1967, 
signatura 102. RBM II., s. 636, č. 1473.
800Recognitio Decani et Capituli Pragensis super receptis ab Abbate Willemoviensi 30. sexagenis grossorum pro Tumba 
S. Wenceslai. dd. Pragae in festo S. Galli A. 1391. Dobner VI, s. 434, č. 49. 
801SAMEŠ, 1934, s. 83. Solař, 1868, s. 413.
8021388 červen 7, Praha. Václav IV., král římský a český, daruje pražskému kostelu královské právo „ostrožné“ a 
ustanovuje, aby napříště každý nově zvolený opat, převor a abatyše, na něž se tento poplatek vztahuje, zaplatil kapitule 
a kanovníkům 50 kop gr., jež kapitula je povinna obrátit na výzdobu kostela s. Václava. Za porušení tohoto nařízení se
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EMFYTEUTICKÉ SMLOUVY V DIPLOMATÁŘI VILÉMOVSKÉHO KLÁŠTERA

Sledování vývoje vilémovského kláštera ve středověku představuje vhodný listinný materiál         

pro nástup emfyteuse, protože tento klášter, založený v první polovině 12. století měl svůj majetek 

povětšinou na Čáslavsku, jen malá část byla na jižní Moravě. Dochovalo se několik emfyteutických 

smluv a kromě nich ještě další smlouvy, které na ty nedochované přímo odkazují. Proto je studium 

vilémovského diplomatáře kvůli problematice emfyteuse přínosné, na rozdíl od listin třebíčského 

kláštera, kde se dochovala taková smlouva jediná, byť obsáhlá a pro studium této problematiky 

inspirující.803

Rovněž tak se účastnil, podobně jako želivský klášter804 i horního podnikání v oblasti mezi 

Jihlavou a (Německým) Brodem. O tom, že tento klášter na svém území patrně přímo emfyteuticky 

vysazoval vesnice s německým obyvatelstvem svědčí jména skupiny vesnic, kterou v roce 1307 

vyměnil s Lichtenburky. Byly to vesnice hornické, kde se těžilo stříbro, v době výměny ovšem byla 

těžba v útlumu.805 Vůbec první zmínky o těžbě stříbra na klášterních pozemcích jsou poměrně 

pozdní, až v listině pocházející z 22. března roku 1276, kdy panovník dává klášteru polovinu urbury 

z dolů na klášterním území, argentifodinis in terris dicti monasterii media pars urbure totius 

debetur.806 Názvy vesnic, které klášter vyměnil s Lichtenburky v roce 1307807 jsou naprosto typické 

pro emfyteuticky založené kolonizační vesnice v této oblasti, ale nejenom zde. 

Z oblasti střední Moravy máme písemnými prameny doložené rozsáhlé kolonizační aktivity 

olomouckého biskupa, které se stejně jako zde vyznačují příponou –dorf, případně –schlag. Vlastní 

přípona – dorf je považována svým jazykovým původem za východostředoněmeckou.808 V tomto 

případě zde máme doloženu i v listině zapsanou vedle sebe skupinu vesnic nalézající se jedné 

oblasti stříbrorudného okrsku, přičemž v listině z roku 1256, to je doba bouřlivého rozvoje hornictví 

v této oblasti, jsou vedle sebe uvedeny dvě vesnice z této skupiny patřící vilémovskému klášteru se 

jmény byť v polatinštělé podobě, kdy předmětem zájmu byly kaple v předmětných vesnicích. 

Z kontextu těchto dvou listin vyplývá, že dvě ze skupiny hornických vesnic uváděné v typických 

                                                                                                                                                           
určuje pokuta 10 hřiven stříbra, a to polovina královské pokladně, druhá polovina pražskému kostelu. Archiv pražské 
metropolitní kapituly svazek I., Katalog listin a listů z doby předhusitské (1419), zpracovali Jaroslav ERŠIL a Jiří 
PRAŽÁK, Praha, 1956, s. 147, č. 525.
803Rudolf FIŠER, Eva NOVÁČKOVÁ, Jiří UHLÍŘ, Třebíč, Dějiny města I., Brno, 1978, s. 33–34.
804CDB V/2, s. 320, č. 681. RBM II., s. 322, č. 799. Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 84.
805Pavel ROUS, K závěrečné fázi vrcholně středověkého hornictví na Havlíčkobrodsku, in: Stříbrná Jihlava, Seminář K 
dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině, Jihlava – Pelhřimov – Havlíčkův Brod, 2001, s. 66–81.
806CDB V/2, 1982, s. 502–503, č. 811. RBM II. 1882, s. 422, č. 1009. Dobner VI., s. 384, č. 4.
807Remundus de Leuchtenburch…commutationem cum abbate Wilhelmoviensi....de bonis – infra scriptis, videlicet 
Mitbelberch, Hondorf, Sighartsdorff, Langendorff, Scheiblisdorff, Chochansdorff,... 1307, 16 Oct. in Broda.
RBM II, s. 929, č. 2152.
808Petr CHARVÁT, Poznámky k německé kolonizaci východních Čech, Archaeologia historica 10, Brno, 1985, s. 78.
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kolonizačních názvech v roce 1307 byly v majetku tohoto kláštera již v roce 1256.809 To činí hodně 

pravděpodobnou představu, že klášter tyto vesnice nově založil a vysadil německými horníky, 

jejichž přítomnost v regionu Vysočiny je doložena již o čtyři roky dříve v Kronice žďárského 

kláštera.810 Někdy se zvažuje právě z přeměny podoby latinských názvů dvou vesnic v roce 1256 na 

názvy čistě německé v roce 1307 možnost převrstvení původně slovanského osídlení německým 

hornickým obyvatelstvem, kterému by původní vesnice byly dány emfyteutickým právem.811 Tak či 

onak je emfyteuse sice nepřímo, ale spolehlivě doložena.

Nejstarší dochovaná emfyteutická smlouva vilémovského kláštera byla uzavřena dne 6. 

března 1279 (obr. 176), kdy došlo k vysazení již existujících klášterních statků. Opat Jaroslav 

rozdělil vesnice a dvory, curias ve Vlačicích (obr. 76) a v Bučicích (obr. 75) poblíž Čáslavi nějakým 

ve smlouvě blížeji nespecifikovaným osadníkům a dává jim je právem německým.812 Listina byla 

vyhotovena jako „cedule řezaná“, z níž jednu část obdrželi poddaní.813

Zatímco osadníci, kterým je pronajímán nejsou blíže určeni, tak je uveden důvod proč         

se tak děje, totiž obava opata Jaroslava a celého konventu kláštera z toho, že tyto statky nebudou 

schopni ubránit pro jejich vzdálenost od kláštera před hříšnými lidmi, kteří vtrhli do Českého 

království.814 Emfyteutická smlouva popisuje převod těchto dvou vesnic na německé právo, o to 

zajímavější, že se jedná o převod již existujících vesnic ve staré sídelní oblasti. Ve smlouvě se sice 

výslovně nemluví o tom, že by byly tyto vesnice pusté, jak je tomu v jiných případech vesnic tohoto 

kláštera, v období po roce 1278, ale z toho, že jsou emfyteuticky vysazeny osadníky zvenčí, lze 

soudit, že mohly být poničené.

Tito terrarum coloni sive possessores terras o jejichž původu se ve smlouvě nemluví, měli 

                                               
809… de ecclesiis in Longa Villa et Medio Monte … Datorum in Cremesir a.d. 1256, 20. Octobris. CDB V, 1974, s. 
164–165, č. 90. RBM IV., 1892, Annorum 1333–1346, addenda et corrigenda. Anni 1256–1260, s. 719, č. 1795.
810Teutonici veniunt accurunt atque Moravi montani multi... Cronica domus Sarensis, edidit Jaroslav Ludvíkovský, 
přeložil Richard Mertlík, Brno, 1964, s. 178, 180.
811Josef DOBIÁŠ, Německé osídlení ostrůvku jihlavského, Časopis archivní školy 8, 1930, s. 72.
812Jaroslaus abbas et conventus monasterii Wilhelmowiensis locant villas Butschitz et Vulatschitz iure theutonico. 
..curias nostras ac villas sitas prope municipium Chaslaviense, que Butschitz et Vulatschiz apellantur..., de omni 
voluntate dedimus et concessimus colonias aliis excolendas , et pro certo censu pensionis annue iure theutonico, quod 
purchrecht dicitur, possidendas, sub pactis et conditionibus infrascriptis. Primo videlicet quod ipsarum terrarum coloni 
sive possessores terras ipsas aliunde non colant , nisi de curiis super eisdem terris collocatis, et tam in iudiciorum forma 
quam in laneorum mensura habebunt modum predicti municipii Chaslavensis.
CDB VI, f. 1, 2006, s. 71–72, č. 29. RBM II., 1882, s. 500, č. 1167.
Litera Emphyteutica Purchrecht dicta super duabus villis ac curiis in Butschitz et Vulatschitz a Monasterio 
Willemoviensi aliis ad excolendum concessis dd. die 6. Martii Anno 1279. Dobner VI., s. 384, č. 6.
František VACEK, Emfyteuse v Čechách ve XIII. a XIV. století, Časopis pro dějiny venkova 8, číslo 3, Praha, 1921, s. 
120.
813Karel BERÁNEK, Věra UHLÍŘOVÁ, Inventář fondu Benediktini – Břevnov. I. díl – Listiny 993–1948, Praha 1967, 
signatura 45.
814Nos Ierozlaus... abbas, totusque conventus... monasterii notum fieris volumus omnibus Christi fidelibus quam 
presentibus tam futuris in perpetuum, quod cum severitatis divine permissione fervens impietas iniquorum regni 
Bohemie fines occupaset in tantum, ut monasteria bonis suis temporalibus pacifice gaudere non possent, nos prefectibus 
cenobii nostri debita prospiciendo sollicitudine et maioris commoditatis respectu... CDB VI, f. 1, 2006, s. 71, č. 29.
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platit vlastnický roční úrok. Měli se řídit čáslavským právem a tamtéž smlouva odkazuje „vzorový“

lán, laneorum mensura...Chaslavensis. Podobně jako je uveden chrudimský vzorový lán v zakládací 

listině města Hranic (na Moravě) uvedený slovy lanei de mensura Chrudimensis k roku 1276.815

Osadníci měla platit roční vlastnický úrok, jak je obvyklé v emfyteutických smlouvách, zde jako 

censu pensionis annue. Tento poplatek je detailně uveden zvláště v naturální části. Z každého 

jednotlivého lánu držitelé pozemků dvacet dva měřic, zvaných korce jarního a podzimního osení.816

Dále šest korců pšenice, žita a ovsa.817 K tomu tři korce ječmene a korec hrachu. Splatné 

jednorázově o svatém Martinu s tím, že tyto plodiny dopraví osadníci do kláštera vlastními 

povozy.818 Na Velikonoce pak dvě pěkné vepřové kýty a o Vánocích 25. prosince dvě pěkná kuřata 

dají osadníci klášteru z každého lánu.819

Finanční poplatek je stanoven ve výši tří čtvrtin těžké pražské hřivny stříbra ročně z každého 

jednotlivého lánu splatných na svátek apoštolů Filipa a Jakuba (1. května).820 K tomu podíl             

na mimořádné dávce jako přesun daňové zátěže z vrchnosti na poddané. Bude li vyhlášena 

(vojenská) výprava, expeditio a po klášteru bude požadován příspěvek, subsidium, budou na ni 

osadníci přispívat z každého lánu čtvrtinou hřivny stříbra.821

Emfyteutické vysazení Vlačic a Bučic v roce 1279 je výslovně připomínáno o 126 let 

později ve svědecké listině vydané ve Vilémově v roce 1405 (obr. 198). V ní dosvědčují Finder       

z Čáslavi a Ondřej z Bučic že koupili 2 lány polí ve vsi Vlačicích, loco Laczicz in terris monasterii 

Willemoviensis, vysazené klášterem emfyteutickým právem. 822 Slibují odvádět klášteru všechny 

platy a berně a dodržovat povinnosti, odúmrti atd., jinak připadnou lány opět klášteru. Ondřej, 

rychtář z Čáslavě, a Mikšík Tučný, rychtář z Vlačic, se zaručují opatu a konventu za splnění všech 

podmínek.823 Je to příklad doby, po kterou byly uznávány právní důsledky emfyteutické smlouvy.

Co se týče původu případně národnosti oněch terrarum coloni sive possessores terras, 

                                               
815Vratislav VANÍČEK, Velké dějiny zemí Koruny české, svazek III. (1250–1310), Praha, 2002, s. 316.
816Item iidem possessores terrarum prefatarum de singulis laneis annis singulis viginti et duas mensuras, que vulgo 
chortzones dicuntur, frugum hyemalium et estivalium... CDB VI, f. 1, 2006, s. 71, č. 29.
817...quarum sex erunt mensure tritici, sex siliginis, et sex avene, tres ordei, et una pise,... CDB VI, f. 1, 2006, s. 71, č. 
29.
818...in festo beati Martini confessoris nobis solvere tenebuntur deferentes fruges ipsas ad nostrum monasterium propriis 
in vecturis. CDB VI, f. 1, 2006, s. 71, č. 29.
819Preterea de singulis laneis semper in festo Pasche dabuntur nobis due bone scapule porcine et in festo Natalis Christi 
due bone galline, nec ad plura sepedicti possessores terrarum predictarum nobis pensionis nomine tenebuntur mandatis 
regiis et iuribus episcopalibus semper salvis. CDB VI, f. 1, 2006, s. 72, č. 29.
820Item possessores predicti similiter annis singulis de singulis laneis tres fertones puri argenti Pragensis ponderis in 
festo sanctorum appostolorum Philippi et Iacobi solvent nobis. CDB VI, f. 1, 2006, s. 71, č. 29.
821Tempore quoque proclamate expeditionis de singulis etiam laneis medium fertonem argenti in subsidium nobis 
dabunt, quod argentum, si expeditio processerit, pro nobis retinebimus, si autem non processerit, eis iterum refundemus. 
CDB VI, f. 1, 2006, s. 71–72, č. 29.
822Dobner VI., s. 448, č. 59.
823Karel BERÁNEK, Věra UHLÍŘOVÁ, Inventář fondu Benediktini – Břevnov. I. díl – Listiny 993–1948, Praha 1967, 
signatura 203.
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uvažuje se o tom, že by to mohli být měsťané z nedaleké Čáslavi.824 Do složitých a pestrých 

majetkových národnostních poměrů této doby a těchto míst vnáší trochu světla listina, která byla 

vydána v nedalekých Drobovicích biskupem Janem [z Dražic] v jedenáctém roce jeho pontifikátu,  

v roce 1268. Přiděluje v ní obyvatele vesnice Sitinez k farnímu kostelu v Potěhách.825 Zajímavé jsou 

duchovní příčiny, proč se tak děje. Je nám známo (biskupovi a vydavateli tohoto exempčního 

privilegia), píše se v listině, že lidé této vesnice, homines ville, que Sitinez nuncupatur, ležící vedle 

Drobovic, site iuxta Drobowiz, nemají zajištěnu (duchovní) péči faráře, tak jsou jakoby bez hlavy co 

se týče přijímání svátostí oltářních, což se děje pro velkou vzdálenost.826 To je situace, která si žádá 

rozumné řešení, snižující nebezpečí pro jejich duše.827 Pročež chceme (biskup Jan), aby tito (lidé) 

spadali pod farní kostel v Potěhách.828 Zároveň se jim povoluje, když tam (to je v kostele                 

v Potěhách) není k dispozici  kněz německé národnosti, aby oni, jsouce Němci se mohli zpovídat    

a přijímat svátosti oltářní a jiná nutná zaopatření v drobovické kapli a to bez omezení.829 Řečené 

kapli (v Drobovicích) se tak na dobu trvání tohoto stavu (nepřítomnosti kněze německé národnosti) 

uděluje exempční privilegium.830

Vesnice jménem Sitinez v současné době neexistuje. August Sedláček ji ztotožnil se zaniklou 

vesnicí Žitenice, která stávala v místech Nového dvora831 nedaleko Tupadel.832 Od něj tuto 

myšlenku přejali pozdější autoři.833 Výše uvedenému kontextu o osadnících, kolonistech v Bučicích 

a Vlačicích a německých obyvatelích vesnice vyhovuje podle mého názoru lépe dnešní vesnice 

Filipov u Čáslavi, která leží v těsné blízkosti Drobovic, sousedí tak jejich katastry. Do roku 1763834

                                               
824

Sameš 1934, s. 23, pozn. č. 4.
825RBM IV., s. 725–726.
826Significatum est nobis...homines...non habentes certum plebanum quasi acephali pro sacramentis ecclesiasticis 
recipiendis quam sepius disperguntur,.... RBM IV., s. 725.
827ex quo sane intelligentibus congnoscitur imminere certum periculum animarum. RBM IV., s. 725.
828Unde ad voluntatem eorundem eis parrochialem ecclesiam in Potech et ipsos eidem parrochie deputamus... tamtéž.
829...concendentes eis, quod quamdiu clericus theutonicus non extiterit, qui eos, cum theutonici sint, in confessionibus et 
aliis saluti necessariis valeat expedire, Drobowicensem capellam pro sacramentis ecclesiasticis possint libere 
frequentare... tamtéž, s. 725–726.
830...ipsi capelle prefate volumus aliquod preiudicium, quoad priuilegium exemptionis , quod hactenus habuit, generari.  
Tamtéž s. 726.
831Nový dvůr západně od Tupadel existuje dodnes, poprvé je zachycen na I. vojenském mapování (viz obr. 130), ke 
kontinuitě Nového dvora a Žitenic srovnej též Milan SKŘIVÁNEK, Rybníky v okolí Čáslavi, Kutná hora, 2002, s. 8.
832Místopisný slovník království Českého, Praha, Praha, 1998, s. 1040.
Zaniklé osady v okolí Čáslavském, Památky archaeologické a místopisné VII, Praha, 1868, s. 561–564.
Hrady, zámky a tvrze království Českého XII., s. 
833Alžběta BIRNBAUMOVÁ – Libuše JANSOVÁ, Soupis památek historických a uměleckých v Čechách XLIV., 
politický okres Čáslavský, Praha, 1929, s. 269.
František ROUBÍK, Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha, 1959, s. 108.
Libor JAN – František SKŘIVÁNEK, Řád německých rytířů v Čechách a na Moravě 1204–1411, Genealogie a 
heraldika č. 1, 1997, s. 15.
834Alžběta BIRNBAUMOVÁ – Libuše JANSOVÁ, Soupis památek historických a uměleckých v Čechách XLIV., 
politický okres Čáslavský, Praha, 1929, s. 160.
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se jmenovala Šintlochy, nejstarší listinný doklad dohoto jména je z roku 1370.835 V něm je výslovně 

uváděna vesnice a hospodářský dvůr, zatímco v listině z roku 1405 pouze hospodářský dvůr            

a dědičný velkostatek836 bez výslovné zmínky o vesnici. V sousedství dnešního Filipova se 

nacházejí vesnice Vlačice a Bučice s doloženými kolonisty v roce 1279. Pohled na dnešní 

katastrální mapu naznačuje možnost, že středověké katastry Šintloch837 (v roce 1268 zvané Sitinez), 

Vlačic a Bučic spolu bezprostředně sousedily, ač patřily jiným pozemkovým vrchnostem. Německý 

původ jména Šintlochy je zjevný, poprvé je tento tvar doložen v roce 1370.838

Představu totožnosti obou lokalit podporuje i možný etymologický výklad tohoto jména. Je 

spíše hanlivý ve smyslu rasovna, doupě loupežníků, obecně lidí nevalné pověsti.839 Tímto směrem 

by mohl mířit i rozbor polatinštělého jména Sitinez, jehož kořen zdá se od latinského sitis – žízeň. 

Bezprostřední okolí Čáslavi sice neoplývalo dostatkem pitné vody, jak víme z novověkých 

pramenů840, s přihlédnutím k etymologii německého jména se nabízí možnost žízně po alkoholu.

Jiná vesnice v těsné blízkosti, iuxta Drobovic není, a tak považuji za prokázané, že máme 

před sebou skutečně doklad proměny názvu vesnice s polatinštělým názvem Sitinez s příchodem 

německých obyvatel před rokem 1268. Německá forma názvu této vesnice v sobě skrývá 

samozřejmě důležitější změny, jako je změna způsobu hospodaření, velmi pravděpodobně změna 

způsobu uspořádání vesnice, ta původní do které byli osadnící přivedeni před rokem 1268 a o nichž 

kromě národnosti nevíme nic, měla nejspíše jiný půdorys, který se změnil s příchodem osadníků. 

Starobylé počátky této vesnice totiž dokládá archeologie, kdy byly nalezeny zbytky 

středověkého osídlení v bývalé cihelně ve Filipově a několik kostrových hrobů se záušnicemi.841

Toto můžeme s velkou jistotou interpretovat jako zbytky původní struktury vesnice z období 

nejenom před nástupem emfyteuse, ale i zániku řadových nekostelních pohřebišť v souvislosti se 

vznikem farní správy. Bohužel již ve 14. století doložená existence hospodářského dvora a později 

velkostatku setřela původní rozměření polních parcel, takže Stabilní katastr již zachytil rozsáhlé 

scelené plochy.

V okolí Čáslavi je to ojedinělý doklad změny osídlení doložený proměnou jazykového tvaru 

názvu vesnice. Zato v okrajových partiích Čáslavské provincie, v oblasti těžby stříbra je takových 

                                               
835...super curiam in villa, que vulgariter Sinthloch... CIM II., s. 630.
836...de curia et allodio in Schintloch prope Czasslauiam sitis... CIM II., s. 1014.
837Existence samostatného katastru dnešního Filipova, dříve Šintlochů, rovněž nasvědčuje tomu, že se jednalo původně 
o středověkou vesnici, kořeny tohoto vesnického katastru je nutné hledat hluboko ve 13. století.
838Antonín PROFOUS, Místní jména v Čechách I., Praha, 1954, s. 536–537.
839Tamtéž.
840Milan SKŘIVÁNEK, Rybníky v okolí Čáslavi, Kutná hora, 2002, s. 5–7.
841Alžběta BIRNBAUMOVÁ – Libuše JANSOVÁ, Soupis památek historických a uměleckých v Čechách XLIV., 
politický okres Čáslavský, Praha, 1929, s. 160.
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příkladů více a pro Pelhřimovsko shromáždil Josef Dobiáš842 řadu dokladů existence vesnic 

osídlených původně slovanským obyvatelstvem, které po příchodu německých osadníků změnily 

nejenom svůj název, ale i sídelní strukturu.

Emfyteutické vysazení pusté Rouzeně (obr 51, 52)

Jeden z dalších dochovaných dokladů emfyteuse pochází ze dne 2. dubna 1288 (obr. 178) uzavřel 

opat vilémovského kláštera [Jaroslav] smlouvu o znovuvysazení pusté vsi Ruzeň s Jistislavem, 

synem Bleha z Chlumu, aby ji za svého života znovu osadil svými lidmi a měl z ní užitek. Za to 

zaplatil jednorázově deset hřiven stříbra, po Jistislavově smrti se měla vesnice vrátit zpět                  

i s osadníky a vším příslušenstvím zpět klášteru. K tomuto dodatku se pojil ještě jeden, že klášter si 

ponechává v majetku okolní lesy a veškeré výtěžky z nich plynoucí.843

Použití slova villa deserta by mohlo naznačovat (nejde li ovšem jen o pužití temínu              

a promiscue) nepatrný rozdíl ve významu tohoto slova, totiž důvod jejího opuštění – zpustošení      

v důsledku násilné, válečné události, jak o tom uvažovala vlastivědná literatura844, v porovnání        

s použitím etymologicky jemně odlišného slova – villa desolata v jiné a současné emfyteutické 

smlouvě, ze 16. července 1288 týkající se vsí Opočnice a Bolice, viz níže.

Podrobnější rozbor této stručné smlouvy přináší řadu detailů. Jednalo se o jednorázovou 

částku, kterou poskytnul Jistislaus miles, Filip d. Bleh dicti de Hlum ve výši 10 marcis arg. puri 

prag., takto oceněnou po dobu života řečeného Jistislava, tempore dumtaxtat vite mee. Podle této 

smlouvy, sub his pactis měl tuto vesnici označenou jako pustou, villam desertam, cui Ruzen 

vocabulum est, znovu osídlit osadníky, locationis nomine, tedy převést na emfyteusi. Pustou vesnici 

s jejími pozemky, agros et campos eisdem ville. V jedné smlouvě tak jsou označeny pozemky jako 

silvis, lesy, další pak agros, tedy pole, odlišné od campos, další pozemky, zde patrně ve významu 

planiny, tedy pole ležící ladem. V době ve které se pomalu prosazovalo trojpolní hospodaření se 

mohlo jednat o plochy označované v jiných listinách jako rubetis, ono lesopole, půdu která byla 

nedlouho předtím získána vykácením lesa. 

Je třeba mít na zřeteli zmínku o lesích circa eandem villam, že tato vesnice vznikla 

vyklučením okolních lesů, zřejmě nedlouho předtím než zpustla a byla dána Jistislavovi. Její vznik 

tedy v lesním masivu nebyl spojen s emfyteusí, nýbrž na českém právu. V listině není zmíněn jinak 

v té době běžný termín pro pastviny a louky, ale ony campos budou nejspíše znamenat půdu čerstvě 

                                               
842Německé osídlení ostrůvku Jihlavského, Časopis archivní školy VIII., Praha, 1931, s. 1–92.
843Abbas et monasterium Willemoviense locat Jistislao militi villam desertam cui Ruzen pro decem marcis argenti usu 
fructuario ad dies vite possidendam dd. 2. Aprilis Anno 1288.
RBM II., 1882, s. 620, č. 1440. Dobner, VI., s. 389, č. 12. Sameš, 1934, s. 24.
844Domněnku, že se tak mohlo stát v souvislosti s válečnými událostmi po roce 1278 uvedl do literatury poprvé 
František HORÁK a Emanuel CHRAMOSTA, Cesta Liběcká, Praha, 1923, s. 98.
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vyrvanou lesu. Předtím než zpustla vybudovali její osadníci zmíněná pole i campos, na jejichž 

okrajích tehdy vytvořeného katastru ležely silvis monasterii circa eandem villam, které si klášter 

ponechává ve vlastnictví, přesněji řečeno v hospodářském využití. Zakazuje totiž, nihil de 

silvis…extirpando seu vendendo, tyto okolní lesy kácet a prodávat z nich dříví, leda pro stavby 

obnovované vesnice, sed pro edificiis ipsius ville a v nezbytné míře na topení, foco necessario lignis

silvarum uti potero predictarum. Jistislavovi nebyl tedy dán k využití celý katastr vesnice, nýbrž jen 

vlastní ves a okolní zemědělské, to je polní a luční, nikoli však lesní pozemky. 

Tak je vidět vzrůstající hospodářský význam lesa, kterého již nebyl nadbytek a jehož využití 

lze hledat nejenom pro potřeby obnovované vesnice a topení, nýbrž i jinak. V poslední čtvrtině 13. 

století lze předpokládat podnikatelské využití v souvislosti s těžbou kovů a obecně stavebním 

rozmachem. V této oblasti je sice výslovně doloženo pálení dřevěného uhlí až o sto let později, ale 

právě v tomto období se prudce rozvíjí dolování v Kutné Hoře s velkou potřebou dříví a dřevěného 

uhlí.

Co se týče obchodu s dřevěným uhlím, je nutné předpokládat jeho transport, ale především 

jeho produkci přímo v lesích patřících klášteru, přesněji řečeno tvořící příslušenství jím vlastněných 

vesnic. Ostatně těžiště klášterního majetku v Čechách tvoří i dnes lesnaté oblasti, ve středověku 

tomu nebylo jinak, spíše byl podíl lesa o něco větší, než dnes. Lesnatý bojanovský újezd a oblast 

kolem Vilémova i Habrů mohla být dodavatelem dřevěného uhlí, ale patrně i surového dříví do 

kutnohorských dolů. Produkci dřevěného uhlí je doložena v okolí Uhelné Příbrami a Uhrova.845

Dalším dokladem obchodu se dřevem a dřevěným uhlím je konfirmační listina z prosince 1341846

vydaná v Kutné Hoře, kterou Jan Lucemburský opatu Petrovi ve Vilémově potvrzuje právo vybírat 

clo za zboží které prochází celnicemi v Habrech a ve Vilémově. Mezi jinými položkami taxativně 

jmenovanými též poplatek za stavební dříví, de curru ligna de edificiis ferente duos paruos a z vozu 

palivového dříví se neplatí nic, de aliis uero curribus ligna pro igne ferente nichil. Podobně jsou 

zcela osvobozeny od cla vozy s (dřevěným) uhlím a žáci nesoucí své knihy, currus vero carbonum 

et scolares suos ferentes codices a solucione thelonei penitus absoluentur.847

Po smrti Jistislavově, post obitum autem meum, villa prefata se všemi přírustky a a statky 

                                               
845Václav HUSA, Uhlířské tovaryšstvo na kutnohorsku ve 14. až 16. století, Středočeský sborník historický, svazek 1, 
Praha 1957, s. 14–18.
Otázka produkce dřevěného uhlí ve středověku v klášterních lesích zasluhuje samostatnou analýzu.
Na tradici pálení dřevěného uhlí a zbytků míst, kde stály milíře, dnes rozorané v polích jsem narazil ve vzpomínkách 
pamětníků v Čihošti (okres Havlíčkův Brod), dokonce i v regionální literatuře (Josef CHVÁLA, Za starým Jeníkovem, 
Čáslav, 1932, s. 15), kde se uvádí nálezy rozoraných milířů se zbytky uhlíků. Takové zbytky milířů rozorané v polích 
jsem již objevil nad údolím Doubravy pod vesnicí Uhrov (okres Havlíčkův Brod).
846…monasterio in Wilhelmow privilegia ratione telonei in Habrn et Wilhelmow confirmat. …qualiter thelonea in 
Habrn et in Willemow ipsi monasterio incorporata sunt per eosdem…
RBM IV., vol. 3., s. 424-425, č. 1050. Gelasius Dobner ve svém Diplomatáři tuto listinu neuvádí.
847Tamtéž, s. 425.
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cum omni utilitate sua et bonis, movitými a nemovitými, quo mobilia seu immobilia… ad 

predictum monasterium devolvantur, vrácena klášteru. 

Vesnice Rouzeň se v písemných pramenech mihla jen jednou, v roce 1288 a zřejmě 

nedlouho poté definitivně zanikla. Další poznatky o její existenci v době, když Jistislav uzavíral      

s opatem a celým konventem vilémovského kláštera emfyteutickou smlouvu přinesl archeologický 

povrchový průzkum, její umístění v terénu a navíc, ačkoliv je to s podivem též rozbor v sousedních 

vesnicích tradované pověsti o ní. Pomocné metody tak vhodně doplnily informace získané 

rozborem emfyteutické smlouvy z roku 1288.

Místo zaniklé vesnice bylo identifikováno povrchovým průzkumem848 počátkem prosince 

2008 v místech pro středověké osídlení dosti typických, na levém břehu malého (dnes zaniklého) 

potůčku, na svahu malého žlebu, ale tak aby bylo osídlení kryté od severu horní částí svahu a od 

severu a západu masivem stejnojmenného kopce. Její situování na jeden (levý) břeh potůčku           

v blízkosti pramene na nevelkou plochu849 ukazuje na neemfyteutické založení, kdy potůček 

neposloužil jako osa k rozměření parcel po obou jeho stranách. Rozbor a datování keramického 

materiálu není bohužel tak přesné, jak by bylo potřeba, nicméně se ukazuje, že vesnice byla 

nepochybně založena kolem poloviny 13. století a zanikla nejpozději počátkem století 

následujícího, možná i trochu dříve, řekněme kolem roku 1300.

Archeologický průzkum zato spolehlivě vyloučil jakékoliv osídlení okolních ploch mimo 

zaniklou vesnici. Je tedy jisté, že pokud Jistislav přivedl nové osadníky, tak přímo do míst vesnice 

uvedené v listině z roku 1288 a označené jako pusté. Lokalizace plochy zaniklé vesnice na samý 

okraj katastru dodnes existující Vísky navíc ukazuje, že kolem roku 1300 v těchto místech došlo k 

přestavbě zemědělské krajiny a novému vyměření hranic. Jev zajisté v té době obvyklý, zde však 

máme možnost poodhalit díky povrchovému průzkumu souvislosti a časový rozsah této osídlovací 

akce, především však to o čem mlčí písemné prameny, totiž co se asi dělo po podpisu smlouvy 2. 

dubna 1288.

V případě této vesnice je myslím na místě věnovat pozornost též opomíjenému a z povahy 

věci nepříliš spolehlivému pramenu, totiž kolektivní paměti místních obyvatel.850 Jsou schopni 

zvláště v sousední obci Víska ukázat s přesností na desítky metrů místo, kde zaniklá vesnice 

skutečně stála. Dále se traduje pověst o zaniklé vesnici Rouzeň, která stála nad sousední dodnes 

                                               
848Asi 800 metrů severovýchodně od koty 452 m s označením “Rouzeň” (“Na rouzeni”). V poloze ZM 13–43–20, 1:10 
000 (Z 359, J 277 mm).
849Sběr keramických zlomků určil půdorys plochy vesnice sotva na 15 x 40 m, což je rozsah známý i z jiných 
srovnatelných lokalit stejného období.
850Jako vhodné se ukázalo promluvit si přímo s místními obyvateli a porovnat terénní údaje do vzájemných souvislostí, 
tradovaná pověst tak vykazuje překvapivě plastickou a výpovědní hodnotu.
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existující obcí Víska, která vyhořela, snad i dvakrát po sobě.851 Protože navíc neměli v těchto 

místech dostatek vody, tak její obyvatelé rezignovali na její obnovu, vesnici opustili a rozešli se do 

sousedních vesnic, menší část do Vísky a větší část do dnešní Nové Vsi.852 Pozemky jim však 

zůstaly a obdělávali je z nových domovů, sousedních vesnic.

Proč zrovna tato zdánlivě ničím výjimečná vesnička, která sotva po půlstoletí svojí existence 

zanikla, zachovala tak výraznou stopu v kolektivní paměti obyvatel, je otázka, na kterou stěží 

budeme kdy znát odpověď.

A tak můžeme kombinací rozboru dochované jediné listiny, povrchového průzkumu a místní 

tradované pověsti usoudit, že po sepsání emfyteutické smlouvy skutečně noví osadníci přišli do 

míst pusté vesnice, kterou obnovili a teprve někdy poté došlo k definitivnímu zániku této vesnice, 

jejímu opuštění a přesunu obyvatel do okolních vesnic, již existující vesnice Víska a velmi 

pravděpodobně do tehdy nově vznikající Nové Vsi u Chotěboře. Nápadně velký dnešní katastr 

Nové Vsi u Chotěboře totiž pohltil většinu prvotního „katastru“ zaniklé vesnice, ale ne všechen.      

V této době, kolem roku 1300 došlo tedy k přestavbě krajiny, rozdělení prvotního „katastru“ 

zanikající Rouzeně mezi Vísku a z větší části Novou Ves.

Zaniklá vesnice Rouzeň měla již v době svého vzniku vymezený „katastr“, který se po jejím 

opuštění stal součástí „katastrů“ sousedních. Představu o něm máme sice přibližnou, díky rozptylu 

dvou pomístních jmen853 a jednoho místního jména854, ale to je pro dané účely postačující. Poloha 

vesnice se tak jeví jako excentrická855, poblíž jeho okraje a nedaleko sousedící Vísky (obr. 52).

Prvotním impulsem k přestavbě krajiny nebyla tedy emfyteutická smlouva, jak by se mohlo 

při schematickém nahlížení jevit, Rouzeň dle této smlouvy měla být a také nejspíše byla na krátkou 

dobu dobu (nejvýše dvaceti let) znovu postavena na původním místě. Nově přivedení osadníci 

napřed obnovili pustou vesnici, k tomu mohli použít dříví z okolních lesů, stejně tak i na topení. 

Dále mohli využívat již existující pole, povrchový průzkum však nesvědčí pro změnu půdorysu 

vesnice, ke kterému po jejím obnovení nedošlo, proto podnětem k opuštění vesnice mohla být snaha 

o novou úpravu jejích zemědělských ploch.

                                               
851Okolnost, že se tak mělo stát v souvislosti s válečnými událostmi po roce 1278 jak uvedl do literatury František 
HORÁK a Emanuel CHRAMOSTA, Cesta Liběcká, Praha, 1923, s. 98 a nejnověji Jaroslav DAVID – Pavel ROUS, 
Neviditelní svědkové minulosti – Místní a pomístní jména na Vysočině, Praha, 2006, s. 86 je pravděpodobná, ale v 
místní pověsti se netraduje.
852Jaroslav DAVID – Pavel ROUS, Neviditelní svědkové minulosti–Místní a pomístní jména na Vysočině, Praha, 2006, 
s. 24, 96.
853“Rouzeň” a “Na rouzeni”.
854Samota Rouzeň v blízkosti vesnice Pukšice, která byla považována ve starší literatuře za zbytek zaniklé středověké
Rouzeně, srovnej Josef KALOUSEK, O újezdu Libickém, Památky archaeologické a místopisné 10, 1878, s. 726.
855To vypadá na obecnější jev, kdy nově vznikající vesnice byl zakládány excentricky vzhledem ke svým katastrům. 
Srovnej Zdeněk BOHÁČ, Katastry – málo využitý pramen k dějinám osídlení, Historická geografie 20, 
Praha, 1982, s. 38.
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Strukturální přestavba krajiny(obr. 100, 101), ke které došlo v této oblasti kolem roku 1300  

a později je v principu obecně známá, méně již detaily jak vlastně probíhala. Vesnických sídlišť 

jako je nalezená Rouzeň zanikly na Čáslavsku ve sledovaném období desítky, spíše stovky. Na 

jejich stopy lze narazit při archeologickém průzkumu, v naprosté většině neznáme jejich jména. 

Jeden rys mají společný, vždy jsou situované na samém okraji dnešního katastru existující vesnice. 

Pokud byl proveden moderní analytický sběr keramických úlomků, tak některá sídliště vykazují 

nepravidelný půdorys856, stejně jako Rouzeň, kde díky dochované listině můžeme porovnávat údaje 

z této smlouvy s pozůstatky zaniklé vesnice. A taková možnost je dlužno říci poměrně vzácná. Jiná 

sídliště jeví při povrchovém průzkumu organizovanou vnitřní strukturu, která budí dojem jejich 

emfyteutického založení857. Přesto taková sídliště zanikla ve prospěch dodnes existujících vesnic, 

na okrajích jejichž katastrů leží. Závěr který se nabízí je nasnadě – při strukturální přestavbě krajiny 

nerozhodlo o zániku vesnice hledisko jejího právního režimu, nýbrž něco jiného, patrně 

ekonomické faktory. 

Emfyteutická smlouva o mlýn ve Stavenově

Díky emfyteutické smlouvě (obr. 187) uzavřené dne 23. 4. 1347 mezi Mstislavem z Bítovan858        

a Blehem z Lipky859 na straně jedné a mlynářem Heřmanem, která se týká vodního mlýna v dnes 

zaniklé vesnici Stavenov860 máme v této oblasti vzácnou příležitost porovnat poměry v roce 1288, 

kdy byla sepsána smlouva o Rouzeni a rokem 1347, kdy byl vysazován mlýn s pozemky, tedy již 

nikoliv celá vesnice. Srovnání je to velice poučné, poměrně stručná smlouva o vysazení celé jedné 

                                               
856To je příklad zaniklé vesnice na okraji katastru Stupárovic. Zdeněk PEHAL, Zaniklá středověká vesnice na katastru 
Stupárovic, okres Havlíčkův Brod, Zpravodaj Muzea v Hradci Králové, Hradec Králové, 2006, s. 124–139.
857Zaniklá ves Mrchojedy a vesnice neznámého jména na okraji katastru Frýdnavy.
Zdeněk PEHAL, Zaniklá středověká vesnice Mrchojedy, katastrální území Sirákovice, okres Havlíčkův Brod, východní 
Čechy, Zpravodaj Muzea v Hradci Králové, Hradec Králové, 2006, s. 150–162.
Zdeněk PEHAL, Sídliště ze 13. století na katastru obce Frýdnava (okr. Havlíčkův Brod), Sborník Havlíčkobrodské 
společnosti pro povznesení regionálně historického povědomí č. 1, Havlíčkův Brod 2001, s. 5–9.
858dnešní Bítovany (okres Chrudim), šlechtickému sídlu věnoval pozornost August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a 
tvrze Království Českého 12, Praha, 1900, s. 170, Mstislav z Bítovan vystupuje jako svědek v listině kláštera 
vilémovského v roce 1361, viz Dobner VI., s. 416. Stejně tak je uváděn jako svědek v listině z roku 1329 o 
bojanovském újezdu, viz RBM III., 1890, s. 595, č. 1518. Dobner, VI., s. 401, č. 21. Vesnice s kostelem a tvrzí 
se nalézala v těsném sousedství bojanovského újezdu tohoto kláštera.
859dnešní Lipka, (okres Chrudim, viz obr. 210), šlechtickému sídlu věnoval pozornost August SEDLÁČEK, Hrady, 
zámky a tvrze Království Českého 12, Praha, 1900, s. 163. Vesnice ležela ve středověku na v těsné blízkosti 
bojanovského újezdu v poměrně nepřístupné oblasti jižně od Chrudimky na hřebenu Železných hor, v oblasti řeklo by 
se dosti odlehlé, ale již od samého počátku 14. století jsou doloženi držitelé predikátu z Lipky. Je tedy naprosto jisté, že 
kolonizační aktivity dosáhly těchto odlehlých a vysoko položených míst Železných hor nejpozději těsně před rokem 
1300, spíše dříve. Z nějakého důvodu tato dnes odlehlá a bezvýznamná vesnice měla úlohu jakéhosi lokálního centra na 
hřebenu Železných hor, s vysokou pravděpodobností se lze domnívat, že v souvislosti s kolonizační vlnou lesnatého 
hřebenu Železných hor. Proto není překvapující, že stejně jako se objevují členové rodu z Bítovan jako svědci 
v listinách vilémovského kláštera, tak Přibík z Lipky je uveden v roce 1316 (RBM III., s. 136) a Radslav z Lipky v roce 
1327 (RBM III., s. 522) jako svědkové v listinách sedleckého kláštera.
860Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV., Věra Jenšovská (ed.), (1378 dec.–1419 aut. 16.). Tomus 
I, Fontes archivi capituli metropol. eccl Pragensis. Fasciculus V/1, 1397–1398., Praha, 1967, s. 74–75, č. 130.
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vesnice jakoby symbolicky otevírala v tomto cípu Čech, ještě nedlouho předtím na řídce osídleném 

okraji pomezního hvozdu směrem k moravské hranici, nástup nových nejenom právních poměrů.   

O pouhých 59 let později rovněž tak emfyteutická smlouva, již ne o celou vesnici, nýbrž o pouhý 

byť nikoliv malý a to již existující mlýn s pozemky a s nimi souvisejícími právy ukazuje mimo jiné 

svojí detailností a rozsahem, jak moc se změnilo v majetkovém uspořádání. 

Proto si tato smlouva zaslouží detailnější rozbor, svojí precizností a smyslem pro detail totiž 

velice dobře vystihuje změny, které se za 59 let a to nejenom zde udály. Je třeba předeslat, že 

zatímco její právní rozbor je jasný a bez potíží, tak výklad v ní uvedených místních reálií není 

prostý otazníků. Pečlivý popis krajiny očima písaře a nepochybně znalce místních poměrů v roce 

1347 naráží v roce 2010 na řadu úskalí, neboť rozhraničení pozemků příslušných k mlýnu, 

limitaciones illorum agrorum bylo zjevné, videlicet současníkům, nikoliv autorovi této studie v roce 

2010. Již samo vypsání mlýna do oblasti „Červené hory“ ve Stavenově se špatně interpretuje, 

protože se jedná o dvě ne sice daleká, ale přece jen spolu nesouvisející místa, tedy v dnešní době. 

Ostatně i poloha vlastního mlýna, o který emfyteutické smlouvě jde, se v dnešní době nedá určit 

s naprostou jistotou.

Předmětem smlouvy je molendinum nostrum in Ruffo monte, které Mdyslaus de Byetowan et 

Bleho de Lipka převáději, tedy vendidimus, concedimus et donamus, to je prodávají, postupují a 

dávají in iure emphitetico. Nebyl to nijak malý mlýn, je převáděn cum quinque rotis molaribus, 

s pěti žernovy861, nalézal se pod rybníkem ve Stavenově, sub piscina in Stavenow. Mlýn je převáděn 

urozenému muži Heřmanovi, molendinatori nostro a jeho heredibusque suis legittimis do dědičné 

držby, hereditarie possidendum. Vůbec je ve smlouvě několikrát zopakováno, že se týká mlynáře 

Heřmana, označeného jako urozený, discretus vir a jeho zdůrazněno zákonných, successores 

legittimi následovníků, stejně jako uvedených šlechticů, totiž Mstislava z Bítova a Bleha z Lipky a 

jejich legitimních nástupců, nobis et nostris successoribus legittimis.

Nadto ještě k již řečenému mlýnu, iamdictum molendinum jako přídavek, addimus unum 

quartale agrorum, které tvoří souvislých 42 jiter půdy, quod continet XLII iugera. 

Limitaciones illorum agrorum byly zjevné, videlicet a sice tak, že z jedné strany (ex alia 

parte) hlubokého příkopu (údolí) směřujícího k Chotěboři, magni fossati versus Chotborz, kde se 

tato pole dotýkají vodního toku (tangunt flumen),862 který odděluje, dividit campum et metas 

Trunscheyn863 et hereditatem de Chotborz.864

                                               
861což se někdy překládá ve významu pěti mlýnských kol. viz Jaroslav TEPLÝ, Příspěvek k dějinám rybníků a 
rybnikářství v předhusitském Chrudimsku, Theatrum historiae 3, Pardubice, 2008, s. 13.
862To by mohl být Kamenný potok který teče přímo na sever a vlévá se do řeky Doubravy, jeho údolí skutečně 
směřuje na jih k Chotěboři a tímto údolím, nikoliv však potokem vede dnešní katastrální hranice.
863Název Trunscheyn je dosti nejasný, z kontextu o mezích, metas je vidět, že to byla tehdy vesnice, August 
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Dále pole, které se nalézá pod mlýnem, infra molendinum, po pravé straně cesty která vede 

do [dnešní Nové Vsi] qua via itur addextris in Voyczdorf a které sahá až k potoku, finemque suum

habet usque ad flumen, který teče z údolí, zvaného Howolcz [dnešní pomístní jméno Obolec], quod 

fluit de valle, que dicitur Howolcz.865

Dále za mlýnem, retro circum molendinum, z pravé strany silnice, in dextris usque ad 

stratam publicam, kterážto směřuje (vede) z Libice [nad Doubravou], qua declinatur de Libicz 

infra. Podél této veřejné cesty, iuxta viam publicam, po pravé straně, addextris až mezím vsi 

Blatnice, ad metas ville Placnicz, směrem k řečenému mlýnu, versus molendinum dictum a od mezí 

řečené vsi Blatnice, de metis vero ville Placnicz, až k jezeru zvanému Egelse, usque ad lacum 

dictum Egelse. Napříč částí svrchuřečeného jezera Egelse, in parte…Egelse transverso zcela zjevně 

a v plné šíři přiléhá, videlicet in latitudine usque [limitaciones illorum] až k řece zvané Doubrava, 

ad flumen, quod dicitur Dubrawa, podél této řeky proti proudu, iuxta idem flumen ascendendo 

usque až ke stavu (novější terminologii k jezu), ad obstaculum866, od které voda teče do mlýna, ubi 

aqua transit super molendinum, to vše je zahrnuto do hranic řečeného pozemku, concludinatur et 

est limitatum campo in predicto.

Kromě výše uvedeného pole [přísluší k mlýnu] vodní tok pod mlýnem, aqua infra 

molendinum a obě pobřežní části rybníka, supra in littore parte ex utraque in piscando, kudy voda 

teče na jmenované pole, que aque fluunt in campo nominato. Dále s pastvinami, cum paschuis         

a právem honitby, zvláště (specialiter) zajíců, venacione leporum a drobného ptactva, volucrum 

perdices, koroptví a křepelek a služebnostmi, usufructibus universis.

Za to bude podle ujednání condicione adiuncta bude řečený Heřman se svými následovníky, 

suique legittimi successores povinován, debent nám a našim nástupcům, nostris successoribus 

legittimis platit jednou ročně persolvere singulis annis z téhož mlýna, eodem molendino, censuari

32 korců čili strychů žita, triginta duos choros seu strichones siliginis a 10 korců pšenice, decem 

                                                                                                                                                           
Sedláček naznačuje byť bez bližšího zdůvodnění, že to byl zaniklý Kroměšín u Libice (nad Doubravou), což je 
pravděpodobné. Snůška starých jmen, aneb jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky a lesy, Rozpravy české 
akademie věd a umění, třída I, č. 60, Praha, 1920, s. 122.
Ostatně údolí Kamenného potoka tvoří dost dobře představitelnou západní hranici katastru původní vsi Kroměšín. 
864A stejně tak toto údolí tvoří dnešní hranici chotěbořského katastru, v roce 1347 tak mohly být označovány meze 
chotěbořské.
865Pomístní jméno „Obolec“ označuje lesnaté údolí, ze kterého vytéká a kde pramení Červený potok, na jehož 
pravém břehu je místo označené jako „Červený vrch“ asi 500 m jižně od koty 439,4. Pomístní jméno „Obolec“ 
v listině „Howolcz“ je identifikováno s naprostou jistotou.
866termín „obstaculum“, který se důsledně vymezoval oproti rybníku právě v době sepsání této listiny za vlády 
Karla IV., znamenal přehrazení vodního toku v podobě dnešního významu slova jez, jako stavby sloužící 
k regulaci potoka nebo řeky, v tomto případě přítoku vody do předmětného mlýna. Latinský výraz „obstaculum“, 
má dobový český ekvivalent „stav“ v dnešním významu slova „jez“. 
Antonín KRATOCHVÍL, Několik poznámek k počátkům rybníkářství v Čechách a na Moravě, s. 3–16. In: 
Miloslav JANEČEK a kol., Z historie českých rybníků, Praha, 1995.
Je možné, že název tohoto zařízení regulujícího průtok vody ve středověké Doubravě v těchto místech, slyšíme 
znít ve jménu dnes zaniklé vsi Stavenov.
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strichones tritici a k tomu všemu in toto nec non octo porcos, osm vepřů, pro naši obživu, nobis 

debent nutrire.

Kromě těchto užitků, ceterisque utilitatibus je dále řečený Heřman a jeho legitimní nástupci 

povinováni nám a našim svobodným nástupcům, tenentur nobis et nostris liberis successoribus

každý rok, singulis annis platit z řeky a za rybník 20 kop grošů, de flumine et pro piscibus XX gr. 

Dále pak de magno prato in piscina, z velké louky v rybníce867 jednu kopu pražských grošů, unam 

sex. gr. Prag. Dále k větší poctě [těchto svátků] navíc (non involuta) při příležitosti, occasione, totiž 

Velikonoc, festum Pasche, o svatém Michalu, ad festum s. Michaelis (29. září) a na Boží hod 

Vánoční, ad Nativitatem domini (25. prosince) po šesti kopách grošů, VI. gr.

Na závěr této emfyteutické smlouvy jsou uvedeni ve svědečné řadě na prvním místě iudex 

de Chotborz et iurati ibidem, tedy rychtář a přísežní města Chotěboře868, jmenovitě na prvním místě 

Nicolaus brasiator se synem Martinem, dále Mathias scriptor.869

V této latinsky psané smlouvě jsou tři slova, prozrazující původ z němčiny. Jsou to vlastní 

jména Trunscheyn, Voyczdorf a Egelse. V případě názvu Voyczdorf, fojtova ves nečiní výklad žádné 

potíže, toto jméno je v literatuře shodně přiřazeno dnešní Nové Vsi u Chotěboře870, přičemž přípona 

– dorf je považována svým jazykovým původem za východostředoněmeckou.871 Na rozdíl             

od tohoto názvu vesnice je označení vodní plochy Egelsee vyskytuje porůznu v Evropě celkem dost 

hlavně v hornatých oblastech, v dnešních Korutanech a na rozhraní Švýcarska a Německa.872 To je 

oblast odkud k nám také přicházeli osadníci ve 13. století. Já se s opatrností873 domnívám, že mohli 

přijít odtud a pojmenovali si to jak byli zvyklí ze své domoviny, totiž velkou vodní plochu, poblíž 

vysokého kopce (Hradiště) a v pozadí Železné Hory. Název Trunscheyn874 je v textu listiny 

označení vesnice, z terénního kontextu jak jsou popisovány dobové reálie, by se mohlo jednat         

                                               
867A taková velká louka je zachycena na nejstarším známém mapovém zobrazení rybníka Stavenova na I. 
vojenském mapování z konce 18. století, viz obr. 115.
868Naprosto jasná známka plnoprávného městského organizmu s rychtářem a přísežnými a městským písařem.
869Mikoláš sladovník a písař Matyáš. Zmínka o sladovníkovi dokazuje poměrně časnou existenci pivovaru a 
funkce městského písaře zase vyspělejší formu městské správy v Chotěboři.
870Jaroslav DAVID – Pavel ROUS, Neviditelní svědkové minulosti – Místní a pomístní jména na Vysočině, Praha, 
2006, s. 96.
871Petr CHARVÁT, Poznámky k německé kolonizaci východních Čech, Archaeologia historica 10, Brno, 1985, s. 
78.
872Konkrétně ve Švýcarském kantonu Bern a Curych a v dnešní spolkové zemi Bádensko – Württembersko, to je 
západní hornoněmecká oblast.
873Opatrnost je na místě, může se jednat o písařskou záležitost, jak se orientoval v místních reáliích a názvech, které si
mohl upravit dle svého zvyku, ale proti tomu mluví název „Obolec“, který se v listině také vyskytuje a který se v této 
podobě zachoval dodnes.
874Toto vlastní (místní) jméno se v moderní němčině nevyskytuje, ačkoliv o jeho původu z tohoto jazyka není sporu. 
Konzultoval jsem tuto otázku s jazykovědci, Jaroslavem Davidem a Janou Matúšovou, poslední jmenovaná nadhodila 
možnou souvislost s pomístním názvem „Truneček“ jako jméno bývalého rybníka, později louky na k. ú. Kocourov, asi 
8 km západně od rybníka Stavenov. Tento rybník je zachycen ještě na indikační skice mapy Stabilního katastru z roku 
1838. Věc není nemožná, toto vlastní jméno se mohlo vyskytovat v okolí na více lokalitách, ostatně v originále smlouvy 
z roku 1347 je zapsáno Truncheyn, bez souhlásky „s“. Souvislost Truncheyn a Truneček je tak představitelnější.
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o dnes zaniklou vesnici Kroměšín, jejíž pozůstatkem je hospodářský dvůr.

Mlýn s příslušenstvím, o kterém je ve smlouvě řeč je v literatuře lokalizován do dnešního 

osamoceně stojícího mlýna Bezlejov na Doubravě875, přičemž jméno Stavenov nese dnešní velký 

rybník (obr. 141, 142), a mlýn Bezlejov je považován za zbytek této zaniklé vesnice, který svoje 

jméno získal po některém z majitelů.876

Emfyteutické smlouvy o Rouzeni z roku 1288 a mlýn ve Stavenově z roku 1347 se týkají 

dvou sousedících dnešních katastrálních území a dělí je 59 let. To se nezdá být příliš mnoho,         

ale porovnání těchto smluv ukazuje, jak nesmírně mnoho se změnilo v těchto místech. Zatímco 

smlouva o Rouzeni jen rámcově vymezuje celou ves, tak smlouva o mlýn již detailně a pečlivě 

popisuje jednotlivé položky majetku, přesně stanovuje hranice pozemků. Je nejenom mnohem 

podrobnější, jdoucí do detailu, ale také „modernější“, prozrazuje změnu nazírání na majetek            

a především časový interval, kdy v okolí Chotěboře nastal „konec starých časů“. Tedy dobu kdy 

v zemědělské krajině převládla emfyteuse, čehož důsledkem byl přestavba této krajiny. 

S malou dávkou zjednodušení můžeme říci, že emfyteutická smlouva o znovuvysazení 

pusté Rouzeně symbolicky vymezuje počátek „dlouhé vlny“ vrcholně středověké kolonizace, stejně 

jako smlouva z roku 1347 o převodu mlýna ve Stavenově na emfyteusi symbolicky vymezuje její 

konec v této oblasti pod Železnými horami.

Vysazení vsí Opočnice a Bolice

Jen o málo později po podpisu smlouvy o Rouzeni, dne 16. července 1288 uzavřel ve Vilémově 

opat Jaroslav s Oldřichem a Smilem z Lichtemburka emfyteutickou smlouvu (obr. 179), kterou 

klášter přenechává těmto dvěma světským pánům dvě vesnice Opočnici a Bolici (se vším 

příslušenstvím a užitky), ležící za řekou Labem, trans flumen Albeam. Smlouva byla uzavřena 

coram multis nobilibus et bonis viris testibus, blížeji neuvedenými. Vesnice jsou v této listině 

výslovně jmenované a uváděné jako opuštěné (desolatas villas), aby ji zalidnili vhodnými osadníky, 

colonis bonis populabimus, přičemž za to klášter nedostal jinak obvyklou finanční náhradu, pouze 

slib ochrany Lichtenburků.877

                                               
875August SEDLÁČEK, Snůška starých jmen, aneb jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky a lesy, Rozpravy 
české akademie věd a umění, třída I, č. 60, Praha, 1920, s. 122.
876Jaroslav TEPLÝ, Příspěvek k dějinám rybníků a rybnikářství v předhusitském Chrudimsku, Theatrum historiae 
3, Pardubice, 2008, s. 13.
877Duas desolatas villas monasterii Wilhelmowiensis, quarum uni Opochnyce, alteri vero Bolicii nomen est, que site 
sunt trans flumen Albeam... Jaroslao abbate atque conventu monasterii cum omnibus pertinenciis et utilitatibus ipsarum, 
toto tempore...vel infeudare aut obligare...sed ipsas colonis bonis populabimus... RBM II., 1882, s. 625, č. 1456.
Instrumentum emphyteuticum, quo Jaroslaus Abbas et Conventus monasterii Willemoviensis Smiloni et Ulrico 
fratribus de Luchtenburch villas Opochnyce et Bolicii ad dies vite possidendas tradit dd. XVI. Julii Anno 1288.
Dobner VI., s. 389–390, č. 13.
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To je patrně důvod proč považoval historik Čeněk Sameš tuto smlouvu za počátek jakéhosi 

„útoku“ (ve smyslu sekularizačních snah) Lichtenburků na sousedící klášterní državy.878 V této 

smlouvě bylo ovšem výslovně stanoveno, že obě vesnice jsou pronajaty oběma Lichtenburkům 

pouze na dobu jejich života, kdy nesmí být nic z majetku zcizeno, obligare sive alienare...non 

licebit a po jejich smrti, post dies vite nostre se vrací zpět klášteru.879 Obě pusté vesnice se 

pronajímají s podmínkou, že je svým nákladem zvelebí a zalidní vhodnými osadníky.880 Smluvně 

založenou držbu těchto vesnic, possidendas sub his pactis, se vším příslušenstvím a užitky, cum 

omnibus pertinenciis et utilitatibus. K tomu se oba Lichtenburkové zavázali, obligabimus etiam nos

že budou chránit klášter, jeho statky a poddané, monasterium in personis ac bonis.881 A to po celý 

čas, omni nostro tempore (co budou mít v držení řečené vesnice) bránit, defendemus před násilným 

poničením připsané vesnice, subditos ledemus violenter stejně jako svoje vlastní statky, propria 

bona nostra.

Jedná se o emfyteutickou smlouvu uzavřenou mezi klášterem a Lichtenburky v roli lokátorů, 

kteří měli provést finančně náročné vysazení pustých vesnic novými osadníky a po stabilizaci 

poměrů brát užitek z nově vysazených vesnic, které zároveň převedly na německé právo, i když to 

ze smlouvy výslovně nevyplývá. Stejně tak lze předpokládat postupnou úpravu zemědělských ploch 

těchto vesnic.

Obě vesnice uvedené v emfyteutické smlouvě se nalézají nedaleko, severně od řeky Cidliny 

ve staré sídelní oblasti Čech, která byla nepřetržitě osídlena od pravěku, protože je úrodná a 

klimaticky velmi příznivá pro zemědělství. Jejich zpustnutí jen dokládá hloubku hospodářského 

rozvratu, ve kterém se Čechy tehdy nalézaly, stejně úbytek obyvatel, když vesnice svým 

potenciálem přímo předurčené k zemědělství, byly nějakou dobu pusté a k jejich zalidnění bylo 

nutné do určité míry „nasměrovat“ obyvatel nikoliv z bezprostředního okolí, ale z větší dálky, 

možná i z ciziny. Listina byla sepsána v Vilémově, actum in Wylamow, proto nepřekvapí označení 

její polohy (z pohledu kláštera) trans flumen Albeam882, ale zase až tak vzdálena od vlastního 

kláštera nebyla (obr. 144), asi 50 kilometrů vzdušnou čarou.

Vůbec první zmínka o vsi Opočnice je v potvrzení biskupa Pelhřima o jejím darování 

vilémovskému klášteru.883 Zatímco Opočnice existuje dodnes, tak Bolice zanikla v době blíže 

písemnými prameny neurčitelném. Určitou pomoc poskytuje archeologický průzkum, neboť zaniklá 

                                               
878Klášter vilémovský, Časopis společnosti přátel starožitností Československých v Praze 42, Praha, 1934, s. 24.
879Pollicemur insuper et volumus, ut – bona prefata, post dies bone nostre – omnia cum rebus, que ibi reperte fuerint, 
mobilibus et se moventibus ad monasterium prefatum sine diminutione – devolvantur. RBM II., 1882, s. 625, č. 1456.
880...sed ipsas colonis bonis populabimus...RBM II., 1882, s. 625, č. 1456.
881...quin imo defendemus – tanquam nosmet ipsos et tanquam propria bona nostra. RBM II., 1882, s. 625, č. 1456.
882Dobner VI., s. 390, č. 13, RBM II., 1882, s. 625, č. 1456.
883CDB II., 1912, s. 241–242, č. 252. Dobner VI., s. 381–382, č. 2.
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Bolice je zajímavá existencí tvrze, která se dochovala do dnešní doby a kterou zaznamenalo bádání 

již v 19. století.884 Archeologický průzkum v moderní době se však pouze zaměřil na samotný 

pahorek tvrze885, aniž by věnoval pozornost nálezům a půdorysu zaniklé vesnice. Rozbor 

pomístního jména „Bolice“ ukázal totiž minimálně rozsah katastru zaniklé vesnice (obr. 143), 

podobně jako tomu bylo v případě zaniklé Rouzeně (obr. 52).

Je tedy vidět, že stejně jako porovnání textu emfyteutické listiny a výsledků terénního 

průzkumu v případě vsi Bolice by mohlo vést ke stejně zajímavým závěrům jako tomu bylo 

v případě zaniklé Rouzeně. 

Problematika emfyteutické smlouvy o bojanovském újezdu

Další emfyteutická smlouva (obr. 185) uzavřená mezi vilémovským klášterem a Lichtenburky se 

týká lesnatého bojanovského újezdu. Toto území je poprvé doloženo (a vůbec) v majetku 

vilémovského kláštera i s výčtem vesnic v něm se nalézajících v listině vydané v roce 1329, kterou 

klášter předává zmíněný újezd Jindřichu z Lichtenburka.886 Protože tato listina konkrétně vymezuje 

tento újezd včetně výčtu tamních vesnic, je na místě se na ni podívat poněkud pečlivěji,887 již proto, 

že je to jediná zmínka (poprvé a naposledy) o existenci tohoto újezdu jako celku.

Při pohledu na mapu (obr. 60, 61) vidíme většinu dosud existujících vesnic, se třemi 

zaniklými, přičemž Mazančí (obr. 59) a snad i Lazy (obr. 146) se podařilo lokalizovat. Pouze poloha 

zaniklé vsi Travenec není známa ani přibližně. V každém případě tato poměrně pozdní listina v sobě 

skrývá cenný údaj, jehož kořeny sahají až do doby, kdy tento lesnatý újezd klášter obdržel, 

pravděpodobně již ve 12. století, možná již při svém vzniku.888 To je podporováno existencí dalších 

územních celků v okolí benediktinských klášterů na Chrudimsku. Totiž nedaleko v Žestokách, in 

Seztoceh obdržel statky klášter v Kladrubech889 a rovněž nedaleko hranic bojanovského újezdu 

vzniknul klášter benediktinů v Podlažicích.890 Donace v takzvané kladrubské listině, byť se jedná   

                                               
884Josef Ladislav PÍČ, Hradiště v Polabí, Památky archaeologické a místopisné 15, 1891, s. 362.
885Ladislav SVOBODA a kolektiv, Encyklopedie českých tvrzí I., Praha, 2000, s. 33.
8861329, Pragae Henricus de Luchtenburg districtum Boyanowiensem ab abbate et conuentu monasterii in Wylemow 
suscipit ad locandum et ad fructus uberiores reformandum. RBM III., 1890, s. 594–595, č. 1518. František VACEK, 
Emfyteuse v Čechách ve XIII. a XIV. století, Časopis pro dějiny venkova 8, číslo 3, Praha, 1921, s. 121.
887...districtum Boyanowyensem ex toto desertum, a multis retroactis temporibus penitus incultum, suscepimus ad 
locandum et ad fructus uberiores reformandum,... videlicet quod districtus memoratus cum omnibus villulis subscriptis 
videlicet Boyanow, Polanka, Prossyecz, Mazanczie (lokalizované toponomastikou, viz obr. 59), Crasny, Bradlo, 
Trauny, Trawonecz (neznámé polohy), Hodonyn, Mladonow, Hradysczye, Lhotyczie, Lubkow, Lazy (s opatrností 
lokalizované, viz obr. 146), Wyrczyegov, Chlum, Kowarzow, Petyrcow, Slanyn (dnešní Slavice), Wyscow,
Systowyczye, Lutoborzyczye, Holyn, Horzowczye cum agris cultis et incultis... RBM III., 1890, s. 595, č. 1518. 
Dobner, VI., s. 400–401, č. 21.
888Jaroslav TEPLÝ, Feudální pozemková držba v předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, s. 144 a 159.
889CDB I., s. 396, č. 390.
890Jaroslav TEPLÝ, Feudální pozemková držba v předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, s. 134–138.
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o falzum ze 13. století, je považována za věcně spolehlivou.891 Podle této listiny kladrubský klášter 

od krále Vladislava v roce 1115 in Seztoceh obdržel ecclesiam cum dote sua. To že nedaleko         

od sebe obdržely tři benediktinské kláštery své majetky nemusí být náhoda a naopak to podporuje        

a zároveň evokuje představu, kde a jak v průběhu 12. století probíhala benediktinská kolonizace. 

Totiž kladrubský klášter dostal již osídlené Žestoky (Řestoky, okres Chrudim) a k tomu ke 

kolonizaci patrně neosídlené území cum tribus ugezd.892 To je bohužel jediná informace o těchto 

majetcích kladrubského kláštera v této oblasti, co ony tři újezdy obsahovaly a jak byly velké je 

předmětem dohadů. A tak pouze enumerativní výčet všech vesnic v listině z roku 1329 v sobě 

nejspíš skrývá původní velikost a rozsah újezdu, který vilémovský klášter obdržel s velkou 

pravděpodobností nedlouho po svém založení, možná již při něm.

Přesný, nikoliv rámcový popis hranic bojanovského újezdu je v dnešní době obtížný, zvláště 

když se můžeme opírat jen o jediný autentický dobový pramen, v němž jsou hranice popsány sice 

obecně ...quantum mete predictarum villarum ambiunt et terminatur..., ale ve své době byly 

chápány zcela přesně. Z jihu to byla řeka Chrudimka, až k hoře Oheb, čímž jasně určená hranice 

našemu dnešnímu zraku mizí, jméno potoka „Mezný“ u Kovářova, který je doložen jako hraniční 

v roce 1564 u Kovářova.893 Tento potok ostatně tvoří hranici katastrů Seče (do újezdu nepatřila) a 

Kovářova (vyjmenován mezi vesnicemi újezdu) dodnes. Velice pravděpodobně naznačuje odklon 

hranic újezdu na sever, ale další hranice je nejasná, již proto, že tehdejší katastry vesnic se nekryjí 

s těmi dnešními, jak se tehdejší vesnice (v roce 1329) měnily, případně zanikaly. Východní hranice 

újezdu je při pohledu do dnešní mapy evokována jako ostrá, zdá se přímá linie v těsném kontaktu 

s Nasavrckem, od kterého újezd oddělovala. O samotném Nasavrcku je minimum středověkých 

údajů, k tomu pozdních. Tuto linii vymezují vesnice v roce 1329 existující v újezdu (Víškov, 

Hodonín, Travné). Část této hraniční linie (vesnice Hradiště, Lhotice, Hodonín), byť to není 

v dochovaných pramenech doloženo tvořilo téměř jistě údolí potoka Debrný.894

Severovýchodní cíp újezdu (Slavice, Šiškovice, Výškov) vymezoval tok Chrudimky.

Zajímavé je, že nedaleko poslední známé vesnice újezdu ležící na řece Chrudimce (Travné) je místo 

zakreslené na I. vojenském mapování, kde krajská hranice mezi Čáslavskem a Chrudimskem ostře 

odbočuje k jihu (obr. 55). Je možné, že v tomto místě se takto dochoval hraniční bod kde začínalo 

území bojanovského újezdu z jeho východního okraje. Pokud by tomu tak skutečně bylo, tak byla 

přesně vymezena celá jižní hranice újezdu (a obou provincií) na řece Chrudimce až k hoře Oheb. I. 

                                               
891Alois KLAUS, Čeněk FLORIÁN, Chrudimsko a Nasavrcko IV., Chrudim, 1926, s. 42, poznámka 2.
892CDB I., s. 396, č. 390.
893August SEDLÁČEK, Snůška starých jmen, aneb jak se nazývaly v Čechách řeky, 
potoky a lesy, Rozpravy české akademie věd a umění, třída I, č. 60, Praha, 1920, s. 87.
894Viz Jaroslav TEPLÝ, Bojanovský újezd neboli districtus Boyanouyensis v letech 1329–1419,Východočeský sborník 
historický č. 18, Pardubice, 2010, s. 106–107.
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vojenské mapování na konci 18. století zachytilo situaci, která prokazatelně existovala v době 

vydání Berní ruly, kdy vesnice újezdu byly počítány k Chrudimskému kraji (s výjimkou Horního a 

Dolního Bradla), zatímco v roce 1839 v době mapování Stabilního katastru byla krajská hranice 

posunuta jižně od řeky Chrudimky, takže obě Bradla byly na Chrudimsku.895 Tato otázka, stejně 

jako celé hranice bojanovského újezdu by vydaly na samostatnou drobnou geografickou studii. 

Tomuto újezdu nejnověji včetně jeho vymezení věnoval studii Jaroslav Teplý.896

Také samy důvody sepsání této smlouvy a především její okolnosti jsou zajímavé. Čeněk 

Sameš tuto smlouvu považoval za snahu sekularizovat klášterní majetek897, jev zajisté se 

vyskytující již v době předhusitské, kdy za využívání bojanovského újezdu po dobu svého života 

Jindřich nic nezaplatil, třeba jen menší částku v penězích, jak je tomu obvyklé u jiných 

emfyteutických smluv, ani neslíbil chránit klášter a jeho poddané jako v případě smlouvy z roku 

1288. Podobně Josef Šusta hovoří o snahách světských feudálů vnutit se pod záminkou emfyteuse 

do správy rozsáhlých pozemkových majetků církve a zmocnit se tak platů z nich plynoucích.898

Nejnověji Jaroslav Čechura od sebe oddělil sekularizaci katolickou a husitskou, přičemž vývoj 

postupně setřel rozdíly.899 Možný příklad takového postupného sekularizačního „drolení“ do té 

doby jednotného újezdu patrně skrývá problematika výše uvedené vsi Ústupky, která byla v roce 

1315, tedy před rokem 1329 dána do zástavního držení rodu z Paběnic.900 V roce 1348 byla totiž 

vilémovskému klášteru vrácena pouze hora Oheb, nikoliv vesnice Ústupky.901

S otázkou původního rozsahu újezdu, tedy zdali k němu nepatřili ještě jiné vesnice podobně 

jako Ústupky souvisí jeho jihovýchodní okraj v oblasti hraniční vsi Travné. V tomto prostoru jsme 

totiž schopni sledovat krajskou hranici. Zatímco v 18. století byla zachycena na tehdejších mapách 

na řece Chrudimce, kterou opustila až východně od vsi Travné (obr. 55), tak v prvním přesném 

zaměření, na indikační skice mapy Stabilního katastru, zde z roku 1839 vede krajská hranice 

v tomto prostoru jinde. Jižní hranice bývalého bojanovského újezdu jen na řece Chrudimce, ale na 

rozhraní katastrů vsí Prosíčka (přesněji řečeno Vršova) a Bradlo (obě jsou zmíněny v roce 1329 

jako součást bojanovského újezdu) ji opouští a rozhraničení Čáslavského a Chrudimského kraje 

„uhnulo“ na jih (dříve než za vsí Travné), opustilo tok řeky a směřovalo k hranicím obcí Velká 

                                               
895František BENEŠ, Berní rula 11, kraj Čáslavský II., Praha, 1955, přiložená mapa.
896Bojanovský újezd neboli districtus Boyanouyensis v letech 1329–1419,Východočeský sborník historický č. 18, 
Pardubice, 2010, s. 93–150.oslav
897Sameš, 1934, s. 29.
898Dvě knihy českých dějin. Kus středověké historie našeho kraje. Kniha první: Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 
1300–1308; Praha 1926, s. 190.
899České země v letech 1378–1437, Praha, 2000, s. 244.
900RBM III., 1890, s. 102–103, č. 249. Dobner VI., s. 394–396. Sameš 1934, s. 26. Jaroslav TEPLÝ, Bojanovský újezd 
neboli districtus Boyanouyensis v letech 1329–1419, Východočeský sborník historický č. 18, Pardubice, 2010, s. 126    
a 131–132. 
901Dobner VI., s. 406. RBM V., 1955, s. 249, č. 494.
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Střítež (Chrudimský kraj) a Chlumek (Čáslavský kraj). Jinak řečeno v době mapování roku 1839 

sahají hranice Chrudimského kraje jižně od Chrudimky až k vrchu Spalava (obr. 107). 

Tento vrch je zmíněn ve známé listině Vladislava II. z let 1146–1148 potvrzující listinu         

o darování libického újezdu902 Je možné, že původně spolu tyto dvě velké církevní donace, lesnaté 

újezdy libický a bojanovský spolu sousedily minimálně v tomto prostoru a možná přímo v tomto 

bodě, vrchu Spálavě (obr. 107). Oba újezdy jsou totiž počítány mezi starobylé knížecí donace 

církevním institucím, v případě vilémovského kláštera minimálně ve 12. století903 spíše však již při 

jeho založení904, tomu by ostatně nasvědčovala poloha hraničního vrchu Spalava, v listině z let 

1146–1148 to je v předpokládané době kdy již byl vymezen bojanovský újezd. Přesné datum vzniku 

vilémovského kláštera je diskutabilní, datace do roku 1119 není v rozporu s předchozím časovým 

vročením, libický újezd by tedy byl omezen ve své severozápadní hranici již vymezeným 

bojanovským újezdem.

Je ovšem otázka zdali vesnice Lipka, Velká Střítež, Hluboká a Polom patřily ve středověku 

k původnímu území bojanovského újezdu jižně od Chrudimky, spíše ne, protože při pohledu na 

mapu z konce 18. století (obr. 61 a v detailu obr. 55) jsou osady vyjmenované v roce 1329 striktně 

na levém břehu řeky, to by naznačovalo, že hranici újezdu zde opravdu tvořila řeka Chrudimka       

a újezd ji na svém jižním okraji nepřekračoval na druhý břeh.

Formálně se jednalo o emfyteutickou smlouvu uzavřenou ad tempora vite nostre905, na dobu 

života Jindřicha z Lichtenburka, další osudy tohoto újezdu jako celku nejsou známy, nejsou 

doklady, že byl navrácen zpět klášteru.906 Sice to předjímá poslední věta smlouvy, že totiž curia 

etiam... in hiis bonis budou po smrti řečeného, post finem vite nostre... ad monasterium libere 

reuertetur, bez překážek navráceny klášteru,907ale pro nedostatek pramenů nelze posoudit, co se 

s újezdem dále dělo. To podporuje představu, že písemně deklarovaný účel emfyteutické smlouvy 

zastíral její skutečný cíl, totiž skrytě sekularizovat klášterní zboží. Při prodeji zbytků klášterního 

majetku v roce 1577 již tyto vesnice uvedeny nejsou.908

Opat a konvent kláštera ve Vilémově postoupili bojanovský újezd zcela zpustlý909

                                               
902Circuitum de Lubac...circuitus ille datus a prenominato principe cum assignacione cirotece in silva que interiacet 
Cazlawensem et Brinensem provinciam,... CDB II., s. 164, č. 158.
903Jaroslav TEPLÝ, Feudální pozemková držba v předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, s. 144.
904Alois KLAUS, Čeněk FLORIÁN, Chrudimsko a Nasavrcko IV., Chrudim, 1926, s. 42.
905RBM III., 1890, s. 594, č. 1518.
906Jan URBAN, Lichtenburkové, Praha, 2003, s. 110.
907RBM III., 1890, s. 595, č. 1518.
908Dobner VI., s. 470, č. 80.
909mohl být skutečně několik let zpustošen, neboť zmínku v listině z roku 1318 o vsi Lipničce (RBM III., 1890, s. 187, 
č. 456), jak si všimnul Jaroslav Teplý o přepadení a zpustošení, inuaserit et deuastauerit klášterních hranic, fines 
nostros, statků a vesnic, bona et villas krutým nepřítelem, tyrranorum seuissima crudelitas lze vztahovat i na 
bojanovský újezd, který tvořil stejně jako údolí Sázavy (kde leží Lipnička) vzdálené, možno říci hraniční statky 
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s polnostmi obdělanými i neobdělanými, loukami, pastvinami, vodami, s právem honitby                 

a rybolovu, venacionibus et piscacionibus910 až tak daleko, jak hranice svrchu řečených osad 

sahají911 a to i s lesy Javorný, Mazanec a Trávný912, aby bylo další kolonizací (lokací) dosaženo 

většího užitku. Hovoří se o malých vesnicích, villulis s příslušenstvím, dále si klášter ponechává     

v užívání vesnici Křižanovice (obr. 73) jako sídlo lesních hospodářů, a rybářů, piscatores, lovících, 

artem piscatoriam exercentes v řece Kamenici (Chrudimce).913 Vymezení lesů a jejich samostatné 

uvedení v listině vedle ostatního majetku nasvědčuje tomu, že předchozí osídlovací zemědělská 

činnost do takové míry rozrušila původně lesnatý charakter tohoto území, že patrně větší lesy 

tvořily samostatné enklávy, což jim zajistilo samostatné místo v listině. 

Ves Křižanovice (obr. 73) se nalézala na východním okraji bojanovského újezdu (obr. 71), 

zřejmě právě tato hraniční poloha vedla k tomu, aby tam právě tam sídlili oni custodiende siluas, 

jejichž úkolem bylo chránit lesy v majetku kláštera před jejich rozrušováním zemědělskou 

kolonizací z Chrudimska. Spory o narušování zvláště nepřesně vymezených hranic lesů 

pronikajícími kolonisty podléhajícími ovšem jiné vrchnosti (které platili dávky) nejsou ve 

středověku neobvyklé.914 Hranice újezdu oproti Chrudimsku totiž není tak jasně vymezená jako 

vúči sousednímu Čáslavsku, kde ji tvoří řeka Chrudimka (tehdy zvaná Kamenice) a masiv 

Železných hor.

Stejně tak mají svoji výpovědní hodnotu názvy vesnic v této emfyteutické listině, jedná se 

totiž o názvy české bez vlivu němčiny, vylučují tedy výraznější podíl německého obyvatelstva na 

kolonizaci újezdu915, tak i názvy lesů916 stojí za zmínku. Jsou od nich totiž odvozena jména vesnic, 

a sice les Mazanec917 dal patrně vzniknout názvu v listině uvedené a v blíže neznámé době (po roce 

                                                                                                                                                           
vilémovského kláštera. Viz Jaroslav Teplý Bojanovský újezd neboli districtus Boyanouyensis v letech 1329–
1419,Východočeský sborník historický č. 18, Pardubice, 2010, s. 126–127.
910RBM III., 1890, s. 596, č. 1520.
911...quantum mete predictarum villarum ambiunt et terminatur... RBM III., 1890, s. 595, č. 1520.
912...dimissis siluis, que vulgariter Jaworny, Masanecz et Trawny nuncupatur,... RBM III., 1890, s. 595, č. 1518.
913Habebunt igitur predicti domini in ipso districtu unam villam Crzissanowycz nuncupatam, in qua serui eorum 
residebunt custodiende siluas et universa nemora nemorata atque suos piscatores artem piscatoriam exercentes in 
flumine Cammennyczie, in eo libere et secure eisdem dominis deseruiendo. RBM III., 1890, s. 595, č. 1518. Dobner, 
VI., s. 400–401, č. 21. Sameš 1934, s. 28–29.
914Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 45–47.
915Ondřej FELCMAN, František MUSIL a kolektiv, Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526), 
Praha, 2009, s. 361. Nejnověji provedl rozbor místních jmen ve své práci Jaroslav Teplý. Bojanovský újezd 
neboli districtus Boyanouyensis v letech 1329–1419, Východočeský sborník historický č. 18, Pardubice, 2010, 
s. 109–125.
916lesy Javorný, Mazanec a Travný leží v jedné oblasti, spolu sousedily a dají se pomocí místních a pomístních jmen 
přibližně vymezit. Je třeba podotknout, že lesa Mazanec ležící mezi Krásným a Linkovém si povšimnul již Josef Václav
ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1239, pozn. č. 4.
917stopou po lese Mazanec a stejnojmenné vesnici bude čtyřnásobný rozptyl pomístního jména „Na mazancích“ na ploše 
cca 400 x 700 m v lese na severovýchodním okraji katastru vesnice Krásné (okres Chrudim). Tento rozmístění 
pomístního jména v prostoru zároveň vymezuje přibližný rozsah katastru zaniklé vesnice, který vzniknul vyklučením 
části stejnojmenného lesa. Viz obr. 59.
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1329) zaniklé vsi Mazančí. Dále pak les Trávný a stejnojmenná vesnička jak jsou v listině uvedeny. 

Tuto symetrii poněku ruší absence stejnojmenné vesnice k lesu Javorný. V dnešní době existuje 

vesnice Javorný, která v listině uvedena není, ačkoliv bezprostředně sousedí s vesnicemi v té době 

existujícími, totiž Travné a Krásné. Je možné, že máme před sebou jeden z dokladů Lichtenburské 

kolonizace stejnojmenného lesa, která vznikla vyklučením jeho části po roce 1329 v podobě nové 

vesnice Javorný.918 Tato představa je podporována jednak nedalekou stopou po zaniklé vesnici 

Mazančí (a stejnojmenném lese) přičemž tato pomístní a místní jména ukazuji do jedné oblasti, 

dílem skutečností, že Lichtenburkové skutečně v tomto období hledali možnosti jak se vyrovnat 

s propadem těžby stříbra a doložená zemědělská kolonizace byla jedním z ekonomických 

východisek.

Názvy tří lesních celků, masivů v době sepsání listiny v roce 1329 znamenají také další 

zajímavou okolnost, totiž byly zřetelně vyděleny v krajině zemědělskou činností, která je 

v předcházejícím obdobím, před nástupem emfyteuse a to je nutné zdůraznit, vymezila.919 Tedy 

bojanovský újezd byl již počátkem 14. století, kdy byl předáván ke kolonizaci již dosti osídlen 

předtím a zřejmě lichtenburská kolonizace na tomto stavu moc nezměnila.

Dále si v listině vyhrazuje klášter právo na případný nález kovů920, který by mu připadnul 

jako opravdovému vlastníku921, což znamená že by jej těžil klášter a nikoliv Lichtenburkové. Na 

závěr je v listině uvedena formule o následcích nedodržení smlouvy ze strany kláštera.922 Pokud 

nahlížíme na území bojanovského újezdu z hlediska výskytu kovů, tak se nezdá být příliš bohaté,    

i když pestré923. Sice na jeho okraji v blízkosti vsi Hradiště nad řekou Chrudimkou je laténské 

oppidum, v jehož okolí se předpokládá těžba minimálně železa již v pravěku924, ale většina 

známých lokalit barevných kovů kde se zvažuje možná těžba v pravěku925 je mimo středověký 

bojanovský újezd. A tak považuji vyhrazení případného nálezu kovů v roce 1329 za doklad toho, že 

                                               
918ke stejnému závěru došel i Jaroslav TEPLÝ, Bojanovský újezd neboli districtus Boyanouyensis v letech 1329–1419,
Východočeský sborník historický č. 18, Pardubice, 2010, s. 107.oslav
919Srovnej Zdeněk SMETÁNKA, Legenda o Ostojovi, Praha, 2004, s. 20.
920To je zajímavý údaj, dokládá, že před rokem 1329 neproběhla na území bojanovského újezdu žádná významnější 
těžba rud, podporuje představu, že středověká kolonizace v tomto újezdě byla opravdu výhradně zemědělská, nikoliv 
hornická. 
921Item quod si metallum cuiuscunque generis in ipso districtu inventum fuerit , ad ipsos tamquam ad patronos veros 
dominos et heredes debito ordine pertinebit. RBM III., 1890, s. 595. Dobner VI., s. 400–401, č. 21.
Alois KLAUS, Čeněk FLORIÁN, Chrudimsko a Nasavrcko IV., Chrudim, 1926, s. 42.
922Pokud bychom to, co zde bylo smluveno bud‘ částečně nebo úplně porušili, tak tímto konáním bychom tyto 
dohodnuté výsady ztratili, aniž bychom mohli cokoliv namítat.
Alois KLAUS, Čeněk FLORIÁN, Chrudimsko a Nasavrcko IV., Chrudim, 1926, s. 43, poznámka 1.
923Josef KRATOCHVÍL a kol., Topografická mineralogie Čech VIII., Praha, 1966, s. 637 a jednotlivé lokality 
v příslušných dílech.
924Alžběta DANIELISOVÁ, Tomáš MANGEL, České Lhotice, keltské oppidum na úpatí Železných hor, Nasavrky, 
2008, s. 58.
925Alžběta DANIELISOVÁ, Tomáš MANGEL, České Lhotice, keltské oppidum na úpatí Železných hor, Nasavrky, 
2008, s. 58.
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ve středověku, před tímto rokem se v dané oblasti netěžilo nic. Do detailů vzato, formulace 

metallum cuiuscunque generis, kovy všeho druhu, znamená nejenom ty drahé jako především 

stříbro.

Zmínka o hranicích osad, mete predictarum villarum ambiunt et terminatur926 nepřímo 

dokládá povědomí o středověkých polních katastrech, o nichž má současné historické bádání 

z pochopitelných důvodů daných časovým odstupem a nedostatkem pramenů jen zcela mlhavou 

představu.927 V každém případě to znamená, že tyto jednotlivé vesnice měly v té době, ještě před 

svým převodem na emfyteusi, již jasně vymezené hranice pozemků, které k nim náležely, tedy 

jakýchsi katastrů. Stejně tak jak jsou zde uvedeny jednotlivé vesnice, jeví se jako ohraničený 

geografický útvar kolem řeky Kamenice (Chrudimky).928 Přirozeným centrem tohoto území je 

Bojanov929, který zároveň dal újezdu jméno, zatím nelze doložit jestli vlastní Bojanov (obr. 72) 

existoval již v předpokládané době donace tohoto újezdu, tedy ve 12. století.

To ohraničení je zajímavé, na okraji újezdu na Chrudimce v blízkosti klášterní vsi Hradiště 

je laténské (keltské) oppidum (obr. 71), které bylo osídleno v různých fázích pravěku, co je však 

zajímavé, i v raném středověku a ve střední době hradištní.930 To považuji za současného stavu 

poznání za doklad průniku raně středověkého osídlení z Chrudimska, které se zastavilo v místech 

později vymezené hranice lesnatého újezdu. Poté co došlo k vymezení újezdu se postup osídlení 

proti proudu Chrudimky zastavil a naopak kolonizační impulsy začaly vycházet z Čáslavska přes 

hřeben Železných hor, v souladu s představami nové vrchnosti, vilémovského kláštera.

Použití termínu ad locandum et ad fructus uberiores reformandum jednoznačně dokládá 

emfyteutický charakter této smlouvy, předpokládá totiž znovuosídlení, v té době pustých vesnic 

celého újezdu společně s převodem na peněžní rentu. To je zvýrazněno popisným obratem ex toto 

desertum, a multis retroactis temporibus penitus incultum, kdy pustý a delší čas neobdělávaný může 

evokovat představu předcházejících škod na klášterním majetku, anebo, v případě sekularizačních 

tendencí Lichtenburků snahu snížit cenu, přesněji řečeno hodnotu pronajímaného újezdu. Výraz 

locare, tedy vysadit, umístit zde dokládá již vyspělou formu německého práva. To znamenalo 

vysadit novou vesnici přivedenými osadníky nebo přivést takové osadníky do již existující,          

                                               
926RBM III., 1890, s. 595, č. 1518.
927Zdeněk SMETÁNKA, Legenda o Ostojovi, Praha, 2004, s. 100–102.
928Po vynesení vesnic v listině uvedených včetně přibližné lokalizace zaniklého Mazančí tak vidíme geografický útvar
z jihu a částečně ze západu vymezený řekou Chrudimskou, rozvolněný směrem k severu, na Chrudimsko. Tento újezd 
tvoří geografický celek, jižní a severovýchodní část vymezovala (ohraničovala) řeka Chrudimka, která 
v úseku Hořelec až Slavice naopak tvořila jeho přirozenou osu.
929Ondřej FELCMAN, František MUSIL a kolektiv, Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526), 
Praha, 2009, s. 361.
930Alžběta DANIELISOVÁ, Tomáš MANGEL, České Lhotice, keltské oppidum na úpatí Železných hor, Nasavrky, 
2008, s. 55.
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ale zpustlé vesnice, podle práva kolonistů.931

Takové vysazení předpokládalo finančně náročnou akci, jejíž výsledek byl spojen                  

s podnikatelským rizikem, pokud se zdařil, mohl přinášet zisky, ovšem po mnoha letech, návratnost 

investice byla dlouhá.932 Tehdejší majitel újezdu, vilémovský klášter, byl v té době zadlužený,          

tak se časově i finančně náročného úkolu měla ujmout nová vrchnost, Lichtenburkové, aby z něj po 

osazení novými obyvateli čerpala příjmy, ovšem pouze v době časově omezené ad dies vitae.

Listina o postoupení této i dnes lesnaté oblasti s poměrně nepříznivým klimatem (daným 

nadmořskou výškou kolem 500 m n. m.) charakteristický důvod převodu na emfyteutické právo, 

totiž zvýšení výnosnosti již existujících vesnic. Vlastní osídlení do této typicky kolonizační oblasti 

proniklo již před datem sepsání listiny o postoupení újezdu, jak svědčí výslovně uvedené vesničky, 

villulae, založené neznámo kdy a kým, možná i přímo vilémovským klášterem. Zdrobnělý název, 

villulae by mohl nasvědčovat skutečnosti, že osídlovací proces netrval v době sepsání listiny příliš 

dlouho, jinak řečeno kolonizační vlna zasáhlá bojanovský újezd až v pokročilém 13. století.

Vazba újezdu na údolí řeky Chrudimky nasvědčuje tomu, že osídlení pronikalo v závislosti     

na této řece jako na přirozené komunikaci. Co se týče období vzniku těchto vesnic, jeví se jako 

pravděpodobné doba kolem poloviny 13. století, období, kdy bylo v plném proudu osídlování těchto 

oblastí, možná i v souvislosti s hledáním kovů, spíše však se zemědělskou kolonizací těchto poloh. 

A to víceméně jednorázově, v intervalu nepříliš dlouhém. K převodu na německé právo mělo dojít 

tedy po roce 1307, ve stejné době lze tedy předpokládat změnu uspořádání systému polí, vyklučení 

dalších lesních ploch a jejich přeměnu v pole. Další písemné prameny o osudu tohoto lesnatého 

újezdu mlčí.933 Někdy se usuzuje, že Lichtenburkové na záměr kolonizovat toto území rezignovali, 

především proto, že byli nuceni opustit nedaleko ležící rodové sídlo, hrad Lichtenburg (Lichnici)934

Co se týče právního termínu „újezd“935 jako sídelně – geografické jednotky, které spočívalo 

v souvislém území, jehož hranice se při majetkových změnách (a to lze předpokládat též v roce 

1329) objely nebo obešly a přitom se mohly znovu vytyčit hraniční mezníky.936 Objíždění937 hranic 

převáděného území bylo provedeno skupinou šlechticů za účelem seznámení nabývajícího majitele 

s územím a obyvateli tam usazenými a vymezení jeho obvodu. Předpokládá se, že bojanovský újezd 

                                               
931Richard KOEBNER, Locatio, Zur begriffsprache und Geschichte der deutschen Kolonisation, Zeitschrift des Vereins 
für Geschichte Schlesiens 63, 1929, s. 1–32.
932Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 517.
933Jaroslav TEPLÝ, Feudální pozemková držba v předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, s. 35–37.
934Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 110, 176.
935Jaroslav TEPLÝ, Příspěvek k problematice okresku zvaného v listinných pramenech “circuitus”, Východočeský 
sborník historický 6, Pardubice, 1997, s. 9–32.
936Alois KLAUS, Čeněk FLORIÁN, Chrudimsko a Nasavrcko IV., Chrudim, 1926, s. 42, poznámka 1.
937Trojjazyčný „slovníček“ označující tuto činnost se dochoval v listině o prodeji Lovosic v severních Čechách Smilem 
z Lichtenburka v roce 1251: ...que lex et consuetudo circumequitacio dicitur, sive ummerithunge Teutonice, sive 
obyezda Boemice apellatur..., CDB IV/1, s. 385, č. 220.
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jako lesnaté území neosídlené a tedy vhodné ke kolonizaci, byl v majetku kláštera jako zeměpanská 

donace mnohem déle, než je první (a jediná) zmínka v roce 1329, patrně již od 12. století jako 

zeměpanská donace938, možná patřil již k původnímu majetku kláštera při jeho založení.939

Vesnice, v této listině uvedené, se daří při pohledu na současnou mapu bez potíží 

identifikovat940, až na celkem tři výjimky: Mazančí941 (někdy čtená jako Mozančí942), Travenec a 

Lazy943, když Slanín jsou dnešní Slavice u Křižanovic.944 Tyto tři lze považovat za zaniklé 

středověké vesnice, které „vypadly“ ze sídlištní sítě a jejichž lokalizace je vhodným předmětem 

dalšího studia.

Průnik pravěkého a středověkého osídlení je zřejmě analogií takzvaného říčního fenomenu, 

ve smyslu přírodovědeckém, tedy pronikání osídlení směrem z klimaticky příznivějšího Chrastecka 

proti proudu Chrudimky.945 Tato skutečnost lépe vynikne při pohledu na mapu, protože vesnice 

uvedené v listině z roku 1329 jeví vesměs výraznou geografickou vazbu na řeku Chrudimku. 

Podobně je tomu u osídlení kolem řeky Doubravy, kde se předpokládá osídlení pronikající proti 

proudu řeky směrem z Čáslavska.

Ze zmínky o rybářích na řece Kamenici lze uvažovat ještě o jednom aspektu využitelnosti 

bojanovského újezdu, konkrétně řeky Chrudimky. Není to jenom předpokládaný říční rybolov, jak 

by se dalo běžně usoudit, ale také velmi pravděpodobná možnost výskytu dnes kriticky ohroženého 

mlže perlorodky říční (Margaritifera margaritana) v řece Chrudimce. Výskyt a do jisté míry chov 

tohoto mlže není u nás pro období středověku spolehlivě doložen, ani v oblasti jižních Čech. První 

zpráva o jeho množství v řece Chrudimce pochází až z prvnípoloviny sedmnáctého století (1634)946, 

                                               
938Jaroslav TEPLÝ, Feudální pozemková držba v předhusitském Chrudimsku, Pardubice, 1997, s. 144.
939Alois KLAUS, Čeněk FLORIÁN, Chrudimsko a Nasavrcko IV., Chrudim, 1926, s. 42.
940Tak je to samotný Bojanov ležící v pomyslném a přibližném centru újezdu těsně u řeky Chrudimky, Polanka (2 km 
jihovýchodně od Bojanova), Proseč (3 km jihozápadně od Bojanova), Krásný (3,5 km jihovýchodně od Bojanova), 
Horní nebo Dolní Bradlo (5 km jihovýchodně od Bojanova), Travná (1,5 km východně od Horního Bradla), Hodonín (1 
km jihozápadně od Nasavrk), Mladoňovice (5 km severně od Bojanova), Hradiště (1,5 km severozápadně od Nasavrk), 
České Lhotice (1,5 km západně od Nasavrk), Libkov (3 km východně od Bojanova), Vršov (3,5 km jižně od Bojanova), 
Chlum (2 km východně od Bojanova), Kovářov (2 km severozápadně od Bojanova), Petrkov (1 km severovýchodně od 
Bojanova), Výškov (samota 2 km východně od Šiškovic), Šiškovice (2 km severně od Křižanovic), Licibořice (2,5 km 
severně od Křižanovic), Holín (2 km severozápadně od Bojanova), Hořelec (2,5 km jihozápadně od Bojanova). 
941Tuto po roce 1329 zaniklou vesnici lze považovat za alespoň rámcově lokalizovanou severně od vesnice Travné díky 
dochovanému pomístnímu jménu „Na mazancích“, stejně jako její katastr díky čtyřnásobnému rozptylu tohoto jména 

(obr. 59). Povšimnul si toho již J. V. Šimák, když upozornil na tento název lesa. Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny 
I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1239, pozn. 4.
942Sameš, 1934, s. 29. Alois KLAUS, Čeněk FLORIÁN, Chrudimsko a Nasavrcko IV., Chrudim, 1926, s. 42.
943tento název je typický pro vesnice v lesnatých oblastech ve vyšších polohách, což je téměř celé území újezdu, takže 
to lokalizaci zaniklé vesnice příliš nepomůže, jediné co je snad možné vyloučit je vlastní údolí Chrudimky.
944Jaroslav Teplý Bojanovský újezd neboli districtus Boyanouyensis v letech 1329–1419,Východočeský sborník 
historický č. 18, Pardubice, 2010, s. 116.
945Podstata říčního fenomenu je v tom, že údolími velkých řek pronikají teplomilné druhy fauny a flory směrem do 
podhůří nebo oblastí pro ně klimaticky méně příznivých, kdy tok řeky a mohutné údolí vytvářejí řadu mikroklimaticky 
vhodných lokalit. Vojen LOŽEK, Příroda ve čtvrtohorách, Praha, 1973, s. 158.
946…řeky…Loučná a Chrudimka, proslulá perlami… Pavel STRÁNSKÝ, O státě Českém, Praha, 1940, vydání v ELK, 
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ale je vysoce pravděpodobné, že tato řeka svým charakterem mohla jeho výskytem ve středověku 

oplývat. Klášteru patřil úsek této řeky v délce asi 50 kilometrů, a uvážíme – li hojné užití 

sladkovodních perel a jejich význam pro výzdobu kněžských rouch947, je pravděpodobné využívání 

tohoto bohatství již klášterními rybáři. Ostatně Bohuslav Balbín ve svých Miscellaneích948 uvádí 

kapitolu o výskytu tohoto sladkovodního mlže v Čechách949 a o devastaci jeho nalezišt v Čechách 

počátkem 14. století. I když se jedná o pozdní údaj z doby autorova života, jeví se jako 

pravděpodobný, zvláště v kontextu s informací o zpustnutí celého újezdu (ex toto deserta).

Stručně lze řící, že bojanovský újezd nemusel oplývat ve 13. a 14. století pouze bohatstvím 

ryb, dříví, možná místy i rud, ale také produkcí sladkovodních perel i když první hodnověrné 

doklady pro to jsou až z první poloviny 17. století. Stejně jako dříví nemuselo být využívání pouze 

jako palivo či stavební dříví, nýbrž i k pálení uhlí a přitom k získávání vedlejšího produktu, dehtu, 

jak naznačuje jméno potoka Dehetník,950který ostatně pramení severně od obce Krásné. Vytéká tedy 

z dříve mohutného lesního masivu Mazanec a Javorný.

Takové zmínky o souvislých zalesněných územích lze nalézt v Čáslavské provincii 

například v potvrzení papeže Honoria III. želivským premonstrátům z roku 1226951, jejich existence 

je považována za doklad klášterní kolonizace, přesněji řečeno její podnět, protože nikoliv množství 

vlastněné půdy, nýbrž množství dávek z jednotlivých vesnic rozhodovalo o výnosnosti území. 

Stejně tak je uveden v zakládací listině komendy v Drobovicích Slubický les.952

Emfyteutická smlouva o držbě vodního mlýna na obilí

je další z řady smluv diplomatáře vilémovského kláštera, pochází z roku 1339, kdy je emfyteuticky 

propůjčován za jednu hřivnu stříbra ročně, na Velikonoce kopu vajec, jednoho beránka a na Vánoce 

dvě vepřové kýty. 953 Jedná se o typickou emfyteutickou smlouvu, jak dokládá její označení iure 

                                                                                                                                                           
s. 12.    a perly jež jsou vyjímány ze škeblí, sbíraných u Seče v řečišti Chrudimky…tamtéž, s. 15.
947Václav DYK, České perly, Praha, 1947, s. 23.
948Překlad do češtiny z Balbína: …osady velevrubů v řekách založeny, které žoldnéři zničili… je často citován 
v odborné literatuře zabývající se historickým rozšířením perlorodky říční, dříve též velevrub perlonosný zvané.
Bohuslav BALBÍN, Miscellaneorum historicarum regni Bohemiae Decadis I, Liber IV., Pragae, 1681, s. 56.
949Zmínka o „osadách velevrubů“ působí věrohodně a svědčí o přesnosti jeho pozorování, tento mlž totiž skutečně 
vytváří v příhodných biotopech jako jsou potoky a řeky s kamenitopísčitým dnem rozsáhlé kolonie, které dle 
pozorování ještě z 19. století v povodí Vltavy a Blanice hustě pokrývaly celé dno.
950Tomáš SOMER, Josef ŠRÁMEK, Historie benediktinského opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově (1160–1541), 
Praha, 2010, s. 34.
951Honorius III papa monasterium sanctae Mariae in Želivo tuendum suscipit omnesque eius possessiones et bona, 
quorum plurima nominatim recenset, iura atque privilegia confirmat.
...villas cum silvis usque ad terminos Morauie..., ...Borek cum silvis usque ad flumen Giglaue...CDB II., s. 275, č. 281.
952Joanne... de Polná, magistro et fratribus hospitalis sanctae Mariae Theutonicorum...confirmat...videlicet villam 
Drobovic et Pribizlauic et Zamplez et Vzose ac dimidiam partem ville de Winar cum onmibus pertinenciis earumden, 
dederit eciam eis silvam, que Zlubichki dicitur...CDB IV., s. 74–75, č. 13, RBM I., 504, č. 1064.
953Literae Emphyteuticae, quibus abbas et Conventus Willemoviensis Benedicto molendinatori molendinum sub villa 
Mladosicz sub pensione annua tradunt. dd. VIII. Idus Augusti A. 1339. Dobner VI, s. 401–402, č. 22.
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emphyteutico, quod Purchrecht dicitur, uzavřenou mezi vilémovským klášterem jako pozemkovou 

vrchností na straně jedné a mlynářem Benediktem s manželkou na straně druhé. 

Byla stanovena roční peněžní renta, unam marcam grauem, těžká hřivna, k tomu třicet dva 

kop grošů splatných o sv. Jiří a třicet dva grošů o sv. Havlu ročního úroku. K peněžním poplatkům 

jak bylo výše uvedeno náležely také v pevně sjednaných termínech naturální dávky954                                      

a sice na Vánoce, 24. prosince dvě vepřové kýty a na Velikonoce šedesát (kopu) vajec a jednoho 

beránka. Dále bylo stanoveno, že mlynář se bude podílet pevně určenou částkou třicet dva grošů, 

pokud bude vyhlášena mimořádná královská daň.955 Tímto způsobem přenášel klášter jakožto 

pozemková vrchnost zvyšující se daňovou zátěž na svoje nájemce. Na závěr je ustanovení o tom, že 

mlynář bude mít právo pást svůj dobytek s ostatními osadníky.956

Bez zajímavosti z hlediska sídelní geografie není lokalizace mlýna, molendinum sub villa 

Mladotitz situm, což je místo, kde stojí mlýn dodnes, tak se v souvislosti s vazbou mlýna na výrazné 

údolí řeky nabízí možnosti pokusu rekonstrukce vzhledu krajiny v té době. K tomu termíny campus

a rubetis na jednom řádku v emfyteutické smlouvě.957 Ve výslovně označené emfyteutické smlouvě 

se totiž nevyskytuje termín lán, ovšem označení campus označuje nesporně ornou půdu, zajisté 

uspořádanou do lánů, k tomu příslušenství, ono lesopole, rubetis, které tvoří příslušenství k orné 

půdě. V tomto případě ale nebyly spolu s mlýnem převáděny pastviny, proto nepřekvapí výslovně 

uvedené právo mlynáře pást dobytek s osadníky. Zmíněné lesopole, je třeba vidět jako půdu, která 

nebyla v té době dosud plně kultivována. To je zvláštní, protože listina byla sepsána ve druhé 

čtvrtině 14. století a popisuje situaci v údolí řeky Doubravy, kterou pronikala kolonizační vlna       

již v časném 12. století patrně z Čáslavska proti proudu řeky, jak ukazují nedaleké románské 

kostely, sv. Kříže u Ronova nad Doubravou (obr. 6), sv. Martina u Kněžic (obr. 82) a dále proti 

proudu Pařížov (obr. 87, 88). 

                                                                                                                                                           
...molendinum sub villa Mladocicz situm, cum rubetis, que pro molendino relicta sunt, & campis ad ipsorum de iure 
spectnatibus, atque aliis iuribus suis , Benedicto molendinatori, & sue uxori Bene, Petroque privigno suo contulimus, 
assignavimus sub iure emphyteutico, quod Purchrecht dicitur... quod de predicto molendino sub annua pensione
unam marcam gravem, triginta duos grossos in festo Sancti Georgii, & triginta duos in die Beati Gallii... Si vero berna 
Regalis edicta fuerit, tunc triginta tunc triginta duos grossos pro berna nobis persolvent... Testes ... sunt Michael do 
Morawan, Modliboch de Herzmanicz, Thomas de Gyenicow, Hodyslaus de Ronow... 
RBM IV., vol. 2., s. 281–282, č. 722.
954Item in Die Natalis Domini pro honere duos bonos pullos, & in sesto Pasche sexaginta ova, & unum bonum agnellum 
anno quolibet solvere non omittant. 
RBM IV., vol. 2., s. 282, č. 722. Sameš, 1934, s. 86.
955Si vero berna Regalis edicta fuerit, tunc triginta tunc triginta duos grossos pro berna nobis persoluent, de prima 
autem berna a recepcione presencium ipsos liberos fore uolumus et absolutos.
RBM IV., vol. 2., s. 281–282, č. 722. Sameš, 1934, s. 86.
956Insuper uolumus, ut prefati a colonis ville antedicte non inpediantur , quando pecora siue pecuda sua generalem ad 
eorum gregem pascendum iungere voluerint, absque eorum dampno et grauamine, sic tamen, ut iura pastorum cum
ceteris hominibus soluere non omittant. RBM IV., vol. 2., s. 282, č. 722.
957...molendinum sub villa Mladocicz  situm...conferunt iure emphitetico. ...molendinum... cum rubetis, que pro 
molendino relicte sunt, et campis ad ipsum spectantibus atque aliis iuribus suis... RBM IV., vol. 2., s. 281, č. 722.
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Vůbec první mlýn (dokonce v plurálu, molendinis, možná na řece Doubravě, kolem níž bylo 

převáděné území, ale i na potoce Doubravka) na obilí je uveden ve výčtu majetku v listině z roku 

1281958, je to jeden z nejstarších dokladů existence mlýna v oblasti a v majetku kláštera, 

dokumentuje všeobecné rozšíření mlýnů v Čechách ve 13. století.959 To samo o sobě nejspíše,          

i když nepřímo svědčí pro všeobecné rozšíření emfyteuze na vilémovském klášterním velkostatku, 

protože zvýšená produkce obilí, způsobená pečlivějším obhospodařováním nově zavedených lánů    

v emfyteuticky vysazených vesnicích, si vynutila pokročilejší způsoby mletí obilí ve vodních 

mlýnech.960

Smlouva o držbě tří svobodných lánů v Uherčicích

Dne 3. května 1340 byla v Brně sepsána zajímavá emfyteutická smlouva týkající se moravského 

majetku vilémovského kláštera, totiž lánů a dvora ve vsi Uherčicích.961 V této smlouvě Karel           

z Uherčic potvrzuje, že od opata Petra a konventu vilémovského kláštera přijal 3 svobodné lány 

v Uherčicích, tres laneos liberos in villa Aurcicz s dvorem, cum curia na dobu svého života, ad 

tempora mee vite. Pouze jemu osobně a nikomu jinému, nullius alterius. Přijal je iure emphyteutico, 

quod Purchrecht dicitur. Lány s dvorem obdržel za blíže nespecifikované budoucí služby, pro 

seruiciis in futurum opatu a konventu a ochranu jeho poddaných, homines eciam ipsius Domini, 

zvláště obyvatele Uherčic, maxime hominibus ville predicte. Slibuje, promitto [Karel z Uherčic] 

sloužit klášteru poctivě a věrně, bona mea fide, jako věrný pomocník, adiutor fidelis. Po jeho smrti, 

post decursum vero mee vite připadnou vzpomínané lány s dvorem bez překážky klášteru, zrno na 

osev a dobytek bude náležet jeho dědicům, vystavěné budovy klášteru. Nedodrží-li smlouvu, stane 

se sám poddaným a sluhou kláštera.962

Tato smlouva obsahující prvky práva lenního a emfyteutického vzbuzuje otázku, zdali 

vilémovský klášter neměl vybudovanou soustavu „služebníků kněze opata“, jako to měl třebíčský 

klášter.963 Soustava klášterních manů je známá z prostředí moravských klášterů964, není tedy 

překvapivé, že jediná dochovaná smlouva se týká moravské části klášterních vesnic, z Uherčic. Je 

možné, že řady nižších šlechticů vystupujících ve svědečných řadách klášterních listin v sobě 

                                               
958...cum piscationibus, molendinis, virgultis, pratis, pascuis, agris cultis et incultis,..
RBM II, s. 539, č. 1245.
Dobner  VI. s. 386–387, č. 9.
959Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 316–318.
960Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 212.
961Dobner VI., s. 402, č. 23. Dobner IV., s. 302, č. 61.
962Dobner VI., s. 402, č. 23. Dobner IV., s. 302, č. 61.
Karel BERÁNEK, Věra UHLÍŘOVÁ, Inventář fondu Benediktini – Břevnov. I. díl – Listiny 993–1948, Praha 1967, 
signatura 89.
963Rudolf FIŠER, Klášter uprostřed lesa, dvě studie o třebíčském benedikinském opatství, Brno, 2001, s. 66–137.
964Rudolf FIŠER, Klášter uprostřed lesa, dvě studie o třebíčském benedikinském opatství, Brno, 2001, s. 96–97.
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skrývají také klášterní many, ale z prostředí české části majetků vilémovského kláštera nelze nic 

takového dovodit. Se dvěma výjimkami, náznakem který tvoří závazek ochrany klášterních statků a 

poddaných Lichtenburky ve smlouvě z roku 1288 o vysazení Opočnice a Bolice.965 Stejně tak slíbili 

Lichtenburkové ochranu klášteru ve směnné smlouvě z roku 1307.966 Lichtenburkové v těchto 

případech mohli slibovat klášteru ochranu, byť to z listin přímo neplyne, prostřednictvím svých 

vazalů.967 Ačkoliv o existenci lichtenburských manů není pochyb, tak o existenci této manské 

soustavy lze usuzovat také pouze nepřímo, ze svědečných řad.968 Kromě jiného tato smlouva 

dokládá převod vsi Uherčice na emfyteusi před datem jejího sepsání, tedy již nějaký čas před rokem 

1340, což jasně plyne z toho, že se jednalo o svobodné lány, tedy ty které byly jakožto hospodářsky 

zvýhodněné obvykle příslušné k rychtě. Zde již byly samostatným předmětem majetkové transakce.

Prodej dvou lánů v Hořeslavicích na Ledečsku

Roku 1357, 12. března byla sepsán zápis, expositio laneorum, o emfyteutickém prodeji dvou lánů   

v dnes zaniklé vesnici Hořeslavice.969 Bartoš z Hořeslavic970 prodává in villa Horzieslauic... 

duorum laneorum... in iure emphiotetico.... Prodává „svým lidem“, tedy poddaným a jejich 

nástupcům, successoribus eorum, lány příslušné této vsi, ve které má sídlo, jak výslovně uvádí svůj 

vztah k vesnici, vyjádřený nejenom predikátem.971 Je zvýrazněno, že se jedná o půdu, solummodo 

spectantibus, kterou svobodně drží a s ní nakládá podle své vůle, a která byla ostatními obyvateli 

téže řečené vesnice oceněna na sto kop grošů pražských.972 Zároveň je zdůrazněno, že tito poddaní 

dostávají lány emfyteutickým právem až nyní973, jinak řečeno zbytek vesnice již emfyteusi 

používal.974 A to do nepřetržité držby, zdůrazněno (videlicet) tenendos, habendos et possidendos,  

za stanovený poplatek975 z (každého) lánu třiceti dvou grošů o svatém Jiří splatný Bartoši                 

                                               
965...quin imo defendemus – tanquam nosmet ipsos et tanquam propria bona nostra. RBM II., 1882, s. 625, č. 1456.
966… ac ipsius bona quelibet in nostre proteccionis patrocinium fideliter recipimus,… RBM II, s. 929, č. 2152. 
Dobner VI., s. 393, č. 16.
967Tomáš SOMER, Josef ŠRÁMEK, Historie benediktinského opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově (1160–1541),
Praha, 2010, s. 30.
968Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 116.
969Pozůstatkem je samota Hořeslavsko, u Horního Hradce, severoseverozápadně od Ledče nad Sázavou
970Ego Bartossius dictus de Horzieslauicz … quod hominibus meis Welislao, Swankoni, Miksoni et successoribus 
eoerum , ad me solummodo spectantibus, in eadem villa Horzieslauicz vendidi residencias eorum
RBM VI., fasciculus 2, s. 300, č. 542.
971...in eadem villa Horzieslauicz vendidi residencias eorum... RBM VI., fasciculus 2, s. 300, č. 542.
972...cum illa communi libertate seu voluntate, qua ceteri incole eiusdem ville coutuntur, pro centum grossis prag. in iure 
emphiotetico, quod purchrecht dicitur,...
RBM VI., fasciculus 2, s. 300, č. 542.
973...quo iure homines predicti prius in dicta villa caruerunt... Tamtéž.
974Srovnej též František GRAUS, Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II., Praha, 
1957, s. 124–125 a pozn. č. 60.
975...de cetero perpetue sub tali censu tenendos, habendos et possidendos videlicet, quod de laneo 32 gr. in festo s. 
Georgii , totidem in festo s. Galli... RBM VI., fasciculus 2, s. 300, č. 542.
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z Hořeslavic976 a jeho nástupcům. Ten samý poplatek ještě o svatém Havlu každoročně jednotlivě    

a k tomu ještě o svatém Havlu977 společně s peněžním poplatkem čtyři kuřata (jako naturální 

dávka). Co se týče jiných plnění a prací, zvláště pomoci o žních, kosení luk, obdělávání polí a 

jiných takových s nimi spojených, tak od nich jsou trvale osvobozeni čili z nich vyňati (liberi et 

exempti) vyjma toho, když je v celé české zemi vyhlášena daň (collectoribus), tehdy ode mně a 

mých nástupců požaduje opat vilémovský zaplatit daň. Proto tedy uvedení lidé (Welislao, Swankoni, 

Miksoni) zaplatí mně (Bartoši z Hořeslavic) nebo mým nástupcům z každého lánu 26 kop grošů. 

Dáno v Hořeslavicích léta Páně 1357 na den svatého Řehoře.978

O svatém Vítu (15. června) 1358 byla sepsána smlouva (obr. 191), kterou se Pešík                

z Rozhovic, který koupil od Velka a Mařána rychtu v Malčíně (obr. 211, 212), zavazuje, že on i jeho 

potomci prodají tuto rychtu pouze se souhlasem vilémovského kláštera pouze vesničanu, nikoliv 

však šlechtici.979

V listině z prosince 1361 (obr. 192) potvrzuje Heřman, syn Jiřího druhdy z Lukavice, že 

villula monasterii Wyllemovensis Prziesieczno vulgariter nominata, kterou držel od opata Petra 

Mikšík řečený Rohlík se svojí ženou Bětou racione cujusdam juris Theutunici po dobu jejich 

života, ad tempora vite ipsorum, a kterou Miklík se svojí ženou tuto držbu prodali Albertovi ze 

Zaječic980, tak tuto ves má klášterem propůjčenu na dobu života, že má odvádět královskou berni 

dva a půl kopy grošů a obnovit starý rybník. Jiné rybníky budou po jeho smrti zrušeny a polovina 

ryb větších než dlaň připadne jeho dědicům a polovina klášteru.981

Prodej emfyteutické držby lázní982 ve městečku Vilémově

                                               
976...michi et successoribus meis... RBM VI., fasciculus 2, s. 300, č. 542.
zde v přesném významu nástupcům, což je širší pojem než dědicové, nepochybně všichni, kteří budou na Bartošově
místě, ať již vesnice změní majitele převodem či dědictvím.
977...totidem in festo s. Galli michi et successoribus meis singulis annis debeant censuare et quatuor pullos eciam 
singulis annis statim cum censu s. Galli. RBM VI., fasciculus 2, s. 300, č. 542.
978Datum in Horzieslauicz a. d. 1357 in die s. Gregorii pape. RBM VI., fasciculus 2, s. 300, č. 542.
979Pessico de Rozhowicz promittit quod judicium in villa Maliczin a monasterio Willemowiensi emptum nulli 
nobili, sed rustico aut villano cum consensu domini Abbatis vendere velit. Dobner VI., s. 410–411, č. 32.
RBM VI/3 s. 518–519, č. 840. Karel BERÁNEK, Věra UHLÍŘOVÁ, Inventář fondu Benediktini – Břevnov. I. díl –
Listiny 993–1948, Praha 1967, signatura 112.
980Dobner VI., s. 415, č. 35.
981Karel BERÁNEK, Věra UHLÍŘOVÁ, Inventář fondu Benediktini – Břevnov. I. díl –
Listiny 993–1948, Praha 1967, signatura 118.
982Dle laskavého sdělení pana Miloslava Růžicky z Vilémova čp. 47, se v lázních říká ve Vilémově v čp. 19, kde je 
dosud studna před tímto domem, tradováno ve smyslu jít pro vodu do lázní, tedy do studny. Studna je dosud zachována, 
ale při povrchových úpravách v roce 2000 došlo k jejímu zakrytí a odstranění pumpy, tak je v současné době 
nepřístupná.Tato voda platí v místě za velmi kvalitní a chutnou, ba dokonce léčivou, traduje se pověst, že se jí léčil Jan 
Žižka.
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Další emfyteutická smlouva byla sepsána 27. 5. 1364 o prodeji dědičné držby lázní ve Vilémově.983

Ondřej, opat, Tomáš, převor, Petr, probošt, a celý konvent kláštera ve Vilémově potvrzují, že 

Mikuláš a Ješek zvaný Jandák, synové Bohuňka, kdysi rychtáře ve Vilémově, prodali Janu 

řečenému Pekelec lázeň příslušející k rychtě. 984 Tento Jan řečený Pekelec dále tyto lázně propůjčil

iure emphyteutico, quod vulgariter Purgrecht dicitur985 dvěma lazebníkům Tomáši a Václavu 

řečenému Sach za stanovený poplatek třicet kop grošů ročního poplatku986 splatných o sv. Jiří a sv. 

Havlu po patnácti groších. Dále s povinností koupat 4 chudé lidi týdně. Pokud odmítnou, mají být 

pokutováni rychtářem dvěma groši, které rozdělí chudým.987

Smlouva je prvním dokladem o již provedeném převodu klášterního městečka Vilémova

(obr. 215) na německé právo, který tedy proběhnul před rokem 1364. Výslovně se v ní uvádí 

neplatnost dřívějších ujednání o lázních988, stejně tak dřívějších ocenění těchto lázní, takové 

smlouvy či privilegia jsou výslovně uvedena jako neplatná.989 Na závěr listiny jako potvrzení 

pravosti vůle, jakož i proto aby se předešlo lživým žalobám, je připojena pečeť opata Ondřeje         

a celého konventu vilémovského kláštera.990

V listině (obr. 193) sepsané ve Vilémově 16. května 1384 potvrzuje Kunašek z Číhoště 

[Kunassco de Czyehosscz], že koupil od Ješka z Chvalovic [a Jesscone de Chvalowicz], pro certa 

summa pecunie foro empcionis comparavi, ves Malčín (obr. 211, 212), villam Maliczin, kterou 

řečený Ješek držel po dobu svého života, quam eciam villam ipse Jessco ad tempora vite sue tenuit, 

& possedit a monasterio predicto, od uvedeného (vilémovského) kláštera.991 Po smrti Kunaška se 

řečená ves se vším příslušenstvím beze všech překážek vrátí zpět (klášteru), post decursum vite mee 

villa predicta cum pertinenciis…libere…revertetur.992 A to bez námitek Kunaškových dědiců a 

                                               
983Recognitio super venditione balnei in Willemow siti facta Nicolao et Jescone Jandak cum consensu Abbatis et 
monasterii ibidem. dd. Willemow feria secunda post festum Corporis Christi A. 1364. Dobner VI., s. 419, č. 38.
984Quod cum Nicolaus et Jesco dictus Jandak fratres germani, nati olim Bohunconis quondam Judicis nostri opidis in 
Wylemov jure hereditario... ad quos balneum in dicto nostro opido ratione dicti judicii pertinebat,...
Dobner VI., s. 420, č. 38.
985...ac discretis viris Thome et Wenceslao dicto Sach fratribus, balneatoribus heredibusque et successoribus ipsorum pro 
certo quantitate pecunie iure emphyteutico, quod vulgariter Purgrecht dicitus, vendidit... Dobner VI., s. 420, č. 38.
986...mediam sexagenam grossorum denariorum Pragensium annis singulis in terminis infra scriptis, videlicet in festo 
Beati Galli...quindecim grossos, et in festo Beati Georgii tantunden et sic deinceps quolibet sesto veri census nomine 
solvere et dare, et quatuor pauperes homines qualibet septimana balneare tenebuntur. Dobner VI., s. 420, č. 38.
987Karel BERÁNEK, Věra UHLÍŘOVÁ, Inventář fondu Benediktini – Břevnov. I. díl – Listiny 993–1948, Praha 1967, 
signatura 122.
988Nihilominus antiqua privilegia, seu literas quascunque & per quos 
989...super dicto balneo habito, seu habitas, quoad dictum balneum duntaxtat, presenti litera seu privilegio ipsa 
annullamus, cassamus, irritamus,... Dobner VI., s. 420, č. 38.
990In cujus rei testimonium &robur perpetuo valiturum , nostra sigilla, videlicet Andree Abbatis, & Conventus 
monasterii Willemoviensis ad peticionem dictorum ementium & vendentium presentibus duximus appendenda. 
Dobner VI., s. 420, č. 38.
991Dobner VI., s. 429, č. 45.
992Dobner VI., s. 429, č. 45.
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přátel, sine contradiccione heredum et amicorum meorum. Pouze rychta (obr. 212) zůstane 

Kunaškovým dědicům, judicio vero in dicta villa heredibus meis legittimis et successoribus 

reservato… .993 Vesnice se vším příslušenstvím nesmí být bez souhlasu kláštera dále prodána, … 

villam hujusmodi cum suis pertinenciis nulli persone potenti… vendere liceat sine consensu … 

abbatis et conventus… .994 Za předchozí ujednané podmíkny ručí, prescripta taliter observari, Lena 

z Chřenovic [Leua de Chrzenavicz], Maršík z Tunochod [Marsico de Tunochod], Robert 

z Bohdanče [Robertus de Bohdanech].995

Dne 8. června roku 1387 (obr. 194) svědčí, potvrzuje Jíra z Jeníkova [Gira de Jenicow], že 

dostal ves Maleč, villam ipsorum Malczie nuncupatam, která se nachází in districtu Libiczensi, od 

opata Ondřeje [Andrea] a celého konventu vilémovského kláštera, ad tempora duntaxat vite mee.   

A tato vesnice po jeho smrti, post decursum vite mee, se bez překážek vrátí zpět klášteru, libere 

revertetur.996

Na závěr poměrně obsáhlé kapitoly o emfyteutických smlouvách vilémovského kláštera, 

obsáhlé především proto, že se dochovalo takových smluv poměrně dost, je možné pokusit se         

o určité zobecnění. Pokud máme možnost vidět na příkladu několika lokalit jednotlivé písemné 

smlouvy, jako je to například v Heřmanicích, Rouzeni, Nové Vsi, tak tyto pěkně dokládají vývoj 

těchto lokalit. Především ale smlouvy z konce 13. století jsou dosti stručné, týkající se jednotlivých 

vesnic, velkých majetkových celků. O pouhých několik desítek let později, v období kolem 

poloviny 14. století vidíme úplně jiný obraz. Smlouvy jsou obsáhlé, popisné, vymezují majetkové 

detaily, jednotlivé položky, jako jsou rybníky, lány polí, domy. Na rozdíl od celých vesnic                

a rozsáhlých oblastí se týkají jednotlivostí. Je vidět jak moc se změnila úroveň nazírání na 

majetkové hodnoty, s určitou dávkou nadsázky se dá říci, že smlouvy pocházející z období kolem 

poloviny 14. století jsou svojí mentalitou mnohem bližší právní kultuře 20. století, od kterého je dělí 

propast půl tisíciletí, než 13. století, vzdáleného jen pár desítek let.

                                               
993Dobner VI., s. 429, č. 45.
994Dobner VI., s. 429–430, č. 45.
995Dobner VI., s. 430, č. 45.
996Dobner VI., s. 430–431, č. 46.
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ŽELIVSKÝ KLÁŠTER A JEHO ROLE V KOLONIZAČNÍM PROCESU

představuje vhodný terén pro zkoumání počátků emfyteuse na Čáslavsku. Je to jednak jeho poloha 

sama v centrálních částech Vysočiny, dále je to doba vzniku srovnatelná s jinými kláštery téže 

řehole – Vilémov, Třebíč. Ve srovnání s Vilémovem jsme o něco málo lépe vybaveni představou, 

jak to vypadalo v době založení kláštera, skutečnost že benediktinská řehole byla záhy vystřídána 

premonstráty nijak nevadí. Představu o tomto raném období, kdy osídlovací vlna zasáhla samo 

srdce klimaticky nepříznivé a lesnaté Vysočiny nám dává jen několik málo pramenů, vlastně jen 

dva. Je to jednak známá a badateli často využívaná potvrzovací listina z roku 1226 a potom kronika 

líčící počátky kláštera. Těmto pramenům byla věnována pozornost opakovaně v minulosti, 

například se jim věnoval Josef Dobiáš997, přesto ve vztahu k počátkům emfyteuse jako speciálnímu 

problému přinášejí nový pohled na věc. 

Tyto dva prameny ještě předcházela rovněž tak dobře známá listina z roku 1144, kterou byl 

rozhodnut dlouho se vlekoucí spor o hrad Podivín s mincovním právem mezi biskupem pražským   

a olomouckým. A sice tak, že Podivín byl definitivně přiřčen Jindřichu Zdíkovi a jako náhrada za 

jeho odstoupení byl pražskému biskupovi Otovi dán praedium Selev et omnia.998 V témže roce 

daroval pražský biskup Oto uvedené území nově založenému klášteru benediktinů.999 Tehdy zřejmě 

došlo k rozdělení rozsáhlého území, původně jednotného, na dvě části, na původní donaci 

želivského kláštera, která leží na samém jihozápadním okraji Čáslavské provincie1000 a jižní část, 

která tvořila základ řečického statku (panství) podle centra v Červené Řečici, která je dobře 

prameny doložena v majetku pražského biskupství.1001 Tomuto původně jednotnému charakteru 

území nepřímo nasvědčuje toponomastika, z jejíhož pohledu nelze biskupské Řečicko a želivské 

Humpolecko od sebe oddělovat.1002 A tak můžeme říci, že teprve od té doby, od poloviny 12. století 

je na želivsku vymezena hranice Čáslavské provincie, do značné míry umělá, což je vidět i na samé 

poloze vlastního Želiva na okraji provincie (obr. 128).

S touto otázkou úzce souvisí význam termínu praedium, který je v literatuře předmětem 

diskuzí, protože není úplně jasné co vlastně bylo předmětem výměny. Někdy se překládá obecně 

jako statek1003, jindy jako nějaký blížeji nespecifikovaný majetek.1004 Vhodnější bude ale jiný

                                               
997Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí I., Pelhřimov, 1927, s. 20–26 a 56–57.
998CDB I., s. 142, č. 138.
Ke sporu o pohraniční Podivín nejnověji Martin WIHODA, Morava v době knížecí 906–1197, Praha, 2010, s. 136–138.
999Josef DOBIÁŠ, Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí I., Pelhřimov, 1927, s. 25–30.
1000Josef DOBIÁŠ, Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí I., Pelhřimov, 1927, s. 25–26.
1001Josef DOBIÁŠ, Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí I., Pelhřimov, 1927, s. 143 a následující.
1002Vladimír ŠMILAUER, Osídlení Čech ve světle místních jmen, Praha, 1960, s. 179.
1003Josef DOBIÁŠ, Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí I., Pelhřimov, 1927, s. 25. 
1004Tomáš VELÍMSKÝ, Trans montes, ad fontes! (Přes hory, k pramenům!), k roli újezdů při středověké kolonizaci 
středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech, Most, 1998, s. 115.
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význam tohoto slova, totiž újezd.1005 Tato představa je posílena pozdějšími slovy kronikáře 

Jarlocha, duci antiquo Zobezlao dedit Podywin in concambio pro Syloensi circuitu.1006

Výkon zakladatelských práv v tehdejším pojetí tak náležel pražskému biskupovi, to byl 

důvod, proč mohl Daniel v roce 1149 vyhnat z kláštera benediktinské řeholníky a povolat tam 

premonstráty.1007

Co se týče počátků je v Jarlochově letopise uvedena poměrně známá věta o tom, že 

zakladatel želivského kláštera opat Reinard přišel do hustého lesa a když jej přeměnil v pole, tak v 

těchto místech postavil kostel.1008 Tato zmínka o počátcích vlastního kláštera je nahlížena s 

opatrností, jako obrazné přirovnání, protože se soudí, že místo vznikajícího kláštera již osídlené 

bylo v podobě biskupského statku, praedium Selew1009. Také z jiných důvodů skepse není plně na 

místě zejména uvážíme – li poměry v širším okolí, které nepochybně bylo až na ojedinělé světliny 

lesnaté a počínající kolonizace postupně měnila les v pole, doslova tak jak je uvedeno v kronice.

Tento proces se nejspíše rozbíhal velice pomalu, což dokládá zmínka v souvislosti                

s vyhnáním benediktinů z kláštera a jejich nahrazením premonstráty v roce 1149. Pražský biskup 

totiž raději aby v lesích kolem Želiva vyli vlci, než aby tam žili benediktinští řeholníci.1010 V době 

založení kláštera kolem roku 1144 osídlovací vlna teprve začínala, o čemž svědčí již samo založení 

kláštera s kolonizačními záměry.1011 V roce 1226 v potvrzovací bule Honoria III je vyjmenováno 

64 vesnic, tedy od roku 1149 značně pokročilo množství osídlených míst. Kromě vesnic uvedených 

v této listině získali želivští premonstráti rozsáhlý les Borek, popis jehož hranic svědčí pro 

významný posun v nazírání na les jako území vhodné ke kultivaci. Již byly pevně stanoveny 

hranice majetkových celků, nepochybně pro majetkové spory, kolonizace krajiny a zakládání 

nových vesnic již bylo v plném proudu a to před rokem 1226 (1233).1012

K založení želivského kláštera došlo v místech pro kláštery benediktinské řehole typické, na 

ostrožně vymezené soutokem Trnávky a Želivky (obr. 201). Zároveň se jednalo o polohu pro 

                                               
1005Jaroslav TEPLÝ, Příspěvek k problematice okrsku zvaného v listinných pramenech „circuitus“, Východočeský 
sborník historický č. 6, Pardubice, 1997, s. 9
Martin WIHODA, Morava v době knížecí 906–1197, Praha, 2010, s. 136–138.
Josef KURKA, Archidiakonáty kouřimský, boleslavský, hradecký a diecése litomyšlská. Místopis 
církevní. Praha, 1915, s. 193.
1006FRB II., s. 489.
1007FRB II., s. 489.
1008...quod Siloensis ecclesiae primus constructor erat quidam abbas Reinardus nomine, nigri ordinis professor, qui 
condensam aggressus silvam et de nemore faciens campos , ecclesiam ibi construxit in honore beati Petri apostoli satis 
habilem,... FRB II., s. 487.
1009Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1186.
Josef DOBIÁŠ, Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí, I. Doba předhusitská, Pelhřimov, 1927, s. 56.
1010...mallem potius ibi lupos ullulare, quam tales habitare. FRB II., s. 489.
1011Josef DOBIÁŠ, Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí, I. Doba předhusitská, Pelhřimov, 1927, s. 56–57.
1012Srovnej Jar. TUREK – L. KOPÁČ, Místopis klášterství želivského kolem r. 1200, Časopis společnosti přátel 
starožitností 49-50 (1941-1942), 1946, Praha, s. 197–217.
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osídlení obecně výhodnou, čehož si povšimnula již starší literatura.1013 Má se za to, že v této oblasti 

postupovali osadníci, samozřejmě nejenom zde, obecně proti proudu vodních toků z nížiny do nitra 

Vysočiny. V tomto případě proti proudu řeky Želivky, která tvoří přítok Sázavy. Je to obdobná 

situace jako pronikající osídlení úvalem Doubravy z opačné strany Čáslavské provincie směrem na 

Vysočinu. Rovněž toponomastika si povšimnula průniku některých jmen jako dokladů nástupové 

cesty kolonizace v úvalu Doubravy směrem k Chotěboři.1014 Není to překvapivé, také v údolí 

Želivky lze očekávat příznivější klimatické podmínky, jako doklad říčního fenomenu1015, který 

využívají teplomilnější druhy rostlin.1016 Stejně jako tyto druhy rostlin (a živočichů), tak i osadníci 

12. století napřed osídlovali údolí Želivky, protože tam bylo oproti okolní centrální Vysočině 

teplejší mikroklima. Nebyli ovšem první, kteří si všimli klimaticky výhodné polohy místa kde byl 

založen želivský klášter.1017

Pro poznání majetků želivského kláštera je významné vymezení lesa Borku z roku1233. Na 

tomto rozhraničení je dobře vidět, jak zejména církevní instituce dbaly o to, aby hranice jejich 

statků vymezovaly přírodní útvary.1018 Tato listina přesně stanovuje hranice rozsáhlého lesního 

komplexu a statku jménem Borek v konfirmační listině krále Václava I.1019, která potvrzuje starší 

rozsudek jeho otce Přemysla Otakara I. o týž majetek. Jednalo se o spor mezi syny šlechtice 

Wolframma (zemřel 1228), kteří vznesli po otcově smrti na Borek nárok, ale Přemysl Otakar I.1020

přiřknul sporné území a statek želivskému klášteru. Hranice byly potvrzeny auctoritate regia coram 

testibus, v konfirmační listině se uvádí1021 a stručně a jasně vymezují hranice sporného celku. 

Nejednalo se pouze o lesní území, nýbrž také kromě lesa o jakýsi přesněji nespecifikovaný statek 

nebo dvůr, praedium. Protože původní rozhodnutí krále Přemysla se nedochovalo, můžeme ho 

datovat do let 1228–1230 (konec vlády Přemysla), přičemž znění původní listiny se dochovalo jako 

insert v potvrzovací listině z roku 1233. 

Přesnost, byť pochopitelná, jednalo se o majetkový spor, vynikne v porovnání s vymezením 

                                               
1013Josef DOBIÁŠ, Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí, I. Doba předhusitská, Pelhřimov, 1927, s. 56–57.
1014Vladimír ŠMILAUER, Osídlení Čech ve světle místních jmen, Praha, 1960, s. 176–177.
1015Vojen LOŽEK, Příroda ve čtvrtohorách, Praha, 1973, s. 128.
1016Pavel LETÁČEK, Květena Humpolecka (Rostliny cevnaté). Příspěvek k floristickému výzkumu Čech, Německý 
Brod, 1942, s. 42.
1017Pravěké osídlení ze starší doby železné bylo doloženo při archeologickém výzkumu želivského kláštera v roce 1995, 
a zřejmě i starší slovanské osídlení předcházející založení kláštera, i když to není úplně jisté. Výsledky výzkumu byly 
zatím publikovány jen zcela nedostatečně jen jako zmínka v odborném tisku a následně ve vlastivědné publikaci.
Juraj THOMA, Želiv. In: Výzkumy v Čechách 1993–1995. Praha, 1997, 334–335.
František PLEVA, Želivka, naše řeka, Pelhřimov 2003, s. 24.
1018Zdeněk BOHÁČ, Katastry, málo využitý pramen k dějinám osídlení, Historická geografie 20, Praha, 1982, s. 23.
1019Wencezlaus rex confirmat metas possessionum monasterii Siloensis. RBM I., s. 382, č. 812.
1020Igitur praedium illud Borek cum suis pertinentiis... super quibus inter praedictum monasterium et filios Wolframmi 
contentio habebatur , sicut per sententiam recolendae memoriae patris nostri obtinuit , auctoritate regia coram testibus 
infra scriptis eidem monasterio confirmamus.
1021Hii autem sunt termini silvae et praedii in Borek. RBM I., s. 382, č. 812.
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hranic Libického újezdu1022, který je ovšem o sto let starší, kdy popis je pochopitelně vágnější,     

ale především se soudobým ohraničením Slubického lesa.1023 Vymezení hranic území je velmi 

detailní, opírá se o komunikace, vodní toky a terénní útvary, prozrazuje intimní znalost terénní 

situace.1024 Z pravé strany cesty humpolecké, kterou se chodí na Moravu1025 přes horu Rozsochatec 

a od této hory k cestě zvané haberská.1026 A po této haberské cestě až k potoku Smrčná, který se 

vlévá do Jihlavy.1027A dále odtud proti proudu Jihlavy až k onomu místu, kde se do této řeky 

(Jihlavy) vlévá potok Otvírná.1028 A dále proti proudu tohoto potoka až k jeho prameni.1029 A dále 

po malém úseku vzniká potok Vyskytná, kterýžto potok vtéká do potoka Kletečná, aniž by na něm 

byly nějaké statky, určuje hranice klášterního zboží.1030

To jen potvrzuje spor o pohraniční řeku mezi dvěma církevními statky. V roce 1236 byla 

vydána listina o přátelském narovnání mezi Vyšehradskou kapitulou a želivkým klášterem o hranici 

na řece Lib.1031 Dlouho se vlekoucí spor mezi výše uvedenými vyústil v následující způsob.1032

Rada bezůhonných mužů z obou ústavů schválila takové rozhodnutí, že uvedená řeka s oběma 

břehy a právem rybolovu náleží pokojnou držbou Vyšehradské kapitule1033 vyjma čtyř postavených 

mlýnů, které budou sloužit oběma ústavům.1034 Historické bádání ztotožnilo spornou pohraniční 

řeku s dnešním Martinickým potokem.1035

V letech 1149–1226 se tedy osídlovací proces urychlil1036, což bylo patrně záměrem 

iniciátora vzniku želivského kláštera, pražského biskupa. Nazírání na majetkové celky se změnilo,

o čemž svědčí jejich vymezení, ale nedosáhlo svého vrcholu, protože les Borek ve svých hranicích 

                                               
1022CDB II., s. 163–164, č. 158.
1023CDB IV., s. 74–75, č. 13, RBM I., 504, č. 1064.
1024Jar. TUREK – L. KOPÁČ, Místopis klášterství želivského kolem r. 1200, Časopis společnosti přátel starožitností 49-
50 (1941–1942), 1946, Praha, s. 216–217.
1025...a dextra parte viae Humpolecensis, qua itur in Morauiam. CDB III./1, s. 43–44, č. 43. RBM I., s. 382.
1026...per montem Rozocatech; et ab ipso monte ad viam, quae vocatur Na haber... CDB III./1, s. 43–44, č. 43. RBM I., s. 
382.
1027...ac per eandem viam Na haber usque rivulumi Zmrytsna, qui rivulus sicut Gyglauam influit. CDB III./1, s. 43-44, č. 
43. RBM I., s. 382.
1028Abinde per ascensum fluminis Gyglauae usque ad locum illum , ubi rivulus Otuirna ipsum flumen influit. CDB 
III./1, s. 43–44, č. 43. RBM I., s. 382.
1029Abinde per ascensum ejusdem rivuli usque ad ortum. CDB III./1, s. 43–44, č. 43. RBM I., s. 382.
1030Abinde spatio interposito oritur rivulus Wyzkydna, qui rivulus sicut Cletecsnam fluit, nullius bonis interjacentibus 
metas ecclesiae determinat. CDB III./1, s. 43–44, č. 43. RBM I., s. 382.
1031Compositio inter capitulum Wissegradense et Siloense monastrium super fluvium Lube. RBM I., s. 420, č. 896.
1032... super fluvio, qui dicitur Lube, pro quo lis longotempore stetit indiscussa, convenimus in hunc modum:...
1033... quod ecclesia Wissehradensis jam dictum fluvium cum utroque litore et piscariis quiete et pacifice debeat 
possidere... 
1034... exceptis quatuor molendinis in praefato fluvio constructis, quae de consilio et petitione proborum virorum utrique 
ecclesiae laudavimus per medium deservire.
1035August SEDLÁČEK, Snůška starých jmen, aneb jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky a lesy, Rozpravy české 
akademie věd a umění, třída I, č. 60, Praha, 1920, s. 95.
1036Josef DOBIÁŠ, Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí, I. Doba předhusitská, Pelhřimov, 1927, s. 57.
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obsahoval rozsáhlé neosídlené části, nullius bonis interjacentibus metas ecclesiae determinat.1037

Dne 3. ledna 1303 byla uzavřena emfyteutická smlouva mezi opatem želivského kláštera 

Thilmanem a Ewerardem o (znovu)vysazení vesnice Smrčná.1038 Se společným souhlasem jeho 

Milosti převora bylo poskytnuto Ewerardovi, muži čestnému a prozíravému1039 vysadit klášterní 

vesnici Smrčnou s dědičným úřadem rychtáře1040 pro něj a jeho dědice. Byla sjednána podmínka,     

že jako rychtáři mu bude náležet třetina soudních poplatků.1041 Kromě toho obdržel v této vesnici 

jeden lán a mlýn s právem svobodné, dědičné a ničím nerušené držby.1042 Řečený rychtář také 

klášteru slíbil v uvedené vesnici vysadit šestnáct lánů polí.1043 Dále pak samotný jmenovaný rychtář 

s ostatními lidmi žijícími (dosl. setrvávajícími, manentes) v uvedené vesnici budou odevzdávat 

desátek ze čtyř lánů obilí.1044 Poplatek z uvedené vesnice však bude takový.1045 Z lánů, které již 

jsou vysazené, se bude odevzdávat poplatek tří lotů stříbra o sv. Jiří a tří lotů stříbra o sv. Havlu.1046

Ony uvedené lány, které řečený rychtář vysadí, budou po dobu pěti let osvobozeny od poplatku.1047

Nadto lidé zde usazení odevzdají z každého jednotlivého lánu dvacet vajec o Velikonočních 

svátcích, o sv. Duchu dva sýry, a v době žní poskytnou dva žence a nakonec dvě kuřata na sv. 

Martina.1048 K tomuto uspořádání, nostre ordinacioni byl připojen dodatek o tom, že kdyby se 

rychtář nebo jeho dědicové rozhodli z jakékoliv pohnutky, motu animi rychtářský úřad prodat anebo 

kdyby se klášteru či obyvatelům vesnice rychtář nezamlouval, non complacuerit je klášter povinen 

vybrat tři konšely, tres scabinos, rychtář dva konšely z uvedené vsi a k tomu čtyři další ze vsí 

náležejích opatství.1049 Tito budou mít povinnost z rozhodnutí kláštera, de nostro consilio prodat 

úřad rychtáře, vendere debebunt buď zpět klášteru nebo nějakému ctihodnému muži, alicui honesto 

                                               
1037CDB III./1, s. 43–44, č. 43. RBM I., s. 382.
1038Th. abbas  ecclesiae Syloensis, Ewerhardo villam Symonsdorf confert locandam. RBM II., 1882, s. 837, č. 1945.
1039M. prioris et confratrum nostrorum contulimus Ewerardo, viro honesto et prouido... tamtéž.
1040...villam ecclesie nostre Symonsdorf locandam et iudicium inibi iure hereditario tam sibi quam suis heredibus 
possidendum,... tamtéž.
1041...tali videlicet – pacto, quod idem iudex terciam partem de eodem iudicio tollet utilitatis. Tamtéž.
1042Preterea contulimus sibi laneum, et molendinum in eadem villa libere et iure nichilominus hereditario possidenda. 
Tamtéž.
1043Prefatus eciam iudex – nobis promisit se XVI laneos in eadem villa locaturum. Tamtéž.
1044Porro tam ipse iudex prenominatus quam ceteri homines in eadem uilla manentes decimam de quatuor granis 
plenarie persoluent. Tamtéž.
1045Census autem dicte uille talis erit. Tamtéž.
1046Lanei enim iam locati per tres annos suum censum persoluent, videlicet in festo Georgii tres lotones arg. et in festo 
b. Galli tres lotones. Tamtéž.
1047Illi uero lanei, qui per prefatum iudicem locabuntur, per quinquennium de solucione census habebunt libertatem. 
Tamtéž.
1048Insuper homines sic locati de laneo dabunt in festo pasche XX oua, in festo pentecostes duos caseos, et in messe 
duos messores, et duos pullos in festo s. Martini. Tamtéž.
1049Ad hec pretitulate nostre ordinacioni duximus annectendum, quod si predictus iudex uel sui heredes quocunque motu 
animi ipsum iudicium uendere decreuerit uel si nobis ac hominibus ibidem ex iusta causa non complaceurit , tunc nos 
assumere debemus tres scabinos et ipse tres, quos elegerimus , duos de ipsa uilla et quatuor de aliis abbacie adiacentibus 
uillis ....Tamtéž.
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uiro.1050 Dál slíbil klášter budoucímu faráři darovat jeden svoboný lán.1051 Uvedený rychtář klášteru 

slíbil, nobis promisit, že pokud nebude předmětná vesnice vysazena, locata non fuerit během pěti 

let, tak uhradí ztrátu poplatku ze svých prostředků, de proprio persoluere.1052 Klášter slíbil rychtáři 

a obyvatelům uvedené vesnice, že se mohou odvolávat k jihlavské stolici.1053 Je možné že jméno 

lokátora Ewerarda se dochovalo v německém názvu dnešního Hybrálce, který se jmenoval před 

rokem 1945 Ebersdorf.1054 Dávno předtím, než došlo ke (znovu)vysazení Smrčné v roce 1303 

probíhala totiž v okolí Smrčné intenzivní těžba stříbra. O rozsáhlém rudním okrsku, který v dnešní 

době registruje jen archeologický povrchový průzkum existuje jenom jedna dochovaná písemná 

zmínka1055, která zároveň přímo dokládá účast želivského kláštera v hornickém podnikání. Této 

listině je v odborné1056 i regionální literatuře1057 věnována značná pozornost, ačkoliv překlad a 

citace jejího pramenného znění se místy i dosti významně odlišují. Proto je na místě se na tuto 

listinu a především její obsah důkladně zaměřit. 

Královští urburéři Hanmannus, Ludmannus et Helwicus, regis Otthocari urburarii per totam 

Bohemicam propůjčují štolu na dole Rudolf, contulimus stollonem in Monte Rudolfi, do trvalé 

dědičné držby, omni jure hereditario colendum et possidendum. A sice Wernherovi, zvanému Loting 

a želivskému opatu Marsiliovi, přičemž důvod proč se tak děje je náročnost a obtížnost postupu 

prací při rozšiřování důlních děl, profectum…grauesque labores et expensas. Místo kde se tato 

lokalita nalézá bylo v literatuře zjištěno nedávno, poté co byl spolehlivě identifikován vrch, který je 

zde zmíněn.1058 V listině se totiž jasně hovoří o štole na dole Rudolf, stollonem in monte Rudolfi et 

omnes montes ibidem, a ostatních dolech tamtéž, vyměřených na důlním poli, mensuratos tam cum 

dominorum laneis quam burgensium. Přičemž toto důlní pole se nalézalo všude kolem (dolu 

Rudolf) tohoto rozrytého místa quicquid ibi confractum fuerit usque, sahajícího až k cestě, kterou se 

                                               
1050...et secundum quod iidem estimauerint, uel ecclesie nostre uel alicui honesto uiro idem iudicium cum iuribus suis de 
nostro consilio uendere debebunt. Tamtéž.
1051Ceterum promisimus plebano, quicunque pro tempore fuerit , unum laneum liberum pro dote nos daturos. Tamtéž.
1052Predictus vero iudex nichilominus nobis promisit, quod si infra quinquennium dicta uilla locata non fuerit , quidquid 
de censu deperierit, ipsemet de proprio persoluere debebit. Tamtéž.
1053Promisimus itidem iudici ac ipsius hominibus prefate ville, quod se habere debent et tenere ad iudicium Iglauiense. 
Tamtéž.
1054František HOFFMANN, Mincmistři Přemysla Otakara II., Folia historica Bohemica 1, Praha, 1979, s. 253–261.
František HOFFMANN, Mincmistr Eberhard, Pražský sborník historický 12, Praha, 1980, s. 70–84.
Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 137.
1055CDB V/2, s. 320, č. 681. RBM II., s. 322, č. 799.
1056Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 84.
1057Ladislav VILÍMEK, Krátké ohlédnutí za starými kutišti v okolí Jihlavy, Sborník Havlíčkobrodské společnosti pro 
povznesení regionálně historického povědomí, č. 1, Havlíčkův Brod 2001, s. 82–85.
Petr OBST, Aychornsberch – pokus o identifikaci lokality, Sborník Havlíčkobrodské společnosti pro povznesení 
regionálně historického povědomí, č. 1, Havlíčkův Brod 2001, s. 80–81. 
1058Ladislav VILÍMEK, Krátké ohlédnutí za starými kutišti v okolí Jihlavy, Sborník Havlíčkobrodské společnosti pro 
povznesení regionálně historického povědomí, č. 1, Havlíčkův Brod 2001, s. 82–85.
Petr OBST, Aychornsberch – pokus o identifikaci lokality, Sborník Havlíčkobrodské společnosti pro povznesení 
regionálně historického povědomí, č. 1, Havlíčkův Brod 2001, s. 80–81.
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chodí na Aychornberck, ad semitam, per quam itur in Aychornberck (obr. 50).

Tato listina je dokladem vyspělých jednak právních prvků horního práva, důkazem toho jsou 

termíny a obraty jako štola, důlní pole, náročnost prací. Štola ukazuje na již pokročilou důlní praxi, 

kdy se dílo budovalo do větší hloubky, s tím souvisela nutnost řádně vyměřit v hloubce budované 

štoly.1059 Stejně tak na povrchu se členilo důlní pole na jednotlivé lány, které bylo potřeba vyměřit, 

v právním principu podobně jako polní lány u emfyteuticky vysazovaných vesnic. Princip byl 

stejný, právní jistota a definice vlastnických vztahů. Je to příklad působení nového právního 

prostředí, jihlavského horního práva.1060

                                               
1059Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 98.
1060 Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 97–99.



154

NÁSTUP EMFYTEUSE V OBLASTI KOLONIZACE ŽĎÁRSKÉHO KLÁŠTERA 

Výmluvným příkladem torzovitosti pramenů je sledování emfyteuse na statcích žďárského kláštera. 

Tento klášter měl vesnice jednak větším dílem na Moravě, jednak v menším dílem v Čáslavské 

provincii. Ponechme stranou skutečnost, že cisterciácké kláštery měly prvoplánově osídlovat pustou 

krajinu, což odpovídá vlastní poloze toho kláštera. Zatímco vilémovští benediktini se v souladu 

s pravidly svojí řehole usídlili na vysoké terase nad potokem, tak žďárští cisterciáci v odlehlém 

vlhkém a neobydleném údolí. Voda hrála v životě cisterciáků nejenom praktickou, ale i mystickou 

úlohu základního živlu, se kterým pracovali a který využívali jako zdroj energie. Vynikli též jako 

stavitelé vodních systémů.1061

S tím by mohl souviset etymologický původ názvu „Žďár“, což  bylo diskutované téma        

i v jazykovědě, kdy se hledal původ od slova „žďářit“1062, i když v současné době je význam tohoto 

slova spíše ve spalování větví, kořenů a nežádoucí vegetace, než v plošném vypalování celého 

lesa.1063 Je sice podružné, byť zajímavé, že tu samou otázku si položil Jindřich Řezbář ve svojí 

Kronice již na konci 13. století, a také se dohadoval jak název tohoto místa vzniknul, ačkoliv ho od 

založení této před příchodem cisterciáků bezvýznamné osady dělilo na rozdíl od nás pouhých 

několik desítek let. Jindřich hledal jeho původ v latinském slově „sar“, tedy rákos jako rostlina 

zamokřených míst.1064 Tedy míst, do kterých jak dnes víme směřovalo kultivační úsilí šedých 

mnichů nejenom ve smyslu odlesňování, ale také odvodňování.1065 A tomuto vysvětlení bych se 

klonil také, protože krajina plná rašelišť a mokřadů v okolí tehdejší vesničky Žďáru byla plná vody, 

jejíž regulací se dalo nejenom pracovat s tímto pro cisterciáky magickým živlem1066, ale a to 

především, získat meliorací mokřadní krajiny novou ornou půdu. Ve starší literatuře se 

předpokládalo získávání nové orné půdy na úkor lesa jeho spálením, „vyžďářením“1067, dnes spíše 

ve významu tohoto slova jako „vymýcení“ nebo „vyklučení.“1068 Představa systematického 

vypalování je opuštěná, jednak oheň neodstraňuje kořeny, zůstává tedy obtížné klučení, ale 

                                               
1061Kateřina CHARVÁTOVÁ, Cisterciácké kláštery v krajině, in: Řád cisterciáků v Českých zemích ve středověku, 
Sborník vydaný k 850. výročí založení kláštera v Plasech, Praha, 1994, s. 18–19.
1062Antonín PROFOUS, Jiří SVOBODA, Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny IV., Praha, 
1957, s. 810–817.

1063Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 177.
1064Cron. Sar., s. 182.
Cronica domus Sarensis Maior et Minor, edidit Jaroslav Ludvíkovský a Metoděj Zemek, přeložil Richard Mertlík a 
Metoděj Zemek, k vydání připravili Lubor Kysučan a Luisa Nováková, Třebíč 2003.
1065Kateřina CHARVÁTOVÁ, Cisterciácké kláštery v krajině, in: Řád cisterciáků v Českých zemích ve středověku, 
Sborník vydaný k 850. výročí založení kláštera v Plasech, Praha, 1994, s. 18–19.
1066Kateřina CHARVÁTOVÁ, Cisterciácké kláštery v krajině, in: Řád cisterciáků v Českých zemích ve středověku, 
Sborník vydaný k 850. výročí založení kláštera v Plasech, Praha, 1994, s. 18–19.
1067Vladimír ŠMILAUER, Osídlení Čech ve světle místních jmen, Praha, 1960, s. 308.
1068Jaroslav DAVID – Pavel ROUS, Neviditelní svědkové minulosti – Místní a pomístní jména na Vysočině, Praha, 
2006, s. 179.
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především v době rozbíhající se osídlovací vlny v okolí Žďáru mělo dřevo z lesa mnohem větší 

ekonomický význam1069, než aby se jen tak nechalo bez užitku shořet záměrně založeným lesním 

požárem.

Cisterciácký ekonomický model měl podle původních představ spočívat v téměř uzavřeném 

hospodářském systému, kde měly peníze hrát podružnou úlohu. Každé klášterní panství mělo být 

v maximální možné míře soběstačné. Kláštery mohly nabývat pouze půdu, vše ostatní mělo být 

dílem šedých nebo též bílých mnichů, jak byli cisterciáci ve středověku nazýváni.1070 To byly 

důvody, pro které jim stanovy zpočátku zapovídaly přijímat rentu z vesnic, ale tento model byl 

záhy, přesněji řečeno v roce 1208 rozhodnutím generální kapituly opuštěn1071 a přiblížil se 

benediktinské řeholi, pro něž představovaly poddanské vesnice hlavní zdroj příjmů. Cisterciácký 

model byl vycházel z filosofie zakladatele řádu, kdy práce mnichů obdělávajících pustou, 

neosídlenou krajinu, symbolizovala Boží působení na cestě přeměny od nedokonalé pozemské 

formy k vyššímu poznání a posléze ke vtělenému Bohu.1072

Umístění cisterckého kláštera do nepříliš osídlené krajiny s velkým podílem lesa odpovídalo 

kolonizačním záměrům, kdy šedí mniši společně s konvrši měli vlastní prací kultivovat krajinu.1073

Pustinu v níž byl klášter založen pěkně popisuje Jindřich Řezbář ve své kronice, byla příznačná pro 

nově zakládané fundace „šedých mnichů“, motivace pro jeho založení právě v těchto místech mohla 

být nejrůznější, zajisté zakládání nových vesnic, ale též perspektiva těžby rud, jak svědčí účast 

horníků na svěcení klášterního chrámu, nemuselo to být nutně jenom stříbro1074. Ostatně odlehlost 

místa ve své Kronice popisuje Jindřich jako místo pusté, k životu klášterní komunity s tíží vhodné, 

proto někteří z bratří zběhli, když nemohli snášet tamní poměry.1075 Názory na kolonizační aktivity 

tohoto kláštera se v literatuře dosti liší1076 od minimalistického pohledu na věc – pouze jedna 

                                               
1069Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 177–179.
1070Kateřina CHARVÁTOVÁ, Cisterciácký ekonomický model, in: Řád cisterciáků v Českých zemích ve středověku, 
Sborník vydaný k 850. výročí založení kláštera v Plasech, Praha, 1994, s. 20–22.
1071Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, svazek 1, Fundace 12. století, Praha, 
1998, s. 40-41.
Louis Julius LÉKAI, The Cistercians, Ideals and Reality, Kent state University Press, 1977, s. 25.
František VACEK, Emfyteuse v Čechách ve XIII. a XIV. století, Časopis pro dějiny venkova 8, číslo 4, Praha, 1921, s. 
185–186.
1072Kateřina CHARVÁTOVÁ, Cisterciácký ekonomický model, in: Řád cisterciáků v Českých zemích ve středověku, 
Sborník vydaný k 850. výročí založení kláštera v Plasech, Praha, 1994, s. 20-22.
1073Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 373.
Jaromír ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha, 1916, s. 12.
1074Patrocinium klášterního chrámu zasvěcené svatému Mikuláši, patronu kupců nasvědčuje poloze tohoto kláštera 
přímo na dálkové komunikaci. Srovnej Zdeněk KALISTA, Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko, Brno, 1970, s. 
15-16.
1075Cron. Sar., s. 186.
1076Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142 – 1420, Praha 2009, 3. svazek, kláštery na 
hranicích a za hranicemi Čech, Praha 2009 s. 98.
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klášterem založená lokalita1077 až po několik desítek založených vesnic.1078

Zatímco kronika Jindřicha Řezbáře1079 nám líčí poměrně podrobně okolnosti založení 

vlastního kláštera v roce 1252, včetně detailů ověřitelných dnes archeologickým průzkumem1080,        

tak o uplatnění emfyteuse v tomto období jsou jen nepřímé, ale jasné doklady. Krátce po založení 

vlastního kláštera, se totiž začalo z rozhodnutí opata budovat úplně nové trhové sídliště, vesnici, pro 

kterou kronikář Jindřich použil výraz forum.1081 Jako lokátor působil nějaký Ditwin1082, který je 

později uveden jako rychtář. Noví (a mnozí) osadníci, jak uvádí Jindřich, přišli v souvislosti 

s počínající stavbou klášterního chrámu z německých krajin.1083 Výraz forum svědčí pro trhové 

sídliště, nově budované na „zelené louce“ z rozhodnutí pozemkové vrchnosti jako zárodek 

poddanského městečka, nikoliv právní město.1084

Z těchto podrobností je dobře vidět, že se uplatnilo emfyteutické právo přicházejících 

kolonistů, kteří přišli do řídce osídlené krajiny a začali vytvářet nové sídliště pod vedením lokátora, 

později rychtáře. Ačkoliv není dochovaná, případně vůbec neexistovala písemně zhotovená 

emfyteutická smlouva, tak o její existenci, byť v ústní podobě není třeba pochybovat. Více než co 

jiného ji dokládá archeologický odkryv sídliště zvaného forum, a jeho přesun jinam. Tento 

výzkum1085 totiž ukázal usedlosti s jednotlivými „parcelami“ kolmo přisedajícími na osovou 

komunikaci.

Zároveň je tak dobře vidět provázanost vlastního emfyteutického založení trhového sídliště   

s úlohou tržní směny. Přicházející kolonisté totiž do řídce zabydleného centra na pomezí Čech         

a Moravy přinášeli nejenom nový právní typ, emfyteusi, ale také zvýšenou potřebu tržní směny.    

Ta byla vyvolána nutností získat prostředky na peněžní rentu, na onen vlastnický census, aby měli 

na zaplacení v hotovosti pozemkové vrchnosti, v tomto případě klášteru. Jedno podmiňovalo druhé, 

emfyteuse přinášela do tohoto cípu Českomoravské vysočiny nejenom vlastní právní model,         

ale také zvýšenou potřebu tržní směny zboží za peníze, proto nepřekvapí plánovité vysazení, lokace 

tržní vsi, vilae forensis.

                                               
1077Tomáš BOROVSKÝ, Základy klášterního života (Prvních sto let žďárského kláštera), in: Stati o historii, kultuře a 
umění žďárského kláštera, editor Stanislav Růžička, Žďár nad Sázavou 2002, s. 55-65.
1078Pavel ELBL, Cisterciácký klášter ve Žďáru nad Sázavou – Fons Mariae Virginis, in: Cisterciáci na Moravě, Sborník 
k 800. výročí příchodu cisterciáků na Moravu a počátek Velehradu, editor Miloslav Pojsl, Olomouc 2006, s. 143-165.
1079Cronica domus Sarensis, edidit Jaroslav Ludvíkovský, přeložil Richard Mertlík, Brno, 1964.
Cronica domus Sarensis Maior et Minor, edidit Jaroslav Ludvíkovský a Metoděj Zemek, přeložil Richard Mertlík a 
Metoděj Zemek, k vydání připravili Lubor Kysučan a Luisa Nováková, Třebíč 2003.
1080Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 374–375.
1081Hic tamen instituit fieri fora tunc prope ripam, destructa villa... Cron. Sar., s. 188.
1082Hec primus fundat Ditwinus, postea iudex... Cron. Sar., s. 188.
1083veniunt quoque multi, et magnus factus est concursus populorum. Teutunici veniunt... Cron. Sar., s. 178.
1084Nejnověji se problematikou vzniku měst a typologií sídlišt’ předcházejí vzniku vlastních měst zabývá Jiří Kejř.
Jiří KEJŘ, Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha, 1998, s. 95.
1085Rudolf ZATLOUKAL, Zpráva o archeologickém výzkumu ve Žd’áře nad Sázavou, trat’ Staré Město, v letech 1996 –
1999, in: Mediaevalia archeologica 1, Praha, 1999, s. 193–207.
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Díky tomu, že tato původní tržní ves byla několik let po svém začátku přesunuta do míst 

dnešního Žďáru nad Sázavou, máme k dispozici představu, jak takové sídliště přicházejících 

kolonistů vypadalo. Sídlištní přesuny v rámci 13. století totiž archeologický povrchový průzkum 

registruje na mnoha místech v Čechách, aniž by ovšem bylo možné zjistit jaké byly konkrétní 

okolnosti, zejména jaký byl impuls k takovému stěhování. Tyto případy mají společného 

jmenovatele, v tomto období docházelo k reorganizaci zemědělské krajiny, nově vysazená 

emfyteutická sídliště obhospodařovala větší plochy a potřeba vyšších finančních dávek je nutila       

k efektivnějším formám hospodaření. Samozřejmě byl potřebný lán jako zúčtovací jednotka při 

stanovení vlastnického úroku.

Co se týče urbářů žďárského kláštera, tak nejstarší z roku 1407 obsahuje řadu zmínek, 

svědčící o již proběhlém převodu jednotlivých vsí na emfyteutické právo. Na jednotlivé detaily       

se nyní podíváme podrobněji. Tak již v úvodu sděluje autor urbáře, řádový bratr Mikuláš, že údaje 

získal o jednotlivých venicích prostřednictvím rychtářů a konšelů,1086 stejně jako prostřednictvím 

starších městeček a vesnic. V jednotlivých vesnicích je základní jednotkou lán a prut, další 

pozemkovou jednotkou je curtikula, což Zemek s Pohankou interpretují jako podsedek,1087          

který je v jiných pramenech označován jako subsides. Tento právní termín, jehož význam kolísal, se 

vyskytoval také v městském právu, kdy v královských městech označoval osoby neplného práva, 

anebo sedící na nemovitostech zatížených emfyteutickými platy.1088 Vlastnické úroky jsou 

odváděny o sv. Jiří (24. dubna) a o sv. Václavu (28. září) případně o sv. Michalu (29. září). Census

je odváděn převážně v naturáliích a penězích, které je možné nahradit robotou ve stanoveném 

rozsahu.

Z hlediska znaků emfyteutické držby je příkladný popis městečka Žďár, kde jsou uvedeny 

krčmy, které jsou ale nesvobodné, které platí o sv. Jiří a sv. Michalu po sedmi groších, pozemková 

výměra jsou pruty, z nichž jsou rovněž peněžní dávky v kombinaci s naturálními. 

Ve vsi Vysoké je kromě naturálních dávek také podíl na markraběcí berni uložené 

mimořádně klášteru ve dvaceti měřicích ovsa, pak jsou osadníci povinni platit jednu měřici ovsa. Je 

to příklad přesunu berní povinnosti na emfyteuticky vysazené sedláky. Takový přesun daňové 

zátěže není zvláště ve 14. století ničím neobvyklým, v poznání komplikovaných hospodářských 

dějin středověku se totiž ukázalo, že hospodářská krize, která začala na konci 13. století, dopadla 

zvláště tíživě na velké pozemkové vlastníky, především některé kláštery (Vilémov, Sedlec, Želiv). 

                                               
1086...frater Nicolaus...collegit et conscriptit...et pro parte mediantibus iudicibus et scabinis, necnon et senioribus 
opidorum et villarum infrascriptorum...
Metoděj ZEMEK, Josef POHANKA, Nejstarší žďárské urbáře, Brno, 1961, s. 63.
1087Tamtéž, s. 13.
1088Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 136.
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Její příčina byla v pevně stanovené, fixní rentě z pozemků, a tedy propadu příjmů, když náklady 

rostly vlivem vnějších faktorů mimo možnosti ovlivnění jednotlivých autarkních ekonomik.        

Toto byla jedna z cest, vedle „přeměřování“ lánů, jakou bylo možné zvyšovat pozemkovou rentu.

Na závěr je ustanovení, že rychtář ve vsi je svobodný, tak dlouho, jak uzná klášter               

za vhodné.1089 To je doklad méně obvyklé rychty bez dědičně svobodné držby úřadu.

Závěrem lze říci, že šedí mniši přišli do téměř neosídlené lesnaté a mokřinaté krajiny, která 

skýtala dostatek možností pro její přeměnu a kultivaci. Nelze s jistotou pro skoupost a mlčení 

pramenů říci, zdali rozsáhlé rybniční soustavy v této oblasti, stejně jako odvodňování rašelinišť a 

zakládání nových vesnic je výlučným dílem klášterní kolonizace, ale je to pro cisterciáky typické.

                                               
1089 Alta villa – Vissoke... Iudex sedet liber cum 1 ½ virga, quamdiu monasterio placuerit. Tamtéž, s. 72.
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DROBOVICKÁ KOMENDA A JEJÍ VESNICE

Tato komenda byla založena v roce 1242 a v roce 1411 přešel její majetek do světských rukou.1090

Tento časový úsek můžeme považovat za dobu, kdy se na Čáslavsku a nejenom zde zcela prosadila 

emfyteuse, a to od doby svých počátků. Jednalo se o velmi významnou komendu v řádové 

hierarchii, jak svědčí přítomnost nejvyšších představitelů řádu ve 14. století, tak i skutečnost, že 

jeden z nich byl v tamním kostele pohřben. O jejím významu již od počátku hovoří zmínka o 

založení tohoto kostela Janem z Polné, kterou učinil Jindřich Řezbář ve svojí Kronice.1091

Dosavadní bádání jí věnovalo pozornost již z doby poměrně časné1092, vzdor svému významu 

sdílela osud namátkou řekněme nedalekého vilémovského konventu, zanikla téměř beze stopy. 

Z archivních dokumentů máme dochován výjimečný pramen hospodářské povahy, účetní knihy této 

a dalších komend v Čechách, jejichž význam pro bezprostřední poznání emfyteuse na jejích statcích 

je pouze nepřímý. Přesto byla již v minulosti1093 věnována tomuto druhu pramenů náležitá 

pozornost, stejně tak i dnešní době.1094 Dokládají totiž nejmodernější způsoby zemědělského 

hospodaření (zde na příkladu rybnikářství) v době předhusitské, zde konkrétně v době kolem roku 

1400.1095

Ačkoliv je dochována darovací listina z roku 1242, kterou Jan z Polné se souhlasem krále      

Václava I. vybavil německé rytíře v Drobovicích jednotlivými vesnicemi a Slubickým lesem1096, 

nelze z ní posoudit právní režim, kterým se řídily jednotlivé osady. Vymezení Slubického lesa1097

jako rozsáhlé lesnaté oblasti1098 na okraji tehdejších Čech, ukazuje na záměr další kolonizační 

                                               
1090Martin ČAPSKÝ, Komenda řádu německých rytířů v Drobovicích, In: Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků 
z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české konané ve dnech 24.–25. května 2001 v Třebíči. Brno, 2002, 
s. 139–144.
1091In Drowowicz locat [Iohann de Polna] ipse crucem gestantibus amplam ecclesiam satis et pulchram, que cernitur 
ecce,... Cron. Sar., s. 164.
1092Jan HENDRICH, Drobovice. In: Výroční zpráva muzejního spolku Včela Čáslavská za rok 1886–1887, Čáslav, 
1887, s. 18–32.
1093František GRAUS, Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II., Praha, 1957, s. 449 a násl.
1094Martin ČAPSKÝ, Mezi regresí a transformací, Drobovická komenda řádu německých rytířů na přelomu 14. a 15. 
století, Husitský Tábor, Tábor 13, 2003, s. 187–202.
Martin ČAPSKÝ, Das Marienburger Tresslerbuch – nedoceněný pramen k českým dějinám počátku 15. století, in: 
Historie´98 (Sborník prací z Celostátní studentské vědecké konference Historie 1998), Praha 2000, s. 39–71.
1095Martin ČAPSKÝ, Komenda řádu německých rytířů v Drobovicích, In: Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků 
z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české konané ve dnech 24.–25. května 2001 v Třebíči. Brno, 2002, 
s. 142–143.
Vratislav ŠMELHAUS, Kapitoly z dějin zemědělství a lesnictví – vývoj zemědělské výroby v
Českých zemích v době předhusitské, Praha, 1980, s. 172–173.
1096Joanne... de Polná, magistro et fratribus hospitalis sanctae Mariae Theutonicorum...confirmat...videlicet villam 
Drobovic et Pribizlauic et Zamplez et Vzose ac dimidiam partem ville de Winar cum onmibus pertinenciis earumden, 
dederit eciam eis silvam, que Zlubichki dicitur...CDB IV., s. 74–75, č. 13, RBM I., 504, č. 1064.
1097...silvam, que Zlubichki dicitur, que iacet Camenicam et Dubraunicam rivulos et protenditur a primo exitu seu ortu 
eorumdem rivvorum per descensum usque ad bona filie sue Anne et usque ad vvillas Branisow et Marcwartic et usque 
in Prehod... CDB IV., s. 74–75, č. 13, RBM I., 504, č. 1064.
1098Název tohoto původně zcela lesnatého území je podle potoka Slubice (obr. 109), nikoliv jak předpokládala starší 
literatura jako totožný s libickým újezdem. Josef KALOUSEK, O újezdě Libickém, Památky archaeologické a 
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činnosti. V roce 1242 byly v majetku Jana z Polné ještě další vesnice (a druhá polovina již 

zmíněných Vinař) v této oblasti, které měly v případě smrti jeho manželky, nebo jejího provdání 

připadnout řádu.1099

Donátor Jan z Polné daroval komendě lesní újezd, neosídlený, kde se předpokládala 

osidlovací činnost kláštera, to v praxi znamenalo, že klášter přivede osadníky, vyměří jim polní 

katastr nových vesnic a založí nové vesnice. Nestačilo totiž lesní újezd jen držet a vlastnit, bylo 

nutné další kultivací a osazením lidmi toto území hospodářsky zhodnotit.1100

Problematikou počátků osídlení Slubického lesa1101 v souvislosti s kolonizační činností 

lokátora označovaného jako Cruciburgensis monetae magister se v nejnovější době zabývá několik 

polemických článků, jednak vlastní postavou tohoto lokátora1102 a jeho působištěm. Zdali                  

v této oblasti vůbec působil a odtud jeho predikát1103, či nikoliv.1104 Vlastní lokalizace a vymezení 

hranic tohoto území nečiní větší potíže, protože není problém ztotožnit všechny místopisné údaje                

z donační listiny z roku 12421105, jiná je otázka počátků osídlení zmíněného území v souvislosti         

s vlastní kolonizační činností 13. století.1106

Předpokládám tedy, že když jsou v zakládací listině uvedené jednotlivé vesnice již jako 

existující, prostým výčtem, znamená to, že kolonizační aktivita drobovických křížovníků nebyla 

velká, vlastně je spolehlivě doložena pouze v oblasti dnešních Kozohlod.1107 Tato představa je 

umocněná tím, že v zakládací listině je uveden Slubický les, jako lesní území, kde lze předpokládat 

kolonizační činnost. Tento ale prodali v roce 1321, kdy dne 2. června král Jan potvrdil prodej 

Krucemburku zemským komturem Lvem z Thyssova nejvyššímu maršálkovi českého království 

                                                                                                                                                           
místopisné 10, Praha, 1874–1877, s. 654–672.
Ondřej FELCMAN, František MUSIL a kolektiv, Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526), 
Praha, 2009, s. 170.
1099utramque villam, quae Potezi nuncupatur, ac villam de Tupadle, et secundam medietatem supradictae villae de Winar 
cum omnibus pertinentiis earundem villarum , seu omnium alliarum... CDB IV., s. 74–75, č. 13, RBM I., 504, č. 1064.
1100Josef ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí (1034–1198), Praha, 1997, s. 308.
1101Ondřej FELCMAN, František MUSIL a kolektiv, Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526), 

Praha, 2009, s. 170.
1102Libor JAN, Causa Cruciburgensis monetae magister rediviva, Archeologické rozhledy 56, 2004, s. 393–400.
1103Tomáš VELÍMSKÝ, Cruciburgensis monetae magister – tertium non datur ?, Archeologické rozhledy 56, 2004, s. 
672–678.
1104Libor JAN, Causa Cruciburgensis monetae magister rediviva, Archeologické rozhledy 56, 2004, s. 393–400.
Jiří DOLEŽEL, Cruciburgensis monetae magister: několik poznámek k problému jeho identifikace, Archeologické 
rozhledy 56, 2004, s. 401–416. 
1105Jiří DOLEŽEL, Cruciburgensis monetae magister: několik poznámek k problému jeho identifikace, Archeologické 
rozhledy 56, 2004, s. 405. 
1106Jiří DOLEŽEL, Cruciburgensis monetae magister: několik poznámek k problému jeho identifikace, Archeologické 
rozhledy 56, 2004, s. 401–416. 
1107Nazvané ve středověku podle řádového komtura Ratmíra, prameny doloženého v letech (1326–1332) v latinské 
podobě Radimiri villa a v německé verzi Ratmirsdorf. Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v 
zemích českých, Praha, 1938, s. 1196.
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Jindřichovi z Lipé.1108 Pro mlčení pramenů o tomto lese ovšem pořádně nevíme jak tato kolonizace 

probíhala v období let 1242 a 1321, kdy jej obdrželi darem a prodali, jak ukazují polemické 

články.1109

K poznání emfyteutického procesu a jeho začátků v majetkové doméně komendy 

německých rytířů v Drobovicích je možné si pomoci při absenci písemných pramenů uchýlením    

se k pomocným metodám. Část z vesnic, uvedená v listině fundátora Jana z Polné tvoří při pohledu 

na mapu uzavřenou skupinu, nacházající se v těsné blízkosti lesního masivu na jih od Čáslavi,    

nebo přímo v něm. Zvláště inspirující je pohled na vesnici Přibyslavice, která existuje dodnes, stále 

jakoby vklíněna do lesního masivu, který tvoří jakýsi výběžek pomezního lesa směrem do staré 

sídlištní oblasti, která mimochodem v těchto místech kolem Bratčic jakoby končí.1110 Čelední 

přípona –ice jednoznačně prokazuje původ názvu jako vesnice „lidí Přibyslavových“, její poloha 

uprostřed lesního masivu se sama nabízí jako vzniklá vyklučením lesa, přičemž okolní les               

se v podstatě dochoval v rozsahu v jakém byl v první polovině 13 století, to je v době, kdy 

Přibyslavice vznikly (před rokem 1242). Odpověď na otázku, kdo byl onen Přibyslav, po kterém se 

vesnice jmenuje a který ji patrně založil a vlastnil není jednoznačná. Mohl to být příbuzný Jana       

z Polné, fundátora drobovické komendy, Přibyslav (z Křižanova), za jejichž rodovou základnu jsou 

považovány nedaleké Bratčice, obecně oblast jižně od Čáslavi.1111 V každém případě poloha 

vesnice Přibyslavice dokládá postup sídelně – kolonizačních aktivit mimo hustě osídlené Čáslavsko 

směrem na Vysočinu.

Jedinou osídlovací aktivitu máme nepřímo, ale spolehlivě doloženu na jižním okraji masivu 

lesa, ve vsi Kozohlody (obr. 42), která je uvedena v roce jako Nova plantatio, později jako 

Ratmirsdorf, tedy Ratmirova ves. Již samotný název Nova plantatio naznačuje emfyteutické 

založení, stejně jako máme možnost z pramenů identifikovat jejího zakladatele, komtura Ratmíra, 

který je spolehlivě doložen jako svědek v listině z roku 13261112 a spolu s ostatními komtury1113     

se v roce 1332 zúčastnil ustavení Jana, probošta Vyšehradského. Vznik vesnice, dnešních Kozohlod

                                               
1108...bona in Creuczpurch cum bonis, villis et universis suis pertinenciis... RBM III., s. 287, č. 689.
1109Libor JAN, Causa Cruciburgensis monetae magister rediviva, Archeologické rozhledy 56, 2004, s. 393–400.
Jiří DOLEŽEL, Cruciburgensis monetae magister: několik poznámek k problému jeho identifikace, Archeologické 
rozhledy 56, 2004, s. 401–416. 
1110Tímto ukončením se rozumí náhlé vymizení pravěkých nálezů keramických zlomků, při průzkumu polí v oblasti, 
takže se dá velice přesně vysledovat hranice osídlení Čáslavské kotliny v zemědělském pravěku oproti Českomoravské 
vysočině. Viz obr. 119.
1111Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 79, zvláště pak poznámka 
83 na s. 402.
1112RBM III., s. 455, č. 1168.
1113...fr. Nicolaus, dictus Ratmir, commendator de Drobowicz...
RBM III., s. 737–738, č. 1896.
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je tak možné poměrně přesně datovat do období kolem první čtvrtiny 14. století, stejně jako její 

půdorys (obr. 42). 

Vzrostlý les v blízkosti Kozohlod1114 skrývá ještě jeden doklad kolonizačních vlivů tohoto 

období a činnosti drobovické komendy. Je to malý hrad (obr. 13–16), který představuje v našem 

prostředí výjimečný typ hradu, jehož vzor je třeba hledat až ve vzdáleném Porýní, kde je takový 

hradní model běžný. Zde představuje evidentní import, archeologické prameny datují jeho vznik    

a zánik (požárem) do počátku 14. století, do nevelkého časového intervalu.

Představa, že drobovická komenda se dále věnovala rozvoji svého území tvořeného  

uvedenou skupinu vesnic kolem lesa je umocněna koupí vsi Zbudovice v roce 1362.1115 Toto území, 

bezprostředně související se samotnými Drobovicemi tak vytvářelo postupně vznikající feudální 

velkostatek, který byl snáze ovladatelný a z ekonomického hlediska výnosnější. Takový trend 

směřující ke vzniku církevního velkostatku samozřejmě byl běžný, drobovická komenda patřila 

spíše k menším ústavům, větší kláštery, ve sledované oblasti je možné uvést Sedlec, Vilémov, Želiv 

které byly jednak starší, jednak měly mnohem větší pozemkový majetek, u nichž tento proces          

v podstatné míře proběhl již do konce 13. století.

První písemný doklad o převodu vesnic v této oblasti na emfyteutické právo poskytuje až 

listina z roku 1347, kterým Stibor z Čihoště společně se svým synem, prodává drobovické komendě 

tři lány polí v blízké vesnici Tupadly společně s hospodou se všemi užitky.1116 František Graus1117

zpracoval účetní knihy jednotlivých komend v Čechách, co se týče účtů drobovické komendy, jsou 

vykázány v položce příjmů úrok sv. Jiří a sv. Havla k roku 14021118, předtím dochované účty, ovšem 

neúplné, z let 1383–1384 tyto položky nevykazují. Obdobně vykazuje chomutovská komenda 

svatohavelský úrok v poprvé v roce 1403.1119 Nejpozději v tomto období lze doložit zavedení 

emfyteuse na majetku německých rytířů v Drobovicích.

Je nepochybné, že nějaké hospodářské aktivity v lesním masivu jižně od Čáslavi prováděli,                

neboť v účtech drobovické komendy je doložena položka na straně příjmů a sice „z pustin“ a „úrok 

z lesa“.1120 V této době bylo hospodářské využití lesní půdy významné především v možnosti 

přeměny na ornou půdu a založení vesnice. Do počátku 12. století tomu tak ovšem nebylo. Hlavní 

                                               
1114Tomáš DURDÍK, Hrádek u Podmok (Kozohlod), Archeologia historica 26, Praha, 2001, s 147–153.
1115Josef KURKA, Archidiakonáty kouřimský, boleslavský, hradecký a diecése litomyšlská. Místopis církevní. Praha, 
1915, s. 186. 
Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1196.
1116Styborius de Čihošť et Hanco, filius eius, venditionem tres laneos agriculture liberos...in villa Tupadel et tabernam
in eadem villa liberam cum omnibus utilitatibus ad memoratam heraditatem et tabernam spectantibus...Witkoni, ord. s. 
Marie de domo Teuthonica, commendatori in Drobowicz,... RBM V., s. 76, č. 133.
1117Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II., Praha, 1957, s. 449 a násl.
1118Tamtéž, s. 458.
1119Tamtéž, s. 464.
1120Tamtéž, s. 458.
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hospodářský potenciál lesnatých oblastí spočíval v produkci včelího medu s voskem1121, dřevěného 

uhlí1122, pastvě dobytka a pěstování ovocných stromů v lesním zápoji.1123

Drobovické komenda působila v centrálním Čáslavsku v letech 1242–14111124, v roce 1421 

byla obsazena stejně jako vilémovský klášter husity.1125 V té době v ní však řádoví bratří již nesídlili 

a především na tomto svém dominiu nevyvíjeli žádné ekonomické (ani jiné) aktivity, protože už jim 

nepatřila.1126 V hodnocení jejich přínosu lze pozorovat značnou polaritu, starší literatura je 

považovala německé rytíře za nástroj germanizace celých oblastí1127, kterému bylo v Čechách 

zabráněno výbuchem husitské revoluce. Střízlivý pohled na věc ukazuje, že o jejich činnosti zde 

rozhodovaly ekonomické faktory (dostali zde majetek, tak jej rozvíjeli), které také vedly 

v kombinaci s mocenskými vlivy1128 k jejímu ukončení v roce 1411 pod tíhou dluhů.1129 O 

emfyteusi na drobovickém majetkovém dominiu jsme zpraveni způsobem poměrně skromným a 

nijak nevybočujícím v rámci dobových zvyklostí, což je na první pohled u tohoto řádu zvláštní, byla 

to totiž právě kolonizační činnost v Pobaltí v pohanském Prusku, která byla mnohem 

významnější1130 a na kterou zaměřili svoji činnost poté co ztratili svoje řádové hrady ve Svaté 

zemi.1131 Naopak mnohem lepší pohled nám umožňují dochované účetní záznamy z přelomu 13. a 

14. století. Snad je můžeme považovat za nepřímý důkaz skutečnosti, že němečtí rytíři z Drobovic 

při pečlivé správě svých statků, a o tom právě svědčí zmíněné účty, používali i stejně účinné právní 

nástroje jako emfyteusi v míře hojnější než ukazují dochované prameny, právě ke zvelebení svých 

statků a zlepšení svojí tíživé hospodářské situace, do níž se na konci 13. století dostali.

                                               
1121 Vratislav ŠMELHAUS, Kapitoly z dějin zemědělství a lesnictví – vývoj zemědělské výroby v
Českých zemích v době předhusitské, Praha, 1980, s. 167–169.
1122Zikmund WINTER, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století. Praha, 1906.
1123Vratislav ŠMELHAUS, Kapitoly z dějin zemědělství a lesnictví – vývoj zemědělské výroby v
Českých zemích v době předhusitské, Praha, 1980, s. 139–141.
1124Martin ČAPSKÝ, Komenda řádu německých rytířů v Drobovicích, In: Ve stopách sv. Benedikta, Sborník příspěvků 
zkonference Středověké kláštery v zemích Koruny české konané ve dnech 24.–25. května 2001 v Třebíči. Brno, 2002, s. 
139–144.
1125Petr ADAM, Řád německých rytířů a jeho působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha, 2005, s. 96.
Sameš 1934, s. 121.
1126Martin ČAPSKÝ, Komenda řádu německých rytířů v Drobovicích, In: Ve stopách sv. Benedikta, Sborník příspěvků 
z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české konané ve dnech 24.–25. května 2001 v Třebíči. Brno, 2002, 
s. 139.
1127Paul WINKLER, Německé spiknutí, Praha, 1948, s. 53–55.
1128Libor JAN, Zkáza českomoravské baile řádu německých rytířů, Časopis Matice moravské 117, Brno, 1998, s. 383–

391.
1129Martin ČAPSKÝ, Komenda řádu německých rytířů v Drobovicích, In: Ve stopách sv. Benedikta, Sborník příspěvků 
z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české konané ve dnech 24.–25. května 2001 v Třebíči. Brno, 2002, 
s. 139.
1130Henry BOGDAN, Řád německých rytířů, Praha, 2009, s. 160–165.
1131Henry BOGDAN, Řád německých rytířů, Praha, 2009, s. 74.
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Na závěr této kapitoly je možné si položit otázku jaké stopy vlastně v této části Čáslavska 

zůstaly po německých rytířích z Drobovic. Není sporu o emfyteutickém založení Kozohlod, jejíž 

původní název Ratmirsdorf byl poměrně rychle polatinštěn a následně počeštěn. Je to i sousedící 

malý hrad typově se hlásící do vzdáleného Porýní, snad jeho vybudování v přibližně stejné době 

jako vesnice Kozohlod znamenalo širší kolonizační záměry v této části lesního masivu 

obklopujícího skupinu vesnic jižně od Čáslavi, který jim patřil. Dále je to sakrální architektura 

v některých z těchto vesnic, historie architektury považuje za nepochybné budovatele dochovaných 

kostelů v Kozohlodech1132 a v Přibyslavicích1133 právě německé rytíře. Stejně jako zaniklá sakrální 

architektura chrámu v samotných Drobovicích, jejíž obrysy díky nevelkým archeologickým 

průzkumům1134 zatím jen tušíme, ačkoliv dobová kronika vyzdvihla jeho monumentálnost.1135

Darmo nebyla tato komenda počátkem 14. století jednou z nejvýznamnějších v české řádové 

provincii.1136

Její konec je příznačný pro hospodářskou krizi na přelomu 14. a 15. století. Tato komenda 

byla založena jako šlechtická donace. Majetek který obdržela při svém vzniku dále rozvíjela, ale 

není příliš dokladů pro zakládání nových vesnic, dochovaný listinný materiál zato slouží jako dobrý 

doklad precizního středověkého účetnictví.

                                               
1132Karel KIBIC ml., Středověká venkovská sakrální architektura na Čáslavsku, Praha, 2010, s. 85–90.
1133Karel KIBIC ml., Středověká venkovská sakrální architektura na Čáslavsku, Praha, 2010, s. 35 a 130–131.
1134Filip VELÍMSKÝ, Markéta KONČELOVÁ, Hana BRZOBOHATÁ, Archeologické výzkumy se středověkou 
komponentou na Kutnohorsku a Čáslavsku v roce 2010 (Drobovice), Archeologické výzkumy v Čechách 2010, Sborník 
referátů z informačního kolokvia, Zprávy České archeologické společnosti, Supplément 81, Praha, 2011, s. 37–38.
1135 ... amplam ecclesiam satis et pulchram... Cron. Sar., s. 164.
1136Petr ADAM, Řád německých rytířů a jeho působení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha, 2005, s. 95–96.
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SEDLECKÝ KLÁŠTER A EMFYTEUSE

Cistercký klášter v Sedleci byl založen podle dochované nedatované1137 fundační listiny někdy 

v letech v roce 1142–11481138, na rozdíl od století mladšího kláštera žďárského. Ten vzniknul          

v lesnaté krajině v samém srdci Českomoravské vysočiny. Je zvláštní, že zatímco žďárský klášter 

vzniknul řídce osídlené oblasti vhodné ke kolonizačním aktivitám, tak vůbec první fundace 

cisterciáků u nás v Sedleci vznikla v hustě osídlené krajině jižního Polabí. V každém případě tato 

fundace symbolizovala konec „zakladatelské vlny“ benediktinských ústavů nástup „modernějších“ 

řádů v Čechách. A tak zatímco v předcházejících dvou stoletích byli nositelé kultivace země černí 

mniši, tak v tomto období přišli ke slovu bílí společně ruku v ruce se šedými.

Jednalo se o fundaci se souhlasem panovníka, knížete Vladislava II., pražský biskup Ota a 

olomoucký biskup Jindřich Zdík. Vlastní vysazení provedl Miroslav, quidam de primatibus regni 

Boemiae, přední muž země České. Souhlas nejvyšších státních hodnostářů ukazuje, že se jednalo o 

fundaci knížecí, nikoliv soukromou1139 o čemž ostatně svědčí i panovníkova majetková transakce 

s lesem Bor v roce 1278. Tento první klášter cisterciáků v Čechách vznikl v již osídlené, 

dlouhodobě zemědělsky obdělávané krajině, což bylo v rozporu s filosofií šedých mnichů 

kultivovat pustinu a zákaz brát rentu z vesnic.1140 To je z hlediska cistercké řehole zvláště tohoto 

raného období velmi zvláštní, ačkoliv zároveň s osídlenou krajinou dostali také les Bor. Méně 

překvapující však je, že v poloze samé, kterou pro polohu kláštera de primatibus regni Boemiae

vybral, vlastní místo qui dicitur Sedlce, tak právě tam moderní archeologické výzkumy ukázaly 

starobylou kontinutu osídlení tohoto místa sahající až do střední doby hradištní.1141 Klášter (obr. 

158–160) vzniknul na ploše širšího zemědělského osídlení tvořícího zázemí malínského hradiště, 

později městečka Malína, ale zdá se, že v zakládací listině uveden není.1142

Skutečnost, že na klášterních pozemcích byla později nalezana bohatá ložiska stříbra, 

zavdala podnět k úvahám, že již v době založení kláštera byl výskyt stříbra znám, a právě šedí mniši 

známí svými smělými stavebními a budovatelsko – technickými projekty měli těžbu rozvíjet.1143

Proti tomu stojí poměrně přesvědčivé vývody přírodovědců, ložiskových geologů, kteří těžbu 

                                               
1137Editor Gustav Friedrich listinu střízlivě datoval do uvedeného rozpětí na základě zmínek o knížeti Vladislavovi II., 
pražském biskupovi Otovi a olomouckém Jindřichu Zdíkovi. CDB I., s. 155–156, č. 155.
1138CDB I., s. 155–157, č. 155.
RBM I., s. 103, č. 231.
1139 Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, svazek 1, Fundace 12. století, Praha, 
1998, s. 103–105 a 147.
1140Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, svazek 1, Fundace 12. století, Praha, 
1998, s. 105.
1141Filip VELÍMSKÝ, Nové archeologické nálezy v Malíně (okres Kutná Hora), in: Vojtěch VANĚK a Jiří K. KROUPA 
(eds.), Slavníkovci ve středověkých dějinách, Antiqua Cuthna 2, Praha, 2007, s. 72–74.
1142Výklad některých místních jmen v zakládací listině je sporný.
1143Jaroslav ČECHURA, Sedlecký klášter a počátky kutnohorského dolování, Středočeský sborník historický 14, 1979, 
s. 157–163.
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stříbra z povrchových, oxidačních částí ložisek v této oblasti před koncem 13. století vylučují.1144

To podporuje starší, ale jasné argumenty Kořanovy studie, že totiž cisterciáci se věnovali 

zemědělské kultivaci krajiny, o montánní činnosti se jejich řádové předpisy nezmiňují, když se na 

jejich pozemcích rozeběhla tak k ní zaujali negativní stanovisko a čerpali z ní užitky toliko pasivně, 

jako majitelé pozemků, kde se těžilo.1145 Přesto odborná diskuse týkající se počátků těžby stříbra 

v okolí Kutné Hory a podílu sedleckého kláštera na ní, ač trvající již desítky let, dosud neutichla.1146

Sedlec u Kutné Hory je příkladem kláštera, jehož prosperitu přinesl objev stříbra, které se 

paradoxně po několika desítkách let stalo i příčinou jeho těžkého úpadku.1147 Je tedy jisté,              

že hospodářskými potížemi byly spíše vnější faktory, které relativně uzavřené klášterní ekonomiky 

nebyly schopny ovlivnit, relativně nezávislé na struktuře příjmů, neboť cistercké kláštery při 

poněkud odlišné struktuře svojí ekonomiky byly postiženy stejně tíživě, bez ohledu na snahu 

panovníků ve 14. století pomoci jim z potíží.1148

Sedlecký klášter vyvíjel svoje aktivity ve staré sídelní oblasti Polabí, přesto i zde existovalo 

dostatek prostoru k zakládání vesnic, nepochybně na emfyteutickém právu. O tom vypovídá listina 

sepsaná 30. června 12781149, kterou král Přemysl Otakar II. vrací sedleckým cisterciákům silvam 

dictam Bor, les Bor, jacentem inter Coloniam et Chazlauiam, rozkládající se mezi Kolínem a 

Čáslaví, se vším příslušenstvím, přičemž klášter může s tímto lesem svobodně nakládat a zakládat v 

něm vesnice.1150 Dělo se tak za náhradu, restituimus pro centum quinquaginta marchis examinati 

argenti prag., stopadesáti hřiven stříbra. Je výslovně podotknuto, že řečený les dostává klášter ad 

manus nostras degenerat iterato, tedy ještě jednou z rukou panovníka, čili byl již někdy předtím 

v klášterní držbě a s tímto jakožto církevním zbožím (lesem) již panovník nějak naložil nepochybně 

v procesu protivýměn nebo náhrad, což nebylo nijak neobvyklé, dobře tyto sice na náhradu nicméně 

přece jen vynucené směny můžeme pozorovat v souvislosti se vznikem Jihlavy jako města.1151

                                               
1144Milan HOLUB, K možnostem vzniku a zachování bohatých sekundárních rud stříbra v kutnohorském revíru, in: 
Slavníkovci v českých dějinách, Antiqua Cuthna 2, 2006, s. 122–140.
1145Jan KOŘAN, Dějiny dolování v rudním okrsku kutnohorském, Geotechnica svazek 11, Praha 1950, s. 3–4.
1146Filip VELÍMSKÝ, Nové archeologické nálezy v Malíně (okres Kutná Hora), in: Vojtěch VANĚK a Jiří K. KROUPA 
(eds.), Slavníkovci ve středověkých dějinách, Antiqua Cuthna 2, Praha, 2007, s. 62.
1147Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, svazek 1, Fundace 12. století, Praha, 
1998, s. 146.
1148Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, svazek 1, Fundace 12. století, Praha, 
1998, s. 128 a 139.
1149Bez zajímavosti není ani skutečnost, že tato listina je vůbec poslední vydaná panovníkem před bitvou na 
Moravském poli. Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, svazek 1, Fundace 12. 
století, Praha, 1998, s. 124.
1150...quod possint abbas et conventus dicti monasterii de prefata silva facere, quidquid eis placuerit, situare villas in ipsa
et redigere ipsam ad usum ac fructum, quemcunque voluerint. RBM II. s. 481, č. 1123.
Jaromír ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha, 1916, s. 19.
1151Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 304–306.
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Kolonizaci lesa Boru a vznik zdejších vesnic v jedné osídlovací kolonizační fázi (13. století) 

dokládá stavební typologie zdejších kostelů.1152

Skutečnost, že tento les byl kolonizován až v pokročilém 13. století dokládá archeologie, 

která na jeho území zatím nezachytila stopy mladohradištního a středohradištního osídlení.1153

V roce 1278 se totiž jedná o vrácení, byť za náhradu vymezeného lesa, jak se v listině opakovaně 

zdůrazňuje, sub quibus eidem monasterio prius vendideramus, tak jak byl klášteru dříve prodán. 

Opět zdůrazněno, prius eidem fuit vendita monasterio a to v týchž hranicích, sub eisdem metis sive 

terminis atque circuitibus, jak je zdůrazněno synonymicky, v mezích, hranicích a obvodu, 

(ustanovené) per dilectos… nostros Damazlaum et Onsonem, komorníkem a zemským sudím. Ipsa 

silva…nostra circumscripta fuerat ac etiam terminata, vymezený řečený les. To že les byl již 

kultivován kolonizací již před rokem 1278 dokládá výčet veškerého příslušenství převáděného lesa, 

cum pratis, pascuis, piscationibus omnibusque aliis1154, tedy s loukami, pastvinami a rybníky. 

Rozumí se, že tato kultivace lesa byla již zahájena v době předchozí držby lesa sedleckým 

klášterem, než byl v blíže neznámé době panovníkem klášteru odňat. Kultivace lesa však podle 

suchého výčtu příslušenství příliš nepokročila, když uprostřed lesa nejsou vyjmenovány žádné 

vesnice, patrně tam ještě žádné nebyly. 

O lese Boru máme cennou informaci ze zakládací listiny kláštera, patřil totiž k původní 

fundaci tohoto ústavu. Místopisný výklad této dochované listiny je v případě některých lokalit 

různý1155, ovšem v případě zmíněného lesa možnosti dvojího výkladu moc nepřipouští. Totiž 

Glusow et Cacin cum omnibus attinenciis suis usque ad rivulum circa Borram silvam fluentem.1156

A tak při pohledu na dnešní mapu vidíme Hlízov a v jeho sousedství místo kde pomístní a místní 

jména připomínají dnes zaniklou vesnici Kačinu, po obvodu tehdy ještě celistvého lesa Boru, který 

tvořil masiv táhnoucí se od uvedených vesnic až tekoucímu potoku, míněna je patrně řeka 

Doubrava, která se nedaleko vlévá do Labe. Při pohledu do mapy ještě v dnešní době je pěkně vidět 

sice vágní, ale srozumitelné vymezení tohoto lesa. Za dobu klášterní kolonizace se hranice patrně 

upřesnily, v roce 1278 byly ukázány, již z minulosti existující komorníkem Domaslavem a sudím 

Onešem, ale v době založení kláštera existovaly pouze dvě vesnice na jeho okraji. Další vznikly až 

po roce 1278.1157 To mohlo být způsobeno tím, že sedlečtí cisterciáci, že teprve poté, co jim byl les 

                                               
1152Karel KIBIC ml., Raně gotické venkovské kostely na panství cisterciáckého kláštera v Sedleci u Kutné Hory. 
K tématu chórových věží a dispozičního uspořádání raně gotického kostela, Dějiny staveb 2008, sborník z konference 
v Nečtinech, 2009, s. 75–90.
1153Filip VELÍMSKÝ, Nové archeologické nálezy v Malíně (okres Kutná Hora), in: Vojtěch VANĚK a Jiří K. 
KROUPA(eds.), Slavníkovci ve středověkých dějinách, Antiqua Cuthna 2, Praha, 2007, s. 71.
1154RBM II. s. 481, č. 1123.
1155Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1227, pozn. č. 4.
1156CDB I., s. 156, č. 155.
1157Nepochybně Svatá Kateřina (obr. 63), Svatý Mikuláš (obr. 64) a Rohozec (obr. 62) umístěné v krajině, v linii od 
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za náhradu panovníkem vrácen, považovali majetkové poměry natolik za stabilní, že naplánovali    

a postupně provedli emfyteutickou kultivaci lesa Bor v jeho hranicích. Je totiž zvláštní, že ačkoliv 

patřil klášteru od počátku, tak listina z roku 1278, kterou je klášteru vracen vyjmenovává pouze 

s lukami, pastvinami a rybníky, a k tomu může zakládat vesnice a čerpat z nich užitky podle vlastní 

vůle. Teprve po roce 1278 proměnili les v zemědělskou krajinu plánovitým vysazením tří vesnic.1158

Zatímco nejsou pochybnosti o založení tří vesnic v jedné linii napříč lesem s podobnými 

půdorysy (obr. 62, 63, 64), které se dochovaly dodnes, včetně typologie kostelů, vše dokládá 

jednorázovou kolonizaci cisterciáky, tak nelze exaktně doložit vznik rybniční soustavy, dnes zaniklé 

u Sv. Mikuláše. Podobnou liniovitou strukturu jednotlivých vesnic založených plánovitě 

jednorázovou kolonizační akcí můžeme v mnohem větším rozsahu vidět na příkladu schematické 

parcelace holštejnského panství na dnešní Drahanské vrchovině.1159 Kultivace krajiny, ono 

melioratio terrae probíhalo jednak v neosídlené krajině, kde se předpokládají víceméně jednorázové 

akce. Zde máme orientační představu o časové náročnosti podle odkladu splátek u některých nově 

zakládaných vesnic, ale ve staré sídelní krajině mohla být věc časově náročnější, protože dnes 

zaniklá vesnice Kačina patrně ještě existovala v roce 1315, kdy je doložena pratum nostrum in 

Kaczina situatum.1160

V diplomatáři sedleckého kláštera existovala vysoce pravděpodobně v originále latinská 

listina, která se ovšem dochovala pouze v českém překladu v kutnohorské městské knize zvané 

„malá červená“, kde je též zmíněn důvod jejího opisu a dochování, který je zajímavý, dokládá 

význam emfyteutické smlouvy ještě nejméně dvou stoletích. Tato smlouva měla totiž značně 

setrvalou platnost, jak dokládají její konfirmace z let 1324 a 1376. Podmínky v ní uvedené platily 

ještě v 60. letech 16. století, kdy byl pořízen již zmíněný český překlad.1161

Jedná se o emfyteutickou listinu, jíž sedlecký opat Walthelm vysadil ves Bylany.1162 Zde je                

                                                                                                                                                           
severozápadu k jihovýchodu v pravidelných rozestupech, o čemž svědčí i typologie tamních kostelů. Srovnej Karel 
KIBIC ml., Raně gotické venkovské kostely na panství cisterciáckého kláštera v Sedleci u Kutné Hory. K tématu 
chórových věží a dispozičního uspořádání raně gotického kostela, Dějiny staveb 2008, sborník z konference 
v Nečtinech, 2009, s. 75–90. Příznačný je i původní název obce Svatý Mikuláš, který zněl Bor. Zvláště charakteristické 
pro emfyteutické založení je název doložený v roce 1374: Bor alias Lhota. Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: 
Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1228, pozn. 1.
1158Krajina byla pozměňována v období baroka a klasicismu, uvádí se, že k rozvoji rybnikářství došlo v 15.–17. století, 
většina rybníků zanikla ve II. polovině 19. století, je ovšem možné, že byly založeny již cisterciáky, stejně jako úpravy 
vodního režimu krajiny, odvodňování. V listině v roce 1278 jsou doloženy rybníky v plurálu, tedy aspoň některé byly 
prokazatelně založeny cisterciáky. 
1159Ludvík BELCREDI, Bystřec, O založení, životě a zániku středověké vsi, Archeologický výzkum zaniklé středověké 
vsi na Drahanské vrchovině 1975–2005, Brno, 2006, s. 21.
1160Jaromír ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha, 1916, s. 31, 
pozn. č. 65. Předpokládám že původní osídlení, jehož součástí byla dnes zaniklá Kačina zaniklo patrně postupně 
v souvislosti s plánovitým vznikem nových vesnic Svatá Kateřina, Svatý Mikuláš a Rohovec.
1161Jaroslav ČECHURA, České země v letech 1310–1378, Lucemburkové na českém trůně I., Praha, 1999, s. 155.
1162CDB V/2, s. 500–501, č. 809. František VACEK, Emfyteuse v Čechách ve XIII. a XIV. Století, Časopis pro dějiny 
venkova 8, číslo 4, Praha, 1921, s. 186.
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k dispozici doklad přeměny (nového vysazení) vesnice existující ve staré sídelní oblasti,             

která je navíc doložena výslovně jako existující v nedatované zakládací listině sedleckého kláštera 

z období let 1142–1148.1163 Emfyteutická listina z roku 1276 se bohužel dochovala jen v českém 

překladu ze 16. století, což omezuje možnosti její komplexní analýzy, nicméně dává nahlédnout    

do mechanismů převodu vesnice, výslovně doložené již v zakládací listině kláštera. Uvádí se, že 

tato v podstatě náhodně dochovaná listina dokládá způsob, jakým sedlecký klášter v této době nebo 

na počátku 14. století nově vysazoval nebo zakládal nové vesnice, které jsou doloženy v jeho 

majetkové držbě v době předhusitské.1164 To se především týká již zmíněného lesa Boru v němž 

klášter situare villas in ipsa et redigere ipsam ad usum ac fructum, quemcunque voluerint, může 

zakládat vesnice a čerpat z nich užitky podle vlastní vůle.1165

Opat Walthelm společně s celým konventem dává ves Bylany Jindřichovi a jeho potomkům 

s tím, že z každého lánu budou platit na sv. Havla jednu hřivnu (stříbra) a rovněž se budou podílet 

na královské berni nebo jiném poplatku, když budou vyhlášeny. Dále je uvedena věta o lesích         

a křovinách, které ještě nejsou v pole obráceny, čtyři roky nebudou platit nic, až pátým rokem 

poprvé o sv. Havlu. Na závěr ustanovení o tom, že pokud by chtěl někdo ze sedláků z jakékoliv 

příčiny prodat svůj lán, tak jedině se souhlasem klášterní vrchnosti a celé vesnické občiny. Věta      

o lesích a křovinách, které ještě nejsou přeměněny v pole1166 dokládají zřetelně úlohu osadníků         

při kultivaci krajiny, mýcení lesa, jak je zachycují ilustrace k Saskému zrcadlu. O to zajímavější,    

že vesnice Bylany leží ve staré sídlení oblasti, intenzivně osídlené a obdělávané celý zemědělský 

pravěk, přesto v té době zčásti zalesněné.1167 Emfyteutická listina bohužel neuvádí nic o odměně 

lokátora a podrobněji o jeho (Jindřichových) úkolech, zato uvádí další charakteristický rys práva 

kolonistů, totiž v tomto případě čtyřletou lhůtu k provedení kultivace krajiny. Je dobře známou 

skutečností, že díky jenomu ze svědků listiny představuje tato vůbec první jasný doklad existující 

hornické osady.1168 Na prvním místě ze svědků je farář Jan z Malína, což bývá považováno za 

doklad příslušnosti této vesnice k malínské farnosti, nebo alespoň toho, že hranice malínské farnosti 

sahaly až k mezím vesnice Bylan.1169

V případě emfyteutické smlouvy, byť dochované jen v českém překladu o novém vysazení 

Bylan je možné konfrontovat údaje získané rozborem textu listiny s polohou a půdorysem Bylan, 

                                               
1163CDB I, s. 155–157, č. 155.
1164Jaromír ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha, 1916, s. 19.
1165RBM II. s. 481, č. 1123.
1166Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 234.
1167Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 234.
1168Srovnej Jaromír ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha, 
1916, s. 19 a pozn. č. 15.
1169Srovnej Jaromír ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha, 
1916, s. 41 a pozn. č. 3.
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které byly emfyteusovány. V podstatě náhodný nález středověké vesnice při výzkumu sídliště 

z mladší doby kamenné probíhající poblíž dnešních Bylan totiž ukázal, že převedení na emfyteusi 

vedlo zároveň k přesunu středověké vesnice na sice blízké, sousední, ale přece jen jiné místo.1170

Došlo tedy k jevu známému i odjinud, totiž sídlištnímu přesunu v souvislosti s převodem na 

emfyteusi. Příčina tohoto jevu zde v Bylanech nemusela být v jiném, výhodnějším místě, nové, 

emfyteusované Bylany totiž ležely v těsném sousedství těch starých, opuštěných, nýbrž ve snazším 

uspořádání nových právních poměrů na novém, neosídleném místě.

16. října 1364 prodal opat Jan s celým konventem kláštera sedleckého, kvůli rostoucím 

dluhům, právem emfyteutickým dvůr ve vsi Řečany s dvěma a půl lány polí, se třemi podsedky, 

dále jednou krčmou a jedním podsedkem ve vsi Labětín, s právem rybolovu v Labi a jiným 

příslušenstvím Mikuláši ze Špitavic a jeho dědicům za 58 kop grošů, takže měli platit dvě kopy 

grošů ročního úroku a byli vyňati z pravomoci klášterního rychtáře a konvršů.1171 Další 

emfyteutickou smlouvou pronajal klášter kutnohorskému měšťanu Henslinovi v roce 1371 pustý 

dvůr v klášterní vsi Bylany.1172

Na všech smlouvách, nejenom emfyteutických pocházejících z tohoto období je vidět jednak 

hospodářský vzestup sedleckého kláštera v době opatského úřadu Heidenreicha, tak i jeho úpadek 

do dluhů počátkem 14. století.1173 V poznání nejenom emfyteuse na statcích sedleckého kláštera 

jsem značně limitováni torzovitým dochováním klášterní knihovna s archivem, který sice přečkal

husitské bouře v bezpečném úkrytu v Klosterneuburgu v Rakousku, odkud se v roce 1544 vrátily 

bezpečně domů. Další části knihovny s archivem byly uloženy v Jihlavě a v cisterckém klášteře 

Altzelle v Německu. Je ironií osudu, že teprve v průběhu následujících století byly rozptýleny.1174

                                               
1170Zdeněk SMETÁNKA, Výzkum středověké osady v Bylanech u Kutné Hory, Archeologické rozhledy 14, Praha, 
1962, s. 159–174.
1171Jaromír ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha, 1916, s. 31.
1172Tamtéž, s. 32.
1173Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, svazek 1, Fundace 12. století, Praha, 
1998, s. 139.
Jaromír ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha, 1916, s. 28–32.
1174Kateřina CHARVÁTOVÁ, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142–1420, svazek 1, Fundace 12. století, Praha, 
1998, s. 113–115.
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EMFYTEUSE NA STATCÍCH VYŠEHRADSKÉ KAPITULY

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě jak zní plný a oficiální název této 

významné instituce byla založena kolem roku 1070 králem Vratislavem I.1175 Měla mimořádné 

postavení, podléhala přímo papeži a již od svého vzniku byla bohatě majetkově vybavena.1176

V souvislosti s emfyteusí je podstatnější, že byla již při svém založení nadána rozsáhlým 

pozemkovým majetkem, a svoje mimořádné postavení, jednak v církevní správě, jednak jako 

pozemková vrchnost si podržela v celém předhusitském období. 

Pozemkový majetek sloužil především k zajištění jednak vlastního provozu, jednak 

k hmotnému zabezpečení jejích členů, jednotlivých kanovníků.1177 Kapitula vlastnila pozemkové 

majetky a vesnice jednak v blízkosti Prahy, dílem v lesnatých okrajových částech středověkého 

Čáslavska. Původní donace byla chápána jako do značné míry pusté území k dalšímu osídlování    

a rozvoji, kdy po vysazení nových vesnic na území lesa se podstatně zvýšila ekonomická výtěžnost 

procesem zemědělské kolonizace. Tak se panovnická donace časem podstatně zhodnotila, ale bylo 

na obdarované církevní instituci, jak se toho náročného úkolu zhostí.

Obdržela patrně již při svém založení takzvaný Svatavin újezd, který je pod tímto názvem 

jmenovitě uveden1178 až v listině Karla IV. z roku 1352 a nedlouho poté v roce 1356.1179 Listina 

z roku 1352 je zajímavá kromě názvu tohoto újezdu také tím, že jsou v ní vypočteny také všechny 

vesnice do něj patřící, z výslovně uvedeného důvodu, že tak doposud (do roku 1352) nebylo nikde 

učiněno.1180 Kapitulní archiv díky jisté ucelenosti poskytuje značné množství dokladů 

k hospodářským dějinám pro období mladšího středověku.1181 Donace Svatavina újezdu, pokud 

proběhla již při založení kapituly v roce 1070, představuje poměrně raný doklad směřování 

kolonizačního úsilí do těchto odlehlých míst středověkého Čáslavska, je ovšem pravděpodobné, že 

kroky osadníků sem zamířily již dříve proti proudu řeky Sázavy a Želivky.1182

Pro starší období, tedy první polovinu 13. století, jsou písemné prameny k emfyteusi na 

Čáslavsku chudší, jednu z výjimek představuje východní část Svatavina újezdu. Při pohledu do 

                                               
1175Josef ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí (1034–1198), Praha, 1997, s. 99.
1176Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Ke kulturním poměrům vyšehradské kapituly počátkem 13. století, Folia historica Bohemica 
2, 1980, s. 129–131.
1177Tamtéž, s. 140.
1178Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1177.
1179Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1180, poz. č. 3 a 4.
1180Václav Vladivoj TOMEK, Újezd Svatavin na řece Sázavě. Drobnůstka ze starého místopisu českého, Památky 
archaeologické a místopisné I, Praha, 1855, s. 320–321.
1181Jaroslav ČECHURA, Zákup na statcích Vyšehradské kapituly ve 14. a 15. století, Právněhistorické studie 34, Praha, 
1997, s. 39–62.
1182Jar. TUREK – L. KOPÁČ, Místopis klášterství želivského kolem r. 1200, Časopis společnosti přátel starožitností 49-
50 (1941-1942), 1946, Praha, s. 197–217.
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mapy je totiž vidět, a všimnul si toho již klasik české historiografie V. V. Tomek1183 a později také 

zakladatel historického místopisu J. V. Šimák, že většina vesnic v enumerativním výčtu vesnic 

Svatavina újezdu z roku 1352 se nalézá na levém, západním břehu řeky Želivky.1184 Malou 

uzavřenou skupinu tvoří Zahrádka se šesti vesnicemi. Již tato skutečnost evokuje představu, že 

původní starší část Svatavina újezdu byla původně ohraničena Želivkou a před rokem 1352 byla 

rozšířena o další vesnice. 

Právě na osudech újezdu Zahrádka můžeme sledovat průnik emfyteutického práva do této 

kolonizační oblasti. Újezd Zahrádka je poprvé zmíněn v listině sepsané údajně 26. července 1219   

v Humpolci (obr. 202, 203), kde je uvedeno Zaradcham et circuitum eundem cum universis 

petinenciis, silvis, pratis, aquis, villis.1185 Tuto listinu řadí Gustav Friedrich mezi listinná falza      

13. století, má se ovšem zato, že odráží reálný stav1186, představující patrně dodatečně zlistiněnou 

donaci, jev v této době nijak neobvyklý.

To je podporováno nijak nezpochybňovanou listinou, kterou v roce 1252 uzavřeli 

představitelé vyšehradské kapituly jako emfyteutickou smlouvu s Jindřichem, označovaného jako 

magister monetae o podmínkách kolonizace území mezi Humpolcem a lesem Nelecho (dnešní 

zalesněný masiv kopce Melechov, obr. 111 a 118) u vesnice Zahrádky.1187 Tato řídce osídlená část 

krajiny byla tedy roku 1252 v kapitulním majetku, neboť se o ní mluví jako o bona…inter metas 

villae de Gumpolz et silvam Nelecho circam Zagratica sita.1188 Lze mít tedy důvodně zato, že 

v oblasti která je na mapě v severojižním směru vymezena Humpolcem a výraznou dominantou 

Melechova a od západu Želivkou (a vsí Zahrádkou) byly jen ojedinělé vesnice, protože jinak by je 

písař patrně použil ve vymezení kolonizačního obvodu.

Jako lokátor měl Jindřich vysadit podle smlouvy s kapitulou v této oblasti mezi vesnicí 

Humpolec a kopcem Melechov (obr. 111 a 118) do konce roku 1253 osadníky, kolonisty. Vysazené 

osady měly mít lány tak dlouhé, jako byly lány vesnic s německými osadníky, které se již nalézaly 

na půdě želivského kláštera.1189 Placení plných dávek se mělo dít až po uplynutí deseti let, tedy od 

jedenáctého roku po usazení a to jednorázově, o sv. Martinu.1190 Prvních pět let neměli cultores 

                                               
1183Václav Vladivoj TOMEK, Újezd Svatavin na řece Sázavě. Drobnůstka ze starého místopisu českého, Památky 
archaeologické a místopisné I, Praha, 1855, s. 320–321.
1184Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1180 a pozn. č. 3.
1185CDB II, s. 409, č. 374.
1186Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1180.
1187Canonici Wissegradenses, quorum nomina exprimuntur, bona quedam praebendarum suarum Henrico, magistro 
monetae in Humpolec, locant. CDB IV, s. 435–437, č. 256.
1188 CDB IV, s. 435, č. 256.
1189Laneus enim talis erit in longitudine et latitudine, quemadmodum in locis vicinis, prout Teutonici excolunt terras 
monasterii in Selew. Tamtéž, s. 436, č. 256.
1190...et ex nunc ad decem annos libertatem habebunt et in undecima annorum eorumdem messe in die beati Martini 
quilibet cultorum predictorum de quolibet laneo solvet nobis cum decima iam dicta postmodum imperpetuum fertonem 
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agrorum platit nic, což nepřekvapí, protože nadmořská výška Humpolecka je kolem 600 m, měli 

kultivovat lesnatou krajinu její přeměnou v pole. Činnost takových osadníku je v jednotlivých 

fázích názorně zobrazena v ilustační příloze k Sachsenspiegelu. Teprve šestým rokem měli začít 

platit, ale naturální dávky, a sice pšenice, žita, ječmene i ovsa.1191 Stanovení naturální dávky            

a odklad peněžní renty až na jedenáctý rok jednak ilustruje obtížnost a pozdější ekonomickou 

návratnost celé akce zajištěné emfyteutickou smlouvou a ovšem počáteční omezenost tržní směny, 

než se nové vesnice zapojí do okolních směnných vazeb.1192

Odměna lokátora Jindřicha spočívala jednak v sedmém a osmém svobodném lánu v každé z 

jím vysazených vesnic.1193 Pozemkový majetek měl převzít lokátor jako vazal a složit vazalskou 

přísahu děkanovi a celé vyšehradské kapitule.1194 Součástí odměny lokátorovi byl i rychtářský úřad 

se soudními pravomocemi, který ale jen pro Jindřicha, nikoliv pro jeho dědice, po smrti 

jmenovaného měl přejít zpět na vyšehradskou kapitulu.1195 Pokud by Jindřich během jednoho roku 

ve stanovené oblasti nevysadil osadníky, nemohl by v projektu dále pokračovat, ztratil by veškerá 

práva a tři jeho ručitelé by museli vyplatit kapitule 30 hřiven stříbra.1196 Pro lokátora Jindřicha tato 

akce představoval podnikatelský projekt, jehož výsledek představují nejspíše pouze dvě nové 

vesnice, Kaliště a Rapotice1197, což je nesrovnatelné s tím, co pro osídlení vykonal klášter 

v Želivě.1198 Co se týče osoby Jindřicha a jeho funkce magister monetae, má novější literatura za to, 

že dohlížel na těžbu, patrně rýžování zlata v Humpolecké kotlině.1199

V roce 1322 je Zahrádka označená jako oppidum, což můžeme s jistou dávkou opatrnosti 

dané kolísajícím významem toho slova považovat za městečko, minimálně snad jako vzrůst 

významu tohoto sídla, převedena na emfyteusi. Stalo se tak listinou vydanou 24. dubna 1322

Vyšehradským proboštem Janem, quod per locationem emphiteoticam, tedy vysazením quam de 

                                                                                                                                                           
unum argenti. Tamtéž, s. 436, č. 256.
1191...qui post quinque annos decimam nobis solvent de messe quatuor generum grani, tritici videlicet, siliginis, ordei et 
avene, plenarie... Tamtéž, s. 436, č. 256.
1192Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 229.
1193...villa quam predictus magister monete locaverit septimum et  octavum laneum liberum ab omni solutione 
pretaxata...CDB IV, s. 436, č. 256.
1194et fidelitatem tamquam fassallus sive fassalli nostri decano et ecclesie Wissegradensis imperpetuum firmiter 
observabunt. CDB IV, s. 436, č. 256.
1195 ...Pretera statuimus, quod ipse monetarius tantummodo tempore vite sue iudicium habeat in hominibus sepe dictis; et 
post mortem ipsius liberum habeat ius capitulum, videlicet, quorum interest, eligere et statuere iudicem,... 
CDB IV, s. 436, č. 256.
1196Nec hoc duximus pretermittendum, si dictus magister monete infra circulum anni non locaverit possessores, 
quemadmodum superius est expressum, quod ipse cadet ab omni iure, quod sibi competebat in eisdem bonis, et 
fideiussores sui Cunradus...Waltherus...et Albero...persolvent nobis triginta marcas argenti in quibus fide data se nobis 
firmiter obligarunt. Tamtéž, s. 436, č. 256.
1197Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1181.
1198Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 468.
1199Jiří DOLEŽEL, Cruciburgensis monetae magister: několik poznámek k problému jeho identifikace, Archeologické 
rozhledy 56, 2004, s. 411. 



174

oppido Sarathka se všemi příslušnými poli, ac de agris ad ipsum oppidum spectantibus fecimus.1200

Při pohledu na indikační skicu mapy Stabilního katastru (obr. 65) vidíme velmi dobře půdorys 

Zahrádky protáhlého tvaru, s osovou komunikací, která posloužila k rozměření parcel. 

Podobně vykazují vsi Kaliště, zde v naprosto typické formě, stejně jako Horní Rapotice, 

pravidelné půdorysy s rozměřené kolem osového potoka.1201 Tyto dvě sousedící vsi navíc leží 

v těsné blízkosti humpoleckého katastru a poblíž zahrádeckého katastru, což opravdu připomíná 

vymezení z roku 1252, inter metas villae de Gumpolz… circam Zagratica sita.1202 V roce 1322 byl 

tedy dán podnět ke změně sídelní struktury nejenom vlastního městečka, ale též celého katastru.     

O rychlosti, s jakou tyto změny sídelní struktury proběhly však nevíme nic. Stejně tak nepomohl 

archeologický výzkum zahrádeckého kostela1203, který indikuje místo původní předlokační osady 

někde v jeho blízkosti. Zůstal i po emfyteusování Zahrádky v centru městečka (obr. 65), je tedy 

jisté, že v tomto případě nedošlo k přesunu předlokačního sídliště na místo jiné, byť obvykle 

nepříliš vzdálené.

Listina Karla IV. z roku 1352 a nedlouho poté vydaná v roce 13561204 představuje známku 

ukončení vlny emfyteutické kolonizace v oblasti kolem Želivky, protože výčet vesnic se již neliší 

od dnešní sídlištní sítě. Stejně jako listina z roku 1252 uzavřená s lokátorem Jindřichem představuje 

orientační počátek emfyteutické kolonizace doložený listinou, zajisté lze předpokládat její zahájení 

dříve, pro nedochování dřívější listiny nebo starší ústní smlouvy. Proto můžeme shrnout, že v

oblasti Svatavina újezdu a újezdu Zahrádka proběhla emfyteutická kolonizace během asi jednoho 

století, v období před polovinou 13. století do období před polovinou století následujícího.

Samozřejmě ji předcházela osídlovací vlna starší, minimálně od 11. století, písemnými 

prameny nedoložitelná, vyjma data založení vlastní kapituly. Předpokládaná donace Svatavina 

újezdu v té době jasně ukazuje kolonizační směr. Ale jejíž takto rané stopy se hledají a dokládají 

mnohem hůře, zatím je nutné se spokojit s konstatováním, že jednotlivé románské kostely ukazují 

ve svém bezprostředním okolí právě taková centra staršího osídlení, odkud se šířila osídlovací vlna 

v této části Vysočiny. Zpočátku její starší fáze, později ve 13. století pak ona „dlouhá vlna“, která 

s sebou nesla také emfyteusi.

                                               
1200RBM III., s. 314, č. 774.
1201Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1181 a pozn. č. 5.
1202CDB IV, s. 435, č. 256.
1203Antonín HEJNA, Výzkum románského kostela v Zahrádce okr. Havlíčkův Brod v roce 1977, Zpravodaj Krajského 
muzea východních Čech, ročník V/1, Hradec Králové, 1978, s. 46–47.
1204Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1180, poz. č. 3 a 4.
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LICHTENBURKOVÉ A DOKLADY EMFYTEUSE

Nejstarší listiny, dokládající nástup německého práva, jsou z prostřední jižní Moravy                         

a severozápadních Čech. To je z oblasti, ze které pocházeli Ronovci, kteří těsně před rokem 1251 

přesunuli své aktivity na Čáslavsko, kde začali budovat „stříbronosné dominium“. Dlužno říci,      

že nebyli jediní, ve stejné době se na Čáslavsku usadil rod, který se později psal podle hradu který 

založil, z Chlumu. Jejich doloženým praotcem byl Bleh z Třebušína, který je uveden v roce 1169 

jako popravce Litoměřického kraje.1205 Jeho syn Bleh se objevuje v Čáslavské provincii ve funkci 

jejího správce, přičemž král Přemysl Otakar II. při založení města Čáslavi nucenou směnou odejmul 

Blehovi plochu, na níž vzniklo město, obdržel za to lesnaté území nedaleko Čáslavi, kde si v té 

době zbudoval hrad podle něhož pak odvozoval svůj predikát. Jednalo se o lesnaté území, ale 

nejsou doloženy žádné kolonizační aktivity tohoto rodu, stejně jako nejsou doklady pro jejich 

zapojení do rudního podnikání, na rozdíl od Lichtenburků. Protože jejich diplomatická kancelář 

vydala celou řadu listin důležitých pro poznání historie Čáslavska, včetně emfyteutických smluv, je 

vhodné se zamyslet nad listinou Jindřicha ze Žitavy z roku 1248. Nelze totiž pochybovat o tom,    

že své kolonizační a podnikatelské aktivity na Čáslavsku rozvíjeli již na základě emfyteutického 

práva, s nímž prokazatelně přišli do styku v oblasti svého původu.

Ostatně na množsví listin, vydaných lichtenburskou kanceláří je vidět také vzrůstající 

respekt vúči psanému slovu a vznik vlastní diplomatické kanceláře.1206 V předcházejícím období 

totiž šlechta nepřikládala na rozdíl od církve písemným smlouvám valného významu. Tento pasivní 

postoj šlechty k listině dokumentuje fakt, že v době Václava I. je doloženo devatenáct listin, z nichž 

většina, vyjma čtyř, vznikla u příjemce, církevní instituce, která měla na jejím vydání pochopitelný 

zájem, některé dokonce bez vědomí vydavatele.1207

Nejstarším dokladem je emfyteutická smlouva datovanou dne 8. listopadu 1248 mezi 

Jindřichem ze Žitavy a litoměřickým měšt’anem Hertvíkem o pronájem rychty v Lovosicích. Tato 

listina je považována za počátek rodové listinné tradice1208, přestože teritoriálně nesouvisí                

s lichtenburským dominiem na Čáslavsku. Proto nelze pochybovat, že emfyteutické právo hrálo 

úlohu v aktivitách i dalších Ronovců na Čáslavsku. Nedlouho po sepsání této listiny Lovosice 

prodali (1251), téměř jistě z důvodů potřeby finanční hotovosti jako vkladu do dalšího podnikání na 

                                               
1205August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze království Českého 12, Praha, 1900, s. 210–211.
1206Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 352.
1207Jindřich ŠEBÁNEK – Saša DUŠKOVÁ, Listina v Českém státě doby Václava I. (u nižších feudálů a měst), Praha, 
1963, s. 128.
1208Jan URBAN, Lichtenburkové–Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 353.
František VACEK, Emfyteuse v Čechách ve XIII. a XIV. století, Časopis pro dějiny venkova 7, číslo 3–4, Praha, 1920, 
s. 134.
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Čáslavsku.1209 Zde si vybudovali svoje rodové sídlo (obr. 26, 27), Lichtenburk1210 podle kterého 

měli svůj predikát a se kterým je spjato období „největší slávy“ tohoto panského rodu.

Nedochovala se v originále, nýbrž v překladu do češtiny, pocházejícím ze 16. století. To 

snižuje možnosti jejího srovnávacího studia a výkladu, i když se o její pravosti vcelku nepochybuje, 

je ovšem otázka, nakolik je český překlad autentický.1211

V jejím úvodu, stejně jako u emfyteutické smlouvy o vysazení městečka Ronova (obr. 24)    

z roku 1307, je uveden důvod jejího sepsání, totiž pomíjivost lidského jednání během času.1212 Dále 

je přesně specifikován právní režim smlouvy1213 a placení ročního poplatku. K tomu jeden 

svobodný lán, ze kterého nebude Hertvík ani jeho potomci platit žádný poplatek.1214 Dále je důležitá 

zmínka o tom, že vesnice je převáděna na německé právo, totiž o změně uspořádání lánů podle 

sousední vesnice jménem Prosmyky.1215 To představovalo pro lokátora Hertvíka nesnadný úkol, o 

čemž svědčí výše odměny ujednané ve smlouvě.1216 Ve smlouvě měl Hertvík (a jeho potomci) jako 

rychtář dědičně zaručenu třetinu soudních poplatků, když jako sudí vykonával soudní pravomoc.1217

Ostatně překlad této listiny do češtiny, svědčí o jejím významu pro samotnou vesnici, 

podobně jako bylo přeložena emfyteutická smlouva o vysazení Ronova, ještě kolem roku 1400     

do češtiny,1218 tak, jak se dochovala v potvrzení králem Václavem IV. ze dne 25. března 1397.1219

Ve smlouvě jsou také ustanovení o rybářích a množství lososů ulovených, které budou každý 

rok odevzdávat vrchnosti, o platbách lidí bez půdy. Následuje věta o jedné krčmě ve vsi,          

jejíhož správce jmenuje a řídí Hertvík, stejně tak o předkupním právu Hertvíka na převoz.1220

Na závěr dostává zaopatření kostel sv. Václava v této vesnici1221 Nakonec ustanovení               

                                               
1209Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 53.
1210Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 55–60.
1211Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 394, pozn. č. 23.
1212...kterak užitečné a chvalné obecnému požitku opatření listovní vydání, kteréžto skutky litské, ačkoliv pominutím 
času pomíjejí, ale však jich velmi znamenitě počatých nedopustí k škodě zapomenouti. 
CDB IV, fasciculus 1, s. 245, č. 147.
1213...ves jmenem Lovosice právem dědičným a jeho dědicom potom, když rodu přirozený našemu nebo nám obecnů 
daň platiti bude...z každého lánu kromě jednoho lánu...hřivnu stříbra každý rok nám platil.
CDB IV, fasciculus 1, s. 245, č. 147.
1214...daň platiti bude...z každého lánu kromě jednoho lánu, jehožto svobodu tomu uložili sme dáti...

Tamtéž.
1215A lánové řečené vsi dlůhosť a širokosť držeti budů, kterůž drží lánové vsi Prosmyky jménem. Tamtéž.
1216Jemu také pro nahrazení jeho práce jeden mlýn se všemi ostrovy, s sady a lesem oddáváme;...vinice také...jemu sme
dali pod tiemto zpuosobem ,aby prvního vína šest čberuov s desátkem nám dával. 
Tamtéž.
1217O zisku také súdu taký pokládáme nápis, že od toho zisku súdu dva peníze nám se dostanú, řečenému Hertvíkovi 
nebo jeho dědicom peníz třetí zuostane.
Tamtéž.
1218CIM IV/fasc. 1, s. 35, č. 19.
1219CIM IV/fasc. 1, s. 234–235, č. 159.
1220Převoz také, jestliže bychom mínili prodati komu, tůž smlůvů neb cenou, nad jiné přejem jemu. Tamtéž, s. 246.
1221Nadto ke cti božie a blahoslavené Panny Mariji a svatého Václava kostelu též vsi dali sme jeden lán a z každého lánu 
jeden kbelec žita témuž kostelu odkazujem.
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o robotách a jiných služebnostech.1222

Doklad vyspělého emfyteutického práva pocházející z okruhu Lichtenburské diplomatické 

kanceláře1223 představuje listina datovaná 22. ledna 1307, která se nedochovala v originále, jen        

v potvrzení králem Václavem IV ze dne 25. března 1397.1224 Jedná se o možno řící typickou 

písemnou emfyteutickou smlouvu, o vysazení města Ronova „na zeleném drnu“, kde již v úvodu se 

vydavatel listiny ve jménu Božím dovolává pomíjivosti všeho lidského konání a nutnosti jejich 

zapsání a tímto zvěčnění.1225 Na závěr listiny pak potvrzení právní jistoty zajištění do budoucnosti, 

aby toto vysazení (locatio) bylo pevné, trvalé a zajištěné, zachované dědici (Oldřicha                       

z Lichtenburka) a jejich následovníky, přivěšena pečeť a svědkové1226.

Čas k placení poplatků (úroků) je pevně stanoven o sv. Michalu a o sv. Jiří.1227 Oldřich            

z Lichtenburka, který vysadil s pomocí Gottfrieda, dříve rychtáře v (Bílém) Podolí, městečko 

Ronov v 39 lánech, určuje z jednotlivých těchto lánů i dobu jejich splácení. Nově vysazené město 

se bude řídit právem města Čáslavi.1228 Pokud si měšťané vybudují pivovary, pekárny a zahrady, 

nebudou z těchto platit žádné poplatky Oldřichovi ani jeho dědicům. Také mají všichni obyvatelé     

ve městě žijící právo svobodného rybolovu v řece Doubravě a to od mlýna pod farou ležícího1229         

až k hranicím panských pozemků.1230 V případě, že dojde ke královskému vojenskému tažení          

za hranice, pak jsou povinni přispět svojí vrchnosti polovinou čtvrtce. Rychtář Gottfried dostává 

dědičně rychtu s třetinou pokut, krčmu, krám pekařský a masný, dva podsedky, dva lány polí a mlýn 

na řece Doubravě.1231

                                                                                                                                                           
Tamtéž, s. 246.
1222Nadto také všecky roboty roboty nebo jiné služebnosti, kteréž by nám od napřed řečené vsi mohly potom náhodů 
připadnůti, propouštíme tak, aby ani rychtář, ani měštěné té vsi neb jionak súsedé od nás potom žádných šacuonkov 
netrpěli. Tamtéž, s. 246.
1223Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. .
František VACEK, Emfyteuse v Čechách ve XIII. a XIV. století, Časopis pro dějiny venkova 7, číslo 3–4, Praha, 1920, 
s. 117-118.
1224CIM IV/fasc. 1, s. 234–235, č. 159.
1225In nomine Domini amen. Cum ea, que geruntur sub tempore, una cum ipso per motum ipsius temporis evanescant , 
ideoque gesta hominum solent scriptis testimonioque virorum honestorum firmissime perhennari. CIM IV/fasc. 1, s. 34, 
č. 19.
1226Ut hec locatio rata, grata ac firmissima a nostris heredibus ac ipsorum succesoribus inviolabiliter teneatur, ideo hanc 
literam subnotatis testibus nostri sigilli munimine fecimus roborari. Testes autem huius sunt... CIM IV/fasc. 1, s. 34, č. 
19.
1227Terminis autem solucionis predicti census erit tocius iste, videlicet in festo Michaelis media pars et in festo beati 
Georgii reliqua media pars census nobis nostrisquae heredibus semper cedet. CIM IV/fasc. 1, s. 34, č. 19.
1228...In iudiciorum forma quam in agrorum mensura ius Czaslaviensis opidi...CIM IV/fasc. 1, s. 34, č. 19.
1229Co se týče lokalizace molendino sub parrochia situato, tak na řece Doubravě stojí na samém jižním okraji městečka 
Ronova v poloze, která by mohla odpovídat tomuto popisu, mlýn se samostatným náhonem, což ovšem neznamená, že 
v těchto místech stál již v době sepsání zakládací listiny roce 1307, ačkoliv to není vůbec vyloučené.
1230...piscacionesque omnibus hominibus, ihabitantibus eandem civitatem, in flumine Dubrav a molendino sub parrochia 
situato in terminis, qui ad nos pertinere dinoseuntur, concedimus piscari libere ex nostra gracia speciali. 
CIM IV/1, s. 34, č. 19.
1231...prefatum Gotfridum...nostrum iudicem...respondere sue nove plantacionis laboribus, conferimus iudicium cum 
tercio denario emendarum in ipsa civitate et unam tabernam, duo macella, scillicet  unum panis, reliqum carnium, duos 
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Vysazení nového poddanského městečka Ronova představovalo od feudální vrchnosti 

Oldřicha z Lichtenburka typický podnikatelský počin, když vedle původního, mnohem staršího 

sídliště, dnes opuštěné vesnice Protivany, nalézající se v blízkosti dodnes patrné, ač zaniklé 

komunikační spojnice1232 přes řeku Doubravu, vytyčilo sídliště nové, patrně svojí polohou lépe 

vyhovující změněným nárokům doby.1233 Původní, dnes zaniklá vesnice Protivany, na jejíž 

pozemcích a tedy části katastru vzniklo nové městečko, a z níž se dochoval dodnes osamoceně 

stojící románský kostel sv. Kříže s původní farou, byla postupně během nejvýše jednoho století od 

vzniku Ronova opuštěna.1234

Zanedlouho poté, 16. dubna 1307, byla vydána další listina, pro lokátora a potomního 

rychtáře, která se dochovala v originále, a kterou dává Oldřich z Lichtenburka, Gottfriedovi, 

původně rychtáři v (Bílém) Podolí rychtu v nově vysazeném městě Ronově (obr. 24)1235 s třetinou 

soudních poplatků. K tomu krčmu, dva krámy, z toho jeden je pekařský, druhý masný, dva 

podsedky (duos subsides), dva lány polí a mlýn na řece Doubravě ležící před městem, to vše 

dědičně.1236 Podle stylistických shod je velmi pravděpodobné, že obě listiny vznikly ve stejné 

kanceláři.1237

Bez významu není ani zmínka v emfyteutické smlouvě o Ronově, že rychtář Gottfrid přišel 

do nově zakládaného městečka Ronova z nedalekého [Bílého] Podolí, quondam iudici in Podol.1238

Je pravděpodobné, že Bílé Podolí nedlouho předtím jako lokátor sám také založil a pohled             

na půdorys tohoto městečka, jak se dochoval v indikační skice mapy Stabilního katastru, tento 

dojem jen umocňuje. Jedná se o pravidelný, trojúhelníkovitý půdorys návsi s jednotlivým 

parcelami, jehož vznik lze tedy klást před rok 1307, patrně na samý sklonek 13. století. Poloha 

kostela uprostřed návsi respektuje její dlouhou osu, není tedy klasicky jak je u starších kostelů 

obvyklé orientován východozápadně.1239 To jen podtrhuje plánovité vysazení na „zeleném drnu“ a 

představuje jeden z dokladů doplňování sídlištní sítě plánovitou lokací v blízkosti mnohem starších 

                                                                                                                                                           
subsides et duos laneos agrorum et unum molendinum in flumine Dubrav situm ante ipsam civitatem, quiete, libere, 
hereditarie, perpetue hec omnia possidenda. CIM IV/1, s. 34, č. 19.
1232Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, obrázek na s. 359.
1233Jan KLÁPŠTĚ, Proměna českých zemí ve středověku, Praha, 2005, s. 360.
Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 100–102.
1234Zdeněk PEHAL, Keramika 13. století od kostela svatého Kříže nedaleko Ronova nad Doubravou, okres Chrudim, 
Chrudimský vlastivědný sborník č. 7, 2003, s. 3–17.
1235In Ronow...laboribus sue nove plantacionis eiusdem civitatis, conferimus sibi et suis pueris seu heredibus et heredum 
succesoribus iudicium cum tercio denario emendarum in ipsa civitate Ronow... 
CIM IV/1, s. 36, č. 20 a RBM IV, s. 823, č. 2124.
1236...et unam tabernam, duo macella, unum panis, reliqum carnium, duos subsides et duos laneos agrorum et unum 
molendinum in flumine Dubrav situm ante ipsam civitatem, quiete, libere, hereditarie...eodem titulo libertatis in 
omnibus hiis, quo supradictus Godfredus... CIM IV/1, s. 36, č. 20 a RBM IV, s. 823, č. 2124.
1237Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 365.
1238CIM IV/1, s. 34, č. 19.
1239Karel KIBIC ml., Středověká venkovská sakrální architektura na Čáslavsku, Praha, 2010, s. 51–55.
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vesnic v okolí, které představovaly kolonizační průnik do svahů Železných hor směrem z nížinného 

Čáslavska. A tak nepřekvapuje, že svoje zkušenosti jako úspěšný lokátor uplatnil v nedalekém 

Ronově.

Příchod rychtáře Gottfrida a jeho německé jméno není překvapující. Působil totiž jako 

rychtář (a pravděpodobně též pocházel z tohoto městečka, dnes vesnice1240), které sousedí s vesnicí 

s názvem Brambory (okres Kutná Hora). Tato je považována za příklad pronikání německého 

obyvatelstva do nekultivované krajiny, původní název Brandenburg zároveň dokládá teritoriální 

původ přistěhovalých německých osadníků.1241 Její půdorys (obr. 147), stejně jako sousedního 

Bílého Podolí se jeví jako typicky emfyteutický, rozložený kolem osové komunikace (obr. 40). 

Přítomnost těchto dvou sousedících lokalit na Čáslavsku dokládá jednak pronikání osídlení směrem 

od Čáslavi z nížiny do lesnatého svahu sice již klesajícího k Labi, ale přece jen hřebenu Železných 

hor, jednak užití emfyteuse přímo německými osadníky. Navíc díky doložení těchto osadníků        

na tomto místě je méně pravděpodobný příchod rychtáře Gottfrida z Vápenného Podolu, jak se      

ve starší literatuře někdy uvádí.1242

Okolí obou lokalit, jednak Ronova v údolí řeky, Doubravy jednak Podolí na svahu 

Železných hor, bylo osídleno již v rámci starší středověké kolonizační vlny vybíhající směrem 

z Čáslavska. Na jejich založení se pohlíží jako na způsob, kterým Oldřich z Lichtenburka čelil 

ekonomické krizi konce 13. století. Totiž zemědělskou kolonizací, která přinášela sice menší, ale 

trvalejší zisky v době když hornická kolonizace Lichtenburků na Vysočině již byla za svým zenitem 

(a z ní plynoucí tok peněz), ale nákladný život nejvyšší šlechty nepřestával zatěžovat rodovou 

pokladnici.1243

Pokud lze sledovat činnost Lichtenburků a jejich podnikání, které ve 13. století změnilo tvář 

Čáslavska, tak o ní vypovídají nejenom písemné prameny. Složitost majetkových poměrů v tomto 

období, které se daří jen obtížně rekonstruovat, dokládají ruiny hradu krytého lesem v těsné 

blízkosti vilémovského kláštera, přičemž jeho vazby na tento klášter nelze prameny doložit a v 

terénním kontextu se jeví nepravděpodobné. Pomocné metody tento hrad datují do druhé poloviny 

13. století, po svém zničení již nebyl obnoven.1244 Trosky tohoto hradu jakoby symbolizovaly 

opuštění původně velkých ambicí jeho budovatelů a držitelů, patrně Lichtenburků v tomto cípu 

Čáslavska, v těsném sousedství jiné velké pozemkové vrchnosti, benediktinů ve Vilémově.

                                               
1240V roce 1653 v soupisu městeček Čáslavského kraje již uvedeno není, viz František BENEŠ, Berní rula 11, kraj 
Čáslavský II., Praha, 1955, s. 1037–1038.
1241Petr CHARVÁT, Poznámky k německé kolonizaci východních Čech, Archaeologia historica 10, Brno, 1985, s. 78.
1242Alois KLAUS, Čeněk FLORIÁN, Chrudimsko a Nasavrcko IV., Chrudim, 1926, s. 50.
1243Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 116.
1244Zdeněk PEHAL, Zaniklý středověký hrad v poloze „Na červenici“, katastrální území Sirákovice (okres Havlíčkův 
Brod), Sborník Havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně historického povědomí, 2002, s. 61–69.
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VYSAZENÍ MĚST V ČÁSLAVSKÉ PROVINCII

Zároveň s kolonizační vlnou venkovského osídlení probíhala vlna zakládání měst. V době před 

polovinou 13. století nelze u nás najít skutečné institucionální město1245, stejně jako nelze nalézt    

u nás město, které by vzniklo zásluhou domácího právního vývoje.1246 V německých zemích            

a v rakouském Podunají se někde udržela kontinuita antických měst, zatímco v Panonii, dnešním 

Maďarsku až na výjimky fakticky zanikla.1247 K první vlně zakládání měst došlo ve dvacátých 

letech 13. století na Moravě, dosti daleko a hlavně dříve než na vlastním Čáslavsku. Jak dozrávaly 

celkové podmínky pro vznik měst, tak se tempo zrychlovalo1248 a právě to můžeme vidět 

v souvislosti s přílivem obyvatelstva a těžbou stříbra na Čáslavsku. První dochovaný soupis měst na 

Čáslavsku pochází až z roku 1653, z Berní ruly, kde je vyjmenováno celkem 8 měst, přičemž není 

bez zajímavosti, že je mezi města počítán též Ronov [nad Doubravou] jako poddanské rytířské 

město.1249

Právní základy nově vysazovaných vesnic, městeček a měst vycházely ze stejných kořenů, 

teprve pozdější vývoj zvýraznil rozdíly.1250 To je třeba vidět na půdorysu vesnických a městských 

parcel, na centrální poloze náměstí u měst a rynku u vesnic. Vesnice a města byly totiž při své 

lokaci vyměřovány stejným způsobem. Přesto se jejich právní režim již v době vzniku lišil a to ve 

dvou podstatných bodech. Byla to jednak osobní svoboda, které se těšili obyvatelé měst, to bylo 

vyjádřeno v okřídlené právní zásadě „městský vzduch osvobozuje“.1251 Druhý rozdíl byl vznik 

organizované městské pospolitosti.1252

Nejvýznamnější z měst na Čáslavsku byly Čáslav, Německý Brod, Chotěboř a Kutná Hora. 

Pro jejich rozvoj a v případě Kutné hory a Brodu i vznik měla klíčový význam exploatace stříbra 

v této oblasti Českomoravské vysočiny, zahájená nedlouho před polovinou 13. století.1253 To je 

zřejmě vidět v oblasti působnosti jihlavského městského práva, kdy vyjma Kolína ležícího mimo 

Čáslavskou provincii, podléhala tamní města a městečka jako vrchní stolici právě Jihlavě.1254

Můžeme tedy říci, že lokace Jihlavy představovala v provincii první skutečné město se všemi 

                                               
1245Jiří KEJŘ, Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha, 1998, s. 17–44.
1246Vladimír SPÁČIL, Libuše SPÁČILOVÁ, Míšeňská právní kniha, Historický kontext, jazykový rozbor, edice, 
Olomouc, 2010, s. 74.
1247František HOFFMANN, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha, 2009, s. 51.
1248František HOFFMANN, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha, 2009, s. 52.
1249František BENEŠ, Berní rula 11, kraj Čáslavský II., Praha, 1955, s. 1037.
1250Vladimír SPÁČIL, Libuše SPÁČILOVÁ, Míšeňská právní kniha, Historický kontext, jazykový rozbor, edice, 
Olomouc, 2010, s. 78.
1251Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 270.
1252Vladimír SPÁČIL, Libuše SPÁČILOVÁ, Míšeňská právní kniha, Historický kontext, jazykový rozbor, edice, 
Olomouc, 2010, s. 78.
1253Pavel ROUS, Stříbrnorudné hornictví na Havlíčkobrodsku od 13. do 17. století, Archeologia technica 15, Brno, 
2003, s. 49.
1254František HOFFMANN, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha, 2009, s. 396–397 a s. 399.



181

atributy toho útvaru, nic na tom nemění skutečnost, že Jihlava byla vysazena těsně mimo hranice 

provincie. Ostatně blízká předlokační osada Staré Hory se nalézala již na území Čáslavské 

provincie (obr. 105) a v její blízkosti hornické osady, které vynesl na světlo v době teprve nedávné 

archeologický výzkum.1255

Čáslav představovala centrum stejnojmenné provincie, na počátku 13. století byla svěřena 

Přemyslem Otakarem I. společně s Vraclavskem a Chrudimskem do vlády Děpolticů.1256 V té době 

lze sledovat začátky procesu zvaného urbanizace.1257 O počátcích Čáslavi jako města nejsou žádné 

písemné zprávy. Nicméně můžeme říci, že nově vzniklý na „zeleném drnu“ městský organismus 

vyrostl a dále se rozvíjel v těsné blízkosti rozlehlé sídlištní aglomerace původního správního centra 

stejnojmenné provincie, přičemž asi sto let se obě lokality vyvíjely souběžně.1258 Archeologický 

průzkum doložil, že vznikla v místě předhradí staršího správního hradiště, které bylo jen zčásti 

osídlené, a sice v místech kostela sv. Petra a Pavla.1259 Větší část plochy středověkého města 

osídlena v předlokačním období nebyla, město tedy bylo vysazeno na „zeleném drnu“. 

Ani další města v Čáslavské provincii se neobjevila z ničeho, sledování jejich počátků je 

limitováno omezenou pramennou základnou.1260 Poměrně dobrá situace je v případě přeměny 

původně bezvýznamné slovanské osady Brod, v místech říčního brodu Haberské stezky přes řeku 

Sázavu v okolí kostela svatého Vojtěcha1261, která se kolem roku 1250 začala měnit v hornické 

centrum Vysočiny vedle starší Jihlavy, měnily se i právní poměry, jistě i přílivem německých 

horníků. Ostatně četnost a obsah písemných pramenů k tomuto městu souvisí s těžbou stříbra. 

Původní vesnice Jihlava s celnicí, ležící na české straně zemské hranice, stejně jako nově vznikající 

horní město Jihlava1262 ležící již na moravské straně hranice se nacházela na dálkové komunikaci, 

Haberské stezce. Stejně tak předlokační Čáslav a vznikající Kutná Hora, samozřejmě i za hranicemi 

Čáslavska město Kolín. Význam této dálkové komunikace pro genezi významných měst                

na Čáslavsku je evidentní, jeví se naznačen i v listině, kterou Karel IV. nařizuje rychtářům 

                                               
1255Petr HRUBÝ, Zdeněk JAROŠ, Petr KOČÁR, Karel MALÝ, Jana MIHÁLYIOVÁ, Jiří MILITKÝ, David ZIMOLA, 
Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy, Památky archeologické 97, 2006, s. 171–264.
1256Jindřich DEJMEK, Děpoltici, k mocenskému postavení a osudům jedné vedlejší větve Přemyslovců, in: Mediaevalia 
historica Bohemica I., s. 96–97.
1257František HOFFMANN, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha, 2009, s. 51–52.
1258Jan FROLÍK, Zdeněk HAZLBAUER, Petr CHARVÁT, Radka ŠUMBEROVÁ, Martin TOMÁŠEK, Čáslav, 
místo pro život, Čáslav, 1999, s. 11.
1259Martin TOMÁŠEK, Archeologie posledních let o městě Čáslavi, Archeologie ve středních Čechách 1, 1997, s. 423–
425.
1260Stesky na nedostatek historických pramenů nejsou ničím novým. Týkají se i tak významných údajů, jako jsou 
doklady o těžbě stříbra. Tak Ludwig Carl, kutnohorský hofmistr poukazuje ve své zprávě z roku 1571 podané císaři 
Maxmiliánovi II. na nedostatek listinných pramenů k jihlavskému hornictví, kdy tam nalezl jen opuštěná důlní díla, ale 
nedozvěděl se, proč byla opuštěna a zaznamenal různá vyprávění proč se tak stalo, musel si tedy pomoci místní 
dochovanou ústní tradicí. Srovnej Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 295–296.
1261Pavel ROUS, Nález středověké keramiky v okolí kostela sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě, Zpravodaj Muzea v 
Hradci Králové 24, 1998, s. 148–155.
1262František HOFFMANN, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha, 2009, s. 291.
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královských měst Kutné Hory, Čáslavi, Kolína a Jihlavy vzájemně spolupracovat při 

pronásledování zločinců.1263 Vznik těchto měst na dálkové komunikaci, Haberské stezce nadhazuje 

představu o této komunikaci jako jakési „ose“ Čáslavské provincie. Nahlíženo touto optikou jeví se 

druhá dálková komunikace procházející touto provincií, Libická stezka, jako méně významná, 

procházela Čáslaví, odkud mířila na Vilémov a Chotěboř, kde je ve středověku doloženo vybírání 

cla.1264

Pro města a městečka v Čáslavské provincii mělo klíčový význam jihlavské právo, i když 

vlastní město Jihlava se nacházelo na moravské straně zemské hranice. Představovalo unikátní 

soubor zásad horního a městského práva, přičemž to první mělo význam pro vznik a rozvoj města 

na ložiscích stříbrné rudy. Kodifikace představuje písemně zachycený svod to té doby ústně 

předávaných zásad. Je ovšem mylná představa, že v místech s významnou těžbou rudy také 

automaticky vzniknou právní zásady, které ji regulují. Kutná Hora a slovenská báňská města 

rozsahem těžby Jihlavu předčila, ale tam přesto nevznikly ani náběhy k samostatnému hornímu 

právu. Tato města naopak recipovala horní i městské právo Jihlavské.1265 Podílelo se i na pronikání 

jihlavského práva nejenom na Českomoravské vysočině, kde je typickým dokladem jeho převzetí 

lichtenburským poddanským městem Brodem. Stejně jak pronikali prospektoři rud přes Vysočinu 

do vnitrozemí Čech, do Čáslavi a Kolína, stejně tak do vznikající Kutné Hory, kde se prudce 

rozvíjela těžba stříbra.1266 Na přelomu 13. a 14. století vzniklo takzvané Německé horní právo 

jihlavské, které může s určitou nadsázkou nazvat jakousi právní kodifikací.1267 Tyto zásady 

vycházející maximální měrou vstříc lidem zúčastněným na horním díle, představovaly mohutný 

stimul1268, který spolupůsobil na masové migraci nových obyvatel, nejenom specialistů, horníků do 

Čech. Spolu s nimi totiž přicházeli vesničané, ale i ostatní profese, jako třeba kameníci, kteří se 

podíleli na stavbách, z řemeslníků zajisté nejenom oni. Ti všichni se podíleli na rozvoji migrační 

vlny, která s sebou nesla emfyteusi. Ostatně stejně jako emfyteuticky vysazované vesnice měly 

rozměřené lány, tak i důlní pole byly rozměřené na jednotlivé lány, o určité velikosti, o lánech 

měšťanů, krále, případně jiné vrchnosti.1269

                                               
1263CIM II., s. 396–397, č. 262.
1264…monasterio in Wilhelmow privilegia ratione telonei in Habrn et Wilhelmow confirmat. …qualiter thelonea in
Habrn et in Willemow ipsi monasterio incorporata sunt per eosdem… RBM IV., vol. 3., s. 424–425, č. 1050.
1265 Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 91.
1266Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 99.
1267Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 99.
Jaroslav BÍLEK, K historickému významu a charakteru tzv. Německého jihlavského horního práva, Československý 
časopis historický 23, Praha, 1975, s. 249–262.
1268Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 98.
1269Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 98.
František HOFFMANN, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha, 2009, s. 287.
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Základní složky, které tvořily postavení města byly ius fori, ius iudicii a ius civile.1270        

Ne ovšem každá villa forensis či opidum forensis takto označená ještě byla městečkem.1271 Ius 

civile, městské právo zaručovalo osobní svobodu1272, právo na majetek, na čest, osobní integritu      

a nedotknutelnost života a právo na nerušené podnikání.1273 V nikoliv přímočaré cestě k městskému 

zřízení sehrál zásadní roli rozvoj trhu.1274 Zpočátku se dá v mluvě pramenů hůře rozlišit co je již 

město a co pouhá vesnice, byť vybavená trhovými právy.1275

Specifickou kategoriíí jsou poddanská městečka, která jsou nejméně prozkoumána.1276 Jejím 

vhodným příkladem, jedním z mnoha, v roce 1653 je evidováno v Čáslavském kraji celkem          

33 městeček1277, je Lipnice [nad Sázavou], jejíž počátky lze vidět v listinách želivského kláštera, 

kdy je v soupisu vsí uvedena Lipnice, dnešní Dolní Město, k roku 1226. Tehdy je uvedena ve výčtu 

majetku želivského kláštera v bule Honoria III., která potvrzuje tomuto klášteru držby, statky          

a práva do té doby získaná.1278 O tom, že se podoba sídlištní sítě v oblasti podstatně měnila v 

průběhu staletí, svědčí i poloha kostela sv. Martina na okraji dnešního dolního města. Dolní Město 

představuje jednu z vesnic původní sídlištní sítě, která se v průběhu 13. století doplňovala, některé 

zanikly a nové vznikaly. 

To je příklad vesnice, kterou identifikoval povrchový průzkum jižně od dnešního hradu 

Lipnice, pod kopcem (obr. 20). Zatímco Dolní Město je považováno v historické literatuře za 

předchůdce1279, jakousi „pramáti“ dnešní Lipnice, tak archeologický průzkum identifikoval 

rozsáhlou plochu několika stovek čtverečních metrů zaniklé, bezejmenné vesnice1280, která se 

rozkládala nedaleko dnešního města (obr. 20). Lze ji považovat za předlokační osadu, už jen proto, 

že tato zaniklá vesnice a dnešní město těsně sousedily. Studium počátků městečka Lipnice je 

limitováno nedostatkem písemných pramenů, ale jeho vznik je možné poměrně přesně určit za 

pomocí interdisciplinárního přístupu, na jehož význam ve výzkumu měst ukázal ve své monografii 

                                               
1270Jiří KEJŘ, Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha, 1998, s. 135–172.
Jiří KEJŘ, Městské zřízení v českém státě ve 13. století, Československý časopis historický, 27,1979, s. 229.
1271Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 269.
1272ve smyslu proslulé právní zásady „městský vzduch osvobozuje“, viz Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských 
(1198–1253), Praha, 2002, s. 270, s další literaturou.
1273Vladimír SPÁČIL, Libuše SPÁČILOVÁ, Míšeňská právní kniha, Historický kontext, jazykový rozbor, edice, 
Olomouc, 2010, s. 76.
1274Jiří KEJŘ, Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha, 1998, s. 197–198.
1275Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 269–270.
1276František HOFFMANN, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha, 2009, s. 19.
1277František BENEŠ, Berní rula 11, kraj Čáslavský II., Praha, 1955, s. 1037–1038.
1278Honorius III papa monasterium sanctae Mariae in Želivo tuendum suscipit omnesque possessiones et bona, quorum 
plurima nominatim recenset, iura atque privilegia confirmat. CDB II., s. 275, č. 281.
1279 ... utrisque oppidi, antiqui et novi, dicti Lipnitz,... CIM IV., fasc. 1, s. 238–239, č. 162.
1280Zdeněk PEHAL, Zaniklé středověké osídlení na katastru Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, ZMHK,
Hradec Králové, 2006, s. 140–149.
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Jiří Kejř.1281 V literatuře je věnována především pozornost vzniku hradu Lipnice, Jan Urban 

poukázal na fakt, že v souvislosti se směnnou smlouvou z roku 1307 je pravděpodobně spjato 

období, ve kterém vznikal, tedy počátek 14. století.1282 Archeologické poznatky tedy ukázaly,        

že napřed vznikla předlokační osada, poté hrad Lipnice kolem roku 1400 a zřejmě vzápětí s ním 

bylo emfyteuticky vysazeno poddanské městečko horní Lipnice, svázané svojí polohou s hradem.

Takto je dobře vidět, jak se měnila se vznikem významného hradu sídlištní síť. Původní 

Lipnice, dnešní Dolní Město s raně gotickým kostelem sv. Martina situovaná v poloze typické pro 

starší, vesnická založení 12. století, která byla i tržní lokalitou, a podobně jako Smrdov těžila           

z polohy na lokální komunikaci.1283 Byla osadou farní, ovšem tak jak klesal její význam po vzniku 

hradu, došlo k přesunu farní správy. K tomuto přesunu, kdy původní farní kostel sv. Martina se stal 

filiálním ke kostelu sv. Vavřince na hradě Lipnici došlo v době blížeji nespecifikovatelné v době 

pohusitské.1284

Vztah původní Lipnice, tedy dnešního Dolního Města k nově vznikající Lipnici, je dobře 

vidět v rejstříku registru papežských desátků, je vidět z označení „Lipnice Matka“ (mater) poprvé    

v roce 1384. Tento název patrně poukazuje na existenci nově vzniklé Lipnice pod hradem, přičemž 

udělení městských práv je doloženo z roku 1370.1285

Novinkou ovšem je identifikace velmi blízké zaniklé osady, kterou považuji za předlokační 

dnešnímu Lipnici, které vzniklo těsně u samotného hradu, respektive tvořilo s ním jeden opevněný 

celek. Předlokační osada je v sídlištně výhodnější chráněné poloze na nízké terase potoka pod 

svahem, Horní Lipnice naopak v exponované poloze na temeni kopce. Archeologické datování 

(polovina 13.–16. století) předlokační osady navíc ukázalo její zánik v 16. století, osídlení slábnulo

jistě postupně, přičemž ve 14. století máme již doložen vzrůstající význam dnešní Lipnice               

                                               
1281Jiří KEJŘ, Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha, 1998, s. 23.
1282Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 103–106.
1283Při pohledu na mapu oblasti je nápadné, že tři vesnice (známé ze směnné smlouvy z roku 1307, RBM II, s. 929, č. 
2152) které existují dodnes, se nalézají téměř v jedné linii od Světlé nad Sázavou směrem k Humpolci (Závidovice, 
Radostovice, Řečice), takže jejich poloha evokuje představuje jakéhosi komunikačního směru. Jedinou výjimkou je 
Dětřichova Lhota, což je dnešní Broumova Lhota. Přívlastek této Lhoty se často měnil (Dětřichova – Literátova –
Hlásná – Broumova, za objasnění děkuji Pavlu Rousovi z Muzea Vysočiny). Představa středověké komunikace mezi 
Habry a Humpolcem v podobě pobočné větve Haberské stezky není nová, občas se v literatuře objevuje (Sommer a kol. 
1999, 27), je podporována byt‘ pozdním dokladem o vybírání cla ve Smrdově – dnešní Sázavce (Památky 
archaeeologické a místopisné 1888, s. 783). V pokračování této pomyslné linie leží nedaleko asi 1,5 kilometru 
jihozápadně od vsi Řečice poloha Pusté Lhotsko s několika staveními. Přípona „-sko“ někdy indikuje zaniklou vesnici 
pocházející ze středověku, perspektivně hodlám do těchto míst napřít povrchový průzkum, protože šance na identifikaci 
další zaniklé vesnice v těchto místech je značná. Tyto vesnice ležící na pomyslné linii vytvářejí kompaktní celek, do 
kterého je jakoby „vklíněna“ ves Lipnice, dnešní Dolní Město, jehož existence v majetku želivského kláštera je 
doložena již v roce 1226 (Sommer a kol. 1999, 8). 
1284Jan SOMMER, Pavel zahradník, Jakub VÍTOVSKÝ, Jan BERÁNEK, Karel KUČA, Tři gotické kostely pod hradem 
Lipnicí, Dolní Město, Loukov, Řečice, Praha, 1999, s. 10.
1285Jan SOMMER, Pavel zahradník, Jakub VÍTOVSKÝ, Jan BERÁNEK, Karel KUČA, Tři gotické kostely pod hradem 
Lipnicí, Dolní Město, Loukov, Řečice, Praha, 1999, s. 10.
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v jednotlivých privilegiích. Zemědělskou plužinu zaniklé předlokační osady nepochybně převzaly 

hospodářské dvory1286 v okolí a samotné městečko Lipnice.

Nejstarší listina týkající se dnešní, „horní“ Lipnice, byla vydána v listopadu roku 1370 

císařem Karlem IV. v níž dovoluje jejím obyvatelům užívat práv města Německého (Havlíčkova) 

Brodu, jakož i vařit a prodávat pivo.1287 Lipnice, tedy „horní město“ se de iure stala městem v roce 

1370, samozřejmě listina potvrzovala faktický stav, který již nepochybně nějakou dobu trval. Jakým

způsobem byla vysazena a okolnosti jejího vzniku písemné prameny neosvětlují, lze však soudit,     

že se tak stalo emfyteutickou lokací v souvislosti se vznikem stejnojmenného hradu nejvýš o něco 

málo později, dosavadní výsledky povrchového průzkumu svědčí pro to, že se tak stalo na „zeleném 

drnu“.

V roce 1398 udělil obyvatelům „dolní“ i „horní“ Lipnice1288 právo volného odkazu. Pokud 

by někdo zemřel bez poslední vůle, tak dědí příbuzní.1289 V případě sporu o dědictví rozhodují 

lipničtí konšelé.1290

Konečně v listině z roku 1434 dává Jan Smil z Křemže obyvatelům města Lipnice právo 

volného odkazu, pokud někdo zemře bez poslední vůle, tak dědí jeho příbuzní, pokud by došlo       

ke sporům o dědictví, rozhodnou konšelé města Lipnice.1291

Na příkladu obou Lipnic, mnohem starší „dolní“ Lipnice, dnešní Dolní Město a „horní“, 

tedy dnešní Lipnice je dobře vidět změny osídlení v závislosti na vývoji právních poměrů. Od 

původní osady želivského kláštera s farním kostelem vzniklé ranou kolonizací počátku 13. století, 

možná i století předcházejícího, k plánovitému vzniku nového městečka Lichtenburskou kolonizací 

v souvislosti s výstavbou hradu počátkem 14. století, kde vedle předlokační osady vzniklo plánovitě 

nové městečko podléhající světské vrchnosti, dnešní Lipnice, kam se postupně přesunula i farní 

správa.

Ve sledované oblasti můžeme pozorovat rozvoj několika vesnic, které ale ustrnuly na úrovni 

městeček, či klesly zpět na vesnice. Zajímavý vývoj prodělalo městečko v centrálním Čáslavsku 

Uhelná Příbram (u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod), která se nalézá v blízkosti vilémovského 

kláštera. 

                                               
1286Zdeněk PEHAL, Zaniklé středověké osídlení na katastru Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, ZMHK, 
Hradec Králové, 2006, s. 144.
1287CIM IV., fasc. 1, s. 152–153, č. 104.
1288Nos Wilhelmus de Landstein... et diversa servitia fidelium ac dilectorum nostrorum civium et incolarum utrisque 
oppidi, antiqui et novi, dicti Lipnitz,... CIM IV., fasc. 1, s. 238–239, č. 162.
1289In casu etiam, si aliquem incolarum dictorum oppidorum sine testamento suae ultimae voluntatis... ab amicos et 
cognatos ipsius quoscunque propinguos vel remotos nostro, haeredum ac successorum nostrorum sine omni 
impedimento devolvantur. CIM IV., fasc. 1, s. 238, č. 162.
1290Si vero, quod absit, inter ipsos amicos et cognatos pro dictis bonis aliqua litis orietur materia, extunc volumus, ut 
ille, cui ipsa bona per consules dictorum oppidorum iuridice adiudicata fuerint,... CIM IV., fasc. 1, s. 238, č. 162.
1291CIM IV., fasc. 1, s. 354, č. 247.
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O jejím raném vývoji nejsou žádné poznatky, protože je poprvé výslovně jmenována již jako 

městečko, které tvoří součást žlebského panství. Skutečnost komu patřila v předchozím vývoji 

naznačuje pomístní jméno „Opatství“ nad městečkem1292, které ukazuje k blízkému vilémovskému 

klášteru. Další doklady pro tuto skutečnost přináší pečlivější pohled na uvedenou listinu z roku 

1352, která představuje souhlas panovníka Karla IV. pro Anežku, vdovu po Hynkovi ze Žleb, pro 

svobodné nakládání s jejím věnným majetkem.1293 V jedné větě je vypočten majetek, který je 

předmětem panovického přivolení, o to zajímavější je označení Žleb jako opidum a hned vedle je 

Příbram vypsána jako ciuitas Bybrans. Přestože ve středověkých listinách nejsou města a městečka 

označována jednotně, ostatně právní kategorie městeček není všeobecně uznávána1294, tak v tomto 

případě chtěl patrně písař použitím dvou odlišných výrazů pro totéž naznačit větší význam [Uhelné] 

Příbrami.1295 Ve vyjmenovaných vesnicích patřících žlebskému panství jsou prokazatelně dvě, které 

jsou doloženy v majetku vilémovského kláštera, v případě Markovic od roku 12821296, kdy je tento 

získal výměnou s pražským biskupem. Zehuby byly roku 13271297 prodány vilémovským klášterem 

Mechildě a Hynkovi ze Žleb, když v roce 1284 jsou uvedeny v majetku tohoto kláštera ab antiquo 

spectabant.1298 Existence dvou prokazatelně klášterních vesnic sousedících v listině s také 

uvedenými Biskupicemi nepřímo dokládá (vedle názvu této vesnice) i majetkový původ Biskupic, 

jako původně majetek pražského biskupství, později možná i vilémovských benediktinů. Takže dvě 

vesnice uvedené v listině z roku 1352 byly původně v majetku vilémovského kláštera, což činí 

hodně pravděpodobnou představu že také Uhelná Příbram, v listině jako ciuitas Bybrans, byla také 

v klášterním majetku před rokem 1352. To je podporováno v listině také vyjmenovanou dnešní 

samotou, tehdy ovšem výslovně označenou jako vesnice, Tři Dvory přímo sousedící s Uhelnou 

Příbramí.1299

Uhelná Příbram, v roce 1352 opatřená názvem pro město spíše než pro městečko 

představovala v té době významnou majetkovou položku žlebského panství, jehož součástí (spolu 

se Žleby) byla ještě v roce 1653.1300 Příčinou bylo v podstatě průmyslové odvětví, kterého byla 

                                               
1292východně od koty 526,2 m nad mořem.
1293…castrum Slebin et opidum ibidem, necnon ciuitatem Bybrans, villam Sehub, villam Schohowicz [dnešní Skovice], 
vilam Marcowicz, Byskupicz, Rziczki [dvůr Koudelov]ac Trubken curias, villam Zarzieczan et villam, que dicitur Tres 
Curie… AČ 14, s. 497.
1294Jiří KEJŘ, Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha, 1998, s. 40–44.

Josef ŽEMLIČKA, Počátky Čech královských (1198–1253), Praha, 2002, s. 268, 272.
1295František HOFFMANN, Středověké město v Čechách a na Moravě, Praha, 2009, s. 18. Pro úplnost je třeba přiznat, 
že názor Jiřího KEJŘE o tom, že významovým poměrem slov oppidum a civitas nelze dospět k rozdílu městečko a 
město nelze brát na lehkou váhu. Viz Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha, 1998, s. 41 a poznámka 166.
1296RBM II., 1882, s. 553, č. 1286. Dobner VI, s. 387–388, č. 10. Sameš, 1934, s. 23.
1297Zehub villa in Czaslauiensi prouincia sita, pro praedictis debitis venderetur persoluendis. RBM III., 1890, s. 521.
1298RBM II., s. 575, č. 1331.
1299 ...et villam, que dicitur Tres Curie… AČ 14, s. 497.
1300František BENEŠ, Berní rula 11, kraj Čáslavský II., Praha, 1955, s. 1037–1038.
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významnou součástí, totiž pálení dřevěného uhlí1301, kdy je výslovně doložena v roce 14011302

uhlířská korporace sdružující uhlíře z několika obcí..1303 Ačkoliv předchozí zmínka o uhlířích je 

z roku 1327 v privilegiu krále Jana1304, tak je nutné předpokládat rychlý rozvoj uhlířství již v době 

počátků kutnohorského dolování stříbra, protože bez dřevěného uhlí nelze dále zpracovávat 

rudu.1305

Význam Uhelné Příbrami je dobře vidět v dodnes patrném velkorysém emfyteutickém 

půdorysu, který je zachycen v indikační skice Stabilního katastru (obr. 199). Toto městečko muselo 

svému majiteli vynášet slušný příjem, díky tomu je možné se pokusit odhadnout dobu, kdy klášter 

městečko prodal, patrně počátkem 14. století, kdy je poprvé doložena jeho špatná ekonomická 

stuace v podobě zadlužení, jiný důvod si lze sotva představit. To je období rozmachu kutnohorských 

dolů, kde byl zaručený odbyt pro dřevěné uhlí, jinak řečeno tržní cena tohoto městečka nebyla 

zřejmě nízká. Bohužel není dochována listina o tomto majetkovém převodu. Zato lze díky tomu 

dosti dobře odhadnout dobu, kdy byla Uhelná Příbram emfyteusována, to je kdy byla v blízkosti 

malé osady kolem gotického kostela sv. Archanděla Michaela1306 vysazena velká trojůhelníkovitá 

náves (obr. 199). Nejpozději konec 13. století, kdy se rychle rozvíjely kutnohorské doly.1307 Stejně 

jako lákalo tamní stříbro, tak i nezbytná surovina pro jeho tavbu, dřevěné uhlí slibovalo zaručený 

zisk, který představoval ekonomickou pobídku pro lokátora a osadníky. Nejenom vlastní uhlíře, ti 

pracovali rozptýleni v okolních lesích1308, ale i zemědělce když s přílivem uhlířů nutně vzrůstala 

spotřeba potravin. Přesto zůstává bez odpovědi otázka proč zrovna tato původně vesnice ležící sice 

poblíž kláštera, ale již uprostřed lesů se stala centrem výroby dřevěného uhlí, když většina 

klášterních vesnic, včetně bojanovského újezdu ležela v té době v lesnaté krajině, kde bylo dřevěné 

suroviny dost.

Dalším ilustrativním dokladem je vývoj městečka Smrdova (obr. 25, 84), dnešní Sázavky 

                                               
1301Jan KOŘAN, Dějiny dolování v rudním okrsku kutnohorském, Geotechnica svazek 11, Praha 1950, s. 93–94.
1302Výpověd, kterou Jaroslav z Opočna u Hory 9. srpna 1401 mezi rudokupci k vlaskému dvoru v Kutné Hoře 
příslušejícími a uhlíři předními a zadními v Čechách vynesl. ...uhléři přední podepsaní, Michal Olejník z Příbramě, 
Hýka z Příbramě, Petr Lysý z Uhrova a Mikuláš Ludvík z Příbramě... Také vypoviedám o ty škody, což Ješík uhléřom 
pobral, to jest vzraženo na penieze, těch jest XXI a puol kopy a puol sedma grošuov. Ti peniezi mají polženi býti u 
kněze opata Vylémovského, a tu uhléři mají přijíti, a což jich který podkoní ukáže, že mu jest vzato to jemu penězi 
zaplaceno má býti. CIM II, s. 247, č. 246.
1303Václav HUSA, Uhlířské tovaryšstvo na kutnohorsku ve 14. až 16. století, Středočeský sborník historický, svazek 1, 
Praha 1957, s. 14–18.
1304Václav HUSA, Uhlířské tovaryšstvo na kutnohorsku ve 14. až 16. století, Středočeský sborník historický, svazek 1, 
Praha 1957, s. 52, pozn. 16.
1305Jan KOŘAN, Dějiny dolování v rudním okrsku kutnohorském, Geotechnica svazek 11, Praha 1950, s. 93–94.
1306Patrně v době rozkvětu uhlířství byla provedena jeho velkorysá gotická přestavba datovaná do třetí čtvrtiny 14. 
století, která se z větší části dochovala dodnes.
Zdeněk WIRTH, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Chotěbořském, Praha 1906, s. 69.
1307Jan KOŘAN, Dějiny dolování v rudním okrsku kutnohorském, Geotechnica svazek 11, Praha 1950, s. 4–6.
1308Václav HUSA, Uhlířské tovaryšstvo na kutnohorsku ve 14. až 16. století, Středočeský sborník historický, svazek 1, 
Praha 1957, s. 10.
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(okres Havlíčkův Brod). Právo trhu je výslovně uvedeno jako existující v listině z roku 13071309, 

kterou se realizuje směna majetku mezi vilémovským klášterem a Raimundem z Lichtenburka,       

u městečka Smrdova, což může evokovat představu Lichtenburků jako zdatnějších prosazovatelů 

svých zájmů, kteří si toto vymohli podstatně dříve než vilémovský klášter u svých městeček 

Vilémova a Habrů. 

Představu o vzmáhajícím se významu Smrdova jakožto regionálního centra, městečka 

s trhem, kostelem (obr. 85) a opevněným sídlem (obr. 86) v době předhusitské podporuje vznik 

kostela filiálního ke kostelu ve Smrdově v nedaleké sousední vsi Kunemil v roce 1365.1310 Ostatně 

tato centralista jasně vyplývá z obratu ve směnné smlouvě z roku 1307, kdy převáděných pět vesnic 

včetně zaniklého Bosičína (obr. 216) jsou příslušné k řečenému hradu a městečku s veškerým svým 

příslušenstvím, ad predicta castrum & civitatem pertinentibus, cum omnibus ipsorum attinenciis.1311

V majetku vilémovského kláštera Smrdov zůstal až do husitských válek.1312 Nakonec klesnul na ves 

v roce 17501313 rozhodnutím krajského úřadu, když ještě podle urbáře z roku 15911314 měl právo 

rychtářské, celní, varné a masné1315 a v roce 1653 je stále veden jako městečko.1316

Přísně vzato máme k dispozici pro dějiny městečka Smrdova v době předhusitské pouhé tři 

listiny. Je to již uvedená směnná smlouva sepsaná 16. října 1307, kterou potvrdil a schválil pražský 

biskup Jan [IV.] 16. prosince téhož roku. A nakonec je to listina (obr. 209) z 15. září 1418, což je 

rozhodčí nález, kterým se Aleš z Číhoště vzdává proti finanční kompenzaci všech nároků na 

městečko Smrdov.1317

V roce 1307 bylo městečko Smrdov s hradem, kostelním podacím, právem trhu a okolními 

                                               
1309Remundus de Leuchtenburch facit commutationem cum abbate Wilhelmoviensi de quibusdam bonis. ...de bonis -
infra scriptis, videlice Zmurdow Castro, et civitate cum foro libero in ipsa feria secunda existente, et de villis...
RBM II, s. 929, č. 2152.
1310Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1221.
1311RBM II, s. 929, č. 2152.
1312Alžběta BIRNBAUMOVÁ, Libuše JANSOVÁ, Soupis památek uměleckých a historických v politickém okrese 
Čáslavském, Praha, 1929, s. 316.
1313Alžběta BIRNBAUMOVÁ, Libuše JANSOVÁ, Soupis památek uměleckých a historických v politickém okrese 
Čáslavském, Praha, 1929, s. 316.
1314Smrdov městečko. V témže městečku bere se clo k ruce panské, z každého koně cožkoli veze i prázdný vůz po jeden 
den, z volů, krv tu vůkolí skoupených též po jeden den, z ovec, sviní, koz, skopuov, telat po 1/2 den, než což v 
městečku koupí, nic nedávají. A to mejto má rychtář každého čtvrtroku na horu odvozovati.
Habr městečko. Mejto neb clo takto od starodávna vybírají...Světlá městečko, Libice ves, Babice ves, Chotěboř město.
AR, Mýta a cla na panství Světelském, dle urbáře: Registra správní neb hlavní důchodův panství Světelského, přepsaná 
1591. Památky archaeologické a místopisné 15, Praha, 1888, s. 783.
1315Dosavadní rozbor místní tradice identifikoval některé položky urbáře z roku 1591. Co se týče práva varného, tak 
v čísle popisném 81 se říká „na aparátě“, též „varna“. Jatka byly až do II. světové války na okraji Smrdova v objektu na 
parcele ppč. 272. Polohu rychty a celnice se mně dosud nepodařilo ani přibližně určit. Zajímavá je rovněž tradovaná 
informace o existenci tvrze ve Smrdově číslo popisné 17. Jaroslav Bárta (Sázavka čp. 53, kterému tímto děkuji za 
předchozí informace) si ji pamatoval ze školy, kde ji uváděl místní učitel. Centrální část hradu se nalézá v čp. 53, viz 
obr. 86.
1316František BENEŠ, Berní rula 11, kraj Čáslavský II., Praha, 1955, s. 1037.
Jako městečko je též zobrazen mapě Čech Jana Kryštofa Müllera z roku 1720.
1317Dobner VI., s. 457, č. 64.



189

vesnicemi lokálním mocenským centrem malého panství, které Raimund z Lichtenburka vyměnil za 

jiné klášterní vesnice v okolí nově budovaného centra, mohutného hradu Lipnice.1318 Porovnání 

zbytků hradu ve Smrdově se zříceninou hradu Lipnice hovoří jasnou řečí, v případě Smrdova se 

jednalo spíše o tvrz, která nemohla příliš reprezentovat1319, ačkoliv správní funkci (a zřejmě i 

obrannou) plnila. Bylo to městečko, které se rozvíjelo v okolí hradu a kostela, poblíž kterých se 

nacházelo byt‘ na místě blížeji neznámé, patrně však na dnešní návsi, tržiště s týdenními trhy 

(každé pondělí).

Na emfyteusi však pravděpodobně převedeno nebylo, k tomu došlo až po převzetí 

vilémovským klášterem. Listina o tom se nedochovala, ta z roku 1418 pouze dokazuje, že k tomu 

někdy předtím došlo, protože se jednalo o sporný majetkový nárok je hodně pravděpodobné, že 

předkové Aleše z Číhoště nebyli těmi, kterým byl Smrdov klášterem poskytnut ad dies vitae

k emfyteusování, nýbrž nějaký jiný šlechtic. A tak mezi nedochovanou emfyteutickou listinou o 

Smrdovu (a v tomto období je nutné předokládat nedochování spíše než ústní smlouvu) někdy a to 

spíše nedlouho po roce 1307 došlo k převodu, možná i opakovanému emfyteutické držby městečka.

Skutečnosti, že k převodu Smrdova na emfyteusi došlo až po roce 1307 nepřímo nasvědčuje 

fakt, že hrad v městečku se již později neobjevuje. Předpokládá se, že zaniknul1320, co je důležitější 

je možná příčina jeho zániku, došlo totiž k emfyteusování Smrdova a správní, nikoliv mocenské (to 

již nebylo potřeba, to bylo ve vilémovském klášteře) centrum se přesunulo na rychtu.

Ještě zajímavějším dokladem podloženým poměrně dobře raným pramenem je vývoj 

Hněvkovic (dnešní okres Havlíčkův Brod), ještě v 17. století městečka1321, které se stalo později 

pouhou vsí. Nalézá se nedaleko západně od Ledče nad Sázavou v oblasti vymezené řekami Sázavou 

a Želivkou. Na jejím rozvoji se podílele fakt, že patřila pražské svatovítské kapitule, konečně na 

přímluvu, ad petitionem Priznoborii…capellani nostri, bylo panovníkem Přemyslem Otakarem 

uděleno forum in Gnewchowich.1322 Toto právo trhu s ostatními právy bylo uděleno již v roce 1262, 

což se může zdát být raným dokladem uvážíme li určitou odlehlost tohoto cípu Vysočiny na okraji 

Čáslavska, ale to je jenom zdánlivé, naopak se jedná o potvrzení čilého kolonizačního ruchu 

s souvislosti s pronikáním emfyteuse a zakládáním měst, stejně jako skutečnosti, že tato listina se na 

rozdíl od jistě mnohých dalších dochovala v archivu svatovítské kapituly. Kromě práva trhu 

obdržely městečko, oppido Hněvkovice právo držet krčmu, tabernas habeant a dále další práva tak 

jak je užívají ostatní města, iudiciis more aliarum ciuitatum utantur a všechna ostatní [práva] et 

                                               
1318Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 103–106 a 150.
1319Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 105.
1320Tomáš DURDÍK, Encyklopedie českých hradů, Praha, 2005, s. 508.
1321František BENEŠ, Berní rula 10, kraj Čáslavský díl I., Praha, 1953, s. 122–123.
1322RBM II., s. 154, č. 402.
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aliis omnibus vyjma práva hrdelního, preter patibulum, tak jako je užívají všechna ostatní města, 

sicut nostre ciuitates habere consueverunt. Tato práva jsou udělena (povolena) concessimus per 

militem Zlawkonem de Ledech, který je někdy považován na lokátora tohoto městečka.1323 Vznik 

Hněvkovic v časné fázi středověké kolonizace dokládá románská věž kostela sv. Bartoloměje1324, 

další vývoj této vsi vedl k poddanskému městečku v listině z roku 1262, ale roli místního centra 

nakonec převzalo nedaleké město Ledeč nad Sázavou.1325

Jiným dokladem přerušeného vývoje od vesnice k městu je listina z roku 13521326 (obr. 190), 

kterou Karel IV. uděluje (potvrzuje) klášteru ve Vilémově právo týdenního trhu na náměstí 

městečka Vilémova (oppido Wilemov) a zároveň povyšuje klášterní vesnici Habry (obr. 22) na 

městečko. Protože tato listina představuje vůbec první listinný doklad, je k řešení vztahu mezi 

klášterem a Vilémovem důležitá a podíváme se na ni proto poněkud pečlivěji.1327 Také na její 

souvislosti. Právo trhu je uvedeno v listině „na věčné časy“ se všemi právy a užitky a to každé 

úterý, v Habrech pak každý pátek. Klášter, který představoval pro městečko Vilémov feudální 

vrchnost, si nechal od panovníka potvrdit právo trhu každé úterý, jako výraz panovnické ochrany 

zájmů kláštera, před případnými námitkami okolních míst s právem trhu.

Až do roku 1352 byly tedy Habry klášterní vesnicí, která se ale prudce rozvíjela, byly totiž 

trhovou vsí, v v roce 1352 se právo trhu pouze potvrzuje. Tedy k převodu vesnice Habry na 

emfyteusi došlo před rokem 1352, přičemž okolnosti neznáme. Příliš nepomůže ani listina z roku 

1350, kdy Ješek z Mrchojed s Modlibochem z Heřmanic se svými syny prodávají dvůr v 

Heřmanicích.1328 Ješkův syn byl totiž Radslav z Habrů, v jehož jménu se tento predikát mihnul 

                                               
1323Ondřej FELCMAN, František MUSIL a kolektiv, Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526), 
Praha, 2009, s. 267.
1324Josef SOUKUP, Jan VALCHÁŘ, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu ledečském, Praha, 
2010, s. 55–61.
1325Ondřej FELCMAN, František MUSIL a kolektiv, Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526), 
Praha, 2009, s. 373–374.
1326RBM V., s. 583–584, č. 1212.
13271352 ian. 13. Praha
Karolus rex abbati et conventui monasterii in Vilémov (Willemov) forum septimanale in oppidis Vilémov et Habry 
(Habern) concedit.
RBM V., fasciculus 3, s. 583–584, č. 1212.
Král Karel uděluje opatu a konventu kláštera ve Vilémově právo týdenního trhu na náměstí v městečkách Vilémov a 
Habry …. A v městečku samotném Vilémově každý třetí den (čili v úterý), tak jak jdou nepřetržitě za sebou, na věčné 
časy trh na náměstí, čili den trhu se všemi právy, svobodami, užitky a obyčeji k tomuto dni náležejícími. 
…ut in oppido ipsorum Willemow perpetuis temporibus feria tercia cuiuslibet septimane forum, seu dies forensis esse 
debeat cum omnibus iuribus, libertatibus, utilitatibus et consuetudinibus
také proto, že Habry, dosud nazývané vesnicí, od nynějška nechť se mění na městečko a jako každá taková vesnice čili 
městečko nechť má každý šestý den v týdnu (pátek) trh na věčné časy se všemi právy, svobodami, užitky a poctami
necnon quod villa ipsorum Habern vulgariter nuncupata ex nunc in antea in opidum transeat et locus opidanus esse 
debeat et censeri quodque in eadem villa seu opido qualibet feria sexta singulis septimanis forum , seu dies forensis 
similiter esse debeat perpetuis temporibus duraturum cum omnibus iuribus, libertatibus, utilitatibus et honoribus.
RBM V., s. 583–584, č. 1212.
1328RBM V., fasciculus 3, s. 466, č. 901. Dobner VI., s. 407, č.29.
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prameny jen jednou. Naznačuje možnost existence panského sídla, tvrze v Habrech před rokem 

1350, přičemž v okruhu nějakého venkovského šlechtice, možná přímo z rodiny Ješka                     

a Modlibocha z Heřmanic, je na místě hledat lokátora klášterní vesnice Habry.

Na vzrůstající význam Haberské stezky, tedy především obchodu na ní ve středověku 

ukazuje spor města Brna s vilémovským klášterem v roce 1367 o placení poplatků na celnici           

v Habrech. Tento spor zanechal určité stopy1329 v právních rukopisech města Brna, kdy písař           

v právním rukopise číslo čtyři zachoval v podobě přípisu přehled privilegií vilémovského 

kláštera1330 potvrzující právo tamních benediktinů na clo v Habrech.1331 Tento spor nepřímo ukazuje 

na vzrůstající intenzitu obchodu, který procházel přes Habry, o čemž již svědčí konfirmační listina 

z roku 1341 obsahující pestrý seznam jednotlivých druhů zboží a celních poplatků za ně.1332

Obchod probíhající po Haberské stezce ovlivňoval rozvoj stejnojmenného poddanského městečka 

vilémovského kláštera, a právě doba kolem poloviny 14. století byla zřejmě dobou zrychleného 

rozvoje tohoto poddanského již městečka a tak nepřekvapí, že došlo k následujícímu sporu.

Podle drobných přípisů v rukopise číslo čtyři1333 část výnosu cla daroval klášteru již kníže 

Vladislav v roce 1121.1334 Jsou dílem různých písařů ze druhé poloviny14. století1335 přičemž údaj o 

tom, že část výnosu cla daroval klášteru již kníže Vladislav v roce 11211336 budí podezření1337 v 

konfrontaci s listinou datovanou do let 1204–1214, podle které daroval pro spásu své duše, ob 

remedium anime mee údělný kníže Děpolt III.1338 (Theobaldus) klášteru jednu sedminu cla 

vybraného v celnici zvané Habr.1339

Z hlediska sporu o clo a jeho vybírání je věrohodnější údaj z roku 1245, kdy je v přípisu 

zmínka o konfirmační listině krále Václava o darování cla a osvobození od cla u těch kupců, kteří 

                                               
1329Miroslav FLODR, Brněnské městské právo po smrti notáře Jana (1359–1389), Brno, 2006, s. 72, pozn. č. 95.
1330Jaromír ČELAKOVSKÝ, O právních rukopisech města Brna, Časopis musea Království českého 
56, Praha, 1882, s. 507.
1331Miroslav FLODR, Brněnské městské právo po smrti notáře Jana (1359–1389), Brno, 2006, s. 36.
1332RBM IV., vol. 3., s. 424–425, č. 1050.
1333Jaromír ČELAKOVSKÝ, O právních rukopisech města Brna, Časopis musea Království českého 
56, Praha, 1882, s. 507.
1334Jaromír ČELAKOVSKÝ, O právních rukopisech města Brna, Časopis musea Království českého 
56, Praha, 1882, s. 507.
1335Miroslav FLODR, Brněnské městské právo po smrti notáře Jana (1359–1389), Brno, 2006, s. 37.
1336Jaromír ČELAKOVSKÝ, O právních rukopisech města Brna, Časopis musea Království českého 
56, Praha, 1882, s. 507.
1337srovnej Miroslav FLODR, Brněnské městské právo po smrti notáře Jana (1359–1389), Brno, 2006, s. 72.
1338...quod ego Theodebaldus, dux Cazlawiensis et Hrudimensis et Wratizlauiensis,... 
CDB II., tomus II, 1912, s. 107, č. 112.
Vratislav VANÍČEK, Velké dějiny zemí Koruny České II. (1197–1250), s. 117. 
1339...eidem sancte ecclesiae quartam septimanam in theloneo, quod Gabr nuncupatur, adiens confirmavi...
CDB II., tomus II, 1912, s. 107, č. 112.
Theobaldus III., dux..., metas inter villam suam, quae est in theloneo sita (quod Gabr nuncupatur), et monasterii in 
Vilémov bona constituit eidemque monasterio quartam septimanam in theloneo Habry confert.
Dobner VI., s. 380-381, č. 1.
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na to budou mít ještě starší právo. Toto právo u brněnských kupců je také v přípisu zmíněno            

v naprosto nezpochybnitelné listině základních práv města Brna z ledna 1243.1340 V další řadě 

privilegií je uvedeno darování krále Václava dalšího podílu na cle z roku 1233 a další darování je     

z roku 1238.1341 Město Brno posílilo svoje starobylé právo na úlevy od cla ještě vydáním zvláštního 

privilegia dne 5. listopadu 1367, kdy Karel IV. článek I/17 základních práv z ledna 1243 toto 

nejenom transsumoval, ale i potvrdil.1342

Výnosy celého cla a jeho vybírání tedy přešlo na vilémovský klášter nejdříve po roce 1245, 

kdy je v přípisu zmíněna konfirmační listina krále Václava. Protože tento klášter patřil                     

k panovnickému založení, tak na přesun výnosů cla lze pohlížet nikoliv jen jako na snahu kláštera 

zvyšovat svoje důchody, v čemž jim panovníci postupně vycházeli vstříc, ale především jako na 

posilování korunního majetku, kterým tento klášter byl.

První písemný doklad o existenci této komunikace máme z Kosmovy Kroniky k roku 

11011343, tato stezka, představující spojení mezi Čechami a Moravou, i když méně významná než 

stezka trstenická, představovala pro klášter nesporně velký zdroj příjmů ze cla a je pravděpodobné, 

že kolem stezky se na Habersku nalézaly klášterní vesnice. Přestože Habry jsou doloženy jako ves u 

celnice již počátkem 13. století1344 a do tohoto období lze doložit první úspěšnou snahu kláštera 

dostat se k výtěžkům z tamního vybíraného cla, tak význam této komunikace patrně vzrostl až         

s rozvojem osídlení lesnatých partií Čáslavska, tedy s probíhajícím kolonizačním ruchem. To se 

urychlilo po vzniku hornické Jihlavy, nedlouho poté Brodu, ve stejném období je doložen rozvoj 

Čáslavské předlokační aglomerace, vysazení vlastní Čáslavi a nakonec živelný vznik Kutné Hory.

Pestrost a význam obchodu na této stezce jen dokládá konfirmační listina z roku 1341.1345 V 

této souvislosti pokládám za zajímavé, a díky sporu města Brna s vilémovským klášterem o clo v 

Habrech také prokázané, že většina brněnského dálkového obchodu šla právě přes Habry, nikoliv 

třeba přes Vilémov, kde je v listině z roku 13411346 také doložena celnice na stezce spojující střední 

Čechy s Moravou přes Žďár (nad Sázavou), dříve zvané Libické.1347 Situace v polovině 14. století 

jen potvrzuje situaci, která se vyvinula již nejpozději o století dříve, totiž Haberskou stezku jako 

                                               
1340Miroslav FLODR, Brněnské městské právo po smrti notáře Jana (1359–1389), Brno, 2006, s. 73.
1341Jaromír ČELAKOVSKÝ, O právních rukopisech města Brna, Časopis musea Království českého 
56, Praha, 1882, s. 507.
1342Miroslav FLODR, Brněnské městské právo po smrti notáře Jana (1359–1389), Brno, 2006, s. 73.
1343…per angustam viam et nimis ortam semitam de Malin, qua itur trans silvam ad Gabr.
Bertold Bretholz, Die Chronik des Cosmas von Prag, Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum 
Germanicarum, Nova series, tomus II., Berlin 1923, s. 58.
1344…in theloneo quod Gabr nuncupatur…CDB II., tomus II, 1912, s. 107. Dobner VI., s. 381, č. 1.
1345RBM IV., vol. 3., s. 424–425, č. 1050.
1346RBM IV., vol. 3., s. 424–425, č. 1050.
1347nejnověji o této komunikaci viz Ondřej FELCMAN, František MUSIL a kolektiv, Dějiny východních Čech 
v pravěku a středověku (do roku 1526), Praha, 2009, s. 170.
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páteřní komunikaci celé Čáslavské provincie, to dokládá pestrost sortimentu uváděného v jakémsi 

„celním sazebníku“, který je součástí listiny z roku 1341.1348

Poddanské městečko Habry na tom nepochybně profitovalo, to je vidět ještě v hodnocení 

komisaře Berní ruly v polovině sedmnáctého století.1349 Potom nastal pozvolný úpadek, patrně        

v souvislosti s ekonomickými a dopravními poměry, jednoduše řečeno pohyb zboží a peněz začal 

proudit jinudy. To bude příčina proč ještě ve 14. století slibné znaky rozvoje poddanského městečka 

vilémovského kláštera neměly očekávané pokračování. Došlo totiž k rozvrácení nejenom vlastního 

kláštera, ale především celého klášterního panství, „velkostatku“. Lokální mocenská centra se 

přesunula jinam, sekularizovaný klášterní majetek začal být spravován odjinud. Podobně dopadla    

i jiná klášterní městečka, Smrdov, i vlastní Vilémov.

Je tedy vidět, že městečka jsou svébytnou kapitolou, která svojí velikostí jakoby se nalézala

„někde mezi“ vesnicemi a městy. Ne vždy jsou uznávány jako samostatná právní kategorie. Jejich 

vývoj od vesnice směrem k městu je v mnoha případech zajímavý, v průběhu času nikoliv 

jednosměrný.

Do určité míry samostatnou kapitolu pak představují městečka v okolí [Havlíčkova] Brodu, 

jejichž rychlý rozvoj způsobila těžba stříbra ve 13. století a jejíž rychlé vyčerpání způsobilo 

následnou stagnaci těchto lokalit, jako jsou [Česká] Bělá, Šlapanov a Štoky, které v době svého 

zenitu představovaly jako městečka regionální centra těžby stříbra.1350

                                               
1348RBM IV., vol. 3., s. 424–425, č. 1050.
1349V tomto městečku sousedi dobře stojí, an na hlavní silnici leží…., též častý trhy majítce, i z toho nemalý užitek jim 
přichází. František BENEŠ, Berní rula 10, kraj Čáslavský I., Praha, 1953, s. 132.
1350Pavel ROUS, Stříbrnorudné hornictví na Havlíčkobrodsku od 13. do 17. století, Archeologia technica 15, Brno, 
2003, s. 50–51.
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ČÁSLAV

Úvahy nad střediskovou úlohou místa dnešní Čáslavi a jejího centrálního významu ve 

smyslu správního centra celé oblasti nelze od sebe oddělit. Tuto lze doložit již v pravěku, v pozdní 

době kamenné.1351 Co se týče raného středověku, tak starší literatura dlouho předpokládala význam 

místa dnešní Čáslavi jako střediska a opory slavníkovské moci v této oblasti Čech, přičemž se 

předpokládal velký územní rozsah této domény.1352 Tak se ve své podstatě regionální problematice 

tohoto místa místa dostalo výrazného dějinného přesahu v problematice Slavníkovců. Názor na tuto 

problematiku se dočkal za poslední dvě desetiletí podstatných korekcí, realita se jeví jako mnohem 

střízlivější. Tak především důkladná analýza problému ukázala, že vlastně nejsou jednoznačné 

doklady pro „centralitu“ tohoto místa v raném středověku, v období před 10. stoletím.1353                

Z historického hlediska se vlastně jen opírají o jméno jednoho ze synů knížete Slavníka, Čáslava1354

a z hlediska archeologického je dokladů hlásící se do tohoto období minimum1355 a to jen z malého 

okrsku tvořící dnešní Hrádek (obr. 117, 121, 167).1356

Zato archeologie přinesla mnoho dokladů přímo z tohoto okrsku a také z jeho okolí svědčící 

pro intenzivní a plošně rozsáhlé osídlení 10.–13. století jednak z vlastní ostrožny Hrádku a také       

z jejího okolí. Přesvědčivěji je doložena středisková funkce hradiště Malína, kde kromě nálezů 

mincí které se tam razily, kromě nálezů staršího osídlení také do dnešního dnů dochovaná stavba 

otonského kostela apoštolů svatých Jana a Pavla (obr. 155) nepochybně existujícího v době kolem 

poloviny 10. století, to vše dosvědčuje význam hradiště ležícího stejně jako Čáslav na dálkové 

komunikaci, v Kosmově kronice doložené sice později, v roce 1101 jako stezka velmi stará, v jeho 

střediskové funkci.1357 Po odstranění slavníkovské moci v roce 995 se ukazuje, že došlo k zániku 

této funkce malínského hradiště a jejího přesunu do míst dnešního Hrádku v Čáslavi a jejího okolí, 

kde archeologie doložila rozrůstající se předlokační aglomeraci v jejímž těsném sousedství bylo 

později vysazeno středověké město Čáslav.1358 Po zániku slavníkovské moci došlo v této části Čech 

patrně ke změně hradské správní organizace, k posunu administrativních hranic a k faktickému 

                                               
1351Milan ZÁPOTOCKÝ, Čáslavská kotlina v eneolitu (2. část) – Výšinné sídliště Hrádek v Čáslavi, 
Archeologické rozhledy 50, Praha, 1998, s. 557–585.
1352 Rudolf TUREK, Slavníkovci a jejich panství, Hradec Králové, 1982.
Rostislav NOVÝ, Jiří SLÁMA, Jana ZACHOVÁ (eds), Slavníkovci ve středověkém písemnictví, Praha, 1987.
1353Michal LUTOVSKÝ, Zdeněk PETRÁŇ, Slavníkovci: mýtus českého písemnictví, Praha, 2005.
Magdalena BERANOVÁ, Michal LUTOVSKÝ, Slované v Čechách, Archeologie 6.–12. století, Praha 2009, s. 319.
1354August SEDLÁČEK, Děje města Čáslavě, Praha, 1874, s. 19-20.
1355Magdalena BERANOVÁ, Michal LUTOVSKÝ, Slované v Čechách, Archeologie 6.–12. století, Praha 2009, s. 319.
1356Martin TOMÁŠEK, Od „hradiště“ k hradišti: Hrádek v Čáslavi, Archeologie ve středních Čechách 3, 1999, s. 375–
384.
1357Filip VELÍMSKÝ, Nové archeologické nálezy v Malíně (okr. Kutná Hora), in: Slavníkovci v českých dějinách, 
Antiqua Cuthna 2, 2006, s. 57–80.
1358Martin TOMÁŠEK, Slavníkovec Čáslav a Slavníkova Čáslav?, in: Slavníkovci v českých dějinách, 
Antiqua Cuthna 2, 2006, s. 86.
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vymezení Čáslavské provincie, která se v pramenech poprvé objevuje o sto let později v roce 1130 

jako prostá zmínka její existence.1359

Právě do tohoto období lze archeologicky doložit postupný rozvoj předlokační aglomerace 

(obr. 117, 121).1360 Otázka přesunu správního centra z nedalekého Malína mohla být mimo jiné 

snahou posunout toto centrum nově vznikající provincie směrem na východ k rozsáhlým lesnatým 

a zřejmě neosídleným místům až k moravské hranici, která se z Čáslavi nově měla spravovat. Toto 

jsou kořeny z nichž vyrůstala předlokační aglomerace a později středověké město, ovšem tato 

aglomerace nezanikla s vysazením města, nýbrž minimálně jedno století žila souběžně s nově 

vznikajícím městem. Poloha Čáslavi je přece jen výhodnější z hlediska geografické centrality než 

Malína a je to jediné místo na okraji staré sídelní oblasti vhodné pro existenci hradiště. Dále jižním 

směrem po haberské stezce ještě indikují pozdně románské kostely v Okřesanči (obr. 90)                 

a v Bratčicích starší fázi středověkého osídlení a vnitřní kolonizace. Podobně dokládají osídlení 12. 

století románské kostely v údolí řeky Doubravy, kolem Ronova nad Doubravou (obr. 6, 82)             

a v Pařížově (obr. 87, 88). Další v pramenech uvedené osídlené místo již na Vysočině je vilémovský 

klášter a celní stanice v Habrech. Ta je poprvé doložena ve své úloze v listině z počátku 13. 

století1361 a jako místo bez uvedení funkce o sto let dříve v Kosmově Kronice Čechů.1362

Čáslav představuje jediné město ve stejnojmenné provincii, které vzniklo v předhradí 

původního mnohem staršího hradského centra, jehož původ sahá až do střední doby hradištní.1363

První spolehlivá zmínka o Čáslavi jako o městě je z roku 1275 v listině vydané 25. září 

v Brně. V této listině král Přemysl Otakar II. Pronajímá jihlavskou mincovnu fabricam monete 

nostre in Iglavia několika měšťanům, mezi nimi Eberhardo fratri ciuis nostri de Chazlavia tedy 

z našeho města Čáslavi.1364 Tato listina tedy svědčí již o vytvořeném městském organismu, nějakou 

dobu již trvajícím, protože byl vyvinutý do podoby uspořádaného středověkého města s měšťany. 

Zakládací listina města Čáslavi se nedochovala, navíc první dvě listiny, které se váží k Čáslavi jako 

                                               
1359CDB I., s. 113, č. 111. August SEDLÁČEK, Děje města Čáslavě, 1874, s. 21.
1360Magdalena BERANOVÁ, Michal LUTOVSKÝ, Slované v Čechách, Archeologie 6.-12. století, Praha 2009, s. 319.
Michal LUTOVSKÝ, Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha, 2001, s. 
Martin TOMÁŠEK, Od „hradiště“ k hradišti: Hrádek v Čáslavi, Archeologie ve středních Čechách 3, 1999, s. 375–384.
Martin TOMÁŠEK, Archeologie posledních let o městě Čáslavi, Archeologie ve středních Čechách 1, 1997, s. 423–425.
Václav MOUCHA, Zdeněk SMETÁNKA, Revisní výzkum na čáslavském Hrádku, Archeologické rozhledy 16, Praha, 
1964, s. 646–654.
1361CDB II., s. 107, č. 112. Dobner VI., s. 381, č. 1.
1362Bertold Bretholz, Die Chronik des Cosmas von Prag, Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum 
Germanicarum, Nova series, tomus II., Berlin 1923, s. 58.
1363Magdalena BERANOVÁ, Michal LUTOVSKÝ, Slované v Čechách, Archeologie 6.–12. století, Praha 2009, s. 319.
Michal LUTOVSKÝ, Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha, 2001, s. 50.
Martin TOMÁŠEK, Od „hradiště“ k hradišti: Hrádek v Čáslavi, Archeologie ve středních Čechách 3, 1999, s. 375–384.
Martin TOMÁŠEK, Archeologie posledních let o městě Čáslavi, Archeologie ve středních Čechách 1, 1997, s. 423–425.
Václav MOUCHA, Zdeněk SMETÁNKA, Revisní výzkum na čáslavském Hrádku, Archeologické rozhledy 16, Praha, 
1964, s. 646–654.
1364RBM II., s. 411, č. 984.
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k městu pocházejí z formulářových sbírek a jsou nedatované.1365 V roce 1278 sem dosadil Přemysl 

Otakar II. svého rychtáře Konráda Špitálského, který je považován za lokátora města. Jako 

osvědčený lokátor pravděpodobně se podílel i na vysazení Chrudimi a Poličky.1366 Zakládací listina 

města Poličky se jako jedna z mála u českých měst dochovala, byť ve podobě konfirmace privilegií 

města Poličky králem Vladislavem z roku 1474 a tato ve formě konfirmace vidimusu z roku 

1508.1367 Jednalo se tedy o převod již existujícího města na německé právo. 

Na základě archeologických výzkumů se předpokládá, že alespoň část plochy ohrazeného 

města byla osídlena již před stavbou opevnění1368, přičemž dosud zvažovaná existence opevnění 

provizorního1369, které bylo později, spekulativně se uvádí období kolem roku 1260, nahrazeno 

náročnějším zděným ohrazením, se dosud nepotvrdila. Je to pochopitelné, protože časové rozpětí 

několika málo desítek let zatím leží mimo archeologické datovací metody vyjma

dendrochronologie. Spekulativní období kolem roku 1260, které vychází z nějaké blížeji neurčené 

místní tradice1370 má přísně vzato jedinou oporu v pramenech a sice zmínku k roku 1264, kdy král 

Přemysl vyjel occurit Czaslaw naproti svatebnímu průvodu, oporu k níž se Šimák staví ostražitě.1371

Není to ovšem nemožné, pokud uvážíme poslední zmínku o hradských správcích v imunitní listině 

pro sedlecký klášter vydané 4. 11. 1248, v té době ještě město neexistovalo.1372 Vzniklo tedy 

později, v tomto období prudkého rozmachu zakládání měst.

Z nedatované formulářové listiny1373, jejíž vznik se klade před rok 1278, se vyvozuje vznik 

hradebního pásma, na což poprvé upozornil August Sedláček.1374 V této listině král Přemysl Otakar 

II. osvobozuje obyvatele (nejspíše) města Čáslavi od placení berní a úroků a všelijakých břemen    

na dobu šesti let, aby za to svoje město obehnali hradbami podle vzoru města Kolína.

Za účelem vybudování hradeb jim postupuje důchody z městské rychty, item judicium ipsius 

ciuitatis eis dedimus infra dictum terminum retinendum, dále pak z výnosy z mýta, item theloneum 

                                               
1365Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1224, pozn. č. 2.
1366Jaroslav MALINA a kolektiv, Čáslav – Vývoj životního prostředí, Brno, 1976, s. 129.
August SEDLÁČEK, Děje města Čáslavě, 1874, s. 26.
1367CIM II., s. 46.
Ondřej FELCMAN, František MUSIL a kolektiv, Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526), 
Praha, 2009, s. 272–273.
1368Martin TOMÁŠEK, Archeologický výzkum hradebního pásma v Čáslavi v roce 1993, Archeologické rozhledy 47, 
Praha, 1995, s. 444–451.
1369Jaroslav MALINA a kolektiv, Čáslav – Vývoj životního prostředí, Brno, 1976, s. 129.
1370toho roku král Přemysl Otakar II. objel Čáslav… Jaroslav MALINA a kolektiv, Čáslav – Vývoj životního prostředí, 
Brno, 1976, s. .
1371Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1223, pozn. č. 5.
1372…beneficiariis et judicibus in Schazlaw…CDB IV., s. 244, č. 146.
RBM I., s. 561, č. 1213.
1373 CIM II., s. 86–87, č. 26.
1374August SEDLÁČEK, Děje města Čáslavě, 1874, s. 26–27.
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ipsis dabimus, si poterimus.1375 Zvláště zmínka o výnosech z rychty svědčí o plnoprávném 

městském organismu.

Další zmínka o již delší dobu existujícím městě je z formulářové listiny vydané před rokem 

1278, kterou Přemysl Otakar II. vrací Konrádu Špitaláři (Conradus Spitalius) a jeho dědicům 

rychtářství města Čáslavi, tak jak je od starodávna držel, pod podmínkou, aby z důchodu obce ročně 

odváděli dvacet hřiven stříbrných do královské komory.1376 Zároveň nařizuje přísežným                   

a měsťanům města Čáslavi, aby poslouchali rychtáře.1377 Přísně vzato lokaci Čáslavi je možné 

datovat pouze ante quem 12751378 a post quem 4. 11. 12481379, veškeré ostatní argumenty se 

pohybují v rovině dohadů.

Z roku 1289 je zmíněn spor Čáslavi a nedalekého Kolína o vzájemné hranice podnikání1380

při těžbě stříbra a v roce 1297 je zmíněna Čáslav jako horní město, kdy v potvrzení práv na doly 

městu Brnu tak jako náleží doly k městu Kolínu a Čáslavi.1381 V roce 1330 potvrdil Jan 

Lucemburský městu Čáslavi právo jihlavské, tedy právo horního města.1382 Listina byla vydána dne 

15. dubna v Lucemburku, její důležitost pro čáslavské měšťany je vidět také z toho, že pořídili její 

překlad do češtiny, v knize privilegií z roku 1585 uložené v archivu města Čáslavi.1383 Z milosti 

panovníka, ad maiorem quoque gracie nostre cumulum statuimus je v listině nařízeno, ordinamus, 

aby žádný člověk, ut nullus de cetero hominum, jakéhokoliv stavu, cuiuscunque status existat,         

v prostoru jedné míle od řečeného města Čáslavi, infra spacium unius miliaris a dicta ciuitate 

Cziaslauiensi, vyjma Kutné (Hory), preterquam in Cuthna duntaxat, nesmí vyrábět ani slad, ani 

vlastnit krčmu, facere brasia uel ceruisiam (braxare) aut tabernas habere..., protože by to 

řečenému městu Čáslavi škodilo, cum hoc in ipsius ciuitatis Cziaslav vergat jacturam.1384 Dále se 

městu Čáslavi potvrzuje, confirmavus... et confirmatos pertinere, kolik platí, aby se předešlo 

pochybnostem ad remouenda eciam dubia, která by mohla vzejít z počtu lánů vyměřených k městu 

de numero agrorum sive mansorum dicte ciuitati admensuratorum oriri possent, tak z 86 lánů, 

                                               
1375CIM II., s. 86–87, č. 26.
1376 ...eidem Conrado et heredibus suis possessionem iudicii ciuitatis Thazlauiensis eo iure, quod ipsis, Conrado et suis 
heredibus, in ipso iudicio competit, restituimus graciose ita,...ab antiquo spectantibus iure hereditario tenere et possidere
debeant perpetuo pacifice et quiete,... CIM II., s. 90, č. 29.
1377Mandamus igitur iuratis et ciuibus uniuersic predicte ciuitatis Thazlauiensis,...eisdem Conrado et per consequens 
heredibus suis tamquam ipsorum iudicibus,...consuetis obedire debeant et parere. CIM II., č. 29.
1378RBM II., s. 411, č. 984.
1379CDB IV., s. 244, č. 146.
RBM I., s. 561, č. 1213.
1380CIM II., s. 100, č. 36.
1381RBM II., s. 748, č. 1744.
1382August SEDLÁČEK, Děje města Čáslavě, 1874, s. 33.
1383CIM II., s. 265–266.
1384CIM II., s. 263, č. 154.
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eidem ciuitati octoginta sex mansos censuales, po polovici hřivny, per mediam marcam.1385            

Z 11 lánů pak po jedné hřivně, undecim mansos censuales per unam marcam, do královské 

pokladny. Podobně z vodních mlýnů při městě položených, molendinis ibidem super aqua sitis, dvě 

hřivny do královské pokladny, duas marcas nobis et camere nostre soluentibus nomine census.1386

Konečně pak měšťané, ceterum cum sepedicti ciues nostri na statcích sedleckých a jiných klášterů, 

in bonis monasterii Sedliczenzis ac aliorum monasteriorum, nemají být nuceni k novým platům a 

dávkám, census, redditus et prouentus aliquos habeant et habere consueuerunt, vyjma těch, která 

jsou zapsána od opatů a konventů v listinách, abbatum et conuentuum priuilegiis ac literis est 

expressum.1387

Jako královské město měla Čáslav nepochybně záhy po svém založení vlastní samosprávu, 

byla vyňata z krajské pravomoci a podřízena královskému podkomořímu. Rychtář (iudex) 

vykonával především soudní pravomoc, se uvádí v intitulacích listin až do husitského období      

jako přední reprezentant města. Jeho funkce byla spojena s držením rychty, obvykle dědičným,        

o čemž je z Čáslavi doklad poprvé k roku 1333 (iudex hereditarius) a posléze i k roku 1383,         

kdy dědičný nájem rychty je uveden v privilegiu Václava IV., kterým král potvrzuje čáslavskému 

rychtáři Ondřejovi dědičnou rychtu.1388 V této německy psané listině se potvrzuje rychtářství 

čáslavské se vším příslušenstvím, které rychtář Ondřej za časů císaře Karla IV. od Jana Rotleva 

koupil a zároveň dává Ondřejovi a jeho dědicům právo, aby s tímto rychtářstvím mohli volně 

nakládat. Městskému rychtáři náleží soudní pravomoc nad jeho obyvateli, vyjma případů vraždy, 

žhářství, násilí na ženách a falšování mince, jež zůstávají královskému podkomořímu. Rychtář, 

který již nemá příjem ze soudních poplatků z hrdelní pravomoci soudní, se osvobozuje od placení 

dvaceti hřiven stříbra do královské pokladny. K jeho rychtě patří dva svobodné lány, dvě lázně, čtyři 

masné a pět chlebných krámů. Dále deset domů před branou Brodskou, zděná sladovna u rybníka, 

jeden velký a dva malé rybníky1389 a důchod ze skladu a šrotéřství vína a z městské váhy. Kdokoliv 

poveze víno přes město, je povinen do třetího dne v něm složit, pouze Pražané a Horníci jsou z této 

povinnosti vyjmuti.1390

Pokud se vrátíme k osobě Konráda lokátora, tak tento obdržel od krále dědičnou rychtu, 

nové vysazení Čáslavi bylo v režimu královského města, nikoliv poddanského jako nedaleký Ronov 

                                               
1385CIM II., s. 263, č. 154.
1386CIM II., s. 263, č. 154.
1387CIM II., s. 264, č. 154.
1388CIM II., s. 752–755, č. 590.
1389k topografii těchto rybníků Jaroslav MALINA a kolektiv, Čáslav – Vývoj životního prostředí, Brno, 1976, s. 75.
Milan SKŘIVÁNEK, Rybníky v okolí Čáslavi, Kutná Hora, 2002.
1390CIM II., s. 752–755, č. 590.
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(nad Doubravou). Konrád platil ročně 20 hřiven stříbra.1391

Vlastní městskou samosprávu vykonával sbor přísežných (iurati). Tento sbor je v Čáslavi 

doložen již v roce 1289 v arbitrážním ujednání mezi Kolínem, Čáslaví a nově vznikajícím 

kutnohorským sídlištěm o užitky z kutnohorských dolů a o jejich soudní příslušnost.1392 Tato listina 

je důležitá především pro vymezení rozsahu území, na němž obě města, tedy Kolín a Čáslav 

vykonávala rovným dílem dohled na hornickým sídlištěm.1393 Čáslav a Kolín byly tedy ve 

středověku považovány také za hornická města. Zvláště v případě Čáslavi doložil archeologický 

průzkum v jejím okolí četné doklady těžby drahých kovů, které jsou metodou ex silentio písemných 

pramenů považovány za středověkého stáří.

Právní a politický význam města Čáslavi byl značný, navazoval na starší středověkou tradici 

hradského centra Čáslavské provincie. To dokládá nově vysazené poddanské městečko Ronov, kde 

v zakládací listině je odkaz, že se bude řídit právem města Čáslavi.1394

V roce 1359 dostali v listině ze dne 12. listopadu obyvatelé a měsťané Čáslavi od císaře 

Karla IV. ustanovaní o vydržecí lhůtě jednoho roku a jednoho dne nemovitosti. Kdykoliv koupí 

měšťan nebo obyvatel města Čáslavi dům nebo jinou nemovitost a držel ji po dobu jenoho roku a 

dne od doby, kdy se prodávající řádně vzdal před konšely a purkmistrem svého práva a kupec měl 

takovou nemovistost rok a den v řádném vydržení, tak poté i do budoucnosti se u takové 

nemovitosti veškeré naříkání či jiné pře zapovídají.1395 Také tato listina se dochovala v českém 

překladu v knize privilegií z roku 1585 v čáslavském městském archivu.1396

V roce 1490 se uvádí zmínka o ztraceném privilegiu Karla IV z doby kolem roku 1359, 

kterým tento panovník dával právo městu Čáslavi vybírat clo ze zboží do města dováženého, stejně 

tak i z dobytka do města nebo přes město hnaného.1397

Středověké město Čáslav bylo svým založením městem královským, vzniklo jako opora 

panovnické moci, leželo na páteřní komunikaci celé stejnojmenné provincie, Haberské stezce. 

Předcházející přehled listin jen umocňuje význam, jaký mu přikládali čeští panovníci, bylo 

správním střediskem celé provincie. Při pohledu na mapu se nelze ubránit dojmu, že původní 

středověká provincie byla mnohem menšího rozsahu, kdy spravované území ještě ve 12. století 

končilo u Habrů, kde byla celnice doložená v letech a příjmy z ní příslušely zeměpanskému hradu 

                                               
1391Tamtéž, s. 27.
1392Nos Syboto, magister moncium in Kuttis,...
RBM II., s. 1193, č. 2729; CIM II., s. 100–101.
1393Helena ŠTROBLOVÁ a kolektiv, Kutná Hora, Praha, 2000, s. 42–43.
1394In iudiciorum forma quam in agrorum mensura ius Czaslaviensis opidi... CIM IV/fasc. 1, s. 34, č. 19.
1395CIM II., s. 558–559, č. 385.
1396CIM II., s. 559.
1397CIM II., s. 560, č. 386.
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do Čáslavi.1398 Další známý „původní“ okraj této provincie ležel poblíž dnešní Chotěboře v podobě 

hraničního vrchu Palavy (Spalavy) vymezující severozápadní okraj (obr. 107, 109, 110) libického 

újezdu.1399 Je možné, že až teprve po objevu ložisek stříbra asi století poté došlo k pevnému 

administrativním připojení rychle osídlovaného, do té doby převážně lesnatého Jihlavska                 

k Čáslavsku.1400

Čáslav přetrvala v roli centra stejnojmenné provincie, později kraje od 12. století do roku 

1865, kdy byly kraje zrušeny a stala se centrem okresu. V rané fázi vývoje je osídlení předlokační 

aglomerace (obr. 117, 121) doložitelné pouze na nevelkou plochu čáslavského Hrádku a nejbližší 

okolí. Hojné archeologické nálezy z 12. a 13. století pocházejí z mnohem rozsáhlejších ploch.1401 To 

nepochybně signalizuje vzestup významu tohoto místa, který se odrážel v intenzivnějším osídlení. 

Poté co bylo na druhém břehu potoka Brslenky založeno ohrazené královské město Čáslav, tak část 

obyvatel odešla pravděpodobně tam, i když přetrvávající archeologicky doložitelné osídlení 

předlokační aglomerace souběžně s městem svědčí pro to, že se dále rozvíjelo. Patrně si někteří 

měšťané ponechali tamní majetky. Stejně jako se poměrně rychle rozvíjel plnohodnotný městský 

organismus, tak postupně vyprchával život z předchůdce města, i když po určitou dobu žila obě 

sídliště vedle sebe.1402 To je dobře vidět na postupném pramenném ubývání zmínek o tamních dvou 

kostelích. A sice tak, že kostel Panny Marie, který stál na Hrádku a byl s velkou pravděpodobností 

velmi starobylý jako velkofarní kostel na původním hradském centru, je naposledy uváděn v roce 

1407.1403 Kostel sv. Martina, který stál nedaleko pod hradištěm bude mladší, naposledy je zmiňován 

v roce 1533, v roce 1390 již však jako opuštěný.1404 Ani jeden z kostelů nebyl zachycen 

archeologickým výzkumem, zato jejich hřbitovy ano, v obou se dle nálezů přestalo pohřbívat v 15. 

století.1405Toto období lze považovat za definitivní konec osídlení předlokační aglomerace.

Poloha předlokační Čáslavi v době svého vzniku nejpozději v 11. století v sobě zřejmě 

skrývá na rozdíl od Malína který nahradila, zájem Přemyslovců o pohraniční prales směrem 

k Moravě. Nejpozději v té době tedy začala plánovaná kolonizace tohoto lesa, která se nevídaně 

urychlila v polovině 13. století emfyteutickou kolonizací.

                                               
1398CDB II., s. 107, č. 112. Dobner VI., s. 381, č. 1.
1399Josef KALOUSEK, O újezdě Libickém, Památky archaeologické a místopisné 10, Praha, 1874–1877, s. 659.
1400Josef ŽEMLIČKA, Čechy v době knížecí (1034–1198), Praha, 1997, s. 45–46.
1401Václav MOUCHA, Zdeněk SMETÁNKA, Revisní výzkum na čáslavském Hrádku, Archeologické rozhledy 16, 
Praha, 1964, s. 646–654.
1402viz Jan FROLÍK, Zdeněk HAZLBAUER, Petr CHARVÁT, Radka ŠUMBEROVÁ, Martin TOMÁŠEK, Čáslav, 
místo pro život, Čáslav, 1999, s. 11.
1403Alžběta BIRNBAUMOVÁ, Libuše JANSOVÁ, Soupis památek uměleckých a historických v politickém okrese 
Čáslavském, Praha, 1929, s. 116.
1404Alžběta BIRNBAUMOVÁ, Libuše JANSOVÁ, Soupis památek uměleckých a historických v politickém okrese 
Čáslavském, Praha, 1929, s. 117.
1405Alžběta BIRNBAUMOVÁ, Libuše JANSOVÁ, Soupis památek uměleckých a historických v politickém okrese 
Čáslavském, Praha, 1929, s. 116–117.
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NĚMECKÝ BROD 

Rozvoj tohoto města, i když patrně ne vznik byl vázán jako u hornického města na ložiska 

stříbrné rudy v okolí. Jednalo se o město poddanské, které obdrželo svoje městské právo v podobě 

proslulého privilegia z roku 1278 od své pozemkové vrchnosti – Lichtenburků.1406 Jeho osudy ve 

13. století byly spjaty nejenom s těžbou stříbra, která se na jeho konci dostala do útlumu,              

ale i s politickým ambicemi vrchnosti, která je ostatně financovala z výnosů těžby.1407

První výslovná zmínka o tehdy Brodu je z roku1256, kdy biskup olomoucký Bruno jako 

rozhodčí1408 se vyslovil ve prospěch řádu německých rytířů v jejich sporu s vilémovským klášterem 

ve věci sporu o kostely v Mittelberku a Dlouhé Vsi. To nepřímo dokládá již tehdy existující 

bohatství brodské farnosti, když stála oběma institucím za dlouholetý spor, za tímto bohatstvím 

patrně již stála těžba stříbra.1409 O právním režimu se lze vyslovit až z následující listiny z r. 1258, 

kdy se v listině Jindřicha zvaný Pták (magister monetae Heinrich, dicto Ptak), kde se hovoří           

o lánech královských, lánech pana Smila a lánech měšťanů.1410 V další listině z roku 1261 ve věci 

sporu o placení desátku, kterou Smil z Lichtenburka adresoval přímo rychtáři a měšťanům              

v Brodě.1411 Následujícího roku se v téže věci obrací Smil z Lichtenburka k rychtáři, přísežným       

a ostatním úředním osobám ustanoveným v brodské farnosti.1412 Toto jsou první zřetelné doklady   

o lokaci Brodu pomocí emfyteutického práva. Ostatně od roku 1308 je teprve doložen název 

Německý Brod pro převahu německého obyvatelstva.1413

Přímá listina o vysazení Brodu se nedochovala, není však sporu o její existenci v písemné 

podobě, literatura předpokládá emfyteutické založení poblíž staré osady u brodu přes řeku Sázavu. 

Dochovaný kostel svatého Vojtěcha je považovaný za poslední zbytek předlokační osady1414, vlastní 

město bylo vysazeno nedaleko, půdorys náměstí naznačuje možnost velkorysého založení, možná i 

                                               
1406Jiří KEJŘ, Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha, 1998, s. 55–56.
1407 Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 80–95.
1408Bruno, Olomucensis episcopus judex... decidit litem de ecclesiis in Longa Villa et Medio Monte. „Quod cum super 
ecclesiis de Longa Villa et Medii Montis, quas frater Benedictus ordinis fratrum domus Theutonicorum, plebanus in 
Brod, dicebat ad se pertinere eo, quod in limitibus parrochie de Brod essent fundate, Henricum rectorem dictarum 
ecclesiarum... dictus rector coram nobis comparens dominum suum, a quo dictas ecclesias se dicebat habere, videlicet 
dominum abbatem ordinis sancti Benedicti in Willamow in iudicio nominauit.... Datorum in Cremesir a.d. 1256, 20. 
Octobris. 
CDB V, 1974, s. 164–165, č. 90. 
RBM IV., 1892, Annorum 1333 – 1346, addenda et corrigenda. Anni 1256–1260, s. 719, č. 1795. 
1409Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 81.
1410laneis domini regis, domini Zmilonis et civium... CDB V/1, s. 267–268, č. 167.Jan URBAN, Lichtenburkové –
Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 82.
1411...iudici ceterisque in civibus in Brod 
CDB V/1, s. 266 – 288, č. 167 a s. 429–430, č. 288.
Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 82.
1412CDB V/1, s. 476–477, č. 318.
1413Jiří SOCHR, Havlíčkův Brod a staletí, Havlíčkův Brod, 1971, s. 36.
1414Pavel ROUS, Nález středověké keramiky v okolí kostela sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě, Zpravodaj Muzea v 
Hradci Králové 24, 1998, s. 148–155.
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na zeleném drnu. Lokaci nově vznikajícího města řídil pravděpodobně lokátor Wernher, řečený 

Rybář, který převedl nové kolonisty a organizoval výstavbu. V současné době je vysazení města 

tímto mužem považováno prakticky za jisté.1415 Poprvé je Wernher (dicti Piscator) uveden v listině 

z roku 1289,1416 kdy v listině ze dne 22. července je uveden jako rychtář, za finanční obnos přijímá 

od Raimunda z Lichtenburka ves Macourov do svobodné držby on i jeho dědicové.

Rychtář Wernher stál v čele správy města a pod jeho pravomoc spadaly také hornické osady 

brodského rudního okrsku, což dosvědčují listiny, které vydal a které se týkají hornických 

záležitostí. Na listině z roku 1281 je také dochována jeho rychtářská pečet’.1417 Hospodářské 

postavení města Brodu byla dále posilováno právem nuceného skladu,1418 které bylo Brodu odňato, 

datum jeho udělení není známo.1419

Mezi těžbou stříbra na Vysočině s centrem v Brodě, mincovní sférou a správou vznikajícího 

města Brodu byla úzká provázanost. Dokladem toho je královský mincmistr Eberhard1420, který 

jako zástupce královské moci se podílel nepochybně na těžbě, ražbě mince ale i na lokaci nového 

města Brodu.1421 Eberhard rovněž rozsazoval své syny do progresivně se rozvíjejících měst, kde pro 

ně získával nové rychty. Patřila k nim města Čáslav a Kolín (syn Fridrich). Eberhardův syn Ekhart      

se stal v roce 1307 mincmistrem a urburéřem v Kutné Hoře.1422 Pro těžbu stříbra v okolí 

Německého Brodu byly důležité právní zvyklosti známé jako jihlavské horní právo, které s sebou 

přinášeli často cizí horníci.

V roce 1278 bylo Brodu potvrzeno privilegium1423 Smila z Lichtenburka o městských 

právech jako měla Jihlava (z roku 1249). Brodu je udělil Smil před r. 1269. Týkalo se věcí trestních, 

civilních i soudních. Měšťané dostali právo kšaftu i volného dědění majetku mezi příbuznými.         

Z městského soudu šlo odvolání k vrchnosti (Lichtenburkové), která si vyhradila právo soudit pře 

mezi měšťany a svými služebníky nebo obce proti rychtáři a konšelům.1424 Takto je dobře doloženo 

užívání německého práva v Brodě, jistě i v souvislosti s etnicitou osadníků překotně se rozvíjejícího 

                                               
1415Ladislav MACEK, První písemná zmínka o Havlíčkově Brodě – příspěvek k nejstarším dějinám města, Acta 
universitatis Carolinae, – philosophica et historice 5, z pomocných věd historických 14, 1996, s. 117–124.
1416...Wernheri iudicis in Brod...villam que Macerov nuncupatur cum agris singulis et universis ad eandem villam 
spectantibus videlicet pratis, pascuis, piscationibus et hiis similibus,... CIM II., s. 107, č. 42. CDB V/1, s. 682, č. 461.
Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 83.
1417RBM II., s. 536–537, č. 1240.
Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 84.
1418CDB V/2, s. 179–180, č. 590.
1419Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 85.
1420Josef ŠUSTA, Dvě knihy českých dějin. Kus středověké historie našeho kraje. Kniha první: 
Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 1300–1308; Praha 1926, s. 60.
1421František HOFFMANN, Mincmistr Eberhard, Pražský sborník historický 12, 1980, s. 70–84.
1422Vratislav VANÍČEK, Velké dějiny zemí Koruny české, svazek III. (1250–1310), Praha, 2002, s. 323.
1423CIM II., s. 61–71, č. 23. CDB V/2 s. 596–604, č. 873.
1424CIM II., s. 61–71, č. 23.
Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1207, pozn. č. 1.
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brodského stříbrného revíru. Listina z roku 1278 je dokladem velmi časného průniku jihlavského 

horního práva do okolí Jihlavy, což nepřekvapí při jeho blízkosti.1425 Ovšem je pozoruhodné, že 

Německý Brod se velmi záhy vymanil ze závislosti na jihlavě, neboť není dochováno žádné naučení 

ani nález do toho města.1426

Prvky emfyteutického práva jsou dobře vidět na uspořádání pravomocí rychtáře Wernhera, 

který byl zároveň rychtářem nad okolními horami a soudil i poddané z vesnic spadající pod Brod. 

Městský soud je poprvé uveden jako domus iudicis v privilegiu z roku 1278 a poplatky plynoucí     

z jeho činnosti se dělily mezi rychtáře (iudex, richterius) a přísežné (iurati). Z privilegia uděleného 

roku 1278 bohužel nevyplývá, jaký byl podíl lichtenburské vrchnosti na soudních poplatcích. 

Předpokládá se jako nepochybně existující zdroj příjmů pro vrchnost, patrně z rychtářových dvou 

třetin.1427

Jiří Sochr analyzoval nejstarší dochovanou městskou knihu trhovou z období 1379 – 1404, 

která dokládá, ostatně již její název sám výhradní používání emfyteutického práva v běžném životě 

města.1428 Stejně jako o vzrůstajícím významu řemeslné výroby a obchodu, které postupně 

nahradily upadající dolování stříbra, v čemuž městu napomohla jeho poloha na Haberské stezce. 

Čáslav na rozdíl od Německého Brodu byla centrem stejnojmenné provincie, v době nejvýše tří 

desítek let si s ní Brod významem nezadal, jako centrum významného rudního okrsku, téměř 

srovnatelného s Jihlavou, výslovná zmínka o sídle královských urburéřů v Brodě také o něčem 

svědčí. Toto období stříbrné konjunktury mělo poměrně krátké trvání, definitivně je ukončil objev 

pohádkově bohatých ložisek stříbra v Kutné, kam se také odsunul kapitál a pracovní síly. 

Další úder dopadl na Brod v době husitských válek, kdy bylo město zničeno1429 a od té doby 

zůstávalo až do novověku malým poddanským městem, které „trpělo“ se svou vrchností. To byl

ostatně důvod, proč Brodští nelitovali sil především však finančních prostředků, aby dosáhli 

povýšení na město královské. Toto jejich úsilí bylo završeno úspěchem až v roce 1637 kdy obdrželi 

od panovníka privilegium o povýšení na královské město.1430

Brod se tedy vyvinul z malé předlokační osady, k jeho vysazení došlo v souvislosti 

s prudkým rozvojem těžby stříbra, která s sebou přivedla množství osadníků. Tento explozivní 

rozvoj trval pouze několik desítek let, již na konci 13. století skončil s rozvojem Kutné Hory. 

Emfyteutická lokace města a okolních vsí se zato postarala o trvalejší základy zemědělské výroby, 

zisky z ní nebyly zdaleka tak oslnivé zato trvalé. Tomu vděčil Brod a okolí za další rozvoj.

                                               
1425František HOFFMANN, K pracím o dějinách horního práva, Právněhistorické studie 23, Praha, 1980, s. 161–199.
1426Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 92.
1427Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 114.
1428Jiří SOCHR, Havlíčkův Brod v době předhusitské, Havlíčkobrodsko 1, Havlíčkův Brod, 1988, s. 7–34.
1429Jiří SOCHR, Havlíčkův Brod a staletí, Havlíčkův Brod, 1971, s. 36–38.
1430Jiří SOCHR, Havlíčkův Brod a staletí, Havlíčkův Brod, 1971, s. 88–89.
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CHOTĚBOŘ

O vysazení města nejsou žádné přímé listinné údaje. Moderní a důkladnější zpracování 

středověkých dějin tohoto města se objevilo až v době zcela nedávné.1431 Tato detailní studie mění 

dosavadní zažité náhledy na vznik a vývoj Chotěboře jako městského organismu. Třeba i v tom,   

že nepovažuje roli dolování stříbra za nějak podstatnou, či jenom významnou jako činitele, který 

urychloval vývoj města a jeho lokaci. Přesně naopak, zatímco není sporu o významu sousedního 

města (Havlíčkova) Brodu jako skutečného centra lichtenburského „stříbronosného dominia“       

na Vysočině, je nyní považována těžba stříbra v okolí Chotěboře za nevýznamnou, zdali vůbec 

existující.1432 Není sporu o tom, že před emfyteuticky vysazným městem se v těchto místech 

rozkládalo starší osídlení, v roce 12651433 daroval Smil z Lichtenburka zdejší kapli a desetinu 

výnosu místní celnice. 

V roce 1278 je Chotěboř uvedena jako město1434, které je vyjmuto z pravomoci Brodu. 

Výklad této listiny je také předmětem diskusí, Chotěboř je nutné považovat spíše za městečko1435, 

další označení Chotěboře jako panské, poddanské město na stejnojmenném panství pochází až 

z Berní ruly v roce 1653.1436 V roce 1331 udělil Jan Lucemburský Chotěboři jihlavské horní 

právo.1437 Analogicky lze usuzovat, a v tom panuje v literatuře shoda, že k emfyteutickému 

vysazení Chotěboře došlo nejpozději v letech 1265–1278.1438 V listině je použito termínu oppidum, 

takže je vhodnější a přesnější hovořit o Chotěboři v této době jako o městečku.1439 Chotěboř sice 

ležela na dálkové komunikaci, podobně jako Brod, ovšem jeho významu zdaleka nedosahovala. 

Řazení mezi města vděčí Chotěboř mimo jiné také poměrně velkorysé a rozlehlé půdorysné 

dispozici náměstí.1440

Chotěboř byla lokálním centrem zemědělské oblasti, ležícím na dálkové komunikaci. K její 

lokaci došlo v průběhu druhé poloviny 13. století. To byla doba kdy se okolí zemědělská krajina 

měnila, docházelo k emfyteutickému vysazování nových vesnic, k zániku některých starých. 

Emfyteuse krajinu zcela změnila, tato změna proběhla nejpozději před polovinou 14. století.

                                               
1431Tomáš SOMER, Dějiny Chotěboře do roku 1331, Havlíčkobrodsko 23, 2009, s. 34–56.
1432Tamtéž, s. 47–49.
1433CDB V/1, s. 681, č. 460.
RBM II., s. 194, č. 502.
1434RBM II., s. 478, č. 1119.
1435Tomáš SOMER, Dějiny Chotěboře do roku 1331, Havlíčkobrodsko 23, 2009, s. 45–46.
1436František BENEŠ, Berní rula 11, kraj Čáslavský II., Praha, 1955, s. 1037.
1437Joannes...rex ac Lucemburgensis comes...opidi nostri Chotiebors...perpetuis temporibus gaudere et perfrui iuribus, 
quibus dilecti nobis cives et civitas Iglaviensis...
CIM IV., f. 1, s. 51, č. 36.
1438Tomáš SOMER, Dějiny Chotěboře do roku 1331, Havlíčkobrodsko 23, 2009, s. 49.
Jan URBAN, Lichtenburkové – Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha, 2003, s. 98–99.
Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1214.
1439Tomáš SOMER, Dějiny Chotěboře do roku 1331, Havlíčkobrodsko 23, 2009, s. 55.
1440Tomáš SOMER, Dějiny Chotěboře do roku 1331, Havlíčkobrodsko 23, 2009, s. 47.
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POČÁTKY KUTNÉ HORY

Vznik Kutné Hory se klade před rok 12761441, kdy je zmíněn jako svědek Gotfrid od 

Hory,1442 ale ještě o dva roky později byla bezvýznamnou osadou, nikoliv městem, o čemž nepřímo 

svědčí listina ze 30. června 1278, kterou král Přemysl Otakar II. vrací sedleckým cisterciákům 

silvam dictam Bor, rozkládající se jacentem inter Coloniam et Chazlauiam, přísně vzato se tento les 

nalézá v blízkosti Kutné Hory směrem ke Kolínu, ale v tého době patrně byla vznikající osada příliš 

nevýznamná a možná i nedlouho předtím vzniklá, aby stála písaři listiny, která vznikla per manus 

mag. Henrici, protonotarii nostri1443, za zmínku při lokalizaci tohoto rozsáhlého lesa. 

Zpočátku se živelně vznikající město řídilo právem Jihlavským, až později nechal připravit 

Václav II. pro celé České království nový zákoník. Nesprávně byl považován za horní řád pouze 

pro Kutnou Horu.1444 Tento nový horní zákoník – Ius regale montanorum vznikal v Kutné Hoře 

kolem roku 1300 1445 Někdy se mylně soudí, že tento zákoník způsobil konstituování Kutné Hory 

jako města.1446 Tento nový zákoník se však měl za základ právo používané v Jihlavě, v podobě 

takzvaného Německého práva.1447 Ostatně toto velké zákonodárné dílo, které mělo nahradit 

jihlavské horní právo potkal osud podobný jako další velké středověké kodifikace, pro odpor 

šlechty nebylo přijato.1448 Horní právo představovalo ve středověku samostatné právo, které se 

uplatňovalo vedle práva městského, a které nabývalo na významu s rozvojem těžby stříbra v 

Čechách od čtyřicátých let 13. století. Kutnohorské doly se tedy rozvíjely na konci vlády Přemysla 

Otakara II., byly spravovány vlastními úředníky, ale zároveň podléhaly právním okruhům 

sousedících měst Kolína a Čáslavi.1449 Jihlavské a kutnohorské horní právo vycházelo ze dvou 

základních, i když nikde výslovně nevyjádřených principů. Za prvé z oddělení práva na nerostné 

bohatství od vlastnictví půdy a z ní vyplývající druhá zásada, nepatří li jako nerosty jako součást 

pozemku jeho vlastníkovi, může se tedy kdokoliv pokoušet o jeho získávání, pokud si splní určité 

podmínky k panovníkovi a vlastníkovi pozemku.1450

Živelný vznik Kutné Hory způsobil, že mechanismus emfyteuse se v jejích počátcích 

neuplatnil, alespoň pro to nejsou doklady, což je dáno právě nahodilým, bezplánovitým vznikem 

                                               
1441Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1228.
1442CDB V/2, s. 501, č. 809.
1443RBM II. s. 481, č. 1123.
1444Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 100.
1445Helena ŠTROBLOVÁ a kolektiv, Kutná Hora, Praha, 2000, s. 44.
1446Tomáš BOROVSKÝ, Správa města a radní vrstva v předhusitské Kutné Hoře, in: Historie 96, Studentská vědecká 
konference, Hradec Králové 1997, s. 59–83.
Libor JAN, Václav II. a struktury panovnické moci, Brno, 2006, s. 172.
1447Jaroslav BÍLEK (ed), České horní právo II, Ius regale montanonurm, Příbram 1978.
1448Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 100.
1449Libor JAN, Václav II. a struktury panovnické moci, Brno, 2006, s. 158.
1450Adolf ZYCHA, Das böhmische Bergrecht der Mittelalters auf Grundlage des Bergrechts von Iglau I., Berlin 1900, s. 
56–62.
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jednotlivých osad, jako shluků provizorních obydlí, stojících v blízkosti těžních šachet.1451 Jejich 

vznik přímo v místech rudních výchozů se řídil aktuální potřebou a všední živost z důvodů 

praktických podléhal zásadám horního práva. To je vidět z arbitrážní listiny vydané 14. listopadu 

1289, kde je uveden Syboto, magister moncium in Kuttis.1452 Ve svých počátcích totiž byla hornická 

osada Kutna řízena horními úředníky a panovníkem dosazeným mincmistrem. Podobně jako jsou 

tito úředníci doloženi z dřívějšího období v okolí Jihlavy a Německého Brodu. Jednu takovou 

středověkou osadu, která v představách o vzniku města hrála značnou úlohu, to pro její název 

Antiqua Cuthna byla považována za předchůdce města, tak právě takovou osadu odhalil 

archeologický průzkum v blízkosti dodnes stojícího kostela Všech svatých (obr. 205).1453 Je 

zmíněna v jediné dochované listině, kterou vydal papež Urban V., ve sporu o farní kostel v Malíně 

z roku 1369.1454 Až pozdější výzkum odhalil relikty dolování přímo v osadě a další doklady hmotné 

kultury týkající se přímo dolování z období přelomu 13. a 14. století.1455 Je spolehlivě je doloženo, 

že nově se rodivší město v místech vznikajících šachet se nalézalo na pozemcích sedleckého 

kláštera, které v těchto místech hraničily s pozemky jiné vrchnosti – pražské kapituly. Nepřekvapí 

tedy doložené hraniční spory o důchody z farností bohatnoucího města.1456 Tyto spory jsou 

doloženy až z první čtvrtiny 14. století, kdy se ve sporu angažovali také měšťané Kutné Hory, 

můžeme tedy říci, že jejich účast svědčí o plnoprávném městském organismu Kutné Hory, kdy se 

nejednalo pouze o horní správu, nýbrž také správu městských záležitostí. Sedlecký klášter tak 

důsledně hájil svoje patronátní práva k provizorním kaplím, stojícím v blízkosti těžních šachet, 

z nichž později, v průběhu desítek let postupně vznikly kamenné svatostánky, již jako součást nově 

budovaného městského organismu.1457 Spory o tato patronátní práva se táhly velmi dlouho, protože 

v nich byly zafixovány staré právní vztahy, které se ustavily ještě dávno před živelným vznikem 

Kutné Hory.1458 Dosti podstatná otázka vztahu sedleckého kláštera k dolování a tím i ke vzniku 

města zůstává zatím stranou moderního badatelského zájmu.1459 Na druhou stranu bylo opraveno 

                                               
1451Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1229.
Jaromír ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha, 1916, s. 57.
1452RBM II., s. 1193, č. 2729; CIM II., s. 100–101.
1453Zdeněk SMETÁNKA, Nálezy ze zaniklé osady Antiqua Cuthna u Kutné Hory, Archeologické rozhledy 14, Praha, 
1962, s. 267–268.
1454 …super predicta parrochiali ecclesia…Omnium sanctorum in Antiqua Cuthna…
Jaromír ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha, 1916, s. 115.
1455Jarmila VALENTOVÁ, Hornická osada Antiqua Cuthna, realita pohledem archeologického výzkumu, Vlastivědný 
sborník Kutnohorsko 1/99, Kutná Hora, 1999, s. 16–19.
1456Josef Václav ŠIMÁK, České dějiny I/5: Středověká kolonisace v zemích českých, Praha, 1938, s. 1230.
Jaromír ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha, 1916, s. 57.
Jiří MAJER, K nejstarším právním dějinám Kutné Hory, Právněhistorické studie č. 4, 1958, s. 131–152.
1457Jaromír ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha, 1916, s. 57.
1458Jaromír ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha, 1916, s. 41.
1459Vojtěch VANĚK, Václav II. a struktury panovnické moci, recenze knihy Libor JANA in: Vojtěch VANĚK a Jiří K. 
KROUPA(eds.), Slavníkovci ve středověkých dějinách, Antiqua Cuthna 2, Praha, 2007, s. 184.



207

lety traktované tvrzení o „sběhu ke Kutně“, tradované od dob Josefa Šusty.1460

Pro právní poměry nově vznikajícího města je důležitá arbitrážní listina mezi horní osadou 

a městy Kolínem a Čáslaví o užitky v pevně stanoveném prostoru a právní jurisdikci nad ním.1461 Je 

pravděpodobné, že dohoda byla vynucena mimořádnými poměry, ke kterým docházelo nejspíše 

proto, že samospráva nově vznikajícího města se cítila nezávislá na městských radách obou 

sousedních měst, které v souladu s jihlavským městským a horním právem do tohoto prostoru 

zasahovaly. Všechna toto tři města totiž přijala svoje právo z Jihlavy a jako vrchní stolici mu 

podléhala.1462 Toto arbitrážní rozhodnutí se netýká osídleného prostoru, nýbrž metis moncium inter 

dictas ciuitates a ve vymezení hranic tohoto prostoru, v listině bohužel stručného a tudíž 

zavdávaného prostoru pro nejasné hypotézy1463 se výslovně uvádějí doly na drahé kovy, montes 

argentifodinarum aut argentifodine.1464

Nové právní poměry a zvyklosti se uplatnily při vyměřování nových šachet, stejně jako 

vytyčovali agrimensores zemědělská pole, tak vznikala pole důlní s přesně určenými vlastnickými 

vztahy. Stejně vznikaly rozměřené parcely nově vznikajícího města, Kutné Hory.

V souvislosti s rychlým rozvojem tohoto města bylo nutné zásobovat potravinami tuto 

možno použít tohoto slova, průmyslovou aglomeraci. Vzrůst spotřeby potravin jako poptávky po 

nich stimuloval nabídku, která vedla ke změnám v hospodaření, ke vzniku nových vesnic, zakládání 

hospodářských dvorů. Nemusí být náhodou, že první listinná zmínka o existenci Hory pochází ze 

smlouvy o emfyteutickém vysazení již existující vesnice Bylany.

Kutná Hora vznikla rychle a živelně přímo u ložisek stříbra. Jejich objevení znamenalo 

prudké změny v krajině, která se do té doby vyvíjela pomalu, zemědělskou kolonizací. Vznik 

horních osad, jejichž shluk dal v průběhu několika desítek let vzniknout městu působil svojí 

„průmyslovou“ podstatou jako nový do značné míry cizorodý prvek v zemědělské krajině, která 

byla pomalu a dlouhodobě kultivována dvěma velkými pozemkovými vlastníky, sedleckým 

klášterem a pražskou kapitulou.

Příval nových obyvatel, prudký rozvoj peněžnictví, rozvoj místního trhu, to vše způsobilo 

tlak na zvyšování zemědělské produkce, přestavbu zemědělské krajiny. Přesto, stejně jako v případě 

[Havlíčkova] Brodu je třeba říci, že po odeznění konjunktury těžby stříbra se projevila důležitost 

zemědělské krajiny jako zdroje příjmů. Pramene jehož obraz na dlouhou dobu zásadně změnila 

právě emfyteutická kolonizace 13. století.

                                               
1460Libor JAN, Václav II. a struktury panovnické moci, Brno, 2006, s. 154–155.
1461RBM II., s. 1193, č. 2729; CIM II., s. 100–101.
Její výklad viz: Helena ŠTROBLOVÁ a kolektiv, Kutná Hora, Praha, 2000, s. 42–43.
1462Renata PISKOVÁ a kolektiv, Jihlava, Praha, 2009, s. 100–103.
1463Helena ŠTROBLOVÁ a kolektiv, Kutná Hora, Praha, 2000, s. 4–43.
1464 RBM II., s. 1193, č. 2729; CIM II., s. 100–101.
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Sledování nástupu německého práva ve sledovaném území Čáslavského kraje ukázalo jeho již 

běžný výskyt v polovině 13. století, kdy je výslovně doložena jeho mladší forma, emfyteuse. Jeho 

existence ve starší fázi 13. století je doložena jen nepřímo. Tak například je to otázka imunizování 

velkých klášterů v oblasti (Vilémov, Sedlec) nebo jednotlivé dochované smlouvy dokládající vznik 

klášterního velkostatku (Vilémov, Sedlec a Želiv, ale i Drobovice). Nutnost hospodárněji využívat 

pozemkový majetek s sebou nesla potřebu scelování majetkových domén a zvyšování výnosů z 

nich. Protože řada pozemkových vrchností, ať světských, tak církevních, byla ve sledovaném, 

předhusitském období zadlužena, lze předpokládat snahu zvyšovat výnosy, čehož se dalo dosáhnout 

převodem naturální renty na peněžní v souvislosti se zavedením emfyteuse.

Přestože výslovných dokladů, emfyteutických smluv se dochovalo jen několik, ojedinělé 

zmínky či nepřímé doklady svědčí o převládnutí emfyteuse v oblasti nejpozději v průběhu            

14. století. Ostatně je třeba vzít v úvahu, že tato oblast, byla stejně jako celé Čechy postižena ještě 

na konci 13. století škodami způsobenými cizími vojsky po bitvě na Moravském poli.1465 Existence 

řady pustých vesnic, či celých oblastí (bojanovský újezd) vyvolávala otázku, zdali tyto obnovit. 

Pokud ano, je použití emfyteuse k novému uspořádání plužiny, vzniku vesnické samosprávy, velmi 

pravděpodobné, v případě celého bojanovského újezdu jisté.

Samostatnou otázkou je uplatnění emfyteuse v oblasti německobrodského rudního okrsku, 

kde je doložen příliv německých horníků.

Nástup emfyteutického práva v Čáslavské provincii lze sledovat v jeho vyhraněné podobě 

již v roce 1252, kdy je doloženo v Kronice Jindřicha Řezbáře. V témže roce byla uzavřena nejstarší 

byť v opise dochovaná emfyteutická smlouva týkající se statků Vyšehradské kapituly. To znamená, 

že v této době kolem poloviny 13. století se již hojně vyskytovala, aniž by však bylo patrné,          

zda v té době převažovala.

Další emfyteutické smlouvy jsou ve sledované oblasti doloženy v r. 1276 (sedlecký klášter     

a v r. 1279 (vilémovský klášter). Dále pak vysazení městečka Ronova v r. 1307 a vysazení pustých 

vesniček, (vilulae) v bojanovském újezdu v roku 1329. Vůbec nejstarší dochovanou emfyteutickou 

smlouvou je listina z roku 1252 uzavřená mezi lokátorem Jinřichem a Vyšehradskou kapitulou.

Představa, že nejstarší prvky německého práva, později emfyteuse v oblasti lze spojit             

s imunitami panovníka pro velké církevní ústavy, se ve sledované oblasti nepotvrdila. Exempční 

                                               
1465Neodvažuji se říci o klášterech vzdálenějších od města Pražského, že by byly něco podobného zakusily, protože 
trpěly mnohem hůře. Z nich nejvíce byl postižen Vilémov, protože u něj stál král Rudolf dvakrát s veškerou svou mocí a 
braniborský markrabí a knížata polská se tam sešla. Také vznikl nesmírný počet požárů po celých Čechách ve vsích i v 
městech a chudí byli okrádáni o dobytek, koně i jiná zvířata, o rozmanitou drůbež, o šatstvo, obilí i píci čtvernožců.“
Příběhy krále Přemysla Otakara II., in: FRB II., 1874, s. 332.
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listina pro vilémovský klášter sice obsahuje zmínku o usazování na území kláštera, ale na území 

žďárského kláštera je imunita z r. 1272, když při jeho založení v pomezním lese v roce               

1252 jsou uvedeny postupy již pro emfyteusi obvyklé. Je tedy patrné, že emfyteuse byla od 

poloviny 13. století obvyklá, a imunitní listiny představovaly skutečně jen vynětí církevních 

vrchností z pravomocí beneficiárních úředníků, proces, který se urychlil po roce 1222, po velkém 

privilegiu pro církev. Prvky německého práva v nich uvedené, znamenají jejich použití v běžném 

životě, nikoliv jejich časnou formu.

Nepřekvapí objevení se prvních dokladů emfyteuse kolem poloviny století velké změny, 

kterou bylo 13. století, kdy do centrálních partií Vysočiny dorazili horníci z německých krajin i jiné 

skupiny obyvatelstva, kteří s sebou přinášeli nové právní zvyklosti. Právě pronikání raných forem 

německého práva, nejenom emfyteuse, představuje problém zkoumání obtížně řešitelný pro 

nedostatek pramenů.

To je vidět na příkladu známé listiny vymezující farní obvod v Rynárci na Pelhřimovsku, 

kdy jde patrně o doklad přebírání jednotlivých prvků německého práva (lánů) v této oblasti.

Stejně tak existence Lhot je považována za doklad lhotního zřízení, které přinesly 

emfyteutické smlouvy ve vyspělém 13. století, ovšem jejich nejstarší doklady ukazují na možnost 

přebírání právních prvků ze Západu, do prostředí českomoravského pomezí.

Existence rozsáhlých kolonizačních újezdů v Čáslavské provincii ještě před rokem 1250, 

jako je libický újezd, dále Slubický les v zakládací listině Drobovické komendy z r. 1242, stejně tak 

les v místech zďárského kláštera ukazují, že kolonizační činnost a s ní spojený rozsáhlý nástup 

emfyteuse ještě nedoznala svého běžného rozšíření.

Pokud lze srovnat časový nástup vyhraněných forem emfyteuse v písemných pramenech      

a s tím související zahájení reorganizace zemědělské krajiny jinde v Čechách, především v takzvané 

staré sídelní oblasti, na jejím samém okraji (z geografického hlediska) leželo jádro statků 

vilémovského kláštera, tak výzkum ji doložil jako pokročilejší formu, kdy od jeho objevení 

v příhraničních oblastech Moravy a krátce poté i Čech, se emfyteuse měnila, konkretizovala a šířilo 

se její použití i v oblastech bez vazby na přicházející etnicky německé obyvatelstvo. Jeho osídlení   

je spolehlivě doložené na panství vilémovského kláštera v souvislosti s exploatací stříbra jižně       

od Havlíčkova Brodu, ale i v okolí Vilémova a na Čáslavsku. V užším slova smyslu, nikoliv ve 

smyslu Čáslavska jako kraje, se německé obyvatelstvo uplatnilo až v souvislosti s rozvojem těžby 

stříbra v Kutné Hoře na přelomu 13/14 století.

Sledovaná oblast bývalé Čáslavské provincie je značně rozsáhlá, již samo užší Čáslavsko 

jako oblast širšího údolí řeky Doubravy, hřeben Železných hor, směrem z Čáslavska vybíhající 

bojanovský újezd představuje podnětný region ke sledování kolonizačních procesů a s ním spojený 
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nástup emfyteuse. Samostatný problém mimo rámec vlastní zkušenosti autora představuje hornická 

činnost v jihlavském a německobrodském rudním okrsku spojená s masivním přílivem nových 

obyvatel, nejenom horníků, ale i obyvatel nově vznikajících případně obnovovaných, 

znovuvysazovaných vesnic, kteří představovali personální substrát emfyteutických procesů. 

Je samozřejmé, že další výzkum ve sledované oblasti má svoje nevyužité možnosti.            

Za všechny je možné zmínit dosud jen minimálně využité, pokud vůbec, prameny k historii 

městečka Vilémova, sice z raného novověku, které však patrně obsahují informace, z nichž lze 

soudit na starší situaci.1466

Nástup emfyteuse jako mladší, vyhraněné formy německého práva je na Čáslavsku možno 

pozorovat jako běžný jev po polovině 13. století, s tím, že v průběhu druhé poloviny a počátkem 14. 

století se stává zcela běžným. Doložení jeho počátků je problematické, v pramenech se objevuje 

poměrně „náhle“ jako již vyhraněný jev. Lze předpokládat, že kromě nedochovaných 

emfyteutických smluv, které zanikly se zničením substrátu, na kterém byly napsané, totiž listin, 

existovala také forma ústní smlouvy, která zpočátku převažovala. Teprve rozšířený nástup psané 

listiny, v souvislosti se změnou náhledu především velkých feudálů na písemnou formu, s sebou 

přinesl zvýšenou frekvenci listin, tedy i emfyteutických smluv.

Již samo hledání právního rámce změn, které přineslo 13. století, si vyžádalo písemnou 

smlouvu v rámci německého práva, které představovalu ius stabile et firmum. Ovšem ve smyslu 

trvalosti a pevnosti založených právních vztahů, jako právní systém se přirozenou cestou vyvíjelo. 

Tyto změny můžeme velice dobře pozorovat na Čáslavsku, především v jeho okrajových, lesnatých 

partiích na zemském pomezí, mezi Čechami a Moravou. Rozsáhlá lesní území, přímo předurčená    

k nějakému využití, se jakoby nabízela k zakládání nových vesnic, či jinému hospodářskému 

využití těchto oblastí. Pronikání osídlení, nových osadníků, kolonistů, můžeme pozorovat již od   

12. století, byť na základě útržkovitého písemného materiálu nebo díky pomocným metodám. 

Dokladem změn 13. století, kdy bylo nutné přesněji vést účetnictví nově a přesněji 

vyměřených lánů, které byly samy o sobě zdanitelnou jednotkou, podobně jako celá popluží, je 

zavedení a dochování nejstarších urbářů. Na Čáslavsku jsou to urbáře žďárského a sedleckého 

kláštera spolu s doklady Vyšehradské kapituly, stejně jako účty drobovické komendy, které nás 

informují o detailech hospodaření a vyúčtování jednotlivých položek.

Zakládání klášterů ve 12. století nepřímo dokládá snahu kultivovat krajinu, zvyšovat výnosy 

z ní. Také na Čáslavsku je možné pozorovat „konec starých časů“ spočívající v postupném 

                                               
1466Jedná se o Knihu pamětní z let (1582) 1670–1835, evidovanou pod číslem 1, která má 74 folií (tj. 148 stran) a pod 
číslem 2 Knihu smluv z let 1575–1661, která má 83 folií (tj. 166 stran). Inventáře fondu Archiv obce Vilémov, Státní 
okresní archiv Havlíčkův Brod.
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rozvolňování beneficiární hradské soustavy a nástup nové fiskální, a nejenom této formy ústřední 

správy. Stará hradská centra zanikají, vznikají nová, obvykle v jejich blízkosti, ač to není pravidlem. 

Ukázkovým příkladem je vznik města Čáslavi, nepochybně emfyteutickou lokací, zčásti na 

„zeleném drnu“, v blízkosti postupně zanikajícího staršího správního centra, jehož funkce byla 

postupně přebírána vzmáhajícím se městem. Naopak živelným dokladem vzniku města je Kutná 

Hora, kde městská správa vznikala postupně, v průběhu desítek let po objevu stříbrných ložisek. 

Také je možné na Čáslavsku sledovat rozvoj městeček, u nichž došlo k postupnému oslabení 

progresivních vývojových tendencí směřujících k městu, a následnému utlumení významu. To je 

dobrý příklad Smrdova v údolí Sázavky, stejně jako nedalekého Vilémova, Habrů a Uhelné 

Příbrami. 

Také na Čáslavsku můžeme pozorovat procesy, ale poměrně později, než jinde v Čechách, v 

souvislosti, přesněji řečeno ve stejném období probíhající, jako je nástup emfyteuse. Jsou to 

dozvuky zápasu biskupa Ondřeje o svobody zemské církve, které neskončily vydáním „velkého“ 

privilegia v roce 1222. Jedná se o proces imunizování velkých církevních ústavů v sledované 

oblasti (Vilémov, Sedlec, Žďár), čili vynětí z pravomocí beneficiárních úředníků. Již samo založení 

těchto klášterů lze chápat jako snahu a to již ve 12. století vyjmout celé rozsáhlé oblasti                   

z pravomocí beneficiární šlechty a zajistit souvislé majetkové celky jako korunní majetek. Zajisté 

jako korunní majetek ve smyslu fiskálních dávek Majetek, který bylo nutné dále kultivovat, 

řekněme reformovat, čili zvyšovat jeho hospodářskou výtěžnost. 

Emfyteuse jako vhodný právní nástroj těchto změn představovala zvláště v listinné podobě 

vhodný substrát, který provedené změny zaznamenal, určil jak mají vypadat, jak provést v praxi, ale 

také stabilizoval nové právní poměry do budoucnosti. Zatímco zejména polské bádání a to již v 

meziválečném období věnovalo procesu imunizace velkou pozornost, spatřujíc v něm přímého 

předchůde neboli ranou formu německého práva (a tím i emfyteuse), tak to se ve sledovaném 

regionu nepotvrdilo. Imunizování velkých církevních ústavů na Čáslavsku proběho až v době, kdy 

emfyteuse byla ne snad obecně rozšířenou, ale již běžnou právní formou. 

Její zavedení ve 13. století a obecné rozšíření ve století následujícím nepřineslo automaticky 

pouze klady. Je nesporné, že tyto zpočátku právní zvyklosti s sebou přinesly pozitivní ekonomické 

aspekty, ať již zvýšení výnosů nejenom reformovaných vesnic ale i nově založených, potažmo 

celých panství, ale i sporné momenty. Skutečnost, že její zavedení nelze považovat za 

samospasitelné ve složitých ekonomických procesech 13. století je doložitelná v tom, že většina 

velkých klášterů, která měla pozemky v kolonizačních oblastech českomoravského pomezí, své 

statky převáděla na německé právo, na přelomu 13. a 14. století byl tento proces v podstatě u konce, 

ale to se již nacházely v krizi, z níž se nakonec nedokázaly vymanit. Bylo by příliš schematisující 
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vidět v nástupu emfyteuse příčinu takové krize, což je samozřejmě nesmyslné, nicméně je dobře 

vidět, že její rozšíření s sebou nepřineslo samozřejmé rozšíření hospodářské prosperity velkých 

hospodářských celků, často tomu bylo přímo naopak. 

Stejně tak jsou zajímavé výsledky sledování osudů komendy německých rytířů                     

v Drobovicích nedaleko Čáslavi. Je nutné opustit přímočaré stereotypy, které se při bližším 

zkoumání nepotvrdily. Ačkoliv tato komenda patřila k nejvýznamnějším v Čechách, což je vidět na 

jménech osobností řádu, které byly v tamním chrámu pohřbeny, tak její činnost v oblasti 

nezanechala hlubší stopu. To nelze svádět jen na devastující husitskou revoluci, protože komenda, 

stejně jako sousední církevní statky jiných řeholí byla počátkem patnáctého století silně zadlužená. 

Stejně tak se nedá doložit představa, že by došlo v jejích vesnicích k nějakému většímu přílivu 

německého obyvatelstva. Prokazatelné je založení pouze jediné vesnice tímto klášterem,                  

a to Kozohlod. Ačkoliv tento řád se měl prvoplánovitě věnovat kultivaci krajiny v severovýchodní 

Evropě a čerpal svoje zkušenosti z rozvinutých německých krajin, tak nic z toho zde automaticky 

nevedlo k výraznějšímu rozvoji. Naopak se zdá, že již existující vesnice, které získal donační 

listinou dále rozvíjel pouze pomocí běžných způsobů místně obvyklých. 

Nejenom církevní velkostatky máme možnost sledovat v procesu zavádění emfyteuse.       

Na českomoravském pomezí to byli především Lichtenburkové, nejenom jako významní donátoři 

žďárského kláštera, ale také sousedé benediktinů ve Vilémově, jehož vesnice nebo i celý újezd si 

pronajímali za účelem zreformování a čerpání užitků ad dies vitae. Když pomineme sekularizační 

aspekty této činnosti, tak se nezdá, že by v této činnosti dosahovali jen samé úspěchy. Je sice 

nepopiratelná jejich úspěšná činnost v rozvoji těžby stříbra na Brodsku, jako čistě podnikatelská 

záležitost, kde také zakládali nové osady, ale v tomto ohledu nelze říci, že by jimi budovaný 

velkostatek byl prostý hospodářských potíží, především zadlužení.

Zatímco v případě Lichteburků je k dispozici byť značně torzovitý listinný materiál, tak       

u drobných šlechticů jsme odkázáni na pouhé jednotlivosti, ojedinělé smlouvy, obvykle s nějakým 

klášterem. Pokud lze sledovat ekonomiku vilémovského kláštera, tak je vidět, jak jednotliví drobní 

feudálové, kteří měli pronajaté jednotlibé vesnice, obvykle s hospodářskými dvory, využívali 

hospodářské tísně kláštera, jeho potřeby hotových peněz k tomu, aby si pronajímali, obvykle 

emfyteuticky (to byla ještě pro vlastníka výhodnější varianta, protože byla spojená se strukturální 

přestavbou a reformováním vesnice) nebo jako prostou zástavu za vrácení půjčených peněz.

Zavedením emfyteuse v průběhu 13. století byly zafixovány výsledky přestavby zemědělské 

krajiny, ke které v té době došlo. Tyto změny vykázaly značnou životnost, když je zachytil v podobě 

katastrálních map Stabilní katastr v devatenáctém století a jednotlivé polní lány zanikly až při 

scelování polí v polovině století následujího. Obvykle došlo k racionalizaci využití zemědělské 
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půdy, emfyteuticky vysazená (nebo na emfyteusi) převedená vesnice obdělala větší množství půdy 

s menším množstvím pracovníků. Dokladem toho je běžně pozorovatelná skutečnost, že dnešní 

vesnický katastr obdělávaly ještě ve 13. století na počátkem století následujícího vesnice dvě, z nich 

jedna, obvykle na okraji obhospodařovaného území zanikla. Z toho je vidět, že základní 

rozhraničení „hospodářského zájmu“ jednotlivých vesnic má svoje kořeny zajisté ve 13. století, 

pokud byly vesnice starší, vzniklé v období „vnitřní“ kolonizace, tak ve století předcházejícím. 

Listinný doklad takového rozhraničení máme v listině z počátku 13. století někde v okolí Habrů.

Toto pravidlo o zanikání vesnic a přesunech v rámci jednoho dnešního katastru neplatilo ve 

středověku bez výjímky, ovšem vždy v závislosti na místních ekonomických podmínkách. 

Důkazem tohoto vývoje, kdy naopak ještě ve 13. století jednotné hospodářské území jedné vesnice 

bylo počátkem století následujícího rozděleno mezi vesnice dvě poskytnulo sledování mikroregionu 

Heřmanic, kdy na jednotném katastru této vesnice vznikla samostatná osada Bučovice.

Nástup emfyteuse je bytostně spojen s „dlouhou vlnou“ osídlování (kolonizace) rozsáhlých 

území, která začala v první polovině 13. století, kulminovala v následující polovině a doznívala jako 

„dlouhá vlna“ ještě hluboko ve 14. století, již ale značně slábla. Je označována jako „vnější“, tedy   

s přílivem cizího obyvatelstva, které si sebou přinášlo mimo jiné také cizí právní zvyklosti. Je 

vymezována oproti starší kolonizační vlně 12. a předcházejícího století, kdy vesnice vznikaly na 

starším ius bohemicale. Poznání právních poměrů těchto raných vesnic je neobyčejně 

komplikováno nedostatkem dochovaných listin, což samo o sobě může znamenat především 

skutečnost, že založení nové vesnice ve 12. století a dříve bylo spojeno spíše s ústní smlouvou         

a písemný zápis o tom mohl vzniknout (pokud vůbec) později. 

Nepřímo o tom svědčí existence takzvaných falz, tedy listin vydaných obvykle velkou 

církevní institucí, která popisuje právní poměry, výčet darovaných vesnic v období, do kterého je 

datována, ač svým stylem se jeví jako mladší, nejméně o sto let. Ačkoliv je v literatuře tendence 

takové jednání kritizovat jako falešné, jeho pravý důvod se snahou něco padělat (a tím obohatit 

instituci) nemusel mít mnoho společného. Prostě donační akt proběhl ústní formou, ovšem po stu    

a více let mohl vzniknou problém, řekněme v majetkovém sporu, ozřejmit a jaksi dodatečně 

legitimizovat majetkové nároky obdarovaného. Takže nezbylo, než na základě ústní tradice 

majetkový nárok zlistinit.

V otázce kontaktů raných forem ius theutonicum (ze kterého se vyvinula emfyteuse) a ius 

bohemicale tápeme, nicméně dílčí studie naznačují, že přejímání emfyteuse neznamenalo jedinou, 

byť rozšířenou alternativu. Naopak je pravděpodobné, že instituci Lhot a lánů přejaly vesnice na 

českém právu nezprostředkovaně a samostatně přímo z oblastí považovaných za matečné 

německého práva již ve 12. století.
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Bylo by zjednodušením problému považovat emfyteusi jako právní nástroj pouze při 

kolonizačním procesu rozsáhlých lesnatých oblastí a újezdů. Emfyteuse se uplatnila nejenom          

v okrajových oblastech Čáslavska, ale také ve staré sídelní oblasti, kde byly vesnice na původním 

českém právu převáděny na emfyteusi. Zatímco část území spravovaném Drobovickou komendou 

leží na okraji této oblasti ve výběžku středních Čech, tak šedí mniši z cisterckého kláštera v Sedlci 

se věnovali osídlovací činnosti ve středním Polabí. Kupodivu i v této krajině, intensivně osídlené od 

pravěku, se našel lesní masiv příhodný k zakládání nových vesnic - les Bor. V diplomatáři tohoto 

kláštera lze nalézt doklady jednak o emfyteutickém vysazení nových vesnic, dílem o převedení již 

existujících na emfyteusi. Výmluvným je v tomto směru smlouva o převodu vsi Bylan na emfyteusi. 

Vůbec sledování ekonomického vývoje kláštera v Sedlci ukazuje emfyteusi pouze jako jeden          

z mnoha nástrojů, které vytvářely právní rámec změn 13. století. 

Od jeho nenápadných počátků, kdy převažovala zemědělská činnost a kultivace krajiny pro 

šedé mnichy tak příznačná, spolu se vznikem hospodářských dvorů, grangií, přes podíl kláštera na 

vzniku a konjunktuře stříbrných ložisek v Kutně. Jistou „nevypočitatelnost“ těchto procesů můžeme 

sledovat na vývoji klášterního městečka Malína, které se vyvíjelo, podobně jako Čáslav, přímo na 

místě staršího hradiště, jehož kořeny sahají minimálně do 10. století, kdy v Malíně byla dokonce po 

krátkou dobu i mincovna. Tento zdánlivě slibný vývoj však neměl kontinuální pokračování. 

Zatímco již předchůdce Čáslavi byl krajským centrem, tak Malín, ač stejně jako Čáslav ležící na 

dálkové komunikaci zůstával bezvýznamným zemědělským sídlištěm, jehož vývoj byl na konci   

13. století zcela zastíněn překotně se rozvíjející Kutnou Horou. 

Středověké Čáslavsko představovalo rozsáhlou provincii, jehož hranice, vyjma hřebenu 

Železných hor byly zvláště směrem do Posázaví do určité míry neostré a umělé. Přesto již v 

polovině 13. století byla zemská hranice v lesních masivech sice zvykově, ale přesně určena. Tato 

oblast je příliš rozlehlá a tematicky poměrně rozsáhlá k podrobnému studiu. Již samotné údolí řeky 

Doubravy a okolí představuje shluk mikroregionů, které vznikaly a vyvíjely se již v období vnitřní 

kolonizace. Detailní sledování těchto mikroregionů, stejně jako údolí řek Sázavy a Želivky 

představuje fascinující problém, kdy je nutné se vypořádat přímo na místě s řadou problémů. 

Příkladem takových mikroregionů jsou Heřmanice, Habry a Vilémov. Jejich existence je 

doložena až na Heřmanice již ve 12. století, ale jenom ve zmínkách. Proto je nutné klást otázky, 

nejenom při studiu písemných pramenů a literatury, ale především přímo v terénu, kde písemné 

prameny porovnáváme s místní situací a konfrontujeme. Otázky jak tyto vesnice vypadaly když 

vznikaly, jak se projevil nástup emfyteuse v jejich okolí, obdělávané plužině, jak nástup práva 

kolonistů změnil jejich vnitřní uspořádání. Kdy k tomu došlo a jaké se dochovaly stopy z tohoto 

období. S úžasem je možné zjišťovat část těchto stop již ze 13. století, kdy již existovaly ve 
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stabilizované podobě a přes ně lze tušit mnohem starší, setřelé a matné kontury toho, jak to tam asi 

vypadalo ve 12. století, možná i dříve. Jak vypadaly původní vesničky vzniklé v těchto místech na 

původním českém právu.

Je to problém krajiny před nástupem gründerské horečky spojené s příchodem Lichtenburků 

na Čáslavsko. Jak ovlivnil příchod osadníků do nově vznikajících sídel uspořádání a hospodaření 

těch starších, již existujících vesnic. Zatímco stopy činnosti kolonistů lze v krajině, byť s potížemi 

sledovat ve fragmentární podobě dodnes, tak obrysy starší situace lze jen tušit. Z ojedinělých 

listinných zmínek 12. století, častěji staršího 13. století je jisté, že „něco“ již existovalo. S tímto 

konstatováním lze vystačit v souhrnných studiích, třeba jako je tato práce, kdy je možné si pomoci 

analogií. Při studiu mikroregionu to namnoze možné není a jsme postaveni před naléhavé otázky. 

Jestliže osídlení existovalo, tak kde přesně se nalézalo. Případně jak bylo rozsáhlé, jakou mělo 

vnitřní strukturu. Bylo centralizované nebo rozptýlené, přičemž stopy rozptýleného osídlení se 

hledají velmi těžko.

Dějiny emfyteuse, stejně jako dějiny obecně, jsou mozaikou lidských příběhů. Příběhů lidí, 

kteří kdysi dávno přicházeli ze značně vzdálených oblastí západní Evropy do lesních masivů na 

pomezí Čech a Moravy, hnáni touhou si zde vybudovat nový lepší domov. Individualita těchto 

jednotlivců již dávno vybledla, zavátá časem a v případě vesnic opuštěných v lesích také zavátá 

listím. Co zůstalo byla velká změna zemědělské krajiny, způsobů zemědělského hospodaření 

s půdou. Zvýšení produktivity zemědělské výroby bylo stimulováno nutností platit finanční dávky 

pozemkové vrchnosti.

13. století proneslo řadu změn proběhnuvších v poměrně krátkém období jednoho století, 

nicméně jeho důsledky jsou patrné dodnes. Krajina se změnila, došlo ke stabilizaci sítě sídel v 

krajině do dnešní podoby, vznikla města, která jako centra přetrvala doposud. Změnami prošlo 

především zemědělství, emfyteusování středověké vesnice umožnilo přesnější a přehlednější 

výměru a následnou správu daní. Také se zalidnila, nové právo přineslo zejména dědičnou držbou 

prvek právní jistoty na smluvním podkladě a to v písemné podobě, což dříve vůbec nebylo běžné. 

Emfyteuse, jako nové právo tyto změny zajišťovalo, dávalo jim právní rámec. Středověké poměry 

se zpočátku pomalu, již na konci 12. století, poté čím dál rychleji začaly měnit. Právo kolonistů 

bylo nejenom formální stránkou, nýbrž i hybatelem těchto změn. Obzor středověkých Čech, skrytý 

očím Západu za hradbou pohraničních lesů, se začal otevírat. 
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