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1. Úvod 
 

Královské město Plzeň je druhé největší město v Čechách s bohatou historií sahající až do přemyslovských 
dob. Proslula především jako významné řemeslně obchodní a později průmyslové středisko, které tržně 
propojovalo české země se západními sousedy. Její bohatství jí vždy umožňovalo pestrý kulturní a duchovní 
život. Na jejím území, nevelkém jak to v případě měst až do novověku bylo, provozovaly svoji činnost tři 
městské kláštery: klášter dominikánů, klášter dominikánek a klášter františkánů. Nabízely své duchovní 
služby měšťanům a ti je přijímali. Nejen tedy stavby samotné náležely do městského prostoru a 
spoluvytvářely ho, ale i členové klášterních komunit byli součástí městské společnosti. Na konci 18. století 
po pěti stech letech své existence musely náhle klášterní komunity městskou společnost opustit. Lze 
předpokládat, že jejich odchod znamenal změnu, kterou zdejší městská společnost dozajista zaznamenala a 
pocítila. V literatuře, jež o dějinách Plzně vyšla, jsem doposud nenarazila na práci, která by se komplexně a 
do hloubky zabývala samotnými kláštery, natož jejich rušením.  Dostupné práce nejčastěji vycházely od 
konce 19. století do doby druhé světové války. Týkaly se především jednotlivých domů se zaměřením na 
historiografii a stavební vývoj. V období po válce a hlavně v době komunistické diktatury se pochopitelně 
zájem badatelů obrátil k jiným než církevním tématům a pramálo se věnoval duchovnímu životu městských 
obyvatel a řádovým komunitám. Jedinou výjimkou nám může být práce Suché mapující historii budovy 
bývalého kláštera dominikánek.1 Překvapivě ani po revolučním převratu v roce 1989 nedošlo k významné 
změně. Dostupné jsou stručné a jednostranně zaměřené články v turistických průvodcích, tematických 
encyklopediích, příspěvky do odborných regionálních periodik, ale rozsáhlejší monografie chybí. Zmíněné 
texty se zaměřují přednostně na stavební vývoj památek, a pokud se zabývají historií komunit a jejich 
životem v klášterech a ve městě, opírají se o výše zmíněné práce předválečných historiků. Velmi vágní a 
často nepřesné či zavádějící informace nalézáme o dnes neexistujícím klášteře dominikánů. Informace o 
klášterech dominikánek a františkánů jsou již dostupnější. Klášter dominikánek patří mezi nejhodnotnější 
plzeňské barokní stavby a v jeho prostorách je provozována státní vědecká knihovna. Za zvýšený zájem o 
klášter františkánů vděčíme především plzeňskému biskupovi Mons. Františku Radkovskému a bratrům 
Soukupovým, panu architektu Janu Soukupovi a Mons. Emilu Soukupovi, faráři při katedrále sv. Bartoloměje 
v Plzni, kteří se zasadili o rekonstrukci stávajícího objektu. Po jeho úspěšné opravě se v jeho prostorách 
mohla usídlit kancelář farního úřadu při katedrále sv. Bartoloměje a diecézní muzeum. Nepřehlédnutelné 
stavbě se podařilo vrátit život a naplnit opět její funkci společenskou, kulturní a v neposlední řadě duchovní. 
Přesto historie života ve zdejších klášterech dosud nabízí badatelům široké pole působnosti a určitě si 
zaslouží hlubší poznání. 

Když mně z čiré náhody padl do rukou původní soupis františkánských řeholníků vyhotovený pro potřebu 
českého gubernia roku 1787 při redukci členů konventu, rozhodla jsem se shromáždit prameny stejné 
povahy i ze zbývajících dvou klášterů, a dozvědět se tak více o nejpohnutější kapitole jejich existence. Mým 
cílem bylo seznámit se blíže s komunitami, jež kláštery obývaly. Samozřejmě stranou mého zájmu nezůstal 
ani samotný průběh rušení klášterů a v neposlední řadě přístup města Plzně ke zrušení těchto řádových 
institucí. 

Cílem mého bádání je tudíž zodpovědět dvě výzkumné otázky, které jsou spolu provázané: Co vypovídají 
úřední soupisy členů konventů o rušení plzeňských klášterů za Josefa II.? Předpokládám, že při hledání 

                                                             
1 Milada Suchá, Plzeňské Klementinum (Historie jedné budovy), in: Minulostí Plzně a Plzeňska III., vydáno v Plzni Krajským 
nakladatelstvím roku 1960. 
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odpovědi získám dostatek dat k tomu, abych mohla alespoň nastínit odpověď i na druhou výzkumnou 
otázku: Jaký přístup mělo k rušení místních klášterů město Plzeň? 

Svoji práci dělím do dvou větších celků.  V první části se zabývám obecně rušením klášterů. Na začátku 
sleduji, jaký dějinný vývoj rušení předcházel od doby protestantské reformace až po samotnou vládu 
Josefa II. Smyslem této kapitoly je ukázat, co císaře vedlo k takovému ráznému a rozsáhlému 
sekularizačnímu konání a o co ho opíral. Pro řádné teoretické zakotvení práce následuje též popis 
samotného procesu rušení, práce výkonného aparátu českého zemského gubernia, nakládání s majetkem 
řádů a zaopatření propuštěných řeholníků. 

Ve druhé části práce jsem přistoupila k samotné Plzni a zdejším klášterům, které jsou jádrem mého 
výzkumu. Tuto část otevírám shrnutím dějin klášterů v kontextu se samotnými církevními dějinami města, 
se kterými byly nerozlučně provázané. Myslím, že historii těchto institucí je třeba poznat, abychom 
pochopili, jaké postavení ve městě kláštery zastávaly, jak ovlivňovaly jeho chod, jaké vztahy navazovaly a 
jak je město přijímalo. Druhá část je potom věnovaná samotnému rušení klášterů a samostatnému 
výzkumu, který se opírá o práci s původními prameny.  

Celou práci uzavírám vlastními závěry, které vycházejí z práce s prameny v kombinaci s literaturou.  

Toto rozdělení práce jsem zvolila úmyslně. Vzhledem k tomu, že se jedná o bakalářskou práci, tudíž práci 
startovní, pojala jsem ji jako přípravnou studii k další výzkumné práci. Nejprve jsem se rozhodla shromáždit 
a co nejpřehledněji rozčlenit dostatečnou faktografickou základnu údajů. Z tohoto materiálu jsem následně 
vyvodila prvotní závěry. Do budoucna se chystám na těchto základech stavět, zaměřit se na hlubší pohled 
do každodennosti klášterních komunit a na jejich vztah s městem. Tyto pohledy bych se poté jala tematicky 
rozpracovat v určité oblasti (vzdělání, vyrovnání se s novým životem, prožívání zrušení kláštera řeholníky a 
plzeňskými měšťany atd.). 
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1.1. Použité prameny a jejich kritika 
 
Pro práci jsem se rozhodla využít písemných pramenů. Jedná se o čistopisy tabulek, ve kterých jsou 

uvedeny soupisy členů konventů. Vznikly během jejich rušení na žádost královského zemského gubernia. 
Jednalo se tudíž o písemnosti institucionálního původu, které vznikly konáním veřejné instituce. 2  Tabulky 
měly za úkol guberniální úředníky informovat o počtu členů konventu a jejich základní charakteristice 
(nejčastěji o věku, místnímu původu, hodnosti, dovednostech, znalostech a zkušenostech a zdravotní 
stavu), proto aby mohl být řeholník zařazen po zrušení konventu na novou pozici, nebo mu byla přiznána 
penze. Tyto tabulky sloužily jako přílohy úředních záznamů (protokoly, žádosti a vyjádření samotných 
konventů, řádových provinciálů, krajských úřadů, českého gubernia a dalších v tomto procesu se účastnících 
jedinců a institucí). Původně jsem nezamýšlela tyto úřední zprávy procházet, ale nakonec jsem k jejich 
bližšímu prostudování musela přistoupit, protože se bez nich nedají pochopit základní souvislosti. 
Bezpochyby mají větší vypovídající hodnotu než samotné tabulky a pomohou dotvářet obraz zkoumané 
komunity. Práce s nimi umožní lépe rekonstruovat samotný proces a průběh rušení jednotlivých klášterů. 
Celkově tyto záznamy tvoří aktový materiál nesoucí úřední hlášení nadřízené či výkonné instituci, nelze 
ovšem pominout jejich evidenční hodnotu, vždyť jak uvádí Hroch: „Mnohé (prameny) měly poslání 
víceúčelové, a tak jejich vřazení do jedné skupiny není výlučné, řídí se v tomto případě dominantou jejich 
společenské funkce...“.3  

Získané prameny jsem zpracovala za účelem interpretace. Napřed bylo nutné zvládnout konkrétní dobové 
písmo a přečíst jej. Musím se na tomto místě přiznat, že právě z tohoto důvodu jsem si vybrala úřední spis, 
navíc formátovaný do tabulky. Doufala jsem, že mi tato forma snáze umožní proniknout do studia raně 
novověkých pramenů a rozluštit je. Veškeré záznamy jsou psané německou novogotickou kurzívou, pouze 
v případě strojově tištěných listin novogotickým písmem tiskovým. Jména řeholníků a jejich tituly (např. 
v rámci konventů) jsou psány humanistickou kurzívou. Prameny jsou psány v německém jazyce, který byl 
úředním jazykem císařského dvora. I když se jedná o němčinu užívanou v 18. století, která dnes již není 
běžná, můžeme konstatovat, že tvůrci těchto listin se dopouštěli pravopisných a gramatických chyb a 
v případě místních názvů až zkomolenin, např. tvarů užívaných pravděpodobně hovorově či v nářečí. 
Vzhledem k tomu, že v případě dominikánů se nám dochovalo více soupisů, můžeme konstatovat, že 
v zápisech mohlo docházet k drobným nesrovnalostem a odchylkám. U některých řeholníků se například 
rozchází záznam o jejich věku ve více soupisech. Nemalé potíže mně činil individuální rukopis guberniálního 
úředníka a jeho „svérázná“ němčina v případě dominikánek. Plzeňskou zvláštností je, že oba dominikánské 
soupisy jsou zachyceny v ručně psaných tabulkách, ale františkánský soupis je zapsán do normovaného 
strojově předtištěného formuláře. 

 
Pro upřesnění informací jsem použila v případě místních názvů místopisný slovník od Antonína Profouse4 

a historické mapy.5 Pro přesnější interpretaci pramene jsem přistoupila ke studiu dějin řeholních řádů, 
charakteru jejich institucí a jejich organizaci. Pracovala jsem aktivně se slovníkem církevních výrazů pro 
označení postů a úřadů, encyklopedií klášterů a encyklopedií řeholních řádů. 

 
                                                             
2 Hroch a kol.: Úvod do studia dějepisu, vydalo SPN v Praze roku 1985, vydání první, str. 142. 
3 Tamtéž, str. 145. 
4 Antonín Profous, Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, díl I. A – H, vydalo nakl. ČS akademie věd roku 
1954, vydání první; Antonín Profous, Jan Svoboda, Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, díl II. CH – L, 
vydala Česká akademie věd a umění ve Státním nakl. učebnic roku 1949, vydání první; Antonín Profous, Místní jména v Čechách, 
jejich vznik, původní význam a změny, díl III. M – Ř, vydala Česká akademie věd a umění ve Státním nakl. učebnic roku 1951, vydání 
první; Antonín Profous, Jan Svoboda, Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, díl IV. S – Ž, vydalo nakl. ČS 
akademie věd roku 1957, vydání první. 
5 Mollova mapová sbírka http://mapy.mzk.cz/mzk03/001/033/320/2619268515/ a dále historická mapa na www.mapy.cz. 

http://mapy.mzk.cz/mzk03/001/033/320/2619268515/
http://www.mapy.cz
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Všechny prameny použité v této práci sloužily jako úřední záznamy a archivovalo je královské zemské 
gubernium v Čechách, jakožto přímý účastník úředního jednání. Jeho archiv je dnes uložen v Národním 
archivu v Praze Dejvicích. Archiv prošel zpracováním a byl k němu vydán inventář. Domnívám se, že tímto 
prameny mohu považovat za prověřené, a že jejich dostatečná autentičnost dobová a autentičnost tvůrců 
pramene byla pracovníky archivu prověřena. Zkreslení informací v pramenu jejich tvůrcem je samozřejmě 
vždy možné, ale těžko ho v tomto případě odhalíme. Všechny prameny byly součástí archivu: České 
gubernium – Publicum (ČG-Publ), 1748 – 1805, inventář zpracovala Pavla Burdová a kol., číslo pomůcky 
495/01. Nicméně hodnotné prameny ke studiu problematiky lze nalézt také v archivu Českého gubernia – 
duchovní komise (ČG – DK)6, v Archivu zrušených klášterů za Josefa II. (AZK)7, v České státní účtárně (ČSÚ)8, 
v Archivu pražského arcibiskupství (APA I.)9 a v neposlední řadě v archivech jednotlivých řádů. Hodnotné 
archivy se dozajista nacházejí také ve Vídeňském archivu. V plzeňském městském archivu se sice nalézají 
určité prameny týkající se klášterů, ale z doby rušení jich je poskrovnu a nevypovídají mnoho o klášterních 
komunitách a rušení samotném. Tyto sbírky se ovšem nabízejí k budoucímu prostudování za účelem hlubší 
sondy do dějinného vývoje klášterů a jejich vztahu s městem. 

Prameny vznikaly v době rušení klášterů a nesou základní informace o komunitách, které v klášterech žily, 
a o samotném procesu rušení. Jsou tudíž podle mého názoru vhodné a informačně dostačující pro základní 
postihnutí výzkumného problému a zodpovězení výzkumných otázek v rozsahu žádoucím pro bakalářskou 
práci. 

 
Práci s prameny samozřejmě doplňuji a porovnávám s odbornou, pomocnou a populárně-vědeckou 

literaturou. Rozhodla jsem se použít důvěryhodné texty, abych se vyhnula nepřesnostem a fabulaci. Jejich 
portfolio jsem rozšiřovala o tituly, na něž jsem našla odkazy v odborné literatuře, nebo o tituly, které mě 
byly doporučeny odborníky, kteří se dané problematice věnují.  

 
V průběhu práce jsem se rozhodla nezabývat hlubším zkoumáním františkánů. Nepodařilo se mi sehnat 

dostatek pramenných podkladů. Celou snahu ztížil také samotný fakt, že klášter zrušený nebyl. Jak jsem 
poznala, bádání nad důvodem, proč se věc takto vyvinula, dle mého soudu vydá na rozsáhlou samostatnou 
práci, protože je potřeba projít množství archivních záznamů od těch guberniálních přes soukromou 
korespondenci až po klášterní kroniky a případné další duchovní i světské záznamy. 

  
1.2. Metodologie 
 

Jak uvádí Hroch ve své učebnici metodologie v historických vědách: „Metoda je nástroj v ruce badatele, 
cesta poznání, cesta k badatelskému cíli“.10 Pro smysluplné zpracování zadaného tématu je nutné nejprve 
nabýt vlastního mimopramenného poznání a následně přistoupit k řádné kritice pramenů a získat z nich 
potřebnou faktografickou základnu. Kritiku pramennou samozřejmě provází i kritika další odborné 
literatury. Až po jejich provedení můžeme přistoupit k samotné analýze nabyté vědomostní základny a 
započít s rekonstrukcí historických souvislostí. V případě mého bádání jsem se zaměřila na základní a 
jednoduchou metodu deduktivní.11 Prameny, které jsem přečetla a zpracovala, jsou samy o sobě 
dostatečně popisné a nesou množství faktických informací, abych dosáhla konkretizujících závěrů, musela 
jsem ještě přistoupit k logickému usuzování a odvozování a svoje pramenné poznatky dávat do souvislostí 
jiných událostí a jevů. Moje práce se nezabývá velkými politickými dějinami, ty předkládám jen pro 
pochopení souvislostí a vytvoření obrazu tehdejší doby, ale soustředí se na určitý dějinný okamžik malé 
                                                             
6 České gubernium – duchovní komise (ČG – DK), plzeňští dominikáni, sign. F13, karton 73. 
7 Archiv zrušených klášterů za Josefa II. (AZK), 1145 – 1790, číslo fondu 33, číslo pomůcky 304, inventář zpracoval Beránek a Holinka. 
8 Česká státní účtárna (ČSÚ), 1688 – 1921, číslo fondu 214, číslo pomůcky 680, inventář zpracovala Kubátová. 
9 Archiv pražského arcibiskupství (APA I), 1289 – 1920, číslo fondu 110, číslo pomůcky 405, zpracoval kolektiv I. oddělení. 
10 Hroch a kol.: Úvod do studia dějepisu, str. 196. 
11 Tamtéž, str. 201 – 203. 
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komunity řeholníků v rámci nepříliš početné raněnovověké městské společnosti. Nesnažím se o ucelenou 
prosopografickou studii,12 která by se na základě statistického zkoumání snažila o vytvoření kolektivního 
životopisu mnou zkoumaných komunit, ale v závěru jsem přistoupila k základní přehledové kvantifikaci 
získaných biografických dat, abychom si o podobě těchto komunit byli schopni vytvořit jasnější představu. 

                                                             
12 Jiří Stočes, Od nadšení ke skepsi a zpět, viz: http://konference.osu.cz/sjezd2011ostrava/dok/sekce_d/stoces_jiri.pdf. 

http://konference.osu.cz/sjezd2011ostrava/dok/sekce_d/stoces_jiri.pdf
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2. Vláda Josefa II. a její dopad na církevní život 
 
2.1. Josefovi předchůdci od reformace po osvícenství 
 

Ještě než se zaměříme na samotné panování Josefa II., obzvláště pak na jeho působení v církevních 
otázkách, musíme si připomenout hlavní události, které jeho nástupu na trůn předcházely a zásadně 
ovlivnily, jakými cestami se ve svém rozhodování ubíral. 

V 16. století jednotnou křesťanskou Evropu rozbila reformace. Četné kraje se přihlásily k protestantismu 
a katolickému zbytku nezbývalo než na tuto situaci reagovat. Pod vlivem evropského reformního úsilí vycítil 
Ferdinand I. Habsburský, že reforma katolické církve je nutná. Ve snaze dát církvi opět jednotný základ, 
proto inicioval zasedání Tridentského koncilu (1545 – 1563), v jehož výsledku ovšem Řím za podpory 
příslušníků nového jezuitského řádu vymezil církevní učení protireformačně a úderně.13  

K otázce náboženské se následně přidal konflikt politický. Svár původně zažehnutý mezi katolickým 
císařem habsburským a protestantskými knížaty německých zemí přerostl v třicetiletou válku (1618 – 1648). 
Boje se rozhořely v rámci celé Evropy a na závěr přinesly její mocenské přerozdělení. Na jedné straně 
stanuli katoličtí Habsburkové a na straně druhé protestantské země: kalvínské Spojené Nizozemí a 
luteránské Švédsko, Dánsko a Sasko, ke kterým se připojila Francie. Přestože se Francie hlásila k víře 
katolické, patřila za největšího Habsburského soupeře na poli mocenském. Během války se významně 
oslabily pozice španělské větve habsburského rodu, ale jeho středoevropská dynastie si svou moc v rámci 
jimi ovládaného soustátí dokázala citelně upevnit. 14  

V průběhu třicetileté války se po bitvě na Bílé hoře (1621) v  nezáviděníhodné pozici ocitly české země. 
Po porážce protestantských zemských stavů podrobili vládnoucí Habsburkové původně nekatolické 
obyvatelstvo (85 – 90% se hlásilo k protestantismu)15 systematické rekatolizaci podpořené 
protireformačním úsilím samotné církve. Byla to právě římskokatolická církev, která dohromady spojovala 
rozmanité národy pod habsburskou nadvládou, a nebylo tudíž divu, že již roku 1627 vydal Ferdinand II. 
novou ústavu, tzv. Obnovené zřízení zemské, a jediným uznaným vyznáním v Čechách ustanovil 
katolicismus. V Čechách stále trval příklon k husitství a z blízkého protestantského Saska do Čech pronikaly 
reformační myšlenky. Katolická církev se snažila o nápravu těchto poměrů. Zatímco jedna snaha o nápravu 
vycházela z učení jansenistického16 a propagovala katolickou obrodu nenásilnou duchovní cestou, druhá 
strana opírající se o jezuity přistoupila naopak k cestě násilné.17  Nucené a krvavé obracení na víru se ovšem 
ukázalo jako neefektivní a podněcovalo u běžného obyvatelstva spíše odpor. Proto se mnohem více 
osvědčily pravidelné misie a působení katolických klášterů a škol, za jejichž vedení odpovídaly církevní řády. 
Dokázaly aktivně působit na obyvatelstvo v časech nedokonalé či zcela selhávající světské církevní správy.18 
V období rekatolizace lze zaznamenat prudký nárůst počtu klášterů a příliv nových řádů a kongregací. V 17. 
století kapucínů (1600), milosrdných bratří (1605), bosých augustiniánů (1623), bosých karmelitánů (1624), 
barnabitů (1627), hybernů (1629), piaristů (1631), theatinů (1666), voršilek (1655) a bosých karmelitek 

                                                             
13 Rudolf Říčan, Od úsvitu reformace k dnešku, vydalo Nakladatelství Ymca, Praha 1948, str. 158.  

14 Petr Čornej a kolektiv, Dějiny zemí koruny české, vydalo nakladatelství Paseka roku 1993, vydání druhé, str. 258 - 265. 
15 Tamtéž, str. 285. 
16 Jansenismus, jak o něm pojednává Harnack v Dějinách dogmatu, článek Potridentský vývoj jako příprava na Vatikánum, vzešel v 
17. století z Francie, jakožto křesťanský teologický směr opírající se o augustinské učení. Jeho šiřitelé (Jansen, Pascal) zdůrazňovali 
nezávislost církve na papeži, důležitost víry niterné, kladli nároky na přísnou církevní morálku. Ač ho část římskokatolické církve 
přijímala, dostal se posléze do ostrého sporu s jezuity, načež byl prohlášen za herezi, zakázán a jeho přívrženci umlčeni. 
17 Eduard Winter, Josefinismus a jeho dějiny, vyd. nakl. Jelínek Praha roku 1945, vydání první, str. 1 - 10. 
18 Ivana Čornejová: Pobělohorská rekatolizace v českých zemích. Pokus o zasazení fenoménu do středoevropských souvislostí. In: 
Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci. Sborník příspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve 
dnech 4. - 5. 6. 2003. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Ústav dějin UK - Archiv UK 2003, s. 14-24. 
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(1656). V 18. století potom bartolomitů (1705), oratoriánů (1705), trinitářů (1705), ivanitů poustevníků 
(1725), alžbětinek (1719), celestinek (1736), anglických panen (1746) a piaristů (po 1733). Četnost klášterů 
vyjadřovala vítězství katolické církve, avšak v některých případech se v klášterech vytrácel původní účel 
řehole a jeho pravá morálka, tudíž ne všechny kláštery byly nezbytné. Tajemstvím nebylo, že se kláštery 
často stávaly zaopatřovacími ústavy šlechticů, kteří zde žili v blahobytu odpovídajícímu jejich 
aristokratickému původu. Dokonce i kláštery žebravých řádů se nejednou vzdalovaly své původní tradici. 
Známé jsou případy, kdy z vyžebraného prováděli řeholníci například vlastní soukromé finanční operace, 
rozpouštěli je v hazardu apod.19  

                                                             
19 srov. Ondřej Bastl, Rušení klášterů v Čechách a na Moravě za Josefa II., in: Historická geografie 28, 1995, s. 155, a Winter, 
Josefinismus a jeho dějiny, str. 117. 
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2.2. Marie Terezie 
 

Novým směrem se věci začaly ubírat v době teresiánských reforem, kdy koncept hospodářské, politické, 
správní i společenské změny prostupovaly myšlenky osvícenství procházející napříč Evropou. Habsburská 
panovnice Marie Terezie ve snaze zefektivnit chod státu a jeho centralizaci začala utužovat dohled nad 
činností řeholních řádů a církevních institucí vůbec. Značně do katolického světa zasáhla zrušením mocného 
a bohatého jezuitského řádu v rámci monarchie.20 Jezuitský problém opanoval Evropu v druhé polovině 18. 
století. Roku 1759 vykázal jezuity z Portugalska vládnoucí markýz de Pombal, jeho příkladu následovala 
Francie, Neapolsko, Španělsko a Parma. Pod zjevným politickým a vnitrocírkevním nátlakem vydal papež 
Klement XIV. breve Dominus ac Redemptor noster a řád jezuitů jím roku 1773 oficiálně zrušil. Z pohledu 
celoevropských dějin mnišství v tomto opatření lze spatřovat počátek všeobecného procesu rušení a 
následné všeobecné sekularizace klášterů a řádů.21 Císařovna Marie Terezie sice zprvu odporovala zrušení jí 
blízkého řádu jezuitského, nakonec ale papežský výnos v rámci své říše ještě ten rok posvětila.22 Ač měl 
kontroverzní řád mnoho odpůrců, musíme uznat, že jeho likvidace z hlediska praktického zasadila ránu do 
oblasti školství (zejména středního, ale i univerzitního), které jezuitský řád z významné části provozoval. 
Některá gymnázia převzali piaristé a také světští učitelé, i tak se jejich celkový počet zmenšil: v Čechách jich 
po roce 1773 zůstalo 13 ze 42, a na Moravě 7 z 15. 23 Někteří bývalí jezuité se uplatnili ve školství a 
duchovní správě, ostatní dostali měsíční penzi. Z majetku řádu byl vytvořen Studijní fond, z něhož se nadále 
čerpaly prostředky pro oblast školství. 

 
 Zrušením jezuitského řádu panovnice s církevními reformami neskončila a je zjevné, že se snažila 

dosáhnout jisté nejvyšší mety: státní svrchovanosti nad církevními institucemi ve všech otázkách až na věci 
víry samotné. Jak výčet jejích oficiálních výnosů níže napovídá, postupovala konkrétními vzájemně se 
doplňujícími kroky. 24 

Za prvé chtěla osekat vliv na domácí církevní instituce ze zahraničí, ať plynul od představených řeholí či 
papežského stolce. Právě tímto směrem unikalo ze země nemalé bohatství, ale také tak ztrácela nad 
církevními institucemi svoji přímou kontrolu samotná vládkyně. Roku 1747 panovnice vydala zákaz vizitace 
klášterů v rámci monarchie apoštolskými nuncii. O dva roky později vstoupilo v platnost, že papežské buly a 
zahraniční biskupské výnosy musely projít schvalováním u císařské instituce. Jednotlivé řehole dostaly zákaz 
posílat jakékoli své jmění do ciziny. Zahraniční představitelé řádů se nesměli stávat představenými preláty 
v rámci monarchie a samotný styk řádů s jejich zahraničními činiteli byl podroben státní kontrole: 
komunikace českých duchovních s Římem se odehrávala prostřednictvím státního orgánu pro věci 
zahraniční ve Vídni, tzv. Domácké dvorské a státní kanceláře (1773). Dekret ze dne 24. 5. 1777 se jal měnit 
církevní organizaci. Olomoucké biskupství císařovna povýšila na arcibiskupství a založila biskupství v Brně. 
Poté nově rozhraničila diecéze, aby co nejvíce kopírovaly hranice monarchie a nezasahovaly do sousedních 
zemí, kde by pak spadaly pod cizí vliv.25  
  
                                                             
20 Vlček, Sommer, Foltýn, Encyklopedie českých klášterů, vydalo nakl. Libri roku 1998, vydání první, str. 23 – 24.  
21 K. S. Frank, Dějiny křesťanského mnišství, z německého originálu Geschichte des christlichen Mönchtums přeložil Zdeněk 
Lochovský, vydalo Benedictinské arciopatství roku 2003, vydání první, str. 133 – 134. 
22 Císařovninu přízeň stran jezuitů dokládá i její dopis hraběnce Enzebergové z roku, kdy byl řád zrušen: „Kvůli jesuitům nemohu 
nalézt útěchy a jsem zoufalá. Po celý svůj život jsem je milovala a vysoce si jich vážila a nespatřila u nich nic jiného leč 
povznášejícího“. Eduard Winter, Josefinismus a jeho dějiny, str. 37. Dále je nutné podotknout, že někteří evropští panovníci toto 
papežské breve odmítli vzít na vědomí a jezuitský řád nezrušili, např. pruský král Fridrich II. a ruská carevna Kateřina II. 
23 Jaroslav Kadlec, Přehled českých církevních dějin 2, vydal ZVON v roce 1991, str. 159. 
24 Pro uváděné výnosy viz: Rudolf Sander, České gubernium a církevní záležitosti v době josefínské, in: Sborník archivních prací 1, 
ročník XLV, vydalo MV ČR roku 1995, str. 73 – 74, a dále: Antonín Podlaha, Dějiny církve katolické ve státech Rakousko – uherských 
s obzvláštním zřetelem k zemím koruny české, vydalo nakl. Kotrba roku 1898, str. 45 – 50. 
25 Několik málo diecézí ale i nadále spadalo pod zahraniční biskupství, např. Chebsko pod bavorskou diecézi Řezenskou. 
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Další krok císařovna vykonala ve snaze zefektivnění hospodářství a uvolnění tržního systému země. Díky 
tomu, že disponovala tzv. zeměpanským patronátem nad církví, usměrňovala vydáváním amortizačních 
zákonů (1771) nakládání s církevním majetkem. Dokázala tak církevní instituce omezit ve volném získávání 
movitého majetku i v jeho odnímání z trhu. Panovnice hleděla odstranit překážku pro rozvoj volného trhu, 
jakou „mrtvý“26 církevní majetek představoval.  

Zefektivnění hospodářství by se nepodařilo bez účinného nakládání s pracovním kapitálem. Vidíme zde 
zjevnou snahu zamezit tomu, aby stát nepřicházel o cenné pracovní síly tím, že by se uzavíraly mezi 
klášterní zdi nebo se jinak dávaly do služeb duchovenstva. Přímo do záležitostí klášterů vstoupila výnosem, 
který určoval sumu peněz, jež směl řeholní kandidát přinést svému klášteru (1763), zamezila zvyšování 
počtu členů konventů a přijímání noviců, tzv. „numerus clausus“ (1767) a určila minimální hranice pro 
přijetí řeholního slibu na 24 let (1770). 

Pracovní kapitál ovšem nepředstavovali jen potencionální duchovní, ale především samotní poddaní. 
Poddanská otázka hrála v panování císařovny vždy vůdčí roli, a proto chápala, jak důležité je zaměřit se na 
široké lidové vrstvy, ať už pro posílení vlastního přímého vlivu na úkor vlivu církevního nebo kvůli zvýšení 
jejich pracovní výkonnosti.  Tudíž nejen na církev ale i na široké lidové vrstvy dopadly její patenty snižující 
počet svátků (1753 a 1771). Dle panovnice četné svátky byly spíše pro zahálku a množení nepravostí, nežli 
pro poctu boží a svatých. Zakázala používání exorcismů, tj. kněžské zažehnávání zlé vůle, bez svolení 
světských úřadů (1758). Zajímavý je také zákaz určený duchovním a poutníkům, aby prodávali voskové svíce 
a obětní figurky proto, aby podpořila živnost mydlářskou a voskařskou (1753). Nutno podotknout, že ne 
všechny reformy zaváděné mezi lid se ujímaly přímým nařízením. Ač některé vydávala opakovaně, nikdy se 
nevžily a zajeté tradice je předčily, což se týká především štolového patentu (1749 v Čechách a 1750 na 
Moravě), jenž určoval přesný sazebník za jednotlivé úkony duchovního, a zrušení zahraničních procesí a 
procesí mezi jednotlivými dědičnými zeměmi (1772). 

 
Neméně důležitý byl i zásah do nezávislého církevního soudnictví. V první řadě panovnice omezila 

soudní moc klášterů a ukončila používání klášterních žalářů (1771).27 Nadále přistoupila ke zrušení práva na 
azyl, do kterého se potencionální zločinec mohl uchýlit v kostele či klášteře (1775). Na závěr připomeňme, 
že panovnice poprvé v historii monarchie uložila duchovenstvu povinnost odvést daň, tzv. daň tureckou ve 
výši 1.800.000 zlatých (1752), či zavedla císařskou cenzuru náboženských publikací.28 Ne nadarmo je Marie 
Terezie nazývána nejen matkou Josefa II., ale i matkou josefinismu.29  

                                                             
26 „Mrtvý“ ho nazýváme, protože byl zpravidla nezcizitelný a tím byl vyňat z hospodářského oběhu. 
27 Winter, Josefinismus a jeho dějiny, str. 117. Představení klášterů museli od roku 1771 těžké zločince předávat světským soudům. 
Konec klášterních žalářů znamenal především konec jedné z nejkrutějších vězeňských institucí na našem území.  
28 Ondřej Bastl, Rušení klášterů v Čechách a na Moravě za Josefa II., str. 156 – 157. 
29 Definici josefinismu podává např. Hroch v Encyklopedii dějin novověku (vydalo Libri v roce 2005, vydání první, str. 139) jako: 
pojetí státní politiky v duchu osvíceného absolutismu, které se utvářelo mezi úředníky a vzdělanci v habsburské monarchii během 
70. – 80. let 18. století, a bylo rozhodnou měrou ovlivněno osobností Josefa II. Vyznačovalo se důrazem na loajalitu vůči centrálně 
řízenému státu a panovníkovi, jehož cílem bylo sloužit zájmu svých poddaných. Pro dobrou práci úřadů a racionalizaci státní správy 
byla nezbytná praktická vzdělanost úřednictva a jednoznačné podřízení církve státnímu zájmu. Proto stát převzal dozor nad kulturní 
politikou, školstvím i nad vzděláváním duchovenstva a zavedl náboženskou toleranci vůči nekatolíkům.  
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2.3. Josefova vláda (1765, 1780 – 1790) 
Roku 1765 se mladý Josef II. stal spoluvládcem své matky v habsbursko-lotrinském soustátí a zároveň 

císařem Svaté říše římské. Po skonu císařovny navázal na její způsob vlády v duchu osvícenského 
absolutismu, i když do politiky zasahoval prostřednictvím své matky již v době svého spoluvládnutí. Jednal 
v souladu s vysokými ideály osvícenskými a vystupoval se strohou vojenskou disciplinou. Jeho celoživotní 
vášní se stal centralizovaný stát, za jehož prvního služebníka se považoval.30 

Byly to právě reformy, které mu získaly v obecném povědomí pověst osvíceného panovníka. Ačkoli je 
prosazoval despoticky, některé přinášely bezesporu pozitivní důsledky, některé na druhou stranu vyvolávaly 
všeobecný odpor. Mnoho odpůrců mu vyčítalo, že nectí tradice, dědictví předků a místní poměry 
jednotlivých dědičných zemí.31 

 

2.3.1. Církevní reformy 

Josefínské reformy dopadaly na všechny oblasti tehdejšího společenského života a v neposlední řadě na 
náboženství.  Dalo by se bez nadsázky říci, že celé desetiletí své vlády císař naplnil úsilím reformovat 
katolickou církev a to hned z několika důvodů. První vychází již ze samotné výchovy mladého prince, ačkoli 
ho jeho matka nechávala v dětství vychovávat jezuity, císařovy sympatie se vzhlédly spíše v učení 
jansenistickém, jež mu na císařském dvoře zprostředkovali již spolupracovníci jeho matky jako např. její 
osobní lékař Gerhard van Swieten32. K jansenistickým ideálům se přidaly ideje osvícenské. Osvícenské ideály 
se opíraly o přirozené právo a v duchu jeho názoru, že „vše, co se rozumu protiví, musí být odstraněno“, 
započal Josef II. svoje tažení proti barokní zbožnosti. Neprotivila se mu katolická nauka a cítil, že lid 
potřebuje církev, aby dávala dobré občany státu, v tomto ohledu církev považoval za blahodárné zřízení. 
Protivila se mu ovšem její vnější forma a přesvědčení, že veškerý běh věcí pozemských stojí ve službě 
náboženství,33 což v praxi znamenalo uctívání svatých, víru v očistec, množství zbožných bratrstev, neustále 
vznikající poutní místa, lidové poutě, procesí apod.  Když pomineme barokní zbožnost, církev nezapadala do 
císařem prosazovaného konceptu centralistického státu. Opírala se o vlastní ústavu, řády a instituce. V jejím 
čele stál papež, suverénní cizí mocnost sídlící za hranicemi v dalekém Římě. Vliv církve, který se šířil napříč 
rozličnými státy, umocňoval její nedozírný majetek. Ve vztahu k Josefově zeměpanské svrchovanosti a 
k prosazování jeho hospodářských záměrů představovala proto církev významnou překážku. 34 

 
Již na počátku své vlády prosadil Josef II. zavedení náboženské tolerance a dne 12. května 1781 vydal 

toleranční patent. V rámci monarchie došlo k legalizaci hlavních nekatolických náboženských proudů 
(helvetského, luteránského a pravoslavného). Toleranční patent sice nepostavil protestantská vyznání na 
úroveň katolictví, jež zůstalo státním náboženstvím, a v mnohém je stále omezoval, ale nekatolíkům přinesl 
nová práva a možnosti, kterým se dříve těšili pouze katolíci. Oficiální tolerance se dočkala i víra židovská, i 
když opět v omezené podobě. 35 

Zásahů do nezávislosti církve provedl ovšem vícero. Dne 2. dubna 1781 vydal Josef II. dekret, který 
zakazoval pod přísahou biskupům vydávat nařízení podřízeným duchovním bez svolení zemské správy. 
Upravil pravidla pro kazatele jak a co kázat (dekret 4. února 1783). Velký odpor církve přinesly změny 
v právu manželském, kdy z církevní svátosti manželské učinil občanskou smlouvu a svěřil ji pod správu 
                                                             
30 Roman Vondra, České země v letech 1705–1792, Doba absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků, vydalo nakl. Libri 
roku 2010, vydání první, str. 114 – 121. 
31 Ivo Cerman, Josef II, in: Čeští králové, Ryantová a Vorel, vydalo nakl. Paseka roku 2008, vydání první. 
32 Srovnej Winter, Josefinismus a jeho dějiny, str. 100, a Cerman, Josef II., str. 488. 
33 Winter, Josefinismus a jeho dějiny, str. 100 – 102. 
34 Antonín Podlaha, Dějiny církve katolické, str. 126, Sander, České gubernium a církevní záležitosti v době josefínské, str. 74. 
35 Vondra, České země v letech 1705–1792, str. 116 – 117. 
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světských soudů (16. ledna 1783). Ustanovil program konkrétních bohoslužeb (pro Čechy 6. dubna 1784, 
pro Moravu 22. srpna 1784). Několika dekrety zakázal až na několik výjimek procesí, vystavování svatých 
ostatků, přílišné krášlení kostelů a omezil počty svátků (1783 – 1785). Roku 1787 dovolil místním 
duchovním žádat papeže o odpustky jen se svolením zemské vlády. Císař ve své podstatě omezil mnohé 
zavedené církevní rituály či změnil jejich podobu. Tyto reformy nezasahovaly jen církev samotnou, ale 
dopadaly i na ostatní obyvatelstvo. Mezi lidem největší nevoli vyvolaly nové pohřební zákony, které 
zakazovaly např. pohřbívání v rakvích (používat se měli lněné pytle) nebo pohřbívání jinověrců na 
katolických hřbitovech.36  

 

2.3.2. Rušení klášterů 
Největších změn pod Josefovou vládou doznal život klášterní. Císařem byl v dubnu 1780 stanoven tzv. 

numerus fixus, přísné omezení státem povolených vstupů do řádů. Do kláštera smělo být přijato jen tolik 
noviců, kolik řeholníků v něm zemřelo. V Čechách vstoupil v platnost dne 9. prosince (na Moravě 22. a ve 
Slezsku 19.) 1780 patent, v němž císař zakázal novicům a řeholníkům sepisování poslední vůle před 
složením duchovního nebo řeholního slibu a odkazování majetku církvi kromě již povolené výše 1500 zl.37 
Dne 29. listopadu 1781 dostaly císařské kanceláře vládcův příkaz sepsat v dědičných zemích „neužitečné“ 
kláštery meditativních a žebravých řádů a jejich jmění. V návaznosti na to vyšel dne 12. ledna 1782 dekret o 
zrušení všech klášterů, které nejsou společnosti ku potřebě, tj. nezabývají se vzdělávací či pečovatelskou 
činností nemocniční a pro sociálně znevýhodněné. Po čtyřech dnech, tj. 16. ledna 1782 byl dekret 
publikován guberniálním nařízením. Upraven byl následně dekretem ze 4. února 1782 a v případě českých 
zemí ještě dekretem z 8. března 1782 (předešlé dekrety byly poplatné celé monarchii).38 

Jedním z důvodů rušení klášterů mohla být nutnost oslabit nejsilnější oporu církve, jež bezesporu 
nalézala v instituci klášterní, instituci bohaté a pozemkově rozsáhle zajištěné, ale jiný důvod vyplývá 
z Josefova osobnostního založení a jeho žebříčku hodnot, a to z příklonu k fyziokratům, s nimiž sdílel názor, 
že opravdové bohatství státu se nalézá v agrární činnosti, z osvícenského důrazu na užitečnost člověka pro 
společnost jako celek a nakonec z osobního císařova pocitu, že hodnota společnosti se měří její vykonanou 
prací. Vždyť mrtvý církevní kapitál představovaný především řeholemi stál v rozporu 
s národohospodářskými zásadami a mohl dobře posloužit vojsku, financím i pracovní síle. Po zvážení těchto 
skutečností učinil císař závěr, že mnoho klášterů kontemplativních a žebravých řádů není k žádnému 
užitku.39 

 
Dne 22. března 1782 ve Vídni Josefa II. navštívil sám papež a pokusil se ho odvrátit od jeho záměru. 

Neúspěch tohoto snažení dokládá, že se krátce poté, co opustil Vídeň, rozpoutala v rámci celé monarchie 
první vlna rušení klášterů (květen 1782 – 1. října 1784). Nejvíce klášterů bylo zrušeno v letech 1784 – 1785, 
ale ještě 24. září 1785 vyšel dekret, který hromadné rušení klášterů nedoporučoval. V následujícím roce se 
počet zrušených klášterů snížil a klesal i nadále. Za vlády Leopolda II. nedošlo k žádnému rušení a několik 
posledních rušení na základě Josefových dekretů proběhlo za vlády Františka II. V Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku zůstala zachována zhruba polovina z původního počtu klášterů.40 Zachovány zůstaly zpravidla 
kláštery alžbětinek, anglických panen, voršilek, piaristů a milosrdných bratří, tj. řádů orientovaných na 
charitativní a humanitární činnost prospěšnou společnosti. 

                                                             
36 Podlaha, Dějiny církve katolické, str. 131 – 142, 202 – 205. 
37 Jakub Zouhar, Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435 – 1790), vydalo nakl. Krystal OP, s.r.o v Praze, roku 2010, 
str. 78. 
38 Karel a Věra Beránkovi, Rušení klášterů v Čechách za Josefa II., In: Hledíková, Z. – Polc, J. V. (edd.): Pražské arcibiskupství 1344–
1994. Sborník statí o jeho působení a významu v české zemi. Vydalo nakl. Praha 1994, s. 211. 
39 Srov. Vondra, České země v letech 1705–1792, str. 118 – 119, Winter, Josefinismus a jeho dějiny, str. 119, a Podlaha, Dějiny 
církve katolické, str. 126. 
40 Bastl, Rušení klášterů v Čechách a na Moravě za Josefa II., str. 157. 
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Tabulka 1 – Rušení klášterů v době vlády Josefa II. podle data41 

Rok 

Kláštery Čechy Kláštery Morava  
a Slezsko 

Počet 
osob 

Finanční příspěvek 
náboženskému 
fondu (zl.) Mužské 

řády 
Ženské 
řády 

Mužské 
řády 

Ženské 
řády 

1782 1 12 2 8 685 5.920.316 

1783 7 0 2 0 81 885.997 

1784 5 1 23 0 717 8.369.259 

1785 26 0 3 0 509 4.973.987 

1786 12 0 2 0 276 924.799 

1787 8 0 1 0 136 543.506 

1788 0 0 0 0 0 0 

1789 2 0 0 0 23 55.872 

1790 0 0 1 0 3 25.800 

Celkem 61 13 34 8 2.490 21.757.401    

 
 
Rušení klášterů úředně zajišťovalo České zemské gubernium. Tento nejvyšší zemský úřad působil ve 

věcech veřejných a politických, kontribučních, vojenských, komorních, obchodních i soudních a 
reprezentoval v Čechách císařskou moc již od dob vlády Marie Terezie. Církevní věci spravovalo Gubernium 
in publicis et politicis. Dohlíželo nejen na duchovenstvo a jeho instituce, ale i na věřící a v případě neplnění 
povinností ukládalo náležité postihy. Pod hlavičkou gubernia fungovalo několik komisí s rozdílným úkolem. 
Pro potřeby rušení klášterů vznikla po vydání dekretu ze dne 12. ledna 1782 také specializovaná komise 
Klösteraufhebungskommission (doslova komise pro rušení klášterů), stihla zrušit 13 klášterů a ještě v roce 
1782 byla zrušena sama. Nahradila ji Geistliche Kommission (duchovní komise) s rozšířenou působností a 
zodpovídající se přímo vídeňskému dvoru. Oblast její působnosti zahrnovala vedle rušení klášterů také: 
obsazování a zřizování nových far, děkanátů, beneficií a duchovních míst, kontrolu duchovních (později i 
světských) nadací, správu církevního majetku a jeho převody, péči o duchovenstvo a duchovní správu, 
dozor nad správou majetku ze zrušených klášterů a nad hospodařením církevních institucí a kontrolu jejich 
účtů, evidenci církevního pozemkového majetku a příjmů duchovenstva. 

Při reálném rušení klášterů postupovali úředníci gubernia podle dekretu z 12. ledna 1782, který jejich 
počínání popisoval krok za krokem. Pověřený komisař a jeho úřední pomocníci zahájili řízení přímo 

                                                             
41 Údaje v tabulce vycházejí z údajů uvedených v Bastlovi, Rušení klášterů v Čechách a na Moravě za Josefa II., tabulka v příloze I, II, 
III a IV (str. 162 – 173), protože se údaje v tabulkách v případě Moravy rozcházejí, jsou doplněny údaji o augustiniánském klášteru 
ve Fulneku, františkánském (observantském) klášteru v Olomouci a kapucínském klášteru ve Vyškově z Encyklopedie řádů a 
kongregací od Bubna (str. 44) a z Encyklopedie Moravských klášterů od Foltýna (str. 501, 762). Údaje o počtu osob nebo příspěvku 
do náboženského fondu se všude nedochovaly úplné, do této tabulky jsou zahrnuty jen ty známé, celkový počet byl tudíž ještě 
vyšší, nepočítáme ovšem s tím, že udanou hodnotu převažoval nějak markantně. V případě českých mužských klášterů došlo na 
základě Josefových dekretů ještě ke 4 rušením za vlády Františka II. 
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v klášteře. Shromážděným řeholníkům oznámili rozhodnutí o zrušení a novicům zakázali přijetí řeholního 
slibu. Akt rušení přítomní stvrdili do protokolu a podepsal ho představený kláštera. Tato listina se 
přeposlala přímo do Vídně dvorské kanceláři. Komisař převzal od řeholníků klíče (od pokladnice, klenotnice, 
archivu, knihovny, skladů apod.) a zapečetil vše nepotřebné k dennímu provozu. Ve dvou vyhotoveních 
sepsal inventář majetku (jedenkrát pro dvůr, jedenkrát pro komisi) a jeho administraci předal náležitému 
orgánu, tzv. Staatgüteradministration. Věci, které používali přímo řeholníci, se sepsaly a na jejich vydávání 
dohlížel světský úředník. Osobní věci, jež měli v celách, si směli odnést. Řeholníci se museli rozejít do pěti 
měsíců, jen po tuto dobu jim bylo zajišťováno ošatné a strava. Ihned byli seznámeni s dalšími možnostmi 
své existence. Novici dostali jednorázově vyplaceno 150 zl. a do čtyř týdnů opustili klášter. Ostatní řeholníci 
mohli odejít do klášterů v cizině (byl jim vydán pas), do nezrušených klášterů i jiných řádů (roční podpora 
činila 150 zl., v případě přestupu k piaristům 300 zl. a k alžbětinkám 200 zl.), mohli se zapojit do světské 
duchovní správy, což bylo obzvlášť žádoucí (roční penze 300 zl. do doby získání beneficia). Každý, kdo 
opustil klášter, dostal 50 zl. na opatření občanských šatů. Menší uplatnění samozřejmě nalézaly ženy, 
protože v duchovní správě nemohly být zaměstnány a jedinými zachovanými řády byly voršilky, alžbětinky a 
anglické panny.  

Veškerý majetek ze zrušených klášterů přecházel pod správu gubernia. Peněžitý majetek plynul okamžitě 
do účelově zřízeného náboženského fondu. Z náboženského fondu se vyplácely penze propuštěným 
řeholníkům a dotovala se z něho instituce světské duchovní správy - farní síť. Cesty jak naložit se získaným 
nemovitým a movitým majetek zaniklých klášterů byly dvě. Za prvé se prodával a zisky z jeho prodeje 
plynuly do zmíněného fondu. Za druhé se přerozděloval. Budovy a pozemky se daly využít pro sklady, 
nemocnice, kasárna, chudobince nebo školy. Zařízení kostelů, liturgické předměty, roucha, knihy apod. 
putovaly do nově vznikajících far.42 

Stejně tak jako na jedné straně Josef II. rušil kláštery, na straně druhé zakládal ve velkém nové fary a 
lokálie a posiloval tak síť světské duchovní správy. Původní fary v rámci říše totiž byly příliš rozlehlé a jejich 
počet nedržel krok s rostoucím počtem farníků. Farář musel své farníky ustavičně objíždět koňmo a farníci 
se na vzdálenou bohoslužbu nemohli často dostavit. Nové fary se proto zřizovaly v každé lokalitě, kde věřící 
od fary oddělovaly přírodní překážky jako hory nebo voda, kde domy byly od fary vzdáleny více než hodinu 
pěší chůze, kde se nacházela obec s více než 700 obyvateli (500 pokud byla obec nábožensky smíšená), kde 
stál kostel nebo dříve existovala duchovní správa, a kde žil farář bez fary nebo musel za farníky docházet 
přes cizí faru. Na spolufinancování far se spolupodílela místní vrchnost a k farám často náležely školy. 
Změny doznalo i pojetí samotné figury faráře. Josefínský duchovní pastýř se podobal zemskému úředníkovi 
a zprostředkovával poddaným císařské výnosy.43  

Spolu s kláštery zanikaly i četné školní ústavy pro duchovní. Studenti teologie byli od 30. března 1783 
posíláni do nově zřízených generálních seminářů, které vychovávali tolik potřebné světské duchovní, ideální 
faráře – úředníky s vojenskou disciplinou. Semináře měly za úkol vychovat zbožného člověka, ne řeholníka, 
jenž slouží lidstvu a státu. Generální semináře samozřejmě vyvolaly mezi katolickými představiteli značné 
pobouření a již krátce po Josefově smrti je v roce 1790 Leopold II. zrušil.44 

Nebyly to pouze kláštery a semináře, jenž padaly během velkého rušení za Josefovy vlády. Již roku 1782 
zasáhly císařské dekrety poustevníky ať žijící o samotě či částečně sdružené v kongregacích a ukončily jejich 
činnost. Jejich rozpuštění brzy následovalo zrušení náboženských bratrstev a literárních sborů (1783), 
z jejichž jmění se vytvořil chudinský a nadační fond pro charitativní účely (nemocnice, porodnice, 
nalezince).45 Uzavření neušly ani četné kostely a kaple.46 

                                                             
42 Beránkovi, Rušení klášterů v Čechách za Josefa II., str. 211 – 212, a Sander, České gubernium a církevní záležitosti v době 
josefínské, str. 76, 81 – 93. 
43 Podlaha, Dějiny církve katolické, str. 200 – 201, Sander, České gubernium a církevní záležitosti v době josefínské, str. 93, a Winter, 
Josefinismus a jeho dějiny, str. 133 - 134. 
44 Winter, Josefinismus a jeho dějiny, str. 120, 151 – 167. 
45 Vlček, Sommer, Foltýn, Encyklopedie českých klášterů, str. 24, a Kadlec, Přehled českých církevních dějin 2, str. 164 – 165. 
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Názory na rušení klášterů se samozřejmě různí a i samotní řeholníci k němu přistupovali rozdílně. 

Většina se s ním nikdy nesmířila, ale někteří ho vítali a dokonce o něho císaře sami žádali. Taková žádost 
vzešla od jistého počtu konventuálů v tepelském klášteře z důvodu nespokojenosti s morálkou vlastního 
zařízení nebo ve Žďáru nad Sázavou o něho požádal sám opat. Někteří o zachování své instituce bojovali a 
využívali proto svých politicky vlivných kontaktů jako pražské bosé karmelitky u sv. Josefa, které několik let 
po zrušení získaly jako náhradu prostory jiného zrušeného konventu a pokračovaly ve své činnosti dál, i když 
byly stále považovány za zrušené.47 Nutno podotknout, že v první řadě byly rušeny skomírající, upadající 
kláštery se schodkovým hospodařením. Na druhou stranu se při samotném rušení nepodařilo zcela vyhnout 
korupci a zcizování majetku. Zrušení klášterů dopadlo i na politickou situaci, protože snížilo počet členů 
duchovenského stavu na českém a moravském sněmu.48 

Nastupující moderní společnost považovala kláštery a řády za zastaralé a jejich členy za neužitečné. 
Během následujících revolučních let se sekularizace v Evropě zabydlela a šířila se napříč celou Evropou. 
Nevyhnula se ani největším francouzským, italským a španělským klášterům.49 

                                                                                                                                                                                                          
46 Kadlec, Přehled českých církevních dějin 2, str. 165, toto rušení neprobíhalo s porozuměním pro historickou minulost, a tak na 
příklad své zkázy došla Betlémská kaple v Praze a ze starobylých náhrobků profesorů Karlovy univerzity z kostela Božího těla 
(vystaven Karlem IV.) byl vydlážděn chodník Karlova mostu. 
47 Winter, Josefinismus a jeho dějiny, str. 121, dále Vlček, Sommer, Foltýn, Encyklopedie českých klášterů, str. 24 – 25, dále Foltýn a 
kol., Encyklopedie moravských a slezských klášterů, str. 19. 
48 Kadlec, Přehled českých církevních dějin 2, str. 164. 
49 Frank, Dějiny křesťanského mnišství, str. 135 – 136. 
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3. Plzeňské městské kláštery 
 
3.1. Církevní historie města a jeho klášterů 

 
Královské město Plzeň bylo od svého založení králem Václavem II. roku 129550 baštou katolického 

vyznání. Ačkoli Plzeň prošla jistými zkouškami pevnosti své víry, zůstala věrna papeži a katolickým 
zeměpánům. Podporu nalézala i na sousedních panstvích, která vlastnily jedny z nejbohatších a 
nejvlivnějších klášterních institucí v českých zemích: klášter Kladrubský, Tepelský, Chotěšovský a 
v neposlední řadě i vzdálenější Plaský a Pivoňský.51 Hned od svého založení stupňovala Plzeň svoji funkci 
tržně-řemeslnou, aby se posléze stala stěžejním obchodním střediskem a významnou pozemkovou 
vrchností, jež se výrazně podílela na vývoji celého českého státu. 52 

 
Již při zakládání města se pamatovalo na duchovní správu obyvatel. Byla zahájena stavba farního 

kostela, nad nímž od roku 1322 do roku 1546 třímal právo řád německých rytířů, z jehož řad faráři vesměs 
pocházeli, a poté nad ním Plzeňští obdrželi patronátní právo sami. Řád německých rytířů spravoval vedle 
fary špitál sv. Máří Magdalény se stejnojmennou kaplí53 a pod církevním vlivem byla také zdejší latinská 
škola (první zápis z roku 1328). Nás ale více zajímá, že se zde v době samotného vzniku města usadily 
žebravé řády, jejichž vliv ve 13. století v Evropě stoupal, a založily u městských hradeb dva mužské kláštery: 
klášter menších bratří při svatém Františku v jihovýchodní části města, tzv. Šerý54, a klášter dominikánský v 
severozápadní části, tzv. Černý.55 Nebylo úplně běžné, aby ve středověkém městě vyrůstaly naráz dva 
kláštery žebravých řádů, zde ovšem můžeme spatřovat potencionální vliv významné krajové šlechty pánů 
z Bělé, kteří takový nápad dokázali prosadit a stavbu dominikánského kláštera iniciovali. Z raných dob až do 
husitských válek se o klášterech nedochovaly mnohé zprávy, ale z vysoké četnosti darů, odkazů i ze zájmu o 
posmrtném spočinutí na zdejších hřbitovech můžeme soudit, že se poklidně rozvíjely a získávali oblibu mezi 
zdejšími obyvateli. Při klášterech vznikly kostely, ve kterých se sloužily veřejné bohoslužby. U 
františkánského (v té době ještě minoritského) vyrostl kostel Nanebevzetí Panny Marie a u dominikánského 
svatyně sv. Ducha. Zatímco františkánští bratři měli na starosti charitativní činnost a jejich prostory sloužily 
jako chudobinec, špitál, sirotčinec i starobinec, dominikáni se zaměřili spíše na činnost kazatelskou a 
intelektuální.56 V rámci svého konání provozovali školu nižšího stupně, kam docházeli především chudí hoši 
s touhou po kariéře duchovního. Stejně jako ve zbytku Evropy se v polovině 14. století objevily mezi 

                                                             
50 Miloslav Bělohlávek, Dějiny Plzně I, vydalo Západočeské nakl. V Plzni, roku 1965, str. 35 – 36. 
51 Ve 12. století byl založen benediktýnský klášter v Kladrubech (1115), cisterciácký klášter v Plasích (1143) a ženský premonstrátský 
klášter v Chotěšově (1196). K uceleným dějinám těchto klášterů s důrazem na jejich rušení v období vlády Josefa II. viz: diplomovou 
práci Jakuba Krčka, Rušení klášterů na Plzeňsku za Josefa II., Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, rok 2009. 
52 Fridolín Macháček, Dvě studie k dějinám Plzně a Plzeňska, In: Prameny a příspěvky k dějinám města Plzně, číslo 6, vydalo Městské 
historické muzeum v Plzni roku 1931, str. 5, 6. 
53 O špitálu více: Jan Hajšman a Petr Sokol, Toulky po zapomenutých místech a stavbách, vydal Starý most v Plzni, roku 2010, vydání 
první, str. 5 – 20. 
54 Historii františkánského kláštera jsem zpracovala za pomoci: Josef Strnad, Klášter Františkánský v Plzni, jinak klášter Šerý, In: 
Method, číslo 7. a 8., ročník XXIX., rok 1903, str. 61-62, dále: P. Ambrož Tobola, Památník Františkánského kostela a kláštera v Plzni, 
str. 3 – 5, vydáno roku 1937 v Plzni; Bělohlávek a kol., Dějiny Plzně I., str. 37, 41, 56 – 57, 60, 65, 67, 69, 77, 99, 111, 120 – 123, 128 
– 130, 136 – 137, 144, 151, 170, 176, 210, 212, 213, 232, 281, 309; Florian Ferdinand Březina, Stručné dějiny františkánského 
kostela a kláštera v Plzni, vydáno 1904, str. 10, F. J. Lehner, Klášter Minoritů nyní Františkánský v Plzni, in: Method, číslo 9. a 10., 
ročník XXIX., rok 1903, str. 81 – 86, dále Antonín Podlaha, Posvátná místa království českého..,Díl II. Arcidiecéze pražská, vikariáty 
Berounský, Bystřický a Plzeňský, vydáno v Praze roku 1908, str. 241 – 243. 
55 Historii dominikánského kláštera jsem zpracoval za pomoci: Milan M. Buben, Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, 
III. díl, I. svazek: Žebravé řády, vydalo nakl. Libri s.r.o. roku 2006, vydání první, str. 277- 278, dále Zouhar, Česká dominikánská 
provincie v raném novověku (1435 – 1790), str. 50, 85, 94, dále J. Strnad, Dějiny kláštera dominikánského v Plzni (1300 – 1785), 
vydáno v Plzni roku 1896, dále Antonín Podlaha, Posvátná místa království českého, Díl II. Arcidiecéze pražská, vikariáty Berounský, 
Bystřický a Plzeňský, vydáno v Praze roku 1908, str. 247 – 249, a Bělohlávek a kol., Dějiny Plzně I., str. 35 – 39, 55 – 56, 57, 60, 63 – 
64, 69, 77, 110, 122 – 123, 165, 167 – 168, 177, 232, 238, 274, 283, 286. 
56 Jan Kumpera a kol., Naše město Plzeň, vydala Nava roku 1995, vydání první, str. 11. 
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plzeňským diecézním a řeholním duchovenstvem pře o kázání a o pohřbívání. Spor řešil arcibiskupský soud 
a dopadl ve prospěch řeholních řádů.57 

Největší bouře zažilo nejen město, ale i samotné kláštery, v době husitských válek. Roku 1419 vstoupil 
do města radikální kazatel Koranda s vojskem Jana Žižky. Řeholníky z klášterů vyhnali a zpustošili jejich 
stavby. Počáteční sympatie města s husitským hnutím brzy opadly a Žižkovy šiky o dva roky později odtáhly. 
V Plzni se na to zformovala pevná bojová protihusitská opozice nazvaná landfríd plzeňský (1420).58 Po dobu 
husitských válek sloužila Plzeň i oba kláštery jako azyl pro katolické obyvatele ostatních husity zabraných 
měst, obcí i klášterů, např. do dominikánského kláštera se nastěhovali jejich klatovští bratři. Způsobené 
škody na klášterech se hradily z četných darů a odkazů, o nichž se zachovaly listiny, a lze soudit, že pohromy 
na stavbách byly značné.59  

Dominikánský klášter využil opravy husitského řádění a započal s výstavbou nového velkého kostela 
sv. Markéty (1446). Jeho stavbu významně podpořili pánové ze Švihova a dokončen byl v roce 1500. Kostel 
sv. Ducha tak ustoupil do pozadí, ale probíhaly v něm německé bohoslužby, zatím co ve sv. Markétě české. 
Při svaté Markétě vznikala četná bratrstva a zakládala si zde oltáře (sv. Jakuba, sv. Barbory a další).60  
15. století znamenalo významný milník i pro františkánský klášter. V této době uvnitř řádu vrcholil spor mezi 
konventuály, jehož stoupenci žili i v Plzni a podporovali vlastnění majetku řádem i jednotlivými kláštery, a 
observanty, kteří prosazovali přísnější dodržování františkánské řehole a odmítali majetkové vlastnictví. 
Traduje se, že Plzeň v rámci své misijní činnosti navštívil Jan Kapistrán, představitel přísné observance, a 
v Plzni kázal. Ačkoli nemáme záruku, že město skutečně navštívil61, jisté je, že přísnější řádová větev našla 
podporu mezi samotnými Plzeňskými a ti požádali krále Jiřího z Poděbrad, aby konventuály v klášteře 
vyměnil za observanty. Tuto změnu svým listem stvrdil jak papež Pius II. (13. 2. 1460), tak český král Jiří 
z Poděbrad (28. dubna téhož roku). Nad majetkem řádu i jednotlivých řeholníků od té doby bděli jakožto 
správci městští konšelé. Krátce poté klášter sehrál významnou roli v období, kdy nad králem Jiřím dlela 
církevní klatba a pražská kapitula sv. Víta se přesídlila do Plzně (1466 - 1471), právě u františkánů skrývala 
cenné listiny a pokladnice.  

 
Po vystoupení Martina Luthera v německých zemích (1517) setrvala Plzeň při katolictví, ale reformační 

myšlenky sem pronikly. Roku 1526 vydal panovník Ferdinand I. dominikánům nařízení o zákazu kázat 
německy, aby nešířili protestantské myšlenky. Toto nařízení bylo odvoláno, až na nátlak řádu roku 1532. 
Spor mezi protestanty a katolíky ve městě však žhnul nadále. Císař i papež stáli otevřeně na straně katolíků 
a všemožně je podporovali, a tak se za jejich účinné podpory podařilo provést v Plzni protireformaci o půl 
století dříve než v jiných královských městech českých. Vedle Českých Budějovic byla tak Plzeň jediným 
katolickým městem v Čechách.  

Trvající napětí se podepsalo na životě v klášterech. Ještě v první polovině 16. století se františkánský 
klášter stal významným místem české řádové provincie a konaly se v něm zasedání řádové kapituly (1497, 
1526, 1540). To ovšem nezabránilo tomu, aby v klášteře ve druhé polovině století nenastal úpadek. 

                                                             
57 Buben, Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, III. díl, I. svazek: Žebravé řády, str. 58. 
58 Landfríd neboli zemský mír znamenal opatření k zabránění rozbrojům a k ochraně pořádku a právního řádu. Byl vyhlašován 
panovníkem nebo spolkem šlechticů a měst v dobách narušení vnitřního pořádku. Více viz Hroch a kol., str. 169. Plzeňský landfríd se 
vyvinul se ze staré instituce bojových pánů, kteří bděli nad bezpečností v kraji, a směr mu udával katolický šlechtic věrný králi 
Zikmundovi a papežské stolici Bohuslav ze Švamberka. Podařilo se mu zorganizovat odpůrce husitské ideologie a vytvořit podmínky 
pro pevnou organizaci katolického šlechty, duchovenstva a měst, viz: Bělohlávek a kol., Dějiny Plzně I., str. 73, 78 – 85, 107, 202, 
304, 330. 
59 Lehner, Klášter Minoritů nyní Františkánský v Plzni, str. 81 – 82. 
60 Bratrstvo oltáře sv. Barbory v Plzni bylo do řádu přijato r. 1486 obvyklým propůjčením účastenství členů obojího pohlaví na 
mších, modlitbách, postech, abstinencích, vigiliích, pracích i jiných duchovních darech, jež si v minulosti řád vydobyl a v budoucnosti 
vydobude. Nadto bylo bratrstvu slíbeno, že duše jeho zemřelých členů budou v provinční kapitule vzpomenuty v modlitbách, viz: 
Zouhar, Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435 – 1790), str. 104. 
61 Srovnej Florian Ferdinand Březina, Stručné dějiny františkánského kostela a kláštera v Plzni, str. 14 – 16 a P. Ambrož Tobola, 
Památník Františkánského kostela a kláštera v Plzni, str. 6 – 7. 
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Řeholníci živořili, početně ubývali a budovy začaly chátrat.62 Také dominikáni se dostali do potíží. Množily se 
jim dluhy, budovy se rozpadaly, upadala morálka, krátily se bohoslužby, jejichž kvalita se snižovala, a mniši 
působili výstřednosti. Jejich obliba u Plzeňských se značně pokazila.63 Nejen že ztráceli vážnost a důvěru, ale 
také klesal jejich počet. Proto se do řad řeholníků nabírali cizinci především z Polska, Itálie a Německa, kteří 
ke zdejšímu prostředí nikdy nepřilnuli.   

Neblahé situace se pokoušeli využít jezuité. Ti se uchýlili do Plzně, když prchly z Prahy před morem 
(1582). Sloužili své mši v kostele Panny Marie při františkánském klášteru a ten se jim tak zalíbil, že žádali, 
aby jim byl svěřen a aby sem mohli umístit jezuitskou kolej, zatímco františkáni by se museli spokojit se 
starobylou kaplí sv. Barbory přiléhající k východní straně ambitu. Plzeňští ovšem svým mnichům opět 
pomohli a díky jejich podpoře žádost jezuitů zůstala nevyslyšena. A tak vznikla myšlenka na zřízení jezuitské 
koleje do upadajícího konventu dominikánů. Tento nápad podporovala městská rada, ale papež se 
dominikánů zastal a klášter jim ponechal.64A tak Tovaryšstvo Ježíšovo navždy ztratilo o působení ve městě 
zájem.  

Nejen poměry mezi duchovními a měšťany, ale i mezi různými duchovními v 16. a na začátku 17. století 
byly všelijaké. Opakovaně propukal mezi řeholníky a farními duchovními spor o bohoslužby, pohřbívání a o 
zpovědi. Samotná morálka duchovních ať světských nebo mnišských nebyla vzorná a stejně jako na zbytku 
populace této doby se na ní odrážela probíhající společenská krize, která vyústila do třicetileté války.  

 
Během války Plzeň setrvala na straně katolického panovníka. Věrná katolická tvář města byla především 

výsledkem dlouhodobé církevní a císařské propagandy, jež lze sledovat v papežských a císařských listinách, 
ale podporoval ji jeden nezadatelný fakt. Mezi městem a habsburskou dynastií existovalo pevné finanční 
pouto spočívající v zárukách Plzně za císařské dluhy. O takovou pohledávku za panovníkem bohatý plzeňský 
patriciát nechtěl přijít a vydat město i s rozsáhlým panstvím v nebezpečí zastavení jiným císařským 
věřitelům. Stejně úzké hospodářské a společenské vztahy měla Plzeň i ke svým katolickým sousedům v kraji, 
především ke klášterům v Kladrubech, v Pivoni, v Teplé a v Plasích. Ačkoli politické rozvrstvení v plzeňském 
kraji bylo spíše vyrovnané, hospodářskou a vojenskou převahu měli katolíci. Za války se v Plzni vystřídaly 
bouřlivější i klidnější období, i tak po roce 1648 trvalo celé století, než se zmátožila z válečných útrap a 
finančních ztrát.65 Trpký osud potkal i oba kláštery. Františkánský se při vpádu Mansfeldovy armády 
protestantské unie změnil v trosky a spolu s farním kostelem se stal místem protestantských bohoslužeb. 
Dominikánský vojáci rozkradli, pobořili a obsadili, ale za jejich přítomnosti se zde jakožto v jediném kostele 
sloužili dále katolické bohoslužby. Po odchodu vojsk roku 1621 se františkánský klášter pozvolna začal 
sbírat66, ale dominikánský nadále skomíral.  

Od poloviny 17. století si plzeňský klérus udržoval a posiloval ve městě významné hospodářské a 
společenské postavení. Do řad duchovenstva vstupovalo mnoho měšťanských dětí a celkově vztahy 
měšťanů a duchovenstva byly úzce provázané společensky i finančně. V čele světského kléru stál arciděkan, 
který do jisté míry vykonával funkci biskupskou. I tak v 17. století (roky 1630, 1653, 1671) Plzeňští ostře 
odmítli návrhy panovníka a pražského arcibiskupa na zřízení biskupství,67 protože se báli omezení vlastního 
vlivu nad správou města. V 2. polovině 17. a v 18. století františkánský klášter vzkvétal a nabýval na 
důležitosti, vždyť ho v té době navštívili i dva císařové – Ferdinand III. (1647) a Leopold (1673). V klášteře 

                                                             
62 Buben, Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, III. díl, I. svazek: Žebravé řády, str. 276. 
63 Zouhar, Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435 – 1790), str. 94. 
64 J. Strnad, Dějiny kláštera dominikánského v Plzni (1300 – 1785), str. 15 - 30, Vlček, Sommer, Foltýn Encyklopedie českých klášterů, 
str. 429, Buben, Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, III. díl, I. svazek: Žebravé řády, str. 115 
65 Miloslav Bělohlávek, Dějiny Plzně I, str. 218 – 230. 
66 Josef Strnad, Klášter Františkánský v Plzni, jinak klášter Šerý, In: Method, číslo 7. a 8., ročník XXIX., rok 1903, str. 63-66, P. Ambrož 
Tobola, Památník Františkánského kostela a kláštera v Plzni, str. 7 – 10, Srovnej Florian Ferdinand Březina, Stručné dějiny 
františkánského kostela a kláštera v Plzni, vydáno 1904, str. 21. 
67 Ivan Martinovský, Dějiny Plzně v datech od prvních stop osídlení až po současnost, vydalo nakl. Lidové noviny, roku 2004, vydání 
první, str. 72, 75. 
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vznikl noviciát (1650), konventní knihovna a refektář (obé 1697) a proběhlo mnoho barokizujících 
stavebních úprav. Utěšeně se rozrůstaly řady řeholníků, v roce 1746 zde žilo 27 bratří a 9 noviců.68 

Úroveň dominikánského kláštera se začala zvedat po nastoupení Alberta Hannigara ze Seebergu (1678) 
původem z šlechtického rodu štěnovicko – horšického na post převora. Jakoby ale štěstí dominikánům 
nepřálo a klášter i oba kostely zachvátil roku 1729 obrovský požár. Připravil dočasně řeholníky o střechu 
nad hlavou. Na pomoc jim přispěchali františkánští bratři a Plzeňští a ubytovali je u sebe. S opravou trosek, 
ve které se přeměnil klášter, to bylo pomalejší, ale svou prací se na jejich obnově podílel významný plzeňský 
barokní architekt Jakub Auguston ml. 69 V roce 1773 zanikl jezuitský řád v Klatovech a bylo zrušeno jím 
spravované gymnázium. O jeho opětovné zřízení zažádala Plzeň. Pět tříd vyššího gymnázia přešlo pod 
správu dominikánů, v níž setrvaly od roku 1776 do roku 1787.70 Nutno podotknout, že dominikánský klášter 
díky své poloze i stavební situaci sloužil ve válečných vřavách jako vojenský lazaret.71 

A tak jako františkánský a dominikánský klášter spojily dějinné události, propojuje je postava Jakuba 
Augustona ml. s posledním klášterem, který ve městě roku 1714 vznikl a který tento talentovaný architekt 
postavil. Ve městě se usadil jediný ženský řád, dominikánky. O založení ženského dominikánského kláštera 
se zasadila Kateřina Vratislavová z Mitrovic (původním jménem Rozálie Františka) a její sestra Rozalie 
Maximiliána. Pocházely z majetného šlechtického rodu hrabat mitrovických a od mládí žily v klášteře 
dominikánek u sv. Anny a sv. Vavřince v Praze na Starém městě. Odvážný plán vyžadoval skutečně 
podnikavého ducha. Dosáhnout povolení k založení takové instituce znamenalo podstoupit mnoho 
úředních jednání. Vždyť původní žádost o založení kláštera ze dne 9. listopadu 1708, jež sestry adresovaly 
císaři Josefu I., vyslyšela až po třech letech císařovna vdova a udělila sestrám povolení ke stavbě (20. 8. 
1711). Mezitím sestry zajistily dostatek prostředků a vyjednaly všechna potřebná povolení na úrovni města 
a kraje.72 O materiální podporu se zasloužil především otec obou sester Václav Hynek hrabě Vratislav 
z Mitrovic, jejich mateřský pražský klášter a budoucí plzeňské řeholnice, přesto klášter získal nemalé dluhy. 
Do kláštera byly řeholnice slavnostně uvedeny 31. 7. 1714. Klášter byl zasvěcen sv. Růženě Limánské a 
užíval názvu „Konvent sv. Rozy řádu sv. Dominika v Plzni“, kostel nesl jméno sv. Anny a byl dokončen a 
vysvěcen až roku 1735. V roce 1719 se v konventu sešel dostatečný počet sester pro volbu první převorky. 
Jednomyslně se jí stala Kateřina Vratislavová. Od založení kláštera prudce narostl počet jeptišek a až na 
několik výkyvů se udržoval ve výši okolo dvaceti. Plzeňské dominikánky nevlastnily kromě budov kláštera a 
kostela žádný nemovitý majetek. V podstatě žily z úroku z fundací, z podílů nových sester, z almužen, z 
ručních prací a z vyvařování civilním osobám, což však stále nestačilo pokrýt jejich skromné náklady, a tak se 
snažily shánět prostředky, kde se dalo, např. z dědictví jednotlivých řeholnic. Na tomto příkladu vidíme, jak 
se rentiérský způsob hospodaření již přežíval a působil řeholnicím nouzi. Klášteru chyběli štědří mecenáši a 
nebylo divu. Klášter se nevěnoval žádné společnosti přínosné činnosti ani výuce, ani péči o nemocné či jinak 
znevýhodněné. Tvořil uzavřený, separovaný kroužek osob uprostřed města a měšťané se o jeho aktivity a 
starosti nezajímali, protože jim nic nepřinášely. Klášter sloužil jako zaopatřovací ústav majetných dívek 
z šlechtických a patricijských rodin, v jeho zdech výjimečně pobývala méně majetná žena. Klášter na rozdíl 
od tradičních církevních institucí postrádal i funkci ideologickou a nepůsobil na věřící, protože v něm 

                                                             
68 Vlček, Sommer, Foltýn, Encyklopedie českých klášterů, str. 428. 
69 J. Strnad, Dějiny kláštera dominikánského v Plzni (1300 – 1785), str. 30 - 35, Vlček, Sommer, Foltýn, Encyklopedie českých 
klášterů, str. 429, 430. 
70 Buben, Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, III. díl, I. svazek: Žebravé řády, str. 116. 
71 Strnad, Dějiny kláštera dominikánského v Plzni (1300 – 1785), str. 32. 
72 Zakládací listiny, majetkové smlouvy a korespondence ohledně zakládání kláštera vč. císařského souhlasu – viz NA, Fond 33, 
Archivy zrušených klášterů za Josefa II., díl V, zpracoval Rudolf Holinka, pomůcka 304, katalog 16, str. 1289 – 1294, a pomůcka 308, 
katalog 14, str. 1265, č. 324 (v rámci archivu dominikánek u sv. Anny – Praha Staré město). 
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řeholnice žily samy pro sebe, i v pořádání bohoslužeb a jiných církevních ceremonií byly odkázány na 
mužský dominikánský klášter na druhé straně města. Klášter takto spěl k samovolnému zániku.73 

 
Největších změn doznalo plzeňské zřízení vlivem reformního díla Marie Terezie a Josefa II. Osvícenské 

myšlenky a císařské reformy navždy změnily nejen vzhled a myšlení, ale i správu a církevní organizaci města. 
Ze tří městských klášterů došlo ke zrušení obou dominikánských – ženského (1782) i mužského (1785). 
Současně byly zrušeny kaple na plzeňských předměstích a rozprodány špitální pozemky. Roku 1787 bylo 
zrušeno 30 oltářů ve farním kostele sv. Bartoloměje a roku 1789 zmizely hřbitovy kolem kostelů uvnitř 
města. Ačkoli plzeňský duchovní život postihla stagnace, můžeme říci, že koncem osmdesátých let 
18. století Plzeň vstupovala do nového dějinného období.74 

                                                             
73 Milada Suchá, Plzeňské Klementinum (Historie jedné budovy), in: Minulostí Plzně a Plzeňska III., vydáno v Plzni Krajským 
nakladatelstvím roku 1960, str. 157, Zouhar, Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435 – 1790), str. 205 a Vlček, 
Sommer, Foltýn, Encyklopedie českých klášterů, str. 430 – 432. 
74 Jan Kumpera a kol., Naše město Plzeň, v Plzni vydala Nava roku 1995, str. 23. 
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3.2. Rušení klášterů v Plzni za Josefa II. 
 

3.2.1. Klášter dominikánů u sv. Ducha a kostela sv. Markéty 

 

Ještě před samotným výnosem o rušení klášterů bylo vlivem vladařské politiky působení dominikánského 
řádu v českých zemích podlomeno. Uhostila se s v něm „skleslost, ochablost, malomyslnost“. Všichni žili 
v ustavičné nejistotě, zda i jejich klášter nebude po čase zrušen.75 Nicméně když na rušení došlo, snažili se 
dominikáni napříč českými zeměmi rušení uniknout, seč se dalo. I tak z původních dvaadvaceti konventů I. a 
II. řádu zůstalo jen 7 domů I. řádu. Zhruba polovina řeholníků převzala místa v duchovní správě. V té 
dominikáni působili již před tím, nicméně ve druhé polovině 18. století jejich počet narůstá ve snaze konat 
„praktickou“ činnost a tím otupit výtky osvícenců, že řády mají být jako neužitečné zrušeny. Po rušení 
samotném byla funkce faráře pro dominikánského bratra mnohdy jedinou možností, jak se uživit. 
Dominikánský život se ve farní správě takto rozplynul, protože ani přeživší konventy nedokázaly ve svém 
oslabení a celkové izolaci od Říma nalákat nové zájemce o řeholní život. I když někteří přišli, zůstali jen na 
rok noviciátu, a potom odešli na studia na některou fakultu, aby se po nich připojili k duchovní správě. Do 
kláštera pak docházeli zpravidla dožít ve stáří. I kdyby některé kláštery nebyly zrušené za nedlouho by 
beztak vymřely.76 

Rušení neunikl ani městský klášter v Plzni. Komunitu tamních dominikánů rozpustil již všeobecný dekret 
ze dne 24. září 1785. Později byl nařízením ze dne 3. března 1786 provinciál řádu Jakob Schantl vyzván, aby 
rozdělil plzeňské bratry dominikány do zbylých dominikánských klášterů, což učinil dne 25. dubna 1786 
s tím, že své rozhodnutí ihned poslal plzeňskému převorovi. Bratry rozdělil i do klášterů, jež sami na základě 
dekretu z roku 1785 čekali na zrušení, snad doufal, že přetrvají, nebo odsouval řešení problému.77 Dne 20. 
května 1786 podepsal císař dekret, který ukončil činnost plzeňského kláštera a určil řeholníkům penzi ve 
200 zl. 78 Klášter byl zrušen ke dni 17. července 1786.79 Bratři se rozcházeli v průběhu srpna a září,80 až do 
roku 1787 zůstali bratři, kteří vyučovali na zdejším gymnáziu.81 

Pro potřeby rušení vzniklo několik soupisů členů konventu, jež nesou jmenný seznam řeholníků. Ač byli 
plzeňští dominikáni o vyhotovení soupisů žádáni guberniálními nařízeními, dá se říci, že sehráli při rušení 
svého kláštera aktivní úlohu. K soupisům svých členů, které sami vyhotovovali, připojovali žádosti a vlastní 
návrhy jak vzniklou situaci řešit, ty pak adresovali na příslušné úřední instituce. Jejich obsah se 
s postupujícím časem měnil a přizpůsoboval se vývoji situace. Je evidentní, že žádosti byly posílány 
opakovaně, ale úřednictvo řeholníky nechávalo na své odpovědi dlouze čekat, jak si mniši v náznaku stěžují. 
V archivních záznamech gubernia se podařilo nalézt celkem šest takových soupisů datovaných od 25. dubna 
do 18. října 1786. Nyní se na ně podíváme podrobněji. 

První soupis dominikánů nazvaný Anzeige - Der Kloster, in welche die Pilsner Geistliche Prediger Ordens, 
nach erlassener Hohen Gubernial Verordnung von 3. Marz d. J. sind angewiesen worden (Oznámení - 
Kláštery, do kterých byli určeni plzeňští duchovní z kazatelského řádu po vydaném nařízení vyššího gubernia 

                                                             
75 Zouhar, Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435 – 1790), str. 79. 
76 Tamtéž, str. 87 a 101 – 102. 
77 NA, ČG-Publ, 145/39, ka 2675, N: 9883/ 1340. 
78 NA, ČG-Publ, 145/39, ka 2675, N: 15911/ 2165. 
79 NA, ČG-Publ, 145/39, ka 2675, N: 19108/ 2633. 
80 NA, ČG-Publ, 145/39, ka 2675, N: 26638/ 3548. 
81 NA, ČG-Publ, 145/39, ka 2675, N: 12537/601. 
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ze dne 3. března tohoto roku).82 Provedl dne 25. dubna 1786 na základě guberniálního nařízení ze dne 
3. března 1786 provinciál řádu Jakob Schantl. Přerozděluje v něm stávající řeholníky do zbývajících českých 
a moravských klášterů dominikánského řádu. V návaznosti na soupis zároveň žádá o vydání instrukce, jež by 
zařídila bratrům roční dotaci, bez níž by se o ně kláštery, do kterých přestupují, nemohli starat, protože jsou 
sami velmi nemajetné a nemohli by plzeňské bratry náležitě vydržovat. Ze soupisu můžeme vidět, že se 
v klášteře nacházelo 19 řeholníků a 3 laičtí bratři. S rozdělením provinciála je měl seznámit plzeňský převor. 
Samozřejmě se očekávala naprostá poslušnost ze strany bratrů při přestupu.83 

Anzeige 
Oznámení 

Der Kloster, in welche die Pilsner Geistliche Prediger Ordens, nach erlassener Hohen Gubernial Verordnung von 3. Marz d. J. sind 
angewiesen worden. 

Kláštery, do kterých byli určeni plzeňští duchovní z kazatelského řádu po vydaném nařízení vyššího gubernia ze dne 3. března tohoto 
roku 

    

Namen von Geistlichen 
Jméno duchovního 

Die Kloster, in welche sie Vertheilet worden 
Klášter, do kterého byl přerozdělen 

Jeremias Schegbal 

Altstadt Prag 
Staré město pražské 

Edmundus Fiala 

Angelicus Maurer 
    

Thomas Schiffer 

Eger 
Cheb 

Hyacinthus Hoffmann 

Theobaldus Payer 
    

Jordanus Lestina 
Klattau 
Klatovy Dalmatius Zirkl 

    

Constantinus Fiala 
Pissek 
Písek Emmanuel Schauer 

    

Cajetanus Beck 
Nimburk 
Nymburk 

    

Carolus Moller 
Gabel 

Jablonné Laybruder (laický bratr) Expeditus Pernfus 
    

Gregorius Lanner 

Leitmeritz 
Litoměřice 

Hermannus Kehsl 

Laybruder (laický bratr) Vincentius Singer 
    

Joachim Friedl 
Aussig 

Ústí nad Labem Cajetanus Sadilek 
    

Albertus Hutter 
Zneym 
Znojmo Laybruder (laický bratr) Fidelis Schindler 

    

Augustinus Paukert 
Olmütz 

Olomouc Agidius Stund 
Nota: die vier Leztern sind zu handen der Mährischen Klöstern profehsi. 
Poznámka: poslední čtyři budou převedeni do moravské řehole. 

                                                             
82 NA, ČG-Publ, 145/39, ka 2675, N: 9883/ 1340. 
83 NA, ČG-Publ, 145/39, ka 2675, N: 9883/ 1340. 
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Druhý soupis dominikánů nazvaný Verzeichniss der in dem Pilsner Kloster behobenen Dominikaner welche 
demüthigst In den Weltpriesterstand versetzet zu werden und ihre Pension in der angezeigten Örtern 
geniessen zu dürfen (Soupis dominikánů zrušeného plzeňského kláštera, kteří budou pokorně přesunuti ve 
stav světských duchovních a jejich penze, kterou smějí v udaném místě požívat)84 podepsali řeholníci dne 
1. července 1786 a byl součástí dopisu pro České gubernium. Řeholníci plzeňského kláštera si touto žádostí 
snažili zajistit budoucnost. Žádali „jeho majestát“ skrze gubernium, aby byli převedeni na post světských 
duchovních. Upřednostňují to před dřívějším provinciálovo přerozdělení do jiných klášterů, z nichž některé 
byly také určeny k pozdějšímu zrušení. Jak sami uvádějí, nechtějí již přesun do dalšího rušeného kláštera a 
protahování „svého žalostného údělu“. Dále se nabízejí do školských služeb. Plzeňští dominikáni byli nejen 
sami vzdělaní85, ale měli bohaté zkušenosti se vzděláváním mládeže, neboť ty získávali na zdejší klášterní 
nižší i vyšší škole (gymnáziu), kde pracovali jako učitelé. Cílem tohoto soupisu tedy bylo podat přehled 
předpokladů a zkušeností, které by jim zajistily tyto posty. Samozřejmě se předpokládalo, že někteří, 
především staří a nemocní, odejdou na penzi.86 Proto se v tomto soupise také uvádí, v jakém místě (obci) by 
si svou penzi přáli pobírat.87  

Ačkoli víme, že se v klášteře nacházelo 19 řeholních bratrů, pod tento soupis se jich podepsalo 16. 
K výhradně pastorační činnosti byli svolní tři bratři. Pět bratrů bylo ochotno věnovat se buď pastorační 
činnosti, nebo učit. Výhradně učit si přáli čtyři bratři a čtyři si přáli jít rovnou na penzi z důvodu 
onemocnění. Zajímavé je, že někteří bratři, kteří byli odhodláni učit, zároveň uvádějí, že nejsou schopni 
vykonávat pastorační činnost, protože jsou velmi nemocní a trpí souchotinami88, tedy nemocí z dnešního 
pohledu potažmo nakažlivou a nebezpečnou pro okolí, teprve pro školní kolektiv.  

Ze soupisu vyplývá, že bratři celý život nečinně neseděli v klášteře a nečekali, co jim osud zavane do klína. 
Dva z nich, br. Hoffmann a br. Payer, již v minulosti působili na faře (ve Skalné), br. Moller působil ve válce 
při armádním špitálu, dva byli přezkoušenými (normativními zkouškami) katechety připraveni nastoupit na 
normální školu89 a jeden byl kandidátem na přijetí na olomouckou univerzitu.90 Samozřejmě většina bratrů 
měla letitou zkušenost s kazatelskou činností, což se u řádu zaměřeného na kazatelskou činnost dá jen 
očekávat. Pět bratrů kázalo v češtině a tři v němčině. Jeden z českých kazatelů, br. Hutter, působil jako 
kazatel na plzeňském farním kostele. Ve společenstvu se nacházelo šest bratří, kteří vyučovali na zdejším 
gymnáziu. 

                                                             
84 NA, ČG-Publ, 145/39, ka 2675, N: 15911/ 2165. 
85 Ustavičné vzdělávání a studium bylo součástí dominikánské řehole, viz: Buben, Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, 
III. díl, I. svazek: Žebravé řády, str. 11, 12. 
86 Winter, Josefinismus a jeho dějiny, str. 132. 
87 NA, ČG-Publ, 145/39, ka 2675, N: 15911/ 2165. 
88 tehdejší název „blutzspeyung“ lze volně přeložit jako souchotiny. Nicméně přesnější může být, že dotyčný prostě vykašlával krev, 
což nemusí nutně znamenat tuberkulózu, ale i tak svědčí o jistém plicním onemocnění různě závažného, viz 
http://www.virtualninemocnice.cz/priznak/vykaslavani-krve. 
89 tzv. Normal Schule, čili normální školy, byly zakládány od dob Marie Terezie v největších městech (Praha, Brno, Vídeň) a byly 
jakýmisi normovanými, vzorovými školami podle nichž se řídila výuka na ostatních školách viz F. Morkes, Učitelé a školy v 
proměnách času (Pokus o zákl. chronologii 1774 - 1946), vydalo Pedagog. centrum Plzeň roku 1999, vydání první, str. 8. 
90 Dominikánský řád  působil na olomoucké univerzitě od r. 1760, viz: Zouhar, Česká dominikánská provincie v raném novověku 
(1435 – 1790), str. 175 – 180. 

http://www.virtualninemocnice.cz/priznak/vykaslavani-krve
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91 Duchovní činnost - míněna je světská duchovní činnost ve smyslu pastorační činnost, např. v rámci farního úřadu. 
92 Na třetím soupisu ze dne je rodiště tohoto řeholníka uvedeno jako Koldin, česky Koldín. Město Kolwin se v Čechách nepodařilo nalézt. Předpokládejme tedy, že byl skutečně z Koldína. 
93 Normal se používalo ve smyslu normovaný, viz Normal Schule (str. 26). 

Verzeichniss der in dem Pilsner Kloster behobenen Dominikaner welche demüthigst In den Weltpriesterstand versetzet zu werden und ihre Pension in der angezeigten Örtern 
geniessen zu dürfen. 

Soupis dominikánů zrušeného plzeňského kláštera, kteří budou pokorně přesunuti ve stav světských duchovních a jejich penze, kterou smějí v udaném místě požívat. 
  

Namen und 
zunamen  
Jméno a příjmení 
 
  

Geburtsort 
Rodiště 
  

Jahre  
Roky Amt (úřad) 

Fähigkeit  
Schopnosti 

Bittet um die Erlaebniss seiner 
Pension in den angezeigten Orte aus 
beigefügter Ursache geniessen zu 
därfen. 
Žádá o povolení, že smí svou penzi z 
uvedených příčin užívat v 
požadované obci.  

des Alters 
věku 

Der 
Profehsion 
v řeholi 

So er ehemals 
který vykonával dříve 

so er nun verwaltet 
který nyní spravuje 

zur Seelsorge 
k duchovní činnosti91 

zur Litteratur 
k výuce 

P. Gregorius Lanner 

Böhm 
Budweisser 
Čech z Č. Budějovic 46 22 

Teütscher Prediger durch 19 
Jahren - Prior bei S. Magdal 
bis zur Behebung des Klosters 
Německý kazatel po 19 let, 
představený sv. Magdalény do 
zrušení kláštera. 

Nun Prior bei S. 
Margareth in Pilsen 
Současný převor u sv. 
Markéty v Plzni. 

zur Seelsorge in allgemeinen 
Examine procura animarum 
geprüfet. 
K duchovní činnosti byl 
přezkoušen všeobecnou  
zkouškou Examina procura 
animarum.  - - - 

in Budweis: weil es sein geburtsort 
ist, und allda brűder, und Frunde 
hat. 
V Č. Budějovicích: jelikož je to jeho 
rodiště a má tam bratra a přátele. 

P. Joachimus Friedl 

Böhm 
Pilsner 
Čech z Plzně 59 38 

Böhmischer Prediger durch 10 
Jahre, und zweymal Prior in 
Pilsner Kloster. 
Český kazatel po 10 let a 
dvakrát představený v 
plzeňském klášteře.  - - -   - - -   - - - 

in Pilsen:  theils wegen Alter, und 
kränklichen Umständen,theils er 
allder Freünde hat.  
V Plzni: z části z důvodu stáří a z 
důvodu churavění, a částečně 
protože tam má přátele. 

P. Jordanus Leshina 

Böhm 
Kolwiner 
Čech z Koldína92 50 31 

Böhmischer Prediger durch 16 
Jahre 
český kazatel po 16 let.    - - -   - - - 

in Pilsen:  wegen kränklichen 
Umständen, und weil er aldda seiner 
Mutter, und Freünder hat. 
V Plzni: vzhledem k nemocem a 
protože tam má matku a přátele. 

P. Albertus Hutter 

Böhm 
Horzitzer 
Čech z Hořic 45 25 

Böhmischer Prediger durch 19 
Jahren, dann zweymal Prior in 
Pilsen. 
Český kazatel po 19 let, 
potom dvakrát převor v Plzni. 

Prediger in der Stadt 
Pfarrkirche in Pilsen. 
Kazatel v městské 
farnosti v Plzni. 

widmet sich der Seelsorge 
věnuje se duchovní čibnnosti.  - - -  

in Pilsen: weil er allda angestallter 
Prediger ist. 
V Plzni: jelikož tam je ustanoven 
kazatelem. 

P. Hyacinthus 
Hoffmann 

Böhm 
Egerer 
Čech z Chebu 44 25 

Teütscher Prediger durch 14 
Jahr, und 1 Jahr Kapellan iIn 
Wildstein. 
Německý kazatel po 14 let a 
jeden rok kaplan ve Skalné.  - - - 

will sich widmen der Seelsorge. 
Bude se věnovat duchovní 
činnosti. 

Geprüfter Normal93 
Katechet  für eine 
Stadtschule 
Přezkoušený normální 

katecheta pro 
městskou školu. 

in Prag: um sich ferners in eh 
Gegenstände der Normal Schule 
bilden zu können. 
V Praze: aby se mohl mimo jiné 
vzdělávat v dřívejších předmětech 
pro normální školu. 
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94Kapellan – kaplan, zastával o stupeň nižší úřad než farář, většinou v rámci lokálie. Cooperator – kooperátor tzv. druhý kněz - pomocník faráře. 

Jméno a příjmení 
Namen und 
zunamen 
  

Geburtsort 
Rodiště 
  

Jahre  
Roky Amt (úřad) 

Fähigkeit  
Schopnosti 

Bittet um die Erlaebniss seiner 
Pension in den angezeigten Orte aus 
beigefügter Ursache geniessen zu 
därfen. 
Žádá o povolení, že smí svou penzi z 
uvedených příčin užívat v 
požadované obci. 

des Alters 
věku 

Der 
Profehsion 
v řeholi 

So er ehemals 
který vykonával dříve 

so er nun verwaltet 
který nyní spravuje 

zur Seelsorge 
k duchovní činnosti 

zur Litteratur 
k výuce 

P. Constantin Fiala 

böhm 
Prager 
Čech z Prahy 44 24  - - -   - - -   - - -  - - - 

in Prag: wegen kränklichen 
Umständen, und weil er allda seiner 
Freunde hat. 
V Praze: z důvodu nemocí, a protože 
tam má přátele. 

P. Theobaldus Payer 

Böhm 
Chotieschauer 
Čech z Chotěšova 42 22 

Teütscher Prediger durch 3, 
dann 3 Jahr Kapellan  in 
Wildstein, und 2 Jahr 
Cooperator. 
Německý kazatel po tři roky, 
poté 3 roky kaplan ve Skalné a 
dva roky kooperátor.94 

Vicarius Conventus 
vikář v klášteře 

will sich der Seelsorge widmen 
bude se věnovat duchovní 
činnosti.  - - - 

in Pilsen: als expectant zur 
Seelsorger 
v Plzni: jakožto čekatel na duchovní 
činnost. 

P. Hermannus Kohsl 

Böhm 
Alt Pilsenetzer 
Čech ze Starého 
Plzence 40 21 

Lehrte durch 5 Jare Rhetorik, 
und die Philosophy in die 
Orden. 
Učil 5 let v rétorice, a filosofii 
v řádu 

Nach abschaffung der 
klösterlichen Studien 
besorgte er die 
Wirtschaft. 
Po zrušení klášterních 
studií si obstará 
hospodářství. 

Entweder zur Seelsorger oder 
Buď k duchovní činnosti nebo 

Da er in der Olműtzer 
Universität  Pro 
suprema theologia 
Laurea Candidat ist - zu 
denen Wissenschaften. 
Na Olomoucké 
univerzitě je 
kandidátem Pro 
suprema theologia 
Laurea v tamních 
vědách. 

in Pilsen: weil er auf der Stiahlauer 
Herrrschaft als local Capellan 
angestellet zu werden eine sichere 
Hoffnung hat. 
V Plzni:jelikož má jisté naděje, že by 
mohl být zaměstnán na Šťáhlavském 
panství jako lokální kaplan. 

P. Dalmatius Zirkl 

Böhm 
von Lanzow in 
Tschaslauer Kreis 
Čech z Lanžova v 
Čáslavském okrese 40 20 

Böhmischer Prediger durch 11 
Jahre und Cooperator theils In 
dem Pilserner, theils in dem 
Klatauer Kreise. 
Český kazatel po 11 let a 
cooperator částečně v 
plzeňském, částečně v 
klatovském okrese.  - - - 

wil sich der Seelsorge widmen 
bude se věnovat duchovní 
činnosti. 

Geprüfter Katechet 
přezkoušený katecheta 

in Prag: um sich ferners in den 
Gegenständen der Normalschule zu 
bilden. 
V Praze: aby se mohl mimo jiné 
vzdělávat v předmětech normálních 
škol. 
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95 Humaniora - tento název zde pravděpodobně označuje celé gymnázium, na kterém dominikáni učili. Běžné rozdělení tříd bylo Po bližším rozboru pramenů později bylo 1. třída tzv. principie nebo 
infima, 2. grammatica, 3. syntax, 4. poetika, 5. rhetorica, vyšší třídy se potom souhrnně nazývaly humaniora, ale známý je příklad z pražského Klementina, kde nazývali celou školu scholae 
humanioru, u takový případ se asi jedná i tady. Z pozdějších pramenů totiž vyplývá,  že bratr Moller učil ve třídě poetika, bratr Mauer v  rhetorice, bratr Paukert v syntaxi, bratr Stund v grammatice 
a bratr Schauer v první třídě. Více o vzdělávání na tehdejších gymnáziích viz K. Bobková-Valentová, Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia, vydalo Carolinum UK v Praze roku 2006, 
zejm. str. 53 - 55. 
96 blutzpeyen / blutzpeyung - je onemocnění lidského těla, kdy se vykašlává z plic krvavý hlen, viz: http://de.academic.ru/dic.nsf/grammatisch/8749/Blutspeyen; tehdejší název „blutzspeyung“ lze 
volně přeložit jako souchotiny. Nicméně přesnější může být, že dotyčný vykašlával krev, což nemusí nutně znamenat tuberkulózu, ale i tak svědčí o jistém plicním onemocnění různě závažného 
typu, viz http://www.virtualninemocnice.cz/priznak/vykaslavani-krve. 

Jméno a příjmení 
Namen und 
zunamen 
  

Geburtsort 
Rodiště 
  Jahre  

Roky Amt (úřad) 
Fähigkeit  
Schopnosti 

Bittet um die Erlaebniss seiner 
Pension in den angezeigten Orte aus 
beigefügter Ursache geniessen zu 
därfen. 
Žádá o povolení, že smí svou penzi z 
uvedených příčin užívat v 
požadované obci. des Alters 

věku 

Der 
Profehsion 
v řeholi 

So er ehemals 
který vykonával dříve 

so er nun verwaltet 
který nyní spravuje 

zur Seelsorge 
k duchovní činnosti 

zur Litteratur 
k výuce 

P. Carolus Moller 
Böhm Netolitzer 
Čech z Netolic 35 17 

Ware bei dem Militär Spital in 
lezten Kriege durch 19 Monat. 
Byl v poslední válce 19 měsíců 
ve vojenském špitálu. 

Lehret nun die Pöesi 
durch 5 Jahr. 
Nyní učí 5 let na 
poezii.  - - - 

zur Lehrstelle eines 
Humaniorum 
Profehsoris 
na místo profesora na 
humaniora95 

in Pilsen: weil er allda als Profehsor 
Poeseos angestellet ist. 
V Plzni: jelikož je tady zaměstnán 
jako profesor v poezii. 

P. Angelicus Maurer 
Böhm Prager 
Čech z Prahy 34 16 

Lehrte die Humaiora durch 9 Jahre. 
Učil na humaniora 9 let. 

wil sich zur Seelsorge nach 
seinen Kräften widmen. 
Bude se věnovat duchovní 
činnosti, pokud mu síly dovolí. 

zur lehrstelle eines 
Humaniorum 
Profehsoris 
na místo profesora na 
humaniora 

in Pilsen: weil er allda als Profehsor 
Rhetorices angestellet ist. 
V Plzni: jelikož je tady zaměstnán 
jako profesor v rétorice. 

Emmanuel Schauer 
Böhm Prager 
Čech z Prahy 34 16 

lehret 
učil 

die Humaniora durch 7 
Jahre 
na Humaniora 7 let 

Unfähig wegen seiner 
schwachen Brust, die durch 
erlittene Blutspeyung96 sehr 
geschwächet und  entkräftet 
worden. 
Nezpůsobilý z důvodu jeho 
slabých plic, trpící souchotinami 
a od toho se stal velmi zesláblý a 
vysílený. 

zur Lehrstelle eines 
Humaniorum 
Profehsoris. 
na místo profesora na 
humaniora 

in Pilsen:  Weil sie allda Profehsores 
Humanioangestellet sind 

 
v Plzni: jelikož jsou tam zaměstnáni 

jako profesoři na  humaniora 

P. Augustin Paukert 

Böhm 
Wildschwerder 
Čech z Ústí nad 
Orlicí 33 15 

lehret 
učil 

die Humaniora durch 7 
Jahre 
na Humaniora 7 let  - - - 

zur Lehrstelle eines 
Humaniorum 
Profehsoris 
na místo profesora na 
humaniora 

http://de.academic.ru/dic.nsf/grammatisch/8749/Blutspeyen;
http://www.virtualninemocnice.cz/priznak/vykaslavani-krve


30 

 

Jméno a příjmení 
Namen und 
zunamen 
  

Geburtsort 
Rodiště 
  

Jahre  
Roky Amt (úřad) 

Fähigkeit  
Schopnosti 

Bittet um die Erlaebniss seiner 
Pension in den angezeigten Orte aus 
beigefügter Ursache geniessen zu 
därfen. 
Žádá o povolení, že smí svou penzi z 
uvedených příčin užívat v 
požadované obci. des Alters 

věku 

Der 
Profehsion 
v řeholi 

So er ehemals 
který vykonával dříve 

so er nun verwaltet 
který nyní spravuje 

zur Seelsorge 
k duchovní činnosti 

zur Litteratur 
k výuce 

P. Agidius Stundt 

Mährer 
Schönberger 
Moravan ze 
Šumperku 29 

in Orden 
v řádě 
9 

lehret 
učil 

die Humaniora durch 4 
Jahre 
na Humaniora 4 roky 

Auf eh allerhöchsten Befehl 
jederzeit bereitwillig. 
Vždy připraven k rozkazům 
Nejvyššího (tj. císaře) 

zur Lehrstelle eines 
Humaniorum 
Profehsoris. 
na místo profesora na 
humaniora 

in Pilsen:  Weil sie allda Profehsores 
Humanioangestellet sind 

 
v Plzni: jelikož jsou tam zaměstnáni 

jako profesoři na  humaniora 

P. Cajetanus Sadilek 

Böhm 
Konopistter 
Čech z Konopiště 51 33 

böhmischer Prediger durch 
4 Jahre - in Orden hat 
gelehret die Philosophi und 
Theologi 8 Jahre. 
Český kazatel po 4 roky - v 
řádu učil filosofii a teologii 8 
let.  Subprior Conventus 

Unfähig wegen blutspeyen und 
Wassersucht. 
nezpůsobilý z důvodu souchotin 
a vodnatelnosti.  - - - 

Zu Stiachlau, um bequemer seine 
Gesundheit bei seinen Freüden 
pflegen zu können. 
Do Šťáhlav, aby mohl v pohodlí u 
svých přátel pečovat o své zdraví.  

P. Thomas Schiffer 

Böhm 
Pilsner 
Čech z Plzně 52 32 

Lehrte Humaniora durch 10 
Jahre. war Prior allda. 
Učil na Humaniora po 10 
let, byl tam představeným. 

Verwaltet eh Amt eines 
Gymnasii Prafektens in 
das 9te Jahr. 
Spravoval úřad prefekta 
na gymnáziu 9 let. 

Unfähig wegen blutspeyung 
Nezpůsobilý z důvodu 
souchotin. 

zur Stelle eines 
Gymnasii Prafecti 
na místo prefekta na 
gymnáziu 

In Pilsen: weil er allda Prafectus 
Gymnasii angestellet ist. 
V Plzni: jelikož je tam zaměstnán 
jako prefekt na gymnáziu.  
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Třetí soupis s názvem Personal Stand des behobenen Pilsner Dominikaner Klosters (Osobní údaje 
dominikánů ze zrušeného plzeňského kláštera)97 podepsali mniši také dne 1. července 1786 jako ten 
předchozí. Ovšem adresovaný je Krajskému úřadu v Plzni. Krajský úřad k němu připisuje své stanovisko, 
víceméně přepis žádosti bratří, jež nikterak neneguje a přeposílá ji na samotné gubernium hned 
8. července 1786.  

Soupis byl vytvořen v návaznosti na guberniální nařízení ze dne 23. 6. 1786 a zároveň je k němu 
připojena žádost kláštera, aby v soupisu zmínění jedinci mohli požívat svou penzi jakožto světští kněží 
v obci, kterou v soupisu uvedli. Opět zmiňují původní provinciálovo rozhodnutí o rozdělení do dalších 
českých a moravských dominikánských klášterů (viz první soupis). Na Moravu řeholníci nechtěli, protože by 
raději zůstali někde poblíž, ale většina českých klášterů byla také určena ke zrušení. Řeholníci se tak obávali, 
že by po přestěhování do jiného českého kláštera čelili stejnému problému znovu a toto přesunutí by jen 
prodloužilo jejich nelehký úděl a učinilo ho ještě těžším. Sami žádají, aby toto provinciálovo rozdělení bylo 
zrušeno a oni mohli odejít na post světského duchovního a pobírat penzi.98  

Ze soupisu samotného se dozvídáme, že většina bratří by nejraději zůstala v Plzni. Učitelé zdejšího 
gymnázia stále věří, že budou moci zastávat své učitelské posty a přejí si zůstat právě z tohoto důvodu. Také 
se dozvídáme, že dva řeholníci, převor Lanner a br. Zirkl, již byli jednou z důvodu rušení přesunuti – 
z pražského kláštera na Malé straně do Plzně. Soupis podepsalo 21 osob, tj. 18 řeholníků a tři laici.  

                                                             
97 NA, ČG-Publ, 145/39, ka 2675, N: 16551/2262. 
98 NA, ČG-Publ, 145/39, ka 2675, N: 16551/2262, dle Zouhara, Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435 – 1790), 
str. 87, přetrvalo v Čechách a na Moravě několik dominikánských klášterů: sv. Jiljí v Praze, v Litoměřicích, v Chebu, v Ústí nad 
Labem, v Olomouci, ve Znojmě a v Uherském Brodě. Bratři si ale v této době mysleli, že přetrvají pouze dva kláštery v Čechách a na 
Moravu se jim nechtělo. 
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Personal Stand des behobenen Pilsner Dominikaner Klosters 
Osobní údaje dominikánů ze zrušeného plzeňského kláštera 

Namen und 
zunamen 
Jméno a 
příjmení 

Gebürtsort 
Rodiště 

Ist von dem P. Provicial in Monate Martio 
beordert worden in das Kloster nach 
Otec provinciál přikázal v měsíci březnu jít 
do kláštera v: 

Bittet seine Pension geniessen zu därfen in den 
beigefügten Orte. 
Prosí, aby směli jejich penzi požívat v 
následujících obcích 

Aus beigesezten Ursachen 
Z následujících příčin 

Pr. Gregorius 
Lanner Prior 
des Pilsner 
Klosters 

Böhm, Budweiss 
Čechy, Č. Budějovice 

nach Leütmeritz 
do Litoměřic 

Zu Budweiss. Bittet aber zugleich womit er aus 
der Kleinseitners Kloster versorgung in die 
Kaiserliche Pension versetzet werden möchte. 
V Č. Budějovicích: prosí ale současně, že by chtěl, 
aby mu důchod z kláštera na Malé Straně, byl 
udílen v rámci císařské penze.   

P. Cajetanus 
Sadilek 

Böhm,Konopischt. 
Čechy, Konopiště 

nach Aussig  
do Ústí nad Labem 

Zu Stiahlau in Pilsner Kreisse 
do Šťáhlav v plzeňském okrese   

P. Cajetanus 
Beck 

Böhm, Kuttenberg 
Čechy, Kutná Hora 

nach Nimburg 
do Nymburku 

allda 
tam   

P. Jeremias 
Schegbal 

Böhm, Leütomischel 
Čechy, Litomyšl 

nach Prah zum Sn. Egydi 
do Prahy ke sv. Jiljí99 

allda 
tam   

P. Joachimus 
Friedel 

Böhm, Pilsen 
Čechy, Plzeň 

nach Aussig  
do Ústí nad Labem 

in Pilsen 
v Plzni   

P. Thomas 
Schiffer 

Böhm, Pilsen 
Čechy, Plzeň 

zu fall das des Gymnasium solte behoben 
werden nach Eger 
v případě, že bude gymnázium zrušeno, 
půjde do Chebu 

in Pilsen 
v Plzni 

Weil er allda als Schul Prefekt angestellet ist. 
Jelikož je tam zaměstnán jako školní prefekt. 

P. Jordanus 
Leschina 

Böhm, Koldin 
Čechy, Koldín100 

nach Klattau 
do Klatov 

in Pilsen 
v Plzni   

P. Albertus 
Hutter 

Böhm, Horzitzer 

Čechy, Hořice101 
nach Zneym 
do Znojma 

in Pilsen 
v Plzni 

Weil er allda als Stadt Prediger angestellet ist. 
Jelikož je tam zaměstnán jako městský kazatel. 

P. Hyacinthus 
Hoffman 

Böhm, Eger 
Čechy, Cheb 

nach Eger 
do Chebu 

in Prag 
v Praze   

P. 
Consdantinus 
Fiala 

Böhm, Prager 
Čechy, Praha 

nach Pisek 
do Písku 

in Prag 
do Prahy   

P. 
Theobaldus 
Payer 

Böhm, Chotieschauer 
Čechy, Chotěšov 

nach Eger 
do Chebu 

in Pilsen 
v Praze   

                                                             
99 Sn. Edigidius - sv. Jiljí, v Praze sídlili dominikáni v klášteře u sv. Jiljí na Starém Městě (č.p. 234/I). 
100 Koldín - ves v okrese Ústí nad Orlicí, Profous, díl II., str. 283. 
101 Horzitz - Hořice na Šumavě – Profous, díl I., str. 698. 
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Namen und 
zunamen 
Jméno a 
příjmení 

Gebürtsort 
Rodiště 

Ist von dem P. Provicial in Monate Martio 
beordert worden in das Kloster nach 
Otec provinciál přikázal v měsíci březnu jít 
do kláštera v: 

Bittet seine Pension geniessen zu därfen in den 
beigefügten Orte. 
Prosí, aby směli jejich penzi požívat v 
následujících obcích 

Aus beigesezten Ursachen 
Z následujících příčin 

P. 
Hermannus 
Kohsel 

Böhm, Alt Pilsenetz 
Čechy, Starý Plzenec 

nach Leütmeritz 
do Litoměřic 

in Pilsen 
v Plzni 

Weil er gewisse Hofnung hat auf der Stiahlauer Herrscahft 
eine local Kapellaney zu erlangen. 
Jelikož má jisté naděje, že by mohl na šťáhlavském panství 
dosáhnout na úřad lokálního kaplana. 

P. Dalmatius  
Zirkl 

Böhm, Lanzow 
Čechy, Lanžov 

nach Klattau 
do Klatov 

in Prag. Bittet aber zugleich womit er aus der 
Kleinseitner Kloster versorgung in die Kaiser. 
Pension versetzet werden möchte. 
V Praze: prosí ale současně, že by chtěl, aby mu 
důchod z kláštera na Malé Straně, byl udílen v 
rámci císařské penze.   

P. Carolus 
Moller 

Böhm, Nettolitz 
Čechy, Netolice 

in fall Das des Gymnasium sollte behoben 
werden nach Gabel v případě, že bude 
gymnázium zrušeno, půjde do Jablonného 

in Pilsen 
v Plzni 

Weil sie in den hiesigen Gymnasio als Profehsores 
Humaniorum angestellet sing.Jelikož oni jsou zaměstnáni ve 

zdejším gymnáziu jako profesoři na Humaniora . 

P. Angelicus 
Maurer 

Böhm, Prag 
Čechy, Praha 

in fall Das des Gymnasium sollte behoben 
werden nach Prag in S. Egyd. Kloster 
v případě, že bude gymnázium zrušeno, 
půjde do kláštera sv. Jiljí 

in Pilsen 
v Plzni 

P. Emmanuel 
Schauer 

Böhm, Prag 
Čechy, Praha 

in fall Das des Gymnasium sollte behoben 
werden nach Pisek 
v případě, že bude gymnázium zrušeno, 
půjde do Písku 

in Pilsen 
v Plzni 

P. Augustinus 
Paukert 

Böhm, Wildeschwerd 
Čechy, Ústí nad Orlicí 

in fall Das des Gymnasium sollte behoben 
werden nach Olmitz 
v případě, že bude gymnázium zrušeno, 
půjde do Olomouce 

in Pilsen 
v Plzni 

P. Agidius 
Stund 

Mährer, Schönberg 
Moravan, Šumperk 

in fall Das des Gymnasium sollte behoben 
werden nach Olmitz 
v případě, že bude gymnázium zrušeno, 
půjde do Olomouce 

in Pilsen 
v Plzni 

fr. Expeditus 
Berenfuhs 

Mährer, Iglau 
Moravan, Jihlava 

nach Gabel 
do Jablonného102     

fr. Fidelis 
Schindler 

böhm, Landskron 
Čech, Lanškroun 

nach Zneym 
do Znojma     

fr. Vincentius 
Singer 

Pfälzer, Alten Stadt 
z Falcka, Staré Město 

nach Leütmeritz 
do Litoměřic     

Die meisten aus dem hier angesetzen Personali sind unter den dato 1 July a.c. bei Einen Hoch Löbl Landes Gubernio bittlich eingekommen um allergnädigste Erlaubniss in den Weltpriester Stand eintreten zu können und ihre  
Pension nach der damals eingereichten Tabelle geniessen zu därfen.  
Většina z výše uvedených jedinců dne 1. července tohoto roku požádala nejvyšší zemské gubernium o nejblahosklonnější povolení, aby mohli nastoupit na místo světského kněze a svou penzi uvedenou v tabulce směli požívat. 

                                                             
102 Gabel se běžně používalo pro Jablonné nad Orlicí - viz Profous, díl II., str. 90 - 91, ale dominikánský klášter se nalézal v Jablonném v Podještědí u České Lípy a byl zrušen až dekretem 24. 8. 1786, 
viz: Vlček, Sommer, Foltýn, Encyklopedie českých klášterů, str. 264), tudíž byl pravděpodobně tento laický bratr převelen provinciálem právě sem. 
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Čtvrtý soupis nazvaný Verzeichniss der allergnädigst behobenen Pilsner Dominikanern welche fussfällig 

bitten in der Weltpriesterstand versetzet zuwerden (Soupis nejblahosklonnějších rozpuštěných plzeňských 
dominikánů, kteří posečkají na přemístění do pozice světského duchovního, o což na kolenou prosí)103 
podepsali řeholníci dne 29. července 1786 a adresovali ho přímo císaři. 

V této žádosti řeholníci po několikáté žádají panovníka, aby je přesunul na post světského kněze a 
dovolil jim pobírat vyměřenou penzi. Soupis se velice podobá soupisu ze dne 1. července 1786 
adresovaného českému guberniu. Pravděpodobně nebyla první žádost dosud vyslyšena a bratři přistoupili 
k jejímu opakování. Bratři nyní oslovují přímo císaře a vysvětlují, že spíše než být rozdělení do jiných 
klášterů vidí smysl své činnosti ve službě „státu“. Poukazují na fakt, že jejich řádové poslání je samo o sobě 
založeno na kázání a učení „státu“ a toto původní poslání lze tudíž duchovní světskou službou docílit. Navíc 
upozorňují, že do jiných klášterů jít nechtějí, obzvláště ne do těch určených ke zrušení, zkrátka se obávají 
nejisté budoucnosti. 

Na vrchní straně žádosti je připsáno rozhodnutí guberniálního úředníka ze dne  1. září 1786, o zamítnutí 
žádosti jakožto celku, ovšem s dovětkem, že zváží přání jedinců, kteří projevili zájem o post světského 
duchovního, a přidělí jim faru nebo lokálii, co nejdříve se naskytne. 

                                                             
103 NA, ČG-Publ, 145/39, ka 2675, N: 21758/ 3008. 
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Verzeichniss der allergnädigst behobenen Pilsner Dominikanern welche fussfällig bitten in der Weltpriesterstand versetzet zuwerden. 
Soupis nejblahosklonnějších rozpuštěných plzeňských dominikánů, kteří posečkají na přemístění do pozice světského duchovního, o což na kolenou prosí. 

 

Der Namen 
und 

Zunanamen 
Jméno a 
příjmení 

Gebürtsort 
Rodiště 

Jahre 
Roky 

Amt 
Úřad 

Fähigkeit 
Schopnosti 

des Alters 
věku 

der 
Profehsion 
v řeholi 

So er vormals verrichtede  
který dříve zastával 

So er gegenwärtig 
verwaltet 
který současně 
spravuje 

zur Seelsorge 
k duchovní činnosti 

zum Lehramte 
k učitelství 

P. Gregorius 
Lanner 

Böhm, Budweisser 
Čechy, 
Č. Budějovice 46 22 

Teutscher Prediger 14 Jahr, und Prior bis zur 
behebung des Prager Kleinseitner Kloster. 
Německý kazatel 14 let, a převor do zrušení 
německého kláštera na Malé Straně. 

Prior des Pilsner 
Kloster 
představený 
plzeňského kláštera 

zur Seelsorge 
k duchovní činnosti  - - - 

P. Cajetanus 
Beck 

Böhm, 
Kuttenberger 
Čechy, Kutná Hora 72 49 

Prediger 30 Jahre 
kazatel 30 let  - - -  - - -  - - - 

P. Joachimus 
Friedl 

Böhm, Pilsner 
Čechy, Plzeň 59 38 

böhmischer Prediger 10 Jahre, und zweymal 
Prior 
český kazatel 10 let a dvakrát převor  - - - 

Unfähig wegen sein Alter und öfteren 
Krankheiten 
Nezpůsobilý vzhledem k jeho věku a častým 
nemocem.   - - - 

P. Thomas 
Schiffer 

Böhm, Pilsner 
Čechy, Plzeň 52 32 

Lehrte die Humaniora 10 Jahre 
Učil 10 let na humaniora 

Prafectus Gymnasii 
durch 9 Jahre 
Po 9 let prefekt na 
gymnáziu 

Unfähig wegen öfteren Bluspeyen4 und anderen 
Krankheiten. 
Nezpůsobilý vzhledem k souchotinám a dalším 
nemocem. 

zur Lehramte 
k učitelství 

P. Jordanus 
Leshina 

Böhm, Kolwiner 
Čechy, Koldín 49 30 

Böhmischer Prediger 18 Jahre 
český kazatel 18 let  - - - 

Unfähig wegen öfteren Krankheiten. 
Nezpůsobilý vzhledem k častým nemocem.  - - - 

P. Albertus 
Hutter 

Böhm, Horzitzer 
Čechy, Hořice 45 26 

böhmischer Prediger 19 Jahre, und 4 Jahr 
Prior 
český kazatel 19 let a 4 roky představený 

Bestellter Pfarr 
Prediger allhie 
Zaměstnaný zde jako 
farní kazatel 

zur Seelsorge 
k duchovní činnosti  - - - 
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Der Namen 
und 

Zunanamen 
Jméno a 
příjmení 

Gebürtsort 
Rodiště 

Jahre 
Roky 

Amt 
Úřad 

Fähigkeit 
Schopnosti 

des Alters 
věku 

der 
Profehsion 
v řeholi 

So er vormals verrichtede  
který dříve zastával 

So er gegenwärtig 
verwaltet 
který současně 
spravuje 

zur Seelsorge 
k duchovní činnosti 

zum Lehramte 
k učitelství 

P. 
Hyacinthus 
Hoffmann 

Böhm, Egerer 
Čechy, Cheb 44 26 

Teutscher Prediger 14 Jahr. 
Německý kazatel 14 let  - - - 

zur Seelsorge, um die er bereitet den 26 
Februari bei Einem Hoch Löbl. Landes Gubernio 
bittlich eingekommen. 
K duchovní činnosti, o kterou zažádal 26. února 
při nejvyšším slavném zemském guberniu. 

Gegrüfter Normal Katechet 
přezkoušený normální 
katecheta 

P. 
Constantinus 
Fiala 

Böhm, Prager 
Čechy, Praha 42 24  - - -  - - - 

Unfähig wegen öfteren Krankheiten. 
Nezpůsobilý vzhledem k častým nemocem.  - - - 

P. 
Theobaldus 
Payer 

Böhm, 
Chotieschauer 
Čechy, Chotěšov 41 22 

3 Jahre Prediger, 2 Jahre Cooperator, 3 Jahre 
in der Seelsorger in Wildstein. 
3 roky kazatel, 2 roky kooperátor, 3 roky 
duchovní činnosti ve Skalné 

Vicarius Conventus 
vikář konventu 

zur Seelsorge 
k duchovní činnosti  - - - 

P. 
Hermannus 
Köhsl 

Böhm, Alt Pilsenetz 
Čechy, Starý 
Plzenec 40 21 

Lehrte in dem hiesigen Gymnasio die 
Rhetorik durch 5 Jahr, in Order die 
Philosophi. 
Učil na zdejším gymnáziu v rétorice po 5 let, 
a v řádu filosofii 

Exhortator und 
Katechet in eh 
hiesigen Stadtkerker. 
Exhortátor104 a 
katecheta ve 
dřívějším zdejším 
městském vězení. 

zur Seelsorge 
k duchovní činnosti 

Fähig zum Katecheten Amte 
Schopný do úřadu katechety. 

P. Dalmatius 
Zirkl 

Böhm, Lanzower 
Čechy, Lanžov 40 20 

Böhmischer Prediger 11 Jahr 
český kazatel 11 let  - - - 

zur Seelsorge 
k duchovní činnosti 

Gegrüfter Normal Katechet 
přezkoušený normální 
katecheta 

P. Carolus 
Moller 

Böhm, Nettolitzer 
Čechy, Netolice 35 17 

Lehret die Poesi 
učil v poezii 

durch 5 Jahre 
po 5 let 

 zur Seelsorge ist er berietwillig 
je ochotný k duchovní činnosti 

zur Leramte eines 
Humaniorum profehsoris 
do učitelského úřadu 
profesora na humaniora 

                                                             
104 Exhortátor obstarával duchovní promluvy (např. na gymnáziu autor a přednašeč povzbudivých promluv ke studentům) a katecheta oproti tomu vyučoval základům víry. 
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Der Namen 
und 

Zunanamen 
Jméno a 
příjmení 

Gebürtsort 
Rodiště 

Jahre 
Roky 

Amt 
Úřad 

Fähigkeit 
Schopnosti 

des Alters 
věku 

der 
Profehsion 

v řeholi 
So er vormals verrichtede  

který dříve zastával 

So er gegenwärtig 
verwaltet 

který současně 
spravuje 

zur Seelsorge 
k duchovní činnosti 

zum Lehramte 
k učitelství 

P. Angelicus 
Maurer Böhm, Prager 34 16 

Lehret die Humaniora 
učil na humaniora 

durch 9 Jahre 
po 9 let 

 zur Seelsorge berietwillig, so viel die Kräfden 
zulassen 
Je ochoten k duchovní činnosti, pokud mu to 
síly dovolí. 

zur Leramte eines 
Humaniorum profehsoris 
do učitelského úřadu 
profesora na humaniora 

P. 
Emmanuel 
Schauer 

Böhm, Prager 
Čechy, Praha 34 16 

War 3 Jahre Informator der Jugend bei einer 
Herrschaft. 
Byl 3 roky Informator mládeže u vrchnosti. 

lehret die Humaniora 
durch 7 Jahre 
Učil na humaniora po 
7 let. 

zur Seelsorge nicht allerdings fähig wegen einer 
schwachen Brüste die durch ein erlittenes 
blutspeyen sehr geschwächet und entkräftet 
werden. 
K pastoraci ba arci nezpůsobilý z důvodu 
slabých plic trpící souchotinami a proto je velmi 
zesláblý a vysílený. 

zur Leramte eines 
Humaniorum profehsoris 
do učitelského úřadu 
profesora na humaniora 

P. 
Augustinus 
Paukert 

Böhm, 
Wildschwerder 
Čechy, Ústí nad 
Orlicí 33 15 

Lehret die Humaniora durch 7 Jahre. 
Učil na humaniora po 7 let. 

 zur Seelsorge berietwillig, so viel die Kräfden 
zulassen 
Je ochoten k duchovní činnosti, pokud mu to 
síly dovolí. 

zur Leramte eines 
Humaniorum profehsoris 
do učitelského úřadu 
profesora na humaniora 

P. Agidius 
Stund 

Mährer, 
Schöhberger 
Morava, Šumperk 29 

In Order 
v řádu 
10 

Lehret die Humaniora durch 4 Jahr. 
Učil na humaniora po 4 roky. 

Erwartet seine Abrufung. 
Očekává své odvolání. 

zur Leramte eines 
Humaniorum profehsoris 
do učitelského úřadu 
profesora na humaniora 
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Pátý soupis nese pojmenování Namentliche Verzeüchniss der aus dem Pilsner in andere Klöster 

vertheilten Indiwiduen Prediger Ordens (Jmenný soupis jedinců kazatelského řádu rozptýlených z 
plzeňského kláštera do jiných)105 a jménem celého osazenstva ho podepsal převor Lenner a nadřízení bratří 
br. Köhsl, a to dne 3. srpna 1786 a adresovali ho českému guberniu. Bratři žádají, aby jim byla vyplacena 
penze nebo příspěvek na cestu do míst, kam byli přerozděleni, nýbrž nemají sami žádné prostředky. Soupis 
obsahuje jména 19 bratrů včetně tří laiků a místo, kam se mají uchýlit. 

 

Namentliche Verzeüchniss der aus dem Pilsner in andere Klöster vertheilten Indiwiduen Prediger Ordens 
Jmenný soupis jedinců kazatelského řádu rozptýlených z plzeňského kláštera do jiných 

Zahl, und Namen der Geistlichen 
Počet, a jméno a příjmení duchovních 

Der Amt so sie begleitz 
Úřad, který je doprovází 

Die Klöster, in welche Sie 
vertheilt worden 
Kláštery do kterých budou 
rozděleni 

Anmerkungen in Betref der besherigen 
Unterhaltung  
Poznámka týkající se dosavadních 
důchodů 

Priesters 
Kněži       

1 Gregor Lanner 
Prior 
převor 

Leitmeritz  
Litoměřice 

Ist bisher von den Einkünften des 
aufgehobenen Prager Kleinesiter 
Klosters unterhalten worden. 
Je doposud vydržován důchodem ze 
zrušeného pražského kláštera na Malé 
Straně. 

2 Kajetan Sadilek 
Supprior 
podpřevor 

Aussig  
Ústí nad Labem 

ist gestorben 
zemřel106 

3 Kajetan Beck  - - - 
Nimburg 
Nymburk   

4 Joachim Friedl  - - - 
Aussig  
Ústí nad Labem   

5 Thomas Schiffer 

Prefect der kleineren 
Lateinischen Schulen 
Prefekt na menší latinské 
škole. 

Eger 
Cheb   

6 Jordan Leschtina  - - - Klattau   

7 Jeremias Schegbal  - - - 
Altstadt Prag 
Staré město pražské 

wird von der Pension des aufgehobenen 
Büdweiser Kloster unterhalten 
Bude vydržován penzí ze zrušeného 
budějovického kláštera. 

8 Albert Hütter  - - - 
Altstadt Prag 
Staré město pražské   

9 Hyazinth Hoffmann  - - - 
Eger 
Cheb   

10 Edmund Fiala 

feld Kaplan bei dem Löbl. 
K. K. Olivier Wallisischen 
Infanterie Regiment. 
Polní kaplan u slavného 
c.k. pěšího regimentu 
Oliviera Wallisiho. 

Altstadt Prag 
Staré město pražské   

11 Konstantin Fiala  - - - 
Pisek 
Písek   

12 Theobald Payer  - - - 
Eger 
Cheb   

13 Hermann Keshl  - - - 
Leitmeritz  
Litoměřice   

14 Dalmaz Zirkl  - - - 
Klattau 
Klatovy 

Ist bisher von den Einkünften des 
aufgehobenen Prager Kleinesiter 
Klosters unterhalten worden. 
Je doposud vydržován důchodem ze 
zrušeného pražského kláštera na Malé 
Straně. 

                                                             
105 NA, ČG-Publ, 145/39, ka 2675, N:19108/ 2633. 
106 Údaj o úmrtí byl znatelně dopsán jiným písmem, nevíme kým a kdy. 
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Zahl, und Namen der Geistlichen 
Počet, a jméno a příjmení duchovních 

Der Amt so sie begleitz 
Úřad, který je doprovází 

Die Klöster, in welche Sie 
vertheilt worden 
Kláštery do kterých budou 
rozděleni 

Anmerkungen in Betref der besherigen 
Unterhaltung  
Poznámka týkající se dosavadních 
důchodů 

15 Karl Moller 
Lehrer der Poetik 
Učitel v poetice 

Gabel 
Jablonné2   

16 Angelik Maurer 
Lehrer der Rhetorik 
Učitel v rétorice 

Altstadt Prag 
Staré město pražské   

17 Emmanuel Schauer 
Lehrer der Gramatik 
Učitel v gramatice 

Pisek 
Písek   

18 Angustin Paukert 
Lehrer der Gramatik 
Učitel v gramatice 

Leitmeritz  
Litoměřice   

19 Agid Stund 
Lehrer der Gramatik 
Učitel gramatice 

Leitmeritz  
Litoměřice   

Layne 
Laičtí bratři       

20 Expedit Bernfus   
Gabel 
Jablonné2   

21 Fidel Schindler   
Leitmeritz  
Litoměřice   

22 Winzenz Singer   
Eger 
Cheb   

 
 
Poslední šestý soupis nazvaný Uber die in Pilsen reducirte, und mit der K. K. Pension begnädigte Prediger 

Ordens Individuen (O plzeňské redukci, a jedinci z kazatelského řádu propuštění s císařskou penzí)107 dne 
18. října 1786 podepsal provinciál Jakob Schantl a odeslal ho českému guberniu. Vypracoval ho na základě 
požadavku stanoveného guberniálním dekretem ze dne 14. července 1786. Obsahuje soupis všech bratrů, 
kteří již klášter opustili s císařskou penzí a místo, kam se odebrali. K tomuto datu odešlo s penzí osm bratrů 
a tři laici. Do jiného kláštera se odebrali pouze tři bratři (šli do Nymburka, Chebu a Písku) a dva laici 
(odebrali se do Jablonného a do Litoměřic). Zbylí zůstali doposud v Plzni a okolí, většinou na pozicích 
světských duchovních. Br. Friedl zůstal se svým bratrem ve farním domě v Dýšiné (u Plzně) a br. Payer 
v Úhercích u duchovního administrátora. Přímo kancelář plzeňského arciděkana si vyžádala dva bratry. 
Br. Keshla za exhortátora a br. Huttera jako kazatele ve farním plzeňském kostele.108 Pouze br. Lestina 
zůstal v Plzni u svého švagra a nevíme, čemu se věnoval. V soupise nefigurují tři bratři, kteří do plzeňského 
kláštera přišli již z jiného dříve zrušeného kláštera (br. Schegbal z kláštera v Českých Budějovicích a převor 
Lanner a br. Zirkl z kláštera na Malé straně). Zdali je to tím, že tedy penzi již měli přiznanou na základě 
jiného nařízení nebo stále dleli v plzeňském klášteře, není zřejmé. V soupise nejsou uvedeni bratři, kteří učili 
na zdejším gymnáziu, protože na něm pracovali nadále, až do roku 1787. Jejich osud zachycuje pozdější 
soupis vyplacené penze ze dne 28. března 1787. Všichni jsou zde uvedeni k měsíční výplatě od srpna 1786 
až do srpna 1787.109 Z výplatního soupisu lze také vyčíst, že prof. Paukert zemřel v únoru 1787, a že prof. 
Moller pobíral penzi jen do června 1787, ale není jisté, proč z výplatní listiny zmizel dříve. Osud 
gymnaziálního prefekta prof. Schiffera a dvou učitelů prof. Maurera a prof. Stunda zachycuje ještě nařízení 
provinciála ze dne 25. září 1787, kdy tyto tři poslal z konečně zrušeného gymnázia do stále existujících 
dominikánských klášterů (do Chebu, do Prahy a do Litoměřic).110 Stejně tak známe osud prof. Schauera, jenž 
zůstal jako jediný na plzeňské škole jakožto vyučující v gramatice. Na místo profesorů z řad dominikánů 
nastoupili k výuce na gymnáziu převážně světští kněží111 a od roku 1805 ho spravoval německý řád 
tepelských premonstrátů.112 

                                                             
107 NA, ČG-Publ, 145/39, ka 2675, N: 26638/ 3548. 
108 NA, ČG-Publ, 145/39, ka 2675. 
109 NA, ČG-Publ, 145/39, ka 2675, N: 12537/601. 
110 NA, ČG-Publ, 145/39, ka 2675, N: 27877/848. 
111 Suchá, Plzeňské Klementinum (Historie jedné budovy), str. 158. 
112 Prof. Felix Vondruška, Procházka městem In: Průvodce po Plzni s připojenými obcemi, vydal odbor klubu českosl. Turistů v Plzni, 
roku 1925, str. 97. 
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Uber die in Pilsen reducirte, und mit der K. K. Pension begnädigte Prediger Ordens Individuen 
O plzeňské redukci, a jedinci z kazatelského řádu propuštění s císařskou penzí 

Namen der Geistlichen 
Jména duchovních 

Der Tag, an welchen ein jeder aus 
dem Pilsner Kloster getretten 
Den, kdy každý z nich odešel z 
plzeňského kláštera 

Der Tag an welchen ein jeder 
in dem Kloster seiner neuen 
bestimmung eingetroffen. 
Den, kdy každý z kláštera 
dostal nové povolání určení. 

Der Ort wo sich nun ein jeder 
befindet 
Místo, kde se nyní nachází. 

Priestern 
kněží       

Kajetan Beck 
28. September 
28. září 

unbewust 
neví se 

Nimburk 
Nymburk 

Joachim Fridl 
28. Julii 
28. července   

Deischina ohnweit Pilsen ind dem 
Pfarrhause bei seinem Bruder. 
Dýšiná nedaleko Plzně ve farním 
domě u jeho bratra. 

Jordan Lestina 
10. September 
10. září   

binshero in Pilsen bei seinem 
Schwager 
doposud v Plzni u svého švagra 

Albert Hutter 
1. Augusti 
1. srpna   

binshero in Pilsen als Prediger in 
der Pfarrkirche 
doposud v Plzni jako kazatel ve 
farním kostele 

Hyazinth Hoffmann 
30. Augusti 
30. srpna 

1. Septemb. 
1. září 

Eger 
Cheb 

Konstantin Fiala 
30. Augusti 
30. srpna 

8. Septemb. 
8. září 

Pissek 
Písek 

Theobald Payer 
18. Augusti 
18. srpna   

bishero in Auherz bei113 den 
Geistlichen Administrator 
Doposud v Úhercích U duchovního 
administratora 

Herrmann Keshl 
1. Augusti 
1. srpna   

bishero in Pilsen als Exhortator  
doposud v Plzni jako exhortátor 

        
Laybrüder 
Laičtí bratři       

Expedit Perefuss 
14. September 
14. září 

26. Sept. 
26. září 

Gebel 
Jablonné 

Fidel Schindler 
7. Augusti 
7. srpna 

14. Augusti 
14. srpna 

Leitmeritz 
Litoměřice 

Vincenz Singer 
unbewust 
neví se   

bishero in Pilsen 
doposud v Plzni 

 
Jmění zrušeného kláštera ve výši 26.812 zl. připadlo náboženskému fondu. Ve jmění byly obsaženy 

výnosy z pozemků (17.247 zl.), lesa (2.110 zl.) a jistin (6.600 zl.) Dále do náboženského fondu odešlo 855 zl. 
za konvent a hospodářské budovy odkoupené plzeňskou obcí roku 1787.114 Kostel sv. Markéty odkoupila 
roku 1792 pětice měšťanů za 1550 zl. Chrámová loď po nějakou dobu sloužila jako skladiště obilí, ale celý 
kostelní komplex jeho majitelé od roku 1802 ubourávali a kámen odváželi pryč, dokud nezmizel zcela. Roku 
1832 Plzeň konvent a zbylý majetek prodala nazpět státu, aby zde zřídil vojenskou nemocnici (přetrvala 
v provozu do roku 1895). Pozemek získal krajský soud a konvent z velké části zboural, aby zde vystavil 
novou soudní budovu. Starý kostel sv. Ducha byl přestaven na měšťanský dům č. p. 23. Plzeňanům dnes 
existenci kláštera, který se kdysi tak významně podílel na městském životě, připomíná jen název ulice 
Dominikánská. Typická silueta Plzně s vysokou věží krásného kostela sv. Markéty navždy zmizela z očí 
světa.115 

                                                             
113 Auherz (Auherzen, Auhertz) - ves nedaleko Nýřan v okerese Plzeň - sever, Profous, díl IV. str. 420. 
114 Jen pro zajímavost, když klášterní komplex roku 1729 vyhořel, byla škoda způsobená požárem vyčíslena na 60.000 zl., J. Strnad, 
Dějiny kláštera dominikánského v Plzni (1300 – 1787), vydáno v Plzni roku 1896, str. 4. – 33. 
115 Strnad, Dějiny kláštera dominikánského v Plzni (1300 – 1785), str. 33. 
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3.2.2. Klášter dominikánek sv. Rosalie řádu sv. Dominika u sv. Anny a sv. Rosalie 
Ke zrušení většiny ženských klášterů až na instituty alžbětinek, voršilek a anglických panen došlo 

v první vlně rušení roku 1782. Plzeňské dominikánky na rozdíl od ostatních dostaly od císaře příležitost 
přežít, ale jedinečnou šanci na zachování své komunity odmítly. Rozhodly tak o svém osudu samy.116 

Na základě nařízení ze dne 19. května 1781 začalo české gubernium zjišťovat, zda se plzeňský klášter 
hodí k výuce dívek nebo ke zřízení nemocnice. Počítalo se s tím, že by zdejší řeholnice na základě dekretu ze 
dne 8. března 1782117 přešly k řádu voršilek.118 V opačném případě by byl klášter zrušen a ony by ho musely 
opustit. Převorka Kolovratová referovala dne 29. března 1782 nazpět o tom, že budova se pro zmíněné 
účely nehodí a že šest sester je svolných pro přestup k voršilkám, ale zbývajících 15 není (jednalo se o ty 
starší). Za měsíc převorka posílá nové, opravené rozhodnutí, ve kterém se proti přestupu k voršilské řeholi 
vyjádřilo již sto procent osazenstva, nátlak většiny asi provedl své. 119 

Na základě dvorských výnosů ze dne 13. a 26. července 1782 mohla likvidační komise klášter ohledat a 
zrušit, což také učinila a oficiálně ho uzavřela ke dni 29. července 1782. Nutno podotknout, že ke zrušení 
vedle nevole přijmout pod svou střechu institut voršilek dopomohl také fakt, že klášter byl značně zadlužen 
a nedisponoval dostatečným majetkem, o čemž svědčí mnohé archivní záznamy. O dlužních narovnáních i 
dluzích samotných sester se zmiňuje nejedna zpráva ještě z následujících let.120 Jeptišky zde mohly zůstat do 
10. září včetně, ale majetek, mobiliář i veškerý inventář byl již ve správě likvidační komise, potažmo ho pod 
správu převzal místní hejtman krajského úřadu a nejvyšší knížecí komisař Časimir Widersperger von 
Widersperg, jemuž asistoval zástupce dvorské účtárny Joseph Weinbauer. Jeptišky opustily řeholi a 
s vyměřenou císařskou penzí 200 zl. ročně121 se odebraly ke svým příbuzným (většinou sourozencům) a 
přátelům. Většina sester, původně Západočeši, se usadila v Plzni a okolí. Soupis řeholnic nazvaný 
Erklährungs Tabella - Zu was sich die Jungfrauen obbensagten Convents  nach schlossen, wie viel von 
solchen in andere Orden treffen, dann wie viel sich in die welt begeben wollen (Tabulka prohlášení - Co 
budou panny dělat po zavření výše zmíněného konventu, kolik se jich přidá k jinému řádu, následně kolik se 
jich chce odebrat do "světa")122 zachycuje celkem 16 řeholních sester a pět laických. V čele stála převorka 
Carolina Kolowratová a podpřevorka Therezia Hönigarová. Dle soupisu se zde skutečně nacházelo několik 
šlechtičen. Kromě samotné převorky a podpřevorky tu pobývala ještě příbuzná podpřevorky z rodu 
Hönigarů Antonia (asi sestra) a Cicscentia Štampachinová. 

V lednu 1783 šel konvent i kostel do dražby za odhadní cenu. Budova kláštera za 9.452 zl. 30 kr. a 
kostel za 2.200 zl., celkem tedy za 11.652 zl. 30.kr. Za tuto cenu koupilo město tento majetek od 
náboženského fondu dne 13. 5. 1783 na roční splátky po 1.000 zl., když první částku 652 zl. 30 kr. zaplatilo 
ihned. V roce 1784 přeneslo město do budovy hlavní školu a gymnasium a o 20 let později také filosofické 
studium (částečná vysoká škola). Od počátku 19. století se zdejší budova nazývala „plzeňským 
Klementinem“ a kostel sloužil jako školní. Dnes v konventu sídlí Státní vědecká knihovna a kostel spravuje 
pravoslavná církev.123 

                                                             
116 Beránkovi, Rušení klášterů v Čechách za Josefa II., str. 212 – 213. 
117 Beránkovi, Rušení klášterů v Čechách za Josefa II., str.  213, a Sander, České gubernium a církevní záležitosti v době josefínské, 
str. 87. 
118 Řád vznikl v 16. století ve Francii, řídí se řeholí sv. Augustína. Jeptišky se starají o nemocné a věnují se výchově dívek. Při každém 
konventu lze najít školy, lycea, gymnasia, učitelské ústavy apod. Do Čech přišly v 17. stol. – více Vlček, Sommer, Foltýn, 
Encyklopedie českých klášterů, str. 166 – 167. 
119 Milada Suchá, Plzeňské Klementinum (Historie jedné budovy), str. 156 – 157. 
120 NA, ČG-Publ., Dominikánky PM (1774 – 1783), sign. F 2/21/13-14, ka 691. 
121 Milada Suchá, Plzeňské Klementinum (Historie jedné budovy), str. 157. 
122 NA, ČG-Publ, Dominikánky PM (1774 – 1783), sign. F 2/21/14, ka 692. 
123 Vlček, Sommer, Foltýn, Encyklopedie českých klášterů, str. 431. 
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Pilsner 
Erklährungs Tabella 
Tabulka prohlášení 

Jungfrauen 
Convent ad S. 

Rosam 

Zu was sich die Jungfrauen obbensagten Convents  nach schlossen, wie viel von solchen in andere Orden treffen, dann wie viel sich in die welt begeben wollen. 
Co budou panny dělat po zavření výše zmíněného konventu, kolik se jich přidá k jinému řádu, následně kolik se jich chce odebrat do "světa". 

Bekanntlich 
Oznámeno 

Alt Jahre 
Stáří 

Gebursig 
Rodiště 

Befinded sich im 
Kloster durch 
Jahre 
Nacházejí se v 
klášteře let 

Hat noch Eltern oder Befreunde 
Má ještě rodiče nebo přátele 

Jetziger Aufenhaltsorth 
Současné místo pobytu 

Deren Erklährung  
Jejich prohlášení 

Der Schwestern 
Sestry 
            

Carolina Gräfin (hraběnka) 
Kolowrath p.l. Prioris 
převorka 59 

Lojowitz 
Lojovice 44 

Befreunden 
přátelé 

Wscherau 
Všeruby 

Zu die Welt zutretten 
Do světského stavu. 

Theresia Freyin (baronka) 
von Hönigar S. P. 
podpřevorka 51 

Brzichowitz  
Příchovice124 33 

Geschwister 
sourozenci Brzichowitz 

Zu die Welt zutretten 
Do světského stavu. 

Angela Sionin 73 
Budweiss  
Č. Budějovice 55 

Schwester 
sestra 

St. Pilsen 
m. Plzeň 

Zu die Welt zutretten 
Do světského stavu. 

Rosalia Capaunin 72 Lhota 48  - - - 
St. Pilsen 
m. Plzeň 

Zu die Welt zutretten 
Do světského stavu. 

Wenceslau Pazenhauerin 64 
Pilsen  
Plzeň 45 

Geschwister 
sourozenci 

St. Pilsen 
m. Plzeň 

Zu die Welt zutretten 
Do světského stavu. 

Columba Pieslin 67 
Beraun  
Beroun 44 

Bruder 
bratr 

St. Pilsen 
m. Plzeň 

Zu die Welt zutretten 
Do světského stavu. 

Nepomucena Amonin 57 
Brzestitz125 
Přeštice 42  - - - 

St. Pilsen 
m. Plzeň 

Zu die Welt zutretten 
Do světského stavu. 

Cicscentia von Štampachin 62 
Comotau126 
Chomutov 37 

Bruder 
bratr 

Wscherau 
Všeruby 

Zu die Welt zutretten 
Do světského stavu. 

                                                             
124 Pravděpodobně jsou míněny Příchovice, obec nedaleko Přeštic, viz: Profous, díl III, str. 477. 
125 Pravděpodobně jsou míněny Přeštice, viz: Profous, díl. III., str. 471. 
126 Pravděpodobně je míněn Chomutov, viz: Profous, díl II., str. 34. 
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Bekanntlich 
Oznámeno 

Alt Jahre 
Stáří 

Gebursig 
Rodiště 

Befinded sich im 
Kloster durch 
Jahre 
Nacházejí se v 
klášteře let 

Hat noch Eltern oder Befreunde 
Má ještě rodiče nebo přátele 

Jetziger Aufenhaltsorth 
Současné místo pobytu 

Deren Erklährung  
Jejich prohlášení 

Antonia Freyin (baronka) 
von Hönigar 52 

Brzichowitz 
Příchovice 33 

Geschwister 
sourozenci Brzichowitz 

Zu die Welt zutretten 
Do světského stavu. 

Catherina Hönigin 45 
Budweiss  
Č. Budějovice 29 

Geschwister 
sourozenci 

St. Pilsen 
m. Plzeň 

Zu die Welt zutretten 
Do světského stavu. 

Thadea Hegdlerin 45 Nernberg?127 28 
Geschwister 
sourozenci 

Unhost 
Unhošť 

Zu die Welt zutretten 
Do světského stavu. 

Dominica Tritschkin 45 
Budweiss 
Č. Budějovice 28 

Geschwister 
sourozenci 

St. Pilsen 
m. Plzeň 

Zu die Welt zutretten 
Do světského stavu. 

Josepha Socherin 42 Dellischen? 23 
Geschwister 
sourozenci 

St. Ellbogen 
m. Loket 

Zu die Welt zutretten 
Do světského stavu. 

Ignatia Wechin 46 Sabiesack? 22 
Geschwister 
sourozenci 

St. Pilsen 
m. Plzeň 

Zu die Welt zutretten 
Do světského stavu. 

Marie Anna Pfrimin 36 Marienfels128 17 
Geschwister 
sourozenci 

St. Pilsen 
m. Plzeň 

Zu die Welt zutretten 
Do světského stavu. 

Rosa Maderin 34 
Pilsen  
Plzeň 17 

Geschwister 
sourozenci 

St. Pilsen 
m. Plzeň 

Zu die Welt zutretten 
Do světského stavu. 

              
Leyhschwestern 
Laické sestry 
            

Lamentia Baylin 53 
Brux 
Most 29 

Geschwister 
sourozenci 

St. Pilsen 
m. Plzeň 

Zu die Welt zutretten 
Do světského stavu. 

Agnes Gibitzin 41 
Dobrzan  
Dobřany 23 

Befreunde 
přátelé 

Dobrzan 
Dobřany 

Zu die Welt zutretten 
Do světského stavu. 

Stephana Rupenthin 37 
Schlackenwerth  
Ostrov 18 

Eltern 
rodiče 

St. Pilsen 
m. Plzeň 

Zu die Welt zutretten 
Do světského stavu. 

Benvenuta Döllingerin 38 
Neualbenreuth  
Nový Albenreuth129 16 

Eltern 
rodiče 

St. Pilsen 
m. Plzeň 

Zu die Welt zutretten 
Do světského stavu. 

Wiganda Durbökin 38 Leonberg 9 
Geschwister 
sourozenci Prgestitz? 

Zu die Welt zutretten 
Do světského stavu. 

                                                             
127 Český ekvivalent názvů označených „?“ je nejasný. Nechávám ho tudíž pouze v přepise. 
128 Pravděpodobně se jedná o Mariafels – Slavice, Profous, díl III, str. 24. 
129 Dnešní Neu-Albenreuth se nachází na území Bavorska. Na české straně hranice zůstala osada Alt-Albenreuth, viz historickou mapu na www.mapy.cz. 

http://www.mapy.cz
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3.2.3. Klášter františkánů u kostela Nanebevzetí Panny Marie 
 

Klidné působení a rozkvět české provincie františkánů Almae & Magnae Provinciae Bohemiae narušily 
války o rakouské dědictví, kdy česká provincie přišla o slezské řeholní domy. Tato událost jen 
předznamenala razantnější změny, které přinesly Josefínské reformy. Z počátku zaznamenala provincie 
nové přírůstky ke stávajícím 22 domům (konvent v Chebu a v Uherském Hradišti). V letech 1783–1785 bylo 
ale rozhodnuto o zrušení větší části z františkánských konventů. Z tohoto počtu definitivně ukončilo svou 
existenci pouze pět konventů: olomoucký, kroměřížský, znojemský, brněnský a opavský. Zbývající téměř dvě 
třetiny z navržených domů byly uchovány či krátce po zrušení obnoveny. Zásluhu na tom měly intervence 
řádových a provinčních představených ve Vídni, jakož i podpora vlivných patronů. Jejich prosby byly často 
podepřeny dobrozdáními místních úřadů (Cheb) či světského kléru (Slaný, Skalka) poukazujícími na přínos 
jednotlivých konventů pro duchovní správu. Ve všech ušetřených klášterech byl nicméně snížen počet členů 
(nejčastěji na dvanáct řeholníků).130 V roce 1790 tak bylo v Provincii 19 domů, ale počet členů řádu byl 
snížen na polovinu. Bylo sekularizováno na 200 řádových kněží, kteří byli posláni na fary. V konventech byl 
násilně zaveden numerus clausus, jenž byl odvolán po císařově smrti.131 

Josefínské dekrety ale neznamenaly jen další zmenšení počtu konventů a jejich obyvatel v provincii. 
Mnohem závažnější byl zásah do principů řeholního života františkánů typických pro potridentský 
katolicismus. Na prvním místě to bylo uvolnění vazeb na řádová centra a zesílení zásahů státu do záležitostí 
provincie. Dále byla zrušena řádová studia a tak přerušena tradice skotistické filozofie pěstovaná v českých 
františkánských a minoritských konventech.  Obzvláště citelné byly zásahy do způsobů života v klášterech, 
zejména získávání obživy. Sbírání almužen bylo roku 1789 (s účinností 1. ledna 1790) zakázáno, mešní 
nadace byly zrušeny. Josefínské reformy tak potlačily mnohé, ještě středověké rysy františkánského řádu, a 
ukončily významnou kapitolu jeho působení v českých zemích. Františkáni samotní se k uvedeným změnám 
stavěli spíše negativně a považovali je za závažné narušení řádových tradic a ohrožení existence svého řádu 
vůbec. 132 

 
Josefínské reformy učinily přítrž také právě bujícímu rozkvětu plzeňského františkánského kláštera. Jako 

první byl zrušen hřbitov (1784) a jednalo se i o zrušení kláštera samotného (1786). Nestalo se tak, protože 
vyšla ustanovení, že pro osadníky české (tj. hovořící česky) v počtu 5509 duší se budou bohoslužby konat 
v českém jazyce ve farním kostele sv. Bartoloměje a pro německé osadníky v počtu 938 duší v klášteře 
františkánském. Ale přece počet mnichů se snížil oproti 21 řeholníkům z roku 1780.133 Jejich redukci nařídil 
dekret ze dne 24. září 1785, a to na maximálně 12 osob. 134 

Samotný jmenný soupis řeholníků nazvaný Effektiver Stand deren zu diesem Stift oder Kloster gehörigen 
Geistlichen (Užitečný stav duchovních, kteří náležejí k této nadaci nebo k tomuto klášteru) pochází ze dne 

                                                             
130 Martin Elbel, Česká františkánská provincie Sv. Václava (1570–1790), 
http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/Historica29/Historica29_06.pdf, str. 93-94. 
131 Buben, Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, III. díl, I. svazek: Žebravé řády, str. 258. 
132  „Léta 1790 bylo nám dekretem Jeho Veličenstva císaře a krále Josefa II. ze dne 6. června 1789 zakázáno od 1. ledna žebrat podle 
příkazu naší svaté Řehole. Byl zrušen úřad apoštolských syndiků při našich klášterech a každý z nás je nucen mít proti čtvrté hlavě 
Řehole své peníze, které nám vyplácejí z náboženského fondu. Abychom si na ně vydělali, musíme pomáhat na děkanském úřadě. 
Někteří z nás se stěhují do jiných konventů, aby v klášteře zůstalo nejvýš dvanáct páterů a bratří. Také hábity nám předepsal náš 
zeměpán jakési nové, z jemného sukna a černé barvy. A tak po více než třech stech letech přestala v tomto klášteře přísná 
observance svaté Řehole. I jest se strachovat, že se uprostřed nás naplní slovo, které je psáno: Až pak se rozhojní nepravost, 
vychladne láska mnohých.“Martin Elbel, str. 94 – 95. 
133 Buben, Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, III. díl, I. svazek: Žebravé řády, vydalo nakl. Libri s.r.o. roku 2006, 
vydání první, str. 277- 278. 
134 Soupis, ale také Sander, České gubernium a církevní záležitosti v době josefínské, str. 98 – 99. 

http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/Historica29/Historica29_06.pdf
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1. listopadu 1787.135 V době sepsání se zde nacházelo 16 mnichů a šest laiků z toho byl jeden terciář, možná 
poustevník (napovídalo by tomu jeho řeholní jméno Ivanus).136 Dohromady se zde tudíž nalézalo 22 osob.  
O každém řeholníkovi lze ze soupisu vyčíst jeho jméno, úřad v rámci kláštera, místo narození, věk, délku 
řeholního života, ale také zdravotní stav, který se zjišťoval z důvodu potřebnosti každého řeholníka a 
zmiňoval se, pokud byl špatný. Kvardiánem čili představeným byl Antonius Schmidbach (řeholním jménem 
Octavianus) a jeho zástupcem, zde zvaným vikář, byl Wenceslaus Janausch (řeholní jméno Felix). Až na dva 
Moravany se všichni bratři narodili v Čechách. U třech z celkového počtu se nalezly důvody pro omezení 
činnosti či nezpůsobilost. Br. Gervasius z důvodu vysokého věku (73 let), br. Simon z důvodu vysokého věku 
(68 let) a tělesné slabosti a terciář Ivanus z čistě zdravotního důvodu, jimiž se stala „apostema“ čili 
tuberkulózní absces. Právě poslední případ byl shledán nejvážnějším pro stanovení nezpůsobilosti k další 
činnosti. Protože bylo rozhodnuto, že se zde budou sloužit německé bohoslužby a stále existovala možnost, 
že se nějací místní řeholníci vypraví na faru, zapisovalo se, jakou řečí bratři vládnou a jaké jsou jejich další 
„vědy, jazyky a znalosti…“. Jako nebylo v tehdejší době a obzvlášť v Plzni výjimkou, jednalo se o bilingvní 
jedince hovořící česky i německy. Jen jeden z mnichů Josephus Neumann hovořil pouze německy, zastával 
v klášteře úřad německého kazatele. 15 bratrů bylo teology a br. Pristius pracoval jako katecheta na 
plzeňské škole. Laičtí bratři byli zároveň řemeslníky: tři krejčí, dva kuchaři a jeden truhlář. 

Počet řeholníků byl zredukován na 10, ač jich dle dekretu mohlo zůstat 12. Kolik řeholníků se vypravilo 
na post světského duchovního ze soupisu nelze vyčíst, nicméně v poznámce na druhé straně stojí, že již 
v březnu stejného roku tak učinil samovolně a dobrovolně jeden mnich, Daniel Johann Landsmann, aniž by 
čekal na další vývoj událostí. Pravděpodobně v rámci redukce další odešli později. 

Zmínka o dobrovolném odchodu zmíněného mnicha není jedinou poznámkou. Druhá poznámka uvádí, 
že zmínění řeholníci jsou schopni na míru svých schopností vykonávat potřebné a běžné klášterní služby, 
společně sbírat almužny a v případě nouze vykonávat v dané oblasti potřebnou pastorační činnost. 

                                                             
135 Soupis mi byl poskytnut pouze jako kopie původního pramene. Originál jsem v archivu již nevyhledávala. V rámci budoucí 
badatelské činnosti k jeho vyhledání ovšem přistoupím. 
136 Poustevníci často s františkány a minority žili jako terciáři, viz: Jiří Mikulec, Barokní náboženská bratrstva v Čechách, vydalo nakl. 
Lidové noviny v Praze roku 2000, str. 19 – 22. 
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Namen des Stifts oder Klosters  
Jméno nadace nebo kláštera 

 
 
 
 
 
Der Personalstand ist nach der lezten Bekenntnis dd 1. gbris 1787 befunden worden…………………………………… 
Počet osob byl po posledním přiznání dne 1. listopadu 1787 shledán.................................................................. 
künftig haben vermög Hofresoluzion dd 24 7bris 1785? nur zu verbleiben von 12 Köpfen mit……………………….. 
v budoucnu podle dvorského výnosu ze dne 24. září 1785 smí setrvat jen 12 hlav............................................... 
Folglich sind selbe zu vermindern um………………………………………................................................................................. 
pročež se bude snižovat na............................................................................................................................................ 

Priester 
Kněz 

Klerizi oder 
Studenten 
klerici nebo 
studenti 

Layen. 
Laici 

Ernositi auf 
Diarren. 

Zusa
men
n 
Celk
em 

16 
 
12 
 
4 

 6 
 
 
 
6 

 22 
 
 
 
10 

Effektiver Stand deren zu diesem Stift oder Kloster gehörigen Geistlichen 
Užitečný stav duchovních, kteří náležejí k této nadaci nebo k tomuto klášteru 

 

Beila
ge 
Nr. 

Přílo
ha 

číslo 

Unzahl der 
Geistlichen 

Počet 
duchovních 

Namen der Geistlichen 
Jména duchovních 

Charge oder 
Amt. 

 
Hodnost 

nebo úřad 

Nazion und 
Geburtsort. 

 
Národnost a 

rodiště 
Alter  
Věk 

Jahr und Tag 
Rok a den 

Zu diesem Kloster gehören dermalen  
K tomuto klášteru nyní náleží 

Hierunter sind begriffen 
Níže jsou pojmy 

Was für Wissenschaften 
Sprachen und Kenntnisse 
diese demalen im Kloster 

befindliche Geistlihe 
befissen. 

Jaké vědy, řeči a znalosti 
tito nyní v klášteře 

nacházející se duchovní 
umějí.  

wie selbe 
tak jak 

Des 
Eintrits in 

das 
Kloster 

Vstup do 
kláštera 

Der 
Abgelegt

en 
professio

n 
Přijetí 
řehole 

Im kloster selbst 
V samotném klášteře 

Ausser demselben  
kromě tutéž 

Zusa
mme

n 
Celke

m 

Neu 
geprüft

e 
Nově 

přezko
ušení 

Stud
iere
nde 
stud
ující 

Untaughliche 
Nezpůsobilý 

in der Welt 
ve světě 

in dem 
Kloster 
v klášteře 

Prieste
r 

kněží 

Klerizi 
oder 

Studen
ten 

Klerici 
nebo 

studen
ti 

Laye
n 

Laici 

auf 
Pfarrei 
ausges
tellte 

Na faru 
vydán 

auf den 
Wirthschaften 

na hospodaření 
an 

frem
den 
Orte
nbef
ind.  
Do 

zahr
aničí 

Nur 
allein 
zum 
chor. 
Jen 

výhrad
ně do 
Choru 

zu gar nichts 
anwendbar 

nikterak 
použitelný 

benamser worden 
byli nazýváni 

Priester 
Kněží 

Layen 
Laici 

Anza
hl 
mno
žství 

Ursache 
der 
Unbrauch
barfeit 
Příčina 
nezpůsob
ilosti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                  16 0 6 0 0 0 0 22 10 0 2 1     

  1. 
Antonius 
Schmidbach Octavianus 

Quardian 
kvardián 

böhm von 
Kaaden 
Čech z 
Kadaně 47 

1759 
22. 
August 
srpen 

1760 
22. 
August 
srpen                           

Ist neügeprüft kundig 
der Theologis, spricht 
Teutsch und Bömisch. 
Je nově přezkoušený 
zkušený teolog, mluví 
německy a česky. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

  2. 
Wenceslaus 
Janausch Felix 

Vicarius 
vikář 
(zástupce 
kv.) 

böhm von 
Pilsen 
Čech z Plzně 57 

1752 
7. 
August 
srpen 

1753 
7. 
August 
srpen                           

Ist neügeprüft Der 
Theologis, kündig 
spricht Böhmisch und 
Teutsch. 
Je nově přezkoušený  
teolog, zkušeně mluví 
německy a česky. 

  3. 
Franciscus 
Münck Gervasius  --- 

böhm von 
Raditz 
Čech z Radic 73 

1734 
3. März 
březen 

1739 
3. März 
březen                     1   

Alter 
Věk 

Ist ein Theolog, spricht 
Bömisch ud Teutsch. 
Je teolog, mluví česky 
a německy. 

  4. 
Joannes 
Krepl Simon  --- 

böhm von 
Dobřan 
Čech z 
Dobřan 68 

1739 
26. 
August 
srpen 

1740 
26. 
August 
srpen                     2   

Alter 
und 
Schwäch
e 
Věk a 
tělesná 
slabost 

Theolog, Teutsch und 
Bömisch 
teolog, německy a 
česky. 

  5. 
Wenceslaus 
Loch. Gervaisus  --- 

böhm von 
Kniowitz 
Čech z 
Kňovic 65 

1741 
11. 7bris 
září 

1742 
11. 7bris 
září                           

Theolog, Teutsch und 
Bömisch 
teolog, německy a 
česky. 

  6. 
Casparus 
Müka Valentinus  --- 

böhm von 
Pilsen 
Čech z Plzně 62 

1744 
25. 
Februar
únor 

1745 
25. 
Februar
únor                           

neugeprüft, ist ein 
Theolog, spricht 
Teutsch und Bömisch. 
nově prozkoušený, 
teolog, německy a 
česky. 

  7. 
Matheus 
Pawliczeck Urbannus  --- 

Mährer von 
Kuntzendorf 
Moravan z 
Kuntzendorf
137 60 

1746 
10. 8bris 
říjen 

1747 
10. 8bris 
říjen                           

kundig der Theologis, 
spricht Teutsch und 
Böhmisch 
Zkušený v teologii, 
mluví německy a 
česky. 

  8. 
Franciscus 
Guldener Narcysus  --- 

böhm von 
Pilsen 
Čech z Plzně 56 

1748 
17. xbris 
prosinec 

1749 
17.Xbris 
prosinec                           

Bömisch und Teutsch 
česky a německy. 

                                                             
137 Jednalo se nejspíš o Kunzendorf, běžný obecní název. Neslo ho několik míst v Čechách, např. Kunčina, Kunčice, Kunětice apod., Profous, díl II., str. 263. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

  9. 
Petrus 
Buxum Candidus Sakristaner 

böhm von 
Roždia- 
howitz 
Čech z 
Rožďalovic
138 54 

1751 
4. 
January 
leden 

1752 
4. 
January 
leden                           

neügeprüft Ist 
Theologis kundig 
spricht Böhmisch und 
Teutsch 
nově prozkoušený, je 
teolog, zkušeně mluví 
česky a německy. 

  10. 
Joannes 
Česchick Innocentius  --- 

böhm von 
Plan 
Čech z Plané 48 

1759 
22. 
August 
srpen 

1760 
22. 
August 
srpen                           

kundig der Theologis, 
spricht Teutsch und 
Böhmisch 
zkušený teolog, mluví 
německy a česky. 

  11. 
Simon 
Rainwort Gedeon 

Prases der 
Moral 
Conferenz 

böhm von 
Pilsen 
Čech z Plzně 44 

1760 
14. 8bris 
říjen 

1761 
14. 8bris 
říjen                           

neügeprüft Ist 
theologis kundig 
spricht Böhmisch und 
Teutsch 
nově přezkoušený, je 
teolog, zkušeně mluví 
česky a německy. 

  12. 
Josephus 
Chužerk Maurus 

Khor 
Director 

böhm von 
Oppotsch. 
Čech z 
Opočna139 46 

1761 
6. 8bris 
říjen 

1762 
6. 8bris 
říjen                           

neügeprüft Ist 
Theologis kundig 
spricht Böhmisch und 
Teutsch nově 
přezkoušený, je teolog, 
zkušeně mluví česky a 
německy. 

  13. 
Josephus 
Neumann Balthasar 

Teutscher 
Prediger 
Německý 
kazatel 

böhm 
Georgswald 
Čech z 
Jiříkova 42 

1765 
29. July 
červene
c 

1766 
29. July 
červene
c                           

neügeprüft Kundig der 
Theologis spricht allein 
deutsch 
nově přezkoušený, 
zkušený teolog, mluví 
jen německy 

  14. 

Joannes 
Petrus 
Rauscher Damascenus  ---- 

böhm von 
ober Neuern  
Čech - nad 
Nýrskem 43 

1766 
26. May 
květen 

1767 
26. May 
květen                           

neügeprüft der 
Theologis kundig 
spricht  Teutsch  und 
Böhmisch  
nově přezkoušený, 
teolog, zkušeně mluví 
německy a česky. 

                                                             
138 Pravděpodobně se jedná o ves Rožďalovice, viz Profous, díl. III, str. 603. 
139 Pravděpodobně se jedná o některé z obcí Opočno, viz Profous, díl. III, str. 280 – 281. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

  15. 

Procopius 
Adalbertus 
Soleri Pristius 

Katechet 
Bruder 
Pilsner 
Haupt 
Schule. 
Katecheta 
na 
plzeňské 
hlavní 
škole 

böhm von 
Neuhauss 
Čech z 
Jindřichova 
Hradce 34 

1769 
22. May 
květen 

1770 
22. May 
květen                           

neugeprüft der 
Theologis kundig 
spricht  Teutsch  und 
Böhmisch  
nově přezkoušení 
teolog, zkušeně mluví 
německy a česky 

  16. 
Antonius 
Fawoth Norbertus  --- 

böhm von 
Sobieslau 
Čech ze 
Soběslavi 34 

1770  
13. 
August 
srpen 

1771 
13. 
August 
srpen                           

neugeprüft der 
Theologis kundig 
spricht  Teutsch  und 
Böhmisch. 
nově přezkoušený, 
teolog, zkušeně mluví 
německy a česky. 

                                              

  
Layeni 
Brüder                                           

  17. 
Stephanus 
Kehsler Melioratus  --- 

böhm von 
Pilsen 
Čech z Plzně 63 

1752 
22. Xbris 
prosinec 

1753 
22. Xbris 
prosinec                           

Ist ein 
Schneider,spricht 
Bömisch und Teutsch. 
Je krejčí, mluví česky a 
německy. 

  18. 
Joannes 
Zoffka Casparus  --- 

böhm 
Scheratitz140 

Čech ze 
Čeradic či 
Všeradic 48 

1761 
11. 
August 
srpen 

 
1762 
11. 
August 
srpen                           

Ist ein Tieschler,spricht 
Bömisch und Teutsch. 
Je truhlář, mluví česky 
a německy. 

  19. 
Jacobus 
Hüebner Fridericus  --- 

böhm von 
Gablonz 
Čech z 
Jablonce 46 

1765 
31. July 
červene
c 

1766 
31. July 
červene
c                           

Ist ein Koch, spricht 
Teutsch und Bömisch. 
Je kuchař, mluví 
německa a česky. 

                                                             
140 Scheratitz - mohou být Čeradice u Loun, Profous, díl. I., str. 316, nebo také Všeradice u Berouna, Profous, díl. IV, str. 647 – 648. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

  20. 
Wenceslaus 
Mally Probus  --- 

böhm von 
Tinischt 
Čech z 
Týniště 39 

1772 
12. May 
květen 

1773 
12. May 
květen                           

ist ein Schneider 
(krejčí),spricht 
Bömisch und Teutsch. 
Je krejčí, mluví česky a 
německy. 

  21. 
Joannes 
Luka Rochus  --- 

böhm von 
zdib 
Čech ze Zdib 37 

1781 
5. Gbris 
listopad 

1782 
5. Gbris 
listopad                           

Ist ein Koch, spricht 
Bömisch und  Teutsch. 
Je kuchař, mluví česky 
a německy. 

                                              

  

Klösterlicher Tertiar / 
klášterní terciář 
                                          

  22. 
Josephus 
Swoboda Ivanus  --- 

Mährer von 
Namiest 
Moravan z 
Náměšti 45 

1768 
12.März 
březen 

1770 
12.März 
březen                       1 

Periodisc
hes Brust 
Apostem 
Pravideln
á plicní 
apostema
"141 

Ist ein Schneider, 
spricht Böhmisch und 
Teutsch 
Je krejčí, mluví česky a 
německy. 

 

                                                             
141 Apostem - lat. "apostema" – absces, užíváno pro tuberkulózní absces dle http://lekarske.slovniky.cz/pojem/apostema. 

http://lekarske.slovniky.cz/pojem/apostema
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4. Závěr 
 

Před zpracováním pramenů jsem si vytýčila dva cíle. K prvému mě mělo dovést hledání odpovědi na 
otázku: Co vypovídají úřední soupisy členů konventů o rušení plzeňských klášterů za Josefa II.?, a k druhému 
odpověď na otázku: Jaký přístup mělo k rušení místních klášterů město Plzeň? 

Na tyto otázky mně samotné zkoumané úřední soupisy podaly jen kusé a povrchní odpovědi o základní 
podobě komunit (stáří, původ a zkušenosti členů upotřebitelné pro další poslání zadané císařem). Tyto 
údaje jsem částečně kvantifikovala – viz tabulku č. 2 níže. Když jsem vedle soupisů zkoumala i úřední zprávy, 
ke kterým náležely, dostávala jsem bližší pohled nejen na samotné komunity, ale také na samotný proces 
rušení jednotlivých klášterů, kdy bylo možné stanovit jeho stručný průběh a základní data. Takto mi bylo 
umožněno poodhalit chování duchovních a úředníků a v malé míře, ale přeci jen v nějaké, i jejich pocity a 
přístup k rušení. 

 
Tabulka 2 – Porovnání údajů o řeholnících na základě soupisů 

Údaje o řeholnících Klášter 
dominikánů 

Klášter 
dominikánek 

Klášter 
františkánů 

Celkem 

Celkový počet obyvatel klášterů 22 21 22 65 

Počet řeholníků 19 16 16 51 

Počet laických členů 3 5 5 13 

Počet terciářů 0 0 1 1 

Průměrný věk142 42,8  50,3 50,5 47,9 

Průměrný věk při vstupu do 
kláštera 

18,4 20 20,9 19,8 

Průměrná délka řeholního života 24,4 30,3 29,6 28,1 

Nejnižší věk v klášteře 29 34 34 29 

Nejvyšší věk v klášteře 72 73 73 73 

Počet narozených v Čechách 19 21 21 61 

Počet narozených na Moravě 2 0 1 3 

Jiné místo narození 1 0 0 1 

Nemocní 6 nezjišťovalo se 2 8 

 
 

                                                             
142 Ze soupisů se nedozvídáme věk laických dominikánských bratří. Vůbec u dominikánů dochází k nepřesnostem v údajích o věku 
(ve více spisech se jejich věk liší, ale vždy jen nepatrně o 1 – 2 roky). 
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Prací s prameny jsem dospěla k závěru, že všechny tři komunity si byly v několika ohledech blízké. 
Především to byl počet řeholníků. Ovšem počet okolo 20 členů byl u městských konventů spíše běžný143, 
navíc všechny tři kláštery si byly co do velikosti podobné. Komunity se také podobaly pokročilejším věkem 
svých členů. Nesmíme ale zapomínat, že již od doby Marie Terezie vycházela nařízení k omezování přijímání 
nových řeholníků, k omezení zvyšování počtu členů v konventech a k omezení jejich věkové hranice, proto 
je tato podobnost čistě logická. Podobně je na tom i původ řeholníků, jejichž členové pocházeli především 
z Čech, jen málo jich přišlo do Plzně z Moravy, o jiném místě lze hovořit jen v jednom případě (Falc – 
dominikáni). Opět se jedná o logické vyústění předešlého vývoje. Zatímco na jedné straně císařské výnosy 
odtrhly klášterní instituce od zahraničního vlivu a omezily příliv zahraničních řeholníků a prelátů, samotné 
řádové provincie dominikánů a františkánů se v průběhu 18. století počeštily.144 Zatímco o vzdělání 
dominikánek se z pramenů nedozvídáme nic, soupisy mužských klášterů svědčí o vzdělanosti jak 
dominikánů, kteří se starali o místní gymnázium, tak františkánů, mezi kterými se nacházela většina teologů, 
a z literatury dále víme, že v prostorách kláštera se nacházela výstavní knihovna.145 Na druhé straně lze ze 
soupisu dominikánek vyčíst, že v konventu se nacházelo několik příslušnic šlechtických rodů, což podporuje 
práci Suché, že klášter sloužil jako zaopatřovna majetných dam, ale odporuje to názoru Zouharovu, že mezi 
dominikány nebyl nikdo natolik zámožný, aby se mohl po zrušení kláštera o sebe postarat sám a obejít se 
bez penze.146  

 
Studium pramenů vyústilo v překvapivé poznání, že dominikánští bratři na rušení svého kláštera 

reagovali aktivně a zůstávali ve stálé korespondenci s institucemi zastupujícími dvorskou autoritu. Sami 
toužili nastoupit dráhu světského duchovního a nechtěli odejít do jiných klášterů podle rozdělení 
provinciála. Několik klášterů dominikánského řádu zůstávalo zachováno, avšak jak vyjádřil sám provinciál 
řádu, nedisponovaly prostředky pro pokrytí potřeb nově příchozích členů. Plzeňští řeholníci se nadmíru 
obávali umístění do již úředně zrušeného kláštera. Bratři zarmoucení a unavení nejistotou své existence ve 
zrušeném klášteře, chtěli mít klid a zaručenou obživu, ne se trmácet od kláštera ke klášteru a čekat, až bude 
jejich nové útočiště opět uzavřeno. Důrazně odmítali vzdálit se daleko z kraje až na Moravu. Můžeme 
konstatovat, že nakonec jejich tužba byla vyslyšena, a pokud někteří z nich odešli do jiného kláštera, 
neskončili v nějakém příliš vzdáleném moravském konventu, ale všichni v Čechách. Na penzi bez námitek 
odcházeli spíše staří a nemohoucí, kteří se nehodili na post světského duchovního.  Výjimkou byl jen 
br. Hoffmann, který se odebral do kláštera v Chebu, třebas dříve zažádal o duchovní činnost, navíc se 
nacházel v produktivním věku a zdráv, přece však mohl do kláštera odejít pouze do doby, než mu bude 
přidělena beneficie. I když by se dalo očekávat, že tací neodbytní žadatelé o post světského duchovního 
jako plzeňští dominikáni budou na tato místa obsazováni okamžitě, a že gubernium jejich snahu přijme 
s úlevou a usnadní si tím práci v obracení řeholníků na světské duchovní, nebylo tomu tak. Bratři o tento 
post naléhavě žádali, ale vzhledem k tomu že se tak dělo opakovaně v průběhu několika měsíců, můžeme 
říci, že gubernium s odpověďmi nijak nepospíchalo. Někteří bratři si dokonce nějaký post ve světské 
duchovní správě zařídili sami a nečekali na přidělení farního postu shora. I za obecného předpokladu, že 
duchovní žebravých řádů nemuseli působit vhodně na post josefínského faráře, plzeňští dominikáni 
skutečně v duchovní správě již zapojeni byli, konali četná kázání a byli vzdělaní, navíc měli zkušenost 
s výukou na gymnáziu, a když k tomu zohledním, jak moc usilovali o převedení na post světského 
duchovního, může spíše liknavost úřadu překvapovat.  
                                                             
143 Sander, České gubernium a církevní záležitosti v době josefínské, str. 98 – 103. 
144 Elbel, Česká františkánská provincie Sv. Václava (1570–1790), str. 94, a Zouhar, Česká dominikánská provincie v raném novověku 
(1435 – 1790), str. 74. 
145 V roce 1766 bylo v knihovně již 2722 svazků z toho 187 cenných prvotisků, což je více než např. v Praze ve frant. konventu Panny 
Marie Sněžné, viz: PhDr. Jaroslav Douša, Historie františkánů v Plzni, in: Františkáni v Plzni 1293 – 2010, Pavla Budilová a kol., vydala 
Komunita bratří františkánů v PM a Římskokatolická farnost PS roku 2011, str. 14. 
146 Suchá, Plzeňské Klementinum (Historie jedné budovy), str. 157, a Zouhar, Česká dominikánská provincie v raném novověku 
(1435 – 1790), str. 81. 
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Zvláštní postavení na soupisech zaujímá starý a nemocný podpřevor Sadílek, který v průběhu rušení 
kláštera umírá. Jistou záhadnou bytostí je br. Edmundus Fiala. Provinciál ho určil k přestěhování do kláštera 
v Praze na Starém městě, další informací o něm je zápis, že slouží jako polní kaplan u pěšího regimentu.  
Jaký byl jeho osud z dostupných pramenů nelze vyčíst. 

Další zajímavost nacházíme u dominikánek. Je na místě zmínit, že plzeňské dominikánky dostaly svou 
penzi bez zjevných potíží, což je pozoruhodné, protože se vzepřely císařovu záměru a dovolily si odmítnout 
přijetí voršilského výchovného institutu, vč. dětí na stravu a výchovu, do svých prostor. Jak zmiňují 
Beránkovi, dekret ze dne 12. ledna 1782 stanovil, že řeholnice, jež nechtějí přestoupit do jiného řádu, měly 
zůstat v klášteře, který jim byl přikázán, a žít podle řádu, jenž jim bude dán guberniem a ordinářem.147 
Možná zde sehrál jistou roli vznešený původ řeholnic, díky kterému se dá předpokládat, že právě tyto ženy, 
mohly mít mezi svými blízkými vlivné přímluvce. Sice jim nemuseli pomoci klášter zachránit, ale mohli jim 
pomoci odejít se zajištěnou penzí do světského stavu bez dalších průtahů. V případě tohoto kláštera by jeho 
záchrana byla beztak neefektivní vzhledem k jeho finanční tísni, jež přímo nahrála tomu, aby byla činnost 
kláštera v rámci celoplošného rušení ukončena a jeho dluhy mohly být umořeny rozprodáním majetku. 

Ačkoli zrušení každého z obou dominikánských klášterů neslo svá specifika, podobá se jeho výsledek 
v jedné věci. Řeholníci i řeholnice se raději vzdali řeholního života a upřednostnili okamžitý odchod do 
světského duchovního úřadu nebo na penzi. Neobjevila jsem žádný důkaz o tom, že by nějak zabojovali o 
setrvání v řeholi nebo o záchranu svého kláštera. Buď nebyli řeholi a klášternímu životu zcela oddáni, nebo 
neviděli žádného smyslu v takovém počínání a přišli si zcela bezbranní tváří v tvář centralizované, 
sekularizované státní síle, proti níž je nechránilo silné zázemí řádu izolované nyní v cizině. V případě těchto 
řeholníků žebravých řádů asi tomuto nahrál i fakt, že komunity dominikánů a dominikánek se potýkaly 
s těžší finanční situací, což ovšem nelze říci o františkánském klášteře. 

A právě františkáni nás plynule přivádějí k zodpovězení druhé výzkumné otázky. Z prostudované 
literatury lze získat dojem, že františkánský klášter se po celou svou existenci těšil větší oblibě u plzeňských 
měšťanů než oba dominikánské a následně jako jediný přežil rušení za Josefových reforem. V budoucnu 
bych se ráda věnovala studování této problematiky více (jak jsem již zmínila výše), abych zjistila, zda je na 
místě se domnívat, že se za jeho zachování mohli přimluvit vlivní přímluvci z řad místních měšťanů, 
potažmo jiní. Doposud předávané tvrzení, že za zachováním stojí fakt, že klášter začal poskytovat duchovní 
služby a kázání německé menšině usazené ve městě, mně nepřijde jako dostatečně silný argument. 
Nemohu pominout fakt, že zbylé dva kláštery se pravděpodobně takové oblibě u místních netěšily. Již 
z dějin města vidíme, že dominikáni prošli několika obdobími, kdy jejich reputace ve městě byla spíše na 
pováženou. Ač to vypadalo v druhé polovině 17. a v 18. století, že se jejich časy lepší a dalo by se čekat, že 
se jim zvedá reputace, existují údaje, které nás o tom zcela nepřesvědčují. Na gymnáziu, jež řád spravoval a 
jež fungovalo ještě rok po zrušení kláštera, klesal v posledních letech značně počet žáků, což svědčí spíše o 
nevelké oblibě školy (v roce 1779 sem docházelo 122 žáků, ale v roce 1787 pouze 52).148 I přes fakt, že 
dominikáni nebyli zcela neprospěšní společnosti, věnovali se výuce a v neposlední řadě spolupracovali se 
světskou duchovní správou, stejně rušení neunikli. Jak uvádí Bílek149 ve své klasické práci, rušení neunikl 
v roce 1785 ani dominikánský klášter v Ústí nad Labem. Zdejší měšťané si ovšem vyžádali jeho 
znovuotevření a císař jim vyšel vstříc. Tento příklad nebyl ojedinělý. Plzeňští ale pro znovuotevření 
dominikánského kláštera nepodnikli nic. Je sice pravda, že místní diecézní klér mezi sebe přijal několik 
bývalých dominikánů na různé posty světských duchovních, ale za klášter samotný se nikdo nepřimluvil. 
Spíše nás může o lhostejnosti místních přesvědčit, jak se zachovali k samotné budově kláštera a k jeho 

                                                             
147 Beránkovi, Rušení klášterů v Čechách za Josefa II., str. 212. 
148 Strnad, Dějiny kláštera dominikánského v Plzni (1300 – 1785), str. 34. 
149 Tomáš Václav Bílek, Statky a jmění kolejí jesuitských, klášterů, kostelů, bratrstev a jiných ústavů v království Českém od císaře 
Josefa II. zrušených, vydalo nakl. Fr. Bačkorovského v Praze roku 1893, str. 219 – 220. 
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kostelům. Jen zdejším měšťanům lze vyčíst necitlivý přístup k výjimečné stavební památce historické a 
estetické hodnoty, kterou nechali zmizet z povrchu zemského. Stejný osud potkal také dominikánky, u nichž 
ovšem není nikterak překvapivý. Že se jednalo o zaopatřovnu movitých dam, jsem již několikrát zmínila a 
pro sebe žijící komunita jeptišek usazená ve městě pouze několik desetiletí si nedokázala město naklonit a 
ničím ho přilákat. V jejich případě, ale naštěstí zůstala zachována překrásná stavba Jakuba Augustona ml., 
protože našla upotřebení jako sídlo veřejné instituce. 

Ze spisů samotných nelze vyčíst přesné názory na rušení klášterů a niterné pocity, jež je doprovázely. 
Nenesou přímé svědectví o tom, jak přijímali rušení duchovní a obyvatelé města, zároveň nestačí pro 
detailnější tematické rozpracování každodennosti kláštera před i po zrušení, o které bych se ráda pokusila 
v budoucnosti, jak jsem uvedla již v úvodu. Myslím, že díky této práci jsem získala určitý přehledný obraz o 
základních záležitostech, souvztažnostech a procesech. Pro získání dalších informací je nutné pokračovat 
v započatém díle a zevrubně studovat další prameny jako městské knihy, klášterní a městské kroniky, 
kroniky náboženských bratrstev, jež měla v kostelech oltáře, soukromou korespondenci, lidové kroniky a 
další. Jen jejich nalezení je dlouhodobým závazkem do budoucnosti a ráda bych mu dostála. S tím se pojí i 
moje zaujetí pro několik individuálních osobností z řad řeholníků. Ze všech zmíněných do popředí vystupuje 
osud převora dominikánů Gregoria Lannera nebo záhadná osoba dominikánského polního kaplana 
br. Edmunda Fialy, po jejichž stopách bych se také někdy s chutí vypravila. 
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5. Prameny a literatura 
 

5.1. Prameny  
 

Dominikáni Plzeň: 

NA, ČG-Publ, sign. 145/39, ka 2675 a 2676 

NA, ČG-Publ, sign. 145/39, ka 2675, N: 12537/ 601 

NA, ČG-Publ, sign.  145/39, ka 2675, N: 27877/ 848 

NA, ČG-Publ, sign. 145/39, ka 2675, N: 9883/ 1340 

NA, ČG-Publ, sign. 145/39, ka 2675, N: 15911/ 2165 

NA, ČG-Publ, sign. 145/39, ka 2675, N: 16551/ 2262 

NA, ČG-Publ, sign. 145/39, ka 2675, N: 19108/ 2633 

NA, ČG-Publ, sign. 145/39, ka 2675, N: 21758/ 3008 

NA, ČG-Publ, sign. 145/39, ka 2675, N: 26638/ 3548 

 

Dominikánky Plzeň 

NA, ČG-Publ., Dominikánky PM (1774 – 1783), sign. F 2/21/13-14, ka 691 

NA, ČG-Publ, Dominikánky PM (1774 – 1783), sign. F 2/21/14, ka 692 

 

Archivní pomůcky 

NA, Fond 33, Archivy zrušených klášterů za Josefa II., díl V, zpracoval Rudolf Holinka, pomůcka 304, 
katalog 16. 

NA, Fond 33, Archivy zrušených klášterů za Josefa II., díl V, pomůcka 308, katalog 14, str. 1265, č. 324 (v 
rámci archivu dominikánek u sv. Anny – Praha Staré město). 
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Ondřej Bastl, Rušení klášterů v Čechách a na Moravě za Josefa II., in: Historická geografie 28, 1995 

Miloslav Bělohlávek, Dějiny Plzně I, vydalo Západočeské nakl. v Plzni roku 1965. 
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Karel Beránek a Věra Beránková, Rušení klášterů v Čechách za Josefa II., In: Hledíková, Z. – Polc, J. V. (edd.): 
Pražské arcibiskupství 1344–1994. Sborník statí o jeho působení a významu v české zemi. Vydalo nakl. Praha 
roku 1994. 

Tomáš Václav Bílek, Statky a jmění kolejí jesuitských, klášterů, kostelů, bratrstev a jiných ústavů v království 
Českém od císaře Josefa II. zrušených, vydalo nakl. Fr. Bačkorovského v Praze roku 1893. 

Kateřina Bobková-Valentová, Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia, vydalo Carolinum UK v 
Praze roku 2006. 

Florian Ferdinand Březina, Stručné dějiny františkánského kostela a kláštera v Plzni, vydáno roku 1904. 

Milan M. Buben, Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, III. díl, I. svazek: Žebravé řády, vydalo 
nakl. Libri s.r.o. roku 2006, vydání první. 

Ivo Cerman, Josef II, In: Čeští králové, Ryantová a Vorel, vydalo nakl. Paseka roku 2008, vydání první. 

Petr Čornej a kolektiv, Dějiny zemí koruny české, vydalo nakladatelství Paseka roku 1993, vydání druhé. 

Ivana Čornejová: Pobělohorská rekatolizace v českých zemích. Pokus o zasazení fenoménu do 
středoevropských souvislostí. In: Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci. Sborník příspěvků z 
pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 4. - 5. 6. 2003. Praha, Univerzita Karlova v 
Praze, Ústav dějin UK - Archiv UK 2003. 

Jaroslav Douša, Historie františkánů v Plzni, in: Františkáni v Plzni 1293 – 2010, Pavla Budilová a kol., vydala 
Komunita bratří františkánů v PM a Římskokatolická farnost PS roku 2011. 

Dušan Foltýn a kol., Encyklopedie moravských a slezských klášterů, vydalo nakl. Libri v Praze roku 2005, 
vydání první. 

Karl Suso Frank, Dějiny křesťanského mnišství, z německého originálu Geschichte des christlichen 
Mönchtums přeložil Zdeněk Lochovský, vydalo Benedictinské arciopatství roku 2003. 

Jan Hajšman a Petr Sokol, Toulky po zapomenutých místech a stavbách, vydal Starý most v Plzni, roku 2010, 
vydání první. 

Miroslav Hroch a kol., Encyklopedie dějin novověku 1492 - 1815, vydalo nakl. Libri s.r.o. v roce 2005, vydání 
první. 

Miroslav Hroch a kol.: Úvod do studia dějepisu, vydalo SPN v Praze roku 1985, vydání první. 

Jaroslav Kadlec, Přehled českých církevních dějin 2, vydal ZVON v roce 1991. 

Jakub Krček, diplomová práce Rušení klášterů na Plzeňsku za Josefa II., Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, rok 
2009. 

Jan Kumpera a kol., Naše město Plzeň, vydala Nava roku 1995, vydání první. 

Ferdinand Josef Lehner, Klášter Minoritů nyní Františkánský v Plzni, in: Method, číslo 9. a 10., ročník XXIX., 
rok 1903. 

Fridolín Macháček, Dvě studie k dějinám Plzně a Plzeňska, In: Prameny a příspěvky k dějinám města Plzně, 
číslo 6, vydalo Městské historické muzeum v Plzni roku 1931. 

Ivan Martinovský, Dějiny Plzně v datech od prvních stop osídlení až po současnost, vydalo nakl. Lidové 
noviny, roku 2004, vydání první. 

Jiří Mikulec, Barokní náboženská bratrstva v Čechách, vydalo nakl. Lidové noviny v Praze roku 2000. 
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František Morkes, Učitelé a školy v proměnách času (Pokus o základní chronologii 1774 - 1946), vydalo 
Pedagogické centrum Plzeň roku 1999, vydání první. 

Antonín Podlaha, Dějiny církve katolické ve státech Rakousko – uherských s obzvláštním zřetelem k zemím 
koruny české, vydalo nakl. Kotrba roku 1898. 

Antonín Podlaha, Posvátná místa království českého. Řada první, Arcidiecéze pražská. Díl 2., Vikariáty: 
Berounský, Bystřický a Plzeňský: dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů a jiných pomníků 
katolické víry a nábožnosti v království Českém, vydáno v Praze roku 1908. 

Antonín Profous, Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, díl I. A – H, vydalo nakl. ČS 
akademie věd roku 1954, vydání první. 

Antonín Profous, Jan Svoboda, Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, díl II. CH – L, 
vydala Česká akademie věd a umění ve Státním nakl. učebnic roku 1949, vydání první. 

Antonín Profous, Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, díl III. M – Ř, vydala Česká 
akademie věd a umění ve Státním nakl. učebnic roku 1951, vydání první. 

Antonín Profous, Jan Svoboda, Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, díl IV. S – Ž, 
vydalo nakl. ČS akademie věd roku 1957, vydání první. 

Rudolf Říčan, Od úsvitu reformace k dnešku, vydalo Nakladatelství Ymca, Praha 1948. 

Rudolf Sander, České gubernium a církevní záležitosti v době josefínské, in: Sborník archivních prací 1, 
ročník XLV, vydalo MV ČR roku 1995, vydání první. 

Josef Strnad, Dějiny kláštera dominikánského v Plzni (1300 – 1785), vydáno v Plzni roku 1896. 

Josef Strnad, Klášter Františkánský v Plzni, jinak klášter Šerý, In: Method, číslo 7. a 8., ročník XXIX., rok 1903. 

Milada Suchá, Plzeňské Klementinum (Historie jedné budovy), in: Minulostí Plzně a Plzeňska III., vydáno 
v Plzni Krajským nakladatelstvím roku 1960. 

Ambrož Tobola, Památník Františkánského kostela a kláštera v Plzni, vydáno v Plzni roku 1937. 

Pavel Vlček, Petr Sommer, Dušan Foltýn, Encyklopedie českých klášterů, vydalo nakl. Libri v Praze roku 
1998, vydání první. 

Roman Vondra, České země v letech 1705–1792, Doba absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých 
klobouků, vydalo nakl. Libri roku 2010, vydání první. 

Felix Vondruška, Procházka městem In: Průvodce po Plzni s připojenými obcemi, vydal odbor klubu českosl. 
Turistů v Plzni roku 1925. 

Eduard Winter, Josefinismus a jeho dějiny, vydalo nakl. Jelínek Praha roku 1945, vydání první. 

Jakub Zouhar, Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435 – 1790), vydalo nakl. Krystal OP, 
s. r. o., v Praze roku 2010. 

 

Neoficiální strojový opis 
Harnack, Dějiny dogmatu, článek Potridentský vývoj. 
 
5.3. Elektronické odkazy 
http://de.academic.ru/dic.nsf/grammatisch/8749/Blutspeyen 
http://konference.osu.cz/sjezd2011ostrava/dok/sekce_d/stoces_jiri.pdf 
http://kramerius.nkp.cz/ 
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http://konference.osu.cz/sjezd2011ostrava/dok/sekce_d/stoces_jiri.pdf
http://kramerius.nkp.cz/
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www.mapy.cz 
Mollova mapová sbírka http://mapy.mzk.cz/mzk03/001/033/320/2619268515/ 
http://publib.upol.cz/~obd/fulltext/Historica29/Historica29_06.pdf Martin Elbel, Česká františkánská 
provincie Sv. Václava (1570–1790) 
http://www.virtualninemocnice.cz/priznak/vykaslavani-krve.
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http://www.virtualninemocnice.cz/priznak/vykaslavani-krve


59 

 

6. Přílohy 
 

Příloha č. 1 - Soupis dominikánů č. 1 
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Příloha č. 2 - Soupis dominikánů č. 2 – přední strana 
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Příloha č. 3 - Soupis dominikánů č. 2 – zadní strana 
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Příloha č. 4 - Soupis dominikánů č. 3 
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Příloha č. 5 - Soupis dominikánů č. 4 
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Příloha č. 6 - Soupis dominikánů č. 5 
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Příloha č. 7 - Soupis dominikánů č. 6 
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Příloha č. 8 - Soupis dominikánek – první strana 
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Příloha č. 9 - Soupis dominikánek – druhá strana 
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Příloha č. 10 - Soupis dominikánek – třetí strana 
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Příloha č. 11 - Soupis františkánů 
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Příloha č. 12 - Plány na přestavbu kláštera dominikánů pro účely vojenské nemocnice, schválené roku 1786 
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Příloha č. 13 - Plán Plzně a nejbližšího okolí, 1781 
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Příloha č. 14 - Veduta a plán města Plzně, cca 1726 - 1729 
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Příloha č. 15 - Pohled na Plzeň z východu, cca před 1729 
č. 4 - 6 Františkánský klášter s věží kostela Nanebevzetí P. Marie, č. 8 kostel sv. Anny u kláštera dominikánek, č. 19 - 21 klášter dominikánů a kostely sv. Markéty a sv. 
Ducha. 
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Příloha č. 16 - Řehoř Baltzer (1751 – 1824), Pohled na Plzeň od východu z druhé poloviny 18. století  
(záhlaví mědirytiny výučního listu) 
V levém dolním rohu klášter františkánů s věží kostela Nanebevzetí Panny Marie, za ním vykukují dvě věže kostela sv. Anny kláštera dominikánek, vpravo s výraznou 
pyramidovou věží kostel sv. Markéty kláštera dominikánů. 
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Příloha č. 17 – Nejnovější podoba klášterů 
Současná podoba kláštera dominikánek (Státní vědecká knihovna) a kostela sv. Anny 

 
 

Současná podoba kláštera františkánů (sídlo plzeňské farnosti při kostele sv. Bartoloměje a diecézní muzeum) 

 
 

Poslední dochovaná podoba pozůstatků kláštera dominikánů (první tři fotky z 90. let 18. století, poslední fotka z dnešních dní)  
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