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Předkládaná práce se pokouší vytvořit přehled majetkové držby cisterciáckého kláštera 

Velehrad v době od jeho založení v roce 1205 do roku 1420. Vychází ze studia listinného 

materiálu edic CDB II.-III. a CDM II.-XV. Informace získané z vybraných listin jsem 

zaznamenala do tabulek s tím, že v prvním sloupci je znění názvu lokality, které se vyskytuje 

v té konkrétní listině, v druhém sloupci se nachází dnešní jméno vesnice a v posledním 

sloupci jsou uvedeny poznámky. Zvolila jsem 4 listiny, které potvrzují majetek klášter 

k danému roku a obsahují výčet statků kláštera, a zobrazila jsem zmiňované lokality 

v mapách.  

Velehradský klášter vznikl jako klášter cisterciáckého řádu, který vytvářel systémem 

filiací provázání mateřských a dceřiných klášterů. Velehrad patřil do větve vycházející 

z protoopatství Morimond, která dále pokračovala Morimond – Ebrach – Pomuk – Langheim 

– Plasy – Velehrad.  

Zakladatelem cisterciáckého kláštera na Velehradě se stal Vladislav Jindřich, markrabě 

moravský, za podpory svého bratra českého krále Přemysla Otakara I. a olomouckého biskupa 

Roberta, který pravděpodobně založení inicioval.  

11. listopadu 1205 přišla na Moravu skupina 12 mnichů vedená opatem Thicelinem. 

Není možné jednoznačně určit, kde vznikly provizorní budovy předtím, než se pro klášter 

vybralo definitivní umístění v údolí říčky Salašky. Moravský markrabě zajistil pro svou 

fundaci majetek, pravděpodobně se jednalo o 4 vsi: Boršice, Zlechov, Huštěnovice a 

Kostelany. Svou přízeň klášteru projevovali také papež Inocenc III., biskup Robert a král 

Přemysl Otakar I. 

Majetek  kláštera se během 13. století velmi rozrostl a klášter bohatl. Klášter získával 

statky donací, koupí a kolonizací. Kolonizaci se velehradští cisterciáci věnovali hlavně na 

Opavsku. Klášter hospodařil ve vlastní režii pomocí systému dvorů, grangií, což bylo typické 

právě pro cisterciácký řád. Další charakteristické rysy představuje vodní hospodářství, 

vysazování vinic a ovocných sadů.  Také budovy kláštera byly postaveny tak, jak bylo u 

cisterciáků zvykem.  

Velehradský klášter vlastnil statky nejen v okolí kláštera, ale také na Opavsku a 

jednotlivé lokality po celé Moravě.  



Někteří donátoři si přáli být pochováni v klášterním kostele. Vladislav Jindřich chtěl 

vytvořit na Velehradě rodovou hrobku, ale zemřel bezdětný, takže byl v klášterním kostele 

pochován sám. Byl zde pochován také biskup Robert. 

Ve 14. století se začaly projevovat ekonomické potíže, které klášter řešil pronájmy 

majetků a důchodů. Krize vyvrcholila v roce 1421, kdy byl klášter přepaden husity a vypálen.  

 


