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Abstrakt

Tato práce se zaměřuje na hospodářství cisterciáckého řádu od jeho založení 

do konce XIII. století. Jedná se o dvě souběžné analýzy klášterů Obazine (Francie) 

a Plasy (Čechy), které jsou v závěrečné části výzkumu komparovány.

Studie nejdříve uvádí fundaci klášterů do historického kontextu dané země a 

regionu.  Posléze  se  zaměřuje  na  proces  získávání  majetku  a  pokouší  se  odhalit 

společné a odlišné znaky v budování hospodářských dvorů a způsobu hospodaření. 

Práce  však  může odkrýt  skutečný stav  jen do  té  míry,  do  které  jí  to  historické 

prameny dovolí.  

Základním pramenným zdrojem je kopiář Obazinu a listiny dochované 

z  Plas  v  Codex  diplomaticus  et  epistolaris  regni  Bohemiae.  Dále  studie  čerpá 

informace z různé cizojazyčné i domácí literatury.
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Abstract

 
The thesis focuses on the economy of the Cistercian Order, from its 

inception until the end of the 13th century. There are two parallel analysis of 

monasteries Obazine (France) and Plasy (Bohemia), which are compared in the 

final part of the research.

First the study present foundation of monasteries in the historical context of 

the country and the region. Then he focuses on the process of acquiring property 

and attempts to reveal common and different features in the economic development 

of the courts and farming.

The work may present the real situation only to the extent that it allows the 

historical sources. The main historical source is cartulary of Obazine and documents 

of Plasy from Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. In addition, 

the study draws information from various foreign and czech literature.
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Abstract

Ce travail se concentre sur l'économie de l'Ordre Cistercien, depuis sa 

création jusqu'à la fin du XIIIème siècle. Il s´agit de deux analyses parallèles des 

monastères d´Obazine (France) et de Plasy (Bohême), qui sont comparées dans la 

dernière partie de cette recherche.

D´abord, l'étude présente la fondation des monastères dans le contexte 

historique du pays et de la région. Puis, il se concentre sur le processus d'acquisition 

des biens et tente de révéler des traits communs et différents dans le développement 

économique des granges et de l'agriculture.

Le travail révèle la situation réelle dans la mesure où les sources historiques 

le permettent. Les sources principales sont le cartulaire d´Obazine et les documents 

de Plasy dans le Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. En outre, l'étude 

tire des informations de la littérature étrangère et tchèque.
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Úvod

Reformní řád cisterciáků ovlivnil zásadně nejen cestu křesťanství, kterou se 

samotná církev v XI. století chtěla ubírat, ale také středověkou politiku a zároveň 

obraz krajiny. Mniši v bílém přinášeli na venkov ohleduplný systém hospodaření a 

harmonii soužití člověka s přírodou. Čistota ideálů cisterciáků a cisterciaček však 

nebyla udržitelná v reálném světě. Přesto se jejich systém správy stal modelovým 

příkladem úspěšného hospodaření.  

A právě  hospodaření  cisterciáků je  těžištěm této  práce.  Vývoj  myšlenky, 

která se zrodila v roce 1098 v Cîteaux, bude zkoumán jak v čase, tak i v prostoru.

Časově se budeme pohybovat od druhé poloviny XII. století až do konce 

XIII. století. Prostorově se zaměříme na Francii, kolébku řádu, a na Čechy, zemi 

střední Evropy, kam řád přichází až čtyřiačtyřicet let po svém založení. 

Charakterem  této  práce  je  komparace.  Budeme  porovnávat  dva  kláštery: 

francouzský Obazine z Limousinského regionu a český klášter Plasy z Plzeňského 

kraje.  Tyto  dva  kláštery  byly  založeny  přibližně  ve  stejné  době,  proto  je  zde 

komparace  velice  výhodná.  Na  dvou  různých  místech  Evropy  nám  umožňuje 

zkoumat skutečný stav systému několik desítek let po založení řádu. Uvidíme, zdali 

skutečně i  zde začala  být původní  teoretická představa deformována každodenní 

praxí a zda například role grangií byla totožná v obou zemích.

Listinné bohatství  převažuje jasně u Obazinu.   Disponuje 1200 listinami, 

které  zaznamenávají  zejména  první  století  existence  kláštera.  České  kláštery 

podobné  zázemí  pro  výzkum rozhodně  neposkytují.  Komparované  Plasy  nabízí 

zhruba přes třicet listin, ze kterých můžeme vyčíst prvních sto let hospodářského 

budování a tvoření. 

Cílem této práce je popis vývoje majetku a hospodářství klášterů od založení 

do konce XIII. století a porovnání jejich vývoje. Jedná se o doménu již částečně 

probádanou.  Hospodářský  vývoj  cisterciáckých  klášterů  zejména  ve  Francii  a 

Anglii  je  zkoumán  již  několik  desítek  let.  V Čechách  byly  tyto  držby již  také 

studovány, nicméně je zde vzhledem k nedostatku materiálů velká spousta otázek 

stále nezodpovězena. Tato práce si za svůj cíl rozhodně neklade odhalit bílá místa 
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z historie  českých cisterciáků.  Diplomová práce  analyzuje  existující  publikace  a 

zejména prameny, na jejichž základě komparuje zjištěné výsledky. Na rozdíl od Plas 

je možné z pramenů Obazinu jít ještě dále a popsat mnohé fenomény, které s Plasy 

nebudeme vůbec moci srovnávat. Přesto je velmi zajímavé paralelně sledovat vývoj 

těchto dvou rozdílných pramenných základen.

 

Zásadní otázky, které si budeme během celé práce klást jsou: 

Kdy začaly být  budovány hospodářské dvory?  Nakolik  se  liší  budování  nového 

opatství  v  Čechách  a  ve  Francii?  Jak  ovlivňují  přírodní  podmínky  cisterciácké 

hospodářství?  Jak dlouho si  oba kláštery zachovávaly ideální  stav hospodaření? 

Kdy dochází k odchýlení od toho stavu? Kdy končí budování majetku? Nakolik je 

možné jej mapovat? 

Práce  je  omezena  možnostmi  pramenů.  Kromě zásadních  otázek  se  v  ní 

budeme  věnovat  mnohem  konkrétnějším  problémům.  Ty  budou  bohužel  často 

uspokojeny jen odhady a teoretickými úvahami, ale vždy založenými na dostupných 

pramenech. 
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I. Historický úvod
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1. Prameny a literatura

1.1. Prameny kláštera Obazine

K rané  historii  kláštera  Obazine  máme  k  dispozici  dva  zásadní  písemné 

prameny.  Jsou  jimi  Život  svatého  Štěpána  z  Obazine  (Vita  Sancti  Stephani  

Obazinensis)  a  kopiář  (Le Cartulaire  de  l´abbaye  cistercienne  d´Obazine).  Tyto 

prameny vypovídají o prvním století existence opatství.

Prvním jmenovaným písemným pramenem je vyprávění o životě zakladatele 

kláštera, později blahořečeného Štěpána z Vielzot. Tato písemnost je velmi dobře 

dostupná díky nedávné reedici a překladu Michela Aubruna, uznávaného specialisty 

na  církevní  řády  a  farnosti.  Tento  narativní  dokument  byl  napsán   jedním 

anonymním mnichem z Obazinu, který Štěpána poznal osobně v jeho posledních 

letech života.  Život  napsal v letech 1159-1190, tedy záhy po smrti svatého muže. 

Konal  tak  na  příkaz  opatů,  kteří  nastupovali  po  Štěpánovi.1 Legenda  o  svatém 

Štěpánovi vypráví také o počátcích kláštera Obazine, připomíná úvodní zkušenosti 

komunity,  cestu  do  cisterciáského  řádu  a  vyzdvihuje  svébytný  charakter  života, 

který muži a ženy v Obazinu sdíleli ve druhé polovině XII. století. Nevšední příběh 

je zasazen do každodenního života s obyčejnými starostmi. Jeho cílem je obhájit 

život, smrt a zázraky Štěpána tak, aby mu zajistil pevné místo mezi svatými muži a 

ženami křesťanského nebe. Zároveň má však také reálnou rovinu plnou cenných 

informací od současníka tohoto eremity. Proto tuto hagiografii můžeme považovat 

za pramen poznání i u historického výzkumu. Můžeme z něj vyčíst Štěpánův původ, 

funkci některých budov, důvody problematického připojení k  Cîteaux,  chronologii 

výstavby kláštera nebo lokalizovat některé hospodářské dvory. Přesto musíme vždy 

obezřetně sledovat, co je reálné a co je jen toužebná snaha autora vštípit budoucím 

generacím.

Druhým pramenem je  kopiář.  Ten  se  do  současnosti  zachoval  ve  velmi 

dobrém stavu, a to v původní ručně psané verzi. Je chráněn dřevěnými deskami, 

1 Aubrun, Michel. Vie de Saint Étienne d´Obazine. Clermont-Ferrand: Institut d´études du Massif 
centrale, 1970, str.7.

12



které jsou obalené v kůži. Ta je již ale dosti poškozena.2 Ještě v předvečer Velké 

francouzské revoluce se kopiář nálézal přímo v klášteře, ale od roku 1887 už je 

umístěn v Národní knihovně.3 Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších kopiářů, který se 

dochoval  v  klášterech  Limousinského  regionu.  Ale  rozhodně  s  více  jak  1200 

záznamy  bude těžké hledat konkurenci i v celé Francii. Listinné bohatství dokládá 

relativně přesně budování opatství v prvních stech letech existence kláštera. Stejně 

jako  Život  sv.  Štěpána  je  i  tento  pramen  velmi  dobře  dostupný.  O  reedici  se 

postarala Bernadette Barrrière, již zesnulá profesorka středověké historie 

na Universitě v Limoges a specialistka na problematiku Obazinu. 

Zpracování kopiáře spadá do druhé poloviny XII. století. Žádný zápis z 

XII. století ale není původní. Všechny jsou zapsané zpětně. První část kopiáře 

(tzv. kopiář A) byla vytvořena mezi léty 1170-1180, tedy v době působení třetího 

opata Obazinu, Roberta. Pozdní druhá část (tzv. kopiář B) vznikla kolem roku 1200, 

za vlády čtvrtého opata Gérauda II.4 Záznamy zachycují budování majetku v období 

působení prvních čtyř opatů, tedy přibližně od roku 1133/1137 do roku 1197. 

Po roce 1200 se však kopiář odmlčí a jen občas přináší střípky z hospodářského 

života  Obazinu XIII.  století.  Tyto zmínky jsou již ale  ojedinělé.   Záznamy jsou 

většinou  stručné  a  výstižné,  nezatížené  zbytečnými  formulacemi.5 Poskytují  tak 

uživateli ty nejdůležitější informace o smlouvách a osobách, jež je uzavírají. Jedná 

se o nákupy, prodeje či směny majetku nebo o různá povolení či daně. Z větší části 

jde o donace, a to zejména v době, kdy opatský úřad vykonával Štěpán. Kopiář je 

napsán samozřejmě latinsky, v jeho reedici je taktéž částečně přeložen 

do francouzštiny. Pravopis pomístních jmen se často liší. Některé výrazy jsou čistě 

specifické Limousinský region či pro samotného zapisovatele. Jiné jsou nespisovné 

a odráží běžnou mluvu své doby. Ne všechny výrazy jsme dnes schopni rozluštit.6

2 Barrière, Bernadette. éd. - Le Cartulaire de l'abbaye cistercienne d'Obazine: XIIe-XIIIe s. 
Clermont-Ferrand: Université de Clermont-Ferrand II, 1989, str. 27.

3 Barrière, Bernadette. éd. - Le Cartulaire de l'abbaye cistercienne d'Obazine: XIIe-XIIIe s. 
Clermont-Ferrand: Université de Clermont-Ferrand II, 1989, str. 7. 

4 Barrière, Bernadette. éd. - Le Cartulaire de l'abbaye cistercienne d'Obazine: XIIe-XIIIe s. 
Clermont-Ferrand: Université de Clermont-Ferrand II, 1989, str. 32.

5 První záznamy z počátku působení opata Štěpána dokonce uvádějí pouze jméno donátora a 
charakter donace. Důvodem může být, že první donace nebyly vůbec zaznamenávány písemně, a 
pokud ano, tak jen velmi stručně a bez datace. Pro sestavení kopiáře bylo tedy potřeba využít 
stručných záznamů, nebo se spokojit s ústním předáním, již uskutečněných donací.

6 Viz.   Guyotjeannin, O., Morelle, L., Les Cartulaires. Paris: École des Chartes. 1993. str.145-147.
Kniha, která se zajímá touto problematikou, a ke kopiáři Obazinu zmiňuje například výrazy las  
juchandas, chapfoire nebo achaptament. Nejsou plně rozklíčované. 
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Kopiář A obsahuje 772 záznamů a tvoří jej chronologický výpis donací od počátků 

kláštera  až  do  roku  1199/1200.  Záznamy jsou  pravidelně  datovány až  od  roku 

1153/1154. Není to ale pravidlo. Jde tedy o ucelený, homogenní a chronologicky 

seřazený text, díky čemuž je ideálním pramenem pro mapování historického vývoje 

Obazinu a jeho majetkového fondu. Druhá  část  B  obsahuje  443  záznamů.  Tento 

výpis klášterních zisků podle místa a grangie řadí topograficky vlastně záznamy 

z první části a umožňuje tak  identifikaci velkého množství toponym, což by jen 

s  chronologickým  výkazem  možné  nebylo.  Mnohé  informace  se  v  kopiáři  B 

opakují.  Kopiář  tedy  představuje  základní  zdroj  informací  pro  ekonomické  a 

sociální dějiny jižního Limousinu. Navíc nám umožňuje poznat rodiny, které žily

v  tomto  kraji  ve  XII.  století.  Ve  spojení  s  kopiáři  okolních  klášterů  můžeme 

rekonstruovat částečně i místní rody.

Oba prameny jsou velmi zásadní pro poznání historie Obazinu XII. století. A 

ač jsou rozdílné, vzájemně se doplňují. Bohužel již toto štěstí nemáme u listin 

XIII.  století  a  století  následující.  I  když  samozřejmě  vzniklo  velké  množství 

dokumentů pro toto období, zdá se, že ani samotné opatství se příliš nesnažilo je 

zachovat.7 Zůstal tak pouze soupis záznamů vytvořený v XVIII. století za účelem 

soupisu  majetku,  cenných  papírů,  zboží,  práv  a  pronájmů.  Vetšina  informací  se 

odvolává k listinám XII., XIII. a XIV. století.8 Pro nás je směrodatné to, že majetek 

XVIII. století se příliš neliší od majetku vybudovaného během prvních sta let. O to 

je zajímavější tento proces analyzovat.

Stejně  tak  k  Obazinu  existuje  také  řada  publikací,  jež  vyhodnocují 

archeologické výzkumy prováděné na tomto místě.9 Také v Coyroux, sousedícím 

7 Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 
patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 13. Poznámka: z Cestovního deníku 
Doma Jacquese Boyera (1710 – 1714) se můžeme dočíst o návštěvě Obazinu roku 1712. Dom 
Jacques Boyer se zmiňuje také o nevalně udržovaném archivu kláštera: „Dom Bouhier, který je  
převorem kláštera, (…) mi půjčil Cartulaire, který je velmi krásný (…). Viděl jsem také Život  
svatého Štěpána z Obazine. Měli jsme velké problémy otevřít dveře tresoru, které nebyly použity  
nejméně tři roky. Nechtěli jsme však příliš dlouho setrvávat v archivu (…). Z klenby na nás 
shlíželo více jak  tři sta  zavěšených netopýrů(...). Nalézá se tam jen velmi malé množství  
dokumentů, které navíc ani nejsou dobře udržovány(...) „

8 Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 
patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 14.

9 Například: M.Banchereau. Obasine. In Congrès Archéologique de France, č. 84. Paris: Société 
française d´Archéologie, 1923, str. 347-365.
Cantié, G., Sparhubert, É. Obazine, abbaye. In Congrès Archéologique de France, č. 163. Paris: 
Société française d´Archéologie, 2007, str. 251-270.
Barrière, B. Obazine, monastère double en Limousin. In Archéologia, č. 155, 1981, str.19-33.
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ženském  klášteře,  kde  zůstaly  v dnešní  době  pouze  trosky  zdiva,  probíhaly 

intenzivní práce v letech 1976-1990, které odhalily architektonický vývoj kláštera 

napříč stoletími. 

Pokud jde o ikonografii,10  velice často se v domácí i cizojazyčné literatuře 

objevuje fotografie strohého portálu Obazinského kostela nebo hrobky Štěpána 

z  Vielzot,  zakladatele  Obazinu.  Kostel  si  zachoval  původní  ideální  cisterciácký 

vzhled.  Snoubí  se  v  něm  prvky  původní  románské  architektury  XII.  století  a 

rekonstruované  části  XVII.  století.  Hrobka  pochází  ze  XIII.  století  a  je  na  ní 

vyobrazena patronka cisterciáku, Panna Marie s Ježíškem, průvod členů komunity 

i s jeptiškami z kláštera Coyroux a konvrši.  Uprostřed pod zastřešením s těmito 

výjevy a  florální  výzdobou  je  umístěna  ležící  socha  Štěpána.  Dalším typickým 

prvkem pro  Obazine  jsou  nádherné  ornamentální  vitráže.  Skla  jsou  symbolicky 

zbarvena modře (barva Panny Marie) a geometrické tvary jakoby řetízkují po skle. 

Za zmínku možná ještě stojí skříň na liturgické knihy, jež pochází ze XII. století a je 

považovaná za jednu z nejstarších svého druhu v Evropě.

10 Viz. příloha.
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1.2. Prameny kláštera Plasy

Jak již bylo řečeno, Plasy jsou vůči Obazinu chudé na písemné prameny. 

Můžeme však být rádi, že se dochovaly alespoň nějaké listiny a zprávy, jelikož jiné 

kláštery toto štěstí neměly. Avšak na rozdíl od kláštera Pohled a Osek se pro Plasy 

nedochoval původní středověký kopiář. Důvodem mohou být husitské války nebo 

rušení klášterů v roce 1783. Ale jedním z nejzávažnějších důvodů je fakt, že 

ve století XII. i XIII. nebyl v českých zemích zvyk zapisovat každou donaci.11 Do 

Čech se pečlivé vedení výkazů dostává až velice pozdě. Proto jsou naše listinné 

sbírky nesrovnatelně chudší v porovnání s těmi, které pocházejí z kolébky řádu. 

Z Plas nemáme k dispozici ani urbář, ani úřední knihy - snad kromě vizitačních 

protokolů uschovaných v Oseku. Nejvíce však postrádáme kronikářské dílo, jež by 

k Plasům poskytlo více informací. Dochovala se nám až barokní kronika Mauritia 

Vogta  Tilia Plassensis in horto nostro sive Chronicum Plassense privatum a také 

dílo  Benedicta  Scheppla  Lapis  sepulchralis  fundatorum  et  benefactorum 

memorabilium monasterii de Plassio z roku 1744.12 Prvních sto let hospodářských 

dějin Plas a Obazinu tedy můžeme docela dobře porovnat. Historie klášterů však 

srovnatelná není.. 

Pro  nás  nejdůležitější  listiny  budeme  hledat  v Codex  diplomaticus  et  

epistolarius regni Bohemiae a pro určenou dobu výzkumu, tedy srovnatelně 

s Obazinem (zhruba do roku 1250), jich zde nalezneme okolo 40. Z větší části jsou 

zpřístupněné na internetových stránkách Centra medievistických studií. Tyto listiny 

nám pomohou osvětlit majetkovou držbu. Zejména jedna listina z CDB IV. z roku 

1250  je  pro  nás  důležitá.  Jedná  se  o  konfirmací  dosavadních  majetků  kláštera, 

udělenou papežem Inocencem IV. Osvětluje nejen počet vsí a grangií, ale také jejich 

charakter. 

Nesmíme  však  opomenout  ani  pramen  poznání,  který  přesahuje  hranice 

Čech. Jedná se o  Statuta Capitulorum generalium Ordinis Cisterciensis, zkráceně 

Statuta, ze zasedání Generální kapituly, kde nazneme zprávy o českých opatech až 

od konce XII. století. Klášter Plasy je poprvé zmíněn v roce 1204 v souvislosti 

11 Charvátová, K. Dějiny cisterciáckého řádu 1142-1420. 1. svazek, Fundace 12.století. Praha: 
Karolinum, 1998. Str. 76.

12 Charvátová, K. Dějiny cisterciáckého řádu 1142-1420. 1. svazek, Fundace 12.století. Praha: 
Karolinum, 1998. Str. 165.
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s Robertem, dřívějším opatem Pomuku a soudobým olomouckým biskupem, který 

pověřuje plaského opata návštěvou místa, kde má stát nový klášter Velehrad.13

Knihovna Plas se sice nezachovala, ale alespoň můžeme nahlédnout 

do  jejích  středověkých  seznamů.  Seznam  plaské  knihovny,  který  se  dochoval, 

pochází z první poloviny XV. století a obsahuje 67 titulů v 63 svazcích převážně 

teologické či naučné povahy.14 Z předhusitského období se nám z plaské knihovny 

dochovalo sedm rukopisů liturgických knih z XIII.-XV. století, jenž se dnes nalézají 

v  Národní  knihovně  v  Praze.  Co  se  týče  archeologického  poznání,  můžeme  se 

obrátit na knihu Antonína Friedla Archeologická bádání na Hůrce u Plzence a 

u klášterního kostela v Plasech. Další průzkumy z 90. let se zaměřily například 

na dubové barokní piloty, na nichž je klášter vybudován. Ten byl v druhé polovině 

XX. století  necitelnými  stavebními  zásahy poškozen.  Eva Kamenická  průzkumy 

zaznamenala například ve sborníku  900 let cisterciáckého řádu.15 Tyto průzkumy 

jsou spíše drobného charakteru. Komplexní archeologický výzkum areálů chybí, a 

to nejen u Plas. Kromě klášterního komplexu chybí taktéž průzkum hospodářských 

dvorů.  K historii kláštera Plasy a jeho hospodářského vývoje existuje celá řada 

dílčích publikací.16 Celkově o cisterciácké problematice na našem území vypovídá 

kniha Kateřiny Charvátové Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 1142 – 1420, kde 

nalezneme samozřejmě také kapitolu k Plasům. Na rozdíl od hospodářských dějin je 

nám vnitřní život klášterů zastřen tajemstvím. Jeden z mála pramenů, který může 

osvětlit spiritualitu Plas, je klášterní kalendář ze XIII. století. Seznámíme se zde se 

samotnými svátky, ale také se způsoby, jakými byly slaveny. Zmínit můžeme také 

iluminovaný antifonář z XIV. století. Z publikací zabývajících se vodním systémem 
13 Statuta I., rok 1204, č.44, str.305.
14 Charvátová, K. Dějiny cisterciáckého řádu 1142-1420. 1.svazek, Fundace 12.století. Praha: 

Karolinum, 1998. Str 85.
15 Kromě tohoto článku existuje celá řada publikací: Kamenická, E. Stavební vývoj areálu 

cisterciáckého kláštera v Plasích ve světle archeologických výzkumů. In: Archeologia historica 21 
(1996), s. 57–80;  Preis, P. K stavební historii klášterního kostela v Plasích. In: Minulost Plzně a 
Plzeňska, Sborník k 75. narozeninám L. Lábka, I (1958), s. 101–105;  Řehák, J., Řehák, J. Junior. 
Příklady dobového odvodnění klášterních komplexů. In: Odvodnění stavebních památek, 2006, s. 
12–23.; Kuthan, J. Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. Praha: Academia, 1983, 
156 – 172. Líbal, D. Církevní architektura. In Gotika v západních Čechách. Fajt, J. a kol. Praha: 
1996.; Vlček, P., Sommer, P, Foltýn, D. Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri. 2002.

16 Můžeme jmenovat například: Rožmberský, P. Dvory plaských cisterciáků. Plzeň: P.Mikota.1999.; 
Drhovský, K. Plasy: 860 let Plas (1145-2005). Plzeň: Fraus, 2004.; 850 let plaského kláštera: 
(1145-1995). Mariánská Týnice: Muzeum a galerie severního Plzeňska, 1995.; Bukačová, I. 
Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny. Památky Plaska – hospodářská 
architektura. Mariánská Týnice 2005; Čechura, J. Hospodářský vývoj plaského kláštera v době 
přemyslovské. In: Historická geografie 18 (1979).
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jmenujme  článek  Josefa  Řeháka  ve  sborníku  Plaský  klášter  a  jeho  minulý  a  

současný přínos pro kulturní dějiny.17 

Výpovědní  hodnota  samotných  budov  kláštera  i  hospodářských  dvorů  je 

značně omezena. Husitské plenění i barokní přestavba odsoudily větší část raných 

dějin  k  zániku.  Nynější  reálný  stav  budov nenasvědčuje  tomu,  že  by byla  vůle 

dochované zbytky informací zachovat. Z prvotní dřevěné stavby kláštera nemáme 

žádné archeologické nálezy. Z nejstaršího období se dochovala pouze dvoupatrová 

královská kaple se zbytky původní raně gotické malby. Dále se dochovaly části 

z původní klášterní hospodářské budovy a z románského kostela, který měl být roku 

1204  posvěcen  za  přítomnosti  Anežky  z  Potvorova  olomouckým  biskupem 

Robertem.18 Také  kostel  v  Potvorově  a  jiné  okolní  kostely  nám zřejmě  mohou 

přinést užitečné informace k Plasům, které na ně měly patronátní právo.

17 Poznámka: Obazin má svůj vodní systém celistvě zpracován ve článku Bernadety Barrière v 
knize: L´Hydraulique monastique, sous la direction de Léon Pressouyre. Bar-Le-Duc: 
CREAPHIS, 1996.

18 CDB IV., 1204, č.48, str.43-44.
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2. Cisterciácký řád

2.1. Mnišství

Od počátků věků se mezi námi vyskytují lidé, kteří mají životní potřebu jít 

dále, dosáhnout výše a vykonat něco lépe. A tak se stejným způsobem od zrodu 

křesťanství setkáváme s velmi ambiciózními jedinci, kteří touží přiblížit se k Bohu 

více než ti druzí. Chtějí napodobit život Krista a celí se mu odevzdat. Čekají 

v chudobě, celibátu a poslušnosti na konec světa a na příchod nebeského království. 

Křesťanská  obec je  podporuje  a  ve chvílích nouze  se  k  nim pro útěchu obrací. 

Mnišství  je  životní  styl.  Mnich  službě  Bohu  a  modlitbám  ke  křesťanskému 

společenství podřizuje celý svůj život, který se vyznačuje askezí. Mnich žije sám 

v poustevnictví nebo v úzkém společenství bratrů (klášter). Mnišství je jedno 

z dalších životních stavů, které své svaté poslání vidí ve službě Bohu a v modlitbě 

pro okolní svět.

Toto převážně laického hnutí vzniká na konci III. století, a to v Palestině a 

Egyptě.  Slova  mnišství  a  mnich  jsou  odvozena  z  řeckého  monakós  -   jediný19; 

monosn-  sám.20 První  mniši  žili  skutečně  jako poustevníci.  Původní  poustevník, 

nebo  také  anachoreta  (z  řeckého  anachórein  -  ustoupit,  vzdálit  se)21 či  eremita 

(řecké  erémos znamená poušť)22, hledal osamocení a blízkost Boha v poušti. Tam 

není  člověk  rušen  hlukem  okolního  světa  a  snaží  se  popřít  své  vlastní  tělesné 

potřeby.  Neutápí  se  v  davu,  ale  promlouvá  jen  sám  se  sebou.  Vzdaluje  se 

materiálnímu světu a objevuje svou vnitřní spiritualitu. Přes ni je schopen se dostat 

do stavu extáze, kde může promlouvat s Bohem. Zároveň se poušť stala i úkrytem. 

Mniši se zde ukrývali  před pronásledováním a před úpadkem křesťanské morálky 

v  antickém  světě,  zejména  po  oficiálním  povolením  křesťanství  Konstantinem 

Velikým. Na pouštích Předního Východu meditoval také egyptský asketa 

sv. Antonín, jenž je považovaný za otce eremitů. A právě v Egyptě, pod vlivem 

svatého  Pachomia  a  Basilea  z  Kaisareje,  brzy  vzniká  i  druhý  typ  mnišství  - 

19 Prach, V. Řecko – český slovník. Jihlava: Vyšehrad, 2005. str. 348.
20Le Petit Robert de la langue française 2006. Dictionnaires Le Robert, Paris, 2005, str. 1653, heslo 
moine.
21 Prach, V. Řecko – český slovník. Jihlava: Vyšehrad, 2005. str. 49.
22 Prach, V. Řecko – český slovník. Jihlava: Vyšehrad, 2005. str. 224.
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cenobitství.23 Cenobité oslavují Boha životem ve společenství na uzavřeném místě - 

claustrum. 

Rozhodující pro tuto podobu mnišství byl příklad prvotní obce v Jeruzalémě 

a  její  typický  způsob  života.  Toto  společenské  soužití  mnichů  koinónia (řecky 

společenství24; odsud je odvozeno také slovo cenobitství) není jen dalším vývojem 

anachoreze nebo dokonce její  zmírnění.  Společný život měl  své pevné místo už 

dlouho před poustevnictvím. Při odchodu do pouště nebo kláštera jde zejména 

o život organizovaný podle Písma.V prvních desetiletích po velkém pronásledování 

křesťanů se mniši považovali za následovníky mučedníků. Co vytrpěli mučedníci 

svou krvavou obětí, to se nyní uskutečňuje v „bílém“ oddání se Bohu pokáním a 

askezí. Následování proroků a apoštolů je další zásadní myšlenkou mnišství.

Život  cenobitů  je  organizován,  má  svá  pravidla  -  řeholi  (regula),  která 

vychází  z  Evangelia.  Podstatná  byla  poslušnost  k  nadřízenému,  která  měla 

společenství  chránit  před  rozkladem.  Pro  západoevropské  křesťanské  řády  je 

zásadní  (nikoli  jediná)  Řehole  svatého  Benedikta  z  Nursie  (Regula  Benedikti), 

kterou  sestavil  v  první  polovině  VI.  století  pro své  mnichy z  klášteřa  v  Monte 

Cassinu.  Vycházel přitom ze starších řeholí  a hlavně z Bible.  Život v konventu, 

respektive  jeho  pravidla,  rozdělil  do  73.  kapitol,  které  pamatují  i  na  výjimečné 

situace. Ošetřuje veškeré úkony od volby opata přes liturgická a trestní pravidla 

po  množství  konzumovaného  chleba  či  vína.  Po  vstupu  do  kláštera  procházel 

žadatel nejdříve ročním noviciátem, po kterém musel přísahat tři sliby. Slib stálosti 

a poslušnosti měl udržet toulavé mnichy v jednom klášteře, kde budou doživotně 

podrobeni autoritě opata. Slib chudoby měl mnichy ochránit před marnivostí a měl 

posílit spirituální stránku jejich života. Při složení slibu čistoty se muži odevzdávali 

do rukou božích celistvě.  Tělo muselo být čisté,  ochráněné před chtíčem a před 

zapovězenými  styky  s  nečistými  ženami,  stejně  jako  duše  a  mysl.  Misogynie 

odvozená od biblického prvotního hříchu je prostoupená historií lidství, ale 

ve středověku je obvzláště silná. Přesto se setkáváme s jistým dualismem ve vztahu 

k ženám. Oproti hříšné Evě se v této době objevuje také čistá a milovaná Marie. 

23Charvátová Kateřina. Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách(1142-1420). Karolinum 
nakladatelství KU, svazek I.; Praha, 1998. Str.5.
24  Prach, V. Řecko – český slovník. Jihlava: Vyšehrad, 2005. str. 306.
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Není náhoda, že se Panna Marie, tento protipól hříšnosti a symbol počestné ženy, 

stává hlavní světicí cisterciáckého řádu.25

Brzy po mužích vzniká i ženská odnož řádu, který nese na počest  svého 

zakladatele  jméno  benediktini.  Zakládání  benediktinských  klášterů  upoutalo 

pozornost  aristokracie.  Často  pak  kláštery  zakládal  král  nebo  šlechta.  Mnichům 

poskytovali  štědré donace. Dokonce do klášterů vstupovaly i celé aristokratické 

rodiny.  Kláštery  tak  rostly,  bohatly  a  nezřídka  se  jejich  reálný  život  od  toho 

řeholního velice vzdaloval.

Existence  křesťanského  mnišství  měla  velký  význam  pro  vývoj  západní 

civilizace. Mniši se zasadili o šíření samotného křesťanství. Dále hráli klíčovou roli 

ve  vzdělávání  raně  středověké  Evropy.  Přepisováním  knih  zachovali  tradici  a 

znalosti  antického  světa.  Mnoho  těchto  děl  dodnes  známe  jen  z  jejich  přepisů, 

jelikož originály se nedochovaly. Tak zajistili kontinuitu kultury a civilizace 

mezi antikou a novověkem. Důležitý byl i jejich přínost v hospodářství. Klášterní 

(nejen)  zemědělská  produkce  a  mnohé  technické  inovace  byly  velmi  výrazné, 

zejména co se týče benediktinů a cisterciáků. Klíčovou roli hráli mniši také v oblasti 

charity. Z jejich podnětu a dobrodinství vzniká velká spousta hospiců, sirotčinců a 

nemocnic. Zároveň byla idea počestného a pobožného života spirituálním únikem a 

opozicí násilnostnem a hrubosti každodenního života, a to nejen ve středověku. 

25 Viz. Další kapitola.
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2.2. Počátky cisterciáckého řádu

Tisíc let po zmrtvýchvstání Krista je jeho poselství lidstvu stále aktuální. 

Církev  se  však  svým  způsobem  života  od  tohoto  poselství  odchyluje.  Život 

církevních hodnostářů začíná být více světský a dotýká se to také klášterů. Mnozí 

křesťané  se  začínají  ptát,  zda  Krista  nezradili  svým odklonem od  nejsvětějšího 

pramene - Bible. Ne každý mnich se spokojil s blahobytným životem v klášteru, 

který se tak odchýlil od původního záměru. Raději odešel ze společenství a žil 

v  poustevnictví.  Sdružení  poustevníci  si  vytvářeli  vlastní  pravidla  společného 

života, která později mohla zavdat příčinu vzniku nového řádu.

V XI.  století  tedy  přichází  krize  církve.  Schizma  mezi  církví  západní  a 

východní  toto  dosvědčuje.  Po  odtržení  od  byzantského  učení  musí  církev 

západoevropská,  reprezentovaná  Římem  najít  svou  vlastní  identitu.  Nebo  lépe 

řečeno,  svou  novou  identitu.  XI.  století  je  stoletím  reformace  církve.  Hlavním 

protagonistou této epochy je také Řehoř VII. (Gregorius, z řeckého slova „grégoros“ 

bdělý 26), podle něhož se tato reforma jmenuje gregoriánská. Církev touží být silnou 

a  sebevědomou  institucí.  Inspiruje  se  myšlenkami  kláštera  Cluny  -  soudobého 

kulturního a náboženského centra Evropy.  Mnišství  se stává motorem veškerých 

změn.  A zároveň  jsou  to  právě  cenobitská  společenství,  která  nutně  potřebují 

reformu. V této době se právě posilují eremitské tendence hledání samoty, chudoby 

a  totálního  oproštění  od  materiálních  potřeb.  Ideálem  se  stává  žít  jen  z  práce 

vlastních rukou. Cenobité se eremitskými ideály inspirují pro svou vlastní obnovu 

čistoty. Delšího trvání však dosáhla jen některá nová společenství. Kartuziáni 

(od údolí La Chartreuse), již roku 1084 založeni svatým Brunem, žili odděleni 

ve svých celách a scházeli se denně jen na některé modlitby. Řídili se Řeholí 

sv.  Benedikta,  kterou  si  pouze  doplnili  o  ustanovení  kamaldulského  řádu  čili 

poustevnických benediktinů. Potvrzeni byli papežem až roku 1176 a řád funguje 

dodnes zejména ve Španělsku a Francii.  Další  významný řád této  doby vytvořil 

Norbert  z  Xantenu  v  Prémontré.  Tito  řeholní  kanovníci  se  řídí  augustiniánskou 

řeholí a jejich životní náplní je zejména kazatelství a školství, popřípadě také péče 

o chudé a potřebné.  Premonstrátský řád byl uznán papežem Honoriem II. 

26 Prach, V. Řecko – český slovník. Jihlava: Vyšehrad, 2005.  str. 119.
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roku 1126 a funguje dodnes.  Daleko nejrozsáhlejšího úspěchu dosáhl cisterciácký 

řád, jenž se zrodil v burgunských bažinách v době, kdy se mnohým cenobitům, kteří 

toužili  po plné askezi v komunitě,  nepodařilo udržet pořádek na jiných místech. 

Příběh začíná již roku 1075, kdy reformě nakloněný mnich Robert zakládá 

v Molesme klášter. 

Tento benediktinský mnich, pocházející z bohaté šlechtické rodiny 

z  Champagne,  podstupuje  již  v  patnácti  letech  noviciát  v  nedalekém 

benediktinském klášteře Moutier-la-Celle, kde se z něj za nedlouho stává převor. 

Po dvaceti letech věrné služby je povolán do kláštera Saint-Michel de Tonnerre, kde 

přebírá  post  opata.27 Robert  však  není  spokojen  s  místními  mravy  a  z  kláštera 

odchází. Následně se připojuje ke skupině mnichů, se kterými zakládá právě klášter 

v Molesme. Ten získává velmi záhy bohaté donace a zároveň se rozrůstá o další 

mnichy, avšak ne již tolik asketické. Na přísnosti trvající Robert brzy pochopí, že 

Molesme  není  místo,  kde  se  dá  uskutečnit  život  v  samotě  a  chudobě.  Klášter 

společně s převorem Alberichem a mnichem Štěpánem opouští v roce 1090. I když 

se později znovu do kláštera vrácí, je již jasné, že jejich snahy o nastolení pořádku 

jsou marné. Je třeba najít místo nové. Se svolením papeže a burgunského vévody 

Euda I. se Robert se svými společníky a jednadvaceti mnichy usazuje v bažinatém 

lese,  který  je  dvacet  dva  kilometrů  vzdálen  od  Dijonu,  a  zakládá  Novum 

Monasterium.28 Roku 1098 tak Robert z Molesme zakládá na místě, později zvaném 

Cîteaux (Cistercium),  klášter uprostřed pustých lesů a bažin. Jméno je odvozeno 

od třetího milníku staré římské cesty (Cis tertium lapidem miliarium) 29 nebo 

od jména Cistels, které značí ve staré francouzštině rákosí nebo místo, kde kromě 

divokých zvířat nikdo jiný nebydlí.30 Název kláštera se odráží v pojmenování celého 

hnutí  a  řádu.  Avšak Robert  je odvolán zpět  do Molesme a opatem se tak stává 

Alberich,  jeho  věrný  a  horlivý  společník.  Klášter  Cîteaux  v  roce  1100  nabývá 

nezávislosti  na  světské  moci  a  je  přímo  podřízený  papežovi.  Alberich  pro  něj 

vypracovává základní vnitřní regule. Cîteaux se vrací k přísnému pojímání Řehole 

sv. Benedikta s jasným důrazen na jeho heslo  Ora et labora. Cisterciáci mají žít 

27   Roux, J. Les Cisterciens. Vic-en-Bigorre Cedex: MSM, 2003, str. 35.
28   Renaud,Clarisse. L´Abbaye cistercienne en France. Édition Gaud, Moisenay, 2005, str. 9.
29  Les Ordres religieux, la vie et l´art. Sous la direction de Gabriel Le Bras. Paris: Flammarion, 

1979, str. 342.
30  Roux, J. Les Cisterciens. Vic-en-Bigorre Cedex: MSM, 2003, str. 35.
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pouze ze své  manuální  práce  s  pomocí  laických bratrů  a  nemají  přijímat  žádné 

církevní poplatky ani finanční dary. Pochopitelně ve svých těžkých počátcích mohli 

přijímat dary, které vůbec konstituovaly jejich majetky. Avšak to jen pro dosažení 

ideálu autarkie, ale už ne k budování bohatého panství, které by svou nabubřelostí 

kazilo  morálku  mnichů.  Nicméně  v  prvních  letech  existence  Cîteaux  není  s  to 

pokrýt veškeré, byť asketické, potřeby komunity.31 Neudržitelnost této představy se 

tak projevuje velmi záhy. 

Alberich  také  zavádí  pro cisterciáky typický bílý  oděv doplněný černým 

škapulířem.  Mniši  však  nenosili  hábit  s  čistě  bílou  barvou.  Často  jeho  odstín 

ovlivňovalo přírodní zabarvení vlny místních stád ovcí. Odstín se tedy lišil podle 

regionu. Bílá barva také symbolizuje odlišnost od mnichů v černém - benediktinů, 

jejichž reformní větví jsou cisterciáci.

Po smrti  Albericha  následuje  v  roce  1108 angličan  Štěpán Harding,  muž 

vzdělaný a jistě také poučený z chyb, kterých se mniši v čele s opatem dopustili 

v  Molesme.  Upevňuje a  poprvé také kodifikuje  vnitřní  normy hnutí  a  do praxe 

uvádí tolik potřebné laické bratry neboli konvrše.32 Ti již existovali dříve v jiných 

řádech, ale nikdy v takové míře. Pomoc laických bratrů mnichům zabezpečovala 

dostatek prostoru a času pro modlitby či intelektuální činnost v podobě například 

tradičního  přepisování  knih.  Společnými  silami  tak  docílili  uchopitelnosti 

autarkního ideálu, avšak za cenu závislosti hospodářství na pomocné pracovní síle. 

Cisterciáci povýšili námezdní práci laiků na specifický způsob aktivní modlitby a 

posílili jejich postavení. Štěpán také rozšiřuje majetek kláštera díky donacím místní 

šlechty, se kterou udržuje vřelé vztahy. Stejně se snaží vycházet také s církevními 

autoritami. To vše pro pozvednutí a posílení nového opatství, které je zejména 

ve svém počátku velice citlivé na rozvrat, zejména morální. Utvrzené hnutí má již 

v roce 1113 dostatečnou základnu mnichů a prostředků, aby založilo první dceřiný 

klášter La Ferté. Do roku 1115 bude založena celá pětice protoopatství (Cîteaux, 

La  Ferté,  Pontigny,  Clairvaux,  Morimond),  která  bude  základnou  cisterciáckého 

hnutí a odkud se bude šířit dále. Již nemluvíme jen o klášteře, ale přímo 

o cisterciáckém řádu, který bude oficiálně uznán v roce 1119. V tomto roce, přesněji 

23.  prosince,  vydává papež Kalixt  II.  bulu  Ad hoc in  apostolici,  která  potvrzuje 

31 Roux, J. Les Cisterciens. Vic-en-Bigorre Cedex: MSM, 2003, str. 36.
32 Roux, J. Les Cisterciens. Vic-en-Bigorre Cedex: MSM, 2003, str. 35.
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Cartu  Caritatis,   dokument  sepsaný Štěpánem o  pět  let  dříve.33 Carta  Caritatis 

ošetřuje fungování a filiace celého hnutí, kodifikuje pravidla a ustanovuje Generální 

kapitolu. Systém správy nového řádu je značně neotřelý. Pro udržení kontaktu 

s mateřskými kláštery opati ze zakládajících klášterů chodí na hospitace, aby mohli 

zkontrolovat úroveň zřízení a poslušnost mnichů. Jejich autorita spočívá spíše 

ve spirituálním dohledu, nežli v soudních či rozhodovacích pravomocech. Aby ale 

Cîteaux neztratilo přímý kontakt se žádným ze svých klášterů, každoročně pořádá 

setkání všech opatů na Generální kapitule, jenž dbá zejména na přísné dodržování 

všech pravidel. Hlavním cílem je udržení jednotnosti, morálky a pospolitosti celého 

řádu. Samotné Cîteaux je kontrolováno čtyřmi protoopatstvími. Například v případě 

úmrtí  opata  prvotního  mateřského  kláštera  to  byly  právě  La  Ferté,  Pontigny, 

Clairvaux,  Morimond,  které  měly  vybrat  jeho  nástupce.34 Kláštery  se  kromě 

kontroly měly také vzájemně podporovat na spirituální či materiální úrovni. 

S každou Generální kapitulou se pravidla a nařízení rozšiřovala a přizpůsobovala 

aktuálním potřebám klášterů. Od roku 1134 mluvíme již o Statutách.

Za Štěpánovy funkce přichází do Cîteaux vlna nově příchozích mnichů, kteří 

jsou  nadšeni  přísným programem řádu.  V roce  1112  se  mezi  nimi  nalézá  také 

největší  z  cisterciáků:  Bernard  z  Fontaines.  Tento  muž  nadchne  cisterciáckými 

ideály celou Evropu. 

33 Roux, J. Les Cisterciens. Vic-en-Bigorre Cedex: MSM, 2003, str. 38.
34   Idem.
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2.3. Bernard z Fontaines

Jeho výjimečná zarputilost a horlivost se postaraly o to, že hned roku 1115 

byl  tento  člen  významného  šlechtického  rodu  pověřen  založením  protoopatství 

Clairvaux. Jako první opat tohoto kláštera, který je v roce 1174 kanonizován, je 

dějinám znám spíše pod jménem svatý Bernard z Clairvaux. Tento tvrdý politický 

hráč a  urputný mnich se  zasluhuje o  masivní  rozšíření  řádu,  který se  také jeho 

přičiněním stal velmi mocným, vlivným a bohatým subjektem v Evropě XII. století.

Bernard se narodil jako třetí ze sedmi dětí do střední šlechtické vrstvy poblíž 

Dijonu. Dle legendy měla mít před jeho narozením jeho matka živý sen, že porodí 

psa s rezavou skvrnou. Bernard byl skutečně věrný a urputný bojovník katolické 

církve.  Jeho  konflikty  (ústní  či  písemné)  jsou  proslulé.  Jeho  otec  byl  původně 

skromným rytířem z Châtillonu, jeho matka pocházela z vyšší společnosti.35 

Po krátkém období mondéního mladického života se rozhoduje pro život za zdmi 

kláštera.36 

V roce 1112 hledá nejpřísnější monastickou kázeň a vstupuje s dalšími členy 

své rodiny do kláštera Cîteaux. O tři roky později je již Bernard v čele mnichů, kteří 

přicházejí do clara vallis založit nové opatství. Za tak krátkou dobu musel Bernard 

prokázat svou pevnou vůli a také své schopnosti. V čele Clairvaux zůstává až do své 

smrti v roce 1153. To již cisterciácký řád čítá na 350 klášterů. Více jak polovina 

tohoto počtu jsou fundace kláštera Clairvaux. Cîteaux se takovým počtem rozhodně 

pochlubit  nemůže,  i  když  v  roce  1147  ke  svým  dcerám  přičlení  již  existující 

komunitu v Obazinu.37

Tento muž překročil svým významem pomyslnou zeď cisterciáckého hnutí. 

Vysoce  inteligentní,  výborný  „medotekoucí“  řečník  se  rozhodně  nebál  přímých 

ústních  sporů  se  svými  součastníky.  Například  se  jedná  o  Petra  Abélarda  nebo 

synovce  Roberta,  který  se  rozhodl  přejít  ke  konkurenčnímu  klášteru  v  Cluny. 

Nedlouho po tomto incidentu vydává  Apologii, jenž dává do kontrastu skromnost, 

chudobu  a  pokoru  cisterciáckých  mnichů  vůči  způsobům  clunijského  hnutí. 

35 Aubé, P. Saint Bernard de Clairvaux. Paris: Fayard, 2003. Str. 23.
36 Aubé, P. Saint Bernard de Clairvaux. Paris: Fayard, 2003. Str. 39-40.
37 Roux, J. Les Cisterciens. Vic-en-Bigorre Cedex: MSM, 2003. Str. 51.
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Kritizuje  jejich gurmánství  v  potravě,  přepychovou výzdobu kostelů a  nákladný 

způsob života.38 Dokonce  považuje  zdobné obrazy,  drahé  sochy nebo pozlacené 

rámy za rouhání se před Bohem. Své cisterciáky před tímto škodlivým působením 

chce  ochránit.  V  cisterciáckých  klášterech  by  se  tak  měly  objevovat  pouze 

ornamentální či florální vzory. Jednoduché kostely často svou strohostí připomínaly 

grangie. Architektonické prvky, jako jsou například sloupy či kruhová okna, byly 

často jedinou výzdobou. Interiér si pohrával pouze se světlem a stínem. Výjimkou 

mohla  být  socha  Panny  Marie.  Na  rozdíl  od  Cluny  tak  cisterciáčtí  mniši  měli 

spiritualitu  modliteb prožívat  vnitřními  vjemy,  nikoliv  těmi vnějšími.  Toto  tvrdé 

souputnictví  a  konkurenční  boj  o  evropské  intelektuální  výslunní  právě  díky 

Bernardově skvělé obhajobě Cluny následně prohrává.  

V  četných  spisech,  úvahách  a  polemických  dopisech  se  zase  Bernard 

vyjadřuje k soudobým náboženským či politickým rozporům. Jasně a tvrdě se staví 

proti  jakémukoliv  novátorství  či  projevům hereze  v  katolické  církvi.  Například 

můžeme zmínit vznikající katarskou církev (chceme-li herezi) v jižní Francii. 

Přes jeho konzervativní postoj, je to právě Bernard, kdo se stává jedním z největších 

reformátorů katolické církve. Jeho změny však spočívaly v přísném dodržování již 

známých pravidel. Mluvíme zejména o Řeholi sv. Benedikta nebo o způsobu života 

v eremitských komunitách, které byly známé svými tvrdými životními podmínkami.

Neváhal zasahovat ani do částečně světských témat. Angažoval se velice významně 

zejména ve druhé křížové výpravě, kde jej můžeme označit přímo za jednoho 

z  organizátorů.  Jeho  slavná  řeč  v  Clermontu  udělala  na  rytířský  evropský  svět 

veliký dojem. Zlákat se nechal i český kníže Vladislav II. a roku 1147 se s dalšími 

zvučnými  jmény  soudobé  Evropy vydal  bojovat  pod  symbolem kříže  do  Svaté 

země.  Druhou  křížovou  výpravu  přitom  vyhlašuje  Bernard  Paganelli,  bývalý 

cisterciácký mnich a Bernardův žák z Clairvaux.39 Nejedná se o nikoho jiného než 

o papeže Evžena III.

Ve  spiritualitě  celého  západoevropského  křesťanství  Bernard  pozvedl  a 

zesílil  cisterciáckou mariánskou kulturu,  jež  byla  tolik  typická  pro  bílé  mnichy. 

Projevem této úcty je také známá legenda lactacio sancti Bernardi, kdy jej 

38 Roux, J. Les Cisterciens. Vic-en-Bigorre Cedex: MSM, 2003. Str. 46.
39 Aubé, P. Saint Bernard de Clairvaux. Paris: Fayard, 2003. Str. 459.
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při jednom jeho vidění měla napojit Panna Marie mateřským mlékem ze svého prsu. 

Tuto legendu můžeme spatřit zejména v početné ikonografii.

Bernard  skutečně  ovlivňoval  tok  dějin  středověké  Evropy.  Nikdy  však 

neopomíjel svůj klášter či řád. Ba naopak. Jak legenda pravila, byl věrný jako pes. 

Dělal vše proto, aby řád stál na velice pevných základech, na kterých by přestál 

nejen  těžké  počátky,  ale  také  smrt  Bernarda  samého.  O  Bernardovi,  který  řád 

samozřejmě  nezaložil,  se  přesto  často  mluví  jako  o  druhém  zakladateli.  Toto 

pojmenování je odrazem toho, že řádu vlil do žil „druhou mízu“. Za jeho života 

rozkvétá řád nejen ve Francii, ale i v Evropě. Ještě za života Bernarda se řád rozšíří 

do  Itálie  (1120),  Německa  (1123),  Anglie  (1129),  Uher,  Rakouska,  Čech  a 

Skandinávie (40.léta XII.století).40

 V posledních  letech  života  sepisuje  dílo  De consideratione,  kde  poprvé 

přiznává,  že  by  i  on  mohl  chybovat  v  případě  křížových  výprav.41 Silný, 

sebevědomý a tvrdohlavý muž zde částečně ustupuje. Nedoznává však svou vinu, 

pouze upřednostňuje být kritizován, než poslouchat nelichotivé spílání Bohu. 

Jeho askezí vysílené, vrásčité tělo vydechlo naposledy 20. srpna 1153 mezi svými 

cisterciáckými druhy v Clairvaux. 

Po smrti „druhého zakladatele“ řádu se cisterciáci museli vyrovnat 

s obrovskou a velice rychlou expanzí, aniž by slevili ze svých nároků. Řád přes 

svou vyhlášenou přísnost lákal velké množství donátorů nebo rodin, jež si přály stát 

součástí  Bernardova  díla.  Některé  nové  kláštery  pouze  nahrazují  již  stávající 

fundace jiných řádů. To vše se odehrává v různých kulturních prostředích. A jak 

cisterciáci přináší některé architektonické či hospodářské novinky na jih, sever či 

východ od Cîteaux, jistě také přivykají místním zvyklostem. Taková směs podmětů 

a značný počet mnichů zvyšovaly obavy, zdali vůbec bude pospolitost a jednolitost 

celého řádu zachována. 

40 Charvátová, K. Dějiny cisterciáckého řádu 1142-1420. 1. svazek, Fundace 12.století. Praha: 
Karolinum, 1998. Str. 20.

41 Lecat, J.-P. L´idée de croissade selon St. Bernard de Clairvaux. In Grandes Signatures, č.1, La 
culture générale aujourd´hui, duben 2008, str. 60-71.
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2.4. Cisterciáci v Čechách

Cisterciácký řád vstupuje na půdu zemí Koruny české až více jak čtyřicet let 

po svém založení, tedy v polovině XII. století. Přichází do země, která je však 

pod svrchovaností Svaté říše římské a která si ještě půl století musí počkat, než 

bude  moci  svého  panovníka  dědičně  jmenovat  titulem  král.  Nyní  ještě  stále 

mluvíme  o  knížeti  českém,  tradičně  z  rodu  Přemyslovců,  který  kromě  Čech 

spravuje  také  Moravu.  Jeho  vládu  můžeme  vzhledem  k  silné  rivalitě  v  rodu 

charakterizovat jako nestabilní. Panovník střídá panovníka a stát je těmito vnitřními 

spory natolik oslaben, že upadá stále do větší závislost na Svaté říši římské. Již 

od XI. století trvá v Evropě boj o investituru a emancipaci církve. Jedná se o odraz 

snahy reformovat církev a posílit její pozici v západní civilizaci. Dualita světské a 

církevní moci na sebe zde naráží a piluje vzájemné hranice a pravomoce.  Velká 

soutěživost  a  tvrdé  střety  nakonec  vrcholí  roku  1122  konkordátem Wormským, 

který by měl posílit pozici církve, tím že ji od panovníkovy moci a vlivu šlechty 

úplně odtrhne. To se vyplňuje spíše v Itálii, nežli v německých a potažmo i českých 

zemích. I když se tento plán nenaplňuje úplně, jistý trend emancipace církve však 

pocítí i Čechy, kde je církev na světské moci plně závislá. Počátky této tendence 

jsou spojené zejména s osobou Jindřicha Zdíka.

Jak klesala politická síla země, nahrávalo to feudálním pánům významně 

do  karet.  Hospodářství  pomalu  během XII.  století  posiluje.  Ekonomický růst  je 

podtržen rozšiřujícím se osidlováním v těch koutech země, které byly ještě 

do nedávna okolnímu světu uzavřeny neprostupným houštím, lesy a bažinami. Tato 

tzv. venkovská kolonizace na plno vypuká na konci XII. století. Panovník má 

při tomto kolonizačním trendu jasnou představu, podle jakého klíče tento fenomén 

nasměrovat. Nekolonizovala se totiž kdejaká půda. V první řadě šlo o strategická 

místa (hranice, kopce s výhledem do kraje…), která měla zemi se sítí hraničních 

hradů ochránit. Vzhledem k charakteru krajiny českých zemí, kde je stát více méně 

chráněn přirozeně horami, se také v těchto hraničních, hornatých, těžko dostupných 

místech rozvíjela kolonizace primárně. Tento úkol panovníci zadávali svým věrným 

druhům, kteří půdu získávali dědičně. Kolem državy si staví svá sídla, hrady a 

na  těchto  hradech  se  rodí  další  fenomén  vrcholného  středověku  :  šlechta  se 
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soukromým  vlastnictvím  půdy.   O  moc,  kterou  představuje  feudum,  se  tato 

společnost opírá. Během XII. a XIII.století si tak šlechta vybuduje  neotřesitelnou 

pozici a panovník s ní musí napříště již počítat. 

V nestabilní politické situaci přesto nalezneme dva ostrůvky pevné vlády. 

Jedná se o panovníky Soběslava I. (1125 – 1140)  a jeho synovce Vladislava II. 

(1140 – 1172). Prvního panovníka známe zejména v souvislosti s vítěznou bitvou 

u Chlumce z února 1126. Druhý panovník, který na chvíli stabilizoval rozjitřené 

české vody, se stává po Vratislavovi II. (1061 – 1092), druhým českým v roce 1158. 

Titul  je  však  nedědičný.  Nás  mimo  jiné  zajímá  také  tím,  že  do  Čech  přivádí 

cisterciácký řád a rozbíjí tím monopol benediktinů. Kromě cisterciáků přivádí 

do země s pomocí již zmiňovaného olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka taktéž 

reformní  řád  premonstráků  (1140,  Strahov),  johanity  (před  rokem  1169)  a 

křižovníky Božího hrobu (1188).42  Tento poměrně silný panovník se angažuje také 

po boku císaře Konráda III. v druhé křížové výpravě do Palestiny v roce 1147. 

S nástupcem Konráda, s Fridrichem Barbarossou, zase táhne na Polsko a Miláno, 

za což si vyslouží odměnu právě v podobě nedědičné koruny krále. Jeho pozice jak 

na  domácí  půdě  v  době  nepřítomnosti,  tak  na  zahraniční  scéně  v  momentech 

různých  diplomatických  roztržek  byly  udržovány  zejména  osobnostmi  dvou 

velkých biskupů: pražského biskupa Daniela (1148 – 1167) a olomouckého biskupa 

Jindřicha Zdíka (1126 – 1150). Podpora těchto dvou velmi vzdělaných mužů stojí 

za  Vladislavovou  silnou  vládou.  Více  než  třicetileté  působení  tohoto  panovníka 

přineslo zemi značný kulturní rozkvět. 

Jedním z hlavních bodů kulturního rozvoje českých zemí je právě příchod 

reformních  řádů  s  jejich  specifickou  architekturou,  vzdělaností  a  hlubokou 

spiritualitou. Jedním z nich jsou právě cisterciáci. Po dvou letech vlády Vladislava 

vzniká na popud Jindřicha Zdíka a z rukou velmože Miloslava soukromá fundace 

kláštera  Sedlec.  V místě  velmožova  statku  nedaleko  hradiště  Malín  se  nachází 

dostatečně úrodná půda, aby mnichy uživila. Od zakladatele dostává klášter čtrnáct 

vesnic.  Komunita  přichází  o  rok  později  z  německého  kláštera  Waldsassen. 

Zpočátku nevýrazný klášter  nabývá na významu ve XIII. století,  kdy je na jeho 

42 Charvátová, K. Dějiny cisterciáckého řádu 1142-1420. 1. svazek, Fundace 12.století. Praha: 
Karolinum, 1998. Str. 61.

30



pozemcích nalezeno obrovské naleziště stříbra. U dolů vzniká město Kutná Hora.43 

Záhy po Sedlci přichází další fundace. Klášter Plasy je založen v roce 1144 a osazen 

německými řehoníky z Langheimu. Pomuk je fundován o rok později. Do Pomuku 

přichází mniši z Ebrachu. Hradiště založené před rokem 1184 je již fundací Plas. 

Skupinu klášterů, které vznikají do konce XII. století, uzavírá Osek v roce 1199, 

kam taktéž  přichází  komunita  z  Waldsassen.  Ve  XIII.  století  přibývá:  Velehrad 

(1204),  Žďár  (1251),  Vyšší  Brod (1259),  Vizovice (1161),  Zlatá  Koruna (1263), 

Svaté Pole ( 1272) a Zbraslav (1292). Tyto fundace jsou kromě Zlaté Koruny a 

Vyššího  Brodu  osazeny  mnichy  z  českých  klášterů  a  jsou  již  často  filiacemi 

domácích klášterů.  Přičemž Svaté  Pole  již  možná existovalo  jako benediktinský 

klášter a byl by tedy jen transformován. Ve XIII. století kromě toho vznikají první 

ženské kláštery:  Oslavany (1224-5),  Tišnov (1232),  Pohled (1265-67),  Sezemice 

(1267).  Samotné  ženské  kláštery  jsou  pod  správou svých  zakládajících  českých 

mužských klášterů. Ve XIV. století, kdy pohasíná cisterciácká sláva, je citelně znát 

rapidní pokles fundací. Dotýká se to i českých zemí. V roce 1357 je založen mnichy 

ze Sedlce mužský klášter Skalice a v roce 1323 ženský klášter Staré Brno. Tím 

budování na našem území končí. Zhoršující se podmínky pro cisterciáky podtrhnou 

husitské války, ze kterých téměř žádný klášter nevyjde bez úhony. 

Celkově na našem území tedy napočítáme 18 klášterů, z toho 13 mužských a 

6 ženských (společně s klášterem Marienthal ležícím v Sasku). Všechny kláštery 

spadají pod morimondskou větev filiací, na kterou jsou navázány výhradně 

přes německé kláštery. Fundace jsou prováděny zejména šlechtou. Vlastně jen Plasy 

jsou ve XII. století přímo založené panovníkem Vladislavem II. Královny zakládají 

dva moravské ženské kláštery Tišnov a Staré Brno. Oslavany mohly být založené 

moravskou markraběnkou. V dalším století  se český panovník podílel  na vzniku 

významných opatství Zlatá Koruna a Zbraslav. Zbraslav byla následně využívána 

jako pohřebiště  Přemyslovců.  Právě pohřbívání  bylo jedním z určujících motivů 

zakladatelství.44 Jedná se o rody Markvarticů, Hrabišiců či Rožmberků. Narážíme 

zde však na provinění proti pravidlům: cisterciácké kláštery neměly být živoucími 

nekropolemi. Reálná situace je však do této role přímo vmanipulovala. 

43 Charvátová, K. Sedlec. In Řád cisterciáků v českých zemích ve středověku. Praha: Unicornis. 
1994. Str. 38.

44 Charvátová, K. Dějiny cisterciáckého řádu 1142-1420. 1. svazek, Fundace 12.století. Praha: 
Karolinum, 1998. Str. 67.
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3. Obazine

3.1. Historický kontext

Francie  XII.  století  je  pod  vládou  dynastie  Kapetovců.  Vláda  prvních 

Kapetovců  se  dá  charakterizovat  spíše  jako  slabá.  Moc  je  zmenšená  vlivnou 

vrchností, která stojí v čele svých domén. Autorita krále je omezena na oblast 

v okolí Paříže a Orléans. Nemůžeme rozhodně mluvit o Francii takové, jak ji známe 

dnes. Nicméně dynastie disponuje vazalskými přísahami knížat, dědičností trůnu a 

díky pomazaní, které se odehrává při korunovaci (již od merovejce Chlodovíka), 

také aurorou božího zmocnění. Od syna Huga Capeta, Roberta Pobožného, dokonce 

vzniká mýtus králů divotvůrců, kteří mají moc uzdravit pouhým dotykem nemocné 

krticí. Postupný nárůst dynastické síly je značně pozastaven událostmi roku 1152. 

Eléonoře Akvitánské se v tomto roce daří anulovat sňatek s kapetovským králem 

Ludvíkem  VII.  a  o  několik  týdnů  později  se  zasnubuje  s  Jindřichem  II. 

Plantagenetem, budoucím králem Anglie.  To je samozřejmě velmi citelný zásah. 

Země ztrácí  Akvitánii,  která je velkou a díky poloze u moře velmi strategickou 

zemí. 

Limousin45, kde bude stát Obazine, náleží právě v polovině XII. století 

k  vévodství  Akvitánie.  Změny  ve  vlastnictví  a  následné  vleklé  konflikty  se 

samozřejmě dotýkají i tohoto kraje. Pro obyvatele Akvitánie však události 

v  polovině  tohoto  století  nemění  nic  na  tom,  že  stále  za  svého  krále  považují 

Kapetovce. Dokládají to různé dobové prameny, kde nadále kronikáři počítají čas 

dle vlády francouzského krále.46 Je to případ i kopiáře z Obazine. Mnoho záznamů 

i po roce 1152 uvádí, že daný právní úkon byl vykonán v době vlády Ludvíka VII.: 

„Factum  est  autem  hoc  mense  januario  feria.  II.,  tempore  pontificatus  G.  

Caturcensis episcopi, regnante Lodoico rege Francorum 47 ;  Anno ab Incarntione  

Domini M.C.L.VIII. Regnante Lodoico et episcopante G. 48 ; Hoc factum est 
45 Poznámka: Limousin je jedním z 26-ti regionů Francie. Dělíme ho na jižní (le Bas-Limousin) a 

severní (le Haut-Limousin). Dále je rozdělen do tří krajů: Corrèze, Haute-Vienne, Creuse. Jižní 
Limousin se skládal ze tří vikomtství: Turenne, Comborn a Ventadour.

46 Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 
patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 26.

47 Cartulaire: záznam 97 ( leden, pondělí, kolem roku 1150 – 1159). Pozn. : Zmiňovaný biskup se 
jmenuje Géraud a pochází z Cahors.

48 Cartulaire: záznam 105 (rok 1158).
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in manu G. Abbatis anno ab Incarnatione Domini M.C.LX., audientibus omnibus 

suprascriptis, rege Lodoico et episcopo Giraldo 49“. 

Avšak Jindřich II. Plantagenet chce velmi brzy pevně uchopit své državy a 

již  od  Vánoc  roku  1156  mu  musí  dát  všichni  akvitánští  pánové  vazalský  slib 

věrnosti.50 Konflikt  mezi  Kapetovci  a  Plantagenety se  epizodicky dotýká jižního 

Limousinu  po  roce  1158.  Jindřich  II.  vyžaduje  suverenitu  hrabství  Toulouse  a 

Languedoku, čemuž samozřejmě není nakloněn Ludvík VII., a přes toto území tak 

přechází jednotky směřující do Toulouse. 51 V kopiáři přímo nacházíme zmínku 

z roku 1159, která do datace záznamu zahrnuje příchod obou armád do kraje.  52 

Jindřich  Plantagenet  svou  moc  postupně  upevňuje  a  četné  konflikty  připravují 

Limousinu nelehkou dobu. 

49 Cartulaire: záznam 152 (rok 1160). 
50 Boussard, J. Le gouvernement d´Henri II Plantagenet. Paris : 1956, str. 409.
51 Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 

patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 27. 
52 Cartulaire: záznam 131. Text: „Hoc factum est apud Sanctum Palladium, anno ab Incarnatione 

Domini M.C.L.VIIII. quo advenerunt in hac terra duo reges Francorum et Anglorum.“  Pozn. : 
Sanctum Palladium je grangie Saint-Palavy. 
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3.2. Počátky kláštera a Štěpán z Vielzot

Aubazine (v okcitánštině Obasina) je dnes obec nalézající se ve vnitrozemí 

jihozápadní  Francie.   Obec  je  položena  v  departementu  Corrèze,  v  regionu 

Limousin a v okrese Tulle. Komuna Aubazine vděčí svému názvu opatství Obazine. 

Klášter zanikl s příchodem Velké francouzské revoluce a z místa se stal  správní 

celek v kantonu Beynat. 

Kraj  nese  svůj  název  podle  říčky  Corrèze,  která  protéká  hlubokým  a 

sevřeným údolím typickým pro plošiny jižního Limousinu.  V úvodní části  údolí 

velké množství strmých kopců o výšce 400 - 500 metrů zde postupně ztrácí výšku a 

zmírňují sklon svých svahů. Kopce přecházejí spíše v protáhlé a nízké návrší 

o výšce 150 – 300 metrů. 53 Krajina tedy ještě nemá charakter nížiny, ale již není ani 

hornatá. A právě v jihozápadní části tohoto kraje se nalézal klášter Obazine. 

Místo, jež bylo nejdříve osazeno eremity a později užito pro stavbu kláštera, 

je spíše lesnaté, jak dosvědčují naše prameny: kopiář a hagiografie  Život svatého 

Štěpána.  54 I dnes zde můžeme najít velmi významný les o 500 hektarech, který 

pokrývá svahy kopců, při kterých stojí klášter. Podle podrobného popisu místa 

v obou pramenech se zdá, že lokace perfektně odpovídá ideální představě 

o nedotčené a špatně přístupné krajině, která svou drsnou tváří přitahuje asketicky 

založené muže hledající samotu a klid pro jejich spirituální život.

Nicméně krajina nebyla ve skutečnosti ani panensky nedotčená, ani pustá. 

V blízkosti lesa již existovalo poměrně staré lidské osídlení.

53 Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 
patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 17. Poznámka: Samotný klášter, tedy 
jeho druhé umístění, je umístěn na kopci ve výšce 300 metrů. 

54 Barrière, Bernadette. éd. - Le Cartulaire de l'abbaye cistercienne d'Obazine: XIIe-XIIIe s. 
Clermont-Ferrand: Université de Clermont-Ferrand II, 1989, str. 66, záznam č.1 (okolo roku 1133 
– 1137). Text: Notum sit presentibus et futuris quoniam Archambaldus vicecomes quamdam 
partem Obazinensis silve dedit in elemosina pro salute sua et patris matrisque sue atque aliorum 
parentum suorum, sub manu domni Stephani primi ejusdem loci abbatis, ubi Deo disponente qui  
sine testimonio bonitatis sue nullum tempus relinquid monasterium in honore sancte Dei  
Genitricis... 
     Aubrun, Michel. Vie de Saint Étienne d´Obazine. Clermont-Ferrand: Institut d´études du 
Massif centrale, 1970, str.49, kniha první, č.4. Text: Procedens ergo vir Dei una cum venerabili  
socio, lustrata undique regione, tandem saltum Obazinensem expetiit, dictum, ut credo, ab 
opacitate silvarum et veprium densitate quibus ex omni parte vestiebatur. Qui locus, preter  
densitatem silvarum preruptis hinc inde scopulis cingebatur, quodam fluvio, Correzia nuncupato,  
inferius decurrente, qui non parvam loco prestare videtur amenitatem.
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Obr. č.1) Blízké okolí Obazinu (zalesnění odpovídá dnešnímu stavu)55

● Místa již osídlená a organizovaná před příchodem eremitů

V Životě se můžeme dočíst o sousedním kostele, kam zbožní muži docházeli během 

Velikonoc.  Dále  můžeme  pozorovat  kontakt  mezi eremity  a  místními  obyvateli 

osad.  56 Kopiář zase jasně osvětluje, že krajina byla již dosti organizovaná v době 

osazení svatými muži. První záznamy mluví o donacích  mansus, bordaria, terra 

culta quam inculta, molendinum, ortum et vinea více než o darech lesů či houštin. 

Tedy očividně se jedná o půdu již obhospodařovanou. Je více než zřejmé, že eremita 

a  pozdější  zakladatel  Obazinu  Štěpán  hledal  místo  klidné,  s  charakterem spíše 

55 Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 
patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 21.

56 Aubrun, Michel. Vie de Saint Étienne d´Obazine. Clermont-Ferrand: Institut d´études du Massif 
centrale, 1970, str.50, kniha první, č.4. Text: „Cumque montis juga paulatim conscenderent et in 
summitate ejus labore inediaque vexati, paulatim requiescerent, matrona quedam ex vicino rure 
qui Pauliacus dicitur ad eos accessit, deferens eis dimidiam tortam panis et vas lactis, que ipsi  
cum tanto gaudio susceperunt ut testaretur postmodum vir sanctus nihil se in vita sua quantum 
ad cibum, desiderabilius percepisse.“  Nejedná se o jediné setkání se sousedy.
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samoty, odlehlé od městské civilizace, ale zároveň takové, kde by se dalo žít a sytit 

duši i tělo. Jedinou vadou této lokace byla voda, která nebyla dostatečná. Již jako 

cisterciáčtí mniši vyřešili obazinští tento problém vybudováním vodního kanálu.

Zdá  se  tedy,  že  na  umístění  kláštera  Obazine  je  pramálo  cisterciáckého 

ideálu.  Není  to  však  vůbec  překvapivé  zjištění,  když  si  uvědomíme,  že  klášter 

přechází k řádu mnohem později po svém založení. Navíc tolik přísné regule bylo 

velmi těžké v praxi přesně dodržet. A Štěpán usiloval spíše o místo otevřené, vlídné 

a s rozhledem, i když bez přímého přístupu k řece, než aby svůj klášter zasadil 

do tmavého, vlhkého a sevřeného údolí.  Jinak vypadá lokace ženského kláštera, 

který je jen kilometr vzdálený. Typově již odpovídá cisterciáckým představám, 

i když je zakládán 7 let před vstupem do řádu (1140). Je umístěn u potoka Coyroux, 

sevřen vysokými horami a obklopen strmými skálami.

První  písemné zmínky o osudech kláštera  Obazine  pocházejí  již  z  roku 

1130.57 Eremita Štěpán z Vielzot, původem z kraje zvaném Xaintrie, se v tomto roce 

usazuje v lesích údolí říčky Corrèze. Doprovází jej kolega eremita Petr a 

za nedlouho se k nim přidává početná komunita bratří a sester. Ale jejich počátky 

nejsou vůbec lehké. Lidé z okolí chovají k eremitům značnou nedůvěřivost, jelikož 

před  nimi  v  kraji  působil  falešný  eremita,  který  pouze  využil  pohostinnosti  a 

vřelosti místních.  58  Časem si však jejich náklonnost získávají svou velmi tvrdou 

disciplínou a pravidly, které určil sám Štěpán, jenž je vůdčí postavou společenství. 

Pro inspiraci navštěvoval okolní kláštery a religiózní místa, kde nacházel příklady 

mravního a disciplinovaného života. Zejména nedaleký cisterciácký klášter Dalon, 

jenž je filiací Pontigny, navštívil vícekrát.  59 O několik let později početná skupina 

zvažuje, zdali žít raději v cenobitském společenství a jak nadále organizovat místní 

život. Celá skupina eremitů se rozhoduje pro život v klášteře. Jelikož po životě 

v askezi a modlitbách toužily celé rodiny, bylo potřeba vyřešit umístění žen, které 

společně s muži nemohly žít ve společné budově. Hledá se tak vhodné místo 

pro obě komunity, a to pokud možno: co nejméně od sebe navzájem vzdálené, se 

57 Leroux-Dhuys, J-F. Les Abbayes cisterciennes en France et en Europe. Editions Place des 
Victoires, Paris, 1998, str. 274. 

58 Aubrun, Michel. Vie de Saint Étienne d´Obazine. Clermont-Ferrand: Institut d´études du Massif 
centrale, 1970, str.52, kniha první, č. 5. 

59 Aubrun, Michel. Vie de Saint Étienne d´Obazine. Clermont-Ferrand: Institut d´études du Massif 
centrale, 1970, str.70, kniha první, č.23. Text: „Ad monasterium Dalonense, quod novem fere 
militibus aberat, frequenter ibat (…).“
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zdrojem vody a dispozičně vhodné pro stavbu budov nezbytných pro chod kláštera. 

Biskup  ze  Chartres,  papežský  posel,  mezitím  jmenuje  Štěpána  prvním  opatem 

kláštera. Svěcen bude za přítomnosti biskupa z Limoge až roku 1142. Nyní však 

před společenství stojí otázka, pod jakou řeholí a pod jakým řádem být. Vzhledem 

k  velice  tvrdému  způsobu  života,  tak  jak  jej  vyžadoval  sám  Štěpán,  se  zraky 

komunity upřely k nejpřísnějším řádům své doby: kartuziánům a cisterciákům.

Okolo roku 1135 odchází Štěpán společně s dvěma bratry na kajícnickou 

cestu do La Grande Chartreuse, tedy do lůna kartuziánského řádu.  60 Přísné regule 

řádu, které mohou za jeho nelehké šíření, lákají Štěpána, a tak okamžitě jedná 

s převorem kláštera o možném začlenění Obazinu do tohoto společenství.  Avšak 

převor  Guigues  usoudil,  že  komunita  Obazinu  neodpovídá  kartuzianským 

představám.  Zejména  byla  příliš  početná,  což  se  nadále  měnit  nemělo.61 Štěpán 

přijímal každého, kdo toužil po životě v Obazinu, aniž by určoval nějaké limity. 

Stanovy řádu přitom počítají jen s malou skupinou. Dále je klášter dosti vzdálen 

od La Grande Chartreuse 62 a komunita žen, jež se nalézá v blízkosti té mužské, je 

naprosto nepřijatelná. Později tento důvod bude problémem, ač překonatelným, 

i pro Cîteaux. Štěpán rozhodnutí pokorně přijal a vyslechl si dokonce i doporučení 

na nově založený řád cisterciáků, který by mu měl lépe vyhovovat. Po návratu 

k bratřím a sestrám se rozhoduje rozšířit stávající klášter, jelikož už tak početná 

komunita  se  neustále  rozrůstá.  Buduje  klášter  a  dál  hledá  směr,  kterým se jeho 

klášter bude ubírat. 

Mezi  léty  1133  až  1137  nás  informuje  kopiář  o  daru  Archambauda  IV., 

významného vikomta z Comborn. Ten předává Štěpánovi část lesa v Obazine, kde 

stojí klášter. O povolení vikomta k fundaci kláštera nemáme písemné zprávy, ale 

můžeme předpokládat, že jednání probíhala již dlouho před započetím stavby.   

V této listině i ostatní feudálové, kteří jsou z části leníci vikomta, v kraji předávají 

60 Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 
patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 60. 

61 Poznámka: Život svatého Štěpána mluví dokonce o 150 jeptiškách. Aubrun, M. Vie de Saint  
Étienne d´Obazine. Clermont-Ferrand: Institut d´études du Massif centrale, 1970, str.99, kniha 
druhá, č. 2.

62 Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 
patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 63. Pozn. : Soudobý neúspěch s 
instalací dvou kartuziánských klášterů v Akvitánii, zřejmě z důvodu nedostatečné přímé 
komunikace,  mohl být také důvodem k odmítnutí Štěpána. 
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mnichům práva k této části lesu. 63 Místo se rozprostírá u horní části toku Corrèze 

v  nadmořské  výšce  290  metrů.  Svým  vyvýšeným  místem  ideálně  neodpovídá 

cisterciácké představě lokace. Dále Archambaud IV. společně se 

Štěpánem  z  Roffignac,  Géraudem  Aldebertem  a  Amaluinem  Baldrixem  daruje 

komunitě  mansus v Corbières a ve Fournol se všemi právy. Štěpán z Roffignac a 

synové Roberta z Roffignac předávají úrodné pozemky položené u vody. 

Štěpán z Roffignac a Bernard Tunduz předávají opatovi práva k lesům v La Salesse 

a Štěpán ještě práva na veškerou půdu a lesy, které ke klášteru náleží.  Štěpán 

z Nedde daruje všechna práva, která drží na lesy v Obazinu. Géraud de Puylong a 

Geoffroy  de  Favars  předávají  svou  čtvrtinu  hospodářského  dvoru  ve  Fournol, 

jakožto klášterní věno za své dcery. Guillaume Baldrix a jeho bratři se vzdávají 

ve  prospěch  kláštera  dvou  menších  zemědělských  statků  ve  Vergonzaku,  jako 

klášterní věno za svou matku a za sebe samé. 64 Hned v počátečních letech je tedy 

klášter velmi štědře obdarován a získává vše, co pro své živobytí nutně potřebuje. 

Tedy půdu a lesy s přístupem k vodě a také mnohá práva k pozemkům, ze kterých 

plyne  také  finanční  přínos.  Zároveň  se  však  již  začíná  přibližovat  cisterciácké 

ekonomice,  a  to  ještě  před  vlastním  vstupem  do  řádu.  Na  těchto  a  dalších 

pozemcích  vznikají  hospodářské  dvory  –  grangie,  které  se  zpočátku  nalézají 

nedaleko kláštera.

Do roku 1142 vznikají v lesích Obazinu dva kláštery, které spadají 

pod blízký a již zmíněný Dalon, založený Géraudem ze Sales, žákem Roberta 

d´Abrissel. Mužský a o 600 metrů dále ženský konvent v Coyroux.65  Když Štěpán 

obě  budovy  stavěl,  jistě  již  pomýšlel  na  přičlenění  k  cisterciákům.  Rozdělení 

komunit a naprosté omezení pohybu jeptišek mimo jejich klášter mělo být pádnou 

obhajobou při žádosti ke vstupu do řádu. Jistě se také poučil z výtek, které mu byly 

vyloženy v La Grande Chartreuse.  Po důkladné úvaze společně s  komunitou se 

definitivně rozhoduje pro přísný cisterciácký způsob života. Na cestu do Cîteaux se 

vydává  roku  1147.66  I  když  relativně  blízká  poloha  klášterů  neodpovídá 

63 Jedná se o: bratři Štěpán a Durand de Roffignac, synové Roberta z Roffignac (učinili tak na 
příkaz otce), Géraud Aldebert, Humbert de La Porte, Raynaud Robert de La Garde a další.

64 Cartulaire: záznam 1. 
65 Barrière, B. L´abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin. Tulle: Conseil Général de la 

Corrèze, 1977, str.98.
66 Desmons, G. Mysteres et beauté des abbayes cisterciennes. Toulouse: Edition PRIVAT, 1996, str. 

152.
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cisterciáckým  ideálům,  Generální  kapitula  a  Bernard  z  Clairvaux  jsou  ochotni 

„přimhouřit oko“, pokud se tento velký dvojitý klášter přidá k jejich řádu. Štěpán 

tak zachoval specificitu kláštera. Od počátku byl tento eremita k sobě a ke svým 

bratrům a sestrám tak přísným otcem, že možná, s trochou nadsázky, připojení 

k řádu mohlo znamenat jen drobné uvolnění. 

V  této  době  Štěpán  také  zakládá  dva  dceřiné  kláštery:  Bonnaigue 

(Limousin), La Valette (nejdříve Auvergne/později přesunuti do Limousinu). 

Do  čela  těchto  dvou  klášterů  postaví  jemu  velice  blízké  a  spolehlivé  postavy. 

Zatímco Bonnaigue stojí do dnešních dnů, druhý klášter tolik štěstí neměl. Nachází 

se v dnes zatopené části  přehrady Aigle,  která  byla  vystavěna za druhé světové 

války. 

Co se týče ženské komunity, vzhledem i k blízkosti obou klášterů byla 

na Obazine navázána více, nežli to bylo běžné. Nicméně nemáme žádné zprávy 

o porušování kázně či pravidel. Navíc samotný ženský klášter byl založen již roku 

1142,  tedy  ještě  před  připojením  k  Cîteaux.  Mužská  komunita  byla  pověřena 

spirituální a materiální správou života ženského společenství, které bylo pod úplnou 

klauzurou.67   Jednalo se o příkaz „perpetua clausura“, který udělil Coyroux Štěpán 

hned se založením v roce 1142. Ten měl jeptišky ochránit před okolním světem. 

Nesměly za žádných okolností opouštět brány kláštera, a to po celý jejich život. 68 

Mimo klášter jeptišky nevlastnily žádné pozemky 69, nebyly schopné si obstarávat 

vlastní  živobytí  a staly se tak plně závislé na mniších. Bratři z Obazinu se tedy 

starali o celé jejich materiální zázemí, ale také kontrolovali dodržování absolutní 

klauzury, sloužili mše a zpovídali. Tradičně měl na vizitace chodit opat nadřízeného 

kláštera. K východu z kláštera bylo potřeba projít dvěma bránami. K první z nich 

měla  klíče  převorka,  k  druhé  bráně  jeden  z  mnichů,  který  byl  „spolehlivý  a 

dostatečně  vyzrálý“.  Byl  tak  jmenován  do  funkce  „procurator“ kláštera,  který 

67 Leroux-Dhuys, J-F. Les Abbayes cisterciennes en France et en Europe. Paris: Editions Place des 
Victoires, 1998, str. 274. 

68 Aubrun, Michel. Vie de Saint Étienne d´Obazine. Clermont-Ferrand: Institut d´études du Massif 
centrale, 1970, str.98, kniha II., č. 2. Text: „ Inde egressus ante solis occasum, perpetua eas  
clausura munivit, firmissimo sanciens mox edicto ut nulla earum cunctis diebus bite sue 
quacunque occasione vel necessitate seu quolibet modo, monasterii claustrum egrediatur. „

69 Poznámka: Při vstupu do kláštera, ženy-vdovy, celé rodiny či otcové za své dcery darovali 
majetek přímo klášteru Obazine. Tím se klášter Coyroux významně podílí na výstavbě 
obazinského majetku.
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chránil venkovní přístup do ženského kláštera. 70

V roce  1147 tedy Obazine vstupuje do řádu bílých mnichů jako dceřiný 

klášter  Cîteaux, který vysílá pět mnichů pověřených zaškolením nové Řehole.  71 

Klášter se samozřejmě musí podrobit pravidlům liturgického života a ekonomickým 

praktikám řádu. Zároveň ze Cîteaux přicházejí  technicky zruční konvršové, kteří 

dohlíží  na  rekonstrukci  již  nedostačujících  hospodářských  budov  a  konstrukci 

kláštera  tak,  aby  odpovídaly  potřebám  cisterciáckého  života.  Jako  příklad 

praktických změn v životě kláštera můžeme jmenovat například povolení 

pro nemocné jíst maso.72 Do té doby tedy komunita maso vůbec nejedla a jasně se 

ukazuje, že skutečně připojení k řádu mohlo znamenat určité uvolnění příliš tvrdých 

pravidel. 

Poté Štěpán zakládá dva další kláštery: La Garde-Dieu (diecéze Cahors, kraj 

Quercy)  a  La  Frénade  (diecéze  Saintonge,  kraj  Charante).  Do čela  těchto  dvou 

klášterů posílá muže nejpovolanější.  Budoucí nástupce ve své funkci: Gérauda a 

Roberta.  Zřejmě  dostatečně  velká  personální  i  materiální  základna  umožnila 

Obazinu  již  tak  brzy založit  čtyři  nové  kláštery.  Po  smrti  Štěpána  přibude  také 

klášter Grosbot (kraj Charante) a Notre-Dame-la-Nouvelle-les-Gourdon 

(kraj Quercy).73

Velké množství mnichů však klášteru působilo také potíže. Staré budovy již 

neodpovídaly  novým  potřebám  a  další  dodatečné  navyšování  kapacity  bylo 

zamítnuto. Komunita se rozhodla pro stavbu nového kláštera o kousek dál. V roce 

1156 je položen základní kámen kostela a začíná stavba nových budov.74  Změny 

v lokaci nejsou u cisterciáků nic vzácného. Dosti často bylo původní místo natolik 

vystaveno chudobě a nesnesitelným obtížím, že pokud chtěli mniši vůbec přežít, 

byli ke stěhování nuceni. V komunitě ale samozřejmě taková změna musela vyvolat 

70 Aubrun, Michel. Vie de Saint Étienne d´Obazine. Clermont-Ferrand: Institut d´études du Massif 
centrale, 1970, str.100, kniha II., č. 3. Text: „In exitu claustri duo sunt ostia, unum contra alium,  
interque brevis et modica porticus continetur. Et interioris quidem ostii clavem priorissa 
custodit, exterioris vero frater maturus atque probatus qui ipsius loci procurator est constitutus.“

71 Desmons, G. Mysteres et beauté des abbayes cisterciennes. Toulouse: Edition PRIVAT, 1996, str. 
152.

72 Aubrun, Michel. Vie de Saint Étienne d´Obazine. Clermont-Ferrand: Institut d´études du Massif 
centrale, 1970, str.117, kniha II., č. 14. Text: „Inter ceteras mutationes, etiam usus carnium 
infirmis secundum regulam est allatus qui hactenus manserat fratribus nostris incognitus. (…)“

73  Viz. Příloha a tabulka Obazinských filiací.
74  Aubrun, Michel. Vie de Saint Étienne d´Obazine. Clermont-Ferrand: Institut d´études du Massif 

centrale, 1970, str.128, kniha II., č. 18. 
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velké diskuze. Jak nás o tom zpravuje  Život svatého Štepána z Obazinu, všichni 

mniši  nebyli  změně  umístění  nakloněni.  Již  si  často  zvykli  na  spiritualitu 

příjemného místa na úpatí svahu a nechtěli se ho vzdát. Ti, kteří se rozhodli 

pro změnu místa, nicméně jen uvažovali o mírném odchýlení od původní polohy. A 

tak  se  také  stalo.  Nový  klášter  nebyl  příliš  vzdálen  od  toho  původního,  což 

umožnilo užívání starších hospodářských budov, obhospodařování původních polí a 

péči o hroby zemřelých. Klášter začal být budován na vrchu, který vyčníval 

nad  původním  klášterem.  Tato  změna  je  však  proti  cisterciáckým  regulím. 

Okřídlené přísloví Bernardus valles, montes Benedictus amabat vystihuje, že hory a 

kopce jsou určené pro benediktiny, kteří čerpali spirituální sílu z rozhledu do kraje. 

Cisterciáci upřednostňovali údolí, která skýtá úrodnou půdu a toky řek. Přesto se 

nejednalo o závažné prohřešení. Místo není vyvýšené nad údolí, pouze poskytuje 

mnohem příjemnější podmínky k životu, i tomu mnišskému, asketickému.  

Nové  umístění  však  neřešilo  problém  zavlažování,  a  tak  se  komunita 

rozhodla zbudovat kanál, který je napájen z potoku Coyroux, prochází důmyslně 

klášterem, vyživuje jednu nádrž na ryby, pohání dva mlýny (na obilí a na sukno) a 

ústí jako kanalizace do říčky Corrèze.  75  Kanál, který přivádí vodu z 1 500 metrů 

vzdáleného zdroje, je skutečným skvostem. Nicméně v legendě o svatém Štěpánovi 

se o konstrukci  kanálu mnoho nedozvíme.  Přesto tento cenný zdroj  dopodrobna 

vypráví  o  konstrukci  samotného  kláštera  a  vyzdvihuje  Štěpánovy  schopnosti  a 

pevnou vůli, se kterou rozlomí každou skálu. Nicméně natolik náročná technická 

stavba, jakou kanál bezesporu je, musela být vykonána příchozími cisterciáckými 

mnichy. Proto autor, který oslavuje zejména Štěpánovy zásluhy, stavbu nezmiňuje. 

Přesto pozdější texty z XV. století autorství stavby přisuzují Štěpánovi, jelikož jeho 

obliba  od  smrti  ještě  více  stoupá.76 Na  vodním  toku  je  také  postaven  mlýn. 

Komunita Aubazinu, pozdější vesnice, vodu z kanálu využívá ještě v XIX. století, 

jak dokládá radniční dokument z roku 1849.77 Starosta zde vyhlašuje apel 

na rekonstrukci kanálu, který je v některých částech obce jediným zdrojem vody.

75   L´Hydraulique monastique, sous la direction de Léon Pressouyre. Bar-Le-Duc: CREAPHIS, 
1996, str. 18.

76  L´Hydraulique monastique, sous la direction de Léon Pressouyre. Bar-Le-Duc: CREAPHIS, 
1996. Str.24.

77  L´Hydraulique monastique, sous la direction de Léon Pressouyre. Bar-Le-Duc: CREAPHIS, 
1996. Str.28. 
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   Obr 2.) Vodní systém v okolí Obazinu 78 

     šrafovaně:     uměle vytvořený kanál mnichy         

      X: křížky označeny obě lokace Obazinu

Kanál  byl  skutečně zásadní  pro život  v klášteře  a pro jeho hospodářství. 

Hojnost  tekoucí  vody  je  nezbytná  pro  zajištění  dobrého  fungování  všech 

technických a řemeslnických aktivit kláštera, zejména chovu ryb. 

Celkově můžeme konstatovat, že klášter Obazine nepatřil mezi nejmocnější 

cisterciácké domy ve Francii ani v letech svého největšího rozkvětu. Byl ale jistě 

důležitým církevním prvkem Limousinského kraje. Za méně než jedno století tento 

klášter drží více jak dvacet grangií s výjimečným spektrem zaměření a geografické 

polohy: od obilných sýpek v nízkém Limousinu přes vinice v Donzenac až k solné 

78  Aubrun, Michel. Vie de Saint Étienne d´Obazine. Clermont-Ferrand: Institut d´études du Massif 
centrale, 1970, str. 254.
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sýpce na ostrově Oléron. Svůj regionální význam měla i první komunita, která byla 

vzhledem ke své početnosti schopná v prvních letech existence založit další čtyři 

kláštery. Naposledy se klášter významně zapsal do dějin v roce 1310. Obazinský 

opat Raymond de Pléaux je za pomoci opata z Fontfroide Arnauda Nouvel pověřen 

napsáním statut pro řád Grandmont, které potvrdí papež Klement V.79 Jedná se 

o poslední záblesk lokální slávy a moci Obazinu. Se stoletou válkou klášter propadá 

nesmírné chudobě a již nikdy se nebude těšit stejnému, byť regionálnímu významu. 

79  Roux, J. Les Cisterciens. Vic-en-Bigorre Cedex: MSM, 2003, str. 227.
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4. Plasy 

4.1. Historický kontext

Mnohé z historického kontextu bylo již povězeno v části, která vypovídá 

o příchodu cisterciáků do Čech. Zkusme tedy situaci zrekapitulovat a zaměřit se 

na oblast Čech, kde klášter bude vystavěn. 

Klášter Plasy patří do první vlny cisterciáckých fundací 40. let XII. století, 

jejichž  příchod  byl  podnícen  zejména  osobou  olomouckého  biskupa  Jindřicha 

Zdíka, který se osobně znal s Bernardem s Clairvaux. Fundace Plas tedy spadá 

do  mohutné  módní  vlny,  která  tento  řád  upřednostňovala  a  jejíž  vrchol  byl 

zaznamenán  právě  za  Bernardova  života.  České  země  v  době  fundace  jsou 

knížectvím pod svrchovaností  Svaté  říše římské.  Vládne zde Vladislav II.,  který 

dokonce  obdrží  od  císaře  titul  krále  jako  Vladislav  I.  Nicméně  tento  titul  je 

nedědičný.  Tento panovník  zakládá klášter  Plasy.  Jedná se  o  první  panovnickou 

fundaci na našem území. Klášteru to přináší náležitou prestiž.

V  samotném  knížectví  se  v  této  a  nedávno  minulé  době  musí  dynastie 

Přemyslovců potýkat s  vlivem velmožů v jihozápadních Čechách.  Panovníci  tak 

vyvíjejí strategii, jež by tento vliv oslabila. Otec Vladislava II., Vladislav I., zakládá 

v těchto místech benediktinský klášter Kladruby v roce 1115 a zde se také po své 

smrti nechává pohřbít. Stejně tak jeho syn si pro Plasy vybírá k osazení právě oblast 

Plzeňska. Podobně zřejmě někdo z okolí přemyslovského panovníka, možná i on 

sám, zakládá tentýž rok nedaleký Pomuk.80 Hlavním důvodem založení Plas v této 

oblasti mohla být tedy snaha vytvořit síť mocných řeholních institucí jako protiváha 

vlivu velmožů a zároveň vůle založit dům, který by měl v českých zemích 

mezi cisterciáky důležité, ne-li hlavní slovo, jakožto královská fundace.  Zároveň 

musíme sledovat kolonizační snahu panovníků.

Místo vybrané k osazení bylo velice výhodné, jelikož samotný kraj nebyl 

příliš osídlen. Místo naprosto odpovídalo cisterciáckým představám. Údolní, lesy 

obklopená  niva  řeky  Střely  byla  příhodná.  Místo  odlehlé  civilizaci  zase  mělo 

mnichy uvést do hluboké vnitřní spirituality. Přesto klášter zůstával v kontaktu 

80 Charvátová, K. Dějiny cisterciáckého řádu 1142-1420. 1. svazek, Fundace 12. století. Praha: 
Karolinum, 1998. Str. 155.
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s  mocenským  centrem země  a  těšil  se  zájmu  panovníků,  zejména  Václava  I.81 

Kontakt  je  možné  doložit  také  úvodním  královským  věnem,  ve  kterém klášter 

získává také pozemky v okolí Prahy. Bohužel více o historickém kontextu fundace 

nevíme. Nezachovala se nám zakládací listina,  jen falzum z roku 1146, které se 

soustřeďuje pouze na úvodní majetkové zisky.82 

81  Charvátová, K. Dějiny cisterciáckého řádu 1142-1420. 1. svazek, Fundace 12. století. Praha: 
Karolinum, 1998. Str. 173.

82  Charvátová, K. Dějiny plaského kláštera ve 12. a 13. století. In Plasy 850 let plaského kláštera: 
(1145-1995): sborník příspěvků semináře "Vývoj a význam plaského kláštera pro české dějiny" 
pořádaného v Mariánské Týnici ve dnech 31.5.-2.6.1995. Mariánská Týnice: Muzeum a galerie 
severního Plzeňska, 1995. Str. 5.
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4.2. Založení a počátky kláštera

Roku  1144  bylo  založeno  opatství  Plasy  přemyslovským  knížetem 

Vladislavem II. O rok později na místo přichází devítičlenná komunita z Langheimu 

a osazuje tento řádový dům. Následně probíhá volba mnichů, již si vyvolí 

za  prvního  otce  tohoto  cisterciáckého  domu  opata  Iva.83 Stejně  jako  ostatní 

cisterciácké kláštery spadají pod větev protoopatství Morimond i Plasy.

Klášter Plasy je na našem území první panovnickou cisterciáckou fundací a 

právě proto se této instituci přikládá od počátku velký význam. Tento klášter bude 

jako jediný u nás také schopen vytvořit vlastní filiační větev s kláštery Hradiště 

(1177),  Velehrad  (1204),  Oslavany (1224 –  5),  Tišnov (1232),  Vizovice  (1261), 

Sezemnice (1267), Svaté Pole (1272) a Staré Brno (1323). Významným způsobem 

se  tak  tento  klášter  podílí  na  osazení  cisterciáků  na  Moravě.  Většinou  jsou  to 

kláštery  Plas,  které  jsou  fundátory  požádány  o  vyslání  nové  komunity.  Plasy 

rozhodně patří k jedněm z nejvýznamnějších cisterciáckých klášterů u nás, a to také 

z hlediska hospodářského, jak si ukážeme později.

Klášter  stál  na  bažinatém meandru  řeky,  v  místech  dřívějšího  knížecího 

statku, jenž patřil otci zakladatele. Oblast nebyla velmi osídlená a nabízela rozlehlé 

lesy,  kde  bylo  potřeba  půdu  teprve  kultivovat.  Plasy  se  tak  podílejí  na  místní 

kolonizaci. První komunita tradičně osídlila nejdříve dřevěnou budovu, až později 

přichází stavba kamenného kláštera. Podle zvyku se začalo s nejdůležitější budovou 

tohoto spirituálního místa: kostelem. V roce 1204 máme listinami doložené svěcení 

Plaského kostela olomouckým biskupem Robertem. Konvent byl zřejmě vystavěn 

ještě před rokem 1265, kdy již měla stát místní dvoupatrová královská kaple.84 

Přes velký význam Plas nemůžeme rozhodně mluvit o velké donaci knížete. 

Ve srovnání s jinými zakladatelskými donacemi byla spíše podprůměrná. Z falza 

z roku 1146 se o charakteru donace můžeme dozvědět více.85 To se zabývá zejména 

majetkovou  stránkou  fundace.  Klášter  tady  získává  místo  Plas,  kde  měl  stát 

samotný  konvent,  čtyři  vesnice  (Kazňov,  Vražné,  Sechutice,  Nebřeziny),  další 

pozemky,  pracovní  sílu  a  různé  příjmy  z  daní.  Jelikož  část  vesnice  Nebřeziny 

83  Kočka, V. Dějiny politického okresu karlovicko. Rakovník: Agroscience, 2010. Str 13.
84  Charvátová, K. Dějiny cisterciáckého řádu 1142-1420. 1. svazek, Fundace 12.století. Praha: 

Karolinum, 1998. Str. 158.
85  CDB I, č.396, str. 408 – 409.
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náležela pražskému biskupství, kníže je odškodnil vsí zvanou Stupno. Z finančních 

příjmů  je  zajímavý  podíl  ze  solného  cla  na  Labi  v  Děčíně,  tradičním  říčním 

spojením se Saskem. I když úvodní donace neodpovídá významu kláštera, v dalších 

letech však klášter  mnohými donacemi získává další  majetnější  akvizice a tento 

propastný rozdíl značně rychle překonává. Kromě donací se Plasy samy podílejí 

o rozvoj klášterství nákupy či směnou majetku. Některé vesnice byly přeměňovány 

na dvory - grangie, jiné vesnice či dvory zakládány. 

Význam kláštera podtrhovaly taktéž dobré vztahy s papežskou kurií, která 

mu prokazovala značnou důvěru a pověřovala jej různými úkoly.86 Přízeň papeže 

Inocence  IV.   je  doložena  listinou  z  roku  1250,  jež  potvrzuje  stávající  državy 

opatství a pro tuto práci má nemalý význam, jelikož nám odhalí povahu některých 

držav anebo vůbec doloží existenci některých plaských statků, o kterých z jiných 

listin nemáme zprávy. Jasně také ukazuje na nárůst klášterství. Dokládá na padesát 

vesnic a také rozrostlou enklávu v okolí Prahy. V těžkých letech XIV. století bylo 

dokonce Plasům povoleno prodat majetek ve výši 1000 zlatých, což není běžné.87 

Stejně tak si o rok dříve plaský opat stěžuje na velké zadlužení ústavu a prosí přímo 

papeže, zdali by do svých far mohl dosazovat přímo mnichy. Papež taktéž žádosti 

vyhoví.88 Přesto se toto opatství z problému nedostalo.  Další  tíživá léta, nelehké 

zkoušky, ale i doba záblesků rozkvětu na něj ještě čekají.  Na rozdíl od Obazinu 

nedisponujeme dostatečnými znalostmi o historii založení a o prvních desítkách let 

existence kláštera. O to spíše si to vynahradíme studií majetkového vývoje. 

86  Charvátová, K. Dějiny cisterciáckého řádu 1142-1420. 1. svazek, Fundace 12.století. Praha: 
Karolinum, 1998. Str. 165.

87  Charvátová, K. Dějiny cisterciáckého řádu 1142-1420. 1. svazek, Fundace 12.století. Praha: 
Karolinum, 1998. Str. 165.

88 Kočka, V. Dějiny politického okresu karlovicko. 2.vydání. Rakovník: Agroscience, 2010. Str.20.
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II. Budování majetku
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1. Opatství Obazine 

Klášter  Obazine,  sevřený  údolím  Corrèze,  vděčí  za  svůj  vznik  nám  již 

známému eremitovi Štěpánovi z Vielzot. Velice přísná disciplína, kterou požadoval 

nejen od druhých, ale zejména od sebe samého, vedla později komunitu k hledání 

pevné a náročné řehole, která by jim dala řád a pod kterou by mohli žít. Touha 

po ideálním soužití křesťanských bratrů a sester Štěpána nakonec přivádí 

k nejpřísnějším proudům dané doby vůbec. Po neúspěchu jednání v La Chartreuse 

se  obrací  se  svou  žádostí  k  Cîteaux.  I  přes  již  zaběhnutou  přísnou  disciplínu 

obazinských eremitů naráží duchovní vůdce v burgunských bažinách na nejednu 

obtíž. Přesto se jeho dílo podaří a tento vyjmečný klášter se stává součástí velké 

cisterciácké rodiny.   

A vyjmečný je hned z několika důvodů. Prvním z nich je jeho přesun 

od eremitství k cenobitství, který zřejmě neznamenal veliké změny v již tak přísném 

životě komunity. Dalším důkazem ojedinělosti kláštera je fakt, že Cîteaux 

přes veškeré výhrady dovolilo Obazinu přidružit ke klášteru také sousedící ženskou 

komunitu v Coyroux. V historických textech se přímo mluví o dvojitém klášteře.  

A  co  se  týče  hospodářství  Obazinu,  dalo  by  se  říci,  že  s  jeho  oraganizací 

hospodářských dvorů bylo cisterciácké již před vstupem do řádu.

Je nesnadné přesně stanovit v jakém momentě se v Obazinu objevuje termín 

grangie.  Listiny nejsou soudobé.  Je ale dosti  pravděpodobné,  že aplikace tohoto 

termínu byla aktuální již před vstupem kláštera do řádu (1147). Nicméně nejstarší 

údaje  v  kopiáři  nejsou  přesně  datovány,  a  tudíž  je  tato  otázka  jen  ztěží 

zodpověditelná.  Přesto však víme, že i před filiací k Cîteaux eremité disponovali 

hospodářskými centry více či méně významnými, ale docela dobře samostatnými, 

což odpovídá typově grangii. Zejména případ grangie Rochesseux, La Montagne a 

La Ramière o tomto fenoménu vypovídají. Hospodářská centra více vzdálená 

se  blížila  provozem však  spíše  k  typu  převorství.89 Kopiář  je  stejně  jako  Život  

svatého Štěpána z Obazinu psán již s odstupem času. Autoři  již tak měli  novou 

řádovou terminologii zažitou a běžně ji také užívali ve svých záznamech. Mnohé 

89 Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 
patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 148.
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otázky  tak  zůstávají  zahalené  tajemstvím.  Tyto  záznamy  jsou  vedeny  relativně 

pečlivě  a  velkou výhodou je,  že  jsou  velmi  přehledné:  v  úvodu záznamu často 

nelezneme  název  gragie,  které  se  údaj  týká.  Můžeme  tak  alespoň  přibližně 

rekonstruovat budování grangií kláštera Obazine v prvním století jeho existence.
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1.1. Vývoj budování hospodářství Obazinu za dvou prvních opatů: 

Štěpána a Gérauda I. (1130-1164)

Pokud  v  této  práci  chceme  sledovat  vývoj  budování  grangií  a  majetku 

Obazinu, je třeba se zaměřit již na dobu před vstupem do cisterciáckého řádu, tedy 

před  rok  1147.  Zpočátku  zaznamenáváme  zejména  donace  důležitých  lokálních 

vikomtů  z  Comborn  a  z  Turenne,  dále  také  jednotlivých  členů  aristokratických 

rodin, které se rozhodují vstoupit do kláštera a darovat mu veškeré své majetky.  90 

Zásadní pro formování grangií je období funkce Štěpána, i když samozřejmě tím 

vznik grangií nekončí a dál se vyvíjí. Od této doby však ubývá prvních štědrých a 

zásadních donací nově založenému klášteru. Více se setkáváme s potvrzením práv a 

majetku, s nákladnými nákupy či se směnami majetku.

Z doby působení Štěpána (1130 – 1159) v kopiáři nacházíme přibližně 

140 záznamů, za Gérauda  (1159 – 1164) zhruba 60 a za Roberta (1164 – 1188) asi 

700 údajů. Géraud I. jen za pět let ve funkci opata operoval s majetkem kláštera 

60x, což je téměř polovina záznamů za Štěpána, který však držel otěže necelých 

30 let.  A sám Robert  se objevuje za 24 let  v kopiáři  700x. Jasně to ukazuje na 

neutichající  aktivitu  kláštera  a  jeho  opatů  i  po  založení  nejpotřebnějšího  a 

nejnutnějšího majetku k vlastnímu živobytí. Souvisí to s cisterciáckou ekonomikou. 

Mniši si neukládali peníze na horší časy a ani je neutráceli za větší luxus, což jim 

ani nedovolovala pravidla, ale okamžitě vraceli peníze přímo zpět do hospodářství 

via investice (viz. III. Komparace).

Nejčastěji  v  záznamech  nacházíme  donace  mansus,  bordariae  -  tedy 

zemědělské jednotky, které jsou již založené a využívané. Dále se v donacích mluví 

hodně o zahradách, loukách, méně už o mlýnech, které byly také velmi významnou 

položkou  v  cisterciácké  ekonomice.  O  mnoho  méně  se  dočteme  o  půdě 

nekultivované nebo dokonce zalesněné (kromě úvodních donací).  Cisterciáci jsou 

často považováni za „dřevorubce“, kteří kam přišli, tam vymýtili lesy a přeměnili je 

90  Cartulaire: např. záznam č. 61. Text: „Testamentum quod fecit Ademarus Berengarii relinquens 
seculum et tribuens se religioni in Obazinensi monasterio cum uxore sua et omnibus natis suis,  
donans etiam ipsi monasterio omnia que possederat, domos videlicet ad Sanctum Palladium et  
ortos quos ipse tenebat, et I. pratum, et I.vineam, et I.campum ad paxeriam; (…).“  Poznámka: 
Také Život svatého Štepána mluví o celých rodinách, které vstupují do kláštera, např. Kniha I, č. 
29. Text: „Tunc ceperunt ad monasterium de seculo nobiles et ignobiles, viri pariter ac mulieres,  
undecumque concurrere et suavi jugo Christi mitia colla submittere.“
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na úrodná pole. Nejen že to není pravda, ale nemůžeme o tomto fenoménu mluvit 

ani plošně. Situace se lišila klášter od kláštera. Záleželo spíše na umístění, 

na skutečné potřebě mnichů a na povaze samotného lesa. K mýcení vybírali jen ty 

nejvhodnější oblasti, ve kterých by se pastvinám a polím dobře dařilo. Cisterciáci 

les neničili, spíše ho citlivě využívali. Rozloha mýcené plochy se dokonce liší 

i  grangie od grangie ve stejném kraji.  Přehnané mýcení by krajinnou rovnováhu 

značně narušilo. Cisterciácké hospodaření je charakterizované spíše jako symbióza 

s přírodou, nežli jako dominace nad ní. 

Ani obazinští nekáceli lesy ve velkém. Určitě museli odstranit les v okolí 

kláštera a grangií. O větší aktivitě však nemáme žádné informace. Mniši v bílém 

spíše své hospodářství přizpůsobili krajině a k žádné přehnané těžbě dřeva neměli 

důvod. I mateřské Cîteaux se snažilo spíše lesy v okolí zachovat. 91

Zdá se tedy,  že mnohdy byl rozsah této činnosti  spíše nadsazen a neopíral  se o 

realitu. Aktivita mnichů cisterciáků nepřekonávala přitom o mnoho činnost jiných 

řádů (např. benediktinů).

Tady tedy padá ideální představa o chudých cisterciáckých mniších, kteří se 

do úmoru lopotí  s  neproniknutelnou houštinou a všudypřítomnou bažinou,  které 

obklopují jejich klášter. Avšak středověký člověk mohl skutečně takovou představu 

mít. Středověk sledoval krajinu podle center. Řím byl svatým centrem a vše, co bylo 

okolo něj, se mohlo zdát jeho obyvatelům divoké, nehostinné a až téměř jako konec 

světa. Pro obyvatele jakéhokoliv jiného města tato představa platila také. Tutíž už 

jen sám odklon od města mohl v lidech vzbuzovat pocit, že se mniši vrhají 

do naprosto lítých poměrů. Avšak v době založení Obazinu již existovala v okolí 

velká spousta benediktinských domů (Beaulieu, Souillac, Terrasson, Tulle, Vigeois 

a  další)  nebo  i  cisterciáckých  fundací  (Dalon  a  jeho  filiace  Bonlieu,  Boeuil).92 

Samotný fakt, že v blízkosti kláštera již existovala různá monastická zřízení nebo 

vesnice, narušovala další ideál o krajině nejen nehostinné, ale také opuštěné.

Kromě  deidealizace  má  však  tento  fakt  dalekosáhlejší  důsledky pro  obazinskou 

ekonomiku.  Eremité  Štěpán  a  Petr  přicházejí  na  jih  regionu  Limousin  mezi 

posledními. Později založený klášter tak nemůže vybudovat ucelenou síť grangií 

91  Higounet, Ch. Le premier siècle de l'économie rurale cistercienne, In Istituzioni monastiche e 
istituzioni canonicali in Occidente, 1123-1215. Milano: Vita e pensiero, 1980. str 347.

92 Barrière, B. L´abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin. Tulle: Conseil Général de la 
Corrèze, 1977, str. 39., mapa diecéze Limoge a církevní zřízení okolo roku 1130.
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v dostatečné blízkosti od kláštera. Proto se obazinské grangie budou rozprostírat 

na poměrně rozlehlé ploše- jih Limousinu a kraj Quercy.

Půda získaná od vikomtů z Comborn pochází z jižního Limousinu, půda v 

Quercy jsou původem od vikomtů z Turenne a nalézají se také v blízkosti známého 

poutního místa Rocamadour.  Grangie jižního Limousinu dělíme na čtyři skupiny, 

grangie z Quercy na dvě hlavní skupiny (podle Bernadetty Barrière 93):

Limousin:

1. skupina v okolí kláštera (Obazine, Rochesseux, Montredon)

2. skupina centrální Corrèze (La Montagne a Serre)

3. skupina horní Corrèze (Veyrières, Chadebec a Chabannes)

4. skupina horní Dordogne (Couffinier, Croisy a Albussac)

Quercy:

1. skupina v blízkosti hradu Turenne/ sever Dordogne (Baudran, Saint- 

Palavy, Bannières, La Ramière)

2. skupina v blízkosti sídla Rocamadour/ jih Dordogne (La Dame, Les 

Alys, Couzou, Bonnecoste)

Grangie se zaměřovaly zejména na produkci obilnin. Ale vzhledem 

ke kvalitě půdy, vlhkosti či nadmořské výšce se podílely i na širokém spektru jiných 

plodin,  např.  víno  nebo  zelenina.  Dále  se  grangie  také  specializovaly  na  chov 

dobytka nebo rybníkářství. Grangie v okolí sídla Rocamadour byly svými vlastními 

mikrosvěty s kompletní individuální výrobou. Zdá se, že jedna grangie (v tomto 

případě Alys) byla dominantní a řídila produkci ostatních „pomocných“ grangií.  94 

Tedy v každé skupině grangií ještě existovala určitá hierarchie. 

Tím však víceméně budování končí. A i když nemáme tak kvalitní prameny 

ke  století  XIII.,  přesto  z  inventáře  z  XVIII.  století  můžeme vypozorovat,  že  se 

majetek, jenž je již po staletí v pronájmu, příliš neliší od toho zbudovaného 

v prvních desetiletích existence kláštera.  95 Dá se tedy předpokládat,  že majetek 

získaný za prvních čtyř opatů (Štěpán, Géraud I., Robert a Géraud II.; tedy přibližně 

93  Barrière, B. éd. - Le Cartulaire de l'abbaye cistercienne d'Obazine: XIIe-XIIIe s. Clermont-
Ferrand: Université de   Clermont-Ferrand II, 1989, str. 23 (Introduction). 

94  Barrière, B. éd. - Le Cartulaire de l'abbaye cistercienne d'Obazine: XIIe-XIIIe s. Clermont-
Ferrand: Université de   Clermont-Ferrand II, 1989, str. 25 (Introduction). 

95  Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 
patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 111.
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1130 –  1200)  a  který  je  zmiňován  v  kopiáři,  je  celistvou  výpovědí  o  državách 

kláštera Obazine. 
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a) Charakteristika budování majetku za Štěpána

První záznam v kopiáři 96 nás informuje o daru části lesa mnichům 

v Obazine od vikomta z Comborn. Dále k daru přidává také mansus v Corbières a 

ve Fournol. Důležité je si uvědomit, že šlechtic předává část lesa, kde již klášter 

stojí.97 Tento akt se tedy spíše zdá být potvrzením  statusu quo, a ne překvapivou 

událostí. Vznik kláštera se zdá být ne úplně z jeho vůle. Nicméně určité povolení 

k osazení lesa musel již mít od vikomta schválené. 

Samotný text  není  příliš  obsáhlý,  neuvádí  ani  datum,  ani  rok.  Stejně tak 

nejsou uvedeni svědkové.  Vždy se dovídáme jen o donaci a o šlechtici,  který ji 

provedl.  Vzhledem k tomu,  že kopiář  byl  psán s  velkým odstupem od samotné 

události  (sestaven  byl  na  konci  XII.  století),  tak  se  v  paměti  mnichů  nemusely 

dochovat podrobnosti aktu. A zřejmě ani neexistovala žádná listina, která by údaje 

zpřesnila.  Ale  s  přibývajícími  léty  je  datace  přesnější.  Na  konci  kopiáře  se 

setkáváme s nedatovanými údaji už jen velmi zřídka. Určitě i vstup kláštera 

do cisterciáckého řádu mohl mít vliv na přesnější a pečlivější záznamy. 

U původních záznamů je třeba si dát pozor na to, zdali tato místa vůbec jako 

grangie sloužila. Často sloužila pouze jako vaccarias, logias nebo cortales (chlívky 

nebo  výběhy  pro  dobytek).  Dále  se  často  setkáváme  u  cisterciáků  se  zánikem 

vesnic, které byly přetvořeny na grangie. Vesničané jistě bývali odškodněni penězi, 

jiným pozemkem nebo byli přestěhováni do jiného kraje. U Obazinu však takovéto 

informace nemáme. Je však potřeba si také uvědomit, že ne úplně všechny akty jsou 

zřejmě zapsány.  Některé mohly být považované za druhořadé,  a tak byly časem 

opomenuty. 

96  Viz. Kapitola 2.1. Počátky a Štěpán z Vielzot
97 Cartulaire: záznam 1. Text: „Notum sit presentibus et futuris quoniam Archambaldus vicecomes 

quamdam partem Obazinensis silve dedit in elemosina (…), sub manu domni Stephani primi 
ejusdem loci abbatis, ubi (…) monasterium constructum est.“

55



b) Skupina grangií v okolí kláštera

Zakladatel Štěpán měl v oblibě dominantní a otevřená místa v krajině. 

Na těchto místech založil  nejen klášter,  ale  také první  grangie.  Žádná z  grangií 

založená  Štěpánem  neleží  stísněná  uprostřed  hlubokých  lesů  či  není  zbavená 

výhledu do kraje.  98 Tím se poměrně dosti  odlišoval  od cisterciáků,  kteří  přímo 

vyhledávali vlhká a nehostinná údolí sevřená vrcholky hor, avšak bohatá na vodu.

Tato  skupina  grangií  je  budována  nejdříve  a  v  nejužší  blízkosti  kláštera.  Prvně 

zmiňované a tedy i budované jsou grangie Obazine (donace 1133/37) 

a Rochesseux (donace 1138/42). 99 

Třetí grangie z této skupiny – Montredon – přibývá až o několik let později 

a již po vstupu kláštera k cisterciákům (1148/1155), darem Štěpána z Monceaux.100 

Štěpán s celou rodinou zároveň vstupuje do kláštera. Montredon daruje se všemi 

potřebnými právy a náležitostmi (pozemky, vodní toky, mlýn). Ve stejné darovací 

listině se můžeme dočíst, že jeho bratři Hugo a Bertrand se také vzdávají všech práv 

na majetek a poddané v Montredon ve prospěch kláštera. 101

Zde se dotýkáme velice důležitého prvku cisterciáckého hospodářství, a to 

získávání pracovní síly. Záhy po založení kláštera cisterciáci s pozemky přebírají 

taktéž poddané. Část z nich se stává konvrši. Tato levná a zároveň kvalitní pracovní 

síla je jedním z hlavních důvodů cisterciáckého ekonomického zázraku (viz. III. 

Komparace).  Území v Montredon však nadále  zůstává ještě z  části  pod správou 

rodiny Chanac  a  taktéž  pod benediktinským převorstvím Albignac.  Co nejdříve, 

přesto  málokdy  nákladně  se  Štěpán  snaží  Montredon  od  těchto  práv  oprostit 

odkoupením nebo  směnou  majetku.  Výjimku  dělá  v  případě  Albignacu,  kde  za 

práva doplácí penězi a ještě navíc dává tři mlýny.102 Z toho se dá usoudit, že tato 

98  Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 
patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 21.

99  Cartulaire: záznam 1.; 2.; 141.  Poznámka: Grangie Obazine se skládá z donace mansus v 
Corbières a ve Fournol. Grangie Rochesseux je vytvořena z mansus stejného jména.

100 Cartulaire: záznam 51. Text: „ (…) Cum vero seculum reliquisset, dedit eidem monasterio 
Munredun cum omnibus pertinentiis suis, cum aquis et molendinis et terris et pratis et  
nemoribus. (…)“

101 Cartulaire: záznam 51. Text: „ (…) , dimisit ei. Bertrandus vero de Mulseu et Ugo frater ejus  
dederunt similiter quicquid juris habebant in Munredun in dominio et in fevalibus et in  
vernaculis, et in predicta vicaria de Veleiras, eo quod jura terrarum ejusdem Stephani  
retinuerunt. Concesserunt similiter dona que ipse Stephanus prius fecerat.“

102 Cartulaire: záznam 53. (1156-1157)  Text: „ Prior autem de Albinach, consilio et voluntate 
fratrum suorum, dedit similiter quicquid juris habebat in Monte Redun eidem monasterio et in  
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grangie  měla  významnou  roli  pro  hospodářství  Obazinu,  jelikož  mlýn  můžeme 

považovat za velice drahý majetek.

Tento proces vyrovnání se s vlastníky byl občas zatížen určitou penzí. Tu byl 

klášter povinován platit štědrému donátorovi nebo jeho dědicům. V případě grangie 

Montredon se tímto způsobem klášter vypořádal s rodinou Chanac. Opat Štěpán se 

zavázal  vyplácet  třem bratrům z této  rodiny jak peníze,  tak také naturálie  (žito, 

oves).103 Mimo rodinu Chanac patří mezi hlavní donátory, kteří v úvodních letech 

klášter obdarovali,  rodiny Comborn, Ventadour, Roffignac, Monceaux, La Garde, 

La Roche,  La Vilata  a  Alboin.  Kromě malých finančních darů a  naturálií  darují 

klášteru hlavně mansus, zahrady, louky, pole a lesy. Dokonce jsou mezi dary 

i  mlýny  a  potoky.104  K Montredon  při  donaci  mlýn  již  náležel.  To  je  zásadní 

informace. Mlýn, který má samozřejmě nezastupitelnou úlohu při zpracování nejen 

obilí, ale i třeba kamene, mohl sloužit dále také k pronájmu místním lidem. Zisky 

nejsou zanedbatelné a to zejména krátce po vzniku kláštera. 

Mlýn Rocha-Bocheira, který k této grangii náleží, byl pronajatý 

Petrovi de La Coste a Petrovi de Buxor za dva korce pšenice a žita ročně.  105 Tato 

smlouva trvá něco málo přes deset let. Mezi léty 1161 až 1177 se Petr de La Coste 

vzdává svých práv vstupem do kláštera a Petr de Buxo se zříká nároků na mlýn 

s celou svojí rodinou. Kromě mlýna se v darovacích smlouvách hovoří také 

o bordariae, které taktéž připadly grangii Montredone.106

terra del Chastan, videlicet IIII or sestarios annone et quatuor denarios quos habebat in prato 
Giraldi. Pro hoc tamen Stephanus abbas Obazine dedit priori et monasterio de Albiniaco XXXa 
solidos et molendinum del Poi et molendinum Giraldi de Maise et molendinum ad Brus.  
Audientibus (…) Stephano de Mulseo (…).“
Poznámka: Datace této listiny není známa. Je pouze odvozena od současného pobytu opata 
Štěpána i Štěpána z Monceaux v klášteře. Proto se odhaduje rok 1156-57.      

103Cartulaire: záznam 165. (před březnem 1159, kdy umírá opat Štěpán) Text: „ [ Aliud pactum 
fecit idem abbas cum S. de Chanac et fratribus ejus Petro videlicet et Ugone ut omne quod juris 
eorum fuerat in Monte Rotundo ex here] ditate paterna in terris et in aquis (…) haberet  
monasterium de Obazina in perpetuum, pro XII. Sextariis de siligine et IIIor avene et duobus 
solidis. (…) „

104Cartulaire: záznam 3(1143-1158). Text: „ (…) Rainaldus Rotberti dedit similiter totum quod 
habebat in molendinis et in aqua que currit ad radicem ipsius montis. (...)“ 

105Cartulaire: záznam 588. Text: „ (…) DE MONTREDON. Stephanus de Mulseo dedit in  
perpetuum Obazinensi monasterio in manu dompni Stephani primi abbatis ejusdem monasterii  
pro salute (…) et molendinum de Rocha Bocheira. (…) isdem abbas et fratres ejusdem 
monasterii locaverunt predictum molendinum Petro de La Costa et Petro de Buxo, tali siquidem 
pacto ut omni anno duos modios frumenti et siliginis fratribus Obazine persolverent. (...)“

106Cartulaire: záznam 588. Text: „ (…) Poste multum vero temporis Petrus de La Costa veniens ad 
conversionem in Obazinensi monasterio dimisit, dedit, concessit eidem monasterio omne quod 
sui juris fuerat in predictis bordariis et in molendino de Rocha Bocheria. Similiter Stephana filia 
Petri de Buxo et Petrus de Buxo maritus ejusdem Stephane et Geraldus filius eorum dederunt et  
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Veškerá práva na mlýn se tedy vrátila plně do rukou mnichů. Zde vidíme, že 

klášter nebýval obdarován pouze majetkem. Často donátoři udělovali taktéž různá 

pozemková  práva,  což  je  důležité  zejména  u  desátek.  Tato  práva  se  totiž 

nevztahovala pouze na jmění kláštera, ale také na území, která klášteru nepatřila. 

Někdy tak Obazin vlastnil pozemková práva mnohem dříve než samotnou půdu. 

Kromě práv získávali mniši také různé roční renty. Ne všechny však byly 

pro klášter zajímavé. Některých drobných darů klášter záhy využil pro směnu nebo 

nákup jiného majetku. Například Géraud Hugues ze Sainte-Férréole daruje klášteru 

někdy mezi léty 1133-1159 za svou dceru věno v podobě osmi korců obilí z mansu 

Aurussac  a  dalších  osmi  korců  z  mansu  Pauliat.107 Stejně  tak  bratři  Bernard  a 

Foulques z Ragaut darují klášteru korec a půl obilí, stejné množství ovsa a deset 

denárů ročně z mansu Femblat.108 O pár let později, v letech 1159-1160, kopiář tyto 

renty zmiňuje ve smlouvě ke grangii Baudran.109 Zde se jistý Géraud de Malemort 

vzdává  všech  svých  práv  na  obdělávanou  půdu,  která  mají  ke  grangii  náležet. 

Klášter mu na oplátku uděluje mimo jiné cennější akvizice právě tyto zmiňované 

renty. Komodity méně významné mění účelně obazinští za pozemky mnohem vyšší 

důležitosti. 

Tyto výměny majetku jsou mnohem častější než samotný nákup. Klášter 

v počátku investuje finance minimálně, což je pochopitelné. Vzhledem k donacím 

vlastní hlavně majetek. Na našetření financí, které mohou plynout například 

z pronájmů mlýnů, potřebuje klášter vzdálenější časový horizont. Ale ani hmotné 

investice nejsou příliš nákladné. V počátečních letech se spíše klášter snaží upevnit 

svou hospodářskou základnu a zbavit  se nepotřebných akvizic.  Grangie Obazine 

vzniká zejména na základě darů. Grangie Rochesseux je vytvořena z mansu, který 

concesserunt eidem monasterio quicquid juste vel injuste in predicto molendino et predictis  
bordariis habebant vel querere poterant. (…) „

107Cartulaire: Záznam 114. Text: „DE MANSIBUS DE AURENCAC ET DE PAULAC. (…) 
VIII.sextarios de blat a cessal, a Paulac similiter (…) VIII.sextarios quos dedit Giraldus Ugonis  
de Sancta Ferreola Obazinensi monasterio pro filia sua.“

108Cartulaire: Záznam 118. Text: „DE FAMLACH. Bernardus de Ragaut et Fulco frater ejus 
dederunt Obazinensi monasterio (…) unum modium et dimidium annone et tantumdem avene a 
Famlac, et VI.denarios in marcio et IIIIor in festivitate sancti Martini. (…) „

109Cartulaire: Záznam 137. Text: „DE BALDRAN. Giraldus de Malamorte dedit Obazinensi  
monasterio omne quod sui juris fuerat in totam terram cujus agricole fuerant li Blae de Mespul,  
in manu Giraldi secundi abbatis ejusdem monasterii. Pro hoc etiam dedit eidem Giraldo 
predictus abbas CCCCtos solidos de barbarinis, et unum mansum a Sadra, et a Lanairac XXti  
IIIIor sestarios de vino et IIIIor sestarios siliginis et duos solidos de rendua, et a Famlac III.  
modios siliginis et avene a cessal, et a Aurencach dimidium modium siliginis a cessal. (…) „
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byl získán směnou jiných dvou mansů a s menším doplatkem. Další pozemky 

a práva byly získané zejména donacemi a dalšími směnami.110 

Vývoj majetku u grangie Montredon je složitější (možná také proto, že je 

budována později?), a proto si zaslouží více pozornosti. U Montredon se setkáváme 

s  dary,  se  směnou111,  ale  také  už  s  peněžními  transakcemi.112 Jak  již  bylo  výše 

řečeno, práva k Montredon byla směněna za majetek a doplacena třiceti sous a třemi 

mlýny.  Tímto  gestem  jsme  odvodili  značný  význam  grangie.  Navíc  mezi  léty 

1157-1158 cisterciáci  získávají  od  rodiny Alboin  veškerá  práva  desátek  na  tuto 

grangii.113 Z této  trojice  grangií  náleží  nejvíce  transakcí  v  kopiáři  právě  grangii 

Montredon.  To  jen  potvrzuje,  že  se  opat  Štěpán  a  jeho  nástupce  rozhodli  tuto 

doménu zvelebit.

Ještě  jednu  důležitou  informaci  nám  poskytují  záznamy  grangií  z  okolí 

kláštera. Zejména ze zápisů rent můžeme odvodit, že tato oblast byla zaměřena 

na obilnou produkci. Pěstuje se zde zejména oves, žito a pšenice.

c) Skupina cetrální Corrèze

Do této skupiny spadají grangie La Montagne a Serre. Grangie již nejsou 

v úzké blízkosti. Jsou umístěny přibližně 40 km severně od Obazinu a mezi sebou 

jsou vzdálené 15 km.114 

V kopiáři se s touto grangií setkáváme velice záhy. Anežka z Mauriacu 

po smrti svého manžela Gérauda, tedy mezi léty 1133-1159, vstupuje do kláštera 

a jako věno s sebou přináší mansus La Montagne.115 Ten je tedy základem grangie. 

Dále ke grangii v krátké době přibyly mansus La Basperat, mansus Maurschams 

a čtyři další mansus, které ležely v Chaumont.116

110Cartulaire: Záznam 6. Text: „ Giraldus de La Vilata et Raimundus de La Vilata et coheredes ejus  
dederunt totum quod habebant in suprascripta bordaria de Rochaselz, et (...)“  
      Záznam 116. Text: „Stephana uxor (…) dedit Obazinensi monasterio quicquid juris habebat 
in decima de Rohaselz (…).“

111Cartulaire: Záznam 52, 53.
112Cartulaire: Záznam 53. 

Poznámka: Jedná se o již zmíněnou směnu majetku s převorstvím Albignac (viz.poznámka č.12).
113Cartulaire: Záznam 54.
114Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 

patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 154.
115Cartulaire: Záznam 10.
116Poznámka: Darovací smlouvy k půdě a k pozemkovým právům jsou obsaženy v záznamech 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21. Značnou část práv předávají taktéž církevní instituce. Můžeme tedy 
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Mansus Maurschams  daruje  vikomt  Archambaud  IV.  z Comborn,  již  několikrát 

zmíněný štědrý donátor,. Musí se tak stát ještě před rokem 1137, kdy umírá.117 

Je tedy klidně možné, že tato donace proběhla ještě před donací mansu 

La  Montagne,  která  dává  celé  grangii  jméno.  V každém případě  můžeme  tuto 

grangii počítat k jedné z nejstarších, a také k těm, které byly založené ještě 

před  vstupem  kláštera  do  cisterciáckého  řádu.  Ke  grangii  dále  náleží  několik 

bordariae. Při zkoumání využití půdy znovu narážíme na renty z této oblasti, které 

zmiňují hlavně obilnou produkci (oves, žito).118

Tak  zhruba  proběhlo  budování  majetku  této  grangie  za  Štěpána.  Opat 

Géraud I. začíná grangii rozšiřovat až po roce 1162. Kromě dalších práv na mansus 

Maurschams,  La Montagne a několika dalších bordariae opat kupuje také louku.119 

Částka 110 sous není zanedbatelná. Investuje tedy poměrně hodně do této grangie, 

ale  také  do  rozvoje  pastevectví.  Hned  další  záznam  v  kopiáři  ukazuje  další 

významné výdaje na louky. Tentokráte opat platí 100 sous za blízkou louku ležící 

v  La  Gane  de  la  Graulière  a  za  práva  na  vikomtskou  louku.  Předchozí  půdy 

poskytovaly zejména obilnou produkci. Nyní, když tento důležitý základ 

je vybudován, je potřeba založit dobrou pasteveckou základnu. Ta se tedy očividně 

rodí  v  okolí  grangie  La  Montagne.  Celkové  výdaje  na  grangii  La  Montagne 

dosahují zhruba 350 sous. Louky z toho tvoří více než polovinu nákladů. 

Tato čísla  také vypovídají  o funkčnosti  cisterciáckého hospodářství.  Opat 

Štěpán často operoval s částkami mnohem menšími: nejčastěji okolo 10-60 sous, 

ojediněle 100 sous. Avšak již i za něj klášter nehospodařil  vůbec špatně,  jelikož 

existují i čtyři výjimky. V jednom případě se částka dokonce vyšplhala na 200 sous 

a jednu marku stříbra,120 ve druhém opat nakupuje za 260 sous mansus a práva 

odvodit, že tato doména zasahovala do oblasti zájmu farnosti La Graulière (záznam 19, 21, 24, 
167), Saint- Clément (záznam 18).

117 Cartulaire: Záznam 1.  
Poznámka: Již v první donaci  Bernadette Barrière zmiňuje rok úmrtí vikomta z Comborn.

118 Poznámka: Renty zmiňuje například záznam 18.
119 Cartulaire: Záznam 167. Text: „DE MONTANA. Willelmus de Vitrac et uxor ejus dederunt 

Obazinensi monasterio quoddam pratum a La Grauleira et I. bordariam a Gorxs, et quicquid sui  
juris fuerat in manso de Maurschams et in manso de La Montana (…). Pro hoc tamen dedit eis  
abbas CX. Solidos. (…) „

120 Cartulaire: záznam 82. (1150-1159)  Poznámka: Géraud a jeho žena Bernarde z Turenne vstupují 
do kláštera a darují mu území v Saint-Palavy a v Mugol. Klášter má zaplatit určenou částku. 
Obchod bude však uzavřen až smrtí Bernardy a to za podmínky, že v době obchodu, nebude mít 
žádné děti. 

60



na královskou bordariae,121 ve třetím dojde k nákupu mansus a vinice v Tersac 

pro grangii Baudran za 400 sous,  122 ve čtvrtém, rekordním nákupu pořizuje půdy 

pro grangii Alys za více jak 1200 sous.123 Tyto částky se však objeví až v závěru 

Štěpánova života.

Za Gérauda k takovýmto transakcím dochází již běžně.  Klášter  si  kupuje 

půdu častěji za hotové peníze a méně směňuje pozemky. Nákupy za 100 - 400 sous 

jsou  velmi  časté.  Objevují  se  i  investice  přes  800  sous.124 Musíme  si  ale  také 

uvědomit, že Štěpán jednoduše neměl takovou potřebu nákupů. Velkou část donací 

dostal přímo bez nutnosti něco doplácet. To už ale není možné v dalších letech 

za nástupců Štěpána.

U grangie La Montagne si také můžeme všimnout donací v podobě desátek. 

Donátoři, zejména zmiňovaná rodina Comborn, dále Malemort a Vitrac, se postupně 

vzdávají tohoto práva na území, které bylo klášteru odkázáno. To zasahuje do života 

i okolních far. Například farnost La Graulière se musí vzdát nároků na desátek 

na  veškeré  půdě  kláštera  Obazine.125 Tyto  poměrně  velké  zásahy  do  okolního 

hospodářství musely mít  drtivý dopad na životaschopnost těchto farností.

Kromě farností byl dokonce ohrožen i jiný cisterciácký klášter. I když 

ve stanovách cisterciáků přímo stojí,  že  kláštery si  mají  mezi  sebou zachovávat 

určitou vzdálenost, v případě Obazinu tato skutečnost nebyla ošetřena. V kopiáři 

se nám o tomto skutku zachoval zajímavý dokument. Nedaleko Obazinu souběžně 

existuje klášter Sourdain, který získal základní půdu od vikomta z Comborn. Tato 

štědrá  donace  zakládá  domény grangií  Serre  a  Chadebec.  Společně  s  grangiemi 

cisterciáci ze Sourdain získávají lesy, vinici v Allassac a mlýn. Vzájemná blízkost 

klášterů byla ke škodě mnichů ze Sourdain. Rozpínavost Obazinu znamenala zánik 

tohoto opatství a zpětný odchod mnichů do mateřského kláštera Le Landais. Listina 

nám přímo říká, že klášter zaniká kvůli chudobě (propter paupertatem). Poslední 

opat Sourdain opouští majetek, který předává opatu Štěpánovi, a to za souhlasu 

vikomta.126  
121 Cartulaire: záznam 125. (1156-1157)
122 Cartulaire: záznam 92.  (1158-1159)
123 Cartulaire: záznam 534.  (pátek, 7.listopadu 1152)
124 Cartulaire: záznam 158.  Poznámka: Jedná se o koupi práv ke grangii Couzou.
125 Cartulaire: záznam 19, 21, 24.
126 Cartulaire: záznam 26. Text: „DONUM QUOD FECIT ARCHAMBALDUS VICECOMES DE 

LOCO DE SORDEN ET DE GRANGIA DE SERRA ET DE GRANGIA DE CHADABEC ET DE 
VINEIS DE ALACAC. Archambaldus vicecomes dedit abbati de sorden et Cisterciensi ordini  
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Nezapomeňme, že mniši z Obazine živili také ženskou komunitu v Coyroux, 

která na nich byla závislá, a tudíž jejich nároky na půdu nebyly malé. Tato příhoda 

nám kromě fenoménu  rivality  i  mezi  samotnými  cisterciáckými  kláštery přináší 

zprávu o dvou již ustanovených grangiích, které získává klášter Obazine. 

Jednou z těchto grangií je právě Serre. 

Avšak kromě úvodní donace, pozemkových práv a mansus v Chalaux127 

již dále nemáme další informace o snaze opatů doménu grangie Serre rozšířit. 

d) Skupina horní Corrèze

Tato skupina je složena z grangie Chadebec a Veyrières. Jak bylo již výše 

řečeno, grangii Chadebec získávají obazinští již jako fungující dvůr od zanikajícího 

kláštera Sourdain a s požehnáním vikomta z Comborn. Další zmínky o tomto dvoru 

jsou vzácné. Těsně po Štěpánově smrti v roce 1159 klášter získává od 

již  zmiňovaného  Štěpána  z  Monceaux  mansus Gouttes.128  A  dokument  nám 

poskytuje další zajímavosti. Upřesňuje, že Štěpán z Monceaux vstupuje do kláštera 

jako konvrš, nikoliv jako mnich. Zmínka je poměrně ojedinělá. O laických bratrech 

prameny jinak spíše mlčí. Dále můžeme zaznamenat, že v úvodní listině, ve které 

Štěpán oznamuje vstup do kláštera a předání majetku klášteru, není vyjmenována 

celá  donace.  Drobné  donace  menšího  významu  se  objevují  v  jiných  listinách 

roztroušeně.  V  tomto  dokumentu  taktéž  Archambaud  V.,  tedy  syn  zesnulého 

Archambaud IV., potvrzuje půdu v Chadebec Obazinu. 

Grangie Chadebec už přináší fenomén vzdalování se od kláštera. Od kláštera 

Sourdain  byla  40  km daleko,  ale  od  Obazinu  to  je  již  70  km,129 což  odporuje 

cisterciáckým předpisům. Statuta jasně říkají,  že grangie nemá být vzdálena více 

illam partem nemoris de Sorden que est subter stratam et aquam et molendinos, et grangiam de 
Serra, et grangiam de Chadebec, et vineas d´Alacac. Abbas vero ipse de Sorden, propter  
paupertatem relinquens hec et revertens ad monasterium del Landes unde venerat, reliquid et  
donavit omnia hec Obazinensi monasterio sicuti mos est Cisterciensis ordinis, sciente et volente 
predicto vicecomite.“

127 Cartulaire: záznam 27, 28, 29, 121, 170. 
128 Cartulaire: záznam 236. Text: „DE CHADEBECH ET DE MANSO DE LAS GOTAS.  

Archambaldus vicecomes Combornensis dedit Obazinensi monasterio in communi capitulo 
terram de Chadebech. Stephanus de Mulseo dedit Obazinensi monasterio mansum de Las Gotas 
cum fieret conversus ejusdem monasterii. (…) „

129 Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 
patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 157.
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než  na  den  cesty  chůzí.  A 70  km  již  představuje  provinění  proti  takovémuto 

pravidlu.

Příběh  grangie  Veyrières  se  pojí  s  osudem  rodiny  stejného  jména.  Tato 

rodina patří k těm donátorům, kteří do kláštera vstupují se všemi jejími příslušníky 

a mnichům darují veškerý svůj majetek. Donace Petra z Veyrières z doby ještě před 

vstupem kláštera do cisterciáckého řádu je precisně vyjmenována.130 Dozvídáme se, 

že Obazine získává kompletně vybavené pozemky. Doména je založena 

z  opevněného  domu  munitio s  veškerými  pozemky,  loukami,  mlýny a  vodními 

plochami. Kromě toho k donaci náleží ještě tři mansus, několik rent. Jedná 

se tradičně hlavně o peníze, žito, oves a pšenici, ale mluví se zde také o víně (unum 

asinum onustum vino, unum modium vini) a o kaštanech (aliumque castanearum).

V dalších záznamech o grangii Veyrières se opat Štěpán snaží získat pouze práva 

na pozemky, ale o další zvětšování domény nemá zájem.

Tato skupina grangií se rozroste za opata Roberta až mezi léty 1166-1167 

o grangii Chabannes. 

e) Skupina horní Dordogne

Tento kraj se kromě hospodářského významu vyznačuje pro Obazine také 

jinou  zajímavostí.  Eremita  Štěpán  z Vielzot  je  původem  z  kraje  na  rozhraní 

Limousinu a Auvergne, místní rodák, a tudíž můžeme očekávat, že tamní šlechta  

na  to  zareaguje  zvýšeným  zájmem  a  pohostinností.  Mezi  grangie  tohoto  kraje 

můžeme počítat Couffinier, Croisy a Albussac.

Grangii  Couffinier  klášter  zakládá  někdy  mezi  léty  1142-1159  z  donace 

rodiny La Roche. Jedná se o bordariae u břehu Dordogne, mansus Le Salaix a 

La Combe a dvě bordariae ležící v místě, které dalo grangii jméno. V textu se však 

130 Cartulaire: záznam 30. (okolo roku 1140) Text: „DE GRANGIA DE VEIREIRAS. Petrus de 
Veireiras, relinquens seculum, dedit se religioni in monasterio Obazinensi et omnia que 
possidebat, uxorem videliced et filios ac filias, fratre ejus (…). Hoc est municionem de Veireiras 
cum terris, aquis, molendinis et pratis, et (…) mansum de Vaurgas, et mansum de Las Bordas, et  
mansum Ceunach, et (…).“
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mluví i o grangii Nougein, proto je přesnější pojmenování: Couffinier-Nougein.131 

K této  dvojité  grangii  klášter  do  roku  1159  přidává  drobnější  majetek:  různá 

pozemková  práva,  louku  Las  Leboreiras  s  právem  zde  zřídit  paxeria neboli 

dřevěnou hráz a se svolením k užívání vody a ještě jednu bordariae v Nougein.132 

Nejvýznamnější a zároveň nejzajímavější akvizicí je však donace rodiny La Roche 

mezi léty 1158-1159. Nejen že klášteru darují mansus Albussac (později grangie) 

a veškerá práva na grangii Montredon, ale taktéž povolují opatu Štěpánovi vést mši 

v Nougein.133 

Tato informace, i když vzdáleně, souvisí s výjimkou, kterou Cîteaux udělilo 

Obazinu: ženskou větev kláštera v Coyroux. Několikrát jsme již narazili na to, že 

do  kláštera  vstupují  celé  rodiny,  tudíž  i  ženy  a  děti.  Pro  ženy  byl  vybudován 

konvent v Coyroux, ve kterém pobývaly in perpetua clausura. Nyní se však nabízí 

otázka, co bylo s dětmi, které do kláštera společně s rodinou přišly. Tady je potřeba 

nahlédnout do hagiografie. Život svatého Štěpána o dětech několikráte mluví. 

I když sám Štěpán asi neměl v plánu se o děti starat, okolnosti ho k tomu donutily. 

Navíc když v roce 1147 usiloval o přidružení k řádu, jistě očekával, že bude muset 

nějak obhájit přítomnost žen a dětí.  Ženy tedy odsunul do odděleného prostoru. 

Dá se očekávat, že s dětmi provedl to samé. Za zdmi kláštera tak skutečně pobývali 

jen mniši. Z těchto dětí si klášter vychovával svojí budoucí generaci. Děti neměly 

zvláštní  konvent  jako  ženy,  ale  byly  vychovávány  na  vzdálenějších  stationes 

puerorum (celách či převorstvích), aby jednoho dne mohly nastoupit cestu svých 

otců nebo matek. 134

To však neplatilo pro malé děti do pěti let, které zůstávaly s matkami 

v Coyroux a  až později odcházely.135 Stationes puerorum, které se o tyto děti mělo 

131 Cartulaire: záznam 39. (1142-1159) Text: „DE GRANGIA DE NOGENT. Ugo de la Rocha dedit  
in manu S. abbatis Obazinensis unam bordariam Dordonie totum et ab integrum ad ipsam 
pertinens. A Cofiner, ipse Ugo donavit predicto abbati mansum del Salez et mansum de La 
Cumba, et bordariam de Lafont et Andrevescham; (…).“

132 Cartulaire: záznam 40, 41, 129.
133 Cartulaire: záznam 109. (1158-1159) Text: „DONUM U. DE LA ROCHA ET UXORIS AC 

FILIORUM EJUS. (…) dedit Obazinensi monasterio (…) et omne quod sui juris fuerat in Monte 
Rotundo. Dedit etiam a Cofineir mansum d´Albucu. Concessit etiam ut in voluntate abbatis 
Obazinensis fuisset missam cantandi aut non cantandi a Noget. (…) „

134 Barrière, B. L´abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin. Tulle: Conseil Général de la 
Corrèze, 1977, str.87-88.

135 Vie de Saint Étienne d´Obazine: str.171, kniha druhá, č.47. Text: „(…) In monasterio feminarum 
quidam puer a matre sua nutriebatur cumque jam quinque annorum metas excederet, ultra enim 
illam etatem nullus ibi manere permittebatur, ejectus inde ad stationem puerorum in supradictam 
cellam directus est. (...)“ 
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postarat, neexistovalo jen jedno, ale víme o dvou.136

Jedním z těchto zřízení by měla být právě grangie Couffinier-Nougein137, 

kde bylo rodinou La Roche Štěpánovi dovoleno vést libovolně mši. To předpokládá 

existenci  kostela  nebo kapličky.  Život  upřesňuje,  že  na tomto místě  chtěli  mniši 

vybudovat nový klášter, ale jelikož se jim nepodařilo odstranit část skály, která při 

stavbě překážela, časem z něj udělali školu pro děti. Avšak kostel z původního plánu 

kláštera již stihli postavit.138 Ten by měl právě sloužit k mším vedeným Štěpánem 

a budovy při něm přilehlé měly plnit účel školy. 

Nicméně tento ideální stav zřejmě trval do roku 1147, kdy klášter vstoupil 

do cisterciáckého řádu a podle jehož statut již neměli být přijímání jiní novici 

než starší patnácti let.139   Tato školská zřízení zřejmě zanikla. O tom však žádné 

zprávy nemáme.  Víme jen,  že  grangie,  které  stály  při  nich,  se  v  kopiáři  objeví 

nadále. Stejně tak rodiny, které vstupují do kláštera se všemi jejími příslušníky, tedy 

i s dětmi, se ještě za života Štěpána objevují dál.140

Jak již víme, grangie Couffinier-Nougein se skládala z  bordariae u břehu 

Dordogne, z mansu Le Salaix a La Combe a z dvou bordariae v Couffinier.  

Za druhého opata přibývá ještě mansus Brigoux a La Chaumette.141 Za Roberta toto 

    Poznámka: To samozřejmě platí pouze pro pueri, chlapce. Dívky logicky v Coyroux zůstávaly. 
Vzhledem k tomu, že nemohly z kláštera vycházet, samy zřejmě braly za samozřejmost, že zde 
zůstanou až do konce svého života.
    -Vie de Saint Étienne d´Obazine: str.108, kniha druhá, č.5. Text: „(…) Plures enim ibi ab 
infantia vel ab ipsis cunabulis educate, penitus quod in seculo agatur ignorant. (…) Ex quo fit ut  
quia peccata seculi penitus nesciunt, quanto ab eis longe sunt, tanto se peccatrices altius  
ingemiscunt (…).“ 

136 Vie de Saint Étienne d´Obazine: str.171, kniha druhá, č.48. Text: „Ex alia quoque cella, puer ad 
deferendum ex prato viride fenum a priore suo missus est. (…) “

137 Poznámka: Prameny nejsou příliš jasné v pojmenování grangie. Kopiář mluví o grangii 
Nougein, ale i Couffinier. Bernadette Barrière, která posuzuje prameny i ze století XVI. a XVII., 
později zmíněný kostel rozklíčuje jako kapli Saint-Jean-de-Nougein a grangii Couffinier, jako 
hospodářský dvůr školy.  (Dictionnaire des paroisses du diocèse de Tulle, 2e édition, Brive: 
1965. T.II, str.163)

138 Vie de Saint Étienne d´Obazine: str.149, kniha druhá, č.30. Text: „Est quedam grangia secus 
Dordoniam fluvium posita olim quidem ad abbatiam edificata, sed post docendis pueris instituta.  
Hec cum edificaretur a latere dextro ecclesie, rupes, ut de alia diximus, ad instar montis  
excreverat et magnam partem loci illius occupatam tenebat et quia claustrum perindre fieri  
oportebat (…). Itaque jam constructa ecclesia, prior loci ad abbatem pergit (…).“

139 Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 
patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 90.

140 Cartulaire: záznam 103. (1150-1159) 
Poznámka: Jedná se o rodinu Albussac, z jejíhož majetku vzniká grangie stejného jména. Není 
však vyloučeno, že dětí jsou starší 15-ti let.

141 Cartulaire: záznam 152 a 153.  
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místo obdrží již jen několik drobných donací práv, mezi nimiž omnes consuetudines  

porcariorum que exquiri  poterant ab ipsis in omnibus terris grangie de Cofiner, 

nebo fossatum in terra mansi del Brull ad necessaria nature grangie de Cofiner, et  

vias et semitas anebo desátky.142 V době působení Gérauda II. spravuje grangii jen 

jeden bratr, je jím celerář Petr Dauzet, který potvrzuje všechny akvizice této grangie 

na konci XII. století.143 V listinách se doslovně píše, že grangie dostává donaci 

in manu Petri Dauset grangiario. Mezi záznamy z této doby je i dar od Foulques 

Radulfi, který klášter odškodňuje za škody napáchané synovci, ve výši 200 sous.144

Podle kopiáře se tato doména zaměřovala tradičně na obilnou produkci, 

ale nově zaznamenáváme chov prasat a rybolov (pstruhů).145 Vzhledem k tomu, 

že  se  místo  nachází  na  břehu  Dordogne,  není  to  překvapivé.  Navíc  mezi  léty 

1142-1159 obdrží opat Štěpán právo k vybudování hráze. Ve stejném záznamu 

se Bernard Mallias  vzdává  všech  práv na vinice  quas supradictus  abbas colere 

faciebat a my se tak dovídáme o výrobě vína.146

Další grangií této skupiny je Croisy založená mezi léty 1143-1158 donací 

rodiny  Escorailles.  Tato  velmi  stará  a  významná  rodina,  která  daruje  majetek 

rozprostírající se zhruba ve vzdálenosti 30 km od kláštera Obazine, převzala své 

jméno  od  hradu  stojícího  v  místě   Štěpánova  dospívání  a  církevních  začátků. 

Členové této rodiny mu byly společníky při budování prvních dvou filiací kláštera 

Obazine: Bonnaigue v Limousinu a La Pestre (později byl kvůli nedostatku vody 

přemístěn a přejmenován na Valette) v Auvergne. Begon d´Escorailles se dokonce 

stává prvním opatem kláštera Valette.147  Kopiář nám hned v druhém záznamu zase 

Poznámka: Donátor mansus La Chaumette výslovně jmenuje, že desátka ani církevní práva 
nejsou součástí donace. 

142 Cartulaire: záznam např. 231, 286, 443, 445, 491.
143 Cartulaire: záznam např. 730, 731, 732, 790, 863.  

Poznámka: Grangie je uváděna střídavě pod jménem Couffinier nebo Nougein.
144 Poznámka: Jedná se o záznam 731, již jednou zmiňovaný v úvodu této práce, v historickém 

kontextu. Na konci XII. století byl totiž klášter, respektive grangie Couffinier, postižena 
válečným běsňěním. 

145 Cartulaire: záznam 39, 41.
146 Cartulaire: záznam 40. 
147 Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 

patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 161. 
-Vie de Saint Étienne d´Obazine: str.106, kniha druhá, č.8. Text: „Tunc duo monasteria 

edificare cepit, unum in lemovicensi, aliud in arvernensi territorio constitutum, quibus decenter  
instructis, statim illuc monachorum agmina dirigit optimis eis patribus (…) Alter, cum esset in 
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odhaluje Vilemínu d´Escorailles, jakožto první představenou jeptišek kláštera 

v Coyroux.148 To jen dokládá blízkost rodiny se Štěpánem od počátků Obazinu 

a  vysvětluje  jejich  štědrost.  Zhruba  ve  třech  záznamech  rodina  celkem daruje: 

mansus  Croisy,  mansus  La  Farge,  bordariae Chastagnol  s  loukami,  vinicemi, 

vodními  toky,  mlýny;  další  půdu při  mansus Croisy,  část  lesů Las  Cepas,  hráz, 

mansus Chèzes,  bordariae Chassang  a  vinici  La  Combe.  Štěpán  d´Escorailles 

kromě těchto pozemků dává také předběžný souhlas se všemi možnými akvizicemi, 

které by klášter chtěl provést:  quicquid habitatores ipsius monasterii de fevalibus  

ejus acquirere potuerint. Opat Štěpán tak ještě od feudálů dostává mansus 

La  Broue,  čtyři  bordariae a  jednu  zahradu,  což  nepatří  mezi  největší  akvizice. 

Přesto však klášter ještě musí u jednoho případu doplatit 130 sous. 149  

Za opata Gérauda I. však k této grangii již nepřibývá žádné území nebo 

o tom kopiář mlčí. 

Celkově můžeme říci, že konvrši této grangie se zabývali převážně obilnou 

produkcí, vinicemi, vzhledem k vodním plochám i rybolovem a díky mlýnu 

i výrobou mouky, či pronájmem.

Další  grangie  Albussac,  rozprostírající  se  17  km od svého kláštera,  byla 

zastávkou  na  cestě  ke  grangiím  v  Dordogne.150 Stejně  jako  v  případě  grangie 

Veyrières, tak i tato grangie ze skupiny horní Dordogne vzniká z donace rodiny, 

která vstupuje mezi léty 1150-1158 do kláštera i s celým svým majetkem. Akvizice 

jsou v listině pečlivě vyjmenované. 151 

Co nás možná překvapí, většina z nich jsou jen dávky a různé výnosy: renty, 

pozemková  práva,  desátka,  pronájmy  mlýnů,  poplatky  z  převodu  majetku, 

přístřešky a služby. Z části náleží místním feudálům, kteří jsou v textu důkladně 

vypsáni  i  s  jejich  donacemi.  Grangie  je  složena  ze  tří  borderiae,  dvou  zahrad, 

jednoho lesu, jednoho mansusu, vinice a několik jednotek půdy. Mít více práv 

seculo nobilissimus et equestris militie dignitate conspicuus, conversus ad religionem, ex milite  
quidem monachus, atque ex monacho abbas est vite merito constitutus. (…) „

148Cartulaire: záznam 2. (1138-1142) Text: „DE GRANGIA DE ROCHASELZ. (…). Et sciendum 
quoniam Willelma de Scorralia, que fuit priorissa de Coiros, dedit (…).“

149Cartulaire: záznam 42, 43, 123.
150Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 

patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 162.
     -Cartulaire: záznam 51. (1148-1155)

151Cartulaire: záznam 103.
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k půdě  než  půdy samotné  jistě  nebylo  Štěpánovi  po  chuti.  Avšak tuto  doménu 

rozšiřuje  až  téměř  před  svou  smrtí  v  roce  1159  nákupem  půdy  v  Chastagnol 

(bordariae) za 15 sous a práv na stejný pozemek za 10 denárů renty a jednorázové 

sumy 15 sous.152 Tím jeho snahy končí.

Druhý opat Géraud získává mezi léty 1161-1162 dva pozemky v 

La Condamine celkově za 10 sous, ale také půdu v Monte da Lamola, in qua terra 

grangia fundata est.153 Až teď tedy získává klášter půdu, na které grangie přímo 

stojí.

 

Z bohatých rent se alespoň můžeme dozvědět,  že kromě obilné produkce 

tato doména produkovala taktéž víno a mlýny sloužily na mletí obilí i výrobu sukna.

f) Skupina Quercy-Turenne

Donace  Štěpána  z  Monceaux,  z  jíž  pozemků vzniká  grangie  Montredon, 

přináší taktéž půdu vzdálenou 15-35 km jižně od kláštera, kde již můžeme mluvit 

o středomořském klima. Poprvé se dostáváme do natolik jižně vysunuté domény.154

V této oblasti s příznivým počasím, s teplými a slunečnými dny, vznikají později 

grangie Saint-Palavy, La Ramière, Bannière a Baudran. 

Zřejmě až po vstupu kláštera do cisterciáckého řádu vstupují po smrti svých 

otců do Obazinu dvě dívky.  Déa a Almos s sebou přinášejí část pozemků rodiny 

Geouffre.155 Mezi nimi je i mansus La Ramière, který dává název první grangii 

z této jihofrancouzsky umístěné skupiny. Kromě mansu ke grangii náleží pole ležící 

v Batcoisa, další pole  v Salaban, louka ve Freygefondu a vinice ležící na vrchu 

Chabrignac. Louka ve Freygefondu byla však později nárokována Bernardem de 

La Ramière, který ještě se Štěpánem de La Ramière obhospodařoval již zmíněný 

mansus.  Těchto nároků a možných práv na louku se vzdali i se svými dětmi až 

po  zaplacení  10  sous.  Zhruba  ve  stejnou dobu ke  grangii  přibývá  ještě  několik 

152 Cartulaire: záznam 341 a 342.
153 Cartulaire: záznam 339 a 340.
154 Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 

patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 163- 166.
Poznámka: Grangie Baudran je nejvzdálenější: 35km. Dále grangie Saint-Palavy a Bannière jsou 
přibližně 25 km a La Ramière je asi 10 km daleko od kláštera.

155 Cartulaire: záznam 56.
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drobných území a mansus La Martinie.156

Přestože  La Ramière ležela v oblasti s příhodným podnebím například 

k  pěstování  vína,  ani  jeden  opat  se  nepokouší  doménu  o  mnoho  zvětšit.  Velké 

množství operací se totiž omezuje na různá práva či renty z půdy (hlavně v podobě 

obilí a vína).  157 Těchto rent se klášter časem zbavuje. Poslouží při platbě za jiná 

území. Stalo se tak i například při směně půdy pro již zmiňovanou grangii Croisy158 

či pro grangii  Baudran ze skupiny grangií  v severní Dordogni v blízkosti  hradu 

Turenne.159  Důvodem k nerozšiřování držav v této oblasti mohl být fakt, že místní 

rozparcelované pozemky jsou značně rozptýlené.160

U další grangie z této skupiny Saint-Palavy je situace opačná. Týká se jí 

velká část operací provedených za života Štěpána i Gérauda I. Dodnes je její jméno 

zachováno v místní topomastice.161 

První donace týkající se Saint-Palavy se objevuje v roce 1142 nebo 1143. 

Zde cisterciáci získávají zahradu, tři louky, přilehlou půdu, další půdu v La Rafie, 

dvě vinice a tři další parcely půdy.162 Zásadní donace přichází mezi léty 1143-1153 

od Adémara Bérenger vstupujícího s rodinou do kláštera.163 Jak bývá zvykem i celý 

156 Cartulaire: záznam 51, 57, 59. 
Poznámka: Vzhledem k nemožnosti přesně určit dataci smlouvy, donace mansus La Martinie 
mohla proběhnout již dříve.

157 Cartulaire: záznam 57, 58, 437, 438, 439, 440, 441, 442. 
Poznámka: Až za opata Roberta, mezi léty 1175-1177, zaznamenáváme větší zájem o tuto 
grangii. Jedná se nejenom o donace několika parcel půdy a vinic, ale také o nákup dvou mansus: 
La Buge, La Clida. Cena se vyšplahala až na 1700 sous a navíc klášter dává souhlas k 
„spirituálním výhodám“. Zřejmě se jedná o modlitby za rodinu donátora Gérauda de Malemort.

158 Cartulaire: záznam 58. Text: „Dea uxor Petri Gaufridi et filii ejus dederunt in bordiam de 
Bucinach(…). A Mulseo similiter in bordaria quam tenet Stephanus XXV.im dederunt X. Denarios  
et duos sestarios de frumento.“ 
Cartulaire: záznam 44. Text: „Stephanus de La Vaisa et (...) dederunt III. partes cujusdam orti a 
Crausi. Aliam quartam partem Raimundus de Plas mutuavit a Stephano abbate, pro duobus 
sextariis de frumento in bordaria de Bocinac quam tenet Stephanus XXV. a Mulseu.“

159 Cartulaire: záznam 117. Text: „(...) Stephanus de Cornil dedit Obazinensi monasterio in manso 
de Lanairac XXIIII. sextarios de bono vino de rendua (…) et II. solidos de rendua (…) et IIII.  
sestarios annone ad mensuram rectam de Malamort (…).“ 
Cartulaire: záznam 137. Text: „DE BALDRAN. Giraldus de Malamorte dedit Obazinensi  
monasterio omne quod sui juris fuerat in totam terram (…). Pro hoc etiam dedit eidem Giraldo 
predictus abbas (…) et a Lanairac XXti  IIIIor sestarios de vino et IIIIor sestarios siliginis et duos 
solidos de rendua (…).“

160 Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 
patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 164.

161 Poznámka: Stejně jako ve středověku, tak i dnes zde stojí vesnice se stejným jménem. O vesnici 
Saint-Palavy mluví také záznam 69 v kopiáři.

162 Cartulaire: záznam 60. 
163 Cartulaire: záznam 61.
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jeho  majetek  připadl  Obazinu.  Donace  zahrnuje  i  věno  Adémárovi  manželky. 

Kromě značného počtu různých rent a služeb tak rodina předává mnichům domy, 

louku, vinici, pole, dvě bordariae. Další zajímavá donace přichází v roce 

1155/ 1156. V této smlouvě se již mluví o ustavené grangii Saint-Palavy a Vilém 

Robert de Cavagnac v ní předává zejména různá práva na další půdu či práva 

na desátek u půdy již vlastněné.164 Grangie je již tedy založena, ale vlastní spíše 

mnohá práva než mnoho půdy. A jak později uvidíme, nemá ještě ani vybudované 

své sídlo. Místní půda je zřejmě kvalitní a také dostupná, jelikož se hlavní zájem 

opatů po jejím zbudování zaměřuje právě na ni. Štěpán i Géraud I. usilují o tu půdu, 

ke které již mají práva. Zároveň se snaží nakupovat i nové pozemky. Grangie patří 

k jedné z nejopečovávanějších akvizic. Za získání půdy se platí penězi 

i v naturáliích nebo se také směňují práva získaná v této oblasti za zdejší půdu. 

Sídlo této domény se však buduje až po roce 1160. V jednom záznamu, kde 

vikomt z Turenne předává opatovi Géraudu I.  půdu, v jejíž blízkosti by měl být 

vjezd na most do vesnice Saint-Palavy, se doslovně říká, že pozemek má sloužit 

k vystavění grangie.165 Doména tak mohla fungovat až 20 let bez vlastního centra. 

V jakém vztahu byla grangie a vesnice, však nevíme. V dalších letech konvršové 

z Saint-Palavy získávají ještě mansus La Serre, několik parcel půdy, bordariae, lesy, 

zahrady, louky a vinice. Dost, co se týče kvantity. Nicméně vzhledem k přírodním 

podmínkám rozloha těchto pozemků nepřesahuje několik desítek arů. Kvalitní půda 

nebyla  v  tomto  místě  samozřejmostí,  což  způsobuje  drobné  rozpalcelování 

pozemků.166 Existují však i výjimky jako v případě donace Viléma Foucauda. 

164 Cartulaire: záznam 62.  (1155-1156)  Text: „DONUM WILLELMI ROBERTI DE CHAVANAC. 
(…) Dedit etiam hoc quod suum fuerat in decima de grangia Sancti Palladii, tocius terre que 
nunc in grangia illa possidetur et in futuro possidebitur. (…)“ 
Poznámka: Vilém Robert z Chavanac se tedy štědře vzdává výhod z pozemků (počítaje desátka, 
výnosy atd.). Jeho vazalové, feudálové již tak velkorysý mnohdy nejsou. Často si přímo 
vymezují práva, která si ponechávají. Církevní fary si počínají obdobně. Často vyžadují jiné 
výhody a výnosy. 
- Cartulaire: záznam 65.  Text: „DONUM GIRALDI DE DOMA ET UXORIS EJUS ET FILII  
EORUM AIMIRICI. (…) et totum quod ipse abbas adquirere poterit de fevalibus eorum in quibus 
ipsi non perdiderint renduam vel talladam et convivium mandatum. (…)“ 
- Cartulaire: záznam 162. Text: „DE SANCTO PALLADIO. Giraldus Obazinensis abbas pactum 
fecit cum Rotlando sacerdote de Sarazac ut pro decima laboris fratrum Obazinensium que ad 
ecclesiam de Sarazac pertinebat, unoquoque anno redderetur sacerdoti ipsius ecclesie I.  
sextarium de frumento et VI. Denarii. (…)“

165 Cartulaire: záznam 135. (1160-1161)  Text: „ITEM DE SANCTO PALLADIO. Raimundus 
vicecomes de Toronia dedit Obazinensi monasterio ad caput pontis qui est ad Sanctum 
Palladium quadam terram ut edificetur ibi grangia (…).“ 

166 Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 
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Ten daruje půdu v Beyssac-le-Bas o velikosti přibližně 504 arů.167

Třetí grangií této skupiny je Bannière, je založena z donací dvou rodin: 

d´Arques  a  de  Saint-Michel.  168 Nicméně  nedosahuje  zdaleka  významu  Saint-

Palavy, od které není příliš vzdálená. V kopiáři v ní nalezneme do konce 12.století 

celkem 44 záznamů, většinou ne příliš významných. Oproti tomu u Saint-Palavy 

se jedná celkově o 115 operací. Vzhledem k malé vzdálenost obou grangií se jejich 

jména objevují často zároveň v jedné donaci. Hlavní zisk pozemků probíhá za opata 

Štěpána, za Gérauda zájem o grangii značně utichá (jen 3 operace). Z akvizic se dá 

vyčíst, že tato grangie byla tvořena zejména loukami.

Další grangie Baudran je vzdálenější od předchozích dvou grangií. Klášter 

je  od  ní  35  km vzdálen.  Hlavní  donace,  které zakládají  pozemky grangie,  jsou 

darovány rodinami: d´Aliac, de Belcastel a de Martret. 169 Gaubertus d´Alac, 

zde daruje in manu Stephani terram de Baldran, odkud je tedy původ jména. 

Další donátor Vilém du Martret,  volens ire Jerosolimam, daruje celý svůj majetek 

klášteru pro případ, že by se snad nevrátil z křížové cesty. Tento muž se připravuje 

na kruciátu přibližně okolo roku 1144. Mluvíme zde tedy o slavné druhé křížové 

výpravě vyhlášené papežem Evženem III. o vánocích roku 1145. Ten ve své bule 

oslovuje zejména francouzského krále Ludvíka VII., jenž neváhá a svého poslání 

se chopí se ctí krále. Účast si nenechá ujít ani český kníže Vladislav II., jenž 

je společně se svou chotí zakladatelem našeho druhého komparovaného kláštera 

v Čechách. Motivovat jej bude olomoucký biskup Jindřich Zdík, který má za úkol 

šíření  myšlenky kruciáty v našich  zemích.  Byl  totiž  přítelem dalšího  proslulého 

muže středověké Evropy, který se taktéž na organizaci kruciáty podílel. Nejedná se 

o nikoho menšího než o Bernarda z Clairvaux, za nehož působení cisterciácký řád 

zažívá svůj pověstný rozkvět. Bernard, který je znám svou horlivostí, roku 1095 

v Clermontu pronesl strhující řeč k zástupům lidu v čele s králem a královnou. 
patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 165. 
Poznámka: V kopiáři se setkáváme docela s přesnými výměrami půdy (sétérées, dénérées, 
obolées). Z knihy zaznamenávající místní jednotky v XVIII.století (M.Roche. Les mesures  
anciennes du département de la Corrèze, in BSSHAC. Brive: 1888), Bernadette Barrière ve 
svých poznámkách zmiňuje, že výměra 1sétérées odpovídá přibližně 21 árům.

167 Cartulaire: záznam 134.
168 Cartulaire: záznam 81, 82, 129.
169 Cartulaire: záznam 86, 87.
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Jak slavný byl začátek této výpravy, tak žalostný byl konec. Malé dějiny kláštera 

Obazine se zde nachvíli  tak dotkly dějinných událostí,  které hýbaly středověkou 

Evropou.

Někdy  po  roce  1143  je  grangie  poctěna  návštěvou  vikomta  z  Turenne, 

Bosona II.  Při  té příležitosti  vikomt daruje bratrům pozemky s kostelem Sainte-

Marie a vším co k tomu náleží (mansus de Tersac a zdědění místní obyvatelé).170 

Jak se zdá, tak zde již fungovalo převorství. Půda v Tersac tedy byla obdělávána 

a klášter k ní získává i pracovní sílu a veškerá práva sine ulla retensione 

et recuperatione. Navíc tato pracovní síla, původní poddaní, se stávají nezávislými. 

Částečně získávají svou vlastní půdu. V další smlouvě klášteru přiznávají veškerá 

nezcizitelná práva a také odvody, které mu budou platit z jejich půdy.171 Díky této 

operaci také poznáváme produkci této grangie: oves, žito, pšenice, víno a fazole.

Obazinští však také museli platit.  Mansus Tersac byl zatížen desátkem. Dokonce 

známe přesnou cenu de labore quem fratres Obazinenses faciunt in manso 

de Tercac: a to dvě sous. Tak zní smlouva uzavřená opatem Štěpánem a arciknězem 

z Gignac mezi léty 1153-1154.172

Za  Gérauda  I.  se  však  Obazine  snaží  grangii  Baudran  vyvázat  z  těchto 

poplatků. Opat neváhá investovat poměrně velké částky: dvakrát 400 sous. 

S dalšími drobnými výdaji celková cena výkupu přichází na více jak 1000 sous.173 

Klášter očividně nerad platil různé daně z půdy. Není to totiž poprvé, co se 

s  výkupy práv setkáváme. Mnohem častěji je to právě Obazine, který je držitelem 

například  desátek  z  půdy,  aniž  by  dotyčnou  půdu  vlastnil.  Toto  promyšlené 

hospodaření opatů je samozřejmě výhledově mnohem výhodnější pro klášter.  Zisky 

z  domén  nezatížených  poplatky  mohly  být  tak  rovnou  investované  do  rozvoje 

samotného hospodářství grangií.

170 Cartulaire: záznam 88.
171 Cartulaire: záznam 89.
172 Cartulaire: záznam 90. 
173 Cartulaire: záznam 92, 137, 174, 177, 186.
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g) Skupina Quercy-Rocamadour

Již v úvodním povídání o založení kláštera Obazine jsme si řekli, že Štěpán 

z Vielzot přichází do kraje poměrně zalidněného. Větší část pozemků byla 

již obsazena jinými kláštery či převorstvími. Vznik nového konventu, který se navíc 

musel  postarat  o  ženskou komunitu,  a  jak  jsme si  již  řekli,  tak  i  o  tu  dětskou, 

samozřejmě přinesl nové problémy. 

Někdy dokonce okolní kláštery zanikaly.174 Kromě prostoru zřejmě mnichům 

scházely i některé komodity a louky pro chov dobytka. Předchozí grangie, jak jsme 

se mohli již přesvědčit, sloužily hlavně k produkci obilnin, z části vína či 

k rybolovu. Lesy kromě dřeva poskytovaly také možnost výběhu pro prasata.

Chyběly však pastviny nebo například sůl. S tím souvisí i výroba například sýrů.

Problém bylo potřeba vyřešit co nejdříve. A možná nás i překvapí, jak rychle 

tento proces proběhl. Začíná již za samotného opata z Vielzot. Hlavním úkolem, 

který stál již před Štěpánem, bylo tedy nalézt novou půdu mimo již „přeplněný“ 

Limousin.

Snad proto se rozrůstá nová, poměrně vzdálená doména na jih od kláštera. 

Patří do ní grangie: Alys, La Dame, Couzou. Jak již název této skupiny napoví, 

z  Limousinu  se  hospodářství  vysouvá do kraje  Quercy,  přesněji  do okolí  hradu 

Rocamadour. Toto místo je opletené mnohými zázraky, které se staly proslulými 

i zahranice domény. Píše o něm i opat velmi vzdáleného kláštera v Mont-Saint-

Michel čili v Bretagni a navštěvují jej mnohé proslulé osobnosti. Od středověku zde 

existuje silná tradice náboženských poutí, které leží na cestě do Compostela. V roce 

1170, tedy rok vraždy Tomáše Becketa, se anglický král  Jindřich II.  Plantagenet 

vydává na zbožnou pouť právě na hrad Rocamadour, zřejmě v rámci návštěvy 

své  domény  Akvitánie.  Místo  se  zdá  být  záhy  obklopeno  majetkem  kláštera 

Obazine. Za opata Roberta je zde pozice kláštera ještě více posílena.175  Do domény 

je  investováno obrovské  množství  prostředků.  Důvodů,  proč  tato  vzdálená  půda 

byla tolik žádaná, je více. Kromě samotného nedostatku místa v Limousinu (naopak 

174 Poznámka: viz. výše:  Případ kláštera Sourdain, který majetek přenechává Obazinu. 
175 Bull, M. The miracles of our lady of Rocamadour. Boydell Press, Woodbridge, UK: 1999. str. 

70-72.
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v okolí Rocamadouru bylo volné půdy více), se určitě hojné poutě k hradu mohly 

vyplatil  v  rámci  odbytiště  obazinských  produktů.  Místo  je  také  silným centrem 

mariánského kultu, což odpovídá kultu cisterciáckému.

Po roce 1142, tedy těsně po zbudování kláštera, přichází první donace, která 

je základem grangie Alys.176 Jedná se nepřímo o ženu donátorku, která tento štědrý 

dar  podnítila.  Ženy  ve  středověku  často  přispívají  klášterům  či  přímo  chudým 

lidem. I když v listinách nejsou mnohdy zmíněné, přesto jsou to často ony, které své 

chotě  k  štědrým  darům  či  různým  fundacím  přemlouvají.  Můžeme  si  tedy 

povšimnout, že ženy ve středověku plného misogynství měly také své postavení 

a zodpovědnost, i když nemůžeme mluvit o pravidlu. Zároveň jsou to hojně ženy, 

které vstupují do kláštera Coyroux a přináší s sebou majetek. Jejich otcové si tím 

pojišťují  bezúhonnost  svých dcer  a  ženská  komunita  se  na rozdíl  od té  mužské 

značně rozrůstá.

Ve stejné době, tedy mezi léty 1143-1148, se taktéž rodina Miers vzdává 

svých práv na Alys.177  Další zisk půdy pro grangii Alys vyšel klášter značně draho. 

V pátek, 7.listopadu 1152, Géraud Hugues z La Vayssière odstupuje opatovi půdu 

a les v Pendiz a pozemky za více než 1200 sous. Jak již bylo výše řečeno, taková 

částka  je  ojedinělá.  Vysoká  cena  může  být  důvodem,  proč  je  datum listiny tak 

přesně zapsáno. Pro nás je ale zásadní informace o Pendiz. Jedná se o část půdy 

z  mansus stejného  jména,  který  se  později  stává  grangií,  která  pravděpodobně 

přijímá jméno La Dame.178 

Více nám již prameny z doby opata Štěpána nenapoví. Odmlčí se až do let 

1164-1165,  kdy klášter  získává  17  mansů za  800 sous.179 Kromě toho získávají 

bratři právo na založení mlýna a hlavně tolik potřebné právo na pastvu, které je jen 

omezeno na pozemky, které donátoři vlastní. Dále donátoři zmiňují právo na cesty, 

176 Cartulaire: záznam 95.  (1143-1148)  Text: „DE GRANGIA D´ALIC. Notum sit presentibus et  
futuris quoniam Aimiricus de Gurdu et filius ejus, concilio et voluntate uxoris ipsius Aimirici  
(…), dederunt Obazinensi monasterio in elemosina totum et ab integrum quod habebant in Alic,  
(...)“

177 Cartulaire: záznam 96.
178 Cartulaire: záznam 534.  (1152) 

Cartukaire: záznam 187.  (1164-1165) Text: „(...) Et dederunt pascua erbarum ubicumque juris 
haberent in vicinitatibus grangiarum d´Alic videlicet et del Pendiz e de Cozo, (…) „
Poznámka: V tomto záznamu se mluví o trojici grangií: Alys, Pendiz a Couzou. Později se 
objevuje jen název La Dame, a název Pendiz se již nevyskytuje. Vysvětlením může být 
přejmenování grangie.

179 Cartulaire: záznam 187.
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které měly sloužit k přesunu vozů s nákladem a zřejmě i dobytka.

O  grangii  La  Dame,  která  se  pravděpodobně  vyvíjí  z  mansus Pendiz, 

nemáme  mnoho  zpráv.  Ale  ty,  které  můžeme  studovat,  se  zdají  být  více  než 

zajímavé.  Těsně  po  přičlenění  kláštera  do  cisterciáckého  řádu,  přibližně  v  roce 

1149, vikomt z Brassac a další darují grangii mansy Canteloube, Malecoste 

a Pendiz. Tento akt probíhá za přítomnosti a se zárukou svědka z nejpovolanějších, 

opata ze Cîteaux  Raynauda. Kromě jeho osoby jsou přítomní opati klášterů 

La Cour-Dieu, Bellaigue a Bonnaigue.180 Vzdalování se grangií od kláštera je tedy 

posvěceno přímo ze Cîteaux dva roky po přijetí Obazinu do svých řad a padesát let 

po vzniku řádu. Řád upřednostnil rozvoj opatství v oblasti, kde je více volné půdy, 

na úkor pravidlům. 

Poslední  grangie  Couzou  z  této  skupiny  je  plně  dílem  druhého  opata 

Obazinu.  Těsně  po  smrti  Štěpána,  se  objevují  první  dary  k  této  nové  doméně. 

Převážně se jedná o věna, která platí rodiče za své dcery vstupující do kláštera 

v Coyroux.181 Pět  darovaných  mansusů tedy  zakládá  tuto  doménu.  Již  od  roku 

1164-1165 se mluví přímo o grangii Couzou.182 Jen co je ustanovena, již se Géraud 

pouští do odkupu práv k pozemkům. Celkově vynakládá na tuto grangii přibližně 

1500 sous.

Tato doména určená zejména k chování ovcí (dobytka), pěstování obilí 

a vína, je tímto završena. Kromě půdy konvršové vlastní také půlku mlýna v 

La Peyre.183  Zdá se, že je tato skupina grangií velice rychle zformována, má vše 

potřebné,  a dále již není potřeba do ní zasahovat. Alespoň ne za doby působení 

prvních dvou opatů. Až za opata Roberta se tato oblast významně rozroste 

a zaznamená změny. Vzhledem ke vzdálenosti grangií byla brzy zodpovědnost plně 

předána konvršovi Štěpánovi z Cornil, který se objevuje jako svědek téměř na všech 

listinách.184 Tento muž pečoval o trojici grangií zároveň. Listiny často ošetřují práva 

180 Cartulaire: záznam 532, 533.
181 Cartulaire: záznam 145, 146, 148.
182 Cartulaire: záznam 187.
183 Cartulaire: záznam 145. 
184 Cartulaire: záznam např. 85, 95, 96, 97, 98, 99, 101.
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nebo majetek všech tří grangií najednou. A tak se zdá, že tato skupina byla velmi 

propojená. Proto snad za ni zodpovídala jen jedna osoba. Štěpán z Cornil se jako 

svědek záznamů objevuje hned na úvodní donaci a můžeme jej dostopovat až 

do roku 1165.

h) Další budování mimo grangie

Kromě  všech  vyjmenovaných  grangií  měly  v  cisterciáckém hospodářství 

významnou roli také obilnice. Tato místa, která sloužila ke skladování a k obchodu, 

zaznamenáváme za Štěpána a Gérauda I. hned dvě. 

Prvním takovým zřízením je obilnice Martel. Tato obilnice je zaznamenána 

jak v kopiáři, tak v Životě svatého Štěpána. V kopiáři se Martel objevuje již mezi 

léty  1142-1143.185 Často  je  zmiňován  v  souvislosti  s  grangiemi  v  okolí  hradu 

Rocamadour. Jelikož se nalézá na půl cesty mezi grangiemy ze skupiny Quercy-

Turenne (La Ramière, Saint-Palavy, Bannières, Baudran) a právě grangiemi 

u Rocamadour a zároveň leží na cestě ke klášteru, jedná se jasně o obilnici pro tuto 

oblast, která zásobovala příležitostně i klášter. Její existence je potvrzena taktéž 

v hagiographii. Je zřejmé, že toto místo sloužilo nejen k uskladnění, ale také 

k prodeji nadbytků či nákupu zboží, které si bratři nemohli sami obstarat.186 Podle 

legendy obilnice Martel také klášteru sloužila jako zásobárna v době hladomoru. 

Není ani vyloučeno, i když je to jen hypotéza, že mohla zásobovat také poutníky 

při cestě ze severu do Rocamadour.

Další  obdobné  zřízení  budeme  hledat  v  úplně  jiném  kraji.  Opustíme 

Limousin i Quercy a vydáme se západním směrem do departementu Charente. 

185 Cartulaire: záznam 83. (1142-1143) Text: „(…)  donavit Sancte Marie de Obazina unum ortum 
a Martel et terram que juxta ortum est, (…) dederunt predicto monasterio IIIIor sesteiradas de 
terra a Martel (…), dedit similiter a Martel eidem monasterio III. solidos de rendua in quadam 
domo cum filio suo qui factus est monacus. (…)“ 

186 Vie de Saint Étienne d´Obazine: str.146, kniha druhá, č.27. Text: „(…) In cellario quoque apud 
Martellum in quo frumenta ex grangiis ultra positis condebantur, (…).“
Vie de Saint Étienne d´Obazine: str.150, kniha druhá, č.31. Text: „(…) Apud Martellum superius 
memoratum, somus extra muros habetur Obazinensium fratrum usibus deputata ad coemendas 
vel distrahendas res necessarias utiliter procurata. (…)“ 
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U města  Cognac objevíme  druhý  sklad,  který  je  nám znám.187 Ještě  za  života 

Štěpána, daruje místní  Itier III. klášteru pozemek v kraji Saintonge, aby zde zřídil 

sklad soli. Ke zboží, které je jistě v localitě Obazinu nedostatkové či drahé, si Itier 

ale vyhrazuje podmínku, že sůl bude  pouze ad proprios usus ejusdem monasterii. 

Avšak později,  zřejmě  ve XIII.  století,  přibývá  poznámka  et  pedagium omnium 

rerum suarum. Sůl mohla být využita taktéž jako platidlo.

Druhý a poslední záznam v kopiáři k  Saintonge  se objevuje v roce 1164, 

tedy  už  za  opata  Roberta.  Jistý  Bardon  z  Cognaku,  který  nahradil  Itieho  III., 

poskytuje obilnici dodatečné osvobození od poplatku deseti nákladů, zřejmě soli, 

měsíčně.  Robert  za  to  pánům z  Cognaku  přislibuje  mnohé  spirituální  výhody. 

Například v případě jejich smrti budou bratři fiet pro eis tricenarium 

et  septenarium.  Svědkem  této  smlouvy  je  také  opat  Robert  z  nedalekékého 

dceřiného kláštera Obazinu La Frénade.188

187 Cartulaire: záznam 254. 
188 Cartulaire: záznam 255.
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1.2. Vývoj za Roberta (1164-1188)

Majetek zbudovaný za prvních dvou opatů byl poměrně rozrostlý a pokrýval 

zřejmě ty nejnutnější potřeby kláštera. Avšak, jak se zdá a jak se také přesvědčíme, 

pro jeho naprostou samostatnost bylo zapotřebí budovat dál. 

Celkově za opatů Štěpána a Gérauda I. Obazine získává sedmnáct grangií, 

z  toho  jedno  zřízení  bylo  zdvojené  (Couffinier-Nougein).  Šestnáct  z  nich  bylo 

založeno přímo Štěpánem. Některé z těchto grangií nebo jejich části, již stály, když 

klášter přistupoval do cisterciáckého řádu. V legendě o svatém Štěpánovi 

se můžeme dočíst, že zakladatel kláštera chtěl pro své bratry takové grangie, které 

by jim a klášteru sloužily, ale které by je neodstřihly od spirituálního života.189

Toto přání však zůstalo naplněno pouze částečně. Již v prvních letech se grangie 

od kláštera vzdalují. Jedenáct jich je ještě v okruhu do padesáti kilometrů, 

ale grangie Veyrières je již těsně na tomto limitu. Další grangie přesahují šedesát 

kilometrů. Doména Chadebec je ještě fundací jiného kláštera, kterou Obazine 

jen přebírá, avšak poslední tři grangie u hradu Rocamadour jsou již čistě Obazinské 

fundace (dvě grangie zakládá Štěpán, jednu Géraud I.).

Jenomže skupina grangií Quercy-Rocamadour se zdá býti natolik nezbytnou, 

že jí dává své požehnání i opat ze Cîteaux. Nicméně je potřeba říci, že tento stav 

je ještě v toleranci v porovnání s akvizicemi získanými za opata Roberta.

Grangie jsou složené z  mansus,  bordariae, lesů, polí, vinic, mlýnů a práv 

držených buď celistvě, nebo jen částečně. Klášter mnohdy získává práva k půdě, 

která mu ještě ani nenáleží nebo ani náležet nebude. Tato práva či renty však nejsou 

nijak závratné.

V úvodních letech jsou rozhodující zejména donace, poměrně štědré, což 

již není samozřejmě reálné v případě Gérauda nebo Roberta. V pozdější době se 

ale  zase  objevují  více  donace,  za  které  dárci  požadují  například  duchovní 

zvýhodnění v podobě hrobu při klášteru či službě konané mnichy nad mrtvým.

189 Vie de Saint Étienne d´Obazine: str.108, kniha druhá, č.9. Text: „(…), aut si nimis esset vicinus  
grangie ministerio deputabat  ut et fratrum usibus deserviret et religionis ei opportunitas non 
deesset.“
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Co se týče produkce, grangie byly schopné pokrýt potřebu (nevíme do jaké 

míry) obilnin, vína, zeleniny a kaštanů. Z masa podle záznamů můžeme vyjmenovat 

ryby, prasata. Na loukách byly chovány krávy a ovce. Kopiář nám však neposkytuje 

čísla, ani neuvádí přesnou  specializaci produkce. Pouze zmiňuje existenci ovčínů 

a  kravínů.  Dále  máme zprávy o  splátkách  v  podobě vlny a  o  mlýně  vyrábějící 

sukno.

Období za Roberta nicméně jasně ukazuje, že pro potřeby mnichů domény 

nebyly ještě  kompletní.  Potřeba  nejzákladnějších  potravin  jako  víno,  sůl  a  sýry, 

přivádí  mnichy  na  konci  XII.  století  k  dalším  fondacím  grangií.  Můžeme 

vypozorovat hlavně eminentní zájem o grangie na výrobu vína, což se nakonec daří 

zbudováním  La Chassaing, poblíž Donzenacu, uprostřed vinařské oblasti prvotní 

kvality. Víno z těchto vinic zdobilo stoly aristokracie i církvních hodnostářů 

v Limousinu.190 Pro sůl tradičně museli však mniši o mnoho dále, a to až na ostrov 

při francouzském pobřeží Atlantiku- Oléron. Jedná se o nejvíce vzdálenou grangii. 

Grangie  Graule zase vyniká svou nadmořskou výškou. Ve 1200 metrech v kraji 

Auvergne (východně od Limousinu) zde mniši vyrábějí sýr.

Ač jsou obě posledně jmenované grangie značně vzdálené (250 a 

100 kilometrů), stanou se pro hospodářství Obazinu nepostradatelné a budou jeho 

součástí až do Velké francouzské revoluce. 191 Stejně jako jiné cisterciáské kláštery 

si také Obazine v blízkosti svých držav buduje obilnice či obchodní centra kvůli 

prodeji  nadbytků a  nákupu nedostatkového zboží.  Po smrti  Gérauda  I.  se  jejich 

počet, alespoň co víme z pramenů, nemění. Zůstává tedy obilnice v Martel a 

v Cognaku. 

Snaha  prvních  dvou  opatů  o  zajištění  veškerých  práv  k  pozemkům byla 

značná, nicméně, jak procházíme záznamy za opata Roberta, velká část práv stále 

chyběla. A ani Robertovi se tento úkol nepodařilo splnit úplně. Zájem o vykoupení 

se z desátek, je znám například u grangií v okolí kláštera. 

190 Barrière, B. éd. - Le Cartulaire de l'abbaye cistercienne d'Obazine: XIIe-XIIIe s. Clermont-
Ferrand: Université de Clermont-Ferrand II, 1989, str. 25 (Introduction). 

191 Barrière, B. éd. - Le Cartulaire de l'abbaye cistercienne d'Obazine: XIIe-XIIIe s. Clermont-
Ferrand: Université de   Clermont-Ferrand II, 1989, str. 25 (Introduction). 
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a) Rozšiřování již existujících grangií

Opat  Robert  někdy  poměrně  významně  obohacuje  grangie  založené 

Štěpánem a Géraudem I. Nadále se snaží půdu vyvázat z daní, hlavně desátek, 

a zároveň rozšiřuje území o potřebné pozemky.

1. Skupina v okolí kláštera

Pro oblast v okolí samotného kláštera získává Robert půdu v Chassancet, 

půdu k produkci vína v Breuil de Germane, les v La Feuille s loukami a přilehlými 

pozemky, několik bordariae a mansus.192 V letech 1169-1170 se znovu setkáváme 

se šlechticem, tentokráte Ebles II., vikomt z Ventadour, který odchází do křížových 

výprav. Šlechtic se svým synem klášteru kromě jiného odstupují veškerá práva 

na  bordariae Rochesseux, včetně práv, která zde mají  lovci a pastýři.  Ty klášter 

odškodňuje doslova jednou výtečnou mulou. Vikomt Ebles II. jim zase nabízí 

na výběr jakýkoliv z jeho pozemků.193 Ne vše se ale splácelo pozemky a mulou. Tato 

skupina grangií se může pochlubit výdaji po roce 1164 ve výši přes 6 500 sous jen 

za  opatů  Roberta  a  Gérauda  II.  Přičemž  náklady  do  roku  1164  jsou  pouhou 

desetinou těchto výdajů (přesně 622 sous).

Za dob Roberta se také setkáváme s projevy nespokojenosti pánů, kteří půdu 

koupili nebo směnili svůj pozemek s klášterem. Roztrpčení přichází záhy 

po zjištění, že kvalita půdy neodpovídá slibům kláštera.194 Guitard ze Saint-Michel 

takto někdy po roce 1177 získává půlku mansus Peuch (součást grangie Montredon) 

a do roka nebo do dvou ji okamžitě reklamuje. Klášter tento problém řeší anulací 

předešlého obchodu; tedy původní majetek se dostává zpět dřívějším majitelům. 

A to se všemi právy. 

192 Cartulaire: záznam 421, 664, 306.
193 Cartulaire: záznam 291. 
194 Cartulaire: záznam 470. 

 Cartulaire: záznam 471.  Text: „Post aliquot tempus idem Witardus de Sancto Michaele 
conquerebatur de manso del Poi, quia non poterat habere tantum de reditu quantum fratres  
Obazinenses ei promiserant. (…)“
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2. Skupina střední Corrèze 

První grangie této skupiny, Montagne, je třetí nejvíce opečovávanou grangií 

za Roberta vůbec.195 Po roce 1164 je do ní celkově investováno 6 832 sous, což je 

částka o něco málo větší, jež byla použita pro trojici grangií v okolí kláštera. 

Tyto náklady za Roberta překročí pouze grangie v Quercy-Rocamadour.196

Doména se celkově rozrůstá o pět mansusů (ne všechny jsou získané celistvě), 

tři borderiae, pole a les v Las Neboleiras. Zásadním dárcem u této domény 

je hlavně  vikomt z Comborn, ať již Archambaud V. nebo po jeho smrti v roce 1184 

jeho syn Archambaud VI.197 Ostatní donace jsou drobnějšího rázu. Desátka, kterou 

mnozí  feudálové  předávají  klášteru,  pochází  také  z  pozemků  blízkých  farností. 

Zároveň  i  jejich  leníci  se  svých  práv  k  půdě  zříkají.  Tento  trend  není  ničím 

výjimečným. Donace jsou často takto provázané.  Také s reformním hnutí  kolem 

roku tisíc se feudálové v obavě o svůj posmrtný život zříkají církevních kostelů 

a různých práv ve prospěch církve.

Druhá grangie skupiny,  Serre,  má zisky půdy o něco skromnější.  Výdaje 

jsou zde poloviční v porovnání s předchozí grangií. Za přibližně 3 300 sous klášter 

získává  capmansus od  benediktinského  kláštera  Uzerche,  mansus Arnal,  louky, 

mlýn a rybník v Terracu.198 I zde se objevuje budoucí křižák, tentokráte Séguin 

de La Porcherie, který svá práva na grangii Serre předává do rukou opata Roberta 

před  rokem  1177.  Dále  se  v  jedné  donaci  zmiňuje  právo  fevo  canum, 

pravděpodobně právo k chovu psů, jež má být uplatňováno na mnohých mansus 

v  okolí  kláštera  a  také  v  Serre.199 Tito  psi  bývali  zřejmě  využíváni  při  pastvě 

dobytka, k hlídání  stád. Stejná paralela nás napadne při představě každoročního 

vyhánění stád do vyšších poloh, které je asi bez psů těžko představitelné. 

Kolem roku 1180 ke skupině přibývá Chassang, třetí grangie skupiny. Tato 

doména se však neobjevuje v kopiáři poprvé. Již Štěpán i Géraud přijímají vinice 
195 Poznámka: Robert se nejvíce stará o skupinu grangií v okolí hradu Rocamadour (127 operací). 

Saint-Palavy je druhá se 73-mi operacemi. U druhé grangie tento trend pokračuje i za opata 
Gérauda II.(49!operací vůči průměrným 5,7 operací za ostatní granie)

196 Poznámka: Tato částka činí téměř 21 500 sous. Vysokou cenu musíme také zdůvodnit úplně 
nově budovanou grangií Bonnecoste. 

197 Cartulaire: záznam např. 194, 196, 210, 230, 247, 442, 478, 650. 
198 Cartulaire: záznam 199, 206, 493, 589, 638. 
199 Cartulaire: záznam 336.
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například i v Allassac, které se stanou základem této vinařské grangie.200  O tom ale 

více v další kapitole věnované nově založeným grangiím.

3. Skupina horní Corrèze 

Grangie  Chadebec  je  tak  trochu  chudou  příbuznou  svých hospodářských 

sester,  ať  již  za  prvních dvou opatů nebo za Roberta.  Po roce 1164 bylo do ní 

investováno   necelých  500  sous,  za  které  se  pořídilo  jen  několik  polí  a  louka 

Fromatger.201

Grangie Veyrières je na tom o něco lépe. Za více jak 2 700 sous si dopomohla 

k třem  mansus a  nedalekému lesu.202  K této skupině přibude ještě další  grangie 

Chabannes.

4. Skupina horní Dordogne

K trojici grangií Couffinier-Nougein, Croisy, Albussac žádnou jinou Robert 

nepřidává. Celkově je do nich investováno něco málo přes 5 000 sous. 

Couffinier-Nougein  získá  šest  mansus,  tři  bordariae a  les  de  Veteri  Carreria,203 

Croisy pouze jeden celistvý  mansus d´Ouix a  Albussac  mansus Verdier,  mansus 

Borc, capmansus, tři bordariae a zejména louky. V jedné donaci z roku 1177 

se donátor vzdává svých práv i na vesnici Prézat.204  Všechny grangie získávají také 

různá práva a drobné renty.

5. Skupina Quercy-Turenne

Stejně jako v předchozí skupině, ani zde žádná grangie nepřibývá. 

Ale vzhledem ke značně nákladnému dvoru v Saint-Palavy výdaje nejsou  rozhodně

zanedbatelné.205 Grangie La Ramière si připisuje jen několik parcel půdy. Bannière 
200 Cartulaire: záznam např. 26, 137.
201 Cartulaire: záznam např. 394. 
202 Cartulaire: záznam např. 301, 406, 739, 742. 

Poznámka: Hlavní prodejce půdy je zde vikomt z Ventadour. 
203 Cartulaire: záznam např. 192, 286, 361, 445. 
204 Cartulaire: např. 413, 430, 431, 432, 434. 
205 Poznámka: Celková částka činí přibližně 11 500. Saint-Palavy z toho zaujímá dokonce polovinu 

nákladů.
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také a navíc získává louku, jeden mansus a část lesa v La Limargue.206

Baudran má podobné zisky, nejdůležitější akvizicí je ale mlýn v Tollvia.207

Saint-Palavy se může pochlubit loukou, bordariae, celým lesem v Lauzerat 

a několika dalšími pozemky.208

6. Skupina Quercy-Rocamadour

Poslední skupina grangií, které známe již z předchozích let, je nejnáročnější 

akvizicí vůbec. Pokud počítáme, že celkově po roce 1164 bylo na vývoj klášterství 

použito okolo 67 000 sous, pak tato skupina si vyžádala celých 21 000 sous. Jasně 

to ukazuje na priority Obazinu vybudovat silnou základnu právě v Quercy. Skupina 

po roce 1164 získá až na třicet  mansus,  osm  bordariae,  dva lesy.209 Tato bohatá 

akvizice sleduje vznik nové grangie Bonnecoste, který se v kopiáři objevuje od roku 

1173.210 Mezi léty 1168–1169 opat Robert také získává od Garina de Castelnau 

tři  mansusy  poblíž  grangie  Couzou.211 Jeden  z  nich  se  jmenuje  Granges.  Podle 

Bernadetty Barrière se zřejmě tento mansus stává ve XIII. století novou grangií.212 

Za dalšího opata Gérauda II. již akvizice nejsou příliš významné. Přidává 

jen několik menších pozemků a drobných práv. Významnější je snad jen založení 

domu v La Cales (součást grangie La Dame). 213 Bernadetta Barrière ještě zmiňuje 

zisk dalších pozemků od benediktinského kláštera Tulle v okolí Rocamadour, jenž 

je vlastně zakladatelem tohoto poutního místa.214 Okolí Rocamadour se jasně jeví 

jako nejdražší výdej Obazinu. 

Celkově můžeme konstatovat, že kromě grangií Chadebec a Baudran nyní 

všechny vlastní  alespoň část  lesu.  Nejbohatší  je  v  tomto  směru  skupina  grangií 

206 Cartulaire: záznam např. 372.
207 Cartulaire: záznam např. 405, 597.
208 Cartulaire: záznam např. 448, 449, 451, 452, 453, 457, 458, 462, 470.
209 Cartulaire: záznam např. 611, 389. 
210 Cartulaire: záznam např. 389, 392.
211 Cartulaire: záznam 278. 
212 Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 

patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 177, poznámka č.38.
213 Cartulaire: záznam 498. 
214 Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 

patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 177.
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kolem Obazinu s osmi nám známými lesy. Ostatní dvory mají po jednom lese. 215

Zajímavá je zmínka o lese Peironeg a La Peyrière  nedaleko kláštera.216 Ve dvou 

listinách z let 1170/1 a 1171/2 rodina de Cornil poskytuje nadvakrát tyto lesy pouze 

dočasně. Lesy mají být užívané pouze na dřevo a pro pastvu zvířat, která pracují 

na stavbě kláštera. Stejně tak mniši mohou mít na tomto pozemku domek a zahradu. 

Vše je dovoleno jen do doby, kdy bude završena stavba kláštera a všech potřebných 

budov v okolí.  

Kromě lesů se Robert stará taktéž o akvizice rybníků a mlýnů. Například 

mlýn Rocha-Bocheira (grangie Montredon), který před rokem 1159 získává ještě 

opat Štěpán od Štěpána z Monceaux a následně ho pronajímá Petrovi z La Coste 

a Petrovi z Buxo, znovu ho získává Robert mezi léty 1161 – 1177. Petr z La Coste 

se totiž rozhoduje do kláštera vstoupit a Petr z Buxo s celou svou rodinou předává 

tyto práva zpět klášteru.217 V roce 1179 grangie Serre přebírá rybník Sourdain, 

u kterého je i mlýn a potok. Vlastníci pozemků z blízkého okolí, kteří mají určitá 

práva  k  mlýnu  nebo  potoku,  k  tomuto  aktu  dávají   svolení.  Ne však  zadarmo. 

Kromě skromných poplatků či naturálií žádají sousedé taktéž právo na zpracování 

obilí  a  sukna.  Zároveň  však  žádají,  aby  jim při  útoku  barbarského  houfu  bylo 

poskytnuto přístřeší právě v grangii Serre. A to jak pro jejich rodiny, majetek 

a zvířata.218  Grangie musela být zřejmě dosti zabezpečená proti vpádům či dokonce 

opevněna. Nebyla by to nejen v jižní Francii výjimka. Ke stejné grangii ještě v roce 

1181/1182 přibývá mlýn a rybník v Terracu od Viléma Secutlancea za 1200 sous. 

Akvizici potvrzují dva důležití vlastníci práv: opat Bernar z kláštera Uzerche 
215 Poznámka: V okolí kláštera víme o lese Obazine, Charret, Devès, La Feuille, Roanne, La 

Salesse, Sarianic a La Tronche. Pro další grangie: La Montagne (les Las Neboleiras), Serre 
(Sourdain), Veyrierès (les stejného jména), Nougein-Couffinier (Veteri Carreira), Croisy (Las 
Cepas), Albussac (Conteneu), La Ramière (Las Traineras), Saint-Palavy (Beyssac a Lauzeral), 
Bannière (La Limargue) a skupina Quercy-Rocamadour (Pendiz, Nauquers a Mortchabrit). Tím 
se nám potvrzuje, že cisterciáci neměli rozhodně zájem na vykácení lesů. Naopak některé 
účelově zachovali a používali.

216 Cartulaire: záznam 320 a 345. Text (320): „(…) Dederunt etiam la peireira juxte nemus 
Peironeg in super et per omne nemus Peironeg ubicumque affuerit. Dederunt similiter ut fratres  
predicti monasterii habeant domum et ortum juxta nemus Peironeg quoadusque ceptum 
monasterium consummetur et cetera edificia eidem monasterio necessaria. Similiter dederunt 
pascua juxta predictum et per omne nemus Peironeg tam bobus quam aliis animalibus ad opus 
prefati monasterii laborantibus. (…)“ 
Poznámka: Texty jsou dosti podobné, i když pokaždé jde o jiného donátora z rodiny Cornil. 
Každý donátor k této donaci přidává ještě rozdílná práva na jiné pozemky.

217 Cartulaire: záznam 588. 
218 Cartulaire: záznam 568, 569.
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a vikomt z Comborn Archambaud V.219

V Croisy od roku 1178/9 mohli hospodařit s mlýnem la Maronne na říčce 

Etze220 a zdá se, že klášter usiloval také o mlýn Soleilhavoup pro Albussac, jelikož 

se snažil získat půdu v okolí a různá práva či renty, která k němu náležela.221

Pro Baudran se Robert snažil opatřit alespoň starý mlýn Tollvia. Původní vlastnící 

se jej nevzdali celistvě zadarmo, ale za různé renty. Obazinští mniši následně měli 

mlýn opravit a vytvořit z něj dvojitý mlýn. Předchozí uživatelé mají právo si 

z dvojitého mlýnu vybrat půlku, která by jim více vyhovovala a tu používat. Druhá 

půlka je určena Obazinu, avšak ten za ni musí platit renty.  V následujících letech 

bude mít Robert eminentní zájem vyhnout se placení poplatku, a tak se snaží renty 

vykoupit penězi či směnou za majetek.222 Až za opata Gérauda II. se podaří vyvázat 

mlýn z rent celistvě nebo většinově.  V roce 1191/2 totiž sám vikomt z Turenne 

Boson III.  a  jeho matka  Hélise  předávají  klášteru  polovinu  mlýna  Tollvia,  jako 

náhradu za škody způsobené armádou při stavbě Roche-de-Vic.223 

V oblasti Quercy-Rocamadour již dva mlýny existovaly. V roce 1164/5 

je přidáno povolení na stavbu mlýna u pramene Vervy a později se Obazine snaží 

o mlýn La Peyre.224 Budování v této oblasti  nakonec způsobí,  že Obazine úplně 

obklopí svými pozemky poutní místo Rocamadour.

219 Cartulaire: záznam 589.
220 Cartulaire: záznam 485.
221 Cartulaire: záznam 737, 743.
222 Cartulaire: záznam 474, 475, 728.
223 Cartulaire: záznam 779.
224 Cartulaire: záznam 187, 346, 348.
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b) Nové grangie

Jednou  z  priorit  Roberta  při  budování  klášterství  bylo  pozvednout 

chovatelství dobytka a zajistit více pastevecké půdy. Z velké části získává povolení 

k pastevectví na půdách pánů z Mandaval, Belcastel, Castelnau, Saint-Projet atd. 

ve vyzdvihované oblasti Quercy-Rocamadour.  225 Za tyto povolonení platí značně 

vysoké částky. 

Kromě povolení  ale  také  zakládá  dvě  nové  grangie,  které  se  soustředily 

zejména  na  chovatelství  a  pastevectví.  První  je  Chabannes226 v  Limousinu,  asi 

dvacet  kilometrů  vzdálená  od  grangie  Chadebec,  ale  až  osmdesát  kilometrů 

vzdálená  severně  od  Obazinu.  Je  to  nejvíce  severně  vysunutá  grangie  celého 

klášterství.  Další  nová  grangie  se  jmenuje  Graule227 a  je  založena   až  v  kraji 

Auvergne, dodnes známém svým pastevectvím. Tato grangie je vzdálena 

sto kilometrů od kláštera a je tak nejvíce západně vysunutou grangií. Jejím hlavním 

zaměřením měla být výroba sýrů. Nadmořská výška této grangie (1300 m) vyloženě 

vybízí  k sezónnímu vyhánění  stád.  Před rokem 1177 se setkáváme s povolením 

přesunu zvířat přes Montvert (viz. mapy v příloze),228 který stojí přesně na půl cesty 

mezi grangiemi v okolí Rocamadouru a grangií Graule. Můžeme se tedy domnívat, 

že  hlavně  mezi  pasteveckými  grangiemi  Quercy  a  touto  grangií  z  Auvergne 

existovala tato sezónní transhumace.229

Co se týče vína, neexistovala žádná specializovaná grangie. Kopiář občas 

zaznamená zisky vinic, avšak jen drobné, nijak významné, ani nijak naakumulované 

na  jednom místě.  Nicméně  inventář  z XVII.  století  poodkrývá  existenci  grangie 

225 Cartulaire: záznam např. 187, 200, 239, 240, 256, 278, 319, 343, 356, 397, 551, 618.
226 Cartulaire: záznam  221, 585, 631, 632, 634, 859. 

Poznámka: Doména vznikne roku 1166/7, kdy opat Robert obdrží půdu v Chabannes za menší 
poplatek a roční rentu. Dále přidává mansus Neuvialle, další mansy a bordariae, půdu ve Farges 
a le Mas-Vieux. Celkově grangie vyjde zhruba na 3 000 sous za Roberta. Géraud II. investuje jen 
235 sous a pořizuje půlku mansu La Brousse a další půdy určené k pastvě dobytka.

227 Cartulaire: záznam 409, 410, 412, 502, 509, 512, 513, 516, 628. 
Poznámka: Doména je poprvé zmíněna v donaci z roku 1173/4 Petra Feety, který vstupuje do 
kláštera. Daruje mu louku a ještě další půdy. O něco později je získán mansus Graule a 
pastevecká půda, a tím je doména založena. Dále opati Robert a Géraud II. získávají mansus La 
Veissiere, mansus Blanc a další půdu a louky. K tomu všemu náleží práva na pastevectví, nebo na 
používání lesů.

228 Cartulaire: záznam 486.
229 Barrière, Bernadette. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le 

patrimoine. Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 181.

86



Chassang, která se produkcí měla zabývat.230 Kopiář však o grangii téměř nemluví. 

Pokud se zmínka objeví,  mluví se o domu v Donzenac nebo o domu Chassang. 

Základem této grangie jsou vinice získané už za Štěpána (v Allassac), ke kterému 

Robert přidává další pozemky.231 Avšak o růstu domény a vzniku grangie můžeme 

mluvit až od druhé poloviny XIII. století, jak vypovídá inventář ze XVIII.století. 

Sám kopiář už mlčí.

Poslední  a  nejvzdálenější  grangií  je  La  Maurinière na  ostrově  Oléron. 

Nachází  se  neuvěřitelných 250 km od kláštera.  Její  funkce byla  naprosto jasná: 

zajistit  sůl.  Nejdříve  v  roce  1164  získává  Robert  povolení  na  24  nákladů  soli 

měsíčně od pána Z Cognacu.232 Následně mezi léty 1164–1187 dostává Obazine 

půdu na Oléronu od Bernarda a jeho ženy Cornélie z Niort, jakožto věno za jejich 

neteř.  Jedná se o půdy La Maurinière.  K tomu přibývají  další  půdy a pozemky 

nezbytné k výrobě soli v roce 1184/5 i později.233

230  Barrière, B. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le patrimoine. 
Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 182.

231 Cartulaire: záznam 259, 310, 561, 841, 1112.
232 Cartulaire: záznam 255.
233 Cartulaire: záznam 295, 297, 484, 562, 685, 801.
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c) Shrnutí

Budování klášterství Obazinu, jak jej můžeme poznat z kopiáře, zde končí. 

Pro větší přehled jsou v části příloh přiloženy mapy a tabulky, které nám pomohou 

v orientaci.  Je zbudováno přes dvacet  grangií  a  klášter  získává i  několik  domů. 

Víme  o  obilnici/odbytišti  v  Martel  a  v  Cognacu  (Saintonge).  I  oblast  v  okolí 

Rocamadour se zdá být zaměřena na prodej produktů. Navíc centrální dvůr Alys 

se nalézá nápadně blízko tomuto poutnímu místu.  Celá síť se zdá být důmyslně 

propojena.  Kromě  grangií,  které   se  nalézají  v  bezprostřední  blízkosti  kláštera, 

můžeme najít i grangie stovky kilometrů vzdálené. Hospodářské dvory se skládají 

z mansus, bordariae, zahrad, polí, lesů, pastvin, rybníků, hrází a mlýnů. Jejich počet 

se značně liší podle místa. Liší se i jejich výnosy, o kterých bohužel skoro 

nic  nevíme.  Nápovědou  nám  však  může  být  dnešní  stav  grangií.  Mimo  oblast 

Quercy, do které bylo hodně zainvestováno, se původní budovy nedochovaly. V této 

oblasti, která zřejmě těžila z prodeje nadbytků poutníkům, se budovy nebo jejich 

části alespoň částečně dochovaly.234 Důvodem mohou být velké výnosy, které zde 

měly odbytiště, a tak tyto grangie měly finance na různé náročnější přestavby 

a údržbu. 

Ve století  XII.  a  na počátku XII.století  jsou určitě  zbudovány dostatečné 

akvizice na produkci obilnin, zeleniny, masa pro nemocné, kůže a masa na prodej, 

kaštanů, mléčných produktů, ryb, soli a vína tak, že klášter je nejen samostatný, ale 

je také obchodně činný. Je pokryta základní strava mnichů a zejména z prvních let 

budování jsou taktéž zajištěny pomocné síly pro namahavou práci na polích. Avšak 

v posledních letech, která kopiář popisuje, již není tak velký zájem o vstoupení 

do kláštera. Přesto ještě o XIII. století můžeme mluvit jako o vyrovnané době, ve 

které si Obazine zachovává jistou dynamiku. Dokonce v pozdějších letech vznikají 

další grangie (Calès, La Pannonie, Carlucet) v oblasti okolo Rocamadour a poblíž 

již existujících grangií jako Alys, Couzou a Bonnecoste.235

Skutečná krize hospodářských dvorů však propuká až ve století XIV., jak 

234  Barrière, B. L´Abbaye d´Obazine et ses granges. In Les Cahiers de la ligue erbaine et rurale, 
patrimoine et cadre de vie. Č.109. LUR, 1990. Str 15.

235 Barrière, B. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le patrimoine. 
Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 188.
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dokládají studije místních archivů.236 Ještě v roce 1322 je v klášteře doloženo 

sto  osob  (šedesát  mnichů  a  čtyřicet  konvršů).237 Avšak  záhy  zejména  velký 

nedostatek konvršů nutí klášter pozemky různě pronajímat. Domény grangií jsou 

rozdrobeny mezi menší farmáře a neexistuje případ, že by se někdo postaral o celý 

jeden hospodářský dvůr. Relativně uzavřený systém hospodaření se tak otevírá 

pro okolní svět. Přesto majetek stále zůstává v rukou Obazinu až do Velké revoluce, 

jak dokládá již několikrát zmiňovaný inventář ze XVIII. století. 

Přestože  ve  zdech  grangií  již  dávno  obazinské  cisterciáky  nenalezneme, 

přesto v kraji Limousin, Quercy a Auvergne můžeme do dnešních dní zaznamenat 

jejich stopu. Mnohé názvy grangií se dochovaly v místní toponomastice, jelikož 

na  jejich  místě  vyrostly  vesnice.  Stejně  tak  šetrný  způsob  hospodářství  a 

zúrodňování půdy se vryl do tváře krajiny. 

236 Le Bas-Limousin, Histoire et Economie. Tulle: Société des lettres, sciences et arts de la 
CORREZE, 1966. Str. 46.

237 Barrière, B. L´Abbaye cistercienne d´Obazine en Bas-Limousin, les origines – le patrimoine. 
Tulle: Conseil Général de la Corrèze, 1977, str. 185.
Poznámka: I když ekonomická situace Obazinu začíná být více než vážná, zejména také později 
v kontextu se stoletou válkou, která region nesmírně ničí, přesto jeho prestiž neuvadá. V roce 
1307 přímo francouzský král přebírá klášter pod svou ochranu. V roce 1328 mezi králem 
Filipem VI. a klášterem dokonce probíhá pakt, v jehož důsledku je postavena královská pevnost 
Mont-Sainte-Marie na území grangie Calès.
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2. Plasy 

Plasy spadají  do první vlny zakládání cisterciáckých klášterů u nás. Jako 

jediné z této první doby se mohou pochlubit panovnickou fundací, jelikož ostatní 

fundace  byly ryze šlechtické.  Klášter  se  tak od počátku  těší  velkému významu. 

Úvodní  věno,  které  Plasy  získávají  od  panovníka,  přesto  patřilo  spíše  k  těm 

chudším.  

Místo, které mělo být osazeno, se nalézá v dnešním Plzeňském kraji. V době 

vzniku kláštera se jednalo o málo osazenou půdu a klášter měl vlastně plnit i jakousi 

kolonizační  funkci.  Stejně tak  se  měl  stát  protipólem místních  velmožů.  Během 

prvních  sto  let  existence  si  zde  klášter  vydobyl  také  svůj  hospodářský význam. 

Listina z roku 1250 nám představuje již velice rozvinuté klášterství,  které Plasy 

získaly  různými  donacemi,  koupěmi  a  směnami.  A  budování  klášterství  Plas 

samozřejmě pokračuje i po roce 1250. 

Na následujících stránkách se zaměříme na tento hospodářský vývoj zhruba 

do konce XIII.  století.  Budeme si  všímat  charakteru donací  a částečně mapovat 

vlastní  cisterciáckou  kolonizaci.  Pokud  budeme  v  textu  mluvit  o  grangiích, 

zvýrazníme je tučně. 
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2.1. Panovnická donace při založení

Když kníže Vladislav II. zakládal v roce 1144 klášter, v první donaci mu 

společně se svou chotí Gertrudou udělil vesnice Kaznějov, Vrážné, Sechutice 

a Nebřeziny, vinici u Prahy a další lokality a platy jako solné mýtné u Děčína. Třetí 

část  Nebřezin,  která  měla  náležet  pražskému  biskupovi,  byla  odškodněna  vsí 

Stupnem. Nebřeziny tak celé připadly k Plasům.238 V závěru listiny se mluví také 

o Těškově (Čížkově), který daroval jistý Oto. Možná se jedná o pražského biskupa, 

který setrval na stolci do roku 1148. Samotný klášter měl stát na místě dřívějšího 

panovnického dvorce. Jak říká legenda, panovník se kvůli únavě schoval na tomto 

statku během lovu. Rozprostřel svůj kabát pod lípou a usnul. Během snu se mu 

zjevili mniši s bílým rouchem, které však do té doby neznal. Později se dozvěděl, 

že se jedná o cisterciáky a rozhodl se na tomto místě také fundaci provést.239 

Všimněme si, že kníže předává zejména území již osídlená. Cisterciáckým 

ideálem bylo však spíše kolonizovat nepřístupná místa, na kterých by se vytvořila 

doména spravovaná grangiemi. O půdě, která by mohla být využita ke kolonizaci, 

však nemáme v první donaci žádné zprávy. Jsou darovány převážně vesnice, které 

neměly být hlavní správní jednotkou domén. Měly to být právě grangie, které ale 

u nás zase neměly obdobu.240  Přesto byla snaha si tento systém osvojit. Z listiny 

z roku 1250 se dozvídáme, že vesnice Sechutice, Kaznějov a doména u Prahy jsou 

již přeměněné na grangie. Obě vsi tedy byly zrušeny a místo nich se vybudovaly 

hospodářské dvory. Fenomén rušení vsí je pro naše území typické a v případě Plas 

se s ním zde nesetkáváme poprvé a ani naposledy. 

Další hospodářský dvůr, který by nás vzhledem k úvodní donaci zajímal, 

je grangie  Rinthof.  Z němčiny můžeme její význam přeložit jako dobytčí dvůr. 

Langheimští mniši, kteří do Plas přišli, byli Němci. Německý název nás tak 

238CDB I., č. 306, str.408-409. Text: „Ut autem habundantiori temporalium sufficientia adiuti,  
securius expeditiusque deo servientes continuis orationibus vacarent, infra notatas villas cum 
omnibus appendiciis eisdem dei famulis addidi, quarum nomina sunt hec: Kaznev cum suis 
appenditiis, Vrasni cum suis appenditiis, Zechutici cum suis appenditiis, Nebrisini cum suis 
appenditiis, pro cuius tercia parte, quia ad episcopium Pragense pertinuit, villam meam Ssupam 
nomine, iuxta Rokezan sitam, episcopo Pragensi contradidi. (…) Prage in Petrin vineam et duos 
vinitores cum possessione sua, in Mothos (…).“

239Osm a půl století v plaské kotlině: 1145-1995. Díl I. Plasy: Státní okresní archiv Plzeň-sever, 
1996. Str. 59.

240Rožmberský, P. Dvory plaských cisterciáků. Plzeň: P.Mikota.1999.Str.6.
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v toponomastice nepřekvapí. Tato grangie se objevuje v pramenech až v roce 1250 

a do té doby o ní nemáme zprávy. Jednou z možností je, že grangie byla součástí 

kláštera a mniši ji  zbudovali v areálu Plas, které získali již se založením.241 Tím 

bychom mohli vysvětlit, proč se o grangii prameny nezmiňují. Každý klášter měl 

i jednu grangii ve svém nejbližším okolí nebo ve vlastním areálu, což dovolovalo 

i ostatním chórovým mnichům výkon fyzické práce dle známého  Ora et labora, 

aniž by se příliš vzdalovali z kláštera. Dvory jsou na listině psány v pořadí, v jakém 

klášter území získával.242 Grangie Rinthof je na listině jmenována jako první, což by 

také  ukazovalo  na  úvodní  donaci.  Zároveň  však  nemůžeme  vynechat  možnost 

přiřadit grangii ke dvoru v Nebřezinách. Ten se sice objevuje v listinách až 

po vydání papežské konfirmace, ale vzhledem k malé vzdálenosti od kláštera 

je  spojení  Rinthofu  a  Nebřezin  možné.243 Navíc  později  informace  o  Rinthofu 

ztrácíme. Naproti tomu o Nebřezinách se v pramenech mluví nadále. Pro nás 

z těchto skutečností však vyplývá, že prameny nám nedovolí přesnější lokalizaci 

a identifikaci grangie. Archeologický výzkum by však mohl naše znalosti posunout. 

Ze zmiňovaných grangií je zajímavá situace na dvoře  Kaznějov, jenž nám 

dokládá, nakolik úspěšné bylo prosazování hospodářských dvorů a může nám být 

jakýmsi modelem ve vývoji klášterství. Nejdříve tedy byla zrušena ves Kaznějov, 

aby zde vznikla grangie stejného jména před rokem 1250. Tato grangie byla později 

zrušena a znovu zde byla vyměřena a založena vesnice. O tomto procesu se nám 

dochovala detailnější zpráva. Úkolu se zhostil roku 1346 lokátor Petr. Tuto grangii 

rozdělil  na  16 lánů  a  sám jako honorář  získal  rychtářský úřad  a  nejhodnotnější 

budovu  grangie.  Z  listiny  se  dozvídáme  i  něco  o  původní  grangii.  Ta  měla 

obsahovat  propugnaculum čili  objekt  s  vlastním opevněním,  určený i  k  ochraně 

obyvatel grangie, chlévy, sklep, refektář atd.244 Propugnaculum měl právě lokátor 

získat. Z grangie se tak stává ves, ve které cisterciáci již nepracují, ale dostávají 

přímé příjmy od usedlých sedláků. Někdy si i malou část pozemku ponechají 

pro sebe. Tento modelový příklad se nám ve vývoji plaského klášterství objevuje 

241Rožmberský, P. Dvory plaských cisterciáků. Plzeň: P.Mikota.1999.Str. 5.
242Charvátová, K.: Kolonizace plaského kláštera 1145–1250. In: Muzejní a vlastivědná práce 30. 

Časopis společností přátel starožitností 100 (1992), s. 81.
243Charvátová, K.: Kolonizace plaského kláštera 1145–1250. In: Muzejní a vlastivědná práce 30. 

Časopis společností přátel starožitností 100 (1992), s. 81.
244Kočka, V. Dějiny politického okresu karlovicko. 2. vydání. Rakovník: Agroscience, 2010. Str 

651.
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nejednou. Důvodů, proč se grangiový systém u nás těžko prosazoval, mohlo být 

více. Již jsme si říkali, že v našich zemích nebyla analogie podobného hospodaření. 

Proto se zdá být tento systém v českém prostředí náročnější na vedení a správu. 

Dále  zřejmě  ústav  preferoval  přímé  dávky (což  je  v  rozporu  se  Statuty),  které 

přinášely klášteru okamžitý zisk. Až z XIV. století se dozvídáme něco o zaměření 

hospodářství  vsi.  Patnáct  ze  šestnácti  lánů  bylo  podstoupeno  sedlákům.  Každý 

sedlák musel platit: 50 grošů, 5 strychů žita, 5 strychů ječmene, 3 strychy ovsa, 

2 kuřata, 30 vajec, 2 sýry, žitnou slámu a ovesné plevy.245

Další grangie Sechutice byla vlastně spojením dvou míst. První, 

Horní Sechutice mniši získali od Vladislava II. spolu se založením. Druhou část, 

Dolní Sechutice získávají Plasy až roku 1183 společně s Kočínem, vsí Kralovice 

od knížete Bedřicha, který za to požaduje Těškov (Čížkov).246 Tedy ves, kterou jim 

jeho otec daroval při založení a která možná patřila původně biskupství pražskému. 

Ves se však později klášteru zpět vrací, aby roku 1193 zase posloužila jako směna 

za novou ves Lomany. V listině z roku 1183 se také dozvídáme o existenci dělení 

Suchetic (dle pojmenování Suchetice Inferius). V listině z roku 1250 se mluví 

o  grangii  Suchetice.  Ves  Výřov bude  pravděpodobně  později  založena  na  místě 

starého dvora v Dolních Sechuticích (první zmínky v roce 1307). Na druhém místě, 

kde stála vesnice, bude založen panský dvůr.247 

Kromě  vesnic  v  úvodní  donaci  figurují  i  další  pozemky.  Již  zmiňovaná 

vinice na Petříně byla udělena i s dvěma vinaři a jejich majetkem v Motole. Zde 

tedy časem také vzniká grangie u Prahy (grangia de monte Petrino).248 Zároveň 

se mluví o jistém Čečínovi a Lechetovi a jejich majetku. Touto akvizicí si klášter 

zajistil  přímé  spojení  na  panovníka.  Také  jistě  jako  byl  vínem a  jiným zbožím 

zásobován  sám  klášter,  bylo  zboží  dodáváno  i  Praze.  Tato  vinice  je  přespříliš 

vzdálena Plasům a porušuje pravidlo o jednom dni cesty od kláštera. 

Hned v úvodní  donaci  jsou tedy porušena důležitá  hospodářská pravidla. 

Klášter není plně samostatný.  Dostává dávky, kolonizovaná území,  a to i z míst 

245Kočka, V. Dějiny politického okresu karlovicko. 2. vydání. Rakovník: Agroscience, 2010. Str 
652.

246CDB I., č. 300, str. 269-270.
247Kočka, V. Dějiny politického okresu karlovicko. 2. vydání. Rakovník: Agroscience, 2010. Str 

209.
248CDB IV., č.192, str. 351-352.
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značně vzdálených (Děčín, Praha). Hospodářství založené na principu grangií se 

u nás nesnadno prosazuje. Dosvědčuje to fakt, že ze zmíněných čtyř vesnic se jedna 

mění na grangii úspěšně, druhá je neúspěšná. Od počátku převažují jasně vesnice 

v klášterství Plas. 
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2.2. Další donace

a) Knížecí a královské

Donace XII. a XIII. století zakládají hlavní plaskou državu. Na následujících 

stránkách si listiny rozdělíme na panovnické, šlechtické a církevní a zaměříme se 

na vývoj majetku do roku 1250, kdy papež vydává konfirmační listinu. Vzhledem 

k  tomu,  že  majetek  byl  někdy  ve  vlastnictví  všech  třech  skupin,  nebudeme 

jednotlivé informace tříštit, ale přímo ke každé vesnici či grangii uvedeme i ostatní 

dárce, i když do samostatné skupiny nepatří.

Další z Přemyslovců, který rozšiřuje plaské državy, je Soběslav II. V roce 

1175  daruje  klášteru  okolí  (újezd)  vesnic  Obora,  Křečov249 a  Babiny  se  všemi 

loukami a vodními plochami, které k nim náležely.250  Stejně tak řeholníci 

od panovníka získávají újezd okolo vesnic Lomnička a Líté. Ve stejné listině daruje 

také  jistý  Bolek  klášteru  Sušany a  dále  Bohuslav  ves  Erpužice.  Panovník  však 

posledně  jmenovanou  ves  vyměnil  za  Luhov  a  ještě  klášteru  doplatil  8  hřiven 

stříbra.  Tato donace je  poměrně štědrá,  i  když panovník klášteru přebírá  zřejmě 

výnosnější ves Erpužice.  251 Podstatné je to, že okolí vesnic mohlo být cisterciáky 

kolonizováno a na nově kolonizovaném území mohla být tak založena grangie, 

což by odpovídalo řádovým představám. Přesto se zřejmě zdejší kolonizace (není 

jasné, jak velký byl její rozsah) omezila na přímé budování vesnic.252

V roce 1183 kníže Bedřich předává klášteru vesnici Kopidlo jako náhradu 

za solné clo, které jim daroval jeho otec Vladislav II. v první donaci a které přebral 

na sebe z důvodu velké vzdálenosti (110 km).253 O dva roky později stejný panovník 

se svojí chotí Alžbětou klášteru přidává také vesnici Košíře (dnes část Prahy).254 Zdá 

249Poznámka: Je možná i varianta vesnice Koryta. Viz. Kočka, V. Dějiny politického okresu 
karlovicko. 2. vydání. Rakovník: Agroscience, 2010. Str 14.

250Poznámka: O problematice geografického zaměření této plochy viz.: Charvátová, K.: Kolonizace 
plaského kláštera 1145–1250. In: Muzejní a vlastivědná práce 30. Časopis společností přátel 
starožitností 100 (1992), s. 73–83.

251CDB I., č. 278., str. 243-244.
252Charvátová, K.: Kolonizace plaského kláštera 1145–1250. In: Muzejní a vlastivědná práce 30. 

Časopis společností přátel starožitností 100 (1992), s. 73–83.
253CDB I., č. 301., str. 270-271.
254CDB I., č. 307., str. 277.
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se, že byl značný zájem na zachování těchto pražských držav vzhledem k nutnosti 

kontaktu s panovníkem a zřejmě také s místním trhem. Jedná se o nejvzdálenější 

lokalitu (75 km). 

V roce 1184-90 získávají mniši z Plas ves Čečín částečně darem a částečně 

směnou za nechtěné majetky (původně měla ves 3 majitele). Jednou z darujících 

je také kněžna Helicha z Wittelsbachu, manželka českého knížete Konráda II. Oty. 

Plasům svůj majetek v Čečíně daruje v červnu roku 1189.255 Plaští již v tuto chvíli 

část vsi vlastní. Roku 1184 jim směnu za ves Luhov s jistým Heřmanem potvrdil 

sám panovník Bedřich. Nicméně Heřman musel doplatit ještě dvanáct hřiven stříbra 

a  klášter  si  vymínil,  že  po smrti  tohoto Heřmana ves  Luhov bude zpět  Plasům 

navrácena.256 Roku 1250 bude posléze Luhov uveden jako jedna z plaských grangií. 

Stejně  tak  je  ale  stále  uváděna  i  ves  Luhowe.257 Ves  tedy  nebyla  zrušena. 

Přemyslovec  Jindřich  Břetislav  na  pražském  biskupském  stolci  v  roce  1190 

kompletuje majetek Čečína do rukou opata Meinhera.258 Plasy získávají třetí část vsi 

pro curia  et  vinea  monasterii  propria,  která  se  nalézala  pod Petřínem u  Prahy. 

Zbavují se tak vzdálenější oblasti. Z listiny roku 1250 zjišťujeme, že i tato lokalita 

bude zrušena kvůli  stavbě grangie.  O klášterním dvoře však máme již doložené 

zprávy z roku 1224.259

Další panovník, Přemysl Otakar I., má o Plasy veliký zájem. Klášter od něj 

získává část Hodyně směnou za ves Všehrdy ve 20. letech XIII. století.260 Mniši 

si však ves nechají a panovníkovi raději zaplatí čtyřicet hřiven stříbra. Další část 

Hodyně byla v držení pánů ze Skřivína. Roku 1240 tak klášter tento díl odkupuje 

za 80 hřiven stříbra od Bohuslava ze Skřivína (syn Radima ze Skřivína).261 

Do deseti let od koupě zde klášter musel zbudovat grangii, jelikož již v roce 1250 

se mluví v papežské listině o dvoře Hodyni.262  Později  zde však znovu vznikne 

vesnice. Důvodů mohlo být více. Jednak mohly grangii chybět pracovní síly nebo 

klášter preferoval přímé dávky od sedláků. Panovník také daruje část pozemků 

255CDB I., č. 322., str. 295-296.
256CDB I., č. 304., str. 273-274.
257CDB IV., č. 192., str. 351-352.
258CDB I., č. 325., str. 298-299.
259CDB II., č.258., str. 247-248.
260CDB II., č.332., str. 340-341.
261CDB III., č. 226, str. 303-304.
262CDB IV., č. 192, str. 351-353.
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v Jinonicích u Prahy.263  Přemysl Otakar I. kromě donací také klášteru uděluje různá 

potvrzení, privilegia a hlavně také svou ochranu.

Václav I.,  syn Přemysla  Otakara I.,  je poměrně štědrým donátorem Plas. 

Mimo to také v Plasích tráví dosti času. V roce 1230 mu prodal poměrně draze 

Kožlany za dvě stě hřiven stříbra. V roce 1238 mu nabídl ves Žihli výměnou 

za  zmíněné  Kožlany,  jelikož  postrádal  okolní  lovecké  lesy.264  Můžeme  z  toho 

vyvodit, že Žihle měla podobně vysokou cenu. Po roce 1250 předal klášteru hned 

několik privilegií nebo konfirmací. Jmenujme nejvýznamnější. Zaprvé král udělil 

privilegium, ve kterém stálo, že případné přestupky mnichů měly být souzené pouze 

opatem  nebo  samotným  králem.  Zároveň  šlechtě  zakázal,  aby  využívala 

pohostinnosti kláštera, která ho finančně velice zatěžovala. Oblíbené okolní lesy 

si také vyhradil pouze pro sebe a jakékoli provinění proti tomuto nařízení mělo být 

přísně  potrestáno.265 Sedm  listin  vydaných  jen  v  roce  1252  jasně  potvrzuje 

panovníkův velký zájem o Plasy. 

b) Donace šlechticů a drobných pánů

V březnu roku 1180 nebo 1182 jistý hrabě Čéč ze Železnice prodává opatovi 

Meinerovi vesnice Býkov a Vlčkov se všemi loukami, polemi a vodami, které k nim 

náleží.  Dále Čéč nabízí oblast,  které však nedává žádné specifické jméno. Tento 

majetek získal dříve od knížete Bedřicha. Výměnou za dar žádá mnichy ochranu 

duší pro sebe a své bratry, ale také statek Sedlečko.266 Lokalita vsi Vlčkov není příliš 

jasná,  uvažuje  se  však o možném nahrazení  novou vsí  Třebekov.267 Také oblast, 

kterou Čéč směňuje za Sedlečko, neznáme. Můžeme se však domnívat, že jelikož 

nemá své vlastní jméno, mohla být neosídlená a tudíž určená pro další kolonizaci. 

Bohužel vývoj sledovat nemůžeme.

Ves Těškov (Čížkov), která od roku 1146 střídavě náležela Plasům, měla být 

loupeživými  bandami  úplně  poničena  a  obyvatelstvo  mělo  prchnout.  Panovník 

podnítil plzeňského komořího Ratmíra, aby tuto ves znovu osadil.  Ten tak učinil 

263CDB II., č. 74, str. 65-66.
264CDB III., č. 188, str. 234-235.
265CDB IV., č. 233, č. 234, č. 235, č.236, č.237, č.238, č.239, str. 402-412.
266CDB I., č. 296., str. 295-296.
267Kočka, V. Dějiny politického okresu karlovicko. 2. vydání. Rakovník: Agroscience, 2010. Str 

254.
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roku 1224 s Plasy smlouvu, ve které stálo, že Ratmír vše na své náklady napraví 

a vybuduje na místě ves, která se má starat o šedesát ovcí, dvě popluží a dvanáct 

krav. Po jeho smrti měla ves znovu připadnout klášteru. Když Ratmít umíral roku 

1231, přidal klášteru dále ves Újezd a Břízu. Již roku 1250 se tak mluví o Těškově 

znovu jako o plaské vesnici.268 

Ves Nynice je poprvé v listinách zmíněna v roce 1186.269 Tato ves měla být 

darována od Oldřicha z Lític (z rodu Draslaviců), právě když umíral.  Jeho bratr 

Protiva se však proti takovémuto daru postavil. Až král Přemysl Otakar I. přiznal 

majetek klášteru v roce 1216.270 Společně s jinými šlechtici na listině figuruje jméno 

svědka  Heřmana  z  Nynic,  který  zřejmě  vlastnil  zbytek  vsi.271Ves  byla  následně 

zrušena  a  přeměněna  na  grangii,jak  dosvědčuje  konfirmační  listina.  Avšak 

neúspěšně. Na počátku XIV. století se jedná znovu o vesnici. Oldřich z Lític se svou 

ženou Sudkou předávají Plasům také ves Nadryby.272 

Ves Lomany byla původně v rukou mocného rodu Draslaviců. Avšak když v 

roce 1192 Oldřich z Žinkov leží na smrtelné posteli v bojích třetí křížové výpravy, 

rozhodne pro spásu své duše ves Plasům darovat. Klášter natolik stál o tuto oblast, 

že  bratry  Oldřicha,  Draslava  a  Rusona,  kteří  proti  takovéto  vůli  protestovali, 

odškodnil  vsí  Těškov (Čížkov) a 22 hřivnami stříbra.273 Po smrti  bratří  byla  ves 

Čížkov znovu získána klášterem zpět. Lomany ač byly charakteru vesnice, už v roce 

1250 na papežské listině vystupují jako plaská grangie. I když se i zde ve 

XIV. století objevilo vesnické osídlení, přesto grangie funguje dál.274

Pánové z Potvorova v roce 1192/93 darují Plasům 6 vesnic. Manželka Kuny 

z Potvorova Anežka, známá pobožná donátorka Plas, přidává ještě klášteru roku 

1193 vesnice Hluboká, Pleva, Dražeň a Srubný (Rybničí dle Kočky).275 Po smrti 

Kuny (1204) Anežka připojuje také Močidlec a Vladměřice. Ves Močidlec měla 

z rent mnichům umožnit nákup slanečků a oleje pro adventní a postní dobu. 

268CDB II., č.258, str. 248-249.
269CDB I., č. 405, str. 431.
270CDB II., č. 125., str.113-114.
271Kočka, V. Dějiny politického okresu karlovicko. 2. vydání. Rakovník: Agroscience, 2010. Str 

135.
272CDB II. č. 372, str. 407.
273CDB I., č. 336, 343.
274Charvátová, K.: Kolonizace plaského kláštera 1145–1250. In: Muzejní a vlastivědná práce 30. 

Časopis společností přátel starožitností 100 (1992), Str. 230.
275CDB I., č. 342., str. 308-309.
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Do  roku  1250  bude  vedle  této  vesnice,  u  které  stojí  kostel,  vybudována  také 

grangie. Výnosy druhé vsi měly zase sloužit k pohoštění chudých poutníků během 

Velikonoc. Stává se tak na počest svěcení čerstvě zbudovaného kostela v Plasích a 

u smlouvy tak svědčí sám olomoucký biskup Robert.276 

Roman  z  Týnce  roku  1230  předává  klášteru  několik  vsí  (Týnec,  Újezd, 

Olšany) a vše potvrzuje Přemysl Otakar I.277 Jedna z nich, Olšany, k sobě zahrnuje 

v roce 1250 také dvůr. Během husitských válek byly Olšany zastaveny a vypáleny. 

A jejich další vývoj není jasný. Zdá se, že se později opravil pouze dvůr.278 

Po roce 1230 přichází vlna drobných donací. Humpolt z Potvorova v roce 

1234  daroval  klášteru  ves  Bezděkov  se  všemi  loukami,  poli  a  lesy,  které  k  ní 

náleží.279  Pan Boček roku 1235 přidává ves Laziště 280, v roce 1238 Protiva 

ze  Žinkovy prodává  ves  Kostelec  za  45  hřiven  stříbra  a  komorník  Zdislav  ves 

Darovou.281 Bohuslav ze Skřivína doplňuje donace se vsí Hodyní. Roku 1240 za ní 

požaduje 80 hřiven stříbra. 282

Celkově můžeme donace panovnické a šlechtické označit za velice důležité 

a zaměřené na již osedlou půdu. Mezi hlavní donátorské rodiny patří: Draslavicové 

a páni z Potvorova.

c) Donace církevní

Některé  dary,  respektive  hlavně  prodeje,  církevních  hodnostářů  byly  již 

zmíněné. Jmenujme například dar části Suchetic (Horní) a zřejmě také ves Těškov 

(Čížkov). Dále biskup Jindřich daruje klášteru část Čečína směnou za dvůr 

a vinohrad pod Petřínem. Jednotlivé dary není úplně možné vztáhnout pouze na 

církev.  Pokud určitá půda náležela více vlastníkům, v následujícím textu je také 

vyjmenujeme.

Na rozvoji klášterství Plas se také podílí benediktinský klášter Kladruby. 
276CDB II., č. 48., str. 43-44.
277CDB II., č. 342, str. 350-352.
278Kočka, V. Dějiny politického okresu karlovicko. 2. vydání. Rakovník: Agroscience, 2010. Str 

243.
279CDB III., č. 61, str. 64-65.
280CDB III., č. 115, str. 141-142.
281CDB III., č.183, str. 228-229.
282CDB III., č. 226, str. 303-304.
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V roce 1115 dostal tento klášter ves Mladotice od panovníka Vladislava I. Ta však 

existovala dvojí: Horní a Dolní. Dětlebus a jeho bratr Kuna z Potvorova po smrti 

svého otce Humpolda v roce 1192/93 darují Plasům 6 vesnic. Vsi Strážiště, Sedlec, 

Černou Hať, Doubravice, Bor a Mladotice (Horní). V donaci je zahrnut i přilehlý 

Mladotický mlýn. Dolní Mladotice tak získává cisterciácký klášter od rodiny 

z Potvorova.283 Na druhou část si Plasy musí počkat dvanáct let. Získávají ji koupí 

v roce 1205 právě od Silvestra, benediktinského opata Kladrub, za čtyřicet hřiven 

stříbra a statek Piňovany, který nakonec nahradí třiceti hřivnami stříbra.284 Ves byla 

následně  zrušena  a  přestavěna  na  grangii,  jak  vypovídá  papežská  konfirmace. 

Zřejmě však tuto grangii postihl stejný osud jako Kaznějov a jiné vsi. Z počátku 

XV. století máme zprávy o rychtě Mladotice. Dvůr byl tedy znovu přestavěn 

na vesnici.285 

Kladruby dále  v  roce  1238 prodávají  klášteru  ves  Koryta  za  110 hřiven 

stříbra.286 Vliv tohoto kláštera na rozvoj majetku Plas je tak v této skupině největší, 

přesto ve srovnání se světskými dárci relativně malý.

 Někdy před rokem 1194 vzniká spor před pražskou kapitolou a Plasy 

o jeden dvůr v Kralovicích. Do sporu musí zasáhnout panovník i biskup pražský. 

Roku 1194 Jindřich Břetislav a Daniel, tzv. Milík, přimějí opata Plas, aby zaplatil 

čtyřicet hřiven stříbra kapitole. Kralovický dvůr tak zůstal Plasům.287 Zdá se tedy, že 

i mezi církevními institucemi panovala značná rivalita v majetkové oblasti. 

V roce 1200 se i  benediktinský klášter  sv.  Jiří  v čele  s  abatyší  Anežkou 

Přemyslovnou  (1200-1228),  dcerou  Vladislava  II.,  podílí  na  rozvoji  plaského 

klášterství. Nepotřebný dvůr poblíž Kralovic prodává Plasům princezna Anežka 

za tři  hřivny stříbra.288 Někteří  autoři  ztotožňují tento dvůr s vesnicí  Brodeslavy, 

která je roku 1250 vyjmenována v plaském majetku.289 Jedná se pouze o domněnku.

Celkově můžeme hodnotit církevní účast na rozvoji plaského majetku jako 

málo významnou. Jako v předešlé skupině se jedná o půdu již osedlou. Církevní 
283  CDB I., č. 344., str. 310-311.
284  CDB II., č. 54., str. 47-48.
285   Rožmberský, P. Dvory plaských cisterciáků. Plzeň: P.Mikota.1999.Str.15.
286  CDB III., č. 183., str. 228-229. 
287  CDB I., č.348, str. 312-313.
288 CDB II., č. 15, str. 11.
289 Kočka, V. Dějiny politického okresu karlovicko. 2. vydání. Rakovník: Agroscience, 2010. Str 
116.

100



instituce většinou majetek nedarují,  pouze jej  prodávají.  Při  úvodní  donaci jsme 

viděli, že král musel část jedné vesnice, kterou předával klášteru, biskupovi nahradit 

úplně jinou celistvou vesnicí. Na rozvoji plaského klášterství se tak velkou měrou 

podílí pouze panovník a šlechta.
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2.3. Papežské potvrzení z roku 1250

Tato listina není donací, avšak utvrzením statusu quo. Listina zachycuje stav 

majetku z 10. října roku 1250. Ještě téhož roku a také dlouho po něm se klášterství 

Plas  mění,  modifikuje  a  narůstá.  Jak  jsme  si  mohli  ověřit,  pro  nás  má  listina 

neocenitelnou  hodnotu,  jelikož  s  její  pomocí  můžeme  přesně  analyzovat  stav 

akvizic Plas po přibližně století existence. Pozorujeme, že z nevýrazné počáteční 

donace se majetek Plas rozrostl ve významné opatství západních Čech. Pro nás je 

také podstatný zápis charakteru lokalit,  o kterých se mluví. Můžeme tak odvodit 

vývoj grangií či vsí na plaské državě. Důležité je také pojmenování dvorů grangia. 

Zjišťujeme tak, že dvory byly skutečně cisterciáckého charakteru. 

Stav opatství z roku 1250 je pro nás dosti překvapivý, jelikož se na listině 

objevují některé vesnice v držení Plas úplně poprvé. A nejedná se o zanedbatelný 

počet. 

Na listině je vyjmenováno 46 vesnic290 a 12 grangií.291 Deset vesnic 

z celkového počtu vlastní kostel. Z konfirmace můžeme odvodit majetek, který byl 

výsledkem samotné cisterciácké kolonizace.  Vsi jako Borek,  Buček, Brodeslavy, 

Dobříč,  Doubravice,  Dřevec,  Horní  a Dolní Hradiště,  Chotiná,  Jarov,  Kamenice, 

Korýtka,  Obořice,  Rybnice,  Šebíkov,  Třebekov  a  Žebnice  před  rokem  1250 

neznáme. Můžeme se tedy domnívat, že se jedná o výsledky samotného plaského 

budování.  Nemůžeme  to  říci  však  s  jistotou.  Existenci  těchto  míst  nemůžeme 

doložit také kvůli chybějícím listinám. Prakticky jen z jediné listiny můžeme přímo 

doložit  obnovení  vsi  Těškov.  O  vsi  Obořice  (dnes  Obora)  víme  jistě,  že  byla 

cisterciáky založena.292 Kromě těchto výjimek si však nemůžeme být jisti původem 

vsí.  Obecně se  soudí,  že  klášterem byla kolonizována i  ves  Žebnice.  Také další 

jména  jsou  zmiňována.  Maximálně  se  však  uvažuje  o  kolonizaci  jedenácti  vsí 

290CDB IV., č.192, str.3 51-353.
Poznámka: Jedná se o vesnice: Kralovice, Žihel, Vrážné, Býkov, Kamenice, Mezí, Čestětín, 
Dřevec, Třebekov, Žebnice, Obora, Obořice, Jarov, Bor, Dobříč, Koryta, Břízko, Těškov, Újezd, 
Šebíkov, Rybnice, Újezd, Korýtka Lomnička, Kočín, Hradiště, Babina, Strážiště, Černá Huť, 
Chrašťovice, Močidlec, Svojetín, Hluboká, Dražkov, Doubravice, Kostelec, Darová, Chotinná, 
Týnec, Luhov, Doubravice, Buček, Brodeslavy, Všehrdy, Horní Bříza, Horní Hradiště.

291Poznámka: Jedná se o grangie: Rinthof, Sechutice, Kaznějov, Lomany, Čečín, Mladonice, 
Močidlec, Nynice, Olšany, Hodyně, Luhov, Petřínská grangie.

292Charvátová, K.: Kolonizace plaského kláštera 1145–1250. In: Muzejní a vlastivědná práce 30. 
Časopis společností přátel starožitností 100 (1992), str. 77.
CDB II., č. 258, str. 247-248. 
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(Břízko,  Buček,  Dobříč,  Dřevec,  Horní  Hradiště,  Kamenice,  Korýtka,  Obořice 

Rybnice, Třebekov a Žebnice). 293 

Co nás ale velice zaráží je fakt, že o klášterní kolonizaci uvažujeme pouze 

u vesnic.  Grangie,  které  jsou na listině jmenované (Rinthof,  Zzochutic,  Kaznen,  

Lomona,  Scetsyn,  Mladetic,  Motsidelic,  Ninic,  Olsan,  Hodin,  Luhowe,  monte 

Petrino) známe již jako místa dříve osazená, pokud tedy grangii Rinthof zasadíme 

do prostoru kláštera nebo Nebřezin. Jména grangií také již dobře známe. Ukázali 

jsme si, že je klášter získával jako vesnice. V součtu vesnic se však již neobjevují. 

Z toho můžeme odvodit, že byly zrušeny a nahrazeny grangií. Jen dvě výjimky toto 

pravidlo  vyvracejí.  Jedná  se  o  grangie  Luhov  a  Močidlec.  Tyto  grangie  jsou 

vzdálené  a  zdá  se,  že  bylo  potřeba  u  nich  vesnici  zachovat.  Můžeme  se  jen 

domnívat, že důvodem byli vesničané, kteří měli na grangii pracovat. 

Grangie tedy pro Plasy nebyly prostředkem kolonizace. V našem prostředí 

se  velice  těžko  prosazovaly.  Zároveň  je  také  potřeba  si  uvědomit,  že  hlavní 

kolonizační  vlna  v  Plzeňském  kraji  Plasy  zřejmě  minula.  Jen  tak  si  můžeme 

vysvětlit,  proč cisterciáci  dostávali  z velké části  půdu již  kultivovanou a neměli 

mnoho příležitostí k vlastní kolonizaci.

293Charvátová, K.: Kolonizace plaského kláštera 1145–1250. In: Muzejní a vlastivědná práce 30. 
Časopis společností přátel starožitností 100 (1992), str. 77-79.
Poznámka: Jedině z archeologických výzkumů bychom mohli získat přesnější informace.
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2.4. Další vývoj

Do této skupiny bych zařadila majetek a práva, který klášter po roce 1250 

získává nebo se výrazně modifikuje a který můžeme listinami doložit. Nicméně 

se zastavíme na konci XIII. století, abychom tento vývoj mohli porovnávat také 

s francouzským klášterem Obazine, ke kterému jsou prameny XIII. století postupně 

hluché.

Roku 1252 se dozvídáme, že král Václav hájí zájmy Plas ve sporu 

s Jinřichem z Mašťova. Ten poškodil plaský dvůr Močidlec, který měl být dokonce 

vypálen.  Václav  rozhoduje  o  trestu  ve  výši  padesáti  hřiven,  které  si  má  klášter 

vybírat ročně v Jindřichově vsi Vysočanech.294 Dvůr Močidlec tak zřejmě zanikl. 

Původ dvoru Dub nám není jasný. Tento dvůr vnikl v období 1250-1350. 

O vesnici takovéhoto jména zprávy nemáme. Je tak možné, že dvůr byl cisterciáky 

založen.  Až  roku  1350  se  objevuje  zmínka  o  tom,  že  dvůr  má  být pronajatý 

Protivovi z Volfštejna, rychtáři z Kaznějova, který rychtu získává od lokátora 

Petra v roce 1350.295

Pražský  biskup  Jan  prodává  roku  1268  klášteru  ves  Odlezly  (80  hřiven 

stříbra) a vdova po již zmiňovaném Čéčovi ze Železnice prodává o rok později ves 

Ledce.296 Podobnými  koupěmi  v  následujících  letech  klášter  získává  také  vsi 

Hromnice, Třemošnice. Klášteru se vrátil také Čečín (1283). Ota z Křeza jej zpět 

vrátil  klášteru  zdarma  a  za  odměnu  se  mohl  stát  mnichem.  Zde  se  konečně 

dostáváme k informacím, které vypovídají o životě v klášteře. Listina jen o 3 roky 

starší nás dokonce zpravuje o rvačce, kterou měli mniši svést s poddanými pánů 

z Oplota. Podle listiny mělo dojít i k úmrtí. Opat Jindřich byl tak donucen zaplatit 

150 hřiven stříbra a předat pánům ves Ledce.297

Klášter získává také významné privilegium od Václava II. Plasy mají tak 

od roku 1286 právo soudit i těžké zločiny a o tři roky později získal klášter povolení 

vybírat mýto v Kralovickém kraji. Pro nás je ale podstatné, že se z listiny dovídáme 

o  Kralovickém trhovém právu,  kterého  vesnice  nabyla  mnohem dříve.  Nevíme 

294CDB IV., č.237, str. 409-410.
295Rožmberský, P. Dvory plaských cisterciáků. Plzeň: P.Mikota.1999.Str.22.
296Kočka, V. Dějiny politického okresu karlovicko. 2. vydání. Rakovník: Agroscience, 2010. Str 16.
297Kočka, V. Dějiny politického okresu karlovicko. 2. vydání. Rakovník: Agroscience, 2010. Str 17.
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bohužel, kdy přesně k tomu došlo.298 

Ves Třebokov, o které se dozvídáme z papežského potvrzení majetku, máme 

archeologicky doloženou a víme, že zde (možná zároveň) existoval také dvůr. Dnes 

se jedná o pusté místo v lese a nikdo by zde grangii nehledal. Dříve byly pozůstatky 

dvora považovány za hrad Železnici. Dochovaly se nám kamenné ohrady a zároveň 

zbytky ústřední budovy (propugnaculum). Není jasné, zdali grangie vznikla již 

ve století XIII. nebo až později. Písemně je znovu zmíněna až v XVI. století. To se 

o ní (i o vsi o které nemáme více zpráv) mluví již jako o zpustlém místě.299

Další existence dvorů je spíše sporadická. Ves Újezd je zmíněna roku 1250. 

O zpustlé vsi a dvoru vypovídá až kačerovský urbář z roku 1558. Celá situace však 

není jasná.300 Stejně tak není snadné prokázat existenci dvora v případě grangie 

v Týnci. Roku 1230 bezdětný Roman z Týnce odkázal Plasům vsi Týnec, Olšany 

a pustou ves Újezd. V roce 1250 jsou Olšany uvedeny již jako grangie, Újezd jako 

vesnice a v  Týnci je doložen kostel. Podle jména se můžeme domnívat, že místo 

bylo otýněné čili opevněné s hospodářskými statky. Další zprávy se dochovaly až 

z XV. a XVI. století.  To je již místo osamocené a nalézá se zde pouze kostelík. 

Během následujících století zde vzniká probožství a je sem přivedeno 15 řeholníků 

z Plas. Stejně jako Plasy však probožství roku 1785 zaniká a později je pobořen 

kostel. Pro nás je zajímavá zmínka, jež stojí u vchodu do chrámu: Capella grangiae 

ordinis  Cisterciensis  monasterii  Plassensis  sub  Innocentio  IV.  summo  pontif.  

MCCL.  Přesto ale papežská konfirmace o grangii Týnec nevypovídá. Zřejmě zde 

nebyla vůle více zainvestovat do přestavby na grangii.301 Co se týče Kopidel, 

o grangii se zde pouze uvažuje. Ves získali mniši roku 1183 od knížete Břetislava. 

V roce 1250 není vůbec zmíněna a až v XVI. století se mluví o pustině, jenže je 

pronajímána  poddaným  z  Lednice.  Na  počátku  XVIII.  století  zde  je  znovu 

fundována vesnice.302

Celkově můžeme shrnout vývoj plaského klášterství na konci XIII. století 

za neukončené. Majetek se neustále dokupuje nebo směňuje. Donátorem je nadále 

298Kočka, V. Dějiny politického okresu karlovicko. 2. vydání. Rakovník: Agroscience, 2010. Str 42.
299Rožmberský, P. Dvory plaských cisterciáků. Plzeň: P.Mikota.1999.Str.23.
300Rožmberský, P. Dvory plaských cisterciáků. Plzeň: P.Mikota.1999.Str.24.
301Rožmberský, P. Dvory plaských cisterciáků. Plzeň: P.Mikota.1999.Str.25.
302Rožmberský, P. Dvory plaských cisterciáků. Plzeň: P.Mikota.1999.Str.26.
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zejména  panovník,  páni  a  svobodní  sedláci.  Církev  přispívá  nejméně.  Trend 

pokračuje i ve XIV. století, i když zájem panovníka postupně upadá. Zejména v této 

době  začíná  úpadek  založených  grangií.  Vzpomeňme,  že  od  roku  1250  budou 

postupně zrušeny čtyři (Kaznějov, Hodyně, Nynice, Mladotice). Další dvory však 

vznikají dále. Grangie se tedy nesnadno prosazovaly na našem území, ale nadále 

zůstaly součástí majetku Plas. Ve XIV. století husitské války zastaví poklidný rozvoj 

plaského opatství. V barokním období však snaha budovat cisterciácké dvory zase 

ožije naplno
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III. Komparace
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1. Úvod

1.1. Listinná základna

V naší komparaci je právě listinná základna značně problematická, jelikož je 

dosti nevyvážená. Obazine má velké množství pramenů, které nám dovolí sledovat 

například vývoj klášterství za jednotlivých opatů nebo jejich snahu zaměřit se na tu 

kterou geografickou či hospodářskou oblast. Z rent jsme si ukázali, jak je možné 

odvodit funkce grangií. U Plas se nám však takové informace nedostávají. Listiny 

jsou sice pečlivě sepsané a nechybí rozsáhlé úvody ani datace či lokace, přesto však 

informace, se kterými můžeme pracovat, jsou omezené. Zejména se mluví 

o donátorovi, o daru, případné částce či konkrétní směně. Dále jsou vyjmenováni 

svědci, kteří nám mohou trochu napovědět, nicméně většinou nás beztak nechají jen 

v úrovni domněnek. Charakter samotného majetku není vždy příliš jasný. Někdy se 

přímo mluví o vesnici. Jindy je majetek spíše charakterizován vztahem k majiteli, 

a o sobě samém toho moc neřekne. „Hojivou náplastí“ je nám listina z roku 1250, 

která charakter míst osvětluje. Obazine žádnou takovou listinu nevlastní, nicméně 

vzhledem k tomu, že pochyby o charakteru či umístění některých míst je minimální, 

nám  ani  nechybí.  Naproti  tomu  Obazine  neustále  zápolí  s  datací  svých  listin. 

Zejména  za  opata  Štěpána  žádnou  událost  nemůžeme přesně  datovat.  Pokud  je 

listina datována, jedná se výhradně o naše dodatečné odvození roku podle událostí, 

která v ní stojí. S první přesnou datací se setkáváme roku 1162 za působení opata 

Gérauda  I.303 Setkáváme se  však  také  s  chybami  v  listinách.304 Celkově  ale  jen 

několik listin nám udává přesný rok, měsíc i den. V takovém počtu listin je toto 

alarmující  zjištění,  přesto pochopitelné.  Zpětný  zápis  aktů  (odstup  je  až  několik 

desítek let) tuto preciznost znemožňuje. Nezapomeňme, že jsou zde zapsány 

i donace, které Obazine získal před vstupem do cisterciáckého řádu. Jde o velmi 

stručné zápisy, které ve většině případů zdvořilostní formulace či lokaci neobsahují. 

Pokud se uvádí místo potvrzení smlouvy, téměř výhradně se jedná o kapitulní síň 

Obazinu či kapitulní síně jiných klášterů nebo o kostely. Velice výjimečně 

se objevují i sídla donátorů. U Plas je lokace omezena na jména míst (Praha, Plasy, 

303Cartulaire: č. 158.
304Cartulaire: č. 183.
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Kladruby atd.). Kromě toho české listiny také často potvrzuje panovník, který s

e zároveň velmi významně podílí na rozvoji klášterství. Vzhledem k rozsahu země 

je pro Obazine toto nemyslitelné. Zároveň tento limousinský klášter neměl takovou 

prestiž, aby se o něj francouzský král zajímal. Jméno krále se objevuje jen 

v závěrečné dataci.  Vždy se jedná o francouzského panovníka, přestože Obazine 

stojí v Akvitánii.
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1.2. Rozdílné jednotky a míry 

Listinné prameny obou dvou klášterů používají jiné míry a peníze vzhledem 

k rozdílné lokaci. Na následující stránce se pokusíme osvětlit význam nebo hodnotu 

těchto jednotek, abychom je mohli případně porovnávat.

V listinách Obazinu se velice často setkáváme s jednotkou  mansus nebo 

bordariae. Mansus je jednotka, která by měla vystačit k uživení jednoho, dvou i 

tří  mužů.  Tato  definice  neposkytuje  přesnou míru,  ale  můžeme si  zajisté  udělat 

určitou představu. Jedná se o hospodářské území, ke kterému by měla náležet pole 

a   pravděpodobně  i  dvorek.  Předpokládat  můžeme  i  vinici  a  obytnou  jednotku 

(domek, dům). Mansus by měl být menším samostatným hospodářským centrem.305 

Jedná se tedy o plošnou jednotku, která mohla mít poměrně široké rozpětí. Stejně 

tak  bordariae nemůžeme přesně definovat.  Zdá se, že tato hospodářská jednotka 

měla podobné vlastnosti, jen byla drobnější.

Jako další plošné jednotky v kopiáři nalezneme sétérées, dénérées, obolées.

Tyto jednotky jsou již o mnoho přesnější. Nejčastěji se setkáváme se sétérées. 

Z  knihy  zaznamenávající  limousinské  jednotky  v  XVIII.  století  (Les  mesures 

anciennes du département de la Corrèze, in BSSHAC. Brive: 1888) jsme odvodili, 

že jedno sétérées odpovídá přibližně 21 arům.

U jednotek, které popisovaly obsah, jsme se setkávali se sextarios, tedy 

s korcem (strychem), který činí asi 93 litrů.306 Stejná jednotka pro měření obsahu 

(například obilí) se používala také v případě Plas.

U Plas se setkáváme s jednotkami ojediněle. Darována je celá vesnice bez 

udání velikosti. V pozdějších záznamech, ve kterých se setkáváme s rozměřováním 

vesnic, se mluví o lánech. Jeden lán činí přibližně 17-28 hektarů.307 

Trochu problematickou částí jsou peníze. V případě Obazinu se platilo 

v  sous,  v  případě  Plas  v  hřivnách  stříbra.  Pro  přepočet  jsme  použili  florentské 

florinty a groše. Pokud tedy počítáme, že 1 florin = 8 sous = 14 grošů a že 1 hřivna 

305Niermeyer, J.F. Mediae latinitatis lexicon minus. Leiden: 1954-58. Str. 643-645.
306Chvojka, M. Malý slovník jednotek měření. Praha: Mladá fronta. 1982. Str.135.
307Chvojka, M. Malý slovník jednotek měření. Praha: Mladá fronta. 1982. Str.140.
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= 60 grošů, dojdeme ke kurzu 1 hřivna = 34 sous. 308 Hodnota je přibližná.

Celkově  můžeme  konstatovat,  že  některé  numerické  informace  u  obou 

klášterů jsou komparovatelné.  Problém bude však najít  příklady,  na kterých tyto 

informace můžeme porovnávat.      

308Chvojka, M., Skála, J. Malý slovník jednotek měření. MFD: Praha, 1982. Str. 86. 
Spufford, P. Handbook of medieval exchange. London: Offices of the royal historical society. 
1986, str. 164, str. 274.
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2.  Porovnání klášterství Obazinu a Plas

2.1.  Osídlení  krajiny  před  příchodem  cisterciáků  a  jejich  kolonizační  

snahy a možnosti

Když se Štěpán z Vielzot rozhodoval pro život v lese jménem Obazine, jistě 

mu bylo jasné, že toto místo je již značně osídlené. Původní nepočetná komunita 

však chtěla žít jen poklidným eremitským životem, a proto se Štěpán v kraji rozhodl 

zůstat. Mniši získávali půdu od místních šlechticů ještě před zapojením se 

do cisterciáckého společenství.  Obecně můžeme mluvit o půdě již osedlé. Velice 

málo slyšíme o místech, které by Obazine mohl kolonizovat. Takovými místy byly 

například lesy, ale jak jsme si již ukázali, dosti často se klášter snažil lesy zachovat. 

Jistě doloženou máme jen kolonizaci lesu Obazine. Poté však listiny mluví jen 

o darech  mansus,  bordariae, pastvin, zahrad nebo polí. Jiná situace je u vodních 

ploch.  Nejednou  máme  doložené  povolení  budovat  vodní  hráz  nebo  mlýn. 

Cisterciáci, kteří přišli ze Cîteaux budovat vodní kanál, byli dostatečně zruční 

a vzdělaní v těchto stavbách. Můžeme předpokládat, že jsou to právě oni, kteří se 

podílí i na stavbách hrází a mlýnů. Nemůžeme vyloučit ani další budování. Naproti 

tomu  nemáme  bližší  informace  ke  stavu  pozemků.  Nikdy  se  nemluví  o  půdě 

zanedbané,  kterou  je  potřeba  znovu  osadit.  Zdá  se,  že  Obazine  neměl  mnoho 

prostoru ke kolonizování neosedlé půdy.

Oblast  Plas,  kde  se  mniši  usadili,  byla  spíše  neosídlená.  Měli  tak  větší 

možnosti ke kolonizaci.  Přesto nemáme mnoho zpráv o novém osidlování. Plasy 

přímo dostaly újezdy ke kolonizaci a zřejmě založily i několik vsí.309 Grangií se tato 

kolonizace netýkala. Mniši stavěli grangie již na místech kolonizovaných a jména 

přebírala od původního osídlení. Stejně tak obazinské grangie přebíraly jména 

od předchozích názvů (např.mansus, bordariae). Pro Plasy je pravděpodobné, že jen 

grangie  Rinthof  mohla  být  založena  na  zeleném drnu.310 Pokud bychom ji  tedy 

nepřirovnali k Nebřezinám nebo ke klášterní grangii. Ale ani zde si nemůžeme být 

úplně jisti. Její přesná lokace není možná. Místo mohlo časem zaniknout, a proto 

309Poznámka: Zmínili jsme možnou kolonizaci v okolí vesnic Babina-Křečov-Obora, dále 
Lomnička-Líté. Dále také Čéč ze Železnice daruje klášteru blíže nespecifikovaný újezd.

310Charvátová, K.: Kolonizace plaského kláštera 1145–1250. In: Muzejní a vlastivědná práce 30. 
Časopis společností přátel starožitností 100 (1992), str. 82.
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se nám o něm nedochovaly další podrobnosti. Kolonizace cisterciáků, alespoň 

u námi porovnávaných klášterů, nebyla tedy zásadní.

Jeden  z  důvodů,  proč  cisterciáci  měli  reputaci  těch,  kteří  ve  velké  míře 

osidlovali nehostinné lesy a bažiny, zřejmě pochází také od pastevectví rozšířené 

na lesy. Některá stáda (například prasata) byla vyháněna do lesů poblíž grangií 

na  povolení.  S  tímto  povolením se  také  pojily  další  výhody:  kácení  stromů na 

opravy střech, sběr borůvek, medu a větví na zátop atd. Aktivita uprostřed hustých 

nedotčených  lesů  mohla  vzbuzovat  zřejmě  dojem,  že  les  je  ve  velké  míře 

kolonizován. Cisterciácká stáda mohla být navíc početná.

Cisterciáci většinou dodržovali pravidlo, že místo, kde je samotný klášter 

založen, je nehostinné. U Obazinu to byl hluboký les, u Plas říční meandr, který byl 

dosti bahnitý. U dalších hospodářských staveb si však vybírali půdy hlavně osedlé.

Cisterciáci, kromě tvorby nové orné půdy, měli také velký přínos pro lokální 

zemědělství. Přebudovali strukturu úrodné půdy pro její lepší využití. Zcelili více 

drobných půd, které propojili grangií, která se o jednu celou doménu starala. Plasy 

téměř zcelily pozemky, které se v okolí kláštera vyskytovaly. Majetek byl poměrně 

kompaktní. Obazine takové možnosti neměl. Byl nucen expandovat daleko. Přesto 

vytvářel  jakési  soudržné  trojice  nebo  čtveřice  grangií,  které  v  té  dané  oblasti 

spolupracovaly. U grangie Alys jsme si například ukázali, že některá z grangií měla 

i své vedoucí postavení. U dvojité grangie Couffinier-Nougein jsme prokázali, 

že tuto doménu dlouhá léta spravoval jen jeden bratr celerář, který přijímal veškeré 

akvizice do svých rukou. Zde vidíme, že grangie měly určitou autonomii. 

Celkově můžeme konstatovat, že kláštery dostávaly půdu již kolonizovanou 

a na vlastní kolonizaci neměly mnoho prostoru. Půda v okolí Plas byla 

ke kolonizaci vhodnější a doménu bylo možné zcelit.
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2.2. Zbůsob získávání půdy

Oba porovnávané kláštery mají trochu rozdílný charakter donací. V prvních 

letech existence Obazinu se majetkový a lidský potenciál rozvíjel zejména s pomocí 

málo početných rodin, které vstupovaly do kláštera. Z pravidla se tak rozšířila 

jak  mužská  komunita,  tak  také  ženský  klášter  v  Coyroux.  Úvodní  donace  jsou 

skutečně dary klášteru. Šlechta nepožaduje výměnu za jiné statky, ani peníze, ani 

modlitby mnichů pro jejich rodiny. Postupem času počet rodin, které vstupují 

do  kláštera,  klesá.  To samé platí  i  pro  jednotlivce.  K závěru  XII.  století  žádají 

donátoři  po  klášteru  alespoň  modlitby  při  úmrtí  donátora  nebo  další  různé 

spirituální výhody. Za majetek si také nechávají platit.  U Plas je situace odlišná. 

Donátoři  nebo  jejich  příbuzní  sice  za  dary  požadují  peníze  a  nebo  spirituální 

výhody(méně), ale nikdy se nesetkáváme se situací, že by donátorova rodina nebo 

větší počet jejích členů (mužů) chtěli do plaského kláštera vstoupit. V Čechách to 

nebylo zvykem. A jen jednou zaznamenáváme listinu, ve které plaský dobrodinec 

vstupuje do kláštera.311 Bohužel nemáme dostatek listin. 

Velký  zájem  o  Obazine  můžeme  vysvětlit  značným  nadšením,  které 

komunita eremitů mohla v okolí způsobit. Také osobnost Štěpána se zdá být velmi 

charismatická, jak nám dokládá hagiografie. 

Mezi donátory jak v Čechách, tak ve Francii nalezneme šlechtice i drobné 

pány. Panovník se podílí na rozvoji klášterství jen v případě Plas. Zato církev 

se na rozvoji obou domén podílí minimálně. A pokud se tak děje, pokaždé 

je potřeba za majetek řádně zaplatit. U Obazinu bych viděla výjimku jen 

u zaniklého kláštera Sourdain. Ten svůj majetek Obazinu předal a jeho mniši 

i s opatem odešli zpět do svého mateřského kláštera Le Landais.312 

Směna je další způsob, kterým kláštery získávaly majetek, a je také velice 

důležitým prvem v cisterciácké ekonomice. Cisterciáci nemohli majetek prodávat, 

ale pokud jim některý majetek nevyhovoval nebo chtěli získat novou lokalitu, volili 

směnu. Zpočátku mohla být směna částečně doplacena penězi a později 

s  rozvinutější  ekonomikou  se  kláštery  dokonce  odhodlaly  k  vlastním nákupům. 

311Poznámka: Jedná se o Otu z Křezna. Roku 1283 daruje klášteru nazpět Čečín. Opat mu za 
odměnu daruje mnišskou kutnu.

312Cartulaire: č. 26.
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Směna hlavně dominuje v listinách Plas. Obazine statky získává od donátorů nebo 

ho později kupuje.  Směnu využivá méně.  Většinou ji  užívá jen u drobných rent 

nebo majetku, které nepotřebuje. S pronájmy se potom u Plas setkáváme 

až na přelomu XIII. a XIV. století.313 V Obazinu se poměrně brzy setkáváme 

s pronájmy mlýnů.314 Pronájem půdy přichází až s krizí ve XIV. století. 

Pro oba kláštery platí, že ke koupím se odhodlávají až později, když mají 

možnost určitou sumu vydávat (vzhledem k rozvoji hospodářství). Postupem času 

tyto sumy narůstají. Tento vývoj jsme pozorovali u Obazinu, kde za opata Štěpána 

zhruba  od  druhé  poloviny  40.  let  XII.  století  začíná  klášter  za  pozemky  platit 

zpočátku drobnými částkami (nejčastěji 10-100 sous). Za opata Roberta se částky 

zdesetinásobí.  Stejně  tak  Plasy  postupně  vyčkávají  s  přímými  investicemi. 

Vyčkávají  ale  poměrně  dlouho.  Pokud  bychom počítali,  že  Obazine  mohl  začít 

hospodařit již začátkem 30. let XII. století a že první drobné investice podnikl již 

koncem 40. let, vyjde nám, že k zahájení plateb mu postačilo přibližně 20 let. Podle 

listin  začínají  Plasy s  investicemi  až  začátkem XIII.  století.  Do  některých  míst 

investují poměrně hodně (Hodyně 120 hřiven, Koryta 110 hřiven, Kožlany 

200! hřiven). Jiná nejsou tak hodnotná (Kostelec 45 hřiven, dvůr poblíž Kralovic 

3 hřivny). Bohužel nemáme doloženy zisky všech statků, abychom si mohli udělat 

přesnější přehled. Pokud bychom chtěli porovnat částky, musíme počítat 

s přibližným kurzem 1 hřivna = 34 sous.315 Nákup vesnice Kožlany (200 hřiven = 

6 800 sous) je tak srovnatelný s investicemi, které Obazine vynaložil na skupinu 

grangií v horní Corrèze nebo na tři grangie v okolí kláštera za prvních čtyř opatů. 

Jedná se tedy o významnou částku. Vesnice je již kompletní a velkou hospodářskou 

jednotkou, proto je její cena tak vysoká.  Naproti  tomu Obazine skládá postupně 

jednotlivé,  mnohem drobnější  části  pozemků,  aby  zde  později  vytvořil  grangii. 

Netušíme,  jak velká doména musela  být,  aby se  cisterciáci  již  rozhodli  vytvořit 

dvůr.  Určitě  ale  musela  obsahovat  několik  mansů,  bordariae a  další  drobnější 

pozemky jako zahradu, louku či pole. Časem ke každé obazinské grangii přibyl i les 

313CDB V (roky 1288 nebo 1301).
314Cartulaire: č. 588. Poznámka: Jedná se o pronájem mlýnu Rocha-Bocheira už z 50.let XII.století
315Chvojka, M., Skála, J. Malý slovník jednotek měření. MFD: Praha, 1982. Str. 86. 

Spufford, P. Handbook of medieval exchange. London: Offices of the royal historical society. 
1986, str. 164, str. 274.
Poznámka: Pokud tedy počítáme, že 1 florin= 8 sous= 14 grošů a že 1 hřivna= 60 grošů, dojdeme 
k tomuto kurzu.

115



a většinou i  vodní  plocha.  Můžeme pozorovat  i  velkou snahu sehnat  ke grangii 

mlýn.  Pro  plaské  grangie  platí,  že  je  mniši  většinou budovali  na  místě  zrušené 

vesnice.  U  Rinthofu  nemáme  původ  ani  vývoj  grangie  doložen.  Podle 

kaznějovského  příkladu  usuzujeme,  že  většina  grangií  měla  propugnaculum 

(budova  s  vlastním  opevněním,  určená  k  ochraně  obyvatel  grangie),  další 

hospodářské budovy jako sklepy a chlévy a dále prostory jako refektář. Co se stalo 

s  původním  vesnickým  obyvatelstvem,  nevíme.  Obecně  se  soudí,  že  lidé  byli 

vysídleni a jako náhradu získali peníze nebo jinou ves. Možná se také podíleli 

na hospodaření grangií. Možná je i kombinace obou případů.

U obou klášterů můžeme pozorovat, že tvorba klášterství nebyla náhodná. 

Plasští opaté postupně stmelili doménu okolo svého kláštera. Obazinští opaté zase 

cíleně  směřovali  do  okolí  poutního  místa  Rocamadour  nebo  směrem k  solným 

polím  u  Oléronu.  Zároveň  usilovali  o  grangie  specializované  na  víno  nebo 

pastevectví.  Podle toho hledali  půdy i  ve vzdáleném regionu Auvergne (grangie 

Graule). Obazine neměl možnost okolí svého kláštera sjednotit v jedno kompaktní 

opatství.  Francouzský klášter  se  také snažil  získat  práva a různé renty ke svým 

pozemkům.  Toto  tříštění  půdy  a  pozemkových  práv  u  Plas  v  prvním  století 

existence nepozorujeme.

Další  rozdíl  mezi  kláštery bych viděla  v  získávání  peněz.  Podle pravidel 

neměli mniši přijít s penězi do styku a měli pouze usilovat o svou hospodářskou 

soběstačnost. Přesto cisterciáci získávali finance přímým způsobem: z vesnic, 

z ročních rent, z desátků a z prodejů. Obazinští mniši sice vesnice nedrží a nemohou 

z nich tedy čerpat ani finance,  za to od počátku usilují  o mnohé renty z jiných 

hospodářských  jednotek  (mansus,  bordariae).  Získávají  tak  peníze  i  potraviny. 

Přesto se mniši z Obazinu snaží půdu, ze které plynou jen renty, posléze získat. 

A naopak. Půdy, které vlastní, chtějí mít v držení i s rentami. Ne vždy jsou úspěšní. 

Viděli jsme, že tento trend probíhá i za třetího opata Roberta, ale ani jemu se plně 

nepodařilo získat renty a různé odvody z celého majetku. Plasy naopak vesnice plně 

využívají. Na vesnicích pracují sedláci, kteří klášteru ročně odvádějí dávky. Laičtí 

bratři  měli  spravovat  grangie  a  alespoň částečně  se  tak držet  systému vlastního 

hospodaření. U grangií však klášter naráží na problémy. Pozorovali jsme, že grangie 

se poměrně často nezachovaly a byly znovu přebudované na vesnice. Některé dvory 
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se přesto zařadily trvale do hospodářství Plas. V porovnání s vesnicemi můžeme 

usuzovat, že jejich role byla méně podstatná. 
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2.3. Úspěch cisterciáckého hospodaření

Pokud bychom se zaměřili na otázku úspěchu cisterciáckého hospodaření, 

zaznamenáme odlišný průběh u Plas a Obazinu. 

Již v předešlé kapitole jsme poukazovali na to, že v českých zemích nebyl 

zřejmě podíl grangií na hospodářství většinový. Těžko se prosazovaly, občas byly 

i rušeny. Na našem území však neexistovala analogie podobného systému. Český 

ústav také asi preferoval přímé zisky financí a naturálií z vesnic. Důvodem mohl být 

i nedostatek konvršů nebo lidí, kteří by na grangiích pracovali. Vesnické osídlení 

a větší počet vesnic mohli problém vyřešit. Klášter se ale každopádně rozrůstal 

a prosperoval, protože má dostatek financí na nákupy dalších majetků, které 

se rozšiřovaly až do vypuknutí husitských válek.

Obazinu grangiový způsob hospodaření plně vyhovoval. Víme, že zejména 

v počátcích nebyla o mnichy a konvrše nouze. Za prvních sto let existence klášter 

vybudoval přes dvacet grangií, které byly ekonomicky úspěšné. Doložit to můžeme 

vzrůstajícími částkami, za které klášter nakupoval další majetky. Sítí grangií 

se snažil uspokojit nejen své potřeby, ale také zřejmě místní trh, na kterém přebytky 

prodával.  Doloženy  máme  dvě  obilnice  (Cognak  a  Martel).  Odbytiště  můžeme 

sledovat také v okolí Rocamadour. 

Podívejme se na toto téma obecněji. Cisterciáci se běžně od počátku těšili 

značným výhodám. Se založením kláštera mniši získávali půdu a další statky. 

Z míst, která získávají donací (jedná se hlavně o místa již osedlá), měli přijímat 

i pomocné síly.  Tím mají situaci o  mnoho jednodušší než vrchnost, která před nimi 

musela již tento proces podstoupit. Musela vyklučit les, vysadit ves a pronajmout 

jednotlivé části sedlákům. Finance plynuly šlechtě přímo. Avšak z dlouhodobého 

hlediska je pronajímání nevýhodné. 

Grangiový  způsob  hospodaření  byl  přitom  mnohem  výhodnější.  Práce 

konvršů  na  grangiích  byla  přímo  ve  prospěch  kláštera.  Cisterciáci  byli  také 

zvýhodněni nízkými výdaji za zemědělskou práci.  Vlastním konvršům, kteří tuto 

práci prováděli,  nemuseli platit.  Navíc nebylo potřeba vyživovat rodiny konvršů, 

jelikož děti ani ženy neměli. Výdaje za konvrše se rovnaly stravě a nenáročnému 
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ošacení. Ostatní, kteří byli najímaní pouze na sezónní práci, byli placeni nebo živeni 

jen v tomto krátkém období a nikoli celoročně. A spíše byl zájem o takto najímané 

specialisty - pokrývače, tesaře, kameníky, než o příležitostné pracovníky.316 

Na rozdíl od venkovanů byli konvršové alespoň v počátku také velmi motivováni 

spirituální stránkou práce na poli.  Viděli  v ní  totiž jistou formu modlitby.  Práce 

konvršů byla tedy velice výhodná a hospodárná pro cisterciáckou ekonomiku 

a  musí  být  brána  jako  jeden  z  hlavních  důvodů  úspěchu  tohoto  přímého 

hospodaření.  Platí  to  zejména  pro  první  až  druhé  století  po  založení  klášterů. 

Úsporné  chování  jen  z  úvodních  let  často  postačilo  k  přeměně  ze  skromného 

kláštera na rozsáhlé a bohaté opatství. Získávání konvršů úzce souviselo 

se  získáváním půdy.  To  je  problém zejména  po  roce  1250,  kdy nové  půdy již 

nepřibývá, a tudíž i počty konvršů nerostou.317 Přesto to nebyl jediný způsob, jak 

pracovní  sílu  získat.  U  Obazinu  vidíme,  že  část  jich  vstupovala  do  kláštera 

dobrovolně.  Jednoho  konvrše  máme  dokonce  doloženého  jménem.318 Kromě 

konvršů disponují kláštery také mnohými výjimkami a privilegii, díky kterým mohl 

klášter  další  finance našetřit.  Zůstávala  jim tak většina zisku.  Tyto výhody byly 

potvrzované  klášteru  nejvýznamnější  vrchností  v  kraji.  Osvobození  od  desátku, 

jedna  z  nejzásadnějších  výhod,  bývala  udělována  přímo od papeže.Tato  výhoda 

neměla  nikomu  škodit.  Cisterciáci  měli  osídlit  krajinu  nehostinnou,  dříve 

neobdělávanou a tudíž desátkem nezatíženou. Desetina 

ze  sklizně  tedy  zůstávala  klášteru.  Otázkou  zůstává,  jestli  krajina  osídlena 

cisterciáky  byla  skutečně  tak  panenská.319 Ještě  před  koncem  XII.   století  tak 

cisterciáci  mohou  nahromaděný  kapitál  dále  investovat  do  dalšího  rozvoje 

hospodářství.  Chudý řád se postupně stával velmi vlivným a bohatým, což bylo 

trnem v oku mnohým církevním hodnostářům. Generální kapitula, která se sešla 

316Hoffman, B., C. Medieval agriculture, the southern french countryside, and the early cistercians 
(A Study of forty-three monasteries). Philadelphia: The American philosophical society, 1986. 
Str.79.

317Hoffman, B., C. Medieval agriculture, the southern french countryside, and the early cistercians 
(A Study of forty-three monasteries). Philadelphia: The American philosophical society, 1986. 
Str. 56.

318Cartulaire: záznam 236. 
Poznámka: Jedná se o štědrého donátora  Štěpána z Monceaux.

319Hoffman, B., C. Medieval agriculture, the southern french countryside, and the early cistercians 
(A Study of forty-three monasteries). Philadelphia: The American philosophical society, 1986. 
Str. 56.
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v roce 1180, musela právě těmto obviněním čelit.320 Bylo rozhodnuto, 

že privilegium neplatit desátek má být uznáno jen tehdy, pokud za něj mniši zaplatí. 

Roku  1215,  kdy  již  kláštery  získaly  potřebné  zázemí,  byla  výjimka  znovu 

limitována.  Privilegium mělo platit  pouze na půdě, která nebyla před příchodem 

cisterciáků  obdělávána,  a  na  pozemcích,  které  řád  do  této  doby  stihl  získat.321 

Kromě desátku existovaly další různé renty a práva. Snahu opatů Obazinu nakoupit 

práva  ke  svým  pozemkům  sledujeme  od  počátku  vývoje.  Práva  jsou  od  půdy 

oddělena.  V jednom příkladě  jsme  dokonce  pozorovali,  jak  jedna  grangie  stojí 

přímo na půdě, která cisterciákům ještě vůbec nepatřila.322

Řekli jsme si, že peníze, které mniši získali svou vlastní produkcí nebo 

z různých rent, používali na další rozvoj svého hospodářství. Z kapitálu bylo také 

třeba obstarat zvířata, některé nástroje nebo třeba zbudovat nákladný vodní mlýn. 

A cisterciáci peníze nedrželi,  ale okamžitě je investovali.  V opačném případě by 

docházelo k ekonomické stagnaci.

Vodní  mlýn byl  nesmírně  důležitý  pro samostatnost  kláštera.  Umožňoval 

vlastní  mletí  mouky,  mohl sloužit  i  k řezání  dřeva,  k opracování kamene i  jako 

vodní  hamr  čili  kovářská  dílna.  K  mlýnu  museli  mniši  získat  povolení,  které 

většinou bylo součástí donace. Mlýn přitom nebyl vyhrazen jen k potřebám mnichů. 

Sloužil i okolnímu obyvatelstvu. Z mlýnu pak plynuly docela značné zisky, které 

řádu pomáhaly hlavně v začátcích. 

Pokud  cisterciáci  vynakládali  značné  prostředky  pro  zbudování  grangií, 

sýpek  a  mlýnů,  nemůže  být  pochyb,  že  investovali  také  do  menších  položek: 

kvalitnější  pluhy,  ruční  nástroje,  lepší  zrna  na  setí  a  výkrm  zvířat.  Kromě 

materiálních  vylepšení  cisterciáci  uplatňovali  také  technologické  inovace:  nové 

trojpolní hospodářství, hnojení exkrementy zvířat, používání nových druhů osiv atd. 

Pro trojpolní hospodářství, jakožto cisterciáckou inovaci, však není v jižní Francii 

příliš mnoho důkazů. Obecně pro středozemní regiony se jako lepší považuje starší 

dvouroční rotace.323 Nicméně vzrůst  produktivity na cisterciáckých grangiích má 
320Statuta: rok 1180, str. 86-87.
321Hoffman, B., C. Medieval agriculture, the southern french countryside, and the early cistercians 

(A Study of forty-three monasteries). Philadelphia: The American philosophical society, 1986. 
Str. 86.

322Cartulaire: 341 a 342. 
Poznámka: Opat Géraud I. získává mezi léty 1161-1162 půdu v Monte da Lamola in qua terra 
grangia fundata est.

323 Hoffman, B., C. Medieval agriculture, the southern french countryside, and the early cistercians 
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svůj základ v technickém zdokonalování zemědělské práce. Půda původně chudá 

na živiny byla zúrodněná větším množstvím pasoucích se zvířat. Venkované, kteří 

neměli dostatečně veliká stáda, byli nuceni ornou půdu vyživit pouze odpadky 

a trus zvířat vystačil pouze na zahrádky, vinice a jiné malé plochy.

Vinice byly darovány většině klášterů pro zachování jejich samostatnosti 

a některé grangie se přímo specializovaly jen na výrobu vína. To se nám potvrzuje 

u obazinské grangie La Chassaing. Pro Plasy zase zaznamenáváme doménu 

u  Prahy.  Avšak  největší  a  nejvýznamnější  grangie  se  orientovaly na  zpracování 

cereálií. Cereálie byly základní potravou a hlavním zdrojem příjmů. 

Celkově se dá říci, že na úspěchu cisterciácké ekonomiky má největší podíl 

zejména samotný rozmach řádu, jeho popularita, vlastní hospodářská organizace, 

systém polního  hospodaření,  práce  konvršů  a  velké  množství  výhod,  které  jim 

umožnily  náskok  před  jinými  feudály.  Ale  degradace  původního  ekonomického 

systému, tak jak jej k obrazu božímu vytvořilo Cîteaux, přichází zvolna už během 

prvního století existence řádu. Ekonomie byla nastavena na úspěch. Její organizace 

a velmi levná pracovní síla rychle vedly k nadprodukci. A žádný text cisterciákům 

nezakazoval prodávat tyto přebytky. Vstup do peněžní ekonomiky udělal v polovině 

XIII. století z klášterů a z modelových grangií velké továrny na obilí, vlnu (hlavně 

v Anglii) a víno. Prameny dalších cisterciáckých klášterů nám záhy odhalují první 

přestupky v přímém hospodářství (okolo roku 1155) nebo první obchodní aktivity 

mnichů (1160). Tento trend zesiluje a hlavně se rozšiřuje v 80. a 90. letech 

XII. století. V roce 1187 dokonce dochází k přeměně jedné grangie na vesnici.324

U Plas tento trend, který samozřejmě musel započít již dříve, pozorujeme u téměř 

všech  grangií  v  roce  1250.  Generální  kapitula  se  marně  snažila  situaci  zvrátit. 

Nicméně cisterciácká ekonomika dobře pracovala ještě první dvě desetiletí 

XIII. století.

(A Study of forty-three monasteries). Vol.76, Part 5. Philadelphia: The American philosophical 
society, 1986. str.91.

324 Higounet, Ch. Le premier siècle de l'économie rurale cistercienne, In Istituzioni monastiche e 
istituzioni canonicali in Occidente, 1123-1215. Milano: Vita e pensiero, 1980. str 366 – 367.
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  2.4. Rozloha klášterství a počet dvorů a vesnic

Získat rozměry jednotlivých grangií, takové jaké byly ve XII. až 

XIII. století, není úplně snadná záležitost, pokud je vůbec uskutečnitelná. O mnoho 

jednoduší je zjistit počet vesnic nebo dvorů.

V prvních stech letech existence vytváří Obazine 20 grangií a 2 získává 

od zaniklého kláštera Sourdain. Většina těchto dvorů se nachází v jižním Limousinu 

a v Quercy. Jen grangie La Graule a La Maurinière přesahují do velmi vzdálených 

regionů. Obazinské klášterství je velmi roztříštěné. Kromě oblasti u Rocamadour 

nevytváří kompaktní celky. Naproti tomu Plasy drží v roce 1250 12 grangií a 

46 vesnic. Většina těchto míst se nalézá v okolí kláštera a tvoří ucelený prostor. 

Jen majetky u Prahy, grangie Luhov a Močidlec tuto doménu přesahují. Doména 

se nalézá na severu dnešního Plzeňského kraje.

Zdá se, že klášterství Plas je o něco významnější než klášterství Obazinu. 

Cena jedné dražší plaské vesnice odpovídala přibližně ceně jedné menší skupiny 

grangií  Obazinu.  A  klášter  Plasy  disponuje  46  vesnicemi.  Navíc  vývoj  jeho 

klášterství rokem 1250 rozhodně nekončí. U Obazinu v průběhu XIII. a XIV. století 

už výrazný nárůst majetku nezaznamenáme.

V následujících stoletích je však majetek Obazinu mnohem stabilnější. Jak 

jsme si ukazovali, v XVII. století bude Obazine vlastnit přibližně stejné akvizice, 

které  nabyl  v  prvním  století.   Plasy  však  velké  změny  v  majetkové  držbě 

zaznamenají již během husitských válek.

Pro  výpočet  plochy  nebo  velikosti  grangií  nemáme  mnoho  prostředků. 

Obazinské grangie můžeme srovnávat pouze podle investic, které byly vynaloženy 

na jejich založení. Zde však narážíme na velké problémy. Cena mohla být odvozena 

od kvality půdy a ne od její rozlohy. U některých drobných obazinských pozemků 

můžeme dokonce vypočítat i velikost v arech. Ale chybí nám dostatek materiálu, 

abychom vypočítali plochu jednotlivých mansů nebo grangií.

U Plas o velikosti grangií nemáme zprávy. Můžeme předpokládat, že grangie 

přibližně  kopírovaly velikost  původních  vesnic  a  jejich  polností.  Velikost  každé 
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vesnice nebo grangie byla jistě velmi proměnlivá. Pokud bychom si jako příklad 

vybrali grangii Kaznějov, která měla být znovu ve XIV. století přebudovaná 

na vesnici o 16ti lánech, vyjde nám přibližná plocha 27 200 – 44 800 arů.325 Tento 

výsledek je jen přibližný, jelikož velikost lánu je velmi proměnná. Navíc je tato 

vesnice  založena  až  mimo  naše  zkoumané  období.  Ve  XIV.  století  jsou  přitom 

rozsahy vesnic větší.

Pokud nám nedělá problémy zjistit  počet  grangií  nebo vesnic,  u výpočtu 

jejich rozlohy nemáme dostatek zpráv a tyto výpočty jsou tedy neuskutečnitelné.

325Poznámka: Pokud počítáme, že jeden lán se rovnal asi 17 – 28 hektarům.
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2.5. Výnosy a specializace dvorů

Pokud se podíváme na prameny XII. a XIII. století a budeme chtít porovnat 

výnosy vesnic či grangií, nebudeme příliš úspěšní. U Obazinu získáváme většinou 

útržkovité zprávy o tom, jakými poplatky jsou zatížené například jednotlivé mansy. 

Jeden  mansus však  grangii  netvoří.  Navíc  nemáme  představu,  kolik  takových 

poplatků mohlo jeden pozemek zatížit. Není výjimkou, že práva či renty k určitému 

pozemku vlastnilo více osob. Donátoři často darují klášteru veškerá práva 

a poplatky z půdy, my se však nedozvídáme, jaký díl poplatků k pozemku dárce 

vlastnil. Není tedy možné odvodit ani výnosy. Pro Plasy, u kterých se o pronájmech 

začíná mluvit  později,  se musíme podívat až  na XIV. století.  Přesto o výnosech 

nemůžeme mluvit v číslech. Navíc pronájmy vesnických lánů a rozbor jejich rent 

je  těžko  srovnatelný  s  jednotlivými  pozemky  obazinských  grangií.  Přesto  se 

pokusme alespoň odvodit některé analogie.

Jako příklad plaských výnosů si můžeme vzít vesnici Kaznějov. Již jsme si 

říkali, že tato ves byla přeměněna na grangii a v roce 1346 byl lokátor Petr požádán 

o znovuvysazení vsi. Ves rozdělil na 16 lánů, jeden si ponechal a klášteru zůstal 

pouze ovčín. Z ročních poplatků, které měl odvádět každý sedlák, můžeme alespoň 

odvodit specializaci venkovského hospodářství a přibližný roční přínos klášteru. 

U grangií Obazinu jsme si říkali, že hlavní specializací byly obilniny. Také u vsi 

Kaznějov vidíme převahu žita, ječmene a ovsa. Dále jsou zmíněna kuřata, vejce 

a sýry. Zároveň každý sedlák měl ročně zaplatit 50 grošů a měl povinnost sloužit 

v ovčíně (stříhání ovcí). Ročně měl tedy klášter získat z Kaznějova od 15 sedláků: 

750 grošů (12,5 hřivny stříbra), skoro 200 korců obilí, 30 kuřat, 450 vajec a sýry. 

Kaznějovská  ves  tedy  pěstovala  obilniny,  chovala  drůbež  a  zvířata  na  mléčnou 

výrobu (zřejmě krávy nebo kozy). O způsobu hospodaření předchozí grangie však 

nevypovídá. Také vesnické hospodářství muselo být komplexní a nemohlo 

se specializovat pouze na jednu doménu výroby jako grangiové hospodářství. 

U Obazinu jsme pozorovali renty, které se nevztahovaly na celou grangii, 

ale na drobné pozemky, které k ní náleží. Obilniny jasně tvoří majoritní produkci. 

Droné renty jsou nejčastěji ve výši 1-5 korců za jeden druh obilné plodiny. U vína 

se jednotky pohybují do 30 korců. Tyto míry jsou relativně přesné, ale vzhledem 
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k tomu, že nevíme k jak velkým plochám tyto renty vztáhnout, nemůžeme udělat 

žádný závěr o výnosnosti  polí.  Zmínky o plodinách nám však ulehčují práci při 

hledání specializace zemědělství.

Obecně můžeme říci, že pokud hospodářství bylo přímo v rukou cisterciáků, 

měli mniši na rozdíl od sedláků výhodu výběru plodin a specializace jednotlivých 

pozemků. O půdě mohli rozhodovat úplně jinak než venkovan, který byl zatížen 

svými povinnostmi k vrchnosti. Zejména se mniši mohli rozhodnout racionálně 

dle klimatických podmínek a úrodnosti půd. Tato svoboda jim umožňuje pracovat 

s mnohem větší efektivitou. Zároveň, jak jsme viděli u Obazinu, samotní opaté měli 

poměrně  dost  prostředků,  které  jim  umožnily  hospodářství  směřovat  k  určitým 

cílům. Pokud postrádali pastviny nebo vinice, půdu směnili nebo nakoupili. V cestě 

jim příliš nestály ani omezující Statuta, jelikož samotné Citeaux upřednostňovalo 

rozvoj klášterství na úkor pravidel.326 Zároveň se cisterciáci snadněji přizpůsobují 

poptávce  trhu.  Obilniny byly velice  žádané  a  byly základem stravy.  Z  Obazinu 

máme  doloženu  obilnici  a  tržiště  v  Martel  a  v  Cognaku.  Plasy  neměly  vlastní 

tržiště, ale odbyt mohl být stejně tak dobře zprostředkováván přes blízská města. 

Oba kláštery měly také mlýny pro mletí mouky. 

Teoreticky  nejdůležitějším  úkolem  bylo  vybudovat  takovou  síť 

hospodářství, která zaručí každému opatství samostatnost a rozmanitost produktů. 

Brzy se však do hospodářství započítávaly nadprodukty a klášter získával postupně 

peníze,  za  které  dokupoval  potřebné  pozemky.  První  grangie  se  tedy  věnovaly 

nejdůležitější obilné produkci. Skoro všechny grangie Obazinu se věnovaly obilné, 

žitné, pšeničné a ovesné výrobě. Stejně tak u Plas, pokud máme nějaké zmínky 

z vesnic, slyšíme o těchto plodinách.

Dalším důležitým odvětvím bylo víno. Každý klášter měl svou vlastní vinici 

nebo dokonce vinařskou doménu či grangii. Záhy však mniši překročili v produkci 

vlastní spotřebu a mnohé kláštery se na víno zaměřili jako na obchodní artikl. Víno, 

samozřejmě  mnohem  slabší  něž  jak  ho  známe  dnes,  bylo  ve  XII.  století  asi 

neodmyslitelnou součástí i prostého stravování. Plasy dostaly poměrně skromnou 

326Poznámka: Vzpomeňme zejména na případ pozemků v okolí Rocamadour. Samotný opat ze 
Cîteaux podpořil získání velice vzdálených pozemků, kterých se Obazinu, vzhledem k hustotě 
církevních institucí, v Limousinu nedostávalo.
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úvodní donaci, ale na víno zde již bylo myšleno. Získaly vinici u Prahy i s dvěma 

vinaři. Obazine měl hned několik roztroušených vinic u jednotlivých grangií. 

Ve XIII. století dokonce mniši vytvořili grangii specializovanou na vinařství. 

Dobytkářství  bylo  pro  kláštery  ekonomicky  velmi  výhodné.  Kláštery 

získávaly dostatek lesů a  vřesovišť,  kde se  stáda mohla pást.  U Obazinu máme 

prokázaný les  u  každé  grangie.  Někdy však  cisterciáci  ani  nevlastnili  samotnou 

půdu, občas stačilo pouze povolení k pastvě. U Obazinu jsme se setkali i 

s dočasným právem k pasení dobytka, který pracoval na stavbě kláštera. Také 

v  okolí  samotného  kláštera  Obazine  se  nalézal  les,  kde  můžeme  tušit  výskyt 

například prasat nebo krav, které byly do lesů vyháněny nejčastěji. Zvířata 

se očividně chovala na práci, na maso, pro výrobu mléčných produktů, vlny nebo 

kůže.  Speciální  kusy dobytka  sloužily  k  dalšímu rozmnožování.  Poměrně  velká 

stáda umožňovala výběr kvalitních zvířat  pro zvýšení hodnoty stád.  Kromě lesů 

bylo samozřejmě potřeba také pastvin. A ne malá. Obazine měl zpočátku značný 

nedostatek pastvin pro svá stáda. Veliký zájem na rozšíření těchto pozemků měl 

zejména  opat  Robert,  který  do  nákupů  investoval  hodně  financí.  Obazine  má 

prokázaná stáda u grangie La Montagne a v okolí Rocamadour.  V českých zemích 

můžeme chování dobytka odvodit z názvu grangie zmíněné roku 1250 v papežské 

konfirmaci – Rinthof. Jinak z pramenů určitou specializaci grangií na dobytkářství 

není možné vytušit. 

Finanční  přínos  dobytkářství  spočívá  zejména  v  tom,  že  samotný  řád 

zakazoval konzumaci masa čtvernožců. Výjimku povoloval pouze nemocným, kteří 

své zesláblé tělo potřebovali posílit.327 Stejně tak pro oblečení asketických mnichů 

nebylo  potřeba  mnoho  vlny  nebo  kůže  na  boty  a  pásky.  Snažili  se  oblečením 

neplýtvat. Mniši využívali jen mléčné výrobky, které byly zase důležitým zdrojem 

proteinů v jejich stravě. Zvířata, která spásala louky, zároveň prohnojila neúrodnou 

půdu. Navíc se nejednalo o intenzivní práci,  pro kterou by bylo zapotřebí velké 

množství konvršů, kteří byli nejčastěji získáváni společně s novou půdou.328 

327Poznámka: Opat Štěpán z Vielzot dokonce v rámci svého asketického života zakázal konzumaci 
masa i nemocným. Až po přidružení k cisterciáckému řádu mohla komunita zmírnění pravidla 
praktikovat.

328Hoffman, B., C. Medieval agriculture, the southern french countryside, and the early cistercians 
(A Study of forty-three monasteries). Vol.76, Part 5. Philadelphia: The American philosophical 
society, 1986. str. 94.
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Velká část produktů z masa či kůže tak směřovala k přímému prodeji a cisterciáci 

z něj mohli zaznamenat významné zisky. Zejména pokud klášter držel velká stáda. 

Ačkoliv je téměř nemožné získat počty kusů zvířat, a tím tedy vyložit pastevectví 

v řeči čísel, dá se předpokládat, že cisterciácké stádo ovcí dosahovalo ve Francii 

běžně  velikosti  okolo  tisíce  či  dvanáctiset  kusů  zvířat.  329  Pro  Čechy  zprávy 

nemáme. 

S pastevectvím souvisí také fenomen tzv. transhumance. Jev, který 

se plaského kláštera netýká vzhledem ke geografickým podmínkám. Jednalo se 

o pravidelné sezonní stěhování stád za potravou. V létě byly chovy vháněny 

na horské louky plné čerstvé trávy. Na zimu stáda zase sestoupila na rovinu, poblíž 

pobřeží.  Využilo  se  tím velké  množství  travnaté  plochy.  Cisterciáci  nebyli  však 

průkopníky transhumance. V jižní Francii šlo o tradiční využití krajiny praktikované 

již staletí zemědělci v Provance a benediktinskými kláštery. Nicméně to byli právě 

cisterciáci,  kteří  transhumanci  zefektivnili.  Jen  ona  jim  umožnila  chovat  tak 

rozměrná  stáda.  Od  klášterních  grangií  vedly  speciální  cesty  na  zimní  a  letní 

transhumanci. U Obazinu máme doloženu cestu od skupiny grangií v Rocamadour 

na grangii Graule v Auvergne.330 Tato cesta byla zřejmě napojena také na grangie 

a  dobytkářství  dceřiného  kláštera  Valette,  který  se  nalézá  na  půl  cesty  mezi 

Obazinem a grangií Graule. Nemůžeme to však prokázat. 

Kromě důležitých obilnin,  masa,  mléčných výrobků můžeme doložit  také 

zeleninu a vejce, které byly součástí rent. V listinách jsme se setkali také s produkcí 

kaštanů a nebo rybolovem. O konzumaci ryb máme zprávy u obou klášterů. 

V Plasích jistě k rybolovu užívali budované rybníky nebo řeku Střelu. U Obazinu 

máme doloženo hned několik povolení k rybolovu (např. řeka Dordogne). Ryby, 

konkrétně pstruzi, byly také předmětem ročních poplatků.

329 Hoffman, B., C. Medieval agriculture, the southern french countryside, and the early cistercians 
(A Study of forty-three monasteries). Vol.76, Part 5. Philadelphia: The American philosophical 
society, 1986. str. 96. 
Poznámka:  Autorka Constance Hoffman se snaží počet odvodit od kláštera Silvanès, v jehož 
záznamech můžeme najít alespoň nějaká čísla stád. Ve farním obvodu Serruz měly být stáda 
omezena na tisíc ovcí. Stejně tak cisterciáci ve Valmagne měli povolení ke stádu o tisíci ovcích 
na území Omellaz. Dokumenty kláštera  Léoncel v kraji Province zase mluví o počtu dvanáctiset 
ovcí. Možná až na vyjímky, jako Fontrfroide, se tyto čísla zřejmě moc nelišily.

330Poznámka: Zmiňované povolení k přesunu zvířat v Montvert (Viz. Mapy v příloze) jasně ukazuje 
na vyhánění stád do okolí grangie Graule v Auvergne. Tato grangie, která se nalézá 1300 m.n.m., 
byla také zaměřena na mléčnou výrobu. 
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 2.6. Vzdálenost grangií od kláštera 

Na cisterciáckých grangiích žili a pracovali bratři konvršové, kteří neměli 

mnoho spirituálních povinností, aby svůj čas mohli věnovat práci na poli. Přesto 

však tito bratři měli také docházet na mši. A alespoň jednou týdně v neděli měli být 

přítomni na mši v klášterním kostele. Proto jejich grangie neměly být vzdálené více 

než na den chůze.

Pokud však chtěl  být  klášter  samostatný  ve všech  potřebných doménách 

(sůl,  víno,  pastevectví  atd.),  musel  pokrýt  poměrně  širokou plochu.  Navíc  třeba 

námi komparovaný Obazine se od počátku potýkal s vysokou obydleností kraje, 

kde  se  komunita  usadila.  Čekali  bychom  přesto  menší  odchýlení  od  hlavních 

domén. Ale mniši z Obazine těžili sůl až ve 250 km vzdálené grangii, nebo chovali 

stáda  až  ve  100  km  vzdáleném  místě  v  regionu  Auvergne.  Tyto  grangie  však 

vznikají až za opata Roberta. Přesto si můžeme povšimnout, že se grangie nalézají 

daleko i v předchozí době. Grangie v okolí hradu Turenne, které vznikají 

za Štěpána, jsou již přes 20 km vzdálené. Zároveň však za prvního opata vznikají 

také grangie v okolí Rocamadour, které se odchýlily i přes 50 km. Na jedné listině 

k této doméně dokonce figurovalo jméno opata ze Cîteaux, který tak upřednostňuje 

soběstačnost dceřiného kláštera před jeho vzdálením. Tyto prohřešky tedy vznikaly 

velice brzy a zřejmě pouze skupina grangií v okolí Obazinu a pár dalších grangií 

se tohoto pravidla držela. 

Plasy měly nejvzdálenější lokalitu u Prahy (přes 70 km). Jednalo se o vinice. 

V roce 1250 je  zde zaznamenána také grangie.  Další  vzdálenější  lokalitou  byly 

grangie Močidlec, Luhov a vesnice Češtětín a Mezí. Jejich vzdálenost od kláštera 

není vůbec porovnatelná s Obazinem, jelikož jsou všechny v okruhu do 20 km. 

Přesto tato místa z hlavní plaské domény dosti vybočují. U grangií si můžeme 

v roce 1250 povšimnout, že se u nich zachovaly vesnice. U Močidlece 

je  zaznamenán také  kostel.  Naproti  tomu další  grangie,  které  jsou uvnitř  hlavní 

domény, u sebe vesnické sídlo již nemají. Můžeme se tak domnívat, že 

u  vzdálených  grangií  bylo  využíváno  pomoci  vesničanů,  a  proto  byly  vesnice 

zachovány.331

331Charvátová, K. Vztah dvorů k vesnickému osídlení na panstvích cisterciáckých klášterů v  
Čechách. In Archaeologia historica. 11/86. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. Olomouc, 
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Celkově  můžeme  konstatovat,  že  plaské  grangie  převážně  dodržovaly 

pravidlo o vzdálenosti do jednoho dne chůze. Pouze grangie u Prahy byla velmi 

vzdálená.  Naproti  tomu z  22  obazinských  grangií  toto  pravidlo  dodrželo  pouze 

několik grangií. Cisterciácký řád upřednostňoval vlastní hospodářskou soběstačnost 

na úkor pravidla o vzdálenosti grangií.

1986. Str. 462-3.
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Závěr

V této práci jsme komparovali  hospodářství  dvou cisterciáckých klášterů: 

české Plasy a francouzský Obazine. 

Ke komparaci jsme užívali dostupné listinné prameny. Pramenné základny 

obou klášterů jsou dosti nevyvážené a zejména u Plas nám kvůli nedostatku listin 

uniká značná část informací. Jednotky, které se v pramenech objevují, jsme dokázali 

převést tak, aby byly srovnávatelné. Naproti tomu jsme však vždy nedokázali nalézt 

vhodné příklady, které by bylo možné porovnat.

Přesto jsme si mohli povšimnout mnohých analogií či rozdílností. Oba dva 

kláštery byly založené v poměrně nehostinném místě (les, říční meander) v duchu 

prvotních pravidel. Avšak hospodářské dvory byly zakládané v místech již osedlých 

a zemědělsky činných. Dochovaly se nám jen drobné zmínky o možné kolonizaci, 

která však nebyla významná. U českých Plas výsledkem kolonizace byly zřejmě 

pouze vesnice a nikoli grangie. Přesto můžeme pozorovat určitý přínos cisterciáků 

v kraji. Obazinští bratři spojovali drobná pole a jiné majetky, aby na jejich místě 

vytvořili novou ucelenější strukturu – grangii. Plasy z větší části využívaly hlavně 

vesnice,  ale  přesto  se  dvory snažili  uvádět  do  provozu.  Přinášely tak  na  český 

venkov netradiční hospodářskou jednotku. Oba kláštery pak byly jistě nositeli také 

mnohých inovačních způsobů v zemědělství.

Na rozvoji klášterství Plas se podílí významným způsobem panovník 

a šlechta. Pro Obazine už můžeme mluvit pouze o šlechtě. Církev přispívá nejméně. 

Kláštery nejčastěji  získávají  majetek  s  pomocí  donací  a  vlastních  nákupů,  které 

mohly  být  realizované  až  po  určité  době,  kdy  klášter  našetřil  peníze.  Dalším 

způsobem je také směna, která byla využívána hlavně u Plas. Obazine směňoval jen 

nepotřebné renty a majetky. V donacích mniši získávají kromě půdy také pomocnou 

sílu,  konvrše.  Práci  konvršů na  grangiích  musíme pokládat  za  jeden  z  hlavních 

důvodů  úspěchu  cisterciácké  ekonomiky.  Jejich  nedostatek  působil  klášterům 

nemalé potíže. Obazine se s tímto problémem musel potýkat již během XIII. století. 

Plasy pocítily hlavní důsledky ve století XIV. 

Pro  nás  je  důležitým  zjištěním  to,  že  rozvoj  klášterství  nebyl  náhodný. 

Obazinští  opaté  museli  expandovat  i  mimo  Limousin  vzhledem  k  místnímu 
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vysokému počtu osídlení. Zároveň toužili pokrýt své potřeby i velmi vzdálenými 

grangiemi  na  sůl  nebo  na  mléčné  produkty.  Plasští  opaté  se  zase  snažili  zcelit 

doménu v okolí kláštera. Celkově se nám zdá plaské klášterství majetnější. Snad 

vzhledem 

k panovnické fundaci.

Snaha obazinských opatů zajistit si dostatek grangií zapříčinila to, že některé 

grangie  jsou  až  stovky  kilometrů  daleko.  Obazinské  grangie  přitom  významně 

porušují pravidlo o vzdálenosti na den chůze již od doby funkce prvního opata. 

Na rozdíl od Plas se ale drží grangiového hospodářství. Plasy pravidlo o vzdálenosti 

grangií sice dodržovaly, ale hlavní část jejich majetku tvořily vesnice, ze kterých 

pobíraly dávky. Vesnice přitom obdržely již s první panovnickou donací. Z těchto 

poznatků můžeme učinit závěr, že ani jeden z klášterů plně nedodržoval ideální plán 

cisterciáckého hospodářství ani v prvních desetiletích existence.

Celkově  můžeme  konstatovat,  že  pro  klášterství  Obazinu  byla 

nejdynamičtější  doba  přibližně  1130 – 1200.  Plasy zaznamenaly největší  rozvoj 

klášterství až ve XIII. století. V českém prostředí se přitom původní systém prosadil 

jen v podobě kompromisu.
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