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ÚVOD 

I. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 PŘEDMĚT A CÍLE VÝZKUMU 

     Cílem mé bakalářské práce je pokus o poznání ţivota jedinců i celého města v pozdním 

středověku, jde mi především o sloţení majetku měšťanů v 15. století a to vše na základě 

analýzy testamentů. Právě testamenty z pozdního středověku mohou poskytnout různá data o 

charakteristice městského obyvatelstva a jeho sloţení, o tom, jaké věci člověk vlastnil a 

odkazoval svým příbuzným, známým a jak pamatoval na spásu své duše pomocí zboţných 

odkazů. Odkazy tak mohou poskytnout alespoň přibliţný obraz mentality měšťana v 15. 

století. 

     Studium středověkých i raně novověkých testamentů má zatím poměrně krátkou tradici, 

ale rozhodně vybízí k různým úvahám. Tyto úvahy lze zajisté v mnoha ohledech 

kvantifikovat, a to je hlavní cíl této práce. Na druhé straně je třeba si rovněţ uvědomit, ţe 

testamenty nevznikaly jako „prameny sériové povahy“. Při svém vzniku slouţily spíše 

k individuálním účelům.
1
 Zkrátka nelze opominout, ţe za testamentem se skrývá rovněţ 

jedinec a k sepsání kšaftu ho něco motivovalo. 

     Bakalářskou práci jsem rozdělila na dvě části. V první části nabízím souhrnný přehled 

současných poznatků, které jsem získala jednak z pramenů a jednak z literatury a vyslovím se 

zde také k problematice metody, kterou jsem s ohledem na tuto práci zvolila a to vše na 

základě četby Úvodu do studia dějepisu IV. – Metody historikovy práce od Miroslava Hrocha 

a kol.  

     Druhou část bakalářské práce, kde se věnuji hlavně vlastnímu výzkumu, jsem rozdělila do 

několika kapitol. V první kapitole bych si ráda povšimla prostředí, ve kterém zkoumané 

testamenty vznikaly, tedy středověkého města a nelze opominout ani testátory, tedy 

měšťanstvo. Stranou mé pozornosti nezůstaly také měšťanské domácnosti podle různých 

dostupných pramenů. 

     Ve druhé kapitole se soustředím na dvě města - Prahu a Olomouc. Nahlédnu do dějin 

těchto měst v 15. století z hlediska sloţení obyvatelstva či právních poměrů, apod. a v závěru 

se pokusím také o malou komparaci. 

     Třetí kapitola má klíčový význam, neboť zahrnuje vlastní výzkum středověkých 

testamentů na základě pramenů vlastní, městské provenience. Tady bych se chtěla pokusit o 

                                                 
1
 MALÝ, T. Co nabízejí (raně novověké) testamenty. Zamyšlení nad možnostmi kvantifikace. in: Časopis Matice 

moravské CXXVI, 2/2007, s. 251. 
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komparaci testamentů v rovině kvantitativní z hlediska rodinných struktur. Vysledovat 

vzájemný poměr testamentů muţů a ţen a jejich porovnání v rámci dvou měst – Prahy a 

Olomouce. Dále se ptám po rodinném stavu testátorů. Tady bude potřeba postupovat s jistou 

obezřetností, zda prameny věrohodně a především dostatečně vypovídají o skutečnosti a 

realitě v otázce rodinných stavů jednotlivých testátorů a výsledek takových rozborů se bude 

vţdy potýkat s rizikem zkreslení a to především vinou nedostatku jednoznačných informací, 

získaných z pramenů. Zaměřím se rovněţ na sociální postavení kšaftovníků a jejich profesi. 

Neméně mě zajímá okruh těch, kterým byly kšafty určeny. Testátor tady vlastně podporuje 

prostřednictvím jednorázového nebo opakovaného odkazu peněz, práv, nemovitostí nebo 

movitostí různé osoby nebo instituce. Okruh příjemců zahrnuje jednak bliţší či vzdálené 

příbuzné, jednak sluţebnictvo a další blízké osoby (třeba v řemesle). Opomenuti nezůstávají 

ani obyvatelé města, kteří ţijí v chudobě. Vedle toho se mezi příjemci nacházely téţ církevní 

instituce (kláštery, špitály, kostely, apod.).
2
 Chudí, nemocní a staří lidé měli ve společnosti 

své místo a charita se stávala ve středověkých městech zcela běţnou záleţitostí.
3
 

     Právě podle příjemce odkazu zaměřím nejprve analýzu na zboţné odkazy, které 

korespondovaly se smýšlením středověkých lidí. Testátoři se tady tzv. starali o blaho své i 

svých příbuzných.  

     Pokud to bude moţné z testamentů zjistit, pak se zaměřím i na to, jak testátoři majetek 

nabyli (po rodičích, příbuzných, apod.) a jak často testátoři nabytí majetku uvádějí. 

     Co testátora motivovalo k sepsání kšaftu? V obecné rovině byl testament povaţován za 

jeden z důleţitých, i kdyţ ne zcela nezbytných prvků přípravy na smrt, respektive za jednu 

z podmínek pro šťastné vykročení z tohoto světa. Sestavení poslední vůle se stalo především 

nedílnou součástí starosti o poslední věci člověka, a proto se téma testamentu objevovalo 

v mnoha ţánrech, ať uţ se jednalo o příručky dobrého umírání, mravoučnou literaturu či 

písňovou tvorbu. Učinění „pořádnosti“ vnímali testátoru jako zboţné chování, které 

zajišťovalo klidné spočinutí zůstavitele na zemi. K tomu samozřejmě patřilo upomínání 

dědiců, aby se zděděným majetkem dobře naloţili. Dalším ze silných motivů se stalo samotné 

vědomí měšťanů o moţnosti tuto dispozici učinit. Kšaft tak slouţil jako určité vyjádření 

sociální pozice, kdy testátor do značné míry demonstroval schopnost zacházet s právní tradicí 

                                                 
2
 KRZENCK, T. Pražské a vídeňské testamenty pozdního středověku – pokus o komparaci. in: DOLEŢALOVÁ 

E., JÍŠOVÁ, K. (ed.), Pozdně středověké testamenty v českých městech: prameny, metodologie a formy využití, 

Praha 2006 (nečíslováno). 
3
 JÍŠOVÁ, K. Péče o nemocné a chudé na Novém Městě pražském v pozdním středověku. in: Mediaevelia 

historica bohemica 10, Praha 2005 (nečíslováno). 
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města, která tvořila základ měšťanské identity.
4
 Smrt byla ve středověku naprosto nezbytnou 

součástí kaţdodenního ţivota (epidemie, války, hladomory) a  zajímavým hlediskem by tak 

mohl být i rok pořízení testamentů, přesněji zda jejich počet skutečně vzrůstal s morovou 

epidemií, tj. se zvýšenou mortalitou, jak uvádějí prameny. 

     Pro potřeby mé bakalářské práce je rovněţ nanejvýš důleţité, jaký movitý a nemovitý 

majetek testátoři  odkazovali. Na základě těchto údajů bych se pokusila zhodnotit vybavenost 

měšťanských domácností – a to jak v Praze, tak i v Olomouci, popřípadě stanovit pro toto 

hledisko nějakou univerzálnost. 

     Závěr by měl zhodnotit moji práci, úskalí, se kterými jsem se potýkala a rovněţ to, zda se 

mi skutečně podařilo na všechny mé otázky jednoznačně odpovědět. 

     Moje práce by se tak mohla zařadit k pracím z oblasti sociálních a kulturních dějin a 

částečně i z oblasti dějin mentalit. Zda se samotný výzkum mé práce zdařil, to nechť posoudí 

čtenář. 

 

 

1.2 CHARAKTERISTIKA POUŢITÝCH PRAMENŦ 

      Studijní příprava výzkumu je spolu s definováním cíle a předmětu jednou z počátečních 

činností výzkumných prací. Spočívá zejména ve studiu pramenů. V této fázi výzkumu je třeba 

shromáţdit a prostudovat dostupné materiály, které pomohou k vytvoření základní představy 

o zkoumané skutečnosti či sledované problematice. 

      Pro můj výzkum bylo důleţité nalézt takové práce, které se jiţ studiem testamentů 

zabývaly. Je ovšem třeba říci, ţe takových prací skutečně není mnoho. Na to ostatně 

poukazují i autorky sborníku Pozdně středověké testamenty v českých městech E. Doleţalová 

a K. Jíšová s tím, ţe tento sborník jako první přináší ucelený přehled o pramenné základně, 

ale také metodologii i formách vyuţití. Autorky uvádějí, ţe jediným problémem je obsáhnout 

dostatečné mnoţství záznamů, které mohou mít z hlediska statistického zpracování 

dostatečnou vypovídající hodnotu. Dále ţe při zpracování záznamů je nutné zohlednit právní 

limity jejich vzniku, které způsobily, ţe v písemné formě vcházela v raném novověku do 

praţských městských knih asi sedmina sepsaných testamentů. Právě odlišné právní prostředí 

způsobilo, ţe výsledné mnoţství dochovaných praţských testamentů nemůţe pro oblast 

pozdního středověku a raného novověku konkurovat jejich počtu, dochovanému např. jako 

                                                 
4
 MALÝ, T. Co nabízejí (raně novověké) testamenty. Zamyšlení nad možnostmi kvantifikace. in: Časopis Matice 

moravské CXXVI, 2/2007, s. 251. 
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některá italská či francouzská města. Na druhé straně praţské testamenty nejen postihovaly 

reprezentativním způsobem všechny vrstvy měšťanské společnosti, ale jejich mnoţství 

neklesalo, jak bylo uvedeno výše, pod obecně uznávanou hranici, umoţňující ještě 

statistickou analýzu.
5
 

     Mnoţství dalších příspěvků k nejrůznějším otázkám z oblasti testamentů mi přinesly 

specializované sborníky. Jmenuji časopis národního muzea s článkem Pavly Jirkové 

Testamentární praxe v Jihlavě v letech 1578-1590, který se zabývá právě studiem rodinných 

struktur s vyuţitím testamentů. 

     Nad moţnostmi kvantifikace testamentů se zamýšlí Tomáš Malý ve sborníku Matice 

moravské. Podle Malého je výrazným přínosem pro zkoumání testamentů především důvod, 

který vedl testátora k jeho zapsání. Velice častým podnětem se přitom stala snaha zabránit 

případným nejasnostem a sporům mezi pozůstalými, které by dle slov samotných testátorů 

vedly k neklidnému spočinutí jejich duší na onom světě a také k Boţí nespokojenosti. 

Zajištění hladkého průběhu rozdělení pozůstalosti bylo zcela v souladu s dobovým pojetím 

dobrého umírání, které nepřipouštělo, aby člověk po své smrti zanechal jakékoli resty a 

důvody k nesvárům.
6
 

     Cenné informace z oblasti pozdně středověkých testamentů podává Thomas Krzenck ve 

svých studiích, kde se pokouší jednak o komparaci praţských a vídeňských testamentů a také 

o kvantifikaci Novoměstských praţských testamentů z 15. století, podobně jako obě autorky 

sborníku Pozdně středověké testamenty v českých městech. 

     Výzkum testamentů zahájil také Jiří Pešek. Vzestup městského stavu a komplikovaná 

majetkoprávní situace vytvořená husitstvím spolu s rozvojem praţské kanceláře přinesla pak 

s sebou oddělením od knih památných či trhových vytvoření samostatných knih určených 

výhradně pro pozůstalostní řízení. Tak nejpozději od roku 1445 existovala kniha testamentů  

na Novém Městě.
7
 Pro tuto práci jsem podrobila analýze právě testamenty Nového města 

praţského, které se nacházejí v rkp. č.2096 v Knize útrpných vyznání a testamentů z let 1402-

1490 a jsou uchované v Archivu hlavního města Prahy. 

     Testamenty 15. a 16. století na příkladu měst severozápadních Čech se zabývala Michaela 

Hrubá. V Ţatci byly testamenty vedeny společně s trhy, coţ dokládá uţ nejstarší dochovaná 

                                                 
5
 FEJTOVÁ, O., JÍŠOVÁ K, Měšťanské testamenty jako badatelské téma. in: Pozdně středověké testamenty 

v českých městech, Praha 2006, s. 25. 
6
 MALÝ, T. Co nabízejí (raně novověké) testamenty? Zamyšlení nad možnostmi kvantifikace. in: Časopis Matice 

moravské CXXVI, 2/2007, s. 37. 
7
 PEŠEK, J. Pražské knihy kšaftů a inventářů. Příspěvek k jejich struktuře a vývoji v době předbělohorské. in: 

ČAREK, J., Praţský slovník historický, Praha 1982, s. 65. 
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kniha trhů a testamentů, vedená od roku 1465. V Kadani pak dochází k oddělení testamentů a 

ke vzniku samostatných knih pro jejich vklady aţ roku 1603 zaloţením knihy testamentů.
8
    

     Čas jako základní ontologickou kategorii vztáhl k testamentům Tomáš Borovský. K tomu 

ovšem podotýká, ţe i kdyţ se dále budeme zabývat jen časem ve vlastních testamentech, není 

moţné je beze zbytku izolovat od sociálního prostředí, v němţ vznikaly.
9
 

      Kromě zmíněných sborníků mi nejcennější informace podaly jiţ zmíněné městské knihy, 

které přes svůj zdánlivě úzce teritoriálně vymezený záběr a někdy i úzký časový rozsah 

přinášejí neocenitelné poznatky nejen pro dějiny příslušného města, nýbrţ jsou zdrojem 

materiálů, z nich můţe v mnohém naše národní historie čerpat. Tato skutečnost obzvláště 

vyniká u tak významného města, jímţ byla právě Olomouc 14. a 15. století, jejíţ Nejstarší 

městská kniha a Památná kniha olomoucká má co říci k dějinám sociálním, hospodářským, 

právním či kulturním, podobně jako městské knihy praţských měst, z nichţ však mnohé stále 

ještě čekají na edici. 

      Důleţitý přehled a pomůcku v této oblasti sestavil Jiří Čarek v souhrnu nazvaném Městské 

a jiné úřední knihy Archivu hlavního města Prahy. Jde o přehled všeho úředního kniţního 

materiálu se vztahem k praţskému území, určeným pro orientaci v městských a jiných 

úředních knihách. 

      Velký význam pro prozkoumání a poznání jednotlivých stránek právního vývoje českých 

měst přináší Míšeňská právní kniha. Právní poměry samozřejmě s testamentární praxí úzce 

souvisí. 

     Sloţitost právních poměrů a rozmanitost jednotlivých pří vedla k tomu, ţe ne všechny 

spory byly rozhodovány podle městského práva a při jejich řešení hrálo roli i to, kdo byli 

účastníci soudního jednání či o jakou záleţitost se jednalo. Co se týče Olomouce, pak teprve 

po zaloţení nejstarší Olomoucké městské knihy se dovídáme o vnitřní organizaci a správě  

města Olomouce, která vycházela ze sasko-magdeburských zdrojů, z magdeburského práva a 

později i z Míšeňské právní knihy.
10

 

 

 

                                                 
8
 HRUBÁ, M. Možnosti (a limity) studia měšťanských testamentů 15. a 16. století na příkladu měst 

severozápadních Čech. in: JÍŠOVÁ, K., DOLEŢALOVÁ, E. Pozdně středověké testamenty v českých městech. 

Praha 2006, s. 31. 
9
 BOROVSKÝ, T. Čas středověkých měšťanských  testamentů. in: JÍŠOVÁ, K., DOLEŢALOVÁ, E. Pozdně 

středověké testamenty v českých městech. Praha 2006, s. 56. 
10 

SPÁČIL V., SPÁČILOVÁ, L. (eds.), Míšeňská právní kniha, Historický kontext, jazykový rozbor, edice. 

Olomouc 2010, s. 132. 

. 
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1.3 CHARAKTERISTIKA LITERATURY 

     Klíčovému historicko grafickému problému vzniku městského zřízení a zrodu 

středověkých právních (institucionálních, privilegovaných) měst je věnována rozsáhlá 

odborná literatura. Její závěry byly pro české prostředí shrnuty v syntézách Františka 

Hoffmanna, České město ve středověku a Jiřího Kejře. Vznik městského zřízení v Českých 

zemích. Klasické zpracování středověkých dějin v díle Zikmunda Wintera  zůstalo uţitečným 

zdrojem i pro moji práci. Poznatky o středověkém způsobu ţivota jsem čerpala i z rozsáhlých 

prací Josefa Petráně a Josefa Macka, kde stranou mé pozornosti nezůstaly především 

informace o měšťanské domácnosti. Víme, ţe měšťanům rozdílných sociálních skupin, i 

zámoţným, dlouho chyběl uvědomělý zájem o bytovou kulturu, coţ bylo obecnou vlastností 

všech vrstev feudální společnosti, namnoze aţ do 14. století. Tím vysvětlujeme absenci 

specializovaných řemesel, která by se zaměřila na vybavení lepších bytových zařízení 

(truhláři, kamenáři, aj.). 15. století přineslo však pokrok. Souviselo to úzce s dynamikou 

ţivotního stylu po předchozím hospodářskosociálním rozmachu. Takový zlom je velice 

markantní i například v kultuře stolování a časově navazuje na počátky střídání módních vln 

v odívání.
11

 

     Vzhledem k zadání mé práce nemohou chybět publikace, týkající se historie měst Prahy a 

Olomouce. 

     Většině zájemců o historii Olomouce zůstává v paměti především Václav Nešpor, jehoţ 

jméno je neodmyslitelně spjato s jeho první knihou, věnovanou minulosti celého města 

Olomouce od jeho nejstarších počátků. Jeho Dějiny města Olomouce byly vlastně prvními 

dějinami Olomouce česky psanými, navíc odborníkem, který svůj výklad zaloţil na podrobné 

znalosti písemností městského archivu a dalších pramenů a literatury. 

     S dějinami Olomouce je nepochybně spjato i jméno manţelů Spáčilových, jejichţ dílo pro 

dobu, o níţ zde hovoříme, nelze ponechat stranou a je v mé práci velice významným zdrojem 

informací. 

 Historie je však neustále doplňována či znovuobjevována. K ucelenému obrazu 

Olomouce mi tak přispěly i nejnovější Dějiny Olomouce, vydané Univerzitou Palackého, 

které jsou nejen dějinami města Olomouce, ale současně dějinami Moravy. 

     Podobně jmenuji i Václava Ledvinku a Jiřího Peška, kteří se zabývali historií Prahy. Vznik 

a rozvoj praţského středověkého souměstí vyobrazují jejich Dějiny českých měst. Tohoto 

procesu, který se ubíral v kaţdém z měst vlastními cestami, se dotkly ještě mnohé další 

                                                 
11

 PETRÁŇ, J. Dějiny hmotné kultury. SPN 1985, s. 645. 
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syntézy a studie, jako například Velké dějiny zemí Koruny české či Dějiny Prahy I., na 

kterých se podílel celý kolektiv autorů. Pro většinu obyvatel Českého království splývalo 

praţské souměstí v jediný celek – Prahu. Vlastně jen uvnitř souměstí lidé vnímali strukturu 

organizace, sloţené ze čtyř měst a dvou hradů.
12

  

     Všechny výše uvedené studie, zabývající se historií Prahy, se dotýkají také reformního 

nápravného hnutí, tedy husitské revoluce v českých zemích, zejména v Praze. Zájem o 

nápravu neutěšeného stavu, patrného ve všech sférách ţivota, projevovali příslušníci různých 

vrstev, avšak jejich představy, jak postupovat, se značně lišily. Ucelená koncepce nápravy se 

rodila především v kruhu reformně smýšlejících mistrů, bakalářů a studentů českého národa 

na artistické fakultě praţské univerzity. Svár o nápravu církve i společnosti probudil a 

umocnil národní napětí. Praţské souměstí se tak stalo dějištěm zápasu mezi přívrţenci a 

odpůrci nápravného hnutí, hranice mezi oběma (nikoli absolutně) byla podmíněna etnickou 

příslušností.
13

  

     Nápravné hnutí první poloviny 15. století s sebou přineslo nejen sympatie královského 

dvora, ale i novou sociální skladbu obyvatelstva, byl urychlen a dovršen předchozí proces 

počešťování. Praha se stala centrem kališnické církve, ale tolerovala i menšinové katolíky. 

Husitskou revoluci zde zmiňuji, aby bylo dílo uceleno, neboť nápravné hnutí je 

neodmyslitelně s 15. stoletím spjato a má jistě svou spojitost s testamentární praxí. 

        Mnoţství dalších informací k nejrůznějším otázkám z oblasti středověké mentality mi 

poskytla rozsáhlá LeGoffova Encyklopedie středověku. Podrobněji se k tomuto tématu vrátím 

v kapitole 2.1. LeGoff pojímá středověké město především jako rostoucí společenství 

soustředěné na malém prostoru, kde člověk ţil tzv.v „rozšířeném soukromí“.
14
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 Kol. autorů, Dějiny Prahy I., Praha 1997, s. 257. 
13

 Tamtéţ, s. 212. 
14
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1.4 POUŢITÉ VÝZKUMNÉ METODY 

     Má-li mít vědecká práce smysl, musí přinášet nové poznatky. To platí i pro práci 

historikovu a její výsledky. Pokud mají povahu vědeckého zkoumání, mají nově odpovídat na 

závaţné otázky, mají řešit, nebo alespoň vysvětlit některý z problémů historického vývoje, 

přinést nové poznatky o historických událostech. Výsledky obvykle svou povahou odpovídají 

tomu, jak byl formulován badatelský úkol.
15

 

     Historik nemůţe být přímým svědkem a pozorovatelem společenských událostí a procesů, 

které sleduje, nemůţe tedy vyuţít experimentu či bezprostředního pozorování. Zprostředkující 

úlohu mezi zkoumaným předmětem a historikem mají prameny, ale i mimopramenná 

literatura. Historikova práce je tedy konstrukcí pramenného a mimopramenného poznání. 

     Pro historickou statistiku mají prameny a jejich charakteristika značný význam. Je třeba 

předem se smířit s tím, ţe prameny jen výjimečně vyhovují ideálním nárokům z hlediska 

řešení otázek, jimiţ se zabýváme. Obvykle jsou determinovány a ve své vyuţitelnosti 

omezeny jednak věcně – vypovídají jen k určité záleţitosti, jednak časově – zachycují kratší 

úsek, neţ potřebujeme, nebo mají časové mezery. Kromě toho vykazují různé prameny různý 

stupeň vyuţitelnosti pro statistické techniky.
16

 

     Pro samotný výzkum se musí vţdy historik rozhodnout, jaké metody vzhledem ke svému 

výzkumu zvolí, zda kvantitativní nebo kvalitativní, metodu sondy, strukturní analýzu, 

historickou statistiku, komparativní metodu, apod., coţ je nakonec stanoveno především cílem 

výzkumu. Kvantitativní výzkum lze realizovat zpravidla tehdy, jde-li o jevy relativně 

                                                                                                                                                         
 
15

 HROCH, M. Úvod do studia dějepisu. IV.  Metody historikovy práce, Praha 1983, s. 106. 
16

 Tamtéţ, s. 49. 
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jednoduché a do určité míry poznané. Jednoduché v tom smyslu, ţe mají jednoznačný výraz a 

lze je tedy kvantifikovat prostřednictvím hromadných dat. Základním úkolem kvantitativního 

výzkumu je měření rozsahu výskytu, prevence a intenzita zkoumaných jevů. Stručně lze 

kvantitativní výzkum popsat jako výzkum, který vyuţívá statistických postupů. 

     Výzkum kvalitativní je, pokud jde o jeho zaměření, doplňkem výzkumu kvantitativního 

v tom smyslu, ţe má odhalovat neznámé skutečnosti o zkoumaných jevech, jejich obsah, 

vlastnosti, strukturu či funkce. Kvalitativní výzkum se proto orientuje na pochopení smyslu 

jednajících sociálních objektů.
17

 

     Pro moji práci volím kombinaci kvalitativního a kvantitativního výzkumu. 

     V rámci kvalitativního výzkumu se zaměřuji na socioprofesní skladbu testátorů, výši 

odkazovaných peněţních částek, odlišnosti testamentů muţů a ţen a na zboţné odkazy. 

      Předmětem kvantifikace jsou tvůrci závětí, příjemci odkazů a předmět odkazů, na jehoţ 

základě se pokouším vymodelovat obraz měšťanské domácnosti v 15.století ve dvou městech 

– Olomouci a Novém Městě praţském.  

     Kvantitativní zpracování s sebou přináší mnoho výhod, ovšem jen za určitých 

předpokladů, to je za existence většího počtu sledovaných objektů, měřitelných a 

kategorizovatelných, přičemţ samozřejmě závisí na kvalitě zpracovaných dat. To musím mít 

na paměti a tak se vyvarovat jakémukoli účelovému výběru, který by se právě hodil pouze 

k potvrzení autorem zastávané teorie. 

      Další metodou, kterou v mé práci vyuţívám je metoda sondy, která spočívá ve výběru 

vzorku e jejich následné generalizaci. Mým vzorkem jsou tady měšťanské kšafty z 15.století 

z měst typu Nového Města praţského a Olomouce. Tento získaný soubor pak zpracovávám a 

vyhodnocuji. Samozřejmě tady mezi centrální problémy patří například otázka 

reprezentativnosti, to znamená, jak velký musí být výběrový soubor , abychom mohli závěry 

na něm zjištěné aplikovat s největší moţnou mírou pravděpodobnosti na celý základní soubor. 

Tady je třeba mít na paměti, ţe sonda jako taková nám nikdy nemůţe podat ucelený obraz  o 

základním souboru. Naopak nám jde o to, abychom se zaměřili na zjednodušení určitých 

vlastností. Výsledky, které pak získáme, generalizujeme na celý základní soubor. 

     Ţádné vědecké poznávání se neobejde bez komparace, ovšem, a to jsem jiţ zmínila, jí 

musí předcházet metodická průprava, která musí definovat co nejpřesněji objekt komparace a 

určit, jaké cíle komparativní metodou sledujeme. Dále stanovit kritéria, podle nichţ bude 

                                                 
17

 SURYNEK, A., KOMÁRKOVÁ, R., KAŠPAROVÁ, E. Základy sociologického výzkumu. Praha 2001, s. 25. 
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moţno objekty komparace analyzovat a také si vyjasnit vztah komparativního postupu 

k časové ose.
18

 

     V mé práci chci komparaci podrobit několik důleţitých skutečností jako muţské a ţenské 

testamenty, velikost odkazovaného majetku a způsob jeho nabytí, sociální postavení testátorů, 

jejich profesi a rodinný stav. Předmětem komparace je majetek nemovitý i nemovitý, který 

tvořil vybavení domácností. K dalším otázkám komparace nepochybně patří, v čem si jsou 

města typu Nové Město praţské a Olomouc podobná a v čem se naopak odlišují z hlediska 

právního statutu, sociální skladby obyvatel a z hlediska tvůrců testamentů.  

     Nelze zapomenout ani na historickou statistiku, které se v mé práci také dotknu. Historická 

statistika se podobně jako obecná statistika zabývá zkoumáním kvantitativní stránky 

hromadných jevů. Jde mi v podstatě o jednoduché aritmetické průměry (podíl souhrnu 

jednotlivých hodnot znaku a jejich celkového počtu) ohledně sledování míry výskytu 

muţských a ţenských testamentů, odkazovaných předmětů a zboţných odkazů na příkladu 

obou zmíněných měst. Výsledky statistických dat zobrazuji pomocí tabulek. Snaţím se dbát 

především na jasnost a přehlednost. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 TESTAMENTY A STŘEDOVĚKÉ MĚSTO, MĚŠŤANSTVO, 

STŘEDOVĚKÁ DOMÁCNOST 

 

2.1.1 Testamenty 

     Důleţitým příspěvkem mé práce je prostředí, v němţ měšťanské testamenty vznikaly, tedy 

středověké město a nelze zapomenout ani na ty, kteří sepsání kšaftů iniciovali, tedy 

měšťanstvo. Rovněţ nemohu opomenout, vzhledem k zadání mého výzkumu, měšťanské 

domácnosti a jejich vybavení z pohledu některých historických studií. Nejprve je ovšem třeba 

ozřejmit pojem testamentu. 

 Testamenty, čili odkazy, jsou jako speciální právní institut starší neţ knihy, do kterých 

se postupně začaly zapisovat. Jednotlivci v nich uplatňovali vlastně svá soukromá práva a 

význačnou roli tady plnila z hlediska jejich iniciativy městská rada i kancelář. Nejstarší 

testamenty nalézáme v památných knihách staroměstských. Stále komplikovanější 

majetkoprávní situace však přinesla oddělení odkazů od knih památných či trhových a 

vytvoření samostatných knih určených výhradně pro pozůstalostní řízení. Tak nejpozději od 

roku 1448 existovala kniha testamentů na Starém Městě praţském, od roku 1455 i na Novém 

Městě.  

     Testamenty z období pozdního středověku se zachovaly ve zhruba 42 českých a 

moravských městech, např. Brně, Českém Krumlově, Jihlavě, Kutné Hoře, Olomouci, Plzni či 

Kadani. Největší mnoţství jich nalezneme v Praze, kde jsou v městských knihách dochovány 

soubory testamentů a pro pozdější období i inventáře pozůstalostí v nepřetrţitých řadách od 

15. aţ do 19. století.
19

 

     V Ţatci byly testamenty vedeny společně s trhy, coţ dokládá nejstarší dochovaná kniha 

nesporné soudní agendy tzv. „čtvrtá kniha rudá“ trhů a testamentů, vedená od roku 1465.
20

 

     Moţnost činit poslední pořízení měl kaţdý samostatný a příčetný muţ i ţena, jimţ to 

městské právo výslovně nezakazovalo a kteří měli v čem pořizovat. Tak lze předpokládat, ţe 

velká část městské populace ústně či písemně kšaftovala. Testátor předával svoji poslední vůli 

ústně nebo písemně městské radě, obvyklejší však bylo pouhé vysvědčení kšaftu dvěma 

právoplatnými svědky. Ale vzhledem k tomu, ţe velká část kšaftů byla pořizována 

                                                 
19

 JÍŠOVÁ, E., DOLEŢALOVÁ, E. Pozdně středověké testamenty v českých městech. Praha 2006, s. 15. 
20

 HRUBÁ, M. Možnosti (a limity) studia měšťanských testamentů 15. a 16. století na příkladu měst 

severozápadních Čeh. in: Pozdně středověké testamenty v českých městech, Praha 2006, s. 31. 
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bezprostředně před smrtí kšaftujícího či v období jeho těţké nemoci, převaţují odkazy psané 

povolaným písařem či jedním ze svědků podle diktátu pořizujícího. 
21

 

 

2.1.2 Středověké město 

     Také prostředí, v němţ mnou analyzované testamenty vznikaly, tedy středověké město, 

můţe k mentalitě středověkých lidí mnohé říci. 

     K středověkému městu Le Goff poznamenává, ţe je vystaveno nejen z kamenů, ale 

především z jeho lidí. Středověké město je především početně rostoucím společenstvím, 

soustředěným  na malém prostoru uprostřed rozlehlého, téměř neobydleného území. Je to 

místo výroby a směny, kde se snoubí řemeslo s obchodem ţiveným peněţní ekonomikou.
22

 

     Je to společenský a politický organismus zaloţený na sousedských vztazích, ale také na 

určité hierarchii. I kdyţ se lišily ţivotní podmínky měšťanů, museli se tady všichni potkávat, 

všichni patřili k jednomu malému hustě obydlenému světu. Člověk tady ţil v „rozšířeném 

soukromí“.
23

 

                V 15.století je město jiţ plně rozvinutým hospodářským útvarem, kde se rozvíjí řemeslná 

výroba, sílí obchod a platí se penězi. Peněţní platba tak některým obyvatelům měst přináší 

značné úspory, které je třeba zúročit. Kdyţ sledujeme úspory měšťanů v 15. století, můţeme 

konstatovat, ţe nejlepší investicí se stávaly nemovitosti. Do nemovitostí vkládali měšťané 

nejčastěji své úspory, paradoxně se tím vlastně zadluţovali. Dluhy dluţné i dluţící jsou tak 

naprostou součástí měšťanských kšaftů. 

                 Testamenty byly právní záleţitostí a jako takové se musely řídit městským právem.  České 

země ovlivňovalo jednak právo severoněmecké, sasko-magdeburské, jednak jihoněmecké. 

Hranice mezi nimi nebyly ostré, existovaly enklávy a ani uţívané právo nebylo zpravidla 

vyhraněné.
24

 U některých měst není ani dnes jisté, kterého práva uţívala, nebo jak jej měnila. 

Olomouc například dostala roku 1352 magdeburské právo a stala se vrchní stolicí pro větší 

část severní Moravy. Menší Město praţské zprvu soutěţilo o vedoucí roli v oblasti 

severoněmeckého magdeburského práva, ale ustoupilo Litoměřicím.  

                Staré i Nové Město praţské a posléze i Malá Strana se řídily právem jihoněmeckým. 

Zřejmě tady ale nevznikla zakládací ani jiná obdobná listina se soupisem práv. Z let 1314-

                                                 
21

 PEŠEK, J. Pražské knihy kšaftů a inventářů, Příspěvek k jejich struktuře a vývoji v době předbělohorské. in: 

ČAREK, J. Praţský slovník historický, Praha 1992, s. 65–70. 
22

 LE GOFF, J., SCHMITT, J. C. Encyklopedie středověku. Praha Vyšehrad 2002, s. 381. 

  
23

LE GOFF, J., SCHMITT, J. C. Encyklopedie středověku. Praha Vyšehrad 2002, s. 387. 
24

 Tamtéţ, s. 248. 
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1418 se dochovala sbírka statut městské rady v nejrůznějších právních záleţitostech, ale i ta 

zůstala v surovém stavu.
25

 

                Městské právo se vyvíjelo vcelku plynule a ani husitská revoluce nepřinesla trvalejší 

změny. Sice byly v některých městech rušeny světské pořádky a zaváděn „boţí zákon“, čímţ 

se rozuměla autorita bible, ale brzy se vracela praxe do starých kolejí městského práva. V 15. 

století se uplatňovala zejména právní kniha brněnsko-jihlavská v českém znění. 

     Ţivot ve městě přinášel mnoho případů z oblasti práva majetkového, rodinného, dědického 

i dalších práv speciálních. Pro městské obyvatele znamenal velmi mnoho princip volného 

disponování majetkem, bez zasahování vrchnosti. 

 

2.1.3 Měšťanstvo 

     Měšťané rozhodovali ve správních záleţitostech, ve věcech vojenských, hospodářských a 

sami vykonávali soudní pravomoc. Princip vrchnostenské moci a městské samosprávy 

zosobňovali od počátku rychtář a představitelé měšťanů zvaní konšelé nebo příseţní, tedy 

městská rada. Ta vystupovala ve věcech právních, soudních i správních. K tomu přistupovaly 

ještě vlastní výkonné sloţky, aby napomáhaly právní zásady a rozhodnutí uvádět v ţivot. 

Jejich jádrem byla městská kancelář. Tak vznikal zárodek budoucího správního aparátu 

českých zemí. Důleţitou osobou tady byl písař, který zpravidla pořizoval i odkazy. Koncem 

středověku bylo například v praţských městech několik desítek písařů. Písařem se většinou 

stával ten, kdo měl znalosti z oblasti práva, a to římského a církevního, které pak uplatňoval 

v provozu městské kanceláře. Měšťanské kšafty a s nimi související soupisy pozůstalého 

majetku přinášely písařům jisté příjmy. 

     Závěti jsou nepochybně odrazem sociálního postavení obyvatelstva, ovšem majetného 

obyvatelstva. Lidé nemajetní zkrátka neměli nic, co by mohli odkázat.   

     Sociální sloţení městského obyvatelstva představuje pestré odstupňování počínaje 

vedoucími vrstvami usedlého, tj. nemovitosti vlastnícího měšťanstva, přes drobné řemeslníky 

aţ k závislým sluţebníkům všeho druhu, ale nacházejí se zde i hosté, duchovní, někde i 

úředníci pána, nejednou ţebraví mniši i náhodní dočasní návštěvníci. 

     Vnitřní diferenciace vedla samozřejmě ke konfliktům mezi vrstvami městské společnosti, 

k cechovním povstáním či k zápasu o ovládání rady. 

     Existence vrstev ve středověkých městech je zřetelná snad ve všech aglomeracích, jejichţ 

prameny k tomu poskytují dostatečné informace. Nelze přehlédnout, ţe o tom svědčí i vnější 

                                                 
25

 HOFFMANN, F. České město ve středověku. Praha 1992, s. 253. 
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ukazatele, kdyţ i z topografického hlediska se jednotlivé sociální skupiny koncentrovaly 

v různých čtvrtích. Vrchní vrstva sídlila na trhu nebo v blízkých ulicích, spodní vrstvy 

v uličkách při hradbách nebo na předměstí. Spodní vrstvy byly také zcela vyloučeny z podílu 

na moci ve městě.
26

 

     Nejbohatší vrstvou ve městě byl patriciát. Je třeba si však připomenout, ţe výraz patriciát 

patří mezi ty, jeţ jsou mladšího původu, teprve z doby humanismu a renesance. Podrobnější 

zkoumání této vrstvy ukazuje na okolnosti, ţe jde především o uzavřenou skupinu předního 

měšťanského obyvatelstva, jejíţ vzestup se opírá o některé předpoklady, jakými jsou 

nahromadění značného majetku, ke kterému mohlo dojít dálkovým obchodem či vzestupem 

řemesla. 

     Za patriciátem tady byla městská „střední“ vrstva, která je vymezena zhruba tím, ţe to jsou 

bezprostřední pracovníci a své příjmy získávají z vlastní práce. Velmi často bývají úvahy o 

středních městských vrstvách spojovány s cechy a jejich zájmy, ba přímo s jejich bojem za 

podíl ve vládě města.  

     Oproti patriciátu a řemeslnictvu stojí ve městech pauperes – chudina. Je ovšem velmi 

obtíţné, zda lze mluvit o zbytku městského obyvatelstva jako o chudině. Zejména 

bezdomovectví u některých vede k místní mobilitě, jeţ je odlišuje od třeba chudých, ale přece 

jen usazených městských niţších vrstev. 

     Za zvláštní vrstvu městského obyvatelstva není moţné pokládat ţeny, které patří 

k sociálním skupinám od nejniţších aţ po patriciát. Nelze jistě nechat bez povšimnutí, ţe 

mezi sociálně slabšími vrstvami byla situace samostatně ţijících ţen daleko tísnivější neţ u 

muţů a ţe středověká nerovnost ţen se promítala i do jejich postavení ve městech, ale přesto 

je třeba přiznat, ţe měly daleko svobodnější postavení a moţnost samostatně podnikat, jaká 

nebyla dána ţenám venkovským. Kde se ţeny podílely na majetkových dispozicích – šlo o 

ţeny patřící do středních a vyšších vrstev – bývaly plně způsobilé svým jměním nakládat a 

zastihujeme i ţeny velmi zámoţné.
27

 Nic tak nebránilo těmto ţenám v pořizování kšaftů. 

     K městskému obyvatelstvu patřili také cizinci.. V českých zemích to byli hlavně Němci, o 

čemţ svědčí značný výskyt německých jmen a německých výrazů či zápisů v listinách. 

     Ještě výrazněji, neţ rozdíly národnostní, byly vnímány odlišnosti mezi křesťany a Ţidy, 

kteří navíc tvořili jiné náboţenské a kulturní společenství a zaujímali i jiné hospodářské 

                                                 
26

 HOFFMANN, F. České město ve středověku. Praha 1992, s. 254-288. 
27

 KEJŘ, J. Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha 1998, s. 289. 
28

 Tamtéţ, s. 298. 
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pozice.
28

 Ţidům se zakazovalo navštěvovat křesťanské hospody a lázně, drţet křesťanské 

pacholky a kojné, slavit křesťanské svátky, apod. Hlavní uplatnění Ţidům poskytovala 

hospodářská sféra, především půjčky na vysoký úrok, lichva. Ta byla ovšem povaţována za 

jeden z nejtěţších zločinů a křesťanovi by za to hrozila smrt. Pro Ţidy se tak našlo kuriózní 

východisko – lichva v křesťanské společnosti jim byla povolena, neboť nedovedli obchodovat 

s penězi a jako předem zavrţeným jim smrtelný hřích jiţ nemohl uškodit. Kromě zástav 

obchodovali Ţidé zejména se solí, obilím, dobytkem, rybami, suknem, plátnem a rudou. Od 

14. století se zapisovaly ţidovské zápůjčky do městských knih. Vedle obchodu se věnovali i 

řemeslu, především řeznickému a krejčovskému. Bývali téţ lékaři, léčili lidi i dobytek. 

     Společenství lidí ţijících v městské komunitě vytvářelo sloţitý organismus s neustálým 

vnitřním pohybem. Počet obyvatel se neustále proměňoval. Ukázalo se, ţe v domě v průměru 

nebydlelo více neţ 10 lidí. Rodina i při početnosti rodících se dětí, ale zároveň jejich vysoké 

úmrtnosti, nemívala zpravidla více neţ 4 – 6 osob a na jeden hektar plochy uvnitř hradeb 

připadalo 60 – 150, případně 100 – 200 osob.
29

 

     Husitská revoluce, provázená dlouholetými boji s devastačními taţeními, značně české 

země vyčerpala, coţ se projevilo i sníţením počtu obyvatelstva ve městech, a to husitských i 

protihusitských. Po válkách se však hospodářství měst začalo znovu rozvíjet. Podílel se na 

tom především nárůst řemeslné výroby. Řemesla byla nakonec hlavním výrobním odvětvím a 

charakteristickým znakem středověkých měst. Na jejich úrovni a rozsahu zpravidla záviselo 

celkové postavení města. V našich velkých královských městech se počet specializovaných  

řemesel pohyboval mezi 50 – 100, v praţském souměstí aţ kolem 200. Ve většině měst 

převaţovala nezbytná potravinářská řemesla, ovšem ve větších městech se sloţitější 

strukturou byla někdy zastíněna jinými odvětvími.  

 

2.1.4 Měšťanská domácnost      

     Povahu města, ale také hospodářské schopnosti měšťanů, spolu s dalšími okolnostmi, jeţ 

mohly ve středověku náhle přivodit zbohatnutí, ale častěji úplné zchudnutí, prozrazují  

měšťanské majetky. V pozůstalostních inventářích se objevují v různé skladbě domy, 

zahrady, dvory, vsi, zařízení domů, šatstvo, různé předměty, hotovosti, pohledávky, jakoţ i 

rozdělení majetku a odkazy příbuzných i na veřejné a dobročinné účely.
30

 

                                                 
 
29

 HOFFMANN, F. České město ve středověku. Praha 1992, s. 215-245. 
30
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     Jak jsem jiţ zmínila, městské obyvatelstvo bylo silně majetkově rozvrstvené. Propastné 

majetkové rozdíly a nerovnost mezi měšťany byly patrné mimo jiné z měšťanských domů. 

Vedle výstavních paláců a domů stály chalupy drobných řemeslníků aţ po primitivní 

polozemnice těch nejchudších obyvatel ve městě. Nejčastějším stavebním materiálem bylo 

dřevo, ale v 15. století si nejbohatší vrstvy mohly dovolit i kamenné a dokonce patrové domy, 

se skleněnými výplněmi v oknech.  

     O vybavení bytu měšťanů v 15. století můţeme říci to, ţe předpokládáme jeho skromnost. 

V podstatě do 15. století víme, ţe měšťanům různých sociálních skupin, i zámoţným, dlouho 

chyběl uvědomělý zájem o bytovou kulturu. Členové zámoţných vrstev společnosti dávali 

mnohem dříve a častěji prestiţ najevo šperkem a skvělým oděvem, neţ si zvykli na pohodlí a 

vkus bydlení. Vlastně aţ 15. století přineslo pokrok. Souviselo to úzce s dynamikou ţivotního 

stylu po předchozím hospodářsko-sociálním rozmachu. Takový zlom je velice markantní i 

například v kultuře stolování, zobecněním ušlechtilejšího stolního nádobí a časově navazuje 

na počátky střídání módních vln v odívání. 

     Termín „nábytek“ ve staré češtině označoval majetek vůbec, jmění, nikoli pouhý mobiliář, 

odvozoval se od slova „nabýti“, to je vše, co bylo získáno jako věcná ţivotní potřeba člověka.  

Převaţoval nábytek konstrukčně jednoduchý – bidla, stoly, lavice, podnoţky, almary, postele. 

Řemeslně nejsloţitější bývalo zhotovení truhly, jeţ slouţila k ukládání šatů, šperků i 

vzácnějšího nádobí.
 
(obr.1) 

     Interiér zděných staveb vyuţíval různých výklenků a komůrek a tak se v patricijských 

domech vyvinuly „šatní komory“ k ukládání obleků (někdy pouhé výklenky zakryté 

závěsem), podobně v přízemní vstupní síni domu sedací nábytek nahrazovaly sedile – pevné 

lavice ve výklencích zdi. 
 
 

    Charakteristickým rysem změny měšťanského interiéru byl vznik obytné světnice 

s kachlovými kamny v koutě. Poskytovala prostor ke stylovému komponování místnosti, 

k vyuţití dekoračního textilu, keramiky a jiných výtvorů uměleckých řemesel. Řešením pro 

zabránění chladu a průvanu bylo obkládání stěn dřevěnými obklady, které spolu s látkovou 

dekorací dodávalo místnosti celkový ráz. S obloţením stěn souvisely nástěnné skříňky a různé 

poličky. Splývaly s ním i pevné lavice. 

     Významnou a obvykle nejnákladnější částí stylově komponovaných obytných světnic byla 

kachlová kamna, která vedle funkčního uplatnění současně reprezentovala majitele. 

     Vybavení měšťanské domácnosti nábytkem záviselo na majetkových poměrech, velikosti 

bytu, samozřejmě bylo ovlivněno i vkusem vlastníka a specializací profese. 
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     S celkovou proměnou bytového interiéru zámoţnějších městských vrstev od sklonku 14. a 

v průběhu 15. století, s odstraněním dymného provozu topeniště z obytných světnic a 

přesunutím ohniště do černé kuchyně, se časově shoduje zvětšení oken osvětlujících obytné 

místnosti, jejich skleněné výplně doplňují stylovou kompozici vnitřního vybavení. 

     Důleţitým problémem v měšťanské domácnosti bylo osvětlení, neboť zde často panovalo 

šero aţ přítmí.  Uţívalo se řady typů svítidel, přenosných i upevněných. Jednoduchými 

osvětlovacími prostředky byly louče zasazené v loučnicích, dále přenosné pochodně (fakule) 

v podobě tyčí ze smolného dřeva nebo víchy nastrčené na drţadlo. Běţně se uţívaly hliněné 

nebo ţelezné kahánky naplněné lojem, dále nákladnější lojové a voskové svíčky zasazené ve 

svícnech nebo přenosných kovových pochodních.  K nákladnějším druhům svítidel náleţely i 

olejové lampy, které se ovšem uplatnily v měšťanských domácnostech, aţ kdyţ si měšťané 

vytvořily reprezentační obytné místnosti.
31

 

     Měšťanská strava pozdního středověku byla poměrně bohatá. Spotřeba jídel se lišila podle 

různých sociálních skupin. V popředí jídelníčků stojí moučná jídla, luštěniny, mléko, maso, 

ale i vitamíny či různé pochutiny. Lidové vrstvy nejednou trpěly  sezónní, někdy i trvalou 

podvýţivou. Přírodní pohromy a katastrofální neúrody vyvolávaly hladomory, zvláště kruté 

pro chudinu ve městech.
32

  

     Na druhé straně se zámoţné městské vrstvy nespokojily s prostou stravou, zvláště kdyţ se 

poměrně často slavily četné svátky a hody, jako křesťanské hody vánoční, velikonoční a 

svatodušní. Četná pak bývala hodování o posvícení, křtech, svatbách, pohřbech, apod.    

     Stolování se stávalo významnou záleţitostí společenské etikety a hygieny, známkou 

celkové kulturnosti, k níţ býval člen vyšší společnosti od dětství vychováván. 

     Při běţném všedním stolování slouţil jeden nůţ na stole na krájení masa a chleba, lţíce 

k nabírání potravy z mísy. Maso se kladlo na krajíc chleba a v 15. století uţ i na talíř. Lţíce ze 

dřeva nebo i z kovu mívaly krátkou rukojeť a drţely se v pěsti. (obr.2).  

     Vedle četných keramických dţbánů (obr.3) byla měšťanská domácnost vybavena rovněţ 

skleněnými nádobami a to jiţ od 14. století, kdy se rozvinula sklářská výroba. Vzkvétající 

domácí výroba i zahraniční dovozy zabezpečovaly přísun skleněných číší, pohárů a 

nádobek.
33

 Pro ţivotní úroveň měšťanů je charakteristické, ţe stolní sklo nebylo jen 

přepychem vyhrazeným pro nejvyšší vrstvy společnosti. Dalším znamením zámoţnější 

                                                 
31
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32
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33

 Tamtéţ, s. 253. 



 22 

domácnosti jsou cínové talíře, misky, mísy či konve, které jsou často součástí měšťanských 

soupisů majetku (obr.4). 

     K uchování potravin slouţily keramické láhve s vysokým baňatým tělem a úzkým hrdlem, 

většinou bezuché. Zvláště na cesty slouţily ploché oválné lahve – čutory – opatřeny oušky ve 

dvou řadách nad sebou, aby se mohly zavěsit u pasu. 

     Vybavení jídelen doplnily snad uţ jen ubrusy a medenice, coţ byly nádoby na vodu, 

v nichţ bylo nezbytné si po kaţdém masitém chodu umýt ruce. 

     Pozdní středověk přinesl v městském prostředí i zásadní změnu v oblékání. K rozlišování 

oděvu na prostý, liturgický a přepychový přibyla nová kategorie – oděv módní. Středověkého 

člověka bylo moţno podle oblečení zařadit ve společnosti na první pohled a soudobí malíři to 

ještě zdůrazňovali. Privilegované vrstvy prozrazovala jakost materiálu i mnoţství drahých 

látek (hedvábí, atlas, damašek, jemná sukna), šperků a ozdob (vyšívání zlatem, perlami, aj.). 

Je pravda, ţe bytové zařízení, hygiena a kultura bydlení i vládnoucích společenských vrstev 

bývaly primitivní, avšak skvostný oblek a šperk dokazovaly vysokou kulturu.
 
  

     Kus lepšího oděvu byl majetkem, který měšťané nezřídka odkazovali ve svých závětech. 

Bytelnost ruční práce tkalce, barvíře a krejčího umoţnila předávat neunošený oděv z generace 

na generaci, ale měla i druhou stránku – vysoký pořizovací náklad. A tak počtem kusů býval 

skrovný i šatník bohatých. Touhu po změně uspokojovali častým střídáním doplňků: 

klobouků, čepic, pásů, šlojířů.
34

 

     Působením módních vlivů se postupně měnila celková linie střihu, tvar a velikost výstřihu, 

uzavření ţivůtku a typ rukávů. (obr. 5 a 6). 

      Husitství načas otupilo výstřelky ve střihu i barevnosti. Černé, šedé a modré barvy nejsou 

jen důsledkem střídmých zásad, ale téţ stagnace obchodu. Dovoz vázl a domácí sukna nebyla 

tak dobře barvena. V poděbradské době opět móda vzkvetla. V roce 1441 ustavili v Praze 

kabátníci cech a šili kratičké vycpané kabátce, často „štukované“ z různobarevných kousků 

sukna. Svrchní oděv muţů a ţen byl shodný, a to pláště a koţichy, které se běţně stávaly 

součástí kšaftů, odkazovali je muţi ţenám a stejně tak ţeny muţům (obr.7 a 8). 

      V pokrývkách hlavy měli ve 14. a 15. století velký výběr především muţi, a to od 

selských slaměných klobouků a staroslovanských čepic s obrubou přes kukly, plstěné 

klobouky, točenky a barety aţ k pozdně gotickým turbanům. Ţenám předepisoval ustálený 

zvyk dvojí pokrytí hlavy, svobodným dívkám „věnec“ a vdaným „zavití“.  
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        Téměř nezbytnou součástí a základním módním doplňkem gotického období bylo 

opásání. Protoţe pláště a suknice jen zřídkakdy mívaly kapsy, nosili lidé nezbytné potřeby na 

opasku: pochvu se zbraní, noţnici s noţem nebo nůţkami, váček, tašvici, měšec, tobolku nebo 

kabelu (s penězi či jídlem), svazek klíčů, růţenec. Pásy se stejně jako pláště a koţichy stávaly 

běţnou součástí měšťanských kšaftů, ať uţ pozlacené, stříbrné či obyčejné, a to v praţských 

městech i Olomouci. (obr.9) 

      Vybavení měšťanských domácností klenoty a šperky rozhodně nebylo ve shodě 

s poţadavky reformace, nabádající věřící k prostotě a ke skromnosti. Víme však, ţe se 

měšťané nechtěli řídit přísnými pravidly skromnosti, nýbrţ ţe módními prvky obohacovali a 

krášlili svůj oděv.
35

 Svůj oděv doslova ověšovali klenoty či cetkami a doplňovali dalšími 

šperky. Prsteny se nosily na rukou, na pásu, na krku i na hlavě. A ne ledajaké, některé z nich 

měly cenu třeba i několika volů.
36

 (obr.10) 

     Stejně jako oděv, různí se téţ obuv podle sociálních skupin, módy, ročních období a podle 

účelu (pro denní nošení, do společnosti, pracovní obuv) od jednoduché aţ po ozdobnou módní 

obuv náročného zpracování. Materiálem bývala kůţe, lýko, dřevo, plsť nebo látka. 

     Za zmínku stojí i zbroj, která bývala ve středověku častým  osobním vybavením měšťana a 

předmětem odkazů. Za jejich výrobou stojí platnéři a mečíři (obr.11). 

     Z odkazů se dovídáme rovněţ o vlastnictví knih, které se stále více sávaly součástí 

měšťanských domácností. O rozsáhlých librářích v městském prostředí v 15.století ještě 

nemůţe být řeč, ovšem odkazy knih „ke škole“ či peněz „ţákům na knihy“ v praţských 

testamentech naznačují existenci školních librářů  u praţských partikulárních škol.
37

 Většinou 

měšťané vlastnili rukopisné knihy náboţenského obsahu, jejichţ pořízení bylo velmi 

nákladné.
38

 

     K dokreslení středověké domácnosti schází pouze jediné – peníze. Peníze jsou tím, co 

měšťané v 15. století nejvíce odkazovali a to v Praze i Olomouci. Platidlem byl v 15. století 

praţský groš, který byl na svoji dobu poměrně těţká a velká stříbrná mince. Hmotnost této 

mince se pohybovala mezi 3,5 – 3,7 g s velkou ryzostí 933/1000 stříbra. Praţský groš se dělil 

na 12 menších peněz, tzv. parvů. Po celou dobu své raţby měla mince v podstatě stále stejný 

obraz líce i rubu. Přestoţe v průběhu času klesala váha mince aţ na 2,4 g a její ryzost 
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(562/1000), byla velmi oblíbená a pronikla aţ za hranice českých zemí. Její raţbu ukončil aţ 

Ferdinand I. Roku 1547.  

 

 

 

2.2 PRAHA A OLOMOUC V 15.STOLETÍ  

Praha 

      Význam královského města začal pomalu klesat uţ od dob Karla IV. V poslední čtvrtině 

14. století zasáhla České království krize pozdně středověké společnosti. Klesal politický i 

hospodářský význam Prahy a nejrychlejší dynamiku tento proces získal po 20. srpnu 1400, 

kdy porýnští kurfiřti prohlásili Václava IV. za zbaveného hodnosti panovníka Svaté říše 

římské. Sesazení uvolnilo stavidla rozporům, které se nejzřetelněji koncentrovaly v Praze. Do 

země vpadly Míšeňské oddíly a to aţ na předměstí Prahy. Neschopnost Václava vedla ke 

spolupráci vlivných šlechtických rodů i představitelů Starého Města praţského s uherským 

králem Zikmundem Lucemburským.
39

 

     Zájem o nápravu neutěšeného stavu, patrného ve všech sférách ţivota projevovali 

příslušníci různých vrstev, avšak jejich představy, jak postupovat, se značně lišily. Ucelená 

koncepce nápravy se rodila především v kruhu reformně smýšlejících mistrů, bakalářů a 

studentů českého národa na artistické fakultě praţské univerzity. Svár o nápravu církve i 

společnosti probudilo a umocnilo národnostní napětí. Praţské souměstí - Staré Město praţské, 

Nové Město praţské, Malá Strana a Hradčany se tak stalo dějištěm zápasu mezi přívrţenci a 

odpůrci nápravného hnutí. Hranice mezi oběma, nikoli však absolutně, byla podmíněna 

etnickou příslušností. 

     Co se týče skladby obyvatelstva počátkem 15. století, pak Hradčany byly osídleny 

převáţně Čechy (podle převládajících českých jmen), stály zde domy šlechtických rodů, ţilo 

zde několik duchovních spjatých s oběma kapitulami a rovněţ řemeslníci (kameníci, řezníci, 

kuchař, spiţírník, švec). 

Kolorit Menšího Města praţského, neboli Malé Strany, vytvářely početné kostely, 

kláštery a především přítomnost arcibiskupského dvora. Arcibiskupský úřad zaměstnával 

mnoţství úředníků a písařů. Pak zde ţili řemeslníci (sladovníci, řezníci, krejčí i ševci), ale 

našli bychom zde jen málo šlechtických domů. Malá Strana byla z etnického hlediska 

jednoznačně česká.  
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Pravděpodobně nejlidnatější bylo Nové Město praţské, které si v 15. století udrţovalo 

řemeslnický ráz, byť tu nechyběli ani obchodníci (především s koňmi). O čilém obchodu 

svědčí existence tří trhů – Dobytčího, Koňského a Senného. Z řemeslnictva bychom zde našli 

jircháře, koţeluhy, pasíře, tobolečníky, měšečníky, pergameníky, soukeníky, valcháře, 

řezníky, sladovníky, pivovarníky, pekaře a krupníky. Národnostně převaţovalo české 

obyvatelstvo. Hlučné Nové Město příliš nelákalo významné šlechtice. Spíše zde ţila řada 

členů niţší šlechty, jako například panošové. Na místě nynějšího Slovanského domu tady za 

husitských válek krátce pobýval Jan Ţiţka.
40

 Významnou církevní stavbou na Novém Městě 

byl kostel sv. Petra, kde se rovněţ rozkládal hřbitov a na tento kostel pamatovalo nejvíce 

testátorů ve svých závětech. Právě kšafty Nového Města praţského jsem podrobila analýze a 

na jejich základě jsem se pokusila o vyobrazení domácnosti praţského novoměstského 

měšťana v 15.století. V roce 1419 se na Novém Městě praţském odehrála první praţská 

defenestrace, kdy dav pod vedením Jana Ţelivského a Jana Ţiţky svrhl z oken purkmistra, 

dva konšely a několik měšťanů a zahájil tak husitskou revoluci.  

Těţiště reformního zápasu leţelo ovšem prokazatelně na Starém Městě. Vše 

umoţňovala přítomnost královského dvora, který dával najevo své sympatie k reformnímu 

hnutí stejně jako návštěvy královny Ţofie na Husových kázáních v Betlémské kapli. 

Myšlenky šířené Husovým okruhem zaujaly rovněţ vlivné šlechtice, kteří ve svých 

staroměstských dvorech a palácích často pobývali. Obyvatelstvo tady tvořila vysoká šlechta, 

dále kupci a obchodníci, ale především tady ţili a pracovali řemeslníci – krejčí, ševci, 

koţešníci, sladovníci, pekaři, zlatníci, platnéři, noţíři, uzdaři a řemenáři, bečváři, soukeníci. 

Našli bychom zde rovněţ lékárníky, lékaře, ranhojiče, ale také úředníky či písaře. Poměr 

Čechů tady malinko převyšoval Němce, mluvilo se tu vyrovnaně oběma jazyky, a lze 

předpokládat, ţe obě etnické skupiny ovládaly oba jazyky, vţdyť sňatky mezi příslušníky 

obou národností byly běţným jevem. Národnostní otázka ovšem během 15. století nabyla 

v Praze v mnohém ohledu vyostřeného rozměru. Ostatní etnické skupiny zůstaly stranou 

česko-německého sporu, to byli Ţidé, ţijící v ghettu, Romové a příslušníci reformního hnutí 

z Pikardie. 

     Husitská revoluce přinesla prohloubení tendencí, které směřovaly k výraznému rozšíření 

okruhu osob podílejících se na rozhodování o veřejných záleţitostech. Vytvořila se tak nová 

elita, jejíţ příslušníci a potomci si v městských radách, sboru obecních starších a 

v samosprávných úřadech udrţeli rozhodující slovo aţ do sklonku 15. věku. Praţské souměstí 
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se v revolučních letech výrazně počeštilo, avšak počet obyvatel výrazně klesl a pohyboval se 

kolem 25 000, coţ znamenalo ve srovnání s předrevolučním stavem úbytek zhruba 35%.
41

 

Příčin bylo několik – ztráta univerzitních posluchačů, odchod většiny duchovenstva, zvláště 

řeholního, emigrace katolických měšťanů a jejich rodin, rozpad královského dvora, úmrtí 

v bitvách i při vojenských taţeních a epidemie. V letech 1432-1433  vyvolala krutá neúroda 

infekci z podvýţivy a v roce 1439 přichází mor. Ovzduší této morové epidemie lze dobře 

postihnout rozborem kšaftů, jejichţ počet v tomto roce prudce vzrostl. Je jistě příznačné, ţe 

pořizovatelé, převáţně kališníci, činili v zájmu spásy duše zboţné odkazy kališnickým i 

katolickým kostelům, respektive klášterům. Do jisté míry to nejspíš způsobila nevyjasněná – a 

řadě lidí nesrozumitelná pozice církve podobojí, tvoří nadále součást církve obecné.
42

 Také 

mor v roce 1451 se v praţských městských knihách projevil  zvýšeným nárůstem kšaftů.  

    Praţský hrad  nebyl zvlášť poničen, ale utrpěl pobyty vojenských oddílů. Svatovítská 

katedrála byla uchráněna před rozbořením. Největší škodu utrpěla Malá Strana, Staré i Nové 

Město nijak obzvláště poničeno nebylo a stejně tak Hradčany. 

     Praţské souměstí splývalo pro většinu obyvatel Českého království v jediný celek - Prahu. 

Vlastně jen uvnitř souměstí vnímali lidé výrazně strukturu organismu, sloţeného ze čtyř měst 

a dvou hradů, které se z valné většiny přihlásilo ke kompaktátům a stalo se tak centrem 

kališnické církve. 

     Pronikavě zasáhly do změny vlastnických vztahů v obou největších praţských městech – 

Starém a Novém Městě – zábory a konfiskace, provedené v revoluční euforii a potvrzené 

obecními výnosy v letech 1420 aţ 1421. V těchto letech byla dosavadními drţiteli opuštěna 

asi pětina domů na Novém Městě a byly to vesměs výstavné domy vyšších cenových 

kategorií.
43

 Záboru totiţ podléhaly nejen objekty uprchlých a vypovězených obyvatel, ale také 

panovníka (v jeho případě dočasně), většiny církevních institucí a řady protihusitských 

šlechticů. Obce sice s konfiskovaným majetkem disponovaly, avšak po několik let váhaly 

s jeho prodejem. Politická i válečná situace byla dlouho nejistá, svou roli hrály asi i rozpaky, 

kterým zaslouţilým husitům objekty přednostně nabídnout. Někteří noví majitelé však ve 

stanovených lhůtách nezaplatili prodejní cenu, takţe domy znovu připadly obcím, které je 

opětovně prodávaly. Celkovou nestabilitu ve vlastnických vztazích za husitské revoluce 

dokládá okolnost, ţe v letech 1418 aţ 1433 zůstalo v drţení staroměstských drţitelů či jejich 

přímých dědiců zhruba dvacet procent domů. Výsledkem jasné převahy nabídky nad 
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poptávkou, podmíněné i uvolněním městišť na Vyšehradě a Malé Straně a dostatkem volných 

ploch na Novém Městě praţském, byl pokles kupních cen domů. Průměrná trţní cena domu tu 

v letech 1421 aţ 1450 kolísala mezi 25 aţ 29 kopami grošů českých, zatímco 

v předrevolučním desetiletí dosáhla 46 kop. Pokles cen tedy činil 37 aţ 46 procent. Teprve po 

roce 1450 se ceny nominálně vrátily na předrevoluční úroveň. Od druhé poloviny 15. století 

začalo také nové, pozvolné osidlování vyšehradského podhradí.
44

 

 Zabavení nemovitého majetku katolických měšťanů, včetně bohatých Němců, 

nevyvolalo v praţských městech hospodářské oţivení. Naopak ještě více omezilo styky se 

zahraničím. Konjunkturu přinesly dlouhodobé války jen některým řemeslům, vyrábějícím a  

opravujícím zbraně, zbroj i další potřebné produkty (platnéři, mečíři, brníři, kováři, , helméři, 

ostruţníci, noţíři, sedláři, uzdaři). Přesto se však praţské souměstí ani v čase vrcholných 

úspěchů husitských oddílů nestalo významným centrem zbrojní výroby a nemohlo se 

srovnávat s velkými jihoněmeckými a severoitalskými středisky. Pro většinu řemeslníků a 

celý chod městského organismu představovala ovšem dlouhá válka nepřirozený stav. I to byl 

jeden z důvodů, proč husitská Praha usilovala o zklidnění poměrů. Do posledních desetiletí 

15.století však vstupovala jako středisko zemského trhu a víceméně řemeslnické souměstí, 

které o důleţitém místě v evropském obchodě mohlo pouze snít.  

     Právně náleţela Praha k oblasti práva jihoněmeckého - švábského. Vrchními právy 

švábského práva (tzv. Švábského zrcadla) byl jih Čech a Moravy. Zde byly vrchními právy 

Staré Město praţské a Brno. Tak jinak nezávislé Nové Město praţské podléhalo  

staroměstskému soudu jakoţto vrchní právní stolici.
45

  Soudnictví ve městech švábské právní 

oblasti vykonávala městská rada, která měla všeobecnou pravomoc. Před městskou radou se 

jednalo o věcech soudních, správních, ţivnostenských, společenských, apod.  Taková rozsáhlá 

agenda znamenala nesmírnou zátěţ a konšelé nemohli plně dostát své soudní pravomoci. 

Částečně tak městské radě ulehčoval jí podřízený sbor úředníků, který vykonával některé věci 

správní. V 15. století se ale začala uplatňovat také právní kniha brněnsko-jihlavská.  

     Vzestup městského stavu a nepřehledná situace v oblasti majetkového práva vytvořená 

husitstvím, ale také rozvoj administrativy s sebou přináší zdokonalování pozůstalostního 

řízení především na Starém a Novém Městě. Postupně se oddělují  od památných či trhových 

knih samostatné knihy kšaftů, na Novém Městě tomu tak bylo od roku 1445. Testamenty 
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Starého a Nového Města se nacházejí v patnácti rukopisech uchovávaných v Archivu 

hlavního města Prahy a zahrnují léta 1421-1700.
46

  

  

  

Olomouc 

     Královské město Olomouc patřilo bezpochyby k nejstarším, nejdůleţitějším, ale i 

nejvlivnějším městům na Moravě.  

     Počátkem 15. století, v období husitských válek, utrpělo město Olomouc značně – upadl 

také obchod a měšťané jako obyvatelé kacířské země měli na obchodních cestách velké 

potíţe. Za husitských válek tak mnozí měšťané opouštěli město, protoţe nebylo dostatečně 

zásobováno. Po válkách došlo ale k obratu. 

     Olomouc byla v 15. století věrným spojencem Říma a přitahovala četné církevní 

hodnostáře a katolické měšťany z husitských měst, kteří zde hledali azyl. A zatímco pro 

kláštery v Čechách byly husitské války znamením úpadku, na Moravě sledujeme mnohdy jiný 

vývoj, a Olomouc tady nebyla výjimkou. Dokonce můţeme hovořit o obnově klášterního 

ţivota, neboť tady našli své nové útočiště augustiniáni, kartuziáni a františkáni a veliký 

rozkvět zaţil i klášter dominikánů, kde působila významná klášterní škola, která měla patrně 

mezinárodní význam, neboť na ní studovalo i dost cizinců.
47

 

     Pokud se zaměříme na sociální skladbu obyvatel Olomouce 15. století, pak dvě třetiny 

populace tvořili Němci. K nejzámoţnějším obyvatelům patřili vzdělaní úředníci a měšťané 

ţivící se obchodem, kupci, kramáři a kroječi suken, kteří tvořili městský patriciát. 

K řemeslnické vrstvě náleţeli jednak zástupci nejbohatších řemesel (koţešníci, sladovníci, 

řezníci, pekaři, cukráři, ševci, krejčí), ale také zlatníci, šperkaři, mědikovci, kováři, odlévač 

bronzu, koţeluh a dokonce i sedlář, hrnčíř, mydlář a provazník. Zámoţnost a prestiţ je zřejmá 

z dopisu Olomoucké městské rady z roku 1472, v němţ se stanoví pořadí v jakém mají 

zástupci jednotlivých cechů kráčet v procesí na svátek Boţího těla. Tak zástupci 

nejprestiţnějších cechů měli jít aţ na samém konci průvodu (cíchami, tkalci, koláři a bednáři, 

provazníci a olejníci, vetešníci, lazebníci, rybáři, hrnčíři, řemenáři, stolaři a střelci, kováři a 

kloboučníci, zlatníci a malíři, koţeluhové, pasíři, zámečníci, kováři, krejčí, ševci, pekaři, 

řezníci, sladovníci, koţešníci, soukeníci).
48

 Zbytek obyvatelstva pak tvořila městská chudina, 
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tvořená drobnými řemeslníky a lidmi na okraji společnosti, sluţkami, sezónními dělníky, 

podruhy. 

     Pro Olomouc bylo charakteristické vysoké zastoupení patricijských rodin v městské radě, 

hlavně kramářů, jichţ v radě zasedala celá třetina. Rozhodující vliv na městskou správu 

v Olomouci měla uzavřená skupina 30 aţ 50 příslušníků zámoţného patriciátu, která se jen 

velmi pomalu obměňovala, neboť radní se do rady pravidelně vraceli.
 49

 

     V letech 1457 aţ 1466 se zvýšil počet přijatých měšťanů do Olomouce. Nově příchozí 

obyvatelé se zpravidla zařazovali do majetkově niţších skupin. Naprostou většinu měli mezi 

nimi řemeslníci (85%), podstatně menší byl počet kupců a venkované se prakticky 

nevyskytují vůbec.  

     Ţivotní úroveň obyvatel se postupně začala po husitských válkách zvyšovat a rostly také 

ţivotní náklady měšťanů stále více touţících po komfortu a pohodlí.  

     O stále nákladnějším vybavení měšťanských domácností svědčí testamenty a inventáře 

pozůstalostí. Testamenty také svědčí o neotřeseném katolickém smýšlení obyvatelstva. 

Příklady nacházíme v četných odkazech ke kostelům na stavby, nadace na kaple a oltáře. 

Nejvíce obdarovávanou institucí byl farní kostel svatého Mořice, k němuţ směřovalo 18% 

všech zboţných odkazů, a to na stavbu, výzdobu, vnitřní zařízení i na běţný liturgický 

provoz. V oblasti zboţných legátů  je i významná skupina odkazů na vykonání pouti za spásu 

testátorovy duše. K vykonání pouti zpravidla zavázal testátor někoho z příbuzných či přátel. 

Poutníci měli směřovat nejčastěji do Říma a Cách, ojediněle do Mariazell, Řezna či 

Wilsnacku.
50

 V závětech měšťanů a hlavně měšťanek se hojně  vyskytují i zlaté kalichy, 

stříbrné obrazy, damaškové šuby či knihy. Mezi olomouckými kněţími bychom ostatně našli 

celou řadu olomouckých rodáků. 

     Město Olomouc se rovněţ muselo postarat o nemocné, staré a chudé. Činilo tak 

zakládáním špitálů, které byly také hojně podporovány zboţnými jednotlivci. Mezi 

nejvýznamnější patřil špitál sv. Ducha, sv. Ondřeje či Panny Marie. Zajímavý byl prostor u 
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kostela sv. Michala, který byl obsazen „zádušními domky“, jeţ slouţili rovněţ jako 

zaopatřovací ústavy.
51

 

     Podle odhadů měla Olomouc počátkem 15. století asi 12 000 obyvatel. Morová nákaza 

řádila ve městě po válkách husitských roku 1432 a přinesla ztráty na ţivotech, ale ne v takové 

míře, jako v jiných moravských městech. Kromě moru a válek přinesly městu veliké škody 

časté poţáry. Velkou pohromou byl například poţár v roce 1492, kdy shořela do základů více 

neţ jedna třetina města.
52

  

     Za zmínku stojí rovněţ to, ţe s poklesem mezinárodního obchodu za válek husitských 

upadl značně i význam olomouckého kupectva. Po úbytku obchodu se tak obyvatelé věnují 

často spekulaci hornické. Králem Vladislavem jim bylo také povoleno plavit dříví a tradicí se 

v Olomouci rovněţ stává vaření piva. Význam řemesel, a to jsem jiţ zmínila, tedy o něco 

vzrostl. Z roku 1472 máme přesnou statistiku cechů, kterých bylo ve městě 23, tedy o něco 

více neţ v dobách husitských a téměř tolik, co měla Města Praţská. Novým hospodářským 

odvětvím, které pro Olomouc znamenalo velký převrat, bylo rybníkářství. 

     Po překonání nejtěţších důsledků husitských válek vydávaly jak město, tak církevní 

instituce poměrně vysoké částky na stavební činnost, jako například na dostavbu nového 

kostela sv. Mořice, na kapitulní knihovnu, která byla vyuţívána téţ jako kaple, na stavbu 

kartuziánského kláštera na Předhradí, apod. Rozvíjela se i řemeslná zástavba a vznikaly první 

cihelny. Všechny tyto stavební aktivity představovaly zdroj obţivy pro mnoho místních 

řemeslníků. 

     Pro mnoho obyvatel města představoval důleţitý rezervoár finančních prostředků ţidovský 

kapitál. Od Ţidů si půjčovali řemeslníci, kupci, kramáři, na válku s husity jednou i městská 

rada, o čemţ svědčí dochovaný olomoucký ţidovský rejstřík z let 1413 – 1426, do něhoţ se 

před městským soudem zapisovaly úvěrové smlouvy mezi místními Ţidy a křesťany. 

     Pro hospodářský vývoj města začal mít velký význam i rozvoj dálkového obchodu a 

konání trhů - svatohavelského, svatodušního a osmidenního, postupně i ptačího, drůbeţího či 

rybího.
53

 

     O vzdělanosti měšťanů svědčí, ţe za krále Matyáše Korvína dosáhli Olomoučané 

samostatné školy, která byla původně v rukou kapituly. O tuto mořickou školu pak převzala 
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starost městská rada. Měšťané posílali syny nejen do škol, ale platili jim i „mistry“ učitele 

soukromé. V závětech odkazovali synům peníze na studium a i ve svatebních smlouvách 

bývalo uvedeno, kolik mají studenti – sirotci dostávat.  

     Biskupský dvůr měl pro město značný význam politický, ale i kulturní. Biskup znamenal 

určitou záruku spojení s nejnovějšími evropskými trendy. Do města tak pronikal především 

humanismus a právě Olomouc se tak stala jedním z jeho center v českých zemích. Svou roli 

hrálo i spojení s Uhrami, kde především biskupské dvory plnily funkci center a šířitelů 

nových myšlenek.
54

 Rovněţ vlivem českého a uherského krále Korvína  nebyla Olomouc 

posílena jen jako bašta katolictví v zemích rozbouřených a do značné míry izolovaných 

husitskou reformací, ale stala se i kulturní křiţovatkou, skrze níţ přicházely vlivy humanismu 

a renesance.
55

 

     Právně náleţela Olomouc k okruhu práva magdeburského. Roku 1352 dostala Olomouc 

výslovně právo uţívat právo magdeburské a stala se vrchní stolicí pro právní oblast, jeţ 

zahrnovala větší část severní Moravy. Zároveň bylo potvrzeno vrchní právo Vratislavi nad 

Olomoucí. V obecném měřítku zaujímala tedy Olomouc pod Magdeburkem a Vratislaví místo 

vrchní stolice třetího řádu. V tom byl výrazný rozdíl vůči Brnu, jeţ mělo postavení velmi 

samostatné. 
56

 

     Opis magdeburského práva poskytnutého Olomouci roku 1352 patří bezpochyby 

k nejvýznamnějším knihám, jeţ se v olomoucké městské kanceláři od poloviny 14. století 

nacházely. Tato kniha byla pouţívána k právním účelům, aţ do počátku 15. století. V roce 

1403 vznikl v Olomouci opis Míšeňské právní knihy a začalo být uţíváno právo v této právní 

knize obsaţné.
57

 V oblasti magdeburské právo příslušela soudní činnost sboru sedmi 

příseţných šéfů nebo-li kmetů pro věci soudní a pro soudní agendu bývala zpravidla zřízena 

kmetská stolice. 
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     Budeme-li hledat shody a odlišnosti obou měst, pak se shodně o obou vyjádříme ohledně 

jejich postavení – obě města byla městy královskými, Nové Město v Čechách, Olomouc na 

Moravě. 

     Zvláštností ale je, ţe v roce 1469 padla moc na Moravě do rukou Matyáše Korvína, který 

vyšel vítězně z bojů s českým králem Jiřím z Poděbrad a tak Čechy spravoval Jiří a po jeho 

smrti Vladislav II. Jagellonský, zatímco uherský král Korvín byl v olomoucké katedrále 

zvolen českým králem o moravským markrabětem. Matyáš Korvín pak pobýval příleţitostně 

jak v Olomouci, tak v Brně, Znojmě či Jihlavě. Na Moravě totiţ neexistoval samostatný 

zeměpanský dvůr. To trvalo aţ do roku 1490, kdy Korvín zemřel a vládu pak na Moravě i 

v Uhrách převzal Vladislav Jagellonský. Sympatie ke Korvínovi jsou v Olomouci vyjádřeny 

prostřednictvím mnohých památek, ale za jeho vlády tady panoval rovněţ čilý stavební ruch, 

který způsobil značný rozkvět města. 

     Patrně největší rozdílnost mezi oběma městy tkví v náboţenském vyznání. Praţská města 

značně zasaţená reformací se ve své většině přihlásila k basilejským kompaktátům a stala se 

tak centrem kališnické církve. Olomouc se naopak naprosto neotřeseně hlásila ke katolické 

církvi. Ke katolickému vyznání se zpravidla pojila víra v očistec, která byla základním 

předpokladem pro některé typy zboţných odkazů, s nimiţ se v olomouckých závětech 

poměrně hojně setkáváme. Zejména se jedná o poţadavky zádušních mší, zádušních lázní a 

hostin pro chudé a opomenout nelze ani příkazy k vykonávání poutí například do Říma či do 

Cách. Radikální husité naproti tomu rozhodně odmítli jak učení o očistci, tak ideál mnišství. 

Odkazy poutí v testamentech novoměstských měšťanů tak nenalezneme. 

     Utrakvismus v praţských městech spíš představoval krok zpátky a to mělo vliv i na 

myšlení měšťanů. Do Olomouce a potaţmo na Moravu díky vládě Matyáše Korvína z Budína 

přichází a rozvíjí se renesance. Tak s sebou přináší nové myšlenkové, společenské i politické 

obzory. Je jisté, ţe v 15. století je ještě mnohá činnost spojena s církví, ale pozvolný příchod 

renesance s sebou přináší velký pokrok. Lze tak říci, ţe Olomouc byla v tomto směru o velký 

krok napřed. 

     Pokud se podíváme na sociální a profesní sloţení obyvatelstva, pak opět nalézáme rozdíly 

mezi oběma městy. Na Novém Městě praţském tvořila převáţnou většinu obyvatelstva 

střední řemeslnická vrstva, byť tady nechyběli ani obchodníci, kteří se věnovali hlavně 

obchodu s koňmi. Jednoznačně lze říci, ţe zde byla koncentrována taková vrstva obyvatelstva, 

která se téměř beze zbytku podílela na ekonomickém rozvoji města. O čilém výrobním a 

obchodním ruchu svědčí existence tří trhů. K obyvatelům Nového Města praţského patřila i 

řada členů niţší šlechty (panošové). 
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     Sociální skladba obyvatelstva v Olomouci byla trochu jiná. Převáţnou většinu 

obyvatelstva ve městě tvořili také řemeslníci, ovšem zastoupení zde měl i velmi bohatý 

patriciát, který se na Novém Městě téměř nevyskytoval. Kromě toho se také díky přílivu 

mnišských řádů a existenci biskupství  ve městě soustředil vysoký počet ekonomicky 

neproduktivních osob. 

     Zaměříme-li se na skladbu řemesel, pak můţeme říci, ţe byla sice hodně podobná, ale 

některé rozdíly tady najdeme. V obou městech převládala textilní a potravinářská řemesla, 

pak i oděvní a koţedělná. Zkrátka taková řemesla, která zabezpečovala potřebný chod města. 

V Olomouci se navíc setkáváme se zlatníky a šperkaři, s reprezentanty cechu rybářského a 

těmi, kteří se věnovali řemeslu hornickému. 

     Srovnatelné jsou v obou městech i měnové a mincovní poměry. Na Moravě se jednalo 

většinou o hřivny o velikosti 64 grošů, v Praţských Městech se pouţívala kopa o velikosti 60 

grošů. Peněţní odkazy z obou měst tak lze mezi sebou přepočtem celkem snadno porovnávat. 

     V závěru této kapitoly je třeba ještě zmínit právní zvyklosti, které byly pro obě města 

rozdílné. Praţská města náleţela do oblasti práva švábského (obecně jihoněmeckého), 

Olomouc k okruhu práva magdeburského (obecně severoněmeckého). Z hlediska 

testamentární praxe lze obecně předpokládat, ţe starší právní normy poněkud znevýhodňovaly 

postavení ţeny v dědickém systému, nebo alespoň omezovaly moţnost jejich kšaftování. 

Tento fakt můţeme porovnat jak v praţských městech, tak i v Olomouci. Větší rozdíly 

vznikaly v procesu vzniku poslední vůle a podílu městské rady a kanceláře na podobě 

dokumentu. Zatímco v oblasti severoněmeckého práva si udrţelo silnou pozici ústní pořízení, 

jehoţ charakter byl do značné míry určován městským soudem, v jihoněmeckém okruhu se 

spíše prosazoval listinný vzor testamentu, který pochopitelně přinesl zcela jiný „rétorický“ a 

stylistický charakter závěti (častěji se například začaly objevovat meditativní pasáţe o ţivotě 

a smrti).
58

 Rozdílnost panovala i v pojetí institutu svědků, jmenovitě oslabení role konšelů a 

městského rychtáře na úkor jiných osob, ponejvíce přátel testátora, coţ mohlo mít 

v konečném důsledku vliv na celkovou skladbu posledního pořízení. V tomto směru lze 

obecně konstatovat, ţe právě na Novém Městě praţském se v testamentární praxi v institutu 

svědků objevují převáţně právě přátelé testátora, v Olomouci zůstává neotřesena role konšelů 

a městského rychtáře. Oba právní okruhy vykazují shodně rozdíly mezi městskými a 

šlechtickými testamenty. Zatímco šlechtické pořízení vykazují rozsáhlejšími meditativními 

                                                 
58

 MALÝ, T. Co nabízejí (raně novověké) testamenty? Zamyšlení nad možnostmi kvantifikace. in: Časopis 

Matice moravské CXXVI, 2/2007 (nečíslováno). 
59

 Tamtéţ. 

 



 34 

pasáţemi, důslednější inspiraci dobovými tisky dobrého umírání, ve městech se prosadila 

spíše střízlivější forma závěti, v níţ byl hlavní důraz kladen na praktické otázky. Tuto 

skutečnost lze částečně vysvětlit i tím, ţe šlechta sepisovala dle dobových rad své závěti 

v dostatečném předstihu, zatímco měšťané kšeftovali zpravidla na poslední chvíli.
59

 

     Pro středověký kšaft je charakteristické neustálé prolínání náboţenské a světské (právní) 

roviny a to platí shodně pro oba zmíněné právní okruhy. 

     Domnívám se, ţe i přes některé, především formální rozdíly, je v závěru obsah testamentu, 

jak v Olomouci, tak na Novém Městě praţském, velmi podobný a jejich komparace je 

z hlediska výše odkazovaných částek, velikosti odkazovaného nemovitého majetku i 

z hlediska zboţných odkazů, naprosto reálná. 

 

2.3 ODKAZY PRAŢSKÝCH A OLOMOUCKÝCH MĚŠŤANŦ 

VE SROVNÁVACÍ PERSPEKTIVĚ 

 

1. Exkurs – rozdělení testátorŧ podle pohlaví a rodinných struktur 

     Pro potřeby tohoto  výzkumu jsem podrobila rozboru celkem 110 testamentů z Nového 

Města praţského z let 1437-1455 a 135 olomouckých odkazů z let 1403-1416 a 1421-1466. 

     Jedním ze základních kritérií nutných pro porovnání pozůstalostní praxe v obou městech je 

rozdělení testátorů podle pohlaví. 

     Počet testátorů–muţů je ve vzorku novoměstských odkazů zastoupen 72 muţi (65%) a 

počet testátorek–ţen je roven číslu 38 (35%). 

     V olomouckých odkazech sledujeme podobný poměr – počet kšaftujících muţů je 95 

(70%) a kšaftujících ţen 40 (30%). 

     Hlavní příčinou vyššího počtu odkazů, pořízených muţi, tkví především v tom, ţe právní 

normy poněkud znevýhodňovaly postavení ţeny v dědickém systému, nebo jej omezovaly. 

Odkazy pořízené ţenami–vdovami byly běţnou praxí, ovšem lepší podmínky pro vdané a 

svobodné ţeny byly vytvořeny později, například prosazením nového (Koldínova) zákoníku 

do praxe, k tomu došlo však aţ ve století šestnáctém. Správcem majetku vdané ţeny byl její 

manţel, svobodné ţeny otec. Naproti tomu měla vdova nárok na třetinu manţelovy 

pozůstalosti, zbylé dvě třetiny se dělily rovným dílem mezi potomky. Neměl-li muţ ţádné 
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děti, pak vše náleţelo vdově. Vdova mohla tímto majetkem volně disponovat a mnohdy 

bývala poručnicí dosud nezletilých dětí. 

     Pokud porovnáme testátory podle rodinných stavů, pak na Novém Městě praţském je ve 

zkoumaných závětech, pořízených muţi, prokazatelně 58 (80%) muţů ţenatých a ovdovělých 

ţen je 23 (60%). 

     V Olomouci činí počet ţenatých muţů 90 (86%) a ţen-vdov 29 (73%). 

     Manţelský stav je potvrzen ve způsobu intitulace, kdy je ţena obvykle jmenována jako 

manţelka konkrétního muţe. Určení vdov a vdovců je uţ o něco komplikovanější. U muţů- 

vdovců se můţeme orientovat pouze podle odkazů určených dětem, vnukům, apod. Těchto 

odkazů však není mnoho (na Novém Městě praţském jsem našla 3 a v Olomouci pouze 4), 

takţe jsem je zařadila do skupiny ostatní. Vdovu pak poznáme podle intitulace, kdy je přímo 

označena jako „vdova“ či „pozůstalá ţena“ po muţi. Vyvstává ovšem problém, kam zařadit 

všechny ostatní u nichţ není těchto výše jmenovaných zmínek. Muţe měli navíc daleko větší 

šanci se po ovdovění znovu oţenit, u ţen-vdov to bylo mnohem sloţitější. Navrhuji tak 

všechny ostatní zařadit do skupiny ostatní, kdy tato skupina můţe zahrnovat jak svobodné, tak 

ovdovělé. V kaţdém případě tyto informace podléhají určitému zkreslení. 

 

 

 

Tab.1 - Vzájemný poměr testamentů muţů a ţen a jejich rodinného stavu na Novém Městě 

praţském a v Olomouci 

Město Muţi Ţeny 
Ţenatí 

muţi 
Vdovy 

Ostatní 

muţi ţeny 

Nové Město praţské 

 
65% 35% 80% 60% 20% 40% 

Olomouc 

 
70% 30% 86% 73% 14% 27% 

 

 

 

2. Exkurs – Socioprofesní skladba obyvatelstva 

     Dostatek majetku nebyl samozřejmě určující a nutnou podmínkou ke kšaftování. Ale kdyţ 

se podíváme podrobněji na postavení testátorů, pak vyšší sociální statut a větší materiální 

zázemí byly pro takové obyvatele dostatečnou pohnutkou pro učinění posledního pořízení. 

Méněmajetných zde příliš nenacházíme.  



 36 

     V této souvislosti si pokládám otázku, k jakým socioprofesním skupinám patřili 

novoměštští a olomoučtí testátoři a zda také ve svých závětech uvádějí původ svého jmění (po 

otci, matce či partnerovi).  

     Bohuţel původ majetku, jako příklad cituji: „ … veškerý statek můj 75 kop grošů od mého 

otce mně odkázaných i v knihách městských zapsaný …“.
60

 uvádějí testátoři velmi zřídka. 

Z celkového počtu 110 kšaftů z Nového Města praţského jsem nabytí majetku zaznamenala 

pouze pětkrát – 4x od otce a 1x po manţelovi. Ze 135 odkazů olomouckých jsem pouze ve 

čtyřech případech získala tyto údaje s tím, ţe dva kšafty udávají dědictví po otci a dvě vdovy 

ho obdrţely po manţelovi. 

     K jakým sociálním vrstvám patřili testátoři z obou měst? 

     Mezi olomouckými zůstaviteli převaţovali jednoznačně příslušníci předních měšťanských 

rodin. Nacházíme mezi nimi vinárníky, tedy majitele domů se šenkovním právem, dále 

pivovarníky (vlastníky domů s právem várečným), ale i rentiéry, kteří čerpali značnou část 

svých příjmů z věčných platů na svých nemovitostech, dále pak i kupce a kramáře. U těchto 

odkazujících je povolání uvedeno jen zřídkakdy. Ovšem díky objemu odkazovaného majetku 

– peněz či luxusních předmětů, šenkovního domu, pivovaru nebo úročných platů 

z nemovitosti a skutečnosti, ţe pořizovatel zasedal v městské radě, můţeme s určitostí říci, ţe 

jde spíše o vyšší vrstvu – tedy městský patriciát. Podle právě uvedených kritérií jsem z 

olomouckých testamentů vyčlenila pouze 28 (20%) takových, které odpovídají právě 

uvedeným skutečnostem. U dalších 35 odkazů je uvedeno povolání testátora – nalézáme zde 7 

řezníků, 4 cíchaře, 4 soukeníky, 2 lazebníky, 2 koţešníky a po jednom hřebenáři, prýmkaři, 

rybáři, sládkovi, sladovníkovi, tkanečníkovi, tobolečníkovi, kloboučníkovi, jircháři, kušaři, 

pasíři, pekaři a provazníkovi. Z necechovních řemesel pak přistupují 2 mlynáři, 1 zedník a 1 

zahradník. Jen 1 testátorka náleţela ke šlechtickému stavu – vdova po rytíři Markvartovi. 

Proto jsem iniciátory těchto 35 kšaftů zařadila jednoznačně ke střední řemeslnické třídě. 

Posledních 71 testamentů, díky podrobnému zkoumání obsahu (měřítkem jsou odkazy právě 

zmíněných řemeslníků a odkazy jiţ vyčleněného patriciátu), můţeme zařadit také mezi ty, 

které pořídila střední řemeslnická vrstva.  Podle právě zmíněných kritérií tak 20% odkazů 

pořídili olomoučtí patricijové a 79% jich odkázali řemeslníci, náleţející ke střední vrstvě 

obyvatelstva, i kdyţ velmi bohaté. Necelé 1% pak připadá na šlechtu (viz vdova po rytíři). 

Určit bezpečně postavení testátora jen podle odkazovaného majetku a vlastnictví určitého 

práva je opravdu nesnadné, neboť hranice mezi patriciátem a bohatou řemeslnickou vrstvou 
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můţe být velmi tenká a jsem si vědoma toho, ţe právě údaje o socioprofesním sloţení 

testátorů podléhají určitému zkreslení. 

     Analýzou 110 testamentů z Nového Města praţského mi značně usnadnila práci 

skutečnost, ţe u 68 závětí je jednoznačně uvedeno povolání či postavení kšaftovníka. 

Zvláštností oproti Olomouci jsou 2 odkazy, které učinili 2 podruzi (podruh mistra 

pivovarského a vdova-podruhyně). Ve výčtu kšaftujících řemeslníků nalézáme 7 sladovníků, 

6 pekařů, 4 řezníci, 4 koţešníci, 2 bečváři, 2 uzdáři, 3 hrnčíři, 2 krejčí, 1 kabátník, 1 barvíř, 5 

konvářů, 5 koţeluhů, 7 soukeníků, 4 koláři, 3 olejníci, 3 sudovníci, 3 mlynáři, 1 koţeluh, 1 

švec, 1 sedlář, 1 měšečník, 1 tobolečník a 1 valchář, Jen 9 testamentů hovoří o písařích a 

kramářích. Pokud tak porovnám závěti těchto 9 patricijů s těmi, u nichţ není zřejmé povolání 

či postavení kšaftovníka určit, pak podle výše uvedených kritérií lze ještě pouze 2 závěti 

přiřadit k těm, které byly pořízeny městskými patriciji. Všechny ostatní se tak logicky řadí 

k těm, které pořídili řemeslníci. Z těchto zjištěných skutečností vyvozuji takový závěr, ţe 

k městskému patriciátu náleţelo na Novém Městě praţském asi 10% testátorů a 89% tvořili 

řemeslníci. Jedno procento tak zbývá na městskou chudinu, v našem případě na podruhy (v 

tabulce označeni jako ostatní). 

     Jsem si samozřejmě vědoma toho, ţe vzhledem k torzovitosti pramenů mohou být tyto 

údaje značně zkreslené, ale ve své podstatě ukazují určitý rozdíl v sociální skladbě 

olomouckého a novoměstského měšťanstva. Na Novém Městě praţském tvořila drtivou 

většinu kšaftujícího měšťanstva střední řemeslnická vrstva jen s malým podílem patriciátu. 

V Olomouci byla situace podobná, většina testátorů náleţela k řemeslníkům, ale podíl 

patriciátu byl prokazatelně o něco vyšší, v našem případě přibliţně o 10%. 

 

 

Tab. 2 - Sociální postavení kšaftujících měšťanů na Novém Městě praţském a v Olomouci 

 

Město Patriciát Řemeslníci Ostatní 

Nové Město praţské 10% 89% 1% 

Olomouc 20% 79% 1% 
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3. Exkurs – morové roky z pohledu testamentŧ 

     Ačkoli nemůţe být počet testamentů naprosto věrohodným měřítkem mortality, přesto si 

lze na základě těchto čísel vytvořit určitou představu o rozsahu lidských škod, jaké mohla 

způsobit morová epidemie napadající přeplněná středověká města.
61

 

     Je jisté, ţe testamenty poskytují informace o bohatších, a většinou muţské vrstvě 

městského obyvatelstva, ale i tak je lze hodnotit jako prameny hromadné povahy. 

     V Olomouci vypukl mor v roce 1432 a z celkového počtu 135 kšaftů jsem našla pouze 2 

odkazy z tohoto roku (oba pořídili muţi). Jejich počet stoupl aţ v roce 1433, tehdy bylo 

pořízeno 7  kšaftů (přitom se roční průměr pohybuje mezi 3-4 kšafty). Příčinou je 

pravděpodobně skutečnost, ţe v Olomouci neměl mor tak dalekosáhlé důsledky jako na 

Novém Městě praţském nebo se měšťané zkrátka na takové eventuality připravili aţ 

následující rok. 

     Podle studií P. Raka
62

 propukla morová epidemie v teplých měsících, především v létě a na 

podzim. Z toho lze moţná usoudit, ţe teprve následující rok mohl být jakousi pojistkou pro 

doznívající epidemii moru. 

     Jiných výsledků dosahujeme, pokud se podíváme na testamenty Nového Města praţského. 

Praţské souměstí bylo zasaţeno morem v roce 1439 a skutečně počet testamentů v tomto roce 

značně stoupl. Z počtu 110 kšaftů jich hned 42 (38%) bylo pořízeno v roce 1439. Převládají 

testamenty pořízené muţi a to v procentuálním poměru 68:32 k testamentům, které v tomto 

roce pořídily ţeny. Navíc prokazatelně nejvíce v morovém roce odkazovali majetek ţenatí 

muţi (58%) a mezi ţenami je jmenována dokonce jedna „panna svobodná“. 

 

 

4. Exkurs – Zboţné odkazy, péče o chudé a nemocné 

     Smýšlení středověkých lidí směřovalo ke spasení duše. Dosaţení spásy duše se stalo 

vyvrcholením snaţení středověkého člověka při odchodu na onen svět. Cesty k jejímu 

dosaţení mohly být různé, cíl zůstával jediný. Jednou z cest ke spáse mohly být zboţné dary 

ve prospěch církevních institucí. Dary kostelům, klášterům, školám, duchovenstvu, špitálům 

na charitu se tak staly jedním z prostředků na této cestě.  Umírání bylo ve středověku součástí 

určitého rituálu řídícího se pevně stanovenými pravidly a součástí tohoto rituálu bylo i 
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uspořádání majetkových záleţitostí, které bylo prováděno prostřednictvím sepsání poslední 

vůle, tedy testamentu, čili kšaftu.
63

 

     Většinou byla cesta ke spáse vedena hlavně prostřednictvím finančních darů, několikrát 

zaznamenáváme rovněţ odkazy nemovitostí, v několika případech se setkáváme s odkázáním 

veškerého majetku. 

     Jako příklad uvádím ukázky 2 testamentů – olomouckého a novoměstského, oba jsou 

velmi podobné: „Marzka, relicta Martini zeleznyk, in Drozdyn, reale facit testamentum una 

cum Troyka, matre cius, sic, quo ipsis defunctis dentur pro remedio animarum (157 rb) 

suarum primo due marc. ad sanctum Franciscum pro edificiis celesie. Item ad sanctum 

Michaelem due marc. pro edificiis ceelesie. Item 2 marc. pauperibus ad monasterium ad unum 

calicem et unum ornatum. Et si quit in talibus tempore vite ipsorum dederint, hoc sequentes 

amici ipsarum non tenebuntur adinplere…“
64

 

     … „ V poručenství mém odkazuji na dílo a opravení kostelů dolepsaným tyto peníze 

k Matce boţí sněţné 1 kopu grošů, k sv. Václavu na Zderaz 1 kopu grošů, k Matce boţí na 

Botič půl kopy grošů, do Slovan půl kopy grošů, k sv. Michalovi do Opatovic půl kopy grošů, 

k sv. Kateřině půl kopy grošů, ţákům do školy na Zderaz 2,5 kopy na dřevo. A coţ by 

mimoto z mého statku zůstalo, aby poručnici moji rozdali chudým a nuzným lidem …
65

 

     Při analýze zboţných a charitativních kšaftů jsem postupovala následovně: Nejprve jsem 

vyčíslila počet těchto kšaftů zvlášť pro Nové Město praţské a zvlášť pro Olomouc a stanovila 

jejich poměr k celkovému počtu zkoumaných odkazů. Dále jsem veškeré zboţné odkazy 

rozdělila na peněţní a nepeněţní a ještě na podmíněné a nepodmíněné. 

     U peněţních odkazů se příjemci dostane do rukou finanční obnos, u nepeněţních pak 

hmotná věc. Někdy je však odkaz podmíněn, viz. ukázka olomouckého testamentu, kde 

čestný muţ a olomoucký občan odkazuje 40 kop grošů svému synovi, ovšem za podmínky, ţe 

pokud zemře, peníze budou rozděleny na stavbu kostela a chudým ve špitále, dále pak 

příbuzným: … „ … primo de omnibus rebus et bonis suis mobilius et inmobilius Wolfgango, 

filio suo, et orphano, 40 marc., residuum autem bonorum suorum uxori sue Margarete 

condicione tamen hac interposita, ut si et in quantum divina permissio ne permittente 
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orphanus tolleretur de medoi huius mundi, ut de illis 40 marc. pro edificio ecclesie sancti 

Maurencii dentur quinque, fratri suo Petro Lindenast quinque …“
66

 

     Rozdělení odkazů na peněţní a nepeněţní se zdá poměrně jednoznačné, ovšem v mnoha 

případech lze takový odkaz přiřadit k oběma kategoriím. Příkladem můţe být odkaz, kdy otec 

odkazuje dceři veškerý statek movitý a přikazuje jí, aby za 10 kop grošů klášteru dala zhotovit 

kalich. Takový odkaz přiřazuji k nepeněţním odkazům, protoţe jiţ zmíněný klášter 

neinkasuje peníze, ale za ně koupený kalich. 

     Pro potřeby kvantifikace a komparace jsem vyuţila nepodmíněné peněţní odkazy, aby tak 

bylo zřetelné, kolik peněz byli ochotni, bez jakékoli podmínky, do spásy své duše investovat 

testátoři na Novém Městě praţském a kolik v Olomouci. Jsem si vědoma toho, ţe zjištěné 

výsledky jsou opravdu jen orientační, ale pro potřeby této práce dostačující.  

     Při analýze zboţných odkazů jsem neponechala stranou ani testamenty, které pamatují na 

chudé a nemocné a zařazuji je do kategorie charitativní odkazy. Pozornost věnuji také poutím, 

které se testátoři chystali vykonat nebo v testamentech nařizovali zástupné vykonání pouti. 

Pro úplnost nevynechám ani hmotné odkazy – tedy předměty, které se ve zboţných odkazech 

vyskytovaly nejvíce a nakonec nadace, na které mysleli testátoři nejštědřeji.  

     Z celkového počtu 110 novoměstských závětí – je zboţných 74 (67%). Ţádnou podmínkou 

není zatíţeno 68 (78%) testamentů, z toho na nepodmíněné peněţní odkazy připadlo 51 (69%) 

závětí. Na péči o chudé a nemocné pamatovalo 48 závětí (65%). Díky utrakvistickému 

vyznání, které odmítalo víru v očistec, se v závětech měšťanů z Nového Města praţského 

nevyskytují ţádné odkazy poutí. 

     V Olomouci ze 135 závětí jsem vyčlenila 98 (73%) testamentů, které náleţí ke zboţným 

odkazům. Z toho je nepodmíněných peněţních rovno číslu 56 (57%). Na charitativní účely 

připadá 41 odkazů, tj. 42% z celkové počtu 98 zboţných odkazů. 

     Nejvíce ve svých odkazech pamatují na Novém Městě praţském na kostel sv. Petra na 

Poříčí (13x), na kostel sv. Štěpána na Rybníčku (13x), na kostel sv. Václava na Zderazi (9x) a 

na kostel sv. Jindřicha (dokonce 15x), podobně na klášter na Karlově (10x). Všechny výše 

jmenované instituce jsem zařadila mezi prestiţní kostely (z hlediska vysoké četnosti odkazů – 

10 a více odkazů) a mnohé další, jako například klášter na Slovanech, klášter sv. Kateřiny či 

sv. Ambroţe do skupiny ostatní kostely (četnost se pohybovala mezi jedním aţ třemi odkazy 

ke kaţdému z nich). Samostatnou pozornost, kromě charitativních odkazů (odkazů pro chudé 

a nemocné), věnuji ještě bekyním (důvodem je skutečnost, ţe odkazy bekyním se objevují jak 

                                                 
66

 SPÁČIL, V., SPÁČILOVÁ, L. (eds.), Památná kniha Olomoucká. Olomouc 2004, č. 546, s. 398. 



 41 

v Olomouci, tak i na Novém Městě), jakékoli jiné instituce jsem v testamentech Nového 

Města nenalezla. Do tabulky tak zaznamenávám právě zmíněné kategorie a k nim objem 

finančních prostředků, vţdy v kopách grošů úročného platu, kopách grošů v hotovosti a 

uherských florénech. 

 

Tab. 3 - Počet a objem peněţních zboţných odkazů na Novém Městě praţském 

Typ instituce Počet odkazŧ 
Kgč úročného 

platu 
Kgč 

Uherské 

florény 

Prestiţní kostely 60 12 kop 30 grošů 
164 kop 35 

grošů 
--- 

Ostatní kostely 37 4 kgr. 81k. 16 gr. 40 

Charitativní 48 6 kgr. 81 k. 30 gr. --- 

Bekyně 1 --- 1 kgr. --- 

    

     Na prestiţní kostel v průměru připadá na jednoho testátora zhruba 3 kopy grošů, na 

charitativní účely pak necelé 2 groše. Pro úplnost uvádím i nepeněţní, tedy hmotné odkazy. 

Na charitativní odkazy, vesměs chudým a sirotkům pamatovali novoměstští testátoři celkem 

57 postavy sukna (1 postav = 17,7 m). Kostelům a klášterům odkázaly 8 postav sukna, 5x 

víno, 4x knihy neboli „veškerou přípravu ke mši“, 2x olej, 3x svíce, 1x stůl, 10x dřevo na 

topení, 9x jídlo (zejména slaninu a hrách), 2x peřinu, 2x mešní roucho, 5x stříbrný kalich, 1x 

zaječí koţich a 1x celou vinici.  

     Olomoučtí testátoři pamatovali ve svých zboţných závětech na kostely, mendikanty, 

kláštery neţebravých řádů, laická zboţná bratrstva, ale také bekyně, samozřejmě na chudé a 

nemocné. Nezapomínali rovněţ na pouti, čímţ se výrazně odlišovali od testátorů Nového 

Města praţského. Je zřejmé, ţe katolické smýšlení obyvatelstva přikazovalo testátorům 

myslet na mnohé instituce, které se nalézaly ve městě i mimo něj, a z tohoto důvodu nelze obě 

města porovnávat. 

     Nejčastěji pamatovanou institucí v Olomouci byl nejvýznamnější farní kostel ve městě – 

kostel sv. Mořice. Odkazy tomuto kostelu se objevují ve více neţ dvou třetinách zboţných 

testamentů a jednoznačně několikanásobně převyšují všechny ostatní instituce. Z tohoto 

důvodu tak do skupiny prestiţních kostelů zařazuji pouze tento kostel, všechny ostatní, které 

jsou v odkazech zmíněny (nejvíce 10x), jako například kostel sv. Františka, sv. Bernarda nebo 

blahoslavené Panny řadím do skupiny ostatní kostely. Pro potřeby mojí práce tak do 

následující tabulky volím kromě dvou jiţ zmíněných kategorií odkazy charitativní, 
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mendikantské (odkazy konventům ţebravých řádů či observantům od sv. Bernarda) a větší 

pozornost věnuji ještě bekyním a poutím. Ty v závětech zmínili měšťané, kteří se chystali 

vykonat pouť či nařídili zástupné vykonání pouti. Celkový počet poutí k vykonání činí jednu 

pouť (jen jediná poutnice se rozhodla vykonat cestu do Cách) a poutí, které testátoři 

vyţadovali v zastoupení od těch, kterým svůj majetek odkazovali je roven 15 (8 do Cách, 6 do 

Říma, 1 do Mariazellu).   

 

Tab. 4 - Počet a objem peněţních zboţných odkazů v Olomouci 

Typ instituce Počet odkazŧ 
Kgč úročného 

platu 
Kgč 

Uherské 

florény 

Prestiţní kostely 57 37 kop 12 grošů 
620 kop 30 

grošů 
316 

Ostatní kostely 28 54 k. 45 gr. 92 k. 35 gr. 55 

Charitativní 41 10 k. 50 gr. 410 k. 20 gr. 172 

Mendikanti 28 19 kgč 175 k. 15 gr. 305 

Zástupné pouti 15 --- 21 k. 30 gr. 32 

Bekyně 3 16 gr. 10 k. 40 gr. 2 

    

      

     Na prestiţní kostel v průměru připadá na jednoho testátora více jak 10 kop grošů a na 

charitativní účely rovných 10 kop grošů. 

     Analýzu zboţných olomouckých odkazů uzavírám ještě malou sondou hmotných 

předmětů, které testátoři odkazovali. Na chudé, nemocné a sirotky pamatovali 33 postavy 

sukna a 4 postavy plátna. Kostelům odkázali ošacení a obuv 12x, jídlo 9x, koupel v lázních 

8x, stříbrný či pozlacený kalich 5x, olej 3x, voskové svíce 5x, ornát 2x a 2x dokonce celou 

nemovitost. 

     Lišily se testamenty muţů a ţen? Nepochybně se odlišovaly právě z hlediska zboţných 

odkazů. Olomoucké testátorky-ţeny pamatovaly ve svých závětech na církevní instituce i na 

chudé a nemocné o něco více neţ testátoři-muţi. Z celkového počtu 57 peněţních 

nepodmíněných odkazů na prestiţní kostel jich 33 připadá na ţeny a 24 na muţe. Rovněţ 

charitativní odkazy svědčí ve prospěch ţen, z počtu 41 odkazů je 24 pořízeno ţenami a 17 

muţi.  
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     Na Novém Městě praţském z 60 peněţních nepodmíněných odkazů je 36 sepsáno ţenami 

a 24 muţi. Ovšem v odkazech chudým je poměr téměř vyrovnán. Z celkového počtu 48 kšaftů 

jich 25 připadá na ţeny a 23 na muţe. 

     Odlišnosti mezi muţskými a ţenskými testamenty jsem zaznamenala rovněţ v odkazech 

movitých věcí. Ţeny odkazují především svůj oděv, šlojíře, kuchyňské vybavení a loţní 

vybavení. U muţů převaţují části muţského oblečení – kabátce či suknice, dále osobní zbroj 

(v odkazech ţen jsem tento fakt ani jednou nezaznamenala), nářadí a také koţichy.  

      

      

     Porovnáme-li se na testamentární praxi z hlediska zboţných odkazů, je na první pohled 

zřejmé, ţe olomoučtí testátoři odkazovali pro tyto účely vyšší peněţní částky (i kdyţ jsou tyto 

částky jen velmi orientační) a také pamatovali na větší mnoţství církevních institucí. Tento 

fakt si vysvětluji především náboţenským vyznáním – Olomouc se naprosto jednoznačně 

hlásila ke katolickému vyznání, kdeţto Nové Město praţské náleţelo k utrakvismu.   

 

 

5. Exkurs – Hmotné a peněţní odkazy do rukou osob příbuzných a 

nepříbuzných 

 

     Socioekonomické postavení kšaftujících olomouckých a novoměstských občanů jsem jiţ 

popsala výše a zbývá mi se zamyslet nad tím, komu (kromě církevních nadací, chudých a 

nemocných) testátoři odkazovali a co bylo předmětem jejich odkazů. Na základě zjištěných 

skutečností pak v následující kapitole popisuji výčet hmotných předmětů (kam zařazuji 

movitý i nemovitý majetek, obsaţených v odkazech, a snaţím se vytvořit alespoň přibliţný 

inventář pozdně středověké domácnosti na Novém Městě praţském a v Olomouci. 

     Z hlediska příjemců jsem odkazy rozdělila do následujících 4 skupin: odkazy blízkým 

příbuzným – manţelce, manţelovi a dětem, na odkazy ostatním příbuzným – matce, otci, 

bratrovi, sestře, zeti, snaše, bratranci, sestřenici, tetě, strýcovi a vnoučatům, na odkazy blíţe 

neurčeným osobám – buď jsou označeni pouze křestním jménem nebo termínem přátelé a 

poslední skupinu tvoří slouţící personál – děvečky, sluţebníci, kuchařky, ale také učni a 

podruzi. Podruzi sice tvoří určitou zvláštní skupinu, neboť často ţili v samostatné domácnosti, 

ovšem stejně jako sluţebníci vţdy v podřízeném postavení. 
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     Na Novém Městě pamatovali testátoři na své nejbliţší celkem v 69 závětech z celkového 

počtu 110 odkazů (62%). Pokud tuto analýzu ještě prohloubíme, pak na svou manţelku 

převádělo majetek 61 muţů – testátorů (55%) a manţelovi průkazně odkazovaly 2 ţeny – 

testátorky (2%). Na děti připadal majetek v 52 závětech (47%). „ … Petrovi, synovi mému 

odkazuji 2 sukně, jednu s koţichem králíkovým a druhou černou a všechno roucho loţní a 

k tomu list na 2 kopy grošů platu, Kateřině manţelce plášť můj nejlepší, potom cíchu na 

peřinu a dům s městištěm, pivovarem a sladovnou a se vším příslušenstvím…“
67

 

     Ostaním příbuzným přálo 50 závětí (45%) a na sluţebníky připadlo 19 odkazů (17%). Pro 

úplnost uvádím ještě 2 odkazy, které učinili podruzi. První připadá na podruha mistra 

pivovarského a druhý pořídila vdova podruhyně: „… oddávám po mé smrti Jankovi, synu 

Pikmoškovu a Duchkovi. synu přátelům mým 10 kop grošů. Potom odkazuji Margaretě 

v Odolené Vodě  vsi koţich beránčí, plášť, sukni šerou …“
68

 

     Dalším hlediskem pro studium těchto testamentů jsou odkazy peněţních částek a to buď 

v hotovosti nebo v úročných platech. Tady jsem pro porovnání testamentární praxe vybrala 

pouze odkazy peněţní nepodmíněné. Stejně jako u zboţných odkazů můţeme sledovat 

odkazy podmíněné a nepodmíněné. Odkazy podmíněné jsou zatíţeny nějakou určitou 

podmínkou, například otec odkazuje prvnímu synovi 20 kop grošů, pokud ale zemře, přejde 

tato peněţní částka na druhého syna, popřípadě na syna třetího, apod. V těchto případech 

postupuji tak, ţe za směrodatné povaţuji to, co otec odkázal prvotně, tedy 20 kop grošů 

prvnímu synovi. Podmínka k tomu připojená, mohla, ale také nemusela být v praxi splněna. 

Tedy do tabulky zaznamenávám odkazované peněţní částky, nezatíţené jakoukoli 

podmínkou, a to podle okruhu příjemců. Zaprvé jde o peníze, které připadly příjemci 

prostřednictvím úročných platů (úročné platy byly získávány obvykle zhodnocením většího 

mnoţství nemovitého majetku), zadruhé o peníze na hotovosti a to jednak ve stříbrných kgč a 

jednak ve zlatých uherských florénech. 
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Tab. 5 - Odkazy peněţních částek na Novém Městě praţském 

 

Okruh příjemců kgč úročného platu kgč uherské florény 

Blízcí příbuzní 28 k. 30 gr. 300 k. 50 gr. 74 

Ostatní příbuzní 12 k. 4 gr. 254 k. 30 gr. --- 

Blíţe neurčené osoby --- 64 k. 20 gr. --- 

Slouţící 30 k. 20gr. 54 k. 10 gr. --- 

 

 

     Pokud na blízké příbuzné myslelo 69 odkazů, pak na 1 odkaz připadá částka něco málo 

přes 4 kgč v hotovosti  (počítáno pouze v kgč). 

     Vzhledem k tématu mé práce jsou neméně důleţité odkazy hmotných, tedy movitých a 

nemovitých předmětů. I tady jsem postupovala obdobně jako u odkazů peněţních částek. 

Nejprve jsem se zaměřila na hmotné odkazy blízkým příbuzným – takových odkazů jsem 

nalezla celkem 119 a k tomu uvádím celkový počet odkazované věci: plášť 6x, oblečení (bez 

udání specifikace) 17x, stříbrný pás 2x, stříbrné lţíce 11x, sukně 16x ( z toho obyčejné 13x a 

podšité koţešinou 3x), peřina 23x, polštář 5x, poduška 16x, prostěradlo 22x, koţich 4x, prsten 

4x (1x zlatý, 1x stříbrný, 1x se safírem, 1x s granátem), konev 6x, kabátec 2x, pancíř 1x, 

samostříl 1x, sudlice 1x, pavéza 1x, ţelezný klobouk 1x, nádobí 2x, hrnce 2x, šlojíř 3x, košile 

2x, suknice 1x, mosazný svícen 1x, stůl 1x, sekyra 1x, almara 2x, ubrusy 3x, postavy plátna 

3x a truhla 1x. Ve většině hmotných odkazů testátoři odkazují svým blízkým rovněţ 

nemovitosti a to konkrétně v případě Nového Města dům s městištěm (městiště byla určitá 

výměra pozemku, nacházející se obvykle na lukrativním místě ve městě, tedy v centru města, 

blízko trţiště, apod.). Takových konkrétních odkazů jsem nalezla 54, ve třech případech 

dokonce testátor odkazuje 2 domy s městištěm najednou. Existují ale rovněţ odkazy, kde 

testátor odkazuje nijak nespecifikovaný „veškerý majetek svůj“. Takových případů jsem 

nalezla 19 a lze tak předpokládat, ţe i ve většině z nich byl dům předmětem odkazu. Z dalších 

nemovitostí byly odkazovány: pivovar 3x, sladovna 4x, vinice 9x, zahrada 3x, pole 1x, 

chmelnice 2x, mlýn 5x, dědina 1x a masný krám celkem 4x. K domu obvykle patřilo i 

hospodářství  a tak předmětem odkazu byla často domácí zvířata či obilí. Takových kšaftů 

jsem nalezla 17, z toho jich bylo určeno blízkým příbuzným 13. V nich bylo odkázáno 25 

prasat, 10 krav, 1 tele, 8 býků, 1 kůň, 1 ovce, 1 beran a k tomu ve dvou případech ječmen a po 

jednom případu oves, ţito a pšenice a ještě 19 varů piva, které mistři cechu sládkovského 

svým blízkým odkázali. 
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     Ostatním příbuzným byl dům odkázán pouze 6x a k tomu 1x pivovar a 1x sladovna. 

Nepříbuzným osobám jsem nalezla pouze 1 odkaz domu a 1 odkaz sladovny. Sluţebníkům 

ţádná nemovitost odkázána nebyla. Z nejvíce odkazovaného majetku movitého ostatním 

příbuzným osobám byly odkazovány koţich 7x, plášť 7x, peřina 6x, prostěradlo 11x, truhla 

3x, konev 1x, šlojíř 7x, sukně 13x, stříbrné lţíce 6x, kabátec 4x, nohavice 1x, cícha 1x, oděv 

8x, nádobí 1x, postel 1x, almara 1x, suknice 5x, poduška 2x, ubrus 4x, šuba 2x, kukla 1x a 

stříbrný pás 1x. K tomu ještě 5 koníků, 4 krávy, 5 ovcí. 

     Pokud porovnáme odkazované movité věci blízkým příbuzným a ostatním příbuzným, 

v některých případech se můţe zdát, ţe vzdáleným příbuzným testátoři odkázali více. Ovšem 

tento předpoklad je mylný, neboť v mnoha odkazech testátor pamatuje na své blízké blíţe 

nespecifikovaným odkazem, kde předává „veškerý majetek movitý i nemovitý“. Takových 

odkazů jsem nalezla celkem 12 a domnívám se, ţe tímto bylo odkázáno zkrátka vše, co 

testátor vlastnil – vybavení domu, oblečení, popř. to, co tvořilo jeho hospodářství. Rozhodně 

tak nelze movitý majetek jakkoli kvantifikovat a porovnávat z hlediska četnosti v odkazech 

mezi Novým Městem praţským a Olomoucí. Vyčíslení výše jmenovaného movitého majetku 

nám tak můţe pouze orientačně poskytnout obraz o tom, co středověká domácnost 

uchovávala. 

     Obdobně postupuji i při analýze olomouckých testamentů. Z celkového počtu 135 odkazů 

jich bylo určeno blízkým příbuzným 97 (72%) – manţelce odkazovalo majetek 67 testátorů – 

muţů a na manţela pamatovalo 5 testátorek – ţen. I zde dokládám příklad testamentu 

určeného osobám blízkým: „ Item die erber frau Dorothea von gutem willen gegeben drey 

rocke, eyn der neuen farbe, eyn swarczen und eyn plouen, alle gefuttert und zivu Kürssen, eyn 

wehyne und eyn marderyne, und zwene gürtel, ein mit Engels und den andern eyn plouen 

beslagen seidin borten, baide übergolt und eyn gros Karellen paternoster und 4 par ermel. 

Item bettgewandt, leilachen und ander hausgerethe und gefesse, zinnene Kandeln und 

schüsseln und auch silberin gefesse… Item Kristino Rüschel, seinem öhmen, auf der 

Krempnicz zwei hundert gild, an zwenczik güld geschaft seinem zweien sünem Lucas und 

Stanken …“
69

 Na ostatní příbuzenstvo připadlo 38 závětí (28%), na blíţe neurčené osoby 22 

(16%) a na sluţebnictvo 13 (10%) odkazů. Na rozdíl od novoměstských kšaftů tady testátoři 

nepamatovali na učně a nenalezla jsem ţádný odkaz, který by pořídila nemajetná osoba. Do 

tabulky rovněţ zaznamenávám peněţní odkazy nepodmíněné, a to v kgč úročného platu a 

v hotovosti. 
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Tab. 6 - Odkazy peněţních částek v Olomouci 

Okruh příjemců kgč úročného platu kgč uherské florény 

Blízcí příbuzní 15 k. 40 gr. 2593 k. 20 gr. 1562 

Ostatní příbuzní 8 k. 30 gr. 674 k. 36 gr. 66 

Blíţe neurčené osoby --- 373 k. 32 gr. 20 

Slouţící 1 k. 4gr. 66 k. 40 gr. --- 

 

 

     Vezme-li v úvahu, ţe na blízké příbuzné pamatovalo 97 kšaftů, pak na 1 odkaz by 

připadala částka něco mezi 26 aţ 27 kgč. Opět tak beru v úvahu pouze peníze na hotovosti 

v kgč. 

     Kromě peněz odkazovali rovněţ olomoučtí testátoři další movitý majetek. Ve výčtu 

blízkým příbuzným specifikuji tyto věci: plášť 23x (z toho 5x podšitý koţichem), sukně 8x, 

košile 1x, kalhoty 1x, kabátec 6x, šlojíř 8x, peřiny 10x, polštář 10x, nářadí 1x, cínové talíře 

1x, stříbrné talíře 1x, stříbrné šperky (bez specifikace) 1x, stříbrné poháry 7x, cínové mísy 

21x, dţbány 3x, knihy 1x, postavy plátna 7x, závěsy z hedvábí 3x, nůţ se zlatou rukojetí 1x, 

stříbrný pás 4x, koţený pás 1x, lţíce 26x, stříbrné mísy 1x, loţní prádlo 3x, koţich 8x, 

vojenská výstroj 3x, zlaté prsteny 3x, oblečení 3x, krunýř 1x, pozlacený pás 8x, litanie 

s psanými texty (pater noster) 3x, prostěradla 4x, necky 1x, cínové konvice 2x. 

     Nemovitosti, tedy dům, čítá 54 odkazů a k tomu „veškerý majetek“ ještě 26 odkazů. Dále 

je předmětem závětí masný krám 8x, celý lán polí 1x, půllán 4x a čtvrtlán 2x, hostinec 3x, 

vinice 5x, zahrada 3x, dvůr 3x, sladovnický dům 1x, mlýn 1x. K tomu připadá ještě 7 krav, 6 

koní, 2 telata, 9 prasat. Navíc 3 sudy piva a opět v 8 případech obilí (pšenice a ječmen) a 1 

vůz. Rovněţ se v několika případech objevuje „vybavení domů“ či „řemeslo koţešnické“ 

nebo „veškerý movitý a nemovitý majetek“. 

     Ve výčtu odkazů ostatním příbuzným se z nemovitostí objevuje 1 masný krám a 2 domy. 

Z věcí movitých specifikuji: stříbrný pás 5x, meč 1x, suknice 2x, klobouk 1x, plášť 4x, košile 

2x, sukně 2x, loţní prádlo 2x, koţich 1x, oblečení 1x, cínové mísy 1x, konve 1x, pánve 1x, 

prostěradlo 6x, cíchy 2x, stříbrné mísy 2x, tepaný nůţ 1x, stříbrné lţíce 9x, měšec 1x, čepice 

1x, kabátec 1x. 

     Za zmínku stojí ještě odkazy nemovitostí nepříbuzným osobám – tady pouze 1 masný 

krám a 1 zahrada a sluţebnictvu není odkázána ţádná nemovitost. Jen jednu zvláštnost jsem u 

odkazů sluţebným osobám zaznamenala v olomouckých odkazech, a to odkaz rámu 

k upevnění plátna. 



 48 

     Odkazy sluţebnictvu však nejsou v ţádném případě zanedbatelné. Na Novém Městě 

praţském pamatuje na své sluţebnictvo 18 testátorů (9 muţů a 9 ţen), tzn., ţe skoro kaţdý 

pátý odkaz je určen děvečce či pacholkovi. Nejštědřeji odměňuje svou děvečku vdova po 

olejníkovi, která jí odkazuje 10 kop gr., k tomu ještě 5 cínových talířů, 1 dřevěnou truhlu, 2 

peřiny, 2 pláště, 1 šlojíř a 2 konve. 

     V olomouckých testamentech jsem nalezla jen 10 odkazů, směřujících ke sluţebnictvu, 

tzn., ţe jen kaţdý třináctý kšaft je určen těmto osobám. Mezi těmito testátory je 6 muţů a 4 

ţeny. Nejbohatěji je odměněna děvečka částkou 50 hřiven, kterou jí odkazuje vdova po 

kramáři. 

     Jsem si vědoma toho, ţe i analýzy hmotného majetku podléhají určitému zkreslení a to 

díky odkazům typu „veškerý movitý majetek“ nebo „dům se vším vybavením“ apod., nelze 

jednotlivé věci z hlediska mnoţství v rámci obou měst – Olomouce a Nového Města 

praţského porovnávat. Pokud bych měla obě města srovnávat, pak je to moţné pouze 

z hlediska peněţních odkazů. Na první pohled je zřejmé, ţe olomoučtí testátoři byli ve svých 

odkazech štědřejší, i kdyţ propočty finančních částek na 1 odkaz jsou opravdu hodně 

orientační. Tuto skutečnost přisuzuji jednak tomu, ţe na kšaftování v mnou analyzovaných 

odkazech, se v Olomouci podílel ve větší míře olomoucký patriciát (asi o 10%), ale hlavně se 

domnívám, ţe největší vliv na ţivot měšťanů měl hospodářský vývoj ve městě. Z toho lze 

konstatovat jediné, ţe totiţ hospodářský růst Olomouce měl jednoznačně vliv na akumulaci 

většího mnoţství bohatství do rukou měšťanů a naopak stagnace, či velmi pozvolný růst 

hospodářství na Malém Městě přinášel měšťanům značně menší zisk. 

    

2. 4 VYBAVENÍ MĚŠŤANSKÝCH DOMÁCNOSTÍ NA 

ZÁKLADĚ TESTAMENTŦ NOVÉHO MĚSTA PRAŢSKÉHO A 

OLOMOUCE V 15. STOLETÍ 

 

      Na základě testamentů měst Olomouce a Nového Města praţského byl nejčastěji 

odkazovanou nemovitostí dům. Dům byl ukázkou sociální prestiţe majitele. Rozdíly mezi 

druhy měšťanského obydlí tkvěly nejen ve výzdobě, nýbrţ i v rozsahu a ve výstavnosti, někdy 

i stavebním materiálu. Patricijské domy jsou v 15. století uţ stavěny z kamene, někdy 
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dokonce z cihel. Městský dům je pevně spjat s pozemkem, na němţ stojí
70

 – v novoměstských 

testamentech je uváděn jako „dům s městištěm“. 

     V praţských městech bychom v 15. století objevili na domech domovní znamení, která 

slouţila příchozím k lepší orientaci v husté městské zástavbě. Znamení nesla převáţně 

heraldické figury (hvězdu, jelena, klíč, půlkolo, koně, korunu, kozla) nebo symboly 

náboţenské (anděla, beránka, kříţ). Tato znamení, malovaná na dřevě, plechu či do omítky 

charakterizovala dům i jeho majitele v době, kdy se ještě nevţila příjmení (Václav od Kaprů, 

aj.).
71

 

     Do domu patřil nábytek, který byl ovšem ještě velmi málo početný a v testamentech  je ve 

větší míře uváděn zřejmě jako „veškeré vybavení domácnosti“ bez konkrétní specifikace a to 

v obou sledovaných městech. Jen v několika málo odkazech se v obou městech shodně 

setkáváme s odkazem postele, stolu, truhly či almary. U stolu se shromaţďovala rodina (nebo 

i čeleď) nejen k jídlu, ale téţ ke společnému besedování, k rozjímání, k modlitbě. Podobně 

jako u stolu se scházela rodina rovněţ u lůţka, ovšem za jiných okolností. Šestinedělka 

přijímala na posteli návštěvy, u „smrtelného loţe“ se shromaţďovala rodina umírajícího, také 

vdově bylo často na posteli vyslechnout slova útěchy a soustrastí. Řemeslně nejsloţitější 

bývalo zhotovení truhly, jeţ slouţila k ukládání šatů, šperků, peněz i vzácnějšího nádobí, 

zavřená pak mívala i funkci sedacího nábytku nebo lůţka. Ve třech olomouckých odkazech se 

setkáváme se závěsy z hedvábí, které obvykle zdobně oddělovaly prostor v místnosti, ale 

pouze v patricijském prostředí.
72

 

     Velice často odkazovaným majetkem měšťanů v Olomouci i na Novém Městě bylo 

oblečení. Zahraniční kupci přiváţeli na městské trhy stále větší mnoţství nádherných 

barevných látek, které lákaly především bohatší měšťany. Stoupenci české reformace nabádali 

měšťany ke střízlivé umírněnosti a rovněţ vládnoucí vrstvy leckdy v některých městech 

zasahovaly do odívání s tím, ţe trvaly na vnějším odlišení rozličných sociálních skupin 

ţijících ve městech. Na jedné straně byly ovšem předpisy, na druhé straně kaţdodenní ţivot, 

který vábil k obcházení přísných řádů a ustanovení. Šaty byly ovšem drahé a tak se jich 

v truhlách měšťanů vyskytoval jen malý počet.
73

 Předmětem odkazů je v obou městech šat, 

nazývaný sukně. Ty nosily ţeny. A v testamentech jsou specifikovány jako sukně „černé“ či 

„šeré“, coţ znamená, ţe byly zhotovovány nejčastěji z tmavého sukna. Kvůli tepelné ochraně 
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mívala sukně podšívku, v zimě koţešinovou. V novoměstských kšaftech je oblečení 

specifikováno jako „roucho chodící“ a „roucho loţní“. Lze tak předpokládat, ţe předmětem 

odkazů mohlo být i oblečení na spaní. V olomouckých kšaftech ovšem nic podobného 

nenalézáme. Z muţského odění se v testamentech obou měst nejvíce odkazují suknice, 

kabátec a v několika případech i nohavice. Rozdíl mezi suknicí a kabátcem byl ten, ţe kabátec 

byl na rozepínání a suknice se navlékala přes hlavu. Muţská suknice byla krátká a doplňovaly 

ji přiléhavé nohavice, které zastupovaly kalhoty, punčochy a leckdy i obuv. Oblečení ţen a 

muţů doplňoval ještě svrchní oděv – plášť nebo koţich, to podle ročního období a odkazovali 

si je navzájem muţi i ţeny. Pláště měly různý střih, uchycen byl řemenem přes prsa, postupně 

se spínal knoflíky, řetízkem, háčky či sponami. Pláště bohatých patricijů byly lemovány 

koţešinou, podšívané plátnem či brokátem. V zimě se nosily koţichy různým střihů a 

slavnostnější šuby, většinou podšívané odlišnou látkou nebo i koţichem. 

     Jen ojediněle odkazují měšťané v obou městech klobouk a čepici a to i přesto, ţe měli, 

především muţi v pokrývkách hlavy velký výběr (klobouky, čepice, kukly, točenky a 

barety).
74

 Doplňkem ţenské módy byl šlojíř, který byl v testamentech často odkazován. 

Jednalo se o obdélnou roušku, závoj, jímţ si ţeny ovíjely hlavu. Byl zhotovován ze zdobných 

drahých látek. 

     Za zmínku stojí rovněţ vojenská výstroj, která v 15. století často patřila do osobního 

vybavení měšťana a je nedílnou součástí olomouckých i novoměstských kšaftů. Jmenovitě se 

tady objevuje krunýř, pancíř, samostříl, sudlice, pavéza, rukávce, ţelezná přilba či ţelezný 

klobouk. V některých odkazech se dovídáme pouze o „vojenské zbroji“. Zbrojní výrobou se 

zabývala specializovaná řemesla – platnéři, helméři, brníři, mečíři, apod. Uplatnění těchto 

řemeslníků se značně zvýšilo v praţských městech za husitských válek. 

     K vybavení měšťanské domácnosti v 15. století nepochybně patřilo i „loţní prádlo“. Tímto 

termínem je vyznačováno v testamentech obou měst, jindy je přesně specifikováno jako 

peřiny, polštáře, podušky, prostěradla či povlečení a to svědčí o stále se rozvíjející bytové 

kultuře, i kdyţ prozatím jen u bohatších vrstev městské společnosti. 

     Dalším znamením zámoţnější městské domácnosti jsou ubrusy, které jsou rovněţ 

předmětem některých odkazů a to více na Novém Městě neţ v Olomouci. Nahlédneme-li dále 

do soupisu majetku kuchyňského či stolního vybavení, spočítáme i desítky cínových talířů, 

konví, mís. Cín je vnějším odznakem zámoţnosti a ne náhodou se cínové talíře počítají mezi 

tzv. hrdé nádobí po boku lţic a misek zlatých a stříbrných. Samozřejmě se vedle cínového 
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nádobí stále objevují i dřevěné talíře a mísy.
75

 Ke stolování vedle nádobí patřili i noţe a lţíce. 

Tepaný nůţ je i v jednom případě předmětem odkazu olomouckého měšťana. Zato stříbrné 

lţíce, v některých odkazech označované jako „tepané“ lţíce, bychom mohli počítat na desítky. 

Všeobecně nůţ na stole slouţil na krájení masa a chleba, lţíce k nabírání potravy z mísy. 

Maso se kladlo na chleba nebo na talíř a do úst se vkládalo oběma rukama. Lţíce ze dřeva 

nebo kovu mívaly krátkou rukojeť a drţely se v pěsti (jak to dnes vídáme u malých dětí). Byly 

mělké a slouţily převáţně k nabírání kašovité potravy. Kovové lţíce se zhotovovaly z cínu, 

bronzu, mosazi a ţeleza. Někdy bývaly na drţadle zdobené figurálními nebo rostlinnými 

motivy. K slavnostním panským příborům patřily lţíce zdobené vzácným kovem nebo 

stříbrné.
76

 

     Základním inventářem domácnosti byly různé typy kuchyňské a stolní keramiky – hrnce, 

dţbány, láhve, poháry či mísy a talíře. V odkazech obou měst se objevují hlavně dţbány a 

hrnce, v olomouckých odkazech dokonce nalézáme 2 sádelníky, které tady zřejmě představují 

hrnec k ukládání potravin, v tomto případě sádla. Vedle keramických hrnců se v olomouckých 

kšaftech objevují i pánve, kovové nádoby, slouţící rovněţ k přípravě jídel. 

     V několika odkazech novoměstských i olomouckých testátorů je předmětem odkazů nijak 

blíţe nespecifikované „nádobí“. Můţeme se tedy pouze dohadovat kolik, a které druhy nádobí 

měl testátor na mysli. Domnívám se ale, ţe v lépe situované měšťanské rodině převládaly 

takové kousky nádobí, které byly právě výše zmíněny a k tomu se mohly na stolech objevovat 

i výrobky ze skla. Vzkvétající domácí výroba i zahraniční dovozy zabezpečovaly přísun 

skleněných číší, pohárů a nádobek na trh. Sklo se tak stávalo hojně uţívané i v domácnostech 

městských řemeslníků.
77

 

     V souvislosti s kulturou vaření a stolování je myslím důleţité zmínit se i o měšťanské 

stravě. Ostatně i v některých testamentech obou měst nalézáme odkaz na jídlo. Většinou jako 

odkaz pro chudé a nemocné a z potravin je konkrétně jmenován hrách a slanina. Měšťanská 

tabule byla samozřejmě mnohem bohatší a strava odpovídala, stejně jako ošacení, sociálnímu 

postavení strávníka. Na stole bohatých měšťanských rodin nechyběly moučné výrobky – 

chléb, calty, šišky, škubánky či různé druhy kaší, také vánočky nebo koláče. Na stůl patřilo 

rovněţ maso – hovězí, vepřové, skopové, drůbeţí a nechyběly v hojné míře ani ryby. Vše 

doplňovala mléčná strava, tedy mléko, především kyselé, sýry a tvaroh. Ze zeleniny 

přicházelo na stůl hlavně zelí, protoţe se dalo nejlépe konzervovat – kysáním, ale také 
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kořenová zelenina nebo cibule. Z ovocných plodů se nejvíce konzumovaly jablka a hrušky, 

ale také višně, slívy, ořechy nebo maliny, jahody a borůvky, z nichţ se zpracovávala povidla. 

Ukazatelem honosné kuchyně bylo koření – kmín, pelyněk, muškát, máta, majoránka, kopr, 

libeček či bazalka a šalvěj. Hojně se vařila jídla luštěninová a důleţitou sloţkou mnoha 

sladkých jídel byl med. Pilo se pivo, víno, ale také medovina a koncem 15. století i v hojnější 

míře pálenka. Oběd i večeře bohatších měšťanů mnohdy sestávala i z několika chodů.  

     Bohatý měšťanský ţivot představoval spoustu radovánek – hry, zábavy, slavnosti a to o 

nedělích a svátcích. Nelze ovšem zapomenout na duševní ţivot měšťanů – četbu knih. Knihy 

patří také mezi odkazované předměty olomouckých i novoměstských testátorů i  kdyţ spíše 

v omezené míře. Vzdělání a dosaţení jistého stupně dobově uznávané kultivovanosti 

dovolovalo některým měšťanům zařadit se do širšího společenství vzdělanců. Někdy byly 

aktivní kulturní zájmy u měšťana pouze odrazem snahy nezůstat pozadu za ostatními 

sousedy.
78

 O četných měšťanských librářích se dovídáme spíše aţ v 16. století, ale 

nepochybně uţ v 15. století se v měšťanských domácnostech nalézaly knihy, podle odkazů 

hlavně s náboţenskou tematikou. Další testamenty pak hovoří o odkazech peněz na nákup 

knih v obou sledovaných městech shodně ve formulaci „ţákům na knihy“, v jednom 

novoměstském kšaftu je pak tato formulace ještě doplněna „ţákům na knihy, z nichţ budou 

mše zpívat“. 

     Oděv měšťanů jsem jiţ zmínila a k němu náleţel i skvost, šperk, klenot. O vybavení 

měšťanských domácností těmito ozdobnými předměty svědčí některé testamenty a to jak 

v Olomouci, tak i na Novém Městě praţském. V odkazech se objevují stříbrné i zlaté prsteny, 

na Novém Městě jsou ještě blíţe specifikovány jako  „prsten se safírem“ a „prsten 

s granátem“. Dalším hojně odkazovaným darem byly stříbrné a pozlacené pásy. Ty byly 

naprosto nezbytnou součástí i módním doplňkem, nepochybně mnohdy i uměleckým kusem. 

Jak obrovské byly rozdíly mezi obyčejným a skvostným pásem, ukazuje nejlépe jejich cena. 

V polovině 15. století se pásy prodávaly za 1 aţ 2 groše, ale pozlacený pás za 23 kopy. Ţeny 

zdobily své pásy výšivkami, cetkami a perlami a přivěšovaly na ně nejčastěji růţence 

z přírodních korálů, jantaru, kamenů, perel nebo skleněného šmelce. K pasu mívaly 

připevněna i vonná jablíčka a nádobky s vůní.
79

 Na opasku se dále nosily váčky, měšce či 

tobolky. I v měšťanských kšaftech olomouckých nalézáme 1 odkaz na měšec. Měšec býval 

zpravidla koţený, obalený pletivem z měděných krouţků a slouţil jako příruční váček – 
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taštička. Obsahoval kromě mincí také vlastní nůţ a lţíci, u muţů břitvu a u ţen mnohdy nůţky 

a další nezbytnosti.
80

 

     V závěru chci ještě zmínit odkazy takových předmětů, jako nářadí (blíţe není 

specifikováno) v 1 olomouckém kšaftu a naproti tomu odkaz 1 sekery v testamentu 

novoměstském. Dále odkaz na 1 ks necek a jiţ jedenkrát zmíněný rám k upevnění plátna, 

který odkázal olomoucký testátor osobě nepříbuzné. 

     Porovnáme-li převáţně bohaté měšťanské domácnosti obou měst, které jsem sestavila na 

základě testamentů z 15. století, pak lze udělat jediný závěr – domácnosti jsou svým 

vybavením často shodné nebo velmi podobné. Převaţují v nich předmět denní spotřeby, ale 

také mnohé zboţí luxusní, které bylo pro bohaté měšťanské prostředí v 15. století typické. 

Kvantifikace takového zboţí ve prospěch některého ze sledovaných měst je myslím zbytečná, 

neboť souvisí především se sociální skladbou testátorů a rovněţ s hospodářským postavením 

města. 
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ZÁVĚR 

     Cílem mé práce, který jsem si kladla na začátku, bylo poznat v jistém směru mentalitu 

měšťanské společnosti v 15. století, především z hlediska vlastnictví majetku, 

socioekonomického postavení a i to, jak měšťané pamatovali na spásu své duše, a to vše na 

základě testamentů dvou měst – Olomouce a Nového Města praţského v 15. století. 

     V souvislostí s testamentární praxí jsem si kladla několik otázek, které jsem se ve své práci 

postupně pokoušela zodpovědět. 

     Určitým problémem je ovšem torzovitost a věrohodnost odkazů a tak jsem si vědoma toho, 

ţe v některých závěrech musím počítat s určitým zkreslením výsledků. 

     Zaprvé jsem provedla rozbor testamentů z hlediska rodinných struktur. O otázce rodinného 

stavu testátorů vypovídají některé testamenty nepřímo a některé bohuţel vůbec. Poměrně 

jednoznačně jsem určila ţenaté muţe a ţeny ve vdovském stavu. Vdovce a svobodné jsem pro 

nedostatečnou vypovídací hodnotu pramenů sloučila do jedné skupiny.   

     O nabytí majetku testátorů vypovídají testamenty jen velmi skromně a to jak v Olomouci, 

tak i na Novém Městě praţském. Právní praxe pozdního středověku tuto skutečnost zřejmě 

nevyţadovala. Z důvodu malé četnosti těchto informací jsem nemohla přistoupit ke 

kvantifikaci původu majetku kšeftujících. 

     Dále jsem se zaměřila na skutečnost, ţe morová léta, potaţmo zvýšená mortalita, vedly 

k nárůstu kšaftů. Tady jsem  byla úspěšná jen částečně. Pouze na Novém Městě praţském 

jsem skutečně zaznamenala značný nárůst kšaftů v roce 1439, kdy propukl v praţském 

souměstí mor. V Olomouci je povaţován rok 1432 za rok morový, ale do testamentární praxe 

se jakákoli zvýšená mortalita nijak nepromítla. Nárůst pozoruji aţ v následujícím roce, kdy 

moţná teprve důsledky mortality doznívaly. 

     S největším problémem jsem se potýkala při zjišťování socioprofesního postavení 

měšťanů, protoţe většina testamentů, především v Olomouci, o této skutečnosti vypovídá jen 

nepřímo. Tady jsem jen velmi podrobnou analýzou jednotlivých testamentů dospěla k závěru, 

jehoţ výsledky výše prezentuji, ale i tady musím počítat s jistým zkreslením. 

     V další části práce jsem se zaměřila na rozbor zboţných odkazů. Provedená analýza 

vypovídá jednoznačně o institucích, které byly příjemci odkazů a vypovídá rovněţ mnohé 

skutečnosti o pomoci chudým a nemocným, ale srovnání této praxe v rámci obou měst není 

snadné, neboť jsou tady především rozdíly v náboţenském vyznání, které jsou zcela zásadní. 

V rámci zboţných odkazů jsem tak dospěla k jedinému závěru, ţe olomoučtí testátoři 
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investovali do spásy své duše mnohem více finančních prostředků, neţ iniciátoři závětí na 

Novém Městě. 

     Největší pozornost, vzhledem k zadání práce, jsem věnovala analýze testamentů z hlediska 

odkazů movitých a nemovitých věcí osobám příbuzným, nepříbuzným a sluţebným. Na 

základě tohoto rozboru jsem sestavila inventář pozdně středověké domácnosti. Testamenty o 

domácím vybavení hovoří často velmi konkrétně a je tak naprosto reálné vytvořit věrohodný 

obraz o tom, jak byla vybavena domácnost v 15.století na Novém Městě praţském  

v Olomouci.  

     Studie dokázala, ţe rozbor testamentů měl mnohá úskalí a také poměrně časově náročnou 

přípravu, ale rovněţ je třeba zdůraznit, ţe testamenty díky své obsaţnosti a charakteru 

dochování v dlouhých časových řadách jsou vynikajícím pramenem pro poznání ţivota 

jednotlivců i celého města ve vrcholném středověku. 
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