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Anotace 

Tato diplomová práce tematicky navazuje na moji bakalářskou práci „Počátky 

cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou“ napsanou a obhájenou na zdejší fakultě 

v akademickém roce 2010/2011. Její náplní je dějinný vývoj žďárského cisterciáckého 

kláštera od  poloviny 14. století do roku 1520. Dějiny žďárského kláštera i v tomto období 

v sobě pochopitelně odrážejí soudobou historicko-politickou situaci v českých zemích: 

nástupem dynastie Lucemburků na český trůn – především celkovým vzestupem a 

rozkvětem za vlády Karla IV. i úpadkem spojeným s vládou Václava IV., jenž vyústil 

v husitskou revoluci a z ní plynoucí nábožensko-politickou krizi a nestabilitu v Čechách, 

které výrazně poznamenaly také osud žďárského kláštera.  

Vnitřní poměry ve žďárském klášteře v daném období ovlivnilo především neustálé 

střídání ve výkonu zakladatelských práv. Po vymření pánů z Obřan v roce 1312 roli 

zakladatelů přebírají zpočátku Lichtenburkové a s nimi spřízněný rod Ronovců a pánů 

z Bítova. Kolem poloviny 14. století znatelně sílí obzvlášť vliv panovníka i moravského 

markrabství, pod něž klášter oficiálně spadal v letech 1363–1423. I přes toto podřízení 

zeměpánu nikdy formálně nedošlo k přerušení vazeb mezi klášterem a šlechtickým rodem 

Lichtenburků, Ronovců i pánů z Meziříčí, Tasova a Lomnice. Po přechodném rozpuštění 

žďárské řeholní komunity za husitských válek v roce 1423 a následující krizi po obnově 

kláštera v roce 1437 dochází v polovině 15. století ke stabilizaci poměrů zásluhou 

kališnického krále Jiřího z Poděbrad, který se jako prapotomek Kuna z Kunštátu, bratra 

Bočka z Obřan, staví do role zakladatele žďárského cisterciáckého kláštera. 
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The History of the Cistercian monastery in Žďár nad 
Sázavou from the middle of 14th century to 1520 

 

Abstract 

This diploma thesis thematically continues my bachelor thesis The Beginnings of the 

Cistercian Monastery in Žďár nad Sázavou written and defended at this Faculty in 

2010/2011. It focuses on the historical development of the Cistercian monastery in Žďár 

nad Sázavou from the middle of the 14th century to 1520. The history of the monastery 

reflects political and religious circumstances at that time: the accession of the Luxembourg 

dynasty to the Bohemian throne, the rise and flourishing of the country during the reign of 

Charles IV and  the decline of the country connected with the reign of Wenceslas IV which 

resulted in the Hussite revolution and the religious and political crisis and instability in 

Bohemia. All that left its mark also on the destiny of the monastery. 

The internal situation of the Žďár monastery in this period was especially influenced by 

frequent changes in exercising founders´ rights. After the last member of the Lords of 

Obřany died in 1312 the first to take over the role of the founders was the Lichtenburk  

family and their relatives, the Lords of Ronov and Bítov. Around the middle of the 14th 

century the monarch´s influence grew as well as the influence of the Margraviate of 

Moravia, which the monastery officially belonged to from 1363 to 1423. Despite this 

submission to the sovereign, the relation between the monastery and the family of the 

Lichtenburks, the Ronovs and the Lords of Meziříčí, Tasov and Lomnice was never 

broken. After the temporary disbandment of the Žďár monastic community during  the 

Hussite wars in 1423 and the subsequent crisis, the situation became stable in about the 

middle of the 15th century .The monastery was renewed in 1437 thanks to the Utraquist 

king George of Poděbrady (who was Kuno´s of Kunštát descendant and that was Boček´s 

of Obřany brother), who presented himself as the founder of the Cistercian monastery in 

Žďár nad Sázavou. 
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Úvod 
 

Tato práce si klade za cíl tematicky navázat na bakalářskou práci o počátcích 

cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou a přiblížit jeho další dějiny zhruba od 

poloviny 14. století do roku 1520. Důvodem pro pokračování ve stejném tématu je 

především osobní zájem poznat dějinný vývoj žďárského kláštera v období vrcholného a 

pozdního středověku i v průběhu prvních desetiletí novověku. 

Diplomová práce se skládá z pěti částí. První z nich se věnuje kritickému rozboru 

pramenů zachycujících klášterní historii ve výše uvedeném časovém rozmezí. Jedná se o 

listiny Moravského diplomatáře z let 1350–1411, dále o sbírku diplomatických pramenů 

žďárského kláštera vydanou Vincencem Brandlem v devátém svazku Archivu českého roku 

1889. Dále je pojednáno o spisu Genealogia fundatorum, představujícím rodokmen 

zakladatelské rodiny pánů z Obřan a pánů z Kunštátu, Poděbrad a knížat z Münsterberka, 

mezi nimiž se mylně předpokládá přímý příbuzenský vztah. K pramenům patří také edice 

Nejstarší žďárské urbáře, obsahující soupisy majetku klášterních poddaných z jednotlivých 

vesnic pořízené roku 1407, 1462 a 1483. 

Ve druhé části diplomové práce je provedena analýza literatury související s dějinami 

cisterciáckého kláštera ve Žďáru. Především jde o první díl monografie „Dějiny Žďáru nad 

Sázavou“ (1956) a dále o „Dějiny kláštera a města Žďáru na Moravě“ – publikaci z roku 

1903, jejímž autorem je regionální historik Bedřich Drož. Genealogií příslušníků 

kunštátského rodu, potomků Kuna, bratra Bočka z Obřan, se zabývá kniha historiků 

Miroslava Plačka a Petra Futáka s názvem „Páni z Kunštátu“, vydaná v roce 2006. 

Rodové linii pánů z Poděbrad, jakož i potomkům slavného českého krále Jiřího z dynastie 

münsterbersko – olešnických knížat a kladských hrabat, se podrobně věnuje monografie 

„Poděbradové“ z roku 2008. František Šmahel ve své tetralogii „Husitská revoluce“ 

popisuje vznik husitského hnutí v Čechách ve druhé polovině 14. století, jeho vývoj 

v souvislosti s osobností a dílem mistra Jana Husa a přibližuje také období husitských 

válek a reformace. Na dobu pozdního husitství, spojenou zejména s veřejným působením a 

posléze i vládou Jiřího z Poděbrad, se detailně zaměřuje Rudolf Urbánek v čtyřdílném 

cyklu „Věk Poděbradský“. 

Třetí část se soustředí na dějinný vývoj kláštera cisterciáků ve Žďáru v již stanoveném 

období. Kolem poloviny 14. století se této řeholní instituci dostalo řady výsad od 

moravského markraběte, pozdějšího českého panovníka Karla IV. Roku 1363 byl klášter 

vzat pod ochranu moravského markrabství, v níž setrval de facto až do roku 1437. Od 

smrti markraběte Jana Jindřicha roku 1376 do září 1402 se Morava zmítala v několika 
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vzájemných válkách markraběcích bratrů Jošta a Prokopa, což pro zeměpanské kláštery – 

tedy i Žďár, obvykle znamenalo přechodné posílení vlivu donátorů či fundátorů z řad 

šlechty. 

K pozvolnému hospodářskému úpadku žďárského kláštera dochází za opata Jana VII. 

Dětřicha (1396–1434), kdy se celé české království potýká s důsledky nestabilní vlády 

Václava IV. Celé toto období vrcholí upálením Jana Husa a transformací husitství  

v radikální revoluční hnutí, jež zahájilo otevřený boj proti stávající církvi a jejím 

institucím, k nimž přirozeně patřily i kláštery. Nejspíše v létě 1423 byl žďárský klášter 

vypleněn oddílem východočeských husitů. Přeživší komunita v čele s opatem Janem 

Dětřichem uprchla do Brna. K návratu řeholníků do Žďáru v roce 1437 a k obnově 

zničeného kláštera významně přispěl mladý utrakvistický šlechtic Jiří z Poděbrad. 

Zanedlouho jej cisterciáci nazývají „pravým štiftéřem a ochráncem“, čímž se pozvolna 

staví do role zakladatele. Jako fundátor žďárského cisterciáckého kláštera vystupuje Jiří 

z Poděbrad i poté, co se roku 1452 stal zemským správcem a svůj vliv na tento řeholní 

ústav si udržel i po roce 1458, kdy byl zvolen českým králem.  

Po smrti krále Jiřího z Poděbrad v březnu 1471 až do jara 1478 se země Koruny české 

zmítají ve válce mezi nově zvoleným českým králem Vladislavem Jagellonským a 

Matyášem Korvínem, jenž si právo na český trůn nárokoval na základě své volby z Jihlavy 

v květnu 1471. Žďárský klášter navíc zažívá období krize a ekonomického úpadku díky 

špatnému hospodaření opata Linharta Šťávky z Hodonic v letech 1470–1488. Za jeho 

nástupce opata Víta dochází k postupné stabilizaci ekonomické situace díky částečně 

úspěšným majetkovým vymáháním, často doprovázeným kompromisem směny. 

Čtvrtá část se zabývá otázkou zakladatelských práv žďárského kláštera. Zejména ve 

druhé polovině 14. století uplatňují práva a vykonávají povinnosti fundátorů příslušníci 

rodové větve Krušinů a Žlebských z Lichtenburka, potomků Jindřicha, nejstaršího syna 

Smila z Lichtenburka, dále synové Jindřichova nevlastního bratra Oldřicha z Lichtenburka, 

známí jako Pyknové z Lichtenburka a také Bítovští z Lichtenburka, jejichž praotcem byl 

Smilův nejmladší syn Rajmund z Lichtenburka. Následuje zevrubnější popis genealogie 

pánů z Kunštátu, odvozujících svůj původ od Kuny, syna Gerharda ze Zbraslavi. Kunův 

pravnuk Boček, který byl společně s bratry a dědici v červnu 1353 pověřen úlohou obránce 

žďárského cisterciáckého kláštera, získal sňatkem Poděbrady, po nichž se dále psali jeho 

potomci. Nejslavnějším z nich je bezpochyby český král Jiří z Poděbrad, syn Bočkova 

vnuka Viktorína. Po otcově smrti se fundátorství žďárského kláštera ujali zejména knížata 

Viktorín a Jindřich starší z Münsterberka a jejich synové. K zakladatelům kláštera ve 

Žďáru se rovněž počítají někteří příslušníci rozvětvené dynastie pánů z Tasova, Meziříčí, 
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Křižanova a Lomnice, jejichž společným prapředkem byl Vznata z Lomnice a Meziříčí 

(1281–1339), syn Tasa z Tasova. 

Poslední část diplomové práce pojednává o hospodářské situaci žďárského kláštera. 

Vznikají tři urbáře, přinášející podrobné majetkové soupisy z jednotlivých klášterních 

vesnic. Na přelomu 14. a 15. století, ale především v období od skončení husitských válek 

až do odvolání opata Linharta roku 1488 se žďárský klášter opakovaně – více či méně, 

ocitá ve stavu ekonomického úpadku a krize. 
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1 PRAMENY 

1.1 Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae VIII – XIV 
 

K dějinám cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou se pro výše vymezené období 

vztahují listiny z osmého až čtrnáctého svazku Moravského diplomatáře v časovém 

rozmezí od roku 1350 do roku 1411.1 

V osmém dílu stojí za zmínku určitě zápis z 26. června 1353, v němž český král Karel 

IV. ustanovuje ochránce nad žďárským klášterem. Jedná se o skupinu šlechticů, kam patřil 

Jindřich z Lichtenburka, Smil z Ronova, Jindřich z Osového, jeho bratři a dědicové, dále 

Hynek Krušina z Lichtenburka, Jindřich z Bítova, Beneš z Meziříčí a Boček z Kunštátu 

s bratry a dědici. Z královské autority získal pověření obránce také lichtenburský purkrabí 

a všichni jeho budoucí nástupci.2 V listině ze 4. července téhož roku potvrdil moravský 

markrabě Jan Jindřich cisterciákům všechna privilegia, svobody a donace, které kdy dostali 

od jeho předchůdců a dosavadních českých králů.3 

V devátém svazku Kodexu se například nachází listina z roku 1357, v níž bratři Zdeněk 

a Čeněk z Ronova vymezují hranice mezi svým panstvím a državami žďárského kláštera, a 

to přes zalesněné návrší od později zaniklé vsi Radvanec mezi Polničkou a Vojnovým 

Městcem až k řece Sázavě. Zároveň si kladli podmínku, aby jejich poddaní žijící na 

pomezí obou území mohli i nadále užívat dřevo z lesů, jež měly od nynějška patřit 

cisterciákům.4 

Listinou z 2. října 1381 vyjímá papež Urban VI. cisterciácké kláštery v Čechách a na 

Moravě z úřední i soudní pravomoci pražských arcibiskupů, jakož i generálních vikářů, 

úředníků a zmocněnců pražské arcidiecéze.5 

Na jaře roku 1397 se řešil spor o desátky mezi žďárskými řeholníky a farářem 

Damiánem z Nového Města. Ten si totiž přivlastnil dávky z Radňovic, Petrovic a Nové 

Vsi, vesnic patřících k novoměstské farnosti. Pře trvala od 9. ledna do 3. května 1397.  

9. ledna 1397 schválil olomoucký biskup dva rozhodčí, které si soupeřící strany vybraly. 

                                                 
1 CDM VIII–XIII – Vincenc BRANDL (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae VIII–XIII. 

Brűnn 1874–1897 a CDM XIV – Berthold BRETHOLZ (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae 
XIV. (dále jen CDM XIV), Brűnn 1908. 

2 Srov. CDM VIII – Vincenc BRANDL (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae VIII–XIV 
(dále jen CDM VIII), Brűnn 1874 , č. 210, s. 165–166. 

3 Srov. Tamtéž, č. 212, s. 166–167. 
4 Srov. CDM IX – Vincenc BRANDL (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IX (dále jen 

CDM IX), Brűnn 1875, č. 60, s. 46–47. 
5 Srov. CDM XI – Vincenc BRANDL (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae XI (dále jen 
CDM XI), Brűnn 1885, č. 232, s. 205–207. 
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Byli to mistr Mikuláš z Litomyšle, kanovník u Všech svatých v Praze a doktor Adam  

(z Nežetic), arcijáhen hradecký.6 

Spor se dostal až na pražské arcibiskupství, ale ani tam se 30. dubna 1397 nemohli 

rozhodčí Mikuláš z Litomyšle a mistr Mikuláš Puchník, generální vikář pražského 

arcibiskupa, shodnout na řešení.7 Až 3. května 1397 rozhodli Mikuláš Puchník s Adamem 

z Nežetic, že obilné desátky z Radňovic, Petrovic a Nové Vsi patřily a nadále mají patřit 

žďárskému klášteru a farář Damián si na ně neprávem činil nárok.8 

16. června 1409 nařídil Tomáš, opat benediktinského kláštera u Skotů ve Vídni, 

papežský zmocněnec na ochranu práv cisterciáků, aby vikáři a správci kostelů pražské 

arcidiecéze přinutili kanonickým napomenutím Čeňka z Lipé a Letovic vrátit pět hamrů, 

které zabral na území žďárského cisterciáckého panství a rovněž i lesy mezi Radvancem a 

Sázavou, v nichž svévolně kácel, prodal spoustu dřeva a zisky si nechával pro sebe. Pod 

trestem exkomunikace musel Čeněk do patnácti dnů žďárským řeholníkům všechny škody 

a ztráty vynahradit.9 

Opat Tomáš z Vídně dále uložil hamerníkovi Mikuláši z Losenice zaplatit klášterní 

vrchnosti pokutu 45 kop českých grošů za neoprávněné mýcení lesa mezi Radvancem a 

Sázavou, hamerníkům Mikuláši Flexlovi z Německého Brodu a Kuncmannovi ze Žďáru 

nechal zaplatit za vykácení lánu lesa o hodnotě 60 kop 30 kop českých grošů a žďárskému 

kostelnímu hospodáři, hamerníkovi Albertovi 15 kop českých grošů za vykácení půl lánu 

lesa.10 
 

1.2. Listiny kláštera žďárského z let 1409–1529 
 

Mladší diplomatické prameny žďárského cisterciáckého kláštera uspořádal do devátého 

svazku Archivu českého historik a moravský zemský archivář Vincenc BRANDL.11 Jedná 

se celkem o 98 česky psaných listin, z toho 46 originálů uložených v Moravském zemském 

archivu v Brně – fond E8,12 část dokumentů je převzata z Kopiáře žďárského kláštera – 

Codexu Sarensis, uloženého do roku 1878 v královské knihovně ve Stockholmu a poté 

                                                 
6 Srov. CDM XII – Vincenc BRANDL (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae XII (dále jen 

CDM XII), Brűnn 1890, č. 367, s. 333–334. 
7 Srov. SVOBODA, Josef František – FIALA, Josef (edd.): Novoměstský listinář. I. část do roku 1635. 

Nové Město na Moravě: Horácké museum 1907, č. 5, s. 8. 
8 Srov. CDM XII, č. 394, s. 358–360. 
9 Srov. CDM XIV, č. 76, s. 76–78. 
10 Srov. Tamtéž, č. 150, s. 139–144. 
11 Listiny kláštera žďárského z let 1409–1529 – Vincenc BRANDL (ed.), in: Archiv český čili Staré 

písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Díl IX, (dále jen AČ IX), Praha 
1889, s. 370–454. 

12 MZA Brno, Fond E8 – Cisterciáci Žďár (1222–1771). 
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vráceného zpět Moravskému zemskému archivu v Brně, kde se nachází dodnes.13 Značnou 

část listináře tvoří i přepisy z druhého dílu edice Diplomatische Sammlung14 posledního 

žďárského opata Otto STEINBACHA. A konečně se zde nachází také několik záznamů 

z Moravských půhonných knih a Register nejvyššího purkrabí Pražského.15 

31. ledna 1412 vynesli pan Vilém z Pernštejna a kroměřížský probošt Čeněk z Lipé 

rozsudek ohledně sporu o městečko Bělou (Českou) mezi Hynkem z Lipé a žďárskými 

cisterciáky. Rozhodli, aby vše zůstalo při starém obyčeji, tedy, že každá strana bude dál 

svobodně vlastnit svou polovinu městečka Bělá.16 

Se svolením pana Jiřího z Poděbrad a Kunštátu osvobodil 4. července 1446 opat Jan 

obyvatele městečka Žďár od odúmrtí. To znamenalo, že každý muž, žena nebo sirotek 

žijící ve Žďáru mohli od tohoto okamžiku jednou provždy zcela svobodně nakládat se 

svým majetkem. S tím souviselo i právo odkázat či darovat své jmění komukoli podle 

vlastní vůle.17 

Počátkem roku 1480 odkoupil kníže Viktorin Münsterberský, syn krále Jiřího 

z Poděbrad, od žďárského opata Linharta bažinatý les Dářko, kde následně založil 

stejnojmenný rybník. Ve smlouvě stanovil žďárskému konventu nárok na 20 kop kaprů 

z každého výlovu. Rybník se ale každoročně nelovil, proto mniši mohli ročně požadovat 

buď 5 kop kaprů a 15 štik, nebo kopu českých grošů stříbrných za každou vylovenou kopu 

kaprů a pět grošů českých širokých za každou vylovenou štiku.18 

26. prosince 1488 se uherský a český král Matyáš Korvín ve Vídni smířil s knížetem 

Jindřichem Münsterberským a Janem ze Zaháně. Ti se roku 1484 odmítli přiznat 

k landfrídu, za což byli potrestáni konfiskací majetku. Poslušnost zeměpánu odepřel i 

tehdejší žďárský opat Jan IX., jenž nezaplatil královskou berni, proto jeho klášter propadl 

králi. Matyáš tedy na důkaz usmíření vrátil Münsterberkům na věčné časy právo fundátorů 

a ochránců žďárského cisterciáckého kláštera.19 

24. července 1498 potvrdila Münsterberská knížata Albrecht, Jiří a Karel žďárskému 

klášteru všechna písemná privilegia, svobody, donace a práva, která dostali od jejich 

vzdáleného příbuzného Bočka z Obřan a Berneku a od jejich předků z Kunštátského rodu, 

                                                 
13 MZA Brno, G10 Sbírka rukopisů, inv. č. 51. 
14 STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung historischer Merkwürdigkeiten aus dem Archive 

gräflichen Cisterzienserstiftes Saar in Mähren, Prag – Wien – Leipzig 1783. 
15 Srov. AČ IX, s. 370. 
16 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 2, s. 372. 
17 Srov. Tamtéž, č. 8, s. 376–377. 
18 Srov. Tamtéž, č. 26, s. 390–391. 
19 Srov. Tamtéž, č. 48, s. 409–410. 
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dále také všechny výsady od českých králů a moravských markrabat i četná darování od 

jiných šlechticů.20 

Výše uvedení bratři uzavřeli v Kladsku 16. září téhož roku se žďárským opatem Vítem 

za přítomnosti svědků z řad šlechty i vyššího duchovenstva dohodu o nástupnictví v roli 

zakladatele. Pokud by se někdo z Műnsterberských knížat, nebo v budoucnu některý 

z potomků jejich rodu dopustil bezpráví či násilí vůči žďárskému klášteru, ztratí právo 

fundátora a bude mu odepřen vstup do areálu kláštera i místo posledního odpočinku 

v konventním chrámu. V případě vymření zakladatelského rodu si konvent v čele 

s představeným sám vybere nového fundátora a ochránce.21 

 
1.3 Letopis žďárský kratší – Genealogia fundatorum 

 

„Letopis žďárský kratší – Genealogia fundatorum“ vznikl patrně ve 14. století. Jedná se 

o rodokmen zakladatelské rodiny, počínaje Bočkem z Obřan až po Bočka z Poděbrad, 

považovaného za vnuka nebo pravnuka Smila z Obřan. Autorem díla je zřejmě blíže 

neznámý žďárský mnich. Někdy se hovoří o Janovi z Augsburku, nelze však vyloučit, že 

právě on pořídil až první opis rodokmenu na konci 14. či na počátku 15. století. 22  

Ten se stal součástí druhého svazku tzv. Kunštátské Bible, 23 jež mimo jiné patřila také 

Bočkovi, synu Jiřího z Poděbrad. Na konci jejího prvního svazku se na foliu 3a–9b nachází 

životopisné údaje krále Jiřího z Poděbrad a jeho potomků do roku 1511.24 Boček vzácnou 

rodinnou Bibli věnoval kostelu sv. Matěje v Bechyni, odkud se ve druhé polovině 16. 

století dostává do majetku Petra Voka z Rožmberka (1539–1611). Za třicetileté války se 

Rožmberská knihovna stala kořistí švédských vojsk a byla odvezena do Stockholmu, kde 

se Bočkova Bible ocitla v královské knihovně.25 Zde ji objevil švédský historik a 

bibliotekář Olaf CELSE (1670–1756), který roku 1751 vydal genealogickou část 

z druhého svazku ve své studii „Bibliothecae regiae Stockholmensis historia“ pod názvem 

Breve Chronicon Zdiarense.26 

                                                 
20 Srov. Tamtéž, č. 69, s. 429–431. 
21 Srov. Tamtéž, č. 70, s. 431–432. 
22 Srov. ZEMEK, Metoděj: O dvou žďárských kronikách, in: Cronica domus Sarensis, (dále jen CdS), 

Luisa NOVÁKOVÁ (ed.), Třebíč: Blok 2003, s. 110. 
23 Genealogická data pánů z Obřan byla zařazena na konec druhého svazku Kunštátské Bible, folium 

353b–354a. (Srov. Tamtéž, s. 107). 
24 Srov. Tamtéž. 
25 Na prvním svazku zůstala zachovaná signatura „Biblia Bohemica Z.1 nr. 10, e. 30.2.9, Riks – 

Bibliotheket Stockholm Handskriften, Teologi“. Roku 1878 byla Kunštátská Bible vrácena do Čech a dnes je 
uložena v Moravském zemském archivu v Brně ve sbírce rukopisů G10, inv. č. 121 (R III 13). (Srov. 
Tamtéž). 

26 Breve Chronicon Zdiarense či Chronicon monasterii Zarensis, in: Bibliothecae Stockholmensis 
historia, Olaf CELSE (ed.): Holmiae 1751. 
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Jeho počin zaznamenal poslední žďárský opat Otto STEINBACH z Kranichštejna, který 

v roce 1783 Celsiovu edici přetiskl do druhého svazku svého díla o pramenech k dějinám 

žďárského kláštera.27 Pozoruhodným dílem se zabýval i Josef DOBROVSKÝ ve své práci 

Reise nach Schweden und Russland.28 Celý rodokmen zakladatelů – tedy i s rozrodem 

Jiřího z Poděbrad z prvního dílu Kunštátské Bible,29 vydal roku 1852 moravský 

historiograf a rajhradský benediktinský mnich Beda DUDÍK pod názvem Chronicon 

Zdiarense, seu notata quaedam de familia Podiebradiana.30 Toto vydání přetiskl, spolu 

s vlastní kronikou kláštera žďárského, v roce 1874 Josef EMLER.31 

Roku 1853 byl ve Vratislavi objeven další rukopis, obsahující nejen genealogii 

zakladatelů, ale i opis samotné Kroniky kláštera žďárského, kterou kolem roku 1300 sepsal 

zdejší mnich Jindřich ŘEZBÁŘ.32 Ludvíkovský se domnívá, že i tento rukopis mohl 

vlastnit Jiří z Poděbrad a jeho potomci z rodu Műnsterberských knížat, jejichž panství se 

nacházelo ve Slezsku.33 

Knižního vydání se Letopis žďárský kratší dočkal zásluhou Metoděje ZEMKA v roce 

1969.34 Naposledy ho vydala v roce 2003 Luisa NOVÁKOVÁ35 s historickými 

vysvětlivkami Metoděje ZEMKA.36 

Na rozdíl od Kunštátské Bible končí vratislavský rukopis u Smila z Obřan v roce 

1312.37 Z toho vyplývá, že bude patrně staršího data než výše uváděná rodopisná část 

z druhého dílu Bible. Těžko lze usuzovat, zda je úsek 353b–354a v Kunštátské Bibli 

opisem genealogie vratislavského rukopisu, rozšířeným až k Bočkovi z Poděbrad, nebo zda 

                                                 
27 Breve Chronicon Zdiarense antiquum, in: Diplomatische Sammlung historischer Merkwürdigkeiten aus 

dem Archive gräflichen Cisterzienserstiftes Saar in Mähren, Otto STEINBACH (ed.), Prag – Wien – Leipzig 
1783, s. 1–8. Komentář a ilustrace k této edici pořídil moravský historiograf a rajhradský opat Bonaventura 
PITTER. (Srov. CdS, s. 108). 

28 DOBROVSKÝ, Josef: Reise nach Schweden und Russland, in: Pojednání Královské společnosti nauk, 
1795, s. 70–74. 

29 Srov. FRB II – Fontes rerum bohemicarum II, (dále jen FRB), Josef EMLER (ed.), Praha 1874, s. 519. 
30 Chronicon Zdiarense, seu notata quaedam de familia Podiebradiana, in: Forschungen in Schweden für 

Mährens Geschichte, Beda DUDÍK (ed.), Brűnn 1852, s. 381–388. 
31 EMLER, Josef (ed.): Letopis žďárský kratší, in: FRB II, Praha 1874, s. 550–557. 
32 Srov. Tamtéž, s. 519. 
33 Srov. LUDVÍKOVSKÝ, Jaroslav: O mnichu Jindřichu Řezbáři a jeho Žďárské kronice,  in: CdS, s. 8. 
34 Cronica domus Sarensis minor (dále jen CdSM), Metoděj ZEMEK, (ed.): Žďár nad Sázavou, 1969. 
35 Cronica domus Sarensis minor , in: CdS, Luisa NOVÁKOVÁ, (ed.): Třebíč: Blok 2003, s. 92–101. 
36 ZEMEK, Metoděj: Cronica domus Sarensis minor, in: CdS, s. 131–133. 
37 Srov. EMLER, Josef: Letopis žďárský kratší, in: FRB II, s. 551, pozn. č. 23. 
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se jedná o samostatné dílo z pozdější doby.38 Oficiální úřední prameny ze 14. století však 

spíše dokazují, že právě Smilem obřanská dynastie vymřela po meči.39 

Vratislavský rukopis začíná zmínkou o Přibyslavovi z Křižanova, který krátce před 

svou smrtí v roce 1251 pověřil fundací žďárského cisterciáckého kláštera svého zetě Bočka 

z Obřan, Berneku a Nidy. Naopak v Kunštátské bibli se nejprve hovoří o Bočkovi, který 

položil základy žďárského konventního chrámu40 a zemřel roku 1255. 

DUDÍK ve svém vydání u Bočkova vnuka Smila z Obřan vynechal slovo ultimus – 

tedy, že se jedná o posledního mužského potomka rodu, jakož i dědice zakladatelských 

práv.41 Podle vratislavského rukopisu byla jeho manželkou Anna, dcera Oldřicha z Hradce. 

Smil umírá kolem roku 1312 bez mužského dědice.42 Stockholmský rukopis Kunštátské 

bible však uvádí, že měl z manželství s Anežkou z Michalovic syna Bočka, jenž byl jako 

poslední pohřben ve Žďáru.43 Smilův domnělý syn Boček pak se svou manželkou z Rosic 

zplodil taktéž syna Bočka, zvaného Starý, který měl získat Poděbrady a být pochován u 

řeholních kanovníků v Sadské. Jemu za manželku stockholmský rukopis přisoudil Annu 

z Dubé a Lipé, jež mu dala syny Bočka, Jana řečeného Kostku, Hynka a Viktorína. 

Z těchto čtyř synů po sobě zanechal jediného dědice, ale o to věhlasnějšího – budoucího 

českého krále Jiřího, pouze nejmladší.44 

Podle Kunštátské bible umírá Viktorín z Poděbrad roku 1427, stár pouhých 24 let. 

Narodilo – li se jeho nejstarší dítě Jiří skutečně v roce 1420, pak se na tehdejší poměry stal 

otcem neobvykle mladý – v sedmnácti letech. Nelze však vyloučit snížení jeho věku díky 

chybnému opisu římských číslic.45 Jeho dcera Eliška byla provdána za Jindřicha z Dubé a 

Lipé, mladší Markéta za Buška ze Žeberku a Plané.46 

                                                 
38 Podle ZEMKA autor rodokmenu v Kunštátské bibli záměrně postavil Smila z Obřan a Bočka 

z Kunštátu do přímé linie příbuzenství – otec a syn, čímž se odchýlil od znění vratislavského rukopisu. (Srov. 
ZEMEK, Metoděj: CdSM, s. 11–12). 

39 Srov. např. Rok 1310 – podkomoří Smil z Obřan [viz. RBM III – Josef EMLER (ed.): Regesta 
diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae III., (dále jen RBM III), Pragae 1890, č. 2208, s. 959–
960.]; Roku 1316 hrad Obřany získalo město Brno [viz CDM VI – Josef CHYTIL (ed.): Codex diplomaticus 
et epistolaris Moraviae VI (dále jen CDM VI), Brűnn 1854, č. 100, s. 70–71.]; 28. února 1322 potvrdil 
Jindřich z Lipé žďárskému klášteru veškerá privilegia a donace pánů z Obřan – výslovně jsou jmenováni 
Gerhard a Smil – viz. RBM III, č. 760, s. 310. 

40 Srov. EMLER, Josef: Letopis žďárský kratší, in: FRB II, s. 550, pozn. č. 2.; DUDÍK nejspíš zaměnil 
datum položení základů klášterního kostela (3. května 1253 – svátek Nalezení sv. kříže) za úmrtí Bočka 
z Obřan – 20. prosince 1255 (předvečer svátku sv. Tomáše). Srov. také CdS, kap. 6, vs. 406–409. 

41 Srov. EMLER, Josef: Letopis žďárský kratší, in: FRB II, s. 551, pozn. č. 11. 
42 Srov. Tamtéž, pozn. č. 23. 
43 ZEMEK považuje Anežku z Michalovic za manželku Bočka – srov. ZEMEK, Metoděj: Poznámky 

k úpravě latinského textu, in: CdSM, s. 54, pozn. č. 48. 
44 Srov. Tamtéž, s. 39. 
45 Srov. FELCMAN, Ondřej – FUKALA, Radek: Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských 

hrabat a slezských knížat. Praha: Nakladatelství Lidové noviny (dále jen NLN), 2008, 58. 
46 Srov. CdSM, s. 39. 
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Jiří z Poděbrad, pán na Kunštátu a pozdější český král, se narodil v neděli 23. dubna 

1420.47 Jeho první manželka Kunhuta ze Šternberka spatřila světlo světa ve čtvrtek 

18. listopadu 1425, v předvečer svátku sv. Alžběty.48 Z jejich manželství vzešly děti Boček 

(nar. 15. července 1442), Viktorín (29. května 1443), Jindřich starší z Münsterberka 

(15. května 1448) a dvojčata Kateřina a Zdeňka (11. listopadu 1449). Kateřina se provdala 

za uherského krále Matyáše, Zdeňka za saského vévodu Alberta.49 

Z druhého manželství s Johanou z Rožmitálu měl král Jiří syna Jindřicha mladšího 

z Münsterberka, zvaného Hynek (nar. 17. května. 1452) a dceru Lidmilu (16. října 1452), 

již provdal za lehnického knížete Fridricha.50 

Jindřich starší z Münsterberka po smrti otce rovněž pomáhal obnovit žďárský 

cisterciácký klášter. Oženil se s Voršilou, dcerou braniborského markraběte Alberta.51 

Narodily se jim děti Albert (2. srpna 1458), Jiří (2. října 1470), Jan (23. června 1472), 

Markéta (25. srpna 1473), Karel (4. května 1476), Ludvík (21. června 1478), Magdaléna 

(25. ledna 1482) a Zdena (3. července 1483).52 

Jindřichovi synové Albert, Jiří a Karel se oženili s dcerami knížete Jana Zaháňského.  

Albert se Salomenou, která mu porodila dceru Voršilu (nar. 26. prosince 1498),53 Jiří 

s Hedvikou, jež mu dala syna Jindřicha (nar. 30. dubna 1490).54 Karel s Annou ze Zaháně 

zplodil deset dětí: Annu (nar. 6. září 1499), Kateřinu (23. září 1500), Markétu (27. prosince 

1501), Jáchyma (18. ledna 1503), Kunhutu (25. září 1504), Voršilu (3. prosince 1505), 

Jindřicha (29. března 1507), Hedviku (12. června 1508), Jana (4. listopadu 1509) a Barboru 

(4. února 1511). 55
 

 

1.4 Nejstarší žďárské urbáře 1407, 1462, 1483 
 

Specifickým pramenem ke klášterní historii jsou také urbáře. Dochovaly se celkem tři, 

v nichž je podrobně zaznamenán majetek žďárského kláštera od založení až do druhé 

                                                 
47 Srov. Tamtéž, s. 43, odst. 1. 
48 Srov. Tamtéž, odst. 2. 
49 Srov. Tamtéž, s. 42–45; Letopis žďárský kratší mezi dětmi Jiřího z Poděbrad neuvádí z prvního 

manželství dceru Barboru (* 1444–1447, † po r. 1469), jejímž prvním manželem byl královský maršálek 
Jindřich z Lipé a druhým Jan Křinecký z Ronova [Srov. FELCMAN, Ondřej – FUKALA, Radek: 
Poděbradové, s. 262]. Z druhého manželství není zmíněn syn Jiří, též zvaný Bedřich, dědičný hrabě kladský 
(* 1454–1455; † mezi 31. červencem 1459 a 7. prosincem 1462). [Srov. Tamtéž, s. 266] a Jan (* po r. 1456; 
† před r. 1459) [Srov. Tamtéž, s. 267]. 

50 Srov. CdSM, s. 39, odst. 3. 
51 Srov. Tamtéž, s. 40, odst. 2. 
52 Srov. Tamtéž, s. 44, odst. 4 – s. 47, odst. 5. 
53 Srov. Tamtéž, s. 47, odst. 7. 
54 Srov. Tamtéž, s. 41, odst. 2. 
55 Srov. Tamtéž, s. 48–52. 
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poloviny 15. století.56 První z roku 1407 sepsal mnich Mikuláš, tehdejší klášterní 

hospodář,57 další z roku 1462 pořídila neznámá ruka58 a roku 1483 provedl soupis majetku 

panství pozdější opat Vít.59 Jejich rukopis se dnes nachází v archivu Národního muzea 

v Praze.60 

Vnitřní strana přední desky rukopisu přibližuje jeho historii: po zrušení žďárského 

kláštera v roce 1784 ho získává českobudějovický kanovník Josef Pinkas. Ten ho věnoval 

Josefu KOŘÍNKOVI, profesoru v Jindřichově Hradci, který ojedinělé dílo předal 

15. července 1878 dnešnímu národnímu muzeu.61 

První urbář z roku 1407 se skládá z čistopisu, konceptu a sumáře, přičemž se jedná o 

nejstarší spis tohoto druhu na Moravě.62 Rukopis obsahuje na foliu 1a–28a soupis majetku 

obyvatel čtrnácti vesnic, rozpis odváděných dávek a dalších poddanských povinností. 

Sumář nacházející se na foliu 28b–29b vypočítává majetek, dávky a poddanské povinnosti 

v Křižanově, Jívoví a Dobré Vodě.63 Druhá redakce – koncept na foliu 37a–44b, napsaný 

stejným autorem, se liší pouze dávkami v několika vesnicích.64 Sumář pro Žďár, Vysoké a 

Počítky je psán latinsky, pro městečka Dolní Bobrovou a Křižanov česky.65 Právě díky 

konceptu a dílčím sumářům66 u některých vsí lze usuzovat, že ještě před sepsáním prvního 

urbáře existovaly písemné záznamy o dávkách a dalších povinnostech.67 

Urbář z roku 1462 podává na foliu 46b–82b přehled o majetku, odváděných dávkách a 

robotních povinnostech klášterních poddaných z 23 vesnic včetně Žďáru.68 Autor textu 

sepsaného gotickou kurzívou z počátku 15. století69 není jmenovitě znám, úrok z vesnice 

Křižínkov dopsala později jiná ruka.70 

Třetí urbář z roku 1483 zaznamenává hospodářský stav 43 vesnic patřících žďárskému 

klášteru.71 Pořídil ho mnich Vít, pozdější opat, který si sám ověřil stav majetku i 

                                                 
56 ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef (edd.): Nejstarší žďárské urbáře 1407, 1462, 1483. Brno: 

Krajské nakladatelství, 1961. 
57 Tamtéž, s. 63–86. 
58 Tamtéž, s. 93–116. 
59 Tamtéž, s. 119–151. 
60 Archiv Národního muzea v Praze, signatura F 262. 
61 Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef (edd.): Nejstarší žďárské urbáře, s. 10. 
62 Srov. Tamtéž. 
63 Srov. Tamtéž, s. 85–86. 
64 Srov. Tamtéž, s. 10. Koncept v ZEMKOVĚ vydání zřejmě chybí. 
65 Srov. Tamtéž, s. 69–70 – Žďár, s. 71 (folium 10b–11a) – Vysoké, s. 73 (folium 12b) – Počítky; s. 83 

(folium 26b) – Dolní Bobrová, s. 85 (folium 28b–29a) – Křižanov. 
66 Dílčí sumář pro Žďár, Vysoké, Počítky a Dolní Bobrovou. 
67 Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef (edd.): Nejstarší žďárské urbáře, s. 11. 
68 Srov. Tamtéž, tabulka na s. 23. 
69 Srov. Tamtéž, s. 10. 
70 Srov. Tamtéž. 
71 Tamtéž, s. 119–151 (folium 85a–126a). 
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povinnosti poddaných. Proto tento poslední žďárský urbář lze považovat za nejdokonalejší 

a nejvěrohodnější.72 

Klášterní urbáře také stanovují termíny splácení úroků a odvádění dávek. Většina vesnic 

platila úrok dvakrát do roka – na jaře o svátku sv. Jiří a na podzim o sv. Václavu.73 

Vesnice, kde převažovali němečtí usedlíci, odváděly podzimní úrok o svátku sv. Havla – 

16. října.74 Peněžní úrok se platil i z obce, domu a podsedků, z panské louky a pastviště, 

jakož i ze mlýna či lesa.75 Z naturálií poddaní odevzdávali žito, oves, slepice, vejce, kuřata, 

sýry a vosk.76 Mezi další poddanské povinnosti patřila výpomoc při žních a sečení sena, 

poskytnutí pluhů k orbě či vozů na odvoz sena.77 

Ze všech tří urbářů lze rovněž vyčíst počet usedlostí v jednotlivých obcích. S použitím 

koeficientu udávajícího průměrný počet osob na jednu usedlost se dá zjistit průměrný počet 

obyvatel jednotlivých vesnic i celého panství.78 

                                                 
72 Srov. Tamtéž, s. 11. 
73 Srov. Tamtéž, s. 12. 
74 Např. Žďár, Počítky nebo Radňovice. 
75 Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef (edd.): Nejstarší žďárské urbáře, s. 13. 
76 Srov. Tamtéž, tabulky na s. 36–37. 
77 Srov. Tamtéž, tabulky na s. 40–41. 
78 ZEMEK používá koeficient 7 (Srov. Tamtéž, s. 16). Udávají se také průměrně 4 osoby na domácnost 

ve městě a 5 osob na venkově nebo koeficient 4,7 pro české venkovské prostředí. [Srov. MAREK, Jaroslav: 
Žďár v 15.století (Složení obyvatelstva poddanského městečka), in: ČMM 77, 1958, s. 33. 
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2 LITERATURA 

 

Z literatury vztahující se k dějinám žďárského cisterciáckého kláštera ve výše 

vymezeném období je nutné představit zejména první díl monografie Dějiny Žďáru nad 

Sázavou (1956)79 již známého historika, svého času také místního archiváře ve Žďáru 

Metoděje ZEMKA (1915–1996) a historika umění, doktora Antonína BARTUŠKA 

(1921–1974). V něm se podrobně rekonstruuje historie kláštera od jeho založení až do 

prvého zrušení kardinálem Ditrichštejnem počátkem roku 1614. Jsou zde vylíčeny vnitřní 

poměry i ekonomický vzestup celého klášterního panství kolem poloviny 14. století a 

postupný hospodářský úpadek od konce století, jenž počátkem 15. století vyvrcholil krizí a 

skončil uprchnutím řeholníků ze Žďáru roku 1423.80 Dále je popisován neutěšený stav 

panství od návratu po roce 1437, k jehož překonání pomohl především utrakvistický pán 

Jiří z Poděbrad a Kunštátu, vzdálený příbuzný Bočka z Obřan a také jeho potomci z rodu 

Műnsterberských knížat.81 

Velmi cenným zdrojem je rovněž monografie lékaře, regionálního historika a 

překladatele MUDr. Bedřicha DROŽE (1865–1943) s názvem Dějiny kláštera a města 

Žďáru na Moravě (1903).82 Dílo lze považovat za zdařilý pokus o vylíčení nejstarší historie 

oblasti českomoravského pomezí před založením kláštera cisterciáků ve Žďáru,83 jakož i o 

precizní a dosti podrobný popis sedmi století dějin samotného kláštera i historie města 

Žďár od počátku až do první poloviny 20. století.84 

Událostmi v Čechách za vlády Jana Lucemburského a jeho syna Karla, který se v roce 

1334 stal moravským markrabím, se podrobně zabývá historik Josef ŠUSTA (1874–1945) 

ve třetím dílu své tetralogie České dějiny (1946).85 Zmiňuje například Smila z Bítova, syna 

kdysi věhlasného pana Rajmunda z Lichtenburka, který ze svých moravských hradů Bítova 

a Cornštejna učinil královské léno.86 Závěrečný díl Šustovy tetralogie (1948)87 pojednává o 

období po smrti Jana Lucemburského, počínaje korunovací Karla římskoněmeckým 

                                                 
79 ZEMEK, Metoděj – BARTUŠEK, Antonín: Dějiny Žďáru nad Sázavou I, Havlíčkův Brod: Krajské 

nakladatelství, 1956. 
80 Srov. Tamtéž, s. 99–115; s. 150–154. 
81 Srov. Tamtéž, s. 155–187. 
82 DROŽ, Bedřich: Dějiny kláštera a města Žďáru na Moravě, Moravské Budějovice, 1903. 
83 Srov. Tamtéž, s. 1–25. 
84 Srov. Tamtéž, s. 155–171. 
85 ŠUSTA, Josef: Karel IV. Otec a syn 1333–1346, České dějiny dílu II. část 3., Praha: Laichter, 1946. 
86 Srov. Tamtéž, s. 90–91. 
87 ŠUSTA, Josef: Karel IV. Za císařskou korunou 1346–1355, České dějiny dílu II. část 4., Praha: 

Laichter, 1948. 
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protikrálem na sklonku roku 1346 až do roku 1355, kdy se stal římským císařem. Smil 

Bítovský prokázal věrnost mladému králi, když ho v únoru 1347 s malou družinou českých 

pánů doprovázel na dobrodružné jízdě do Tridentu. Přes území rakouského vévody 

Albrechta musel Karel projít přestrojený za obchodníka, protože tamní zeměpán si nechtěl 

znepřátelit císaře Ludvíka Bavora tím, že jeho sokovi umožní volný průchod.88 

Historií rodu pánů z Kunštátu, potomků Kuny, bratra Bočka z Obřan ve své publikaci 

Páni z Kunštátu (2006)89 podrobně zkoumá historik a archeolog, profesor Miroslav 

PLAČEK (1943) a jihomoravský regionální historik Peter FUTÁK (1973). Autoři 

vycházejí od nejstaršího prapředka rodu – olomouckého purkrabího Gerharda ze Zbraslavi 

(† 1240), od jehož nejmladšího syna pochází tento slavný moravský rod. Pozornost se dále 

věnuje především třem Kunovým synům – Bočkovi, od něhož vzešli páni z Jevišovic,90 

Bohuši, jehož vnukové se později rozdělili na větev stařechovicko-skalskou a líšnickou,91 a 

Kunovi, který se i s potomky nadále psal po Kunštátu.92 Vnuk Kuny mladšího Boček 

získává sňatkem Poděbrady, jež se staly rodovým sídlem jeho potomků. Bočkovým 

pravnukem byl pozdější zemský správce a český král Jiří z Poděbrad.93 

Rodu pánů z Poděbrad je věnována monografie s názvem Poděbradové (2008)94 

Ondřeje FELCMANA (1950) z Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity 

v Hradci Králové a jeho kolegy Radka FUKALY (1963). Je zde stručně pojednáno o 

kunštátské linii vedoucí k Jiřímu z Poděbrad a hlavní pozornost se pak soustředí na jeho 

potomstvo z rodu münsterbersko-olešnických knížat a kladských hrabat.95 

František ŠMAHEL (1934) ve svém čtyřdílném cyklu Husitská revoluce (1995–1996)96 

analyzuje nábožensko-politickou situaci v českých zemích od poloviny 14. století, jež 

předcházela vzniku husitského hnutí. Dále rekonstruuje život a osobnost mistra Jana Husa 

a odezvu českého národa na jeho upálení97 v podobě husitských válek a reformace. 

                                                 
88 Srov. Tamtéž, s. 18. 
89 PLAČEK, Miroslav – FUTÁK, Peter: Páni z Kunštátu. Rod erbu vrchních pruhů na cestě k trůnu. 

Praha: NLN, 2006. 
90 Srov. Tamtéž, s. 572–573. 
91 Srov. Tamtéž, s. 576–577. 
92 Srov. Tamtéž, s. 119–126. 
93 Srov. Tamtéž, s. 373–383. 
94 FELCMAN, Ondřej – FUKALA, Radek: Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat 

a slezských knížat. Praha: NLN, 2008. 
95 Srov. Tamtéž, s. 60–235. 
96 ŠMAHEL, František: Husitská revoluce. 1. svazek, Doba vymknutá z kloubů, Praha: Karolinum, 

19952; 2. svazek, Kořeny české reformace; 3. svazek, Kronika válečných let; 4. svazek, Epilog bouřlivého 
věku, Praha: Karolinum, 19962. 

97 Srov. ŠMAHEL, František: Husitská revoluce 2, s. 283. 
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Na osobnost Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, proslulého krále „lidu podobojí“, se v 

tetralogii Věk poděbradský (1915–1962)98 detailně zaměřuje významný specialista na 

pozdní dobu husitskou, profesor a historik Rudolf URBÁNEK (1877–1962). První díl se 

zabývá obdobím let 1438–1444, přičemž se zde také pojednává o Jiřího narození, dětství a 

mládí. Druhý díl zachycuje údobí od roku 1444, kdy se mladý Jiří z Poděbrad ujímá role 

vůdce utrakvistických pánů po svém „učiteli“ panu Hynku Ptáčkovi z Pirkštejna.99 

V březnu 1448 se zmocnil Prahy100 a roku 1452 se stal gubernátorem – správcem země, 

jímž zůstal i za vlády Ladislava Pohrobka v letech 1453–1457.101 Třetí díl rekonstruuje 

situaci v Čechách v letech 1453–1459. Důležitým mezníkem je rok 1458, kdy byl Jiří 

z Poděbrad zvolen českým králem.102 

 

 

                                                 
98 URBÁNEK, Rudolf: Věk poděbradský I. České dějiny dílu III. část 1., Praha: Laichter, 1915; Věk 

poděbradský II. České dějiny dílu III. část 2., Praha: Laichter, 1918; Věk poděbradský III. České dějiny dílu 
III. část 3., Praha: Laichter, 1930; Věk poděbradský IV. České dějiny dílu III. část 4., Praha: Laichter, 1962. 

99 Srov. URBÁNEK, Rudolf: Věk poděbradský III,2, s. 4–21. 
100 Srov. Tamtéž, s. 276–299. 
101 Srov. Tamtéž, s. 706–710; Věk poděbradský III,3, s. 184–189. 
102 Srov. Věk poděbradský III,3, s. 357–359. 
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3 ŽĎÁRSKÝ KLÁŠTER OD POLOVINY 14. STOLETÍ DO ROKU 
1520 

 

3.1 Žďárský klášter kolem poloviny 14. století 
 

V letech 1345–1353 stál v čele žďárského cisterciáckého kláštera opat Hynek.103 Jedná 

se o přechodné období mezi vládou Jana Lucemburského, jenž v srpnu 1346 padl v bitvě u 

Kresčaku a nástupem Karla IV., který byl v Čechách korunován 2. září 1347.104  

16. dubna 1348 zprostil mladý český král žďárské cisterciáky povinnosti platit zemskou 

berni jemu a jeho nástupcům i moravským markrabatům. Osvobodil je rovněž od placení 

všech ostatních daní, cel a záloh i jiných dávek.105 Druhého dne vydal listinu, v níž klášteru 

potvrdil úlevu od královské berně pro statky v okruhu tří mil udělenou jeho otcem v roce 

1331.106  

Karel IV. také potvrdil cisterciákům vlastnictví kaple v Chotěboři i desátek z tamního 

cla podle zápisu Smila z Lichtenburka z roku 1265, jakož i pozdější pětinu cla v Chotěboři 

a právo vybírat berni v Počátkách dle listiny z roku 1323.107 Den poté, 28. července 1351 

důrazně napomenul lichtenburského purkrabího Štěpána, který si dlouhodobě přisvojoval 

zejména klášterní výnos z chotěbořského cla108 a chotěbořským měšťanům přikázal vrátit 

pozemky patřící k farnímu kostelu.109 

26. června 1353 byla sepsána listina, v níž Karel IV. „z královské autority“ ustanovil 

nad žďárským klášterem obránce z řad českých a moravských šlechticů. Jednalo se o 

Jindřicha z Lichtenburka a jeho syny, Smila z Ronova, Jindřicha z Osového s bratry a 

dědici, Hynka, řečeného Krušina z Lichtenburka, Jindřicha z Bítova, Beneše z Meziříčí, 

Bočka z Kunštátu, jeho bratry a dědice, jakož i o purkrabího z Lichtenburka a jeho budoucí 

nástupce. Tyto osoby i jejich mužští příbuzní, dědicové a následovníci nesměly být 

poháněny před zemské úředníky a trestány, byť by hájily klášter před útisky a bezprávím 

jakýmkoli způsobem.110 

 

                                                 
103 Srov. ZEMEK, Metoděj – BARTUŠEK, Antonín: Dějiny Žďáru nad Sázavou I, s. 110. 
104 Srov. ŠUSTA, Josef: Karel IV. Za císařskou korunou 1346–1355, s. 30–31. 
105 Srov. CDM VII – Josef CHYTIL (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae VII. (dále jen 

CDM VII), Brűnn 1858, č. 786, s. 571. 
106 Srov. Tamtéž, č. 785, s. 570. Viz také listinu ze 14. listopadu 1331. [RBM III – Josef EMLER (ed.): 

Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae III. (dále jen RBM III) Pragae 1890, č. 1849, 
s. 720–721]. 

107 Srov. CDM VIII, č. 97, s. 62–63. 
108 Srov. Tamtéž, č. 98, s. 63. 
109 Srov. Tamtéž, č. 99, s. 64. 
110 Srov. Tamtéž, č. 210, s. 165–166. 



 23 

V markraběcí listině Jana Jindřicha z 4. července téhož roku se za hlavního obránce 

žďárského kláštera zřetelně označuje purkrabí na Veveří a spolu s ním všeobecně moravští 

šlechtici. Cisterciákům se také potvrzují všechna dosavadní privilegia, práva, donace a 

svobody od českých králů, moravských markrabat a ostatních dobrodinců.111 

16. října 1353 pronajali žďárští řeholníci Adamovi z Konice pustou a opuštěnou ves 

Bukov, aby ji znovu osídlil. Za to mu na několik let přenechali veškeré tamní výnosy a 

dávky.112 Téhož dne Adam z Konice potvrdil, že jeho švagr Jan z Tasova odkázal 

28. prosince 1349 žďárským mnichům vesnici Kotlasy s přilehlou půdou, lesy, pastvinami 

a loukami, lovem ryb a honitbou, jakož i se vším právem a příslušenstvím.113 

5. května 1357 došlo k vyřešení pře o hranice mezi lesy žďárských cisterciáků a bratří 

Zdeňka a Čeňka z Ronova. Klášteru měly patřit lesy mezi Radvancem a řekou Sázavou, 

přičemž poddaní pánů z Ronova žijící v jejich blízkosti si odtud i nadále směli brát dříví na 

topení a stavbu domů, ale za každý vůz museli klášterní vrchnosti zaplatit dva parvy – malé 

denáry.114 

25. ledna 1361 prodal Jindřich z Lichtenburka a jeho bratři Hynek, olomoucký 

arcijáhen, Jan a Jiří z Bítova žďárským řeholníkům v čele s opatem Adamem II. (1357–

1361)115 ves Buňov u hradu Bítova za 50 hřiven pražských grošů, a to s plným právem, 

veškerým majetkem, požitky a výnosy, kromě práva vybírat královskou daň.116 

Listinou z 6. března 1365 potvrdila městská rada v Jihlavě, že Mikuláš Hammerschmidt 

prodal dvůr ve Žďáru zpět zdejšímu klášteru. Sám ho získal od svých příbuzných Heynlina 

Veypanka a Alberta Kreuczpurgera, kteří zmíněný dvůr, zvaný Hammermühle odkoupili 

od žďárského hamernického mistra Kuncmanna. Právě on ho kdysi vybudoval poblíž 

městské brány. Nedaleko se nacházela také bašta s vlastní usedlostí.117 

24. února 1366 rozsoudil markrabě Jan Jindřich spor o vinné desátky v Glaviňce a 

Růžené u Hustopečí, který vedli žďárští cisterciáci s rytířem Ondřejem z Nechvalína. 

Vyšlo najevo, že Ondřej si desátky z vinic přisvojoval neoprávněně, proto dostal nařízeno 

klášteru vrátit a vynahradit všechny způsobené ztráty.118 

                                                 
111 Srov. Tamtéž, č. 212, s. 166–167. 
112 Srov. Tamtéž, č. 227, s. 174. 
113 Srov. Tamtéž, č. 228; Viz také CDM VII, č. 982, s. 690. 
114 Srov. CDM IX, č. 60, s. 46–47. 
115 Srov. ZEMEK, Metoděj – BARTUŠEK, Antonín: Dějiny Žďáru nad Sázavou I, s. 112. 
116 Srov. CDM IX, č. 227, s. 163–164. 
117 Srov. Tamtéž, č. 394, s. 293–294. 
118 Srov. Tamtéž, č. 417, s. 314. 
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3.2 Posloupnost žďárských opatů ve 2. polovině 14. století 
 

Po opatu Hynkovi (1345–1353) byl v letech 1353–1357 představeným kláštera 

cisterciáků ve Žďáru Jan V.119 6. prosince 1353 pověřil Beneš z Meziříčí a jeho bratři 

Jindřich, Jan a Tobiáš žďárský klášter správou vesnic Vatín, Babín a Sazomín. Řeholníci 

se tak stali de facto majiteli nejen samotných vsí, ale i všech polí, pastvin, luk a rybníků, 

které k nim patřily a požívali všech práv i výnosů s nimi spojených. Navíc dostali ještě les 

zvaný Radonín v blízkosti Žďáru.120 Opat Jan, převor Wernhard a podpřevor Leo se na 

oplátku zavázali, že v těchto vesnicích nebudou vybírat na poplatcích královské berně víc 

než 16 grošů a každoročně v den úmrtí pana Beneše z Meziříčí odslouží zádušní mši.121 

V letech 1357–1361 předsedal žďárskému konventu opat Adam II. a poté ho vystřídal 

Jan VI., jenž zastával tento úřad do roku 1375.122 25. března 1363 potvrdil moravský 

markrabě všechny milosti, svobody a nadání, která žďárským cisterciákům udělili jeho 

předchůdci. Zprostil je také veškeré světské jurisdikce a dal jim právo rozhodovat o 

majetku zemřelých poddaných.123  

V listině ze 14. května 1366 věnoval Zdeněk z Ronova čtyři kopy pražských grošů ke 

cti Panny Marie a svatého Bartoloměje, jehož oltář nechal vybudovat ve žďárském 

konventním chrámu. Slíbil rovněž, že Otto, hamerník z Velké Losenice bude klášteru 

odvádět tři a půl kopy grošů za pronájem luk a zdejší Leopoldův statek půl kopy a dva 

groše. Za to od řeholníků požadoval každodenní mši u oltáře sv. Bartoloměje za spásu své 

duše, dále první pátek po Velikonocích zádušní mši za prarodiče Hynka a Elišku a třetí den 

po svátku sv. Doroty anniversarium za své rodiče Smila a Annu a sourozence Hynka, 

Smila, Elišku a Markétu. Pokud by se železná ruda v Losenici přestala těžit, měly se hamry 

přeměnit na mlýn či hospodářství, z něhož klášterní vrchnosti poplyne roční nájemné.124 

25. června téhož roku prodal pan Jiří z Lichtenburka a na Bítově žďárským řeholníkům 

jednu a půl hřivny grošů úroku z rychty v Jaroměřicích (nad Rokytnou) za 15 hřiven 

pražských grošů.125 

9. září 1366 byla uzavřena dohoda o hranicích mezi lesy žďárského cisterciáckého 

kláštera a lesy Jindřicha z Lipé. Klášteru připadly lesy nalevo od cesty vedoucí z Radostína 

přes dnes již zaniklou osadu Vlčkovice u pramenů potoka Fryšávka až k větší dlážděné  

                                                 
119 Srov. ZEMEK, Metoděj – BARTUŠEK, Antonín: Dějiny Žďáru nad Sázavou I, s. 112. 
120 Srov. CDM VIII, č. 239, s. 181–182. 
121 Srov. Tamtéž, č. 240, s. 182. 
122 Srov. ZEMEK, Metoděj – BARTUŠEK, Antonín: Dějiny Žďáru nad Sázavou I, s. 112. 
123 Srov. CDM IX, č. 307, s. 224–225. 
124 Srov. Tamtéž, č. 430, s. 340–341. 
125 Srov. Tamtéž, č. 438, s. 353. 
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cestě z Vříště126 do Herálce. Odtud dále k potoku „Swratczicze nigra“127 kolem Stříbrné 

studánky pod Žákovou horou až k soutoku Břímovky a Svratky ve vsi Herálec.128 

V letech 1375–1395 předsedal žďárské řeholní komunitě opat Mikuláš IV.129 Zápisem 

z 22. června 1384 potvrdil tento opat spolu s převorem, podpřevorem a sklepníkem, že 

Ondřej, farář v Blučině zakoupil pro sebe a své nástupce od zdejšího řezníka dřevěný 

domek mezi kostelem a starou farou za osm hřiven pražských grošů. Protože však domek 

patřil k farnímu kostelu a odvádělo se z něho nájemné, odkoupili cisterciáci bývalou faru 

za poloviční cenu a zavázali se z ní odvádět nejen pronájem zdejším farářům, ale i všechny 

daně včetně zemské berně.130 

21. února 1393 rozhodl oficiál pražského arcibiskupství Mikuláš Puchník ve sporu o 

třetinu vinného desátku v Pouzdřanech, který vedli žďárští mniši s tamním plebánem 

Bohunkem. Protože třetina tohoto desátku patřila odjakživa klášteru, musel Bohuněk 

řeholníkům vynahradit veškeré ztráty a ještě zaplatit pokutu 112 grošů. Dostal rovněž 

k úhradě soudní výlohy, jejichž výše bude stanovena později.131 

Listina ze 12. srpna 1394 potvrzuje, že brněnský kanovník Jakub Zoffler prodal 

žďárskému klášteru domek v Novošicích132, který zdědil, za 20 hřiven pražských grošů i 

s purkrechtním133 právem.134 

18. května 1395 připojil papež Bonifác IX. k žďárskému cisterciáckému opatství faru ve 

Žďáru, Dolní Bobrové, Blučině a Zaječí. Znamenalo to, že duchovní správu v těchto 

farnostech měli vykonávat žďárští řeholníci, za což jim zákonitě náležely veškeré zdejší 

požitky a výnosy.135 

Pořadí žďárských představených ve 14. století uzavírá Jan VII. zvaný Dětřich, jenž byl 

zvolen v roce 1396 a setrval v čele kláštera až do roku 1434. 136 

V první polovině roku 1397 vedli žďárští cisterciáčtí mniši spor s novoměstským 

farářem Damiánem o desátky z Radňovic, Nové Vsi a Petrovic, vesnic spadajících do jeho 

farnosti. 9. ledna 1397 jmenoval olomoucký biskup za rozhodčí soudce kanovníka u Všech 

svatých, mistra Mikuláše z Litomyšle a hradeckého arcijáhna, doktora Adama  

                                                 
126 Dnešní Fryšavy pod Žákovou horou. 
127 Dnešní potok Břímovka. 
128 Srov. CDM IX, č. 448, s. 363–364. 
129 Srov. ZEMEK, Metoděj – BARTUŠEK, Antonín: Dějiny Žďáru nad Sázavou I, s. 112. 
130 Srov. CDM XI, č. 328, s. 299–300. 
131 Srov. CDM XII, č. 124, s. 105–106. 
132 V listině pod názvem Perchtoldsdorf. (Srov. Tamtéž, č. 211, s. 203, 3). 
133 Purkrechtní právo – zákupní (emfyteutické) právo, dědičný nájem na základě zákupního práva. ( Srov. 

Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR: Vokabulář webový. [2013-11-27]. 
<http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx?hw=purkrechtní>) 

134 Srov. CDM XII, č. 211, s. 203–204. 
135 Srov. Tamtéž, č. 256, s. 244–245. 
136 Srov. ZEMEK, Metoděj – BARTUŠEK, Antonín: Dějiny Žďáru nad Sázavou I, s. 112. 
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z Nežetic.137 

26. března vyslechl žďárský farář Svatoslav 22 svědků ze strany kláštera. Zeptal se i 

faráře Damiána, zda chce něco říci na svou obhajobu, nebo předvést své svědky. Obviněný 

slíbil, že dá do tří dnů vědět.138 28. března 1397 sděluje novoměstský farář podpřevoru 

Mikuláši, že na svou obhajobu nemá co říci a svědky předvede až v příhodný okamžik.139 

30. dubna zasedal soud v pražské kanceláři kurie arcibiskupství, ale rozhodčí Mikuláš 

z Litomyšle a kanovník Mikuláš Puchník se neshodli na řešení, proto si za vrchního soudce 

vyžádali doktora Adama z Nežetic.140. Teprve on společně s Mikulášem Puchníkem 

3. května 1397 vynesl rozsudek: desátky z Radňovic, Petrovic a Nové Vsi vždy patřily a 

mají patřit žďárskému cisterciáckému klášteru. Farář Damián si je přisvojoval nedovoleně 

a nespravedlivě je zadržoval žďárským řeholníkům.141 

 

3.3 Zeměpanský klášter v letech 1363–1423 
 

25. března 1363 vzal moravský markrabě Jan Jindřich klášter cisterciáků ve Žďáru i 

s jeho poddanými pod svou ochranu, a tak ho vyňal z veškeré pravomoci šlechticů, 

purkrabích, zemských soudců a úředníků. 142 Udělil mu rovněž právo odúmrti143. Řeholníci 

museli odvádět zeměpánovi poplatek zemské berně144 a kromě toho nadále dodržovali 

určité podmínky a plnili závazky stanovené některými donátory.145 

Markrabě tento krok učinil především v souladu s nařízením Majestas Carolina, 

zákoníku navrhovaného císařem Karlem IV., který byl kvůli obecnému nepřijetí 6. října 

1355 odvolán.146 Panovník chtěl mimo jiné podřídit své moci všechny kláštery v zemi a 

tím omezit vliv jednotlivých fundátorů z řad šlechty. Všichni opati a představení klášterů 

měli každému králi alespoň jednou za život nechat potvrdit veškerá privilegia a majetek. 

                                                 
137 Srov. CDM XII, č. 367, s. 333–334. 
138 Srov. Tamtéž, č. 383, s. 348–349. 
139 Srov. SVOBODA, Josef František – FIALA, Josef (edd.): Novoměstský listinář. I. část do roku 1635. 

č. 5, s. 7–8. 
140 Srov. Tamtéž, č. 5, s. 8–9. 
141 Srov. CDM XII, č. 394, s. 358–360. 
142 Srov. CDM IX, č. 307, s. 224–225. 
143 Majetek poddaných, kteří zemřou bez dědice, připadne jednou provždy klášterní vrchnosti, proto s ním 

nesmí disponovat nikdo z řad šlechty, ani zemských úředníků. (Srov. Tamtéž, s. 224,16 – 225,5). 
144 Srov. BOROVSKÝ, Tomáš: Zakladatelská práva žďárského kláštera do počátku 16. století, in: 

Časopis Matice moravské 117 /dále jen ČMM/, 1998, s. 333–334. 
145 Např. 5. května 1357, při stanovení hranic mezi lesy žďárského kláštera a pánů z Ronova, si bratři 

Zdeněk a Čeněk vymínili, že jejich poddaní si budou moci za poplatek brát z klášterních lesů dřevo na topení 
a stavbu domů (Srov. CDM IX, č. 60, s. 76, 15-18). Nejčastěji donátoři požadovali sloužení zádušních mší za 
sebe a své předky. (Srov. např. CDM VIII, č. 240, s. 182; CDM IX, č. 430, s. 340–341). 

146 Srov. RBM VI/1 –Bedřich MENDL (ed.): Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et 
Moraviae VI. /dále jen RBM VI/, Pragae 1928, č. 143, s. 82–83. 
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Pokud by to řeholní instituce neučinily a případně některé ze statků opustily, pak takový 

majetek připadne jako odúmrť královské komoře.147  

Tyto vize však přesto nezůstaly jen ve státníkově hlavě či na papíře. Je velmi 

pozoruhodné, že Karel IV. v letech 1351–1353 vydává pro žďárský klášter listiny, v nichž 

nevystupuje pouze v roli krále, ale de facto si osobuje právo fundátora.148 26. června 1353 

dokonce nad tímto klášterem „z královské autority“ ustanovuje jmenovitě konkrétní 

šlechtice jako obránce.149 

Klášter byl podřízen zeměpánu snad i proto, že v srpnu roku 1362 vpadlo na Moravu 

vojsko uherského krále Ludvíka a polského Kazimíra III., spojenců proti císaři Karlu IV.150
 

Na jejich straně byl i Rudolf IV. Habsburský, který v květnu téhož roku uzavřel proti 

Lucemburkům koalici s falckým kurfiřtem Ruprechtem I. a jeho synem Ruprechtem II.151
 

K protivníkům císaře patřil také mladý tyrolský hrabě Menhard III. Bavorský, syn Markéty 

Tyrolské, bývalé manželky Jana Jindřicha.152 

24. února 1366 rozhodoval Jan Jindřich ve sporu žďárských cisterciáků s Ondřejem 

z Nechvalína o vinné desátky v Glaviňce a Růžené u Němčiček na Hustopečsku. Podle 

rozsudku si rytíř Ondřej tyto vinné desátky přivlastnil neoprávněně a dostal nařízeno 

vynahradit klášteru všechny způsobené ztráty.153 

Markrabě Jan Jindřich zemřel 12. listopadu 1375.154 Ve své třetí, poslední závěti 

z 26. března 1371155 ustanovil markrabím a „pánem Moravy“ nejstaršího syna Jošta, jemuž 

                                                 
147 Srov. Majestas Carolina latině a česky, František PALACKÝ (ed.), in: Archiv český III. Praha 1844, 

čl. 114, s. 167–168. 
148 14. března 1351 potvrzuje cisterciákům vlastnictví stříbrných dolů v Počátkách (Srov. CDM VIII, č. 

75, s. 43–44), 26. července téhož roku zasahuje ve sporu kláštera o celní desátek v Chotěboři s místním 
farářem (Srov. Tamtéž, č. 96, s. 61) a den nato konfirmuje další donace Lichtenburků z roku 1265 a 1323 
(Srov. Tamtéž, č. 97, s. 62–63). 

149 Srov. Tamtéž, č. 210, s. 165–166. 
150 Srov. STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung I, s. 150. 
151 Srov. BOBKOVÁ, Lenka: Velké dějiny zemí Koruny české IV.a 1310–1402. Praha – Litomyšl: Paseka 

2003, s. 369. 
152 Roku 1327 proběhly zásnuby pětiletého Jana Jindřicha s devítiletou Markétou, jedinou dcerou a 

dědičkou Jindřicha Korutanského [Srov. Kronika Beneše z Weitmile, in: FRB IV – Josef EMLER (ed.): 

Praha 1884, s. 480, odst. 12] a v září 1330 byla svatba [Srov. BOBKOVÁ, Lenka: Velké dějiny IV.a, s. 114–
115]. Po smrti vévody Jindřicha v dubnu 1335 dal ovšem pocítit svůj vliv císař Ludvík Bavor, jenž udělil 
Korutany, Kraňsko a jižní Tyroly v léno rakouským vévodům Albrechtovi II. a Otovi IV. Habsburskému. 
[Srov. CDM VII, č. 156, s. 59–60]. Zbytek tyrolského území zabral sám, přičemž slíbil Janu Jindřichovi a 
jeho choti, že z něho část dostanou. Jan Jindřich se za pomoci svého bratra Karla téměř domohl svých práv. 
Ale Markéta se rozhodla vyřešit situaci jinak – obvinila manžela z impotence a za podpory císaře dosáhla 
rozvodu. V únoru 1342 se provdala za Bavorova syna Ludvíka V., který roku 1339 získal Tyrolsko. [Srov. 
Jaroslav ČECHURA – Václav ŽŮREK: Markéta Korutanská Maultasch. In: Lucemburkové: životopisná 
encyklopedie České Budějovice: Veduta 2012, s. 145–148]. 

153 Srov. CDM IX, č. 417, s. 314. 
154 Srov. STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung I, s. 155–156. 
155 Srov. CDM X, č. 118, s. 137–142. 
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připadly nejvyšší pravomoci i největší část majetku.156 V případě, že by prvorozený Jošt 

zemřel bez dědice, stane se jeho nástupcem mladší syn Jan Soběslav.157  

V listině z 11. července 1390 slibují zástupci žďárského kláštera abatyši Anežce 

z Oslavan splacení dluhu 100 hřiven grošů, a to „z nařízení a řádné spravedlnosti našeho 

vznešeného pana Jošta, moravského markrabí“.158  

Jošt a Prokop spolu několikrát válčili. K jednomu ze střetů mezi nimi došlo také 

počátkem roku 1394. Tehdy se jejich konflikt stal součástí širších rozbrojů v rámci 

Lucemburského rodu. Již 18. prosince 1393 uzavřel s Joštem pakt proti nepřátelům159 

rakouský vévoda Albrecht III., k němuž se přidal uherský král Zikmund a míšeňský 

markrabě Vilém. Nejen v říši, ale i mezi domácí šlechtou byla pociťována nespokojenost 

s politikou českého a římského krále Václava IV. Proti němu se v Čechách zformovala 

panská jednota, na jejíž stranu se přiklonil markrabě Jošt. 5. května 1394 uzavřeli vedoucí 

členové160 hnutí v přítomnosti markraběte dohodu o vzájemné pomoci.161  

Tři dny poté zastavili v Berouně krále vracejícího se z hradu Žebrák, donutili ho ke 

schůzce, pak ho zajali a internovali na pražském hradě.162 Moc v zemi rychle uchvátila 

panská jednota v čele s Joštem. Markrabě Prokop se jako přívrženec Václava IV. účastnil 

po boku vévody Jana Zhořeleckého tažení na osvobození panovníka.163 V rámci bojů na 

Moravě zřejmě zabral město Potštát Bočkovi z Kunštátu a Poděbrad, přednímu členovi 

Jednoty.164 

Markrabě Jošt tedy zřejmě nevěnoval mnoho pozornosti zeměpanským klášterům, což 

v případě Žďáru na sklonku 14. století znamenalo zesílení vlivu fundátorů a donátorů z řad 

                                                 
156 Je proto nutné předpokládat, že Joštovi podléhaly i zeměpanské kláštery na Moravě. (Srov. 

BOROVSKÝ, Tomáš: Zakladatelská práva žďárského kláštera, s. 331). 
157 Srov. CDM IX, č. 317, s. 236. 
158 Srov. CDM XI, č. 604, s. 526–527. 
159 Srov. Tamtéž, č. 174, s. 168–172. Albrecht III. uzavřel tuto smlouvu především s Joštem proti 

Václavovi IV., který zasahoval do jeho zemí (Srov. VÍTOVÁ, Jana: Moravský markrabě Prokop 
Lucemburský. Magisterská diplomová práce na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, Brno 2012, s. 66, 
pozn. č. 229). 

160 Byli to Jindřich z Rožmberka, Jindřich z Hradce, Břeněk Švihovský ze Skály, Ota z Bergova a Bíliny, 
Hynek Berka z Dubé a na Hohenštejně, Vilém z Landštejna, Jan z Michalovic a Boček z Kunštátu a 
Poděbrad. (Srov. CDM XII, č. 193, s. 188). 

161 Srov. AČ I, č. 1, s. 52–53. 
162 Srov. BOBKOVÁ, Lenka – BARTLOVÁ, Milena: Velké dějiny zemí Koruny české IV.b, Praha – 

Litomyšl: Paseka 2003, s. 352–353. 
163 Vévoda Jan Zhořelecký vybídl zemi k osvobození krále 7. června 1394 (Srov. CDM XII, č. 202, s. 

194–195). 30. července proběhlo jednání o propuštění panovníka, přičemž zástupci panské jednoty si určili 
jako podmínku vydání královských hradů Karlštejn, Křivoklát Žebrák a Zvíkov, které počátkem června při 
dobytí Prahy zabralo spojené vojsko zhořeleckého vévody a markraběte Prokopa. (Srov. BOBKOVÁ, Lenka 

– BARTLOVÁ, Milena: Velké dějiny IV.b, s. 354–355). 
164 Musel tak učinit před 30. listopadem 1394 (Srov. CDM XII, č. 220, s. 212–213). 
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šlechty.165 24. dubna 1396 odevzdali žďárští cisterciáci pustou ves Kozlov Janu a 

Mikulášovi, synům a dědicům tamního mana Pešíka, a to se soudním právem, veškerými 

užitky, jakož i povinností platit zemskou berni a také se šesti lány polí, z nichž měli noví 

držitelé klášteru odvádět 1,5 hřivny pražských denárů.166 K prodeji této vsi přiměl 

řeholníky Jan z Meziříčí, o němž listina hovoří jako o „zakladateli“ žďárského kláštera, 

ovšem pouze vzhledem k majetku, který cisterciákům odkázal.167 Naproti tomu 

22. září 1406 vystupuje Milota z Meziříčí a Křižanova jen jako soudce168, když blíže 

neznámému Štědroňovi nařizuje, aby ze svého dvora a několika lánů odvedl klášterní 

vrchnosti zadržované dávky.169 

Patrně kolem poloviny června 1402 zajal Zikmund markraběte Prokopa poté, co ho 

z jeho nedobytného hradu Bezděz vylákal k jednání.170 Prokop byl nejdříve uvězněn na 

Českém Krumlově, možná chvíli i společně s králem Václavem IV a později se místem 

jeho internace stala Bratislava, kde strávil téměř tři roky.171 Zikmund, předstírající přípravy 

na Václavovu korunovační jízdu do Říma172, převezl českého krále coby svého zajatce do 

Vídně a tam ho nechal pod dohledem habsburských vévodů.173 Mezitím však skončilo 

dlouholeté spojenectví mezi „Ryšavým“ Zikmundem a tehdy jediným českým 

Lucemburkem na svobodě, markrabím Joštem. V září roku 1402 vydal moravský markrabě 

manifest, v němž označil bratrancovo jednání za protiprávní a vyzval obyvatele Českého 

království k osvobození Václava IV. i svého bratra Prokopa.174 Český panovník uprchl ze 

zajetí 11. listopadu 1403.175. 

                                                 
165 Srov. BOROVSKÝ, Tomáš: Kláštery, zakladatelé a panovník na středověké Moravě. Brno: Matice 

moravská 2005, s. 154. 
166 Srov. CDM XII, č. 312, s. 290. 
167 Srov. BOROVSKÝ, Tomáš: Zakladatelská práva žďárského kláštera, s. 332–333. Původně tedy patřil 

Kozlov Janovi z Meziříčí a ten ho daroval žďárskému klášteru (Srov. Tamtéž, s. 333). 
168 Srov. CDM XIII, č. 431, s. 472; viz také BOROVSKÝ, Tomáš: Kláštery, zakladatelé a panovník na 

středověké Moravě, s. 154. 
169 Srov. STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung historischer Merkwürdigkeiten aus dem 

Archive gräflichen Cisterzienserstiftes Saar in Mähren, Zweite Theil. /dále jen Diplomatische Sammlung II/ 
Prag – Wien – Leipzig 1782, č. 81, s. 127–128. Štědroňovy statky nejsou blíže lokalizovány (Srov. 
BOROVSKÝ, Tomáš: Kláštery, zakladatelé a panovník na středověké Moravě, s. 154), ale patrně šlo o 
poddaného Miloty z Křižanova a Meziříčí. 

170 Srov. ČORNEJ, Petr: Velké dějiny zemí Koruny české V. 1402–1437. Praha – Litomyšl: Paseka 2010, 
s. 75. Prokop 6. června nechal zastavit hrad Bezděz panu Havlovi ze Zvířetic (Srov. CDM XIII, č. 202, s. 
209). 

171 Markrabě Prokop byl propuštěn z vězení koncem dubna 1405 a 24. září téhož roku zemřel 
v kartuziánském klášteře v Králově Poli u Brna. (Srov. Jaroslav ČECHURA – Václav ŽŮREK: Prokop. In: 
Lucemburkové: životopisná encyklopedie, s. 157). 

172 Václavovy korunovační jízdy se obával římskoněmecký král Ruprecht III., proto nařídil salcburskému 
arcibiskupovi, aby jeho sokovi nedovolil projet přes své území (Srov. CDM XIII, č. 207, s. 212–213). 

173 Srov. ČORNEJ, Petr: Velké dějiny V, s. 75. 
174 Joštův manifest se nedochoval. K jeho obsahu více ŠTĚPÁN, Václav: Moravský markrabě Jošt 

(1354–1411). Brno: Matice moravská 2002, s. 539 a s. 576, pozn. č. 157. 
175 Srov. ČORNEJ, Petr: Velké dějiny V, s. 77. 
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16. června 1409 zakročil benediktinský opat Tomáš ze Skotů ve Vídni proti Čeňkovi 

z Ronova a Letovic, který svévolně zabral pět klášterních hamrů a těžil dřevo v lesích na 

žďárském cisterciáckém panství mezi Radvancem a řekou Sázavou.176 24. července 1410 

potrestal pokutou čtyři hamerníky177, kteří rovněž nedovoleně mýtili klášterní lesy.178 

27. května 1411, po smrti markraběte Jošta,179 potvrdil král Václav IV. žďárským 

cisterciákům osvobození od placení berně v okruhu do tří mil z 18. března 1338 i úlevu 

ode všech ostatních daní z 16. dubna téhož roku.180 

27. března 1421 zastavil král Zikmund brněnský hrad Veveří hejtmanovi Petru 

Kutějovi, jemuž ponechal právo vybírat královskou berni ve žďárském a třebíčském 

klášteře.181 Na rozdíl od kláštera v Tišnově a Vizovicích, kde došlo k oficiálnímu zrušení 

zástavy zboží v srpnu 1422,182 zůstal Žďár zřejmě i nadále zeměpanskou fundací. Za důkaz 

toho lze považovat zápis císaře Zikmunda z března 1437, týkající se klášterních vsí 

Světnov, Stržanov, Polnička a Počátky.183 13. dubna 1439 potvrdil Zikmundův zeť 

Albrecht II. klášteru patronátní právo na kostel v Blučině, které žďárskému opatství udělila 

21. ledna 1288184 královna Guta, manželka Václava II.185 

 

3.4 Poměry ve žďárském klášteře na počátku 15. století 
 
Za působení opata Jana VII. Dětřicha (1396–1434)186 se ve žďárském klášteře začíná 

prohlubovat krize a hospodářský úpadek. Příčinu tohoto stavu lze jistě hledat i v tehdejší 

neutěšené politické situaci v Českém království, především na Moravě.187 Během útoku na 

Moravu v roce 1404 pronikla uherská vojska až k Velkému Meziříčí, Měřínu, Žďáru a 
                                                 
176 Srov. CDM XIV, č. 76, s. 76–78. 
177 Byl to Mikuláš Jäklinův z Losenice, Mikuláš Flexl, rychtář z Německého Brodu, Kuncmann ze Žďáru 

a Albert, správce žďárského farního kostela. (Srov. Tamtéž, č. 150, s. 140, odst. 1). 
178 Srov. Tamtéž, s. 139–144. 
179 Markrabě Jošt Lucemburský zemřel bez dědice 18. ledna 1411 (Srov. CDM XIV, č. 181, s. 159). Viz 
také STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung I, s. 181–182. 
180 Srov. ŠEBÁNEK, Jindřich (ed.): Archivy zrušených klášterů moravských a slezských 1. Inventář 

pergamenů z let 1078–1471. Brno 1932, č. 1146, s. 238. 
181 Srov. RI XI – Wilhelm ALTMANN (ed.): Regesta imperii XI. Die Urkunden Kaiser Sigmunds (1410–

1437). Innsbruck 1896–1897, č. 4488, s. 316. 
182 Srov. Tamtéž, č. 5027 a 5028, s. 354. 
183 Srov. SEDLÁČEK, August (ed): Zbytky register králův římských a českých z let 1361–1480. Praha 

1914, č. 1461, s. 200. 
184 Srov. RBM II, č. 1429, s. 616–617. 
185 Srov. RI XII – Günter HÖDL (ed.): Regesta imperii XII. Albrecht II. (1438–1439). Wien – Köln – 

Graz 1975, č. 711, s. 184. 
186 Opat Jan Dětřich byl v roce 1414 jmenován nazaretským biskupem a sufragánem olomouckým. (Srov. 

DROŽ, Bedřich: Dějiny kláštera a města Žďáru na Moravě, s. 86). 
187 Po rozchodu s bratrancem Joštem uzavřel Zikmund 16. srpna 1402 alianci s rakouským vévodou 

Albrechtem IV. (Srov. CDM XIII, č. 212, s. 221–222). Mimo jiné mu také dal právo dobýt a ponechat si 
v zástavě všechny Prokopovy pevnosti na Moravě. Albrecht a Zikmund vpadli v létě 1404 na Moravu. 
Zatímco Zikmundovy oddíly směřovaly přes Hodonín a Třebíčsko do Čech, rakouský vévoda vtrhl od Lávy 
ke Znojmu, které 7. července oblehl. (Srov. ČORNEJ, Petr: Velké dějiny V, s. 77). 
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Polné, přičemž zpustošila celý kraj. Na řece Oslavě je ale přepadly a rozprášily oddíly 

pánů z Tasova, Mitrova a Kravař.188  

Vypleněn byl také žďárský mlýn Hammermühle, který z poloviny vlastnili cisterciáci. 

Druhá polovina, jež patřila mlynáři Mikulášovi, zcela shořela. „Mladý mistr“ proto v létě 

1406 svou poničenou část odprodal klášteru za 61 kop grošů.189 22. září 1406 přinutil 

Milota z Meziříčí a na Křižanově jistého Štědroně, aby žďárským řeholníkům odvedl 

zadržované požitky ze svého dvora a několika lánů.190 

V roce 1407 pořídil žďárský sklepník Mikuláš první urbář zaznamenávající veškerý 

tehdejší majetek kláštera. Zdejšímu cisterciáckému klášteru v té době patřily v nejbližším 

okolí vesnice Vysoké, Lhotka, Počítky, Sklené, Rousměrov, Jámy, Radňovice, Slavkovice, 

Nová Ves, Svratka (Radešínská), Horní a Dolní Bobrová, Olešínky, Mirošov, Křižanov,191 

Vatín, Sazomín, Babín, Kotlasy a Kozlov. Na Moravě to například byly Řečkovice u Brna, 

Křídlovičky u Znojma a Kučerov na Vyškovsku, Milostovice u Opavy a Pilšť v Dolním 

Slezsku.192 

16. června 1409 nařídil Tomáš, opat benediktinského kláštera u Skotů ve Vídni, aby 

duchovní správci a vikáři pražské arcidiecéze donutili pod hrozbou exkomunikace i těžších 

trestů Čeňka z Ronova a Letovic vrátit do 15 dnů žďárskému klášteru pět hamrů i lesy 

mezi Radvancem193 a řekou Sázavou, které si svévolně přivlastnil, těžil v nich dřevo a 

zisky si nechával pro sebe. 194 

16. října téhož roku prodal Břeněk z Rýzmburka Sudce, manželce Jana Puklice 

z Čechtovic pět a půl lánu ve vsi Hruškách, dále čtyři zdejší podsedky a mlýn se vším 

příslušenstvím.195 11. července 1411 odkoupili zboží v Hruškách žďárští cisterciáci.196 

Klášterní důchody však byly zcela vyčerpány. Proto roku 1411 musel opat Jan prodat 

městečku Žďár louky a pole zvané Hammerfeld patřící k Hammermühle a také pozemek 

                                                 
188 Srov. STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung I, s. 179. 
189 Srov. CDM XIII, č. 431, s. 472. 
190 Srov. STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung I, s. 180. TÝŽ, (ed.): Diplomatische 

Sammlung II, č. 81, s. 127–128. 
191 Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 70–85. Dále jsou zde ještě 

uvedeny Jívoví a Dobrá Voda (Srov. Tamtéž, s. 86). 
192 Srov. STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung I, s. 180. 
193 Dnes již zaniklá vesnice mezi Polničkou a Vojnovým Městcem (Srov. DROŽ, Bedřich: Dějiny 

kláštera a města Žďáru na Moravě, s. 72, pozn. č. 1). 
194 Srov. CDM XIV, č. 76, s. 76–78; viz také ŠEBÁNEK, Jindřich (ed.): Archivy zrušených klášterů I, č. 

1124, s. 233. 
195 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 1, s. 371–372. 
196 Srov. ŠEBÁNEK, Jindřich (ed.): Archivy zrušených klášterů I, č. 1148, s. 239. 



 32 

„Radonov“ za 30 kop grošů. Žďárské městské obci bylo pronajato i pět rybníků při 

Hammermühle za 98 grošů ročně.197 

17. června 1416 odkoupil Jimram z Doubravice od kláštera rychtu v Moravských 

Křižánkách i zdejší dvůr se čtyřmi lány jakož i právo na doly, pokud by v budoucnu 

započala těžba. Za to se zavázal ročně odvádět kromě vytěženého kovu také 40 hřiven 

grošů a pět a půl hřivny nájemného z dolů.198 

24. dubna 1417 došlo na hradě Templštejně k urovnání sporu o Novou Ves a Hodíškov 

mezi žďárskými řeholníky a Čeňkem z Lipé a Nového Města. Cisterciáci získali zpět 

Novou Ves kromě přilehlých luk a zemské berně a novoměstská vrchnost jim postoupila, 

s výjimkou robot, i Hodíškov.199 

 

3.5 Osud kláštera v letech 1423–1437 
 

Po smrti krále Václava IV200 se „kacířské“ Čechy stávají dějištěm živelných bitev 

v rámci čtyř křížových výprav proti husitům a neustálých bojů kališníků s domácí 

katolickou šlechtou i vzájemně mezi jednotlivými husitskými frakcemi. Z důvodu 

vzájemné neústupnosti a averze mezi nastávajícím králem Zikmundem201 a českými 

přívrženci kalicha se země téměř na patnáct let ocitá ve stavu válečného běsnění. 

Kláštery byly od počátku terčem útoku a místem k rabování, jak pro radikální, tak i pro 

umírněné husity.202 Žďárský cisterciácký klášter byl dobyt a zničen v průběhu roku 1423 

východočeskými orebity pod vedením hradeckého hejtmana Diviše Bořka z Miletínka a 

Viktorína z Poděbrad a Kunštátu.203 Starší prameny204 jeho zničení vykládají jako 

                                                 
197 Srov. DROŽ, Bedřich: Dějiny kláštera a města Žďáru na Moravě, s. 80. 
198 Srov. ŠEBÁNEK, Jindřich (ed.): Archivy zrušených klášterů I, č. 1199, s. 250. 
199 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 3, s. 372–373. 
200 Zemřel 16. srpna 1419 na Novém Hradě u Kunratic (Srov. Výtah z kroniky Vavřince z Březové, in: 

FRB V, s. 538, odst. 1; viz také ČORNEJ, Petr: Velké dějiny V, s. 213). 
201 17. září 1419 při shromáždění na Bzí hoře stanovila česká husitská města a šlechtici podmínky k přijetí 

Zikmunda Lucemburského za krále – např. svobodu zákona a slova Božího, přijímání pod obojí způsobou či 
zákaz světského panování kněží (více AČ III, č. 13, s. 206–208). Počátkem roku 1420 jim Zikmund zaslal 
prohlášení, v němž předně apeloval na ukončení nepokojů v zemi a zastavení vandalismu a násilí vůči 
zasvěceným osobám; ve věci svatého přijímání trval na vyjádření biskupů po svém příjezdu (Srov. Tamtéž, č. 
15, s. 209–210). 10. února přikázal purkrabím, konšelům a úředníkům žateckého kraje, aby přívržence 
Wycliffa a Husa všemožně stíhali a trestali (Srov.UB I – František PALACKÝ (ed.): Urkundliche beiträge 
zur geschichte des hussitenkrieges I. Prag 1873, č. 11, s. 15–17). Ve druhé polovině února vyslal poselstvo 
k papeži Martinovi V., který 1. března 1420 vyhlásil bulou Omnium plasmatoris Domini křížovou výpravu 
proti Čechům (Srov. ČORNEJ, Petr: Velké dějiny V, s. 229). V reakci na to vyzvali Pražané manifestem 
z 20. dubna české a moravské kališníky, aby Zikmunda za krále nepřijímali, k čemuž uvedli pádné důvody 
(Srov. AČ III, č. 16, s. 210–212). 

202 Např. nejumírněnější pražští husité v čele se Staroměstským purkmistrem Janem Bradatým pouhý den 
po smrti Václava IV. zpustošili řadu kostelů v hlavním městě a také kartuziánský klášter Mariánská zahrada 
na levém břehu Vltavy (Srov. Vavřince z Březové kronika husitská, in: FRB V, s. 347, odst. 1). 

203 Srov. ZEMEK, Metoděj – BARTUŠEK, Antonín: Dějiny Žďáru nad Sázavou I, s. 153–154. 
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odvetnou akci proti Zikmundovi, jehož vojska opakovaně pustošila statky kališnických 

pánů kolem Kutné Hory a Poděbrad.205 Ale vyplenění kláštera na českomoravském pomezí 

se především jeví jako součást výpravy na Moravu v létě 1423, kdy východočeští a pražští 

husité dobyli města Přerov, Vyškov a obléhali Kroměříž patřící olomouckému 

biskupství.206 

26. září 1423 byl v Brně zlistiněn konečný rozsudek kroměřížského probošta Petra 

z Račic ve věci sporu mezi žďárským klášterem a plebánem Matějem z Blučiny o tamní 

kostel a k němu patřící důchody.207 V případu, který se řešil také před papežskými 

auditory, bylo nakonec rozhodnuto tak, že farář Matěj jako držitel kostela nemá od kláštera 

vyžadovat zadržené důchody. Klášteru soudce nařídil, aby plebánovi vyplatil 16 zlatých 

v hotovosti a odváděl mu určitý naturální plat.208 Tento zápis byl pořízen nejspíše v době 

po zničení žďárského kláštera, kdy přeživší mniši včetně opata Jana Dětřicha utekli do 

Brna.209 

Všemi obávaný vojevůdce Jan Žižka z Trocnova zemřel 11. října 1424 u Přibyslavi, 

téměř na hranici mezi Čechami a Moravou.210 Po smrti slepého válečníka zvažoval opat 

Jan VII. Dětřich možnost návratu zbylých členů komunity do Žďáru, ale zřejmě se 

dozvěděl, že zbytek klášterního majetku vydrancovali a rozkradli okolní sousedé, a proto 

s řeholníky zůstal raději v Brně.211 

                                                                                                                                                    
204 Srov. STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung I, s. 188–190; stejně tak i DROŽ, Bedřich: 

Dějiny kláštera a města Žďáru na Moravě, s. 85–86. Vyplenění žďárského kláštera kladou mylně do roku 
1422 a chápou ho jako odvetu za uherské drancování statků Viktorína a Hynka z Poděbrad v Polabí (Srov. 
Vavřince z Březové kronika husitská, in: FRB V, s. 443, odst. 1 a s. 465, odst. 2). Zničení Žďáru řadí na 
konec orebského tažení na Moravu, při němž byly zabrány statky olomouckého biskupa Jana XII. Železného 
– Přerov a Vyškov. Po urputném, leč neúspěšném obléhání Kroměříže se Východočeši vrátili, snad přes 
Vysočinu, zpět. 

205 Srov. Vavřince z Březové kronika husitská, in: FRB V, s. 443, odst. 1 a s. 465, odst. 2. Plenění těchto 
oblastí probíhalo po porážce křižáků na Vyšehradě (1. listopadu 1420) až do konce roku – 5. listopadu (Srov. 
ŠMAHEL, František: Husitská revoluce 3, s. 60) a 17. prosince (Srov. Vavřince z Březové kronika husitská, 
in: FRB V, s. 465, odst. 2). 

206 Snad v červenci 1423 podnikli východočeští husité Diviš Bořek z Miletínka, bratři Viktorín a Hynek 
z Poděbrad, pražský vrchní hejtman Hašek Ostrožský z Valdštejna a Hynek Koldštejnský z Valdštejna 
vojenskou výpravu do oblasti Hané, kde olomouckému biskupovi zabrali Přerov, Vyškov a hrad Kvasice. 
Dlouho také obléhali biskupské sídelní město Kroměříž, které se nakonec ubránilo (Srov. ČORNEJ, Petr: 
Velké dějiny V, s. 463). Po tomto nezdaru zamířili zpět do Čech, protože dostali zprávu, že se Jan Žižka 
s několika oddíly Pražanů zmocnil Hradce Králové, kde byl hejtmanem Bořek z Miletínka. Při zpáteční cestě 
zřejmě přepadli a vypálili žďárský klášter a pokračovali dál až do Strachova dvora – nynější královéhradecké 
čtvrti Kukleny, kde jim 4. srpna 1423 Žižkova strana uštědřila těžkou porážku (Srov. Tamtéž, s. 327–328). 
Viz také ŠMAHEL, František: Husitská revoluce 3, s. 139–140 – podle něho byl žďárský klášter zničen již 
cestou na Moravu. 

207 Srov. ŠEBÁNEK, Jindřich (ed.): Archivy zrušených klášterů I, č. 1240, s. 258–259. 
208 Srov. Tamtéž, s. 259, pozn. č. 26. 
209 Srov. ZEMEK, Metoděj – BARTUŠEK, Antonín: Dějiny Žďáru nad Sázavou I, s. 154. 
210 Srov. ČORNEJ, Petr: Velké dějiny V, s. 341–342. 
211 Srov. STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung I, s. 190. Po Žižkově smrti postupovala 

vojska táboritů a orebitů, kteří si začali říkat „sirotci“, přes Velké Meziříčí, kde se spojila s Pražany pod 
vedením vévody Zikmunda Korybutoviče. Společně dobyli třebíčský klášter a Ivančice. Pak pravděpodobně 
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5. března 1426 prodal žďárský cisterciácký klášter některým usedlíkům v Křídlůvkách u 

Znojma právo na vodu z řeky Dyje za 30 hřiven moravských grošů. Na oplátku za to od 

nich požadoval plnění jistých povinností.212 Krajní nouze rovněž donutila opata Jana 

Dětřicha, aby u prokurátora kláštera v Opatovicích zastavil svůj zlatý kříž za 30 hřiven 

grošů.213 

Jan VII. Dětřich zůstal v čele komunity žďárských cisterciáků do roku 1434. Přes deset 

let žil s bratry, kteří přežili zničení kláštera, v Brně, kde zřejmě značně strádali.214 Zemřel 

v roce 1436.215 Jako další žďárský představený se uvádí od roku 1437 opat Václav II., 

zvolený snad ještě v Brně.216  

 

3.6 Těžké období po husitských válkách 
 

Vyhlášením basilejských kompaktát v Jihlavě217 a slavnostním přijetím Zikmunda za 

českého krále 14. srpna 1436218 byl v zemi konečně nastolen mír a pořádek. Návrat 

žďárských cisterciáků zpět do rozbořeného kláštera proběhl zřejmě roku 1437219 a snad již 

v této době k tomu přispěl i pan Jiří z Poděbrad a Kunštátu. Přestože sám byl horlivým 

utrakvistou, slitoval se nad klášterem, který založil jeho vzdálený příbuzný Boček z Obřan 

a po návratu pomohl řeholníkům s opravou poničených budov včetně kostela. Za jeho 

přispění získali cisterciáci zpět i některé své statky.220 

13. dubna 1439 potvrdil moravský markrabě Albrecht II. Habsburský žďárským 

cisterciákům patronátní právo na kostel v Blučině, udělené královnou Gutou v roce 

1288.221 

Po Václavovi II. se ve Žďáru stal opatem Jan VIII. (1439–1449).222 V roce 1440 prodali 

žďárští řeholníci jistému Jakubovi „Prostřední“ mlýn ve Žďáru.223 6. prosince 1443 povolil 
                                                                                                                                                    

táborští zamířili do jižních Čech, zatímco Pražané se sirotky táhli přes Boskovice a Letovice až k Mohelnici 
(Srov. Kronika Bartoška z Drahonic, in: FRB V, s. 594, odst. 2; ŠMAHEL, František: Husitská revoluce 3, s. 
158–159). 

212 Srov. ŠEBÁNEK, Jindřich (ed.): Archivy zrušených klášterů I, č. 1253, s. 262. 
213 Srov. DROŽ, Bedřich: Dějiny kláštera a města Žďáru na Moravě, s. 87. 
214 Srov. STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung I, s. 190. 
215 Srov. DROŽ, Bedřich: Dějiny kláštera a města Žďáru na Moravě, s. 86. 
216 Srov. Tamtéž, s. 178. Podle ZEMEK, Metoděj – BARTUŠEK, Antonín: Dějiny Žďáru nad Sázavou I, 

s. 112 byl opatem v letech 1434–1439. 
217 Došlo k tomu 5. července 1436. Kompaktáta uváděla v platnost čtyři pražské artikuly v umírněné 

podobě – svobodné kázání slova Božího, trestání smrtelných hříchů, možnost přijímání také pod obojí 
způsobou a zákaz světského panování kněží, kdy se duchovní považují pouze za správce, nikoli za vlastníky 
příslušných statků (Srov. ČORNEJ, Petr: Velké dějiny V, s. 635–636). 

218 Srov. Tamtéž, s. 638. Zikmund Lucemburský byl tajně korunován již 28. července 1420, ale čeští 
husité ho tehdy za krále nepřijali (Srov. Vavřince z Březové kronika husitská, in: FRB V, s. 396, odst. 1). 

219 Srov. DROŽ, Bedřich: Dějiny kláštera a města Žďáru na Moravě, s. 87 
220 Srov. STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung I, s. 191–192. 
221 Srov. ŠEBÁNEK, Jindřich (ed.): Archivy zrušených klášterů I, č. 1321, s. 278; č. 316–317, s. 58–59. 
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klášter se souhlasem žďárské městské obce rychtáři Hanouškovi založit před Horní branou 

rybník se sádkami.224 

Roku 1445 byla na deset let odevzdána klášterní ves Novošice panu Petrovi ze 

Šelnberka, Vaňku Zajícovi z Valdeka a panoši Havlovi z Pacova. Noví držitelé měli tuto 

pustou vesnici, kterou jim řeholníci svěřili se soudní pravomocí a veškerým 

příslušenstvím, znovu osídlit.225 8. září 1446 vrátil Heník z Valdštejna žďárským mnichům 

obilné a vinné desátky v Blučině, které si v roce 1430 neoprávněně přivlastnil226 a kvůli 

jejichž navrácení byl roku 1436 pohnán před soud.227 

24. června 1448 prodali žďárští cisterciáci pustou ves Hrušky se vším příslušenstvím na 

70 let Mikuláši z Onic a Milonic228 a ten ji 31. srpna 1465 postoupil svému písaři 

Václavovi z Koryčan.229 

V letech 1449–1460 zastával úřad cisterciáckého opata ve Žďáru Beneš I.230 10. srpna 

1450 pronajal tento představený městečku Žďár pustou ves Vetlu na věčné časy za dvě 

kopy českých grošů ročně.231 Roku 1453 postoupil opuštěnou ves Babín232 hamerníku 

Janovi ze Šlakhamru za kopu grošů ročně.233 

V letech 1460–1462 byl žďárským představeným Mikuláš V.,234 který od papeže Pia II. 

dostal 27. března 1462 privilegium používat při slavnostních bohoslužbách pontifikálie – 

nosit berlu a mitru.235 S přispěním opata Mikuláše zprostil král Jiří z Poděbrad klášter 

povinnosti odvádět hradu Veveří zemskou berni ve výši 30 hřiven pražských grošů.236 

V letech 1462–1470 působil ve Žďáru jako opat Jan IX.237 25. ledna 1466 potvrdil král 

Jiří z Poděbrad žďárskému cisterciáckému klášteru všechna doposud udělená privilegia a 

                                                                                                                                                    
222 Srov. DROŽ, Bedřich: Dějiny kláštera a města Žďáru na Moravě, s. 178. 
223 Srov. STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung I, s. 192–193; DROŽ, Bedřich: Dějiny 

kláštera a města Žďáru na Moravě, s. 89. 
224 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 5, s. 374; STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung I, s. 

193. 
225 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 7, s. 376–377. 
226 Srov. Tamtéž, č. 9, s. 377. 
227 Srov. BRANDL Vincenc (ed.): Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové III/1. 

Brunae 1878, č. 533, s. 109. Viz také DROŽ, Bedřich: Dějiny kláštera a města Žďáru na Moravě, s. 89. 
228 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 12, s. 379–380. 
229 Srov. Tamtéž, č. 20, s. 386. 
230 Srov. DROŽ, Bedřich: Dějiny kláštera a města Žďáru na Moravě, s. 178. 
231 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 14, s. 381–382. 
232 Dnes již zaniklá vesnice jihovýchodně v sousedství Žďáru poblíž Vatína (Srov. CDM VIII, č. 239, s. 

181–182). 
233 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 18, s. 384. 
234 Srov. DROŽ, Bedřich: Dějiny kláštera a města Žďáru na Moravě, s. 178. 
235 Srov. ZEMEK, Metoděj – BARTUŠEK, Antonín: Dějiny Žďáru nad Sázavou I, s. 176; STEINBACH, 

Otto (ed.) :Diplomatische Sammlung I, s. 195. 
236 Srov. SEDLÁČEK, August (ed): Zbytky register králův římských a českých z let 1361–1480. č. 60, s. 

259; viz také ŠEBÁNEK, Jindřich (ed.): Archivy zrušených klášterů, č. 1468, s. 311. 
237 Srov. ZEMEK, Metoděj – BARTUŠEK, Antonín: Dějiny Žďáru nad Sázavou I, s. 176. 
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práva, konkrétně nárok na městečko Vojnův Městec a vesnici Světnov, Škrdlovice, 

Stržanov a Polničku.238 

 

3.7 Žďárští cisterciáci pod ochranou Jiřího z Poděbrad 
 

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, po návratu do Žďáru začal cisterciáky 

podporovat pan Jiří z Poděbrad a Kunštátu. Přestože se hrdě hlásil k utrakvismu, pro 

žďárský klášter se stal „pravým štiftéřem a obráncem práv“239, někdy také označovaným za 

„nového zakladatele“.240 

Již od roku 1445241 tento mladoboleslavský hejtman oficiálně vystupuje jako obránce a 

de facto i jako fundátor žďárského cisterciáckého kláštera. S jeho svolením je 4. července 

1446 osvobozeno od odúmrti městečko Žďár242 a 14. února 1452 taktéž Bobrová, Mirošov 

a Olešínky.243 Rovněž po „poradě s urozeným pánem panem Jiříkem z Kunštátu a 

z Poděbrad“ pronajal klášter obyvatelům Žďáru pustou osadu Vetla k znovuosídlení.244  

Na sněmu všech zemských stavů 27. dubna 1452 byl Jiří z Poděbrad zvolen 

gubernátorem – správcem země a spolu s ním také rada v počtu jedenácti členů.245 Ani po 

nástupu Ladislava Pohrobka na český trůn246 nepřestal plnit úlohu zakladatele žďárského 

cisterciáckého kláštera. Přestože mladý panovník potvrdil řadě řeholních institucí na 

Moravě dosavadní privilegia247, vzhledem k žďárskému konventu tak zjevně neučinil. 

21. listopadu 1457 prodali žďárští mniši svobodné rychtářství ve Vojnově Městci 

(Münichsperku)248 za 50 kop grošů Mikulášovi z Buchova, a to opět „s povolením našeho 

najvyššieho štiftéře a nadavce, urozeného pána pana Jiříka z Kunštátu a z Poděbrad, 

správce a hofmistra královstvie Českého“.249 

                                                 
238 Srov. ŠEBÁNEK, Jindřich (ed.): Archivy zrušených klášterů I, č. 1489, s. 316. 
239 Poprvé se takto označuje 24. dubna 1445, kdy klášter stvrdil prodej poloviny vsi Bory Matějovi ze 

Svratky a jeho synům (Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 6, s. 375). 
240 Srov. např. ZEMEK Metoděj (ed): CdSM, s. 41, odst. 2: „A tento Jiří, třeba ještě nebyl ani 

gubernátorem či králem, zmíněný žďárský klášter, zničený a opuštěný od doby vyhnání bratří, znovu 
vystavěl a jakoby (quasi) jej znovu založil, když uvedl tam nové řeholníky“. 

241 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 6, s. 375. 
242 Srov. Tamtéž, č. 8, s. 376–377. 
243 Srov. Tamtéž, č. 15, s. 382. 
244 Stalo se tak 10. srpna 1450. (Srov. Tamtéž, č. 14, s. 381–382). 
245 Srov. AČ II, č. 56, s. 309–313. 2. května 1453 jej v tomto úřadu na dalších šest let potvrdil budoucí 

král Ladislav Pohrobek (Srov. AČ XV, č. 104, s. 212–213). 
246 Ladislav Pohrobek byl korunován v Praze 28. října 1453 (Srov. URBÁNEK, Rudolf: Věk poděbradský 

III,2, s. 745–748). 
247 Např. klášteru cisterciaček na Starém Brně (Srov. ŠEBÁNEK, Jindřich (ed.): Archivy zrušených 

klášterů, č. 1395, s. 296); cisterciákům na Velehradě (Srov. Tamtéž, č. 1400, s. 297) či klariskám ve Znojmě 
(Srov. Tamtéž, č. 1401). 

248 Srov. Tamtéž, č. 1438, s. 305. 
249 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 19, s. 384, 4-6. 
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Den předtím u sedmnáctiletého Ladislava Pohrobka náhle propukla vážná choroba, 

považovaná soudobými letopisci za hlízový mor.250 Zdravotní stav mladistvého krále se tak 

prudce zhoršil, že na smrtelném loži 23. listopadu sotva stačil svěřit Jiřímu z Poděbrad 

správu svých zemí a ještě téhož dne odpoledne zemřel.251  

Na sněmu všech stavů252 2. března 1458 byl Jiří z Poděbrad jednomyslně zvolen 

českým králem.253 Papež Kalixt III. souhlasil s jeho korunovací za předpokladu, že se vrátí 

zpět ke katolické církvi. Jiří to musel slíbit 6. května 1458 v tajné přísaze.254 Den nato ho 

uherský biskup Augustin z Rábu korunoval ve svatovítské katedrále a 8. května i jeho 

manželku Johanu z Rožmitálu.255 

18. června 1462 osvobodil král Jiří z Poděbrad žďárský klášter od placení úroku 

30 hřiven grošů hradu Veveří.256 25. ledna 1466 rovněž potvrdil cisterciákům veškerá 

dosavadní privilegia, svobody a práva udělená jeho předchůdci na českém trůnu.257 

23. prosince 1466 prohlásil papež Pavel II. Jiřího z Poděbrad za kacíře svrženého 

z trůnu a vyzval ke křížové výpravě proti husitským Čechám.258 Do jejího čela se postavil 

Jiříkův zeť, uherský král Matyáš Korvín,259 který v dubnu 1468 vpadl na Moravu.260 

3. května 1469 byl v Olomouci korunován českým králem.261 

Snad v letech 1468–1469262 žďárští řeholníci svůj klášter znovu opustili kvůli 

probíhajícím bojům na Moravě mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem. Matyášova 

vojska napadla 14. května 1468 Třebíč, kterou obléhala až do 20. června.263 

                                                 
250 Údajně se mu v tříslech vytvořily hlízy (Srov. URBÁNEK, Rudolf: Věk poděbradský III,3, s. 210). 
Podle nejnovějšího zkoumání kosterních pozůstatků z roku 1995 však zřejmě trpěl vzácnou formou 
leukémie. Více k tomu VLČEK, Emanuel: Fyzické osobnosti českých panovníků; III. díl. Čeští králové: 
2: atlas kosterních pozůstatků Ladislava Pohrobka, Jiřího z Poděbrad a Habsburků pohřbených v Praze, 
s podrobným komentářem a historickými poznámkami. Praha: Vesmír, 2000. 
251 Srov. URBÁNEK, Rudolf: Věk poděbradský III,3, s. 211–212. 
252 Tento sněm se konal 1. a 2. března 1458 (Srov. Tamtéž, s. 275–277). 
253 Srov. Tamtéž, s. 277–280; ŠIMEK, František (ed.): Staré letopisy české z vratislavského rukopisu 

novočeským pravopisem, Praha 1937, s. 122–123. 
254 Srov. Tamtéž, s. 357. Text přísahy viz SRL I – Scriptores rerum Lusaticarum. Sammlung ober – und 

niederlausitzischer geschichtschreiber (dále jen SRL I), Goerlitz 1839, s. 82–83. 
255 Srov. URBÁNEK, Rudolf: Věk poděbradský III,3, s. 358–359. 
256 Srov. SEDLÁČEK, August (ed): Zbytky register králův římských a českých z let 1361–1480. č. 60, s. 

259. 
257 Srov. ŠEBÁNEK, Jindřich (ed.): Archivy zrušených klášterů I, č. 1489, s. 316. 
258 Srov. SOA Třeboň, Historica, Kopiář záznamů o jednáních církevních procesů (Bulla Executorialis) 

vedených v souvislosti s vyhlášením klatby na českého krále Jiřího, sign. 1937. 
259 Jeho manželkou byla Jiřího dcera Kateřina. (Srov. ZEMEK Metoděj (ed.): CdSM, s. 43, odst. 2; 

KALOUS, Antonín: Matyáš Korvín (1443–1490). Uherský a český král, České Budějovice: Veduta 2009, s. 
63–64. 

260 31. března 1468 vypověděl válku královu synu Viktorínovi z Poděbrad (Srov. SOA Třeboň, Historica, 
sign. 2081). 

261 Srov. SRS XIII – Berthold KRONTHAL/Heinrich WENDT (edd.): Scriptores rerum Silesiacarum. 
Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter des Königs Matthias Corvinus. 2. sv. Breslau 1893, s. 3–6. 

262 STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung I, s. 198–199 dává opuštění kláštera do 
souvislosti s trestem v podobě konfiskace majetku kvůli opatu Janovi IX., který se nepřiznal k landfrídu 
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3.8 Vnitřní situace za opatů Linharta Šťávky z Hodonic a Víta 
 

Po smrti Jana IX. byl žďárským opatem zvolen Linhart Šťávka z Hodonic, který 

konventu cisterciáků předsedal v letech 1470–1488.264 Ke smůle kláštera jej předcházela 

nejen pověst špatného hospodáře, ale také lehkomyslného člověka.265 Právě za něho se 

opět hojně rozprodával majetek „pro nedostatky a záhubu kláštera“.266 Další velkou ztrátu 

pro žďárský klášter znamenala i smrt krále Jiřího z Poděbrad267 a ke zlepšení poměrů 

nepřispěly ani nové boje mezi Matyášem Korvínem a Vladislavem II. Jagellonským.268 

                                                                                                                                                    
vyhlášenému Matyášem údajně v roce 1469. V tomto roce však žádný landfríd vyhlášen nebyl. (Srov. 
KAMENÍČEK, František (ed.): Jednání sněmovní a veřejná v markrabství Moravském od počátku 15. 
století až do přijetí krále Ferdinanda I. za markrabí Moravského roku 1527. In Archiv český X. Praha, 
1890, s. 241–352). 
263 Srov. např. SRS IX – Hermann MARKGRAF (ed.): Scriptores rerum Silesiacarum. Politische 
Correspondenz Breslaus im Zeitalter 1463–1469. Breslau 1874, č. 402b, s. 277–278. 
264 Srov. DROŽ, Bedřich: Dějiny kláštera a města Žďáru na Moravě, s. 178. 
265 Srov. ZEMEK, Metoděj – BARTUŠEK, Antonín: Dějiny Žďáru nad Sázavou I, s. 177. Pocházel 
z nižšího šlechtického rodu Šťávků z Hodonic. V letech 1463–1467 působil jako představený kláštera ve 
Zlaté Koruně (Srov. Mathias PANGERL (ed.): Urkundenbuch des ehemaligen cistercienserstiftes 
Goldenkron in Böhmen, in: FRA II/37, Wien 1872, s. 507–509, 510). Zapsal se zde však velmi nechvalně, 
protože svévolně otevřel list řádového vizitátora a odcizil stříbrný kříž, čtyři pektorály, stříbrné sponky 
z bible, breviáře, skříň s knihami a lepší ložní prádlo. Kvůli tomu na něj podal 7. října 1472 stížnost zdejší 
bratr Seifrid (Srov. Tamtéž, č. 225c, s. 518–519). 
266 Srov. např. Listiny kláštera žďárského, č. 22, s. 387. 
267 Jiří z Poděbrad zemřel 23. března 1471. (Srov. ŠIMEK, František (ed.): Staré letopisy české 
z vratislavského rukopisu; s. 147; viz také DROŽ, Bedřich: Dějiny kláštera a města Žďáru na Moravě, s. 
92). 
268 Vladislav II. Jagellonský byl synem polského krále Kazimíra IV. Jagellonského. Již v červnu 1469 
nabízel Jiří z Poděbrad třináctiletému kralevici ruku své stejně staré dcery Ludmily, ale král Kazimír 
tehdy odmítl (Srov. ČORNEJ, Petr – BARTLOVÁ, Milena: Velké dějiny zemí Koruny české VI. 1437–
1526. Praha – Litomyšl: Paseka 2007, s. 263–264). Až po smrti Jiřího na jaře 1471 se proti svému 
rivalovi Matyáši Korvínovi rozhodl uplatnit nárok své manželky Alžběty Habsburské na uherskou a 
především českou korunu, již chtěl vydobýt pro syna Vladislava (Srov. Tamtéž, s. 403–404). Právě jeho 
zvolili čeští stavové za krále na sněmu v Kutné Hoře 27. května téhož roku (Srov. AČ IV, č. 11, s. 451) a 
22. srpna proběhla v Praze korunovace. Protestující Matyáš Korvín vypověděl mladistvému sokovi 
příměří. Matyáše jakožto českého krále jednoznačně podpořil papež Pavel II. i jeho nástupce Sixtus IV., 
který 1. března 1472 stvrdil jeho volbu v Jihlavě z 28. května 1471 (Srov. ČORNEJ, Petr – 
BARTLOVÁ, Milena: Velké dějiny VI, s. 417). 31. března uzavřel uherský král s Kazimírem IV. a 
Vladislavem II. v Budíně příměří do 1. května 1473. (Srov. FRA II/46 – Adolf BACHMANN (ed.): 
Fontes rerum austriacarum, Zweite abtheilung. Urkundliche Nachträge zur österreichisch – deutschen 
Geschichte im Zeitalter Kaiser Friedrich III. Wien 1892, č. 165, s. 178–179). Od 24. března do 
25. dubna 1473 probíhala jednání polsko-uhersko-českého sněmu v Nise pod vedením papežského legáta 
Marca Barba (Srov. AČ IV, č. 14, s. 460–465). Výsledkem bylo mimo jiné i prodloužení příměří do 
15. srpna, kdy se měl konat další sněm v Opavě (Srov. Tamtéž, s. 461). Ten začal se zpožděním až v září 
a příměří se dojednat nepodařilo (Srov. ČORNEJ, Petr – BARTLOVÁ, Milena: Velké dějiny VI, s. 421). 
11. listopadu 1473 uzavřel Vladislav Jagellonský s braniborským markrabím Albrechtem Achilem 
smlouvu o věčném přátelství i o spojenectví proti Matyáši Korvínovi (Srov. AKČ VI – Antonín HAAS 
(ed.): Archiv Koruny české VI. Katalog listin z let 1438–1526, Praha 1958, č. 205, s. 109) a 
11. března 1474 uzavřel stejnou smlouvu rovněž s císařem Fridrichem III. (Srov. Tamtéž, č. 206). 
26. září 1474 vstoupily do Slezska polské vojenské jednotky pod velením krále Kazimíra. Matyáš se svou 
„černou rotou“ bránil především Vratislav a rozeslal posádky také do Brzegu, Opole, Gródkowa a Olavy. 
23. října se Poláci spojili u Olavy s českými oddíly, které přivedl král Vladislav. Přestože obě vojska 
dohromady znamenala jasnou převahu, nepodařilo se jim ani obsadit Vratislav, natož vypudit uherského 
krále ze Slezska. Matyáš Korvín udržel své pozice díky výpadům menších pohyblivých oddílů i 
mimořádně nepříznivému počasí. Již počátkem listopadu požádal Kazimír IV. o příměří, které bylo 
uzavřeno 15. listopadu 1474 u Velkého Muchoboru (Srov. ČORNEJ, Petr – BARTLOVÁ, Milena: Velké 
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6. července 1476 prodali opat Linhart s převorem Vavřincem svobodnou rychtu v Nové 

Vsi s vařením a šenkováním piva a jedním a půl lánem polí za 11 kop grošů Martinovi, 

jeho synovi a dceři na dobu tří životů.269 22. února 1478 byl stvrzen prodej louky na 

Bítovci pod hradištěm v Dolní Bobrové místnímu rychtáři Hurtovi za 6 kop grošů.270 

Roku 1479 vysvětil olomoucký sufragán ve žďárském konventním chrámu nový oltář 

archanděla Michaela, k němuž později přibyl oltář ke cti apoštolů Petra a Pavla, sv. 

Václava, Víta, Zikmunda, Vavřince, Vincence mučedníka a svatého Kříže.271 

15. ledna 1480 odkoupil kníže Viktorín z Münsterberka bažinatou lokalitu Dářko u 

Žďáru, kde založil stejnojmenný rybník. Za to se zavázal odvádět žďárskému klášteru 

20 kop kaprů z každého výlovu. Pokud by se výlov konal méně než jednou za rok, měli 

mniši každoročně dostávat 5 kop kaprů a 15 „dobrých“ štik.272 

Rok 1481 přinesl českému obyvatelstvu zbídačenému válkou neobvykle hojnou 

úrodu.273 V roce 1483 v Čechách propukla morová epidemie, před níž mnoho šlechticů 

našlo útočiště na Vysočině, proslulé svým zdravým ovzduším.274 Ve žďárském klášteře 

tehdy pobývala řada příslušníků vyšší šlechty, například i rytíř Václav Sup z rodu Fulštejnů 

                                                                                                                                                    
dějiny VI, s. 423–424) nedaleko Vratislavi, ve které pak 8. prosince uzavřeli Matyáš Korvín, Kazimír a 
Vladislav mírovou smlouvu a obnovili příměří do 15. května 1477 (Srov. SRS XIII, č. 217, s. 166–175). 
12. června 1477 (Srov. FRA II/46, č. 416, s. 422–424) vyhlásil Matyáš z protestu válku císaři Fridrichovi, 
který 10. června potvrdil Vladislavovi Jagellonskému říšská léna patřící k české koruně (Srov. AKČ VI, 
č. 219, s. 114) a 24. června také všechna císařská privilegia a listiny, jež obdrželi čeští králové (Srov. 
Tamtéž, č. 220). 10. listopadu 1477 bylo v rakouském Gmündu uzavřeno příměří mezi uherským králem 
a císařem Fridrichem III. (Srov. FRA II/46, č. 423, s. 432–434).  
Ve dnech 15. – 28. března 1478 se v Brně konal sjezd přívrženců Matyáše Korvína i Vladislava II (Srov. 
AČ IV, č. 21, s. 481–487). Bylo přijato nařízení, aby Vladislav jakožto dědičný český král zapsal 
Matyášovi do zástavy Moravu za 400 000 zlatých uherských. Účastníci také dohodli setkání obou 
panovníků v Olomouci na konec června (Srov. Tamtéž, s. 484, odst. 6). Matyáš znění brněnské smlouvy 
zamítl (Srov. AČ VI, č. 21, s. 59) a 30. září sepsal v Budíně vlastní smlouvu (Srov. AČ IV, č. 22, s. 488–
495;), v níž předně požadoval, aby oba, tedy Vladislav i on sám, požívali každý na svém území titulu 
český král (Srov. Tamtéž, s. 489, odst. 1–2). Do zástavy chtěl zapsat nejen Moravu, ale také Horní a 
Dolní Slezsko, Dolní Lužici a Horní Lužici – Šestiměstí (Srov. Tamtéž, s. 488, odst. 4) a sám naopak 
přislíbil, že Vladislavovi postoupí veškeré území, města, pány i rytíře v Čechách (Srov. Tamtéž, odst. 3). 
Matyášovu verzi smlouvy oficiálně přijalo v Olomouci 7. prosince 1478 šest zástupců uherského 
panovníka spolu se šesti pověřenci krále Vladislava (Srov. CHMEL, Joseph (ed.): Monumenta 
Habsburgica. Actenstücke und Briefe zur Geschichte des Hauses Habsburg im Zeitalter Maxmilian´s I. 
Dritter Band /dále jen MH III/. Wien 1858, č. 101, s. 225–236; viz také AČ V, č. 13, s. 377–387). Na 
jednáních ze 16. až 21. července 1479 konaných u příležitosti slavnostního sjezdu obou králů v Olomouci 
došlo v podstatě jen k definitivnímu potvrzení podmínek budínské smlouvy (Srov. AKČ VI, č. 227, s. 
121–122): oba panovníci na svém území požívají titulu „český král“ a navzájem tak jeden druhého 
oslovují (Srov. Tamtéž, s. 121, odst. 2). Bude – li po smrti Matyáše chtít král Vladislav či jeho nástupci 
na českém trůnu získat zpět země patřící k České koruně, musí uherskému království zaplatit 400 000 
dukátů (Srov. Tamtéž, odst. 5). Zemře – li však předčasně a bez dědiců Vladislav a stane – li se českým 
králem Matyáš Korvín nebo některý z jeho nástupců, budou Morava, obojí Slezsko, Dolní Lužice a 
Šestiměstí připojeny zpět k České koruně zcela bezplatně (Srov. Tamtéž, odst. 8). 
269 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 21, s. 386–387. 
270 Srov. Tamtéž, č. 24, s. 389. 
271 Srov. DROŽ, Bedřich: Dějiny kláštera a města Žďáru na Moravě, s. 93; STEINBACH, Otto (ed.): 
Diplomatische Sammlung I, s. 200–201. 
272 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 26, s. 390–391. 
273 Srov. DROŽ, Bedřich: Dějiny kláštera a města Žďáru na Moravě, s. 94. 
274 Srov. Tamtéž. 
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Avšak patrně on s sebou přinesl zárodek této zhoubné choroby, jíž 12. září podlehl. 

Řeholníci jej pochovali v klášterním kostele.275 

3. ledna 1484 prodali žďárští cisterciáci Jaroslavovi z Boskovic vinné a obilné desátky 

v Blučině, poplužný dvůr a patronátní právo k tamnímu kostelu za 1000 zlatých uherských. 

Podle smlouvy měla být polovina této částky použita na výplatu pro městecké panství a 

druhá polovina na potřeby kláštera.276 

1. května 1486 směnil Vilém z Pernštejna s opatem Linhartem městečko Horní Bobrová 

s platem, kostelním podacím, domy, krčmami, mlýny, selskými dvory, ornou i neornou 

půdou, lukami, pastvinami, potoky a lesy za polovinu Horního Křižanova s platem, 

krčmami a selskými dvory, dále za ves Jívoví s platem a selskými dvory, Pikárec s platem, 

selskými dvory a rybníky a Medlov s ročním platem, vinnými desátky, domy, krčmami, 

veškerou půdou a dalším příslušenstvím.277 

Žďárský konvent si stěžoval na špatné hospodaření opata Linharta řádovým komisařům 

Řehoři ze Sedlce a Jiřímu z Oseka. Ti celou záležitost prošetřili278 a na místo Linharta 

Šťávky dosadili ctihodného bratra Víta, který úřad žďárského představeného zastával 

v letech 1488–1520.279 

23. dubna 1488 sepsal farář Petr ze Zvole závěť, v níž žďárskému klášteru odkázal větší 

část vesnice Zvole s tvrzí, poplužním dvorem a patronátem tamního kostela a také ves 

Branišov se třemi mlýny a ostatním příslušenstvím za 500 zlatých, které chtěl použít na 

splacení svých dluhů. Kromě toho požadoval každoroční zádušní mši za sebe a své 

předky.280 

11. prosince 1491 uzavřeli žďárští řeholníci smlouvu s Vratislavem a Vilémem 

z Pernštejna, kteří jim postoupili nazpět vinné desátky v Zaječí a Pavlovicích, obilný 

desátek z Petrovic u Nového Města a platy i důchody v Dobré Vodě a Bobrůvce. 

Cisterciáci pánům z Pernštejna přenechali opravu nad Bobrůvkou a Dobrou Vodou a také 

obilné desátky v Zaječí, Kobylí a Pavlovicích.281 

1. května 1493 prodal Jan Boček z Kunštátu a na Polné žďárskému klášteru městečko 

Vojnův Městec s rychtou, pustou tvrzí a veškerým příslušenstvím, dále ves Radostín, 

                                                 
275 Srov. STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung I, s. 202. 
276 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 35, s. 397. 
277 Srov. Tamtéž, č. 42, s. 403. 
278 Srov. DROŽ, Bedřich: Dějiny kláštera a města Žďáru na Moravě, s. 96. 
279 Srov. Tamtéž, s. 178. 
280 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 47, s. 406–409. 
281 Srov. Tamtéž, č. 52, s. 413–415. 
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Škrdlovice a pustou ves Lhota, mimo pozemky zatopené rybníkem Dářko, za 500 zlatých 

uherských.282 

27. února 1494 vrátil Jan z Lomnice a Meziříčí klášteru les Radonín a také opravu nad 

vsí Vetla, Babín Vatín, Sazomín, Pokojov a Kotlasy. Náhradou za to mu cisterciáci 

postoupili ves Kozlov s pustou tvrzí, dvorem a ostatním příslušenstvím.283 

17. září 1495 odkázal Ladislav z Boskovic a na Třebové žďárským cisterciákům čtyři 

dreilinky284 vína ročně z vinného desátku v Blučině, za což řeholníkům uložil každoročně 

odsloužit zádušní mši za sebe, svého zemřelého bratra Jaroslava a ostatní členy 

boskovického rodu.285 

24. srpna 1498 potvrdili bratři Albrecht, Jiří a Karel z Münsterberka žďárskému klášteru 

veškerá privilegia, svobody, milosti, donace a práva, které jim udělil Boček z Obřan a jeho 

potomci, dále zakladatelé z rodu pánů z Kunštátu a Poděbrad i čeští králové a moravská 

markrabata.286  

16. září téhož roku uzavřela Münsterberská knížata s opatem Vítem smlouvu o 

případném nástupnictví v roli zakladatele. V případě vymření dynastie pánů z Kunštátu, 

Poděbrad a Münsterberka si nového fundátora a ochránce zvolí sám konvent v čele 

s opatem. Rovněž byla přijata dohoda, že, pokud by se kdokoli ze stávajících zakladatelů 

vůči klášteru dopustil násilí nebo bezpráví, pozbude právo fundátora. To znamenalo trvalý 

zákaz vstupu do klášterního areálu a ztrátu nároku na místo posledního odpočinku 

v konventním chrámu.287 

20. července 1501 udělil král Vladislav Jagellonský povolení Ladislavovi z Boskovic, 

aby od žďárského kláštera vyplatil pustou ves Novošice, a tak ji i získal do vlastnictví pro 

sebe i své potomky.288 30. července dostal stejné povolení i od knížete Karla 

z Münsterberka, tchána svého syna,289 a jeho bratrů Albrechta a Jiřího.290 

                                                 
282 Srov. Tamtéž, č. 57, s. 418–419 
283 Srov. Tamtéž, č. 62, s. 422–423. 
284 Dreilink (drajlink), z němčiny; objemová míra kapalin; vinný dreilink = 20 věder (Srov. NOVOTNÝ, 

Jaroslav: Míry, měny a ceny v urbářích a odhadech na Moravě a ve Slezsku, in: Slezský sborník 58, 1960, s. 
90–95), nebo 24 věder (Srov. WINTER, Zikmund: Kulturní obraz českých měst XV. a XVI. století 2, Praha, 

1892, s. 496); moravský dreilink = 11,318 hl (Srov. HOFMANN, Gustav: Metrologická příručka: pro 

Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy, Plzeň: Státní oblastní archiv, 1984). 
285 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 64, s. 424–425. 
286 Srov. Tamtéž, č. 69. s. 429–431. 
287 Srov. Tamtéž, č. 70, s. 431–432. 
288 Srov. Tamtéž, č. 72, s. 434. Plné znění listina č. 25, s. 200–201, in: ŠEMBERA, Alois Vojtěch: Páni 

z Boskovic a potomní držitelé hradu boskovického na Moravě, Vídeň 1870. 
289 Ladislavův syn Kryštof Černohorský z Boskovic měl za manželku Karlovu dceru Kunhutu. (Srov. 

FELCMAN, Ondřej – FUKALA, Radek: Poděbradové, s. 276). 
290 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 73, s. 434; viz také listina č. 26, s. 201–202, in: ŠEMBERA, Alois 

Vojtěch: Páni z Boskovic. 
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7. července 1503 prodali žďárští cisterciáci dvůr v Křižínkově291 Janu Kačicovi, jeho 

ženě, dětem a jejich potomkům za 45 kop českých grošů širokých, a to i s poli, lukami, 

pozemky, rybníčky a dalším příslušenstvím, za což požadovali roční úrok ve výši dvou kop 

českých grošů.292 

16. listopadu 1504 byla uzavřena smlouva mezi Janem z Lomnice a Meziříčí a 

žďárským klášterem o vesnice Kučerov a Hrušovany. Z pověření krále Vladislava 

dosvědčili Ladislav z Boskovic a Hanuš Haugvic z Biskupic, že sám panovník 

moravskému hejtmanu Janovi z Lomnice tyto vsi zastavil v listině spolu s hradem 

Špilberk. Jan a jeho potomci si je měli ponechat v zástavě do doby, než vyplatí Špilberk. 

V případě, že by od něho vyplatil hrad král Vladislav nebo někdo z jeho nástupců či 

moravských markrabat, budou obě vsi navráceny žďárským cisterciákům. 293 

4. září 1507 uzavřeli Bartoloměj294 a Karel z Münsterberka, zplnomocněný bratrem 

Albrechtem, v Nise smlouvu o fundátorství295 žďárského kláštera s Janem Kunou z 

Kunštátu296 a Hynkem Bočkem z Kunštátu a na Polné.297 Právo zakladatele, který klášter i 

nadále zachová při všech dosavadních výsadách, právech a starých obyčejích298, mělo 

předně náležet Bartoloměji a Karlovi z Münsterberka a jejich potomkům.299 V případě 

vymření Műnsterberských knížat se fundátorství ujme nejstarší příslušník rodu pánů 

z Kunštátu.300 Zemře – li zakladatel předčasně a zanechá – li po sobě nezletilého syna, pak 

role fundátora připadne zákonnému poručníkovi do té doby, než právoplatný dědic 

dosáhne věku dospělosti.301 

25. dubna 1513 uzavřel opat Vít s Janem z Lomnice a Meziříčí smlouvu o hranici 

panství mezi Budčí a Radonínem. Za přítomnosti ubrmanů302 Štěpána z Rokyc, Jiříka 

                                                 
291 Obec ležící 17 km na jihovýchod od Křižanova a přibližně 6,5 km na severovýchod od Velké Bíteše. 
292 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 74, s. 434–435. 
293 Srov. Tamtéž, č. 77, s. 436–437. 
294 Kníže Bartoloměj z Münsterberka (před 1578–1515) byl synem Viktorína z Münsterberka a vnukem 

Jiřího z Poděbrad (Srov. FELCMAN, Ondřej – FUKALA, Radek: Poděbradové, s. 650–651). 
295 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 82, s. 440–441. 
296 Jan Kuna II. z Kunštátu (1495–1540), moravský zemský hejtman a brněnský komorník, byl 

prapravnuk Viléma I. z Boleradic (Srov. PLAČEK, Miroslav – FUTÁK, Peter: Páni z Kunštátu, s. 586–587 
a 588–589), syna Gerharda z Kunštátu (Srov. Tamtéž, s. 571). 

297 Hynek III. Boček z Kunštátu a na Polné († 1518) byl prapotomkem Bočka I. z Jevišovic, syna Kuny ze 
Zbraslavi a Kunštátu (Srov. Tamtéž, s. 572–573). Jmenuje ho STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische 
Sammlung II, č. 124, s. 202. Listiny kláštera žďárského, č. 82, s. 440 dávají přídomek „na Polné“ Janu 
Kunovi z Kunštátu. 

298 STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung II, č. 124, s 202. 
299 Srov. Tamtéž, s. 203. 
300 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 82, s. 441, 16-21. 
301 Srov. Tamtéž, s. 441, 21-25. 
302 Ubrman (obermann), z němčiny – rozhodčí, smírčí soudce; Srov. BĚLIČ, Jaromír. – KAMIŠ, Adolf. 
– KUČERA, Karel: Malý staročeský slovník [on-line] Verze 0.4.2. [2014-07-09]. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1978. Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR v.v.i. 
Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz. 
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z Jesenice, polenského úředníka Jana Janovského ze Soutic a Zikmunda z Chlévského se 

obě strany dohodly, že žďárský klášter bude z místní louky, patrně pronajímané od 

poddaného Jana z Lomnice, každoročně303platit 7 Gerlických peněz.304 Z nedalekého 

rybníka, který měl v držení výše uvedený poddaný, mělo být cisterciákům pří každoročním 

výlovu odváděno půl vědra ryb a zdejší lesy měly být vyměřeny a patřičně rozděleny mezi 

žďárské a meziříčské panství.305 

21. července 1514 daroval řeholníkům Hynek Boček z Kunštátu a na Polné Lhotský 

potok vtékající do klášterního rybníka mezi Vojnovým Městcem a Radostínem.306 

6. dubna 1516 postoupil komendátor řádu sv. Jana žďárskému klášteru faru v Dolní 

Bobrové, Bobrůvce, (Radešínské) Svratce, Horních Borech a Obyčtově, patřící klášteru 

johanitů na Starém Brně, i s kostelním podacím, veškerým příslušenstvím a požitky. 

Výměnou za to přenechali cisterciáci johanitům své zboží v Hruškách u Slavkova.307 

 

3.9 Historický vývoj městečka Žďár 
 

Prvotní slovanská osada Žďár se nacházela na pravém břehu Sázavy,308 která tehdy 

tvořila hranici mezi Čechami a Moravou. Proto nejstarší sídliště leželo na české straně a 

spadalo pod pražské biskupství.309 První žďárský opat Fridrich z Nepomuku (1252–1253) 

vybudoval blíže k břehu Sázavy tržní ves – městys310, kterou opat Winrich z Valdsas 

(1262–1276) přemístil na moravskou stranu k soutoku Sázavy a dnešního potoka 

Staviště.311 

Winrichův městys se stal základem pro budoucí městečko Žďár. Tvořilo ho čtyřrohé 

náměstí, z něhož vybíhaly tři hlavní ulice – Horní, Dolní a Hamermýlská312, vedoucí 

                                                 
303 O svátku sv. Jana Křtitele (Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 90, s. 446, 9). 
304 Srov. Tamtéž, s. 446, 8-10. 
305 Srov. Tamtéž, s. 446, 12-18. 
306 Srov. Tamtéž, č. 91, s. 447. 
307 Srov. Tamtéž, č. 94, s. 449–450. 
308 Srov. CdS – Luisa NOVÁKOVÁ, (ed.): Cronica domus Sarensis, Třebíč: Blok 2003, kap. 6, vs. 368–

369. 
309 Prapůvodní osada Žďár ležela jihovýchodně od nejstaršího dřevěného kláštera, jenž se nacházel 

v lokalitě „Starý dvůr“ v místech pozdějšího hospodářského dvora Lyra (Srov. ZEMEK, Metoděj: Poznámky 
k jednotlivým veršům, in: CdS, s. 117). 

310 Srov. CdS, kap. 9, vs. 538–539. Viz také ZEMEK, Metoděj – BARTUŠEK, Antonín: Dějiny Žďáru nad 
Sázavou I, s. 118. Byl tam dřevěný kostelík, který dle pověsti vysvětil sv. Vojtěch (Srov. CdS, kap. 9, vs. 545–
547). 

311 Srov. ZEMEK, Metoděj: Poznámky k jednotlivým veršům, in: CdS, s. 120–121). Ves tedy byla přeložena 
na levý břeh Sázavy. 

312 Srov. ZEMEK, Metoděj – BARTUŠEK, Antonín: Dějiny Žďáru nad Sázavou I, s. 122. 
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k mlýnu Hammermühle, kde se zpracovávala také železná ruda313. Ve druhé polovině 14. 

století je zmiňována i nedaleká opevněná tvrz, kde sídlil rychtář.314 

4. března 1391 odkázal Jaroslav z Meziříčí žďárským měšťanům, předně však faráři 

Svatoslavovi, 90 kop315 grošů na sloužení každodenní ranní mše ve farním kostele svatého 

Prokopa. 316 Dále přislíbil, že ze vsi Libochová bude faráři a žďárské městské obci dvakrát 

ročně317 odváděn úrok ve výši 9 kop grošů.318 

Podle prvního urbáře z roku 1407 bylo ve Žďáru celkem 93 usedlostí, což průměrně 

činilo 651 obyvatel319. Každý vlastnil „podsedek“320 – usedlost, a to jak s půdou, tak i bez 

půdy.321 19 usedlostí nemělo žádnou půdu,322 20 obdělávalo měně než osminu lánu323, 

dalších 20 vlastnilo mezi 3/20 až čtvrtinou lánu324, 9 od tří prutů do poloviny lánu a jeden 

obyvatel měl šest prutů.325 Ve 24 případech je doloženo vlastnictví jedné až dvou usedlostí 

bez půdy.326 Mezi obyvateli městečka bylo šestnáct řemeslníků, z nichž většině patřila 

zároveň i část polností.327 

4. července 1446 osvobodil opat Jan VIII. se souhlasem pana Jiřího z Poděbrad a 

Kunštátu obyvatele městečka Žďár od odúmrti. Znamenalo to, že každý zdejší muž, žena či 

                                                 
313 Srov. Tamtéž, s. 121. Tento hamr a mlýn zároveň založil původně jako hospodářský dvorec jistý 

Kuneš (Kuncmann). (Srov. Tamtéž). Následně Hammermühle odkoupili jihlavští měšťané Albert 
Kreuzpurger a Heynlin Veypank, po nichž ho zdědil jejich příbuzný Mikuláš Hammerschmidt, který jej 
6. března 1365 prodal žďárskému klášteru (Srov. CDM IX, č. 394, s. 293–294). 

314 Vystavěl ji rovněž Kuneš (Srov. ZEMEK, Metoděj – BARTUŠEK, Antonín: Dějiny Žďáru nad 
Sázavou I, s. 121). 

315 Jaroslav z Meziříčí si vypůjčil 90 kop pražských grošů od žďárského rychtáře. Plebán Svatoslav mezi 
nimi zprostředkoval dohodu, proto dostal 90 kop grošů pro farní kostel sv. Prokopa. (Srov. ZEMEK, 

Metoděj – BARTUŠEK, Antonín: Dějiny Žďáru nad Sázavou I, s. 125). 
316 Srov. CDM XII, č. 18, s. 10–11. 
317 O svátku sv. Jiří a archanděla Michaela. (Srov. Tamtéž, s. 11, 8-9). 
318 Srov. Tamtéž, 5-10. 
319 Za předpokladu, že na jednu usedlost/domácnost připadalo v průměru 7 osob. (Srov. ZEMEK, 

Metoděj – POHANKA, Josef (edd.): Nejstarší žďárské urbáře, s. 17). 
320 Termínem podsedek se označuje především usedlost – hospodářský celek nestejné velikosti. (Srov. 

Tamtéž, s. 12) Někdy je považován za pozemkovou míru odpovídající ¾ prutu či šestnáctině lánu (Srov. 
Moravské urbáře: Soustavné vydání moravských urbářů.1. svazek 1914–1923. Velké Meziříčí: Selský archiv 
1923, s. 93–144). Výrazem podsedník (lat. subses) se rozumí „usedlík“ – majitel podsedku/usedlosti (Srov. 
DOBIÁŠ, Josef: Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí. Díl. 1, Doba předhusitská, Pelhřimov: 
Musejní spolek 1927, s. 194). 

321 Srov. MATĚJEK, František: Feudální velkostatek a poddaný na Moravě s přihlédnutím k přilehlému 
území Slezska a Polska, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd 1959, s. 248–249. 
322 Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef (edd.): Nejstarší žďárské urbáře, s. 25, tabulka nahoře. 
323 Tedy méně než 0,125 lánu. (Srov. Tamtéž.) Desetinou lánu byl prut – pozemková míra udávající 

rozlohu půdy klášterních poddaných ve Žďáru a přilehlých vesnicích na české straně. (Srov. Tamtéž, s. 11–
12). 

324 Srov. Tamtéž, s. 25. Mezi 0,15 až 0,25 lánu (tedy 1,5 až 2,5 prutu). 
325 Od 0,3 lánu; 0,6 lánu (Srov. Tamtéž). 
326 Srov. Tamtéž. 
327 Srov. Tamtéž, s. 86–89. 
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sirotek dostali oprávnění nakládat se svým majetkem naprosto svobodně a mohli ho rovněž 

komukoli odkázat podle vlastního uvážení.328 

Urbář z roku 1462 zaznamenává v městečku Žďár celkem 97 usedlostí, průměrně tedy 

679 obyvatel.329 Neudává se zde výměra polností, ale usedlíci jsou rozděleni podle výše 

odváděných poplatků: 20 usedlostí platilo činži do 2 grošů, 21 od 2 do 5 grošů, 24 

odvádělo mezi 5 a 10 groši, 29 10 až 20 grošů a tři nad 20 grošů.330 Žilo zde 35 

řemeslníků, nepočítaje mlynáře a kramáře.331 

Poslední urbář z roku 1483 uvádí ve Žďáru celkem 104 usedlostí a v průměru 728 

obyvatel.332 8 usedlíků odvádělo daň do 2 grošů, 22 od 2 do 5 grošů, 21 od 5 do 10 grošů, 

26 mezi 10 a 20 groši a 27 platilo nad 20 grošů.333 V městečku tehdy působilo sedmnáct 

řemeslníků včetně dvou hamernických mistrů.334 

                                                 
328 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 8, s. 376–377. 
329 Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 17. 
330 Srov. Tamtéž, s. 33, tabulka nahoře. Z ní vyplývá, že prudce klesl počet usedlostí, které platily nad 

20 grošů – byly pouze tři, tedy 3,1 % z celkového počtu. Naopak v prvním urbáři odvádělo nejvyšší daň 
25 usedlostí – tedy 26,9 % a ještě početnější skupinu tvořili usedlíci platící do 2 grošů – celkem 34 – tedy 
36,5 %. (Srov. Tamtéž, s. 32, tabulka). 

331 Srov. Tamtéž, s. 93–94, folium 46b–48a, col. 1. 
332 Srov. Tamtéž, s. 17. 
333 Srov. Tamtéž, s. 33, tabulka dole. Nejpočetnější skupinou byly usedlosti odvádějící nad 20 grošů – 27 

(26 %) a nejmenší kategorii představovaly usedlosti platící daň do 2 grošů (celkem 8–7,8 %). 
334 Srov. Tamtéž, s. 119–120. 
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4 ZAKLADATELSKÁ PRÁVA ŽĎÁRSKÉHO KLÁŠTERA 

 
4.1 Lichtenburkové, Ronovci a páni z Bítova 

 

Jako zakladatelé žďárského cisterciáckého kláštera vystupovali zejména v první 

polovině 14. století také páni z Lichtenburka. Od Smilova nejstaršího syna Jindřicha 

z Lichtenburka335 pochází větev Krušinů z Lichtenburka. Z manželství s Domaslavou ze 

Strakonic336 měl Jindřich syna Hynka,337 zvaného Krušina. Hynkův starší syn Jan Krušina 

I.338 měl syna Čeňka Krušinu, s nímž vedli žďárští cisterciáci spor o hranice mezi 

panstvími.339 

Z druhého manželství s Mechtildou se Jindřichovi z Lichtenburka narodili synové 

Václav Žlebský340, Smil a Čeněk Žlebský z Ronovce. Pouze Václav měl dceru, která se 

                                                 
335 Jindřich I. z Lichtenburka (nar. asi 1235) byl pravděpodobně synem z prvního manželství Smila 

z Lichtenburka, pro což svědčí především velký věkový rozdíl oproti mladším bratrům Smilovi, Oldřichu a 
Rajmundovi. Rovněž žďárská kronika považuje Elišku z Křižanova za matku druhorozeného „Smila a jeho 
bratrů“ (Srov. Cds, kap. 2, vs. 85–86). Jindřich se vůbec poprvé objevuje v roce 1251 jako nejmenovaný syn 
Smila z Lichtenburka na konfirmační listině markraběte Přemysla Otakara (viz CDB IV/1 – Jindřich 
ŠEBÁNEK/Sáša DUŠKOVÁ (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae IV/1. /dále jen CDB 
IV/1/, Pragae 1962, č. 225, s. 391). V letech 1263–1267 byl maršálkem (Srov. např. CDB V/1 – Jindřich 
ŠEBÁNEK/Sáša DUŠKOVÁ (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/1. /dále jen CDB 
V/1/, Pragae 1974, č. 392, s. 584; CDB V/2 – Jindřich ŠEBÁNEK/Sáša DUŠKOVÁ (ed.): Codex 
diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/2. /dále jen CDB V/2/, Pragae 1981, č. 517, s. 65). Společně 
s bratrem Smilem a Rajmundem prodává v červenci 1281 dvě vesnice klášteru benediktinů ve Vilémově 
(Srov. CDB VI/1 – Zbyněk SVITÁK/Helena KRMÍČKOVÁ/Jarmila KREJČÍKOVÁ (edd.): Codex 
diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae VI/1. /dále jen CDB VI/1/, Pragae 2006, č. 149, s. 197–198), roku 
1283 vystupuje jako svědek ve sporu o hranice mezi územím bratranců Hajmana a Čeňka z Přibyslavi a 
žďárského cisterciáckého kláštera (Srov. RBM II, č. 1306, s. 562–563) a naposledy se objevuje mezi svědky 
na listině kláštera ve Zlaté Koruně ze 16. září 1290 (Srov. Tamtéž, č. 1513, s. 651–652). O jeho smrti v roce 
1296 podává zprávu Kronika kláštera žďárského (Srov. CdS, kap. 20, vs. 1022–1023) a 9. ledna 1306 se 
připomíná jako zesnulý otec Hynka Krušiny I. (Srov. RBM II, č. 2070, s. 893, 3-4). 

336 První Jindřichovou manželkou byla Domaslava, dcera nejvyššího komorníka Bavora I. ze Strakonic. 
Kvůli jejich spřízněnosti ve čtvrtém či pátém stupni jim papež Alexandr IV. udělil 28. prosince 1256 dispenz 
(Srov. CDB IV/1, č. 104, s. 179; viz také URBAN, Jan: Lichtenburkové.Vzestupy a pády jednoho panského 
rodu, Praha: NLN 2003, s. 118). 

337 Nejstarší syn Jindřicha z Lichtenburka Hynek Krušina I. (nar. asi 1260, † po r. 1312) se poprvé 
objevuje počátkem roku 1288 jako purkrabí na Tetíně v listinách biskupa Tobiáše z Bechyně (Srov. 
NOVÁK, Jan Bedřich (ed.): Formulář biskupa Tobiáše z Bechyně (1279–1296). Praha 1903, č. 27, s. 24–25; 
č. 28, s. 25–26; č. 246, s. 186), který na něho podává stížnosti ke králi kvůli pustošení statků pražského 
biskupství. 28. dubna 1297 dosvědčil spolu se strýci Oldřichem a Rajmundem z Lichtenburka, že Albert ze 
Žeberka vrátil králi Václavovi II. město Tachov i s hradem (Srov. RBM II, č. 1750, s. 751). 9. ledna 1306 
zamítl král Václav III. Hynkův dědičný nárok na rozsáhlé statky po jeho tchánu Závišovi z Falkenštejna 
(Srov. Tamtéž, č. 2070, s. 893–894). Jeho mladší syn Hynek Krušina II. měl za manželku Budiši, která 
28. prosince 1317, již po jeho smrti, darovala se syny Janem Krušinou II. a Hynkem Krušinou III. žďárským 
cisterciákům desátek ve vsi Kotlasy (Srov. RBM III – Josef EMLER (ed.): Regesta diplomatica nec non 
epistolaria Bohemiae et Moraviae III. /dále jen RBM III/, Pragae 1890, č. 409, s. 165). 

338 Jan Krušina I. z Lichtenburka († 1327) kupříkladu figuruje na listině Oldřichova syna, bratrance 
Jindřicha II. z Lichtenburka, který 21. května 1323 potvrdil žďárskému klášteru patronátní právo na kostel 
v Chotěboři (Srov. RBM III, č. 897, s. 344–345 a CDM VI, č. 228, s. 170; viz také ŠEBÁNEK, Jindřich 
(ed.): Archivy zrušených klášterů I, č. 501, s. 96). 

339 Srov. zápis z 9. září 1366 – CDM IX, č. 448, s. 363–364.  
340 Václav Žlebský († před r. 1314) poprvé vystupuje 1. srpna 1302 (Srov. RBM II, č. 1934, s. 833), kdy 

spolu se strýcem Oldřichem z Lichtenburka potvrzuje, že sedlecký opat Jindřich prodal několik lánů polí 
v Nové Vsi u Kolína (Srov. Tamtéž, č. 1911, s. 822). Dále spolu s bratry Smilem a Čeňkem a strýcem 
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stala jeptiškou kláštera v Pohledu341 a mladšího syna Hynka ze Žleb342, jehož prostřední 

dcera Eliška se provdala za Bočka z Kunštátu.343 

Třetí syn Smila z Lichtenburka Oldřich344 vystupuje mimo jiné i mezi svědky 

12. dubna 1287, kdy jeho sestřenice Anežka z Obřan darovala žďárským cisterciákům 

polovinu městečka Křižanov.345 Pro vybudování špitálu klášteru odkázal 21. prosince 1303 

spolu s bratrem Rajmundem také ves Počátky s přilehlými polnostmi a stříbrnými doly. 

Navíc žďárským mnichům daroval i desátek výnosu z místní kobylny.346 Oldřichův syn 

Jindřich II. z Lichtenburka († 1356) poprvé oficiálně vystupuje 28. července 1310, kdy 

spolu s otcem, bratranci Václavem a Čeňkem ze Žleb a dalšími českými pány slibuje 

věrnost Jindřichovi Korutanskému, českému a polskému králi.347 3. července 1318 je 

zaznamenán jako svědek opavského vévody Mikuláše, jemuž král Jan Lucemburský udělil 

Opavsko v léno.348 21. května 1323 potvrdil žďárskému klášteru patronát kostela 

v Chotěboři349 a 31. srpna téhož roku stvrzuje i jeho nárok na pětinu z tamního cla a rovněž 

                                                                                                                                                    
Rajmundem z Lichtenburka povoluje 15. dubna 1310 obyvatelům Brodu vybudovat hradby kolem města 
(Srov. Tamtéž, č. 2214, s. 962) a 2. listopadu 1312 směňuje své statky se sedleckými cisterciáky (Srov. RBM 
III, č. 112, s. 47). V roce 1314 je vzpomenut mezi svědky na listině Čeňka a Alberta z Borové, vnuků 
Častolova ze Žitavy, bratra jeho děda Smila z Lichtenburka (Srov.Tamtéž, č. 231, s. 91–92). 

341 Srov. URBAN, Jan: Lichtenburkové, rodokmen na s. 504. 
342 Hynek Žlebský (1314; † 1351) se uvádí např. společně s babičkou Mechtildou, matkou Anežkou a její 

jmenovkyní, vdovou po Čeňkovi z Ronovce († před r. 1314) 13. října 1314 u příležitosti osvobození obyvatel 
Brodu od placení daní (Srov. CIM II – Jaromír ČELAKOVSKÝ (ed.): Codex iuris municipalis II. Privilegia 
královských měst venkovských z let 1225–1419. /dále jen CIM/, Praha 1895, č. 96, s. 170–171; RBM III, č. 
226, s. 90). 6. června 1327 spolu s Mechtildou odkupuje ves Zehuby od cisterciaček v Pohledu (Srov. RBM 
III, č. 1335, s. 521–522) a 7. prosince 1327 rozhoduje spor již zemřelé babičky s tímtéž klášterem (Srov. 
Tamtéž, č. 1399, s. 547–548). 

343 Eliška Žlebská z Lichtenburka († 1370) se provdala za Bočka z Kunštátu patrně před rokem 1351 
(snad 1350). Věnem dostala Poděbrady (Srov. FELCMAN, Ondřej – FUKALA, Radek: Poděbradové, s. 
50), které její otec Hynek získal i s hradem od krále Jana Lucemburského 1. září 1345 (Srov. RBM IV – 
Josef EMLER (ed.) : Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae IV. /dále jen RBM IV/, 
Pragae 1892, č. 1602, s. 639–640). Ještě v květnu 1350 se její choť Boček píše pouze po Kunštátu (Srov. 
Listiny archivu někdy olešnického – Josef EMLER (ed.), in: AČ XIV, Praha 1895, č. 2, s. 495–496). 
28. ledna 1352 udělil Karel IV. Bočkovi v léno hrad Poděbrady i se všemi příslušnými vesnicemi, polnostmi 
a statky (Srov. ACRB II – Václav HRUBÝ (ed.): Archivum coronae regni Bohemiae II. /dále jen ACRB/, 
Pragae 1928, č. 218, s. 262–264). 

344 Oldřich (Ulmann) z Lichtenburka (nar. asi 1260, † po r. 1313) se v devadesátých letech 13.století 
vyskytuje v družině vévody Mikuláše Opavského († 1318), nemanželského syna Přemysla Otakara II. (Srov. 
RBM II, č. 1606, s. 690), dokonce je vlastníkem několika vesnic na Opavsku (Srov. Tamtéž, č. 1636, s. 702). 
Roku 1307 založil u Přibyslavi Ronov nad Doubravou, který soudně spadal pod Čáslav a dostal právo 
rybolovu v řece Doubravě (Srov. CIM IV/1 – Antonín HAAS (ed.): Codex iuris municipalis IV/1. Privilegia 
nekrálovských měst českých z let 1232–1452. Praha 1954, č. 19, s. 34–36). V diplomatických pramenech je 
naposledy uveden 5. května 1313 (Srov. RBM III, č. 135, s. 57–58). 

345 Srov. RBM II, č. 1404, s. 603. 
346 Srov. Tamtéž, č. 1984, s. 855. 
347 Srov. Tamtéž, č. 2230, s. 967. 
348 Srov. RBM III, č. 454, s. 186–187. 
349 Srov. Tamtéž, č. 867, s. 344. 
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právo vybírat královskou berni v Počátkách.350 Z pověření Karla IV. se Jindřich 

z Lichtenburka a jeho synové351 v červnu 1353 stávají obránci tohoto kláštera.352 

Od Častolova353, mladšího syna Jindřicha ze Žitavy, pochází větev Ronovců. Se 

svolením svého mladšího bratra daroval Smil z Lichtenburka cisterciákům ve Žďáru, 

Sedlci a Mnichově Hradišti třetinu výnosu ze svých stříbrných dolů.354 S Častolovovými 

syny Hajmanem (Hynkem) a Čeňkem z Přibyslavi vedl žďárský klášter roku 1283 soudní 

spor o hranice.355 Hajman z Přibyslavi měl syna Smila z Ronova356, Hajmana z Přibyslavi a 

Jindřicha z Osového. Smil z Ronova a Jindřich z Osového byli v létě 1353 ustanoveni za 

obránce žďárského kláštera.357 

Od Smilova nejmladšího syna Rajmunda358 odvozují svůj původ páni z Bítova. 

Rajmund z Lichtenburka mimo jiné 22. července 1289 dosvědčil, že jeho synovec Hynek 

                                                 
350 Srov. Tamtéž, č. 897, s. 352. 
351 Syny Jindřicha II. byli Václav z Lichtenburka (1340–1352), Čeněk z Lichtenburka (1340) a Jan 

z Lichtenburka (1352–1360) – viz. URBAN, Jan: Lichtenburkové, s. 505. Václav, zvaný též Vaněk a 
nejmladší Jan (Ješek) jsou uváděni v říjnu 1352, kdy Karel IV. dal jejich otci na dva roky do zástavy vesnice 
Kluk, Vratno a Chotěšov u Mšena (Srov. ACRB II, č. 228, s. 274–275). Ješek z Lichtenburka vystupuje 
v pramenech naposledy 17. prosince 1366 (Srov. LC I/2 – Josef EMLER (ed.): Libri confirmationum ad 
beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim I/2. /dále jen LC I/2/, Pragae 1874, s. 79). Václavovi 
synové Jan starší, Jan mladší a Václav Arnošt opakovaně společně dávají souhlas s ustanovením nového 
faráře v Chocni (Srov. LC III–IV – Josef EMLER (ed.): Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica 
Pragensem per archidioecesim III – IV. /dále jen LC III–IV/, Pragae 1879, s. 48, 128), kterou 
Lichtenburkové drželi od roku 1356 (Srov. AČ VIII, č. 36, s. 391–392). Všichni bratři se 11. listopadu 1372 
zavázali ke splacení 100 kop pražských grošů žďárskému klášteru (Srov. Jiří ERŠIL – Josef PRAŽÁK 
(edd.): Archiv pražské metropolitní kapituly I. Katalog listin a listů z doby předhusitské (–1419). Praha 1956, 
č. 409, s. 116). 25. března 1382 umírá Jan mladší, řečený Pykna, jenž byl dominikánem a daroval tři své 
vesnice klášteru bratří kazatelů v Turnově (Srov. AČ XXXI, č. 10, s. 40).  

352 Srov. CDM VIII, č. 210, s. 165. 
353 Častolov (Čeněk) ze Žitavy (1255, † po r. 1272) zpočátku vystupuje v pramenech jako „syn Jindřicha“ 

(viz CDB V/1, č. 45, s. 97), několikrát coby „Čeněk, bratr Smilův“ (Srov. CDB V/1, č. 423, s. 628; č. 436, s. 
646; CDB V/2, č. 636–637, s. 256) a jednou jako „Čeněk ze Žitavy“ (Srov. CDB V/1, č. 159, s. 252). Podle 
žďárské kroniky patřil k přátelům Jana z Polné a jeho tchána Vikarta z Trnavy (Srov. CdS, kap. 4, vs. 245–
247) a jako pravděpodobná se jeví i možnost, že byl zetěm Janova bratra Přibyslava z Polné (Srov. ZEMEK, 
Metoděj: Poznámky k jednotlivým veršům, in: CdS, s. 116; viz také URBAN, Jan: Lichtenburkové, s. 74–75). 

354 Srov. Tamtéž, č. 138, s. 223, 11. 
355 Srov. RBM II, č. 1306, s. 562–563. S Hajmanovými vnuky Čeňkem a Zdeňkem z Ronova uzavřeli 

žďárští cisterciáci 5. května 1357 dohodu o hranicích mezi lesy, podle níž měl klášter vlastnit zalesněný úsek 
mezi Radvancem a řekou Sázavou (Srov. CDM IX, č. 60, s. 46–47). 

356 Smil z Ronova či Přibyslavi († 1356) v srpnu 1329 s bratry Hajmanem a Jindřichem potvrdil, že jejich 
matka Alžběta odkoupila zpět od pohledského kláštera ves Macourov (Srov. RBM III, č. 1582, s. 620–621). 
27. ledna 1330 dosvědčil, že Jan z Meziříčí daroval žďárským cisterciákům půdu v Hruškách u Slavkova i 
patronátní právo k tamnímu kostelu (Srov. Tamtéž, č. 1614, s. 632). 

357 Srov. CDM VIII, č. 210, s. 165, 24-25. 
358 Rajmund z Lichtenburka (nar. asi 1265, † 1329) patřil za vlády Václava III. k předním šlechticům 

v zemi, dokonce načas zastával úřad moravského hejtmana (Srov. ŠUSTA, Josef: České dějiny dílu II. část 
1.: Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví, Praha: Laichter 1935, s. 510; viz také RBM II, č. 1820, s. 781–
782 – roku 1298 Rajmund jakožto moravský hejtman urovnává spor zábrdovického kláštera). 23. října 1306, 
u příležitosti potvrzení platnosti zlaté bully sicilské císařem Albrechtem Habsburským, vystupuje poprvé 
jako podkomoří (Srov. Tamtéž, č. 2112, s. 910) a Šusta se mylně domýšlí, že tento úřad mu Albrecht přislíbil 
již počátkem října (Srov. ŠUSTA, Josef: České dějiny dílu II. část 2.: Král cizinec, Praha: Laichter 1939, s. 
16.), ale tehdy šlo pouze o potvrzení privilegií a statků udělených Rajmundovi Václavem II. a Václavem III 
(Srov. RBM II, č. 2110, s. 909). Naposledy se Rajmund z Lichtenburka jako podkomoří objevuje v Kutné 
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Krušina daroval brodskému rychtáři Wernherovi ves Macourov.359 Sám 22. ledna 1303, se 

souhlasem bratra Oldřicha, prodal klášterům v Sedlci a Pohledu ves Bartoušov s veškerým 

příslušenstvím a požitky a také dvůr v Dlouhé Vsi u Bělé.360 20. srpna 1307 získal 

Rajmund od krále Jindřicha Korutanského do manské držby hrad Bítov.361 

Se svou manželkou Adélou362 zplodil Rajmund z Lichtenburka syna Jindřicha363, 

Čeňka364, Smila a také dvě dcery.365 Nejstarší syn Smila Bítovského z Lichtenburka366 

Jindřich z Bítova († 1374) je v červnu 1353 uváděn mezi obránci žďárského cisterciáckého 

kláštera.367 Smilův nejmladší syn Jiří368 prodal žďárským cisterciákům 25. června 1366 

1,5 hřivny platu na rychtě v Jaroměřicích za patnáct hřiven pražských grošů.369 Třetí syn 

                                                                                                                                                    
Hoře 17. června 1308 (Srov. Tamtéž, č. 2178, s. 939–940) a jeho vůbec poslední záznam v diplomatických 
pramenech se datuje k 1. červnu 1329, kdy daroval sedleckým cisterciákům patronát kostela v Jaroměřicích 
nad Rokytnou (Srov. RBM III, č. 1568, s. 617). 

359 Srov. RBM II, č. 1476, s. 637–638. 
360 Srov. Tamtéž, č. 1948, s. 838 a č. 1949, s. 839. 
361 Srov. Tamtéž, č. 2136, s. 921. 31. května 1343 byl Bítov prohlášen za markraběcí léno a Rajmundovi 

synové Smil a Čeněk a jejich synovec Jan ho rozdělili na tři díly (Srov. RBM IV, č. 1272, s. 507). 
362 Srov. URBAN, Jan: Lichtenburkové, rozrod Rajmunda z Lichtenburka na s. 501. 
363 Jindřich III. Bítovský z Lichtenburka (1316–1328) se poprvé objevuje mezi sedmi rukojmími na petici 

Ronovců, kteří 12. dubna 1316 (Srov. RBM III, č. 305, s. 122–124) požadovali propuštění svého příbuzného 
Jindřicha z Lipé, jenž byl 23. října 1315 zatčen a uvězněn kvůli podezření ze spiknutí proti Janu 
Lucemburskému (Srov. Petra Žitavského kronika zbraslavská – Josef EMLER (ed.), in: FRB IV. Pragae 
1884, s. 229, odst. 4). Jeho syn Jan z Bítova (1343, † 1346) uzavřel spolu se strýcem Smilem a Čeňkem 
v květnu 1343 smlouvu o vzájemném rozdělení hradu Bítova a Cornštejna (Srov. RBM IV, č. 1272, s. 507). 
Velmi pravděpodobně zahynul u Kresčaku v srpnu 1346 (Srov. Neplacha, opata opatovského, krátká kronika 
římská a česká – Josef EMLER (ed.), in: FRB III. Pragae 1882, s. 482, odst. 2, pozn. č. 55). 

364 Čeněk Bítovský z Lichtenburka (1331, † 1345) vydává společně s bratrem Smilem 18. února 1331 
listinu (Srov. RBM III, č. 1732, s. 679) a 20. května 1345 ve své závěti stanovil, že chce být pochován spolu 
s manželkou Anežkou a synem Smilem ve žďárském klášteře. Na zřízení hrobky a sloužení každodenní 
zádušní mše daroval zdejším mnichům 66 hřiven stříbra (Srov. RBM IV, č. 1552, s. 622, 1-4). 

365 Rajmundova dcera Markéta z Lichtenburka (1336) byla jeptiškou ve znojemském klášteře klarisek 
(Srov. Tamtéž, č. 319, s. 128) a její mladší sestra neznámého jména se provdala za pána z rakouského Planku 
(Srov. URBAN, Jan: Lichtenburkové, s. 164). 

366 Smil Bítovský z Lichtenburka (1331, † 1347) 26. března 1335 s bratrem Čeňkem dosvědčil, že 
královna Eliška Rejčka společně s abatyší cisterciaček v Marienthalu dluží jejich matce Adéle 100 hřiven 
pražských grošů (Srov. RBM IV, č. 143, s. 54). V lednu 1342 se Smil z Bítova objevuje na listině, jíž 
markrabě Karel vyjímá klášter benediktinek v Pustiměři ze světské jurisdikce (Srov. Tamtéž, č. 1062, s. 429). 
Roku 1346 nechal Smil, snad kvůli osobnímu sporu, utopit v Dyji jaroměřického faráře Vojslava (Srov. 
URBAN, Jan: Lichtenburkové, s. 166). Byl za to exkomunikován, ale se svými spolupachateli podnikl kající 
pouť do Říma, aby si na sklonku života u papeže Klementa VI. vyprosil zproštění tohoto trestu (Srov. CDM 
VII, č. 704, s. 519, 14-19). Jeho pokorné žádosti bylo vyhoveno 2. dubna 1347 (Srov. Tamtéž, s. 519–520; viz 
také MV I – Ladislav KLICMAN (ed.): Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia I. Acta 
Clementis VI. pontificis Romani 1342–1352./dále jen MV I/, Pragae 1903, č. 861, s. 503–504). 

367 Srov. CDM VIII, č. 210, s. 165, 25. V lednu 1361 prodal Jindřich žďárskému klášteru vesnici Buňov u 
Bítova (Srov. CDM IX, č. 227, s. 163–164). 

368 Jiří Bítovský z Lichtenburka († cca 1391) se od roku 1368 pravidelně, zejména spolu s bratrem Janem, 
účastnil zasedání zemského sněmu (Srov. ZDB V, č. 1, s. 73, in: Josef CHYTIL/Petr CHLUMECKÝ/Karl 

DEMUTH/Adolf WOLFSKRON (edd.): Die Landtafel des Markgrafthumes Mährens, Cuda Brunensis I. 
/dále jen ZDB/, Brűnn 1865). Naposledy je zmiňován 30. června 1391 (Srov. CDM XV – Berthold 
BRETHOLZ (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae XV. Nachträge 1207–1408. /dále jen CDM 
XV/, Brűnn 1908, č. 323, s. 283, 38). Jiřího nejstarší syn Hanuš vystupuje ještě v lednu 1399 (Srov. CDM XII, 
č. 504, s. 445) a mladší Jiří vydává se svou manželkou Eliškou z Hradce a Lackem z Kravař poslední listinu 
15. listopadu 1404 (Srov. CDM XIII, č. 340, s. 357–358). 

369 Srov. CDM IX, č. 438, s. 355. 
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Smila z Bítova Jan, zvaný Henslin, patřil, mimo jiné, mezi významné členy moravského 

zemského sněmu.370 Druhý ze čtyř jeho synů Aleš371 získal roku 1401 od Václava IV. do 

zástavy tvrz v Lomnici i s panstvím,372 ale 16. března 1406 je od něho požadoval nazpět.373 

7. prosince 1409 přinutil Aleše vídeňský opat Tomáš ze Skotů, aby žďárskému 

cisterciáckému klášteru splatil dluh 86 kop českých grošů.374 

Aleš Bítovský měl sedm dětí, z nichž nejstarší synové Aleš375 a Jan se objevují na 

zasedání brněnské cúdy 22. ledna 1407376 a také 3. března téhož roku, kdy vystupují jako 

poručníci sirotků po otcově bratranci Albrechtovi Bítovském.377 28. září 1419 se Jan 

Bítovský zavázal žďárskému opatovi i místní městské obci, že do roka a dne splatí dluh 99 

kop pražských grošů.378 17. listopadu 1421 podepsal Jan Bítovský s bratry Štěpánem a 

Jiřím v Brně moravský landfríd proti husitům.379 Byl, jakožto odpůrce kalicha, zajat husity 

                                                 
370 Poprvé se Henslin Bítovský z Lichtenburka účastnil zasedání sněmu zemského soudu v Brně 

9. dubna 1365 (Srov. ZDB IV, č. 268, s. 58). V letech 1368–1374 se na jednáních sněmu objevuje po boku 
staršího bratra Jindřicha mezi předními členy (Srov. např. ZDB V, č. 1, s. 73; ZDB VI, č. 5, s. 101–102 a č. 
167, s. 110) a od roku 1376 zde zasedá společně s mladším bratrem Jiřím (Srov. Tamtéž, č. 223, s. 113). 
Naposledy oficiálně vystupuje v červenci 1387 (Srov. ZDB VII, č. 570–571, s. 182). 

371 Aleše Bítovského z Lichtenburka († cca 1409), syna Henslinova, lze těžko rozlišit od Albrechta 
z Bítova a Cornštejna, nejstaršího syna Henslinova bratra Jindřicha. Jistý Albrecht z Bítova pečetil 
20. prosince 1388 landfríd markraběte Jošta (Srov.CDM XI, č. 529, s. 446, 10). Hned za jeho jménem jsou 
uvedeni bratři Hynek a Litold z Bítova, patrně synové Henslina, což znamená, že Albrecht by byl nejspíše 
jejich bratranec, tedy syn Jindřichův (Srov. URBAN, Jan: Lichtenburkové, s. 169–170). 29. prosince 1394 
byl prostřednictvím markraběte Jošta dojednán čtyřtýdenní mír mezi pány z Bítova a vévodou Albrechtem 
IV. Rakouským, který podepsal Albrechtův bratr Smil Bítovský a Henslinovi synové Hynek a Aleš, byť se 
zde uvádí jako „Albrecht“ (Srov. CDM XII, č. 227, s. 219, 1.6, 10). Rovněž i 15. července 1395 se „Albert“ – 
tedy zřejmě opět Aleš z Bítova, se svým mladším bratrem Smilem objevuje na listině téhož vévody (Srov. 
Tamtéž, č. 265, s. 250). 29. září 1406 pořizuje pro změnu svůj poslední zápis Albrecht Bítovský, pán 
z Cornštejna a Lichtenburka (Srov. Tamtéž, č. 437, s. 477), protože 3. března 1407 vystupuje jako poručník 
jeho potomků Alšík, syn Aleše z Bítova, se svým bratrem Janem a strýcem Petrem ze Sovince (Srov. Tamtéž, 
č. 467, s. 503–504). Aleš Bítovský z Lichtenburka umírá patrně po 7. prosinci 1409 (Srov. CDM XIV, č. 117, 
s. 105–107; viz také SEDLÁČEK, August: Bítovský z Lichtenburka, in: Ottův slovník naučný. Illustrovaná 
encyklopædie obecných vědomostí IV /dále jen OSN/, Praha 1891, s. 113). 

372 Srov. SEDLÁČEK, August (ed): Zbytky register králův římských a českých z let 1361–1480, č. 212, s. 
44. 

373 Srov. CDM XIII, č. 411, s. 446. Již roku 1404 či 1405 měl být hrad vyplacen od jeho bratra Litolda 
(Srov. SEDLÁČEK, August (ed): Zbytky register králův římských a českých z let 1361–1480, č. 553, s. 80–
81). Aleš zřejmě rovněž s navrácením lomnického zboží otálel (Srov. Tamtéž, č. 452, s. 491). V červnu nebo 
červenci 1408 zastavil Václav IV. hrad Lomnici Janovi z Vrchotic (Srov. SEDLÁČEK, August (ed): Zbytky 
register králův římských a českých z let 1361–1480, č. 760, s. 110). 

374 Srov. CDM XIV, č. 117, s. 105–107. Zcela určitě se jedná o Aleše staršího z Bítova, protože oněch 
86 kop grošů odkázal klášteru jeho strýc Jindřich z Bítova, bratr jeho otce Henslina (Srov. Tamtéž, s. 106, 18-

19). 
375 Aleš (Alšík) Bítovský z Lichtenburka, možná nejstarší Alešův syn, se snad poprvé vyskytuje 

17. prosince 1406 u příležitosti podepsání dohody o vzájemné ochraně mezi markrabím Joštem a rakouským 
vévodou Leopoldem IV., přičemž je uveden mezi dvanácti přítomnými šlechtici na desátém místě jako 
„Alsschik von Vethow“ (Srov. CDM XIII, č. 450, s. 490–491). 22. ledna 1407 se spolu s bratrem Janem 
účastnil zasedání brněnské cúdy (Srov. ZDB IX, č. 1, s. 253, 20) a 3. března téhož roku jsou oba bratři 
uváděni jako poručníci dětí zemřelého Albrechta Bítovského z Cornštejna společně se strýcem Petrem (ze 
Sovince), nevlastním bratrem jejich matky Kateřiny (Srov. CDM XIII, č. 467, s. 503–504). 

376 Srov. ZDB IX, č. 1, s. 253. 
377 Srov. CDM XIII, č. 467, s. 503–504. 
378 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 4, s. 373–374. 
379 Srov. AČ III, č. 27, s. 234, 10. 
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po bitvě u Vyšehradu v listopadu 1420,380 zřejmě se však přesto účastnil čáslavského 

sněmu v červnu 1421.381 Janovou manželkou byla Anna ze Šumvaldu (Schönwaldu), která 

jej roku 1437 učinila spoludědicem svého zboží v Malenovicích.382 Jan Bítovský 

z Cornštejna a Lichtenburka se v pramenech objevuje naposledy 3. února 1448.383 

Janův nejstarší syn Hynek Bítovský odmítl uznat za krále Jiřího z Poděbrad a pomáhal 

v protikrálovském odboji Jihlavě, která z moravských měst utrakvistickému panovníkovi 

nejdéle vzdorovala.384 V létě 1463 zahájil Hynek z Bítova se svým bratrem Štěpánem385 

otevřený boj proti králi. Jiří z Poděbrad, na jehož stranu se postavila moravská šlechta i 

olomoucký biskup Tas z Boskovic386, obléhal s vojsky Hynkův hrad Cornštejn. Vzpurný 

odbojník se bránil téměř rok,387 ale po vyhladovění 9. června 1465 se musel vzdát.388 

                                                 
380 Srov. HOSÁK, Ladislav: Páni z Lichtenburka na Bítově, Cornštejně a Vranově, s. 70; URBAN, Jan: 

Lichtenburkové, s. 172. Údajně se, spolu s Haškem z Valdštejna a Janem Tovačovským z Cimburka, stal 
záhy spojencem českých husitů (Srov. ČORNEJ, Petr: Velké dějiny V, s. 276), což však naprosto protiřečí 
tomu, že podepsal výše zmíněný moravský protihusitský landfríd. Prokazatelně za husitských válek utrpěl 
značné ztráty na majetku, o čemž svědčí především 1000 kop grošů českých, které mu v červnu 1424 vyplatil 
král Zikmund jako náhradu (Srov. AKČ V – Antonín HAAS (ed.): Archiv Koruny české V. Katalog listin 
z let 1378–1437 /dále jen AKČ/, Praha 1947, č. 312, s. 193). 

381 Srov. Tamtéž, č. 293, s. 180 – přivěsil svou pečeť. Avšak 13. listopadu 1421 zpečetil rovněž smlouvu 
Petra z Kravař a Strážnice, v níž spolu s ním slíbil králi Zikmundovi, pod pokutou 12 000 grošů, vydědit jeho 
nejstaršího syna, pokud se do dvou týdnů neodvrátí od viklefismu (Srov. AČ VI, č. 6, s. 400, odst. 3). 

382 Srov. ZDO X, č. 200, s. 371, in: Josef CHYTIL/Petr CHLUMECKÝ/Karl DEMUTH/Adolf 

WOLFSKRON (edd.): Die Landtafel des Markgrafthumes Mährens, Cuda Olomucensis I. (dále jen ZDO), 
Brűnn 1856. 

383 Srov. BRANDL Vincenc (ed.): Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové III/2. 
Brunae 1880, č. 264, s. 687. 

384 Po dlouhém obléhání královskými vojsky, snad již od léta 1458 (ŠIMEK, František (ed.): Staré 
letopisy české z vratislavského rukopisu novočeským pravopisem, s. 123), se město 15. listopadu téhož roku 
králi podrobilo (Srov. ČORNEJ, Petr – BARTLOVÁ, Milena: Velké dějiny VI, s. 163), ale Hynek z Bítova 
přesto zůstával v opozici, ne ani tak z konfesijních důvodů, jako proto, že Jiří z Poděbrad jmenoval Pročka 
z Kunštátu nejvyšším komořím olomoucké cúdy. Právě Hynek, jehož otec Jan tento úřad předtím zastával, ho 
zamýšlel získat dědičně pro svůj rod (Srov. URBÁNEK, Rudolf: Věk poděbradský III,3, s. 167; viz také 

HOSÁK, Ladislav: Páni z Lichtenburka na Bítově, Cornštejně a Vranově, in: Vlastivědný sborník 
Moravskobudějovicka. Oddíl věd společenských III, 2008, s. 71). 

385 Štěpán Bítovský z Lichtenburka se po čase králi podvolil, dokonce snad k témuž kroku vybízel i svého 
bratra (Srov. FRA XX – František PALACKÝ (ed.): Fontes rerum austriacarum, Zweite abtheilung. 
Urkundliche Beiträge zur Geschichte Böhmen und seine Nachbarländer im Zeitalter Georg´s von Podiebrad 
(1450–1471) /dále jen FRA XX/,. Wien 1860, č. 326, s. 346, 17-19 a č. 325, s. 344, 18-20), za což od krále dostal 
část statků patřících k pobořenému Cornštejnu (Srov. ČORNEJ, Petr – BARTLOVÁ, Milena: Velké dějiny 
VI, s. 227). 

386 Právě on se snažil vylíčit Hynkovo vzpurné chování papežskému legátovi Rudolfovi z Rüdesheimu 
(Srov. FRA XX, č. 325, s. 344, 14-16), který mu vyčítal, že se zapojil do boje proti němu (Srov. Tamtéž, č. 
321, s. 336–337). 

387 Hrad Cornštejn byl obležen snad již před 15. srpnem 1464 (Srov. HOSÁK, Ladislav: Páni 

z Lichtenburka na Bítově, Cornštejně a Vranově, s. 71). Více k tomu URBÁNEK, Rudolf: Věk poděbradský 
III,4, s. 723–726. 

388 Hynek Bítovský kapituloval a uprchl do Říma k papežskému dvoru, kde se patrně již dříve snažil 
vzbudit dojem oběti pronásledování pro víru (Srov. FRA XX, č. 323, s. 341, 9-14). Cornštejn byl pobořen a 
zboží patřící k němu král rozdělil mezi Štěpána z Bítova a příslušníky rodu Krajířů z Krajku (Srov. 
ČORNEJ, Petr – BARTLOVÁ, Milena: Velké dějiny VI, s. 227). Ještě předtím papež Pavel II. 13. května 
v dopisu českým stavům prohlásil, že Hynek sice odepřel poslušnost svému králi, ovšem panovník, který sám 
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Hynek z Bítova žil ještě roku 1474389 a jeho nejmladší bratr Štěpán držel ještě roku 1472 

Jemnici.390 

 

4.2 Páni z Kunštátu a Poděbrad 
 

Nejstarším doloženým předkem dynastie pánů z Kunštátu a Poděbrad, stejně jako pánů 

z Obřan, je Gerhard ze Zbraslavi.391 Jeho nejmladší syn Kuno, od něhož vzešla větev pánů 

z Kunštátu, se poprvé zmiňuje v roce 1250 jako kastelán na hradě Zuzinou.392 Na zakládací 

listině žďárského kláštera z počátku roku 1252 vystupuje po boku sourozenců Mikula a 

Smila coby bratr Bočka z Obřan393 a uvádí se mezi svědky také 17. prosince 1255, kdy 

jeho bratr Boček ve svém testamentu odkázal část svých statků témuž klášteru.394 V letech 

1256–1261 byl Kuno moravským maršálkem,395 a roku 1267 ho král Přemysl Otakar II. 

jmenoval komorníkem olomouckým.396 21. ledna 1278 vystupuje jako purkrabí 

z Vranova397a od roku 1280 se píše po Kunštátu.398 Poslední zmínka o něm je 

z 26. února 1295.399 

                                                                                                                                                    
odmítá poslušnost vůči římské církvi, jej neměl právo soudit, ani zabrat jeho statky. Proto naléhal, aby mu 
byl zabavený majetek navrácen (Srov. FRA XX, č. 330, s. 354–356). 

389 Srov. AČ IX, č. 105, s. 339–340. 
390 Srov. AČ VIII, č. 574, s. 95. Dědice Štěpánových synů Půty († 1492) a Albrechta († 1541) z Bítova 

kvitoval 16. září 1493 z 90 hřiven českých grošů žďárský opat Vít a převor Jan (Srov. Listiny kláštera 
žďárského, č. 60, s. 421). 

391 Gerhard ze Zbraslavi je poprvé takto uveden 26. srpna 1222 na listině Přemysla Otakara I. (Srov. CDB 
II – Gustav FRIEDRICH (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae II. /dále jen CDB II/, 
Pragae 1912, č. 239, s. 232, 1). Nelze s určitostí říci, zda jako „Gerart“ figuroval již roku 1210, kdy byl 
údajně založen zábrdovický klášter (Srov. Tamtéž, č. 363, s. 393, 1 – falzum; viz také FELCMAN, Ondřej – 
FUKALA, Radek: Poděbradové, s. 27). Patrně byl i mezi svědky na listině velehradského kláštera 

18. ledna 1232, tentokrát jako „Gebehardus“ (Srov. CDB III/1 – Gustav FRIEDRICH (ed.): Codex 
diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae III/1. /dále jen CDB III/1/, Pragae 1942, č. 15, s. 15, 12-13) a 
dvakrát vystupuje na darovací listině Přibyslava z Křižanova jako olomoucký purkrabí (Srov. CDB III/2 – 
Gustav FRIEDRICH/Zdeněk KRISTEN (edd.): Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae III/2. 
/dále jen CDB III/2/, Pragae 1962, č. 221, s. 298, 17 a č. 243, s. 323, 23-24). Naposledy se v pramenech 
objevuje 7. prosince 1240 (Srov. Tamtéž, č. 260, s. 355, 30). 

392 Srov. CDB IV, č. 184. Patrně šlo o blíže neznámý královský hrad na Moravě, který prameny nejspíš 
mylně ztotožnily s Veveřím (Srov. PLAČEK, Miroslav – FUTÁK, Peter: Páni z Kunštátu, s. 103–104). Až 
roku 1253 je Kuno uváděn jako purkrabí na Veveří (Srov. RBM I – Karel Jaromír ERBEN (ed.): Regesta 
diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I. Pragae 1855, č. 1341, s. 617). 

393 Srov. CDB IV, č. 259, s. 440, 41. 
394 Srov. CDB V/1, č. 60, s. 121, 38-39. 
395 Srov. CDB V/1, č. 94 a č. 290. 
396 Srov. CDB V/2, č. 525; RBM II, č. 569, s. 219 – uveden mezi devíti svědky na čtvrtém místě. Viz také 

PLAČEK, Miroslav – FUTÁK, Peter: Páni z Kunštátu, s. 108. V tomto úřadu setrval deset let – naposledy je 
v něm zaznamenán 12. září 1277 (Srov. CDB V/2, č. 846; RBM II, č. 1089, s. 459), kdy byl svědkem sepsání 
tzv. druhého dodatku k vídeňskému míru, uzavřenému 21. listopadu 1276 mezi Přemyslem Otakarem II. a 
římským králem Rudolfem I. Habsburským (Srov. CDB V/2, č. 822; více VANÍČEK, Vratislav: Velké dějiny 
zemí Koruny české III, Praha – Litomyšl: Paseka 2002, s. 168–182). 

397 Srov. CDB V/2, č. 857, s. 576; č. 858, s. 578. 
398 Srov. RBM II, č. 1211, s. 525; č. 1284, s. 552–553. 
399 Srov. Tamtéž, č. 1680, s. 722. 
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Manželkou Kuna byla Herka, patrně jeho neteř – dcera jeho sestry Žofie a moravského 

maršálka Bohuše z Drahotuš,400 s níž měl dvě dcery401 a tři syny. Nejstarší syn Boček se 

poprvé vyskytuje spolu s otcem v roce 1277 na listině sestřenice Anežky z Obřan a jejího 

manžela Vítka ze Švábenic, kteří tehdy darovali žďárskému klášteru třetinu vesnice 

Těšany.402 Jeho otec Kuno se dožil vysokého věku, přesto zřejmě nerozdělil mezi své syny 

rodové kunštátské državy, které zdaleka nebyly ještě tak velké.403 To Bočkovi příliš 

nevyhovovalo, proto mu patrně Kuno přenechal hrad v Jevišovicích404 na Znojemsku, 

který mohl získat v době služby purkrabího na Vranově.405 Mladší syn Kuna z Kunštátu 

Bohuš se v pramenech objevuje pouze jednou, a to roku 1283, kdy vedl žďárský 

cisterciácký klášter spor o hranice s Hajmanem a Čeňkem z Přibyslavi.406  

Po Kunštátu se nadále psali potomci nejmladšího syna Kuna, jenž se připomíná pouze 

roku 1289.407 Kunův jediný s jistotou doložený potomek Gerhard z Kunštátu zastával 

v letech 1326–1327 úřad brněnského komořího408 a od roku 1339 byl rovněž i znojemským 

komorníkem.409 

Gerhardovou manželkou byla Klára (z Náměště),410 jež mu porodila pět synů.411 Jejich 

druhý syn Boček se asi roku 1350 oženil s Eliškou Žlebskou z Lichtenburka, čímž získal 

                                                 
400 Bohuš z Drahotuš měl skutečně za manželku Žofii a také syny Smila a Kuna, přičemž tato jména se 

často dávala právě v rodech potomků Gerharda ze Zbraslavi (Srov. CDB V/2, č. 875, s. 611–612; PLAČEK, 

Miroslav – FUTÁK, Peter: Páni z Kunštátu, s. 113–114). Viz také HOSÁK, Ladislav: Hrady, zámky a tvrze 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1. Jižní Morava, Praha: Svoboda 1981, s. 295 – rozrod Bohuše 
z Drahotuš. 

401 Srov. rodokmen pánů z Kunštátu – PLAČEK, Miroslav – FUTÁK, Peter: Páni z Kunštátu, s. 570–
571. 

402 Srov. CDB V/2, č. 852, s. 570, 5. 
403 Srov. PLAČEK, Miroslav – FUTÁK, Peter: Páni z Kunštátu, s. 115–117. 
404 Po Jevišovicích se Boček poprvé píše roku 1289 (Srov. RBM II, č. 1483, s. 640, 6). 
405 Srov. PLAČEK, Miroslav – FUTÁK, Peter: Páni z Kunštátu, s. 117, 132–133. 
406 Srov. RBM II, č. 1306, s. 563, 3-4. 
407 Srov. RBM II, č. 1483, s. 640, 7. 
408 Srov. RBM III, č. 1182, s. 460 a č. 1357, s. 531. Poté byl v letech 1329–1334 komorníkem Archleb 

z Boskovic (Srov. Tamtéž, č. 1581, s. 620; RBM IV, č. 97, s. 32) a Gerhard se znovu jako komoří brněnský 
objevuje v listopadu 1337 (Srov. Tamtéž, č. 497, s. 199). 

409 Srov. Tamtéž, č. 736, s. 285. 
410 Klára se připomíná roku 1348, kdy jí Gerhard nechal zapsat věno – 300 hřiven grošů v Troubkách a 

vesnici Člunek na Přerovsku (Srov. ZDO I, č. 20, s. 2). Jedná se o jedinou zmínku o ní, proto lze těžko určit 
její původ. Jistým vodítkem se zdá být jméno Vilém, patřící jednomu z jejích synů, které se v kunštátském 
rodě předtím nevyskytovalo. Spíše se tedy dávalo v rodině matky – Kláry. Za této situace připadá jako 
nejpravděpodobnější rod pánů z Náměště (na Hané), kde roku 1318 a 1322 vystupuje Vilém II. z Náměště 
(Srov. RBM III, č. 466, s. 192 a č. 749, s. 307), jehož by hypoteticky šlo považovat za Klářina otce. Jeho 
stejnojmenný syn se v pramenech objevuje v letech 1348–1356 (Srov. ZDO I, č. 7, s. 1; č. 465, s. 23). Viz 
také PAPAJÍK, David: Švábenicové. Velcí kolonizátoři a jejich následovníci, Praha: NLN 2009, s. 448. 

411 Nejstarší syn Smil, zvaný Zajímač (1349–1353), zůstal na Kunštátu (Srov. PLAČEK, Miroslav – 

FUTÁK, Peter: Páni z Kunštátu, s. 580–581), třetí syn Kuno († 1365) dostal, snad z matčina věna, Lysice, po 
nichž se psal v roce 1351 (Srov. Tamtéž, s. 399; ZDO I, č. 181–183, s. 8). Čtvrtý Hroznata, zvaný též Hroch 
(† 1367), vlastnil Dolní Loučky (Srov. CDM IX, č. 144, s. 117, 10) a nejmladší Vilém († 1371) patrně vyženil 
Boleradice, po nichž se poprvé píše roku 1358 (Srov. PLAČEK, Miroslav – FUTÁK, Peter: Páni z Kunštátu, 
s. 432; ZDB III, č. 213, s. 36). 
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Poděbrady.412 V květnu 1353 je Boček z Kunštátu a Poděbrad zaznamenán jako královský 

číšník413 a 26. června téhož roku byl společně se svými bratry a dědici pověřen úkolem 

obránce cisterciáckého kláštera ve Žďáru.414 Bočkovým hlavním sídlem se staly 

Poděbrady, ale mimo ně získal také řadu vesnic v oblasti Hostýnských vrchů kolem 

Bystřice pod Hostýnem.415 

Boček s Eliškou z Lichtenburka zplodil tři syny416 a dceru Alžbětu, jež působila jako 

abatyše benediktinek u sv. Jiří v Praze.417 Prvorozený Boček, zvaný též Starý, uzavřel 

5. května 1394, jakožto přední člen panské jednoty,418 dohodu o spojenectví proti králi 

Václavovi IV. s markrabím Joštem.419  

S druhou manželkou420 zplodil Boček Starý syna Viktorína a Hynka.421 Mladičký422 

Viktorín z Poděbrad obléhal s východočeskými orebity od října 1420 Vyšehrad, který se 

                                                 
412 V lednu 1352 byl Bočkovi udělen v léno hrad Poděbrady i s příslušnými statky (Srov. ACRB II, č. 

218, s. 262–264). 
413 Srov. Listiny archivu někdy olešnického 1348–1414, in: AČ XIV, č. 5, s. 498. Tato hodnost svědčí o 

oblibě, jíž se Boček těšil u Karla IV. Pobýval tedy zřejmě často u královského dvora, proto v Praze vlastnil 
spolu s Janem z Kosové Hory dům poblíž kláštera dominikánek sv. Anny na Starém Městě (Srov. Listiny 
archivu někdy olešnického 1348–1414, č. 14, s. 505–506; PLAČEK, Miroslav – FUTÁK, Peter: Páni 
z Kunštátu, s. 336). 

414 Srov. CDM VIII, č. 210, s. 165, 26-27. 
415 U Bystřice pod Hostýnem započal s výstavbou nového hradu, jemuž dal název Obřany. Jeho úsilí však 

vzbudilo nevoli u markraběte Jana Jindřicha, protože stálo v cestě jeho dlouhodobému záměru posílit svou 
moc zeměpána vytvářením nových ucelených panství (Srov. PLAČEK, Miroslav – FUTÁK, Peter: Páni 
z Kunštátu, s. 338). Pod záminkou, že nedostal povolení ke stavbě, musel Boček na zásah Karla IV. 
v listopadu 1366 rozestavěný hrad zbořit (Srov. CDM IX, č. 451, s. 366). Jan Jindřich získal kunštátské 
území v Hostýnských vrších až po smrti Bočka z Poděbrad roku 1373 (Srov. ZDO II, č. 307, s. 74). 

416 Patrně již stejnojmenný potomek Bočkova druhého syna Hynka († po r. 1376) vystupuje 
30. března 1407 jako zeť Jaroslava ze Žerotína (Srov. AČ I, č. 2, s. 340–341). Hypoteticky mohl být Hynek 
(II.) rovněž synem třetího Bočkova potomka Jana, který se v pramenech objevuje naposledy 18. října 1393 
(Srov. Listiny archivu někdy olešnického 1348–1414, č. 45, s. 530–531; viz také PLAČEK, Miroslav – 

FUTÁK, Peter: Páni z Kunštátu, s. 582–583). 
417 Srov. MV V/2 – Kamil KROFTA (ed.): Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia V/2. 

Acta Urbani VI. et Bonifatii IX. 1378–1404. /dále jen MV V/2/, Pragae 1905, č. 1894–1895, s. 1096–1097. 
418 Bočka do panské jednoty přivedl patrně markrabě Jošt (Srov. PLAČEK, Miroslav – FUTÁK, Peter: 

Páni z Kunštátu, s. 346). Poděbrad zřejmě již předtím patřil k jeho přívržencům, protože se v letech 1394–
1395 objevuje na dokumentech, v nichž Jošt uzavírá spojenectví s pražskými městy, rakouskými vévody, či 
s hrabětem Janem Meinhardem VII. z Gorizie (Srov. CDM XII, č. 200, s. 192, 3; č. 223, s. 214, 4; č. 266, s. 
250, 3-4). Očividné přízně ze strany markraběte se mu dostalo 3. dubna 1389, kdy mu Jošt nechal zapsat roční 
příjem 200 kop grošů z Brna a 100 kop z Jihlavy a Znojma (Srov. Listiny archivu někdy olešnického 1348–
1414, č. 39–41, s. 526–528). 

419 Srov. CDM XII, č. 193, s. 188; AČ I, č.1, s. 52–53. 8. května následovalo zatčení krále a téměř 
tříměsíční vězení na Pražském hradě (Srov. výše kapitola 3.3). Moravský markrabě Prokop, jenž se podílel 
na osvobození panovníka, zabral Bočkovi z Poděbrad v rámci odvety město Potštát, jehož obyvatelům udělil 
30. listopadu 1394 stejná privilegia jako Olomouci (Srov. CDM XII, č. 220, s. 212, 7-9). 13. dubna 1395 
slíbili vévoda Jan Zhořelecký, rýnský falckrabě Štěpán, magdeburský biskup Albrecht spolu s devíti českými 
pány, že Potštát bude i s příslušenstvím do tří týdnů vrácen Bočkovi z Poděbrad a jeho dědicům (Srov. 
Listiny archivu někdy olešnického 1348–1414, č. 47, s. 531–532). 

420 Za druhou manželku Bočka staršího je tradičně považována Anna z Dubé a Lipé (Srov. CdSM, s. 38, 
odst. 2; PLAČEK, Miroslav – FUTÁK, Peter: Páni z Kunštátu, s. 374–375). Jako nejpravděpodobnější by 
zřejmě, dle mého uvážení, přicházela v úvahu Anna Eliška, patrně dcera Hynka z Dubé a Lipé, který je 
naposledy zaznamenán 20. října 1389 (Srov. LC III–IV, s. 215). Jejím bratrem by potom byl Hynek Hlaváč 
z Dubé a Lipé, jenž naposledy vystupuje v květnu 1423 (Srov. AČ VI, č. 12, s. 410). 
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husitským vojskům vzdal bez boje 1. listopadu.423 V té době již byl půl roku na světě jeho 

syn Jiří.424 Roku 1421 se Viktorín psal po Liticích425 a téhož roku na jaře zabral Smilu 

Flaškovi z Rychmburka Pardubice.426  

Na podzim 1424 táhl Viktorín se slepým Žižkou na Moravu. 11. října byl svědkem 

skonu nepřemoženého vojevůdce u Přibyslavi. Žižka za své nástupce – velitele vojska 

východočeského husitského svazu, ustanovil právě jeho společně s královéhradeckým 

hejtmanem Janem Bzdinkou a Kunešem z Bělovic.427 Na podzim 1426 oblehlo vojsko 

Táborů a Sirotků poděbradský hrad Viktorínova bratra Hynka. Ten se pokusil zmocnit 

nedalekého Nymburka, ale, když chtěl 16. října bez své družiny, sám vniknout do jeho 

bran, stálo ho to život.428 

Viktorín, který zemřel počátkem následujícího roku, po sobě zanechal sedmiletého 

Jiřího a dcery Alžbětu a Markétu.429 Poručníkem všech jeho nezletilých dětí byl Heralt 

                                                                                                                                                    
421 Nejmladší syn Bočka Starého Hynek z Poděbrad se na podzim 1420 účastnil bitvy u Vyšehradu. Zpočátku 
stál na straně krále Zikmunda (Srov. ČORNEJ, Petr: Velké dějiny V, s. 277), avšak, když uherská vojska 
poplenila, kromě panství kališníka Jana Pušky z Kunštátu a jeho bratra Viktorína, také jeho statky na 
Boleslavsku, přešel k východočeským husitům (Srov. Vavřince z Březové kronika husitská, in: FRB V, s. 
443, odst. 1 a s. 465, odst. 2). V létě 1423 obléhali Hynek a Viktorín z Poděbrad s orebským vojskem pod 
velením Diviše Bořka z Miletínka biskupské město Kroměříž, přičemž buď cestou na Moravu, nebo zpět, 
vypálili cisterciácký klášter ve Žďáru (Srov. ŠMAHEL, František: Husitská revoluce 3, s. 139–140).  

422 Viktorín zemřel v Pardubicích 1. či 4. ledna 1427 (Srov. PLAČEK, Miroslav – FUTÁK, Peter: Páni 

z Kunštátu, s. 373; více ŠEBEK, František a kol.: Dějiny Pardubic I, Pardubice 1990, s. 179). Letopis 
žďárský kratší přitom udává jeho stáří 24 let římskými číslicemi (Srov. CdSM, s. 38, odst. 2, 4-5). Narodil by 
se tedy roku 1403 a jako sedmnáctiletý by již bojoval u Vyšehradu. Tradiční výpočet jeho dovršeného věku 
je však zjevně málo pravděpodobný, a to i vzhledem ke skutečnosti, že Viktorín se již v roce 1418 účastnil 
zasedání zemského sněmu (Srov. ZDO IX, č. 210, s. 344). Proto autor Menší žďárské kroniky skutečný 
Viktorínův věk patrně neznal, nebo došlo k chybě při opisu římských číslic. V reálu tak mohl být až o deset 
let starší (Srov. PLAČEK, Miroslav – FUTÁK, Peter: Páni z Kunštátu, s. 375). 

423 Srov. ČORNEJ, Petr: Velké dějiny V, s. 273–274. 
424 Viktorínův nejstarší syn Jiří se, dle tradice, narodil 23. dubna 1420 (Srov. CdSM, s. 43, odst. 1). Lze se 

jen dohadovat, zda byl manželským či nemanželským dítětem Viktorína a Anny z Vartenberka (Srov. 
URBÁNEK, Rudolf: Věk poděbradský III,1, s. 215; více také SEDLÁČEK, August: O mateři Jiříka 
z Poděbrad a z Kunštátu, in: ČNM 30, 1906, s. 61–63). Faktem zůstávají narážky na Jiříkův nemanželský 
původ, zaznamenané počátkem padesátých let 15. století (Srov. např. ČORNEJ, Petr – BARTLOVÁ, 
Milena: Velké dějiny VI, s. 90). Anna z Vartenberka je poprvé uvedena až roku 1486 v rodokmenu 
sestaveném pro saského knížete Jiřího (1471–1539), syna Zdeňky (Sidonie) z Poděbrad a jejího chotě 
saského vévody Albrechta III. Odvážného (Srov. FELCMAN, Ondřej – FUKALA, Radek: Poděbradové, 
pozn. č. 64, s. 570–571. 

425 Srov. AČ I, č. 14, s. 199, 1-2. 
426 Stalo se tak nejspíše současně s obsazením Chrudimi pod velením Žižky koncem dubna 1421 (Srov. 

Vavřince z Březové kronika husitská, in: FRB V, s. 481, odst. 1; ČORNEJ, Petr: Velké dějiny V, s. 287). 
427 Srov. ŠIMEK, František (ed.): Staré letopisy české z vratislavského rukopisu; s. 48; ČORNEJ, Petr: 

Velké dějiny V, s. 340–342. 
428 Srov. Tamtéž, s. 595, odst. 5; ČORNEJ, Petr: Velké dějiny V, s. 357. 
429 Starší Alžběta (Eliška) se provdala za Jindřicha z Dubé a Lipé (Srov. PLAČEK, Miroslav – FUTÁK, 

Peter: Páni z Kunštátu, s. 583). Nejmladší Markéta byla manželkou Bohuslava (Buška) Planského ze Žeberka 
(Srov. CdSM, s. 39, odst. 2, 6-7). Z jejich svazku vzešli synové Bušek, Hynek, Viktorín, a Jan (Srov. AČ VIII, 
č. 17–18, s. 385–387; č. 486, s. 450, 4-5; viz také PLAČEK, Miroslav – FUTÁK, Peter: Páni z Kunštátu, s. 
376). 
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z Kunštátu a Líšnice,430 po jehož smrti431 se naopak mladý Jiří z Poděbrad ujal vdovy 

Kateřiny a dvou sirotků.432 

Jiří z Poděbrad a Kunštátu byl 10. března 1440 zvolen, spolu s Janem ze Smiřic, 

hejtmanem boleslavského kraje.433 Patřil k okruhu „důsledných“, nikoli radikálních či 

fanatických husitů, v jejichž čele stál Hynek Ptáček z Pirkštejna.434 Po jeho smrti 27. srpna 

1444 byl právě Jiří zvolen do čela východočeských kališníků.435 

4. července 1446 osvobodil cisterciácký opat Jan VIII., se svolením Jiřího z Kunštátu a 

Poděbrad, od odúmrti městečko Žďár.436 Pod Jiřího vedením došlo v červnu 1446 na 

zemském sněmu v Pelhřimově k potvrzení nástupnictví Ladislava Pohrobka, stvrzení 

kompaktát a schválení Jana Rokycany jako kandidáta na pražského arcibiskupa.437  

                                                 
430 Roku 1430 se Heralt z Kunštátu píše po Poděbradech (Srov. AČ VI, č. 26, s. 422, 1).  
431 Heralt se, jakožto zapřísáhlý odpůrce markraběte Albrechta Habsburského, oddával loupežení a 

napadání zboží moravských stoupenců tohoto zeměpána. Opakovaně porušoval ustanovení mírového 
landfrídu ze září 1434 a ledna 1440 (Srov. PLAČEK, Miroslav – FUTÁK, Peter: Páni z Kunštátu, s. 255 – 
AČ X, č. 6, s. 250–254 uvádí chybné datum – a č. 12, s. 256–257). 19. srpna 1444 byl vlákán do Brna, 
s jehož představiteli vedl spory, a zde byl, nejspíše na jejich rozkaz, sťat (Srov. URBÁNEK, Rudolf: Věk 
poděbradský III,2, s. 23–25). 

432 V lednu 1445 přenechal Jiří kunštátský hrad, do plnoletosti líšnických sirotků, Kunovi z Boleradic a 
Kunštátu (Srov. Listiny archivu někdy olešnického 1415–1525, č. 93, s. 196–197). Mladá vdova Kateřina 
z Častolovic se znovu provdala za Jana Zajíce z Házmburka (Srov. ZDO X, č. 723, s. 409). Po Heraltovi 
z Líšnice zůstala dcera Kateřina († 1448), jejímž manželem mohl být Jindřich ze Stráže. Tomu totiž Jiří 
vložil do zemských desk věno zesnulé Kateřiny (Srov. Tamtéž, č. 781, s. 414; viz také PLAČEK, Miroslav – 

FUTÁK, Peter: Páni z Kunštátu, s. 281–282). Mladšímu Janu Heraltovi († 1490) zastavil, již jako král, 

v roce 1466 hrad Točník a Žebrák s veškerým příslušenstvím (Srov. SEDLÁČEK, August (ed): Zbytky 
register králův římských a českých z let 1361–1480, č. 1800, s. 266). 

433 Srov. AČ I, č. 2, s. 250. 
434 Po smrti krále Albrechta II. Habsburského († 27. října 1439) podpořila Ptáčkova strana vévodu 

Albrechta III. Bavorského, jehož české stavy zvolily za krále 15. června 1440 (Srov. Tamtéž, č. 4, s. 263–
265), ale ten v srpnu téhož roku Svatováclavskou korunu odmítl (Srov. ČORNEJ, Petr – BARTLOVÁ, 
Milena: Velké dějiny VI, s. 69–70). V lednu 1440 se Albrechtově vdově Alžbětě Lucemburské narodil syn 
Ladislav, zvaný Pohrobek (Srov. Tamtéž, s. 64), jehož jako legitimního dědice českého trůnu prosazovala 
nejen královna-matka (Srov. AČ III, č. 22, s. 17–18), ale také čeští katolíci a umírnění kališníci pod vedením 
Oldřicha z Rožmberka (Srov. ČORNEJ, Petr – BARTLOVÁ, Milena: Velké dějiny VI, s. 67). Smrt Alžběty 
Lucemburské koncem roku 1442 přiměla později rovněž stranu Hynka Ptáčka uznat malého Ladislava 
Pohrobka, jenž byl svěřen do poručnictví císaři Fridrichovi III., za právoplatného následníka českého trůnu 
(Srov. Tamtéž, s. 88–90). 

435 Smrt Hynka Ptáčka – viz RYNEŠOVÁ, Blažena (ed.): Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka II. 
1438–1444 (dále jen LL II), Praha 1932, č. 427, s. 370, 4-6; Na zářijovém sněmu svazu východočeských 
landfrídů byl Jiří z Poděbrad jednomyslně zvolen Ptáčkovým nástupcem (Srov. PLAČEK, Miroslav – 

FUTÁK, Peter: Páni z Kunštátu, s. 380) a 24. června 1445 ho čeští stavové v Kutné Hoře zvolili nejvyšším 
hejtmanem (Srov. AČ II, č. 18, s. 291–292). 

436 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 8, s. 376–377. 
437 Srov. Tamtéž, č. 20, s. 295–296. Stav bezvládí v Čechách a zejména snahy obsadit arcibiskupský 

stolec v Praze utrakvistou Janem Rokycanou vzbudily pozornost římské kurie. Nový papež Mikuláš V. vyslal 
v květnu 1448 do Čech svého legáta kardinála Carvajala. Od jeho návštěvy si čeští kališníci slibovali 
vysvěcení Rokycany na pražského arcibiskupa, schválení přijímání podobojí, podporu dědických práv 
Ladislava Pohrobka na český trůn a potvrzení kompaktát (Srov. Poselství kardinála Jana z Karvajal v Praze 
r. 1448, in: FRB VII, s. 48, odst. 3). Carvajalovo vyhýbavě-odmítavé vystupování, navíc korunované 
pokusem ukrást prvopis kompaktát, jim však přineslo velké zklamání (Srov. Tamtéž, s. 48–53; viz také 
URBÁNEK, Rudolf: Věk poděbradský III,2, s. 237–258). 
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Ztráta naděje na vyjednávání s církví po návštěvě papežského legáta přiměla stranu 

Jiřího z Poděbrad přejít k činům. V červnu a červenci 1448438 byla na sněmu v Kutné Hoře 

ustavena, až do zvolení nového krále, Poděbradská jednota. Její členové si za cíl439 vytkli 

dodržování kompaktát, na což měl, s pomocí ustanovené rady, dohlížet zejména správce 

jednoty, jímž se přirozeně stal Jiří z Kunštátu a Poděbrad.440  

Dobytím Vyšehradu před úsvitem 3. září 1448 se Jiří z Poděbrad zmocnil Prahy a ovládl 

ji. Do metropole uvedl také mistra Jana Rokycanu.441 27. dubna 1452 byl na sněmu v Praze 

zvolen za gubernátora – správce Českého království spolu s dvanáctičlennou radou, 

složenou z pánů, představitelů nižší šlechty a zástupců měst.442  

4. září 1452 si Rakušané na císaři Fridrichovi III. vymohli vydání Ladislava Pohrobka. 

Právoplatný dědic habsburské koruny byl uveden do Vídně. Zde mu 1. května 1453 složil 

přísahu věrnosti Jiří z Poděbrad, jehož budoucí český král potvrdil v úřadu gubernátora na 

dalších šest let.443 Ladislav Pohrobek zemřel předčasně 23. listopadu 1457.444 Počátkem 

března 1458 byl na sněmu českých stavů zvolen českým králem Jiří z Poděbrad.445 

V té době byl již podruhé ženatý446 a měl osm447 dětí. S Kunhutou ze Šternberka zplodil 

syny Bočka,448 Viktorína (1443–1500) a Jindřicha staršího (1448–1498). 7. prosince 1462 

                                                 
438 Srov. RYNEŠOVÁ, Blažena (ed.): Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka III. 1445–1448 (dále jen 

LL III), Praha 1937, č. 471, s. 328–329; AČ II, č. 16–18, s. 237–240. 
439 Prvořadým cílem, který zatím zůstal přísně utajen, bylo ovládnutí pražských měst a s ním spojené 

posílení postavení a vlivu zdejšího utrakvismu proti reálné hrozbě katolické restaurace (Srov. ČORNEJ, Petr 

– BARTLOVÁ, Milena: Velké dějiny VI, s. 96–97). Navenek však byly snahy budit zdání příprav na tažení 
proti Fridrichovi Saskému, o jehož nepřátelském chování v zemích patřících k české koruně se všeobecně 
vědělo (Srov. např. LL III, č. 485, s. 342–343; viz také URBÁNEK, Rudolf: Věk poděbradský III,2, s. 276–
282). Koncem srpna vytáhlo devítitisícové vojsko Poděbradské jednoty od Kutné Hory směrem k Praze 
(Srov. LL III, č. 490–492, s. 346–348; URBÁNEK, Rudolf: Věk poděbradský III,2, s. 285–289). 

440 Srov. Tamtéž, s. 264. 
441 Srov. Tamtéž, s. 289–301. 
442 Srov. AČ II, č. 56, s. 309–313. 
443 Srov. SOA Třeboň, Historica, sign. 1658 – smlouva o vydání Ladislava Pohrobka; AČ XV, č. 104, s. 

212–213 – potvrzení Jiřího z Poděbrad z 3. května 1453. 28. října 1453 byl Ladislav Pohrobek v Praze 
korunován českým králem (Srov. URBÁNEK, Rudolf: Věk poděbradský III,2, s. 744–748). 

444 Srov. URBÁNEK, Rudolf: Věk poděbradský III,3, s. 211–212. Viz také MACEK, Josef: Jiří 
z Poděbrad, Praha: Svobodné slovo 1967, s. 118–120. 

445 Srov. Tamtéž, s. 124–125. 
446 První manželkou Jiřího z Poděbrad byla Kunhuta ze Šternberka (nar. 18. listopadu 1425), s níž se Jiří 

oženil roku 1440 (Srov. FELCMAN, Ondřej – FUKALA, Radek: Poděbradové, s. 72–73), a která zemřela 

11. listopadu 1449 při porodu dvojčat Kateřiny a Zdeňky (Srov. CdSM, s. 45, odst. 1; URBÁNEK, Rudolf: 
Věk poděbradský III,2, s. 403–404). Roku 1450 se Jiří oženil s Johanou z Rožmitálu (Srov. CdSM, s. 45, 
odst. 2; ČORNEJ, Petr – BARTLOVÁ, Milena: Velké dějiny VI, s. 159). 

447 Z manželství s Kunhutou ze Šternberka měl Jiří dceru Barboru, Kateřinu a Zdeňku. Barbora (nar. 
1444–1447; † před r. 1469) se poprvé provdala za nejvyššího maršálka Jindřicha z Lipé († 29. července 
1469) a podruhé za Jana Křineckého z Ronova, jenž zemřel před rokem 1487 (Srov. FELCMAN, Ondřej – 

FUKALA, Radek: Poděbradové, s. 650). Kateřina (Kunhuta) byla 25. listopadu 1460 zasnoubena 
s uherským králem Matyášem Korvínem, synem Jana Hunyadiho (Srov. FRA II/20, č. 230, s. 234–236). 
25. května následujícího roku byla vyslána z Prahy do Uher (Srov. ŠIMEK, František (ed.): Staré letopisy 
české z vratislavského rukopisu; s. 129), kde se uskutečnila její svatba a korunovace. Zemřela při porodu 
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byli Viktorín, Jindřich starší a jejich nevlastní bratr Hynek – Jindřich mladší449 povýšeni 

císařem Fridrichem III. na kladská hrabata a vévody z Münsterberka.450 18. června téhož 

roku zprostil král Jiří z Poděbrad žďárský cisterciácký klášter povinnosti placení úroku 30 

hřiven grošů hradu Veveří.451  

Viktorín a Jindřich starší z Münsterberka se účastnili války, která vypukla mezi jejich 

otcem a uherským králem Matyášem Korvínem. Matyáš se postavil do čela křížové 

výpravy, kterou proti husitským Čechám 23. prosince 1466 vyhlásil papež Pavel II.452 

31. března 1468 vyhlásil uherský panovník válku knížeti Viktorínovi Münsterberskému.453 

                                                                                                                                                    
prvního dítěte v únoru 1464 (Srov. KALOUS, Antonín: Matyáš Korvín, s. 63–64). Zdeňka (Sidonie) byla 
25. dubna 1459 zasnoubena se saským knížetem a míšeňským markrabím Albrechtem III. Odvážným (Srov. 
AKČ VI, č. 85, s. 62), za něhož se provdala 11. listopadu téhož roku (Srov. Tamtéž, č. 87, s. 63). Spolu se 
svým manželem je považována za zakladatelku albertinské větve Wettinů. Zemřela 1. února 1510 (Srov. 
FELCMAN, Ondřej – FUKALA, Radek: Poděbradové, s. 264–265). 

448 Jiřího prvorozený potomek Boček z Poděbrad (1442–1496) je uveden spolu s bratrem Viktorínem, 
Jindřichem a Hynkem na listině z 19. prosince 1459, kdy jejich otec, český král Jiří, svolil ke směně zápisů 
na rychtářství v Kutné Hoře mezi jeho syny a místními konšely v čele s purkmistrem (Srov. Zápisy knížat 
Minsterberských v Olešnici od r. 1454 do 1489, in: AČ I, č. 2, s. 298–299). Protože Boček pravděpodobně 
trpěl duševní chorobou, nebyl povýšen do stavu říšských knížat jako jeho bratři (Srov. FELCMAN, Ondřej – 

FUKALA, Radek: Poděbradové, s. 261). Při dělení rodového majetku po Jiřího smrti v březnu 1472 získal 
litické panství, k němuž náležely hrady Rychmberk a Jelení, tvrz v Častolovicích i polovina Žamberku a 
Chocně a dále město Jičín s hradem Veliš, veškerým zbožím i bývalým panstvím kláštera v Postoloprtech 
(Srov. Zápisy knížat Minsterberských v Olešnici od r. 1454 do 1489, č. 4, s. 302–303). V tomto zápisu 
vystupuje Boček naposledy samostatně jako zúčastněná strana a rovnocenný partner svých bratrů. 
V následujících dokumentech je sice zmiňován, ale většinou za něho jedná již někdo jiný (Srov. FELCMAN, 

Ondřej – FUKALA, Radek: Poděbradové, s. 294). 
449 Hynek – Jindřich mladší (1452–1492) byl nejstarším dítětem z manželství Jiřího z Poděbrad a Johany 

z Rožmitálu (Srov. Tamtéž, s. 651). 27. února 1471 uzavřel sňatek s Kateřinou, dcerou saského vévody 
Viléma III. Statečného (MACEK, Josef: Jiří z Poděbrad, s. 224–225). Z jejich svazku se narodila pouze 

Anna († 1517), jež se provdala za nejvyššího purkrabí Jindřicha z Hradce (Srov. FELCMAN, Ondřej – 

FUKALA, Radek: Poděbradové, s. 651). Hynek z Poděbrad, proslulý humanistický básník, vedl velmi 
bujarý a nevázaný život. Pro svůj temperament a veselou povahu byl nejen žádaným společníkem, ale 
zejména atraktivním milencem. Z řady jeho milostných zápletek vzešlo patrně několik nelegitimních 
potomků. S jistotou je doložen pouze levoboček Bedřich a jeho sourozenci, pocházející z dlouholetého 
nemanželského svazku s oblíbenou milenkou a přítelkyní Kateřinou ze Strážnice a Štítar (Srov. Tamtéž, s. 
101–102; 273–274). 

450 Srov. LBUS II – Colmar GRÜNHAGEN/Hermann MARKGRAF (edd.): Lehns – und Besitzurkunden 
Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter II, (dále jen LBUS). Leipzig 1883, č. 35, s. 
153–156. Münsterbersko, Kladsko a Frankenštejnsko odkoupil jejich otec v květnu 1454 od Viléma Krušiny 
z Lichtenburka (Srov. Tamtéž, č. 32, s. 151, 22-27). 

451 Srov. SEDLÁČEK, August (ed): Zbytky register králův římských a českých z let 1361–1480. č. 60, s. 
259. 

452 Srov. SRS IX, č. 345, s. 210–214. Papež prohlásil Jiřího z Poděbrad za kacíře, exkomunikoval ho a 
z moci svého úřadu jej sesadil z trůnu. Jeho potomky vyloučil z nástupnictví a zprostil obyvatele Českého 
království všech přísah poslušnosti (Srov. ČORNEJ, Petr – BARTLOVÁ, Milena: Velké dějiny VI, s. 239). 
Matyáš Korvín již dříve papeži přislíbil za sebe i svou zemi pomoc nejen proti Turkům, ale i proti českým 
heretikům (Srov. SOA Třeboň, Historica, sign. 1883a). 

453 Srov. Tamtéž, sign. 2081. Již počátkem roku 1468 vpadl Viktorín z Poděbrad do Dolních Rakous proti 
císaři Fridrichovi III., jemuž 8. ledna vypověděl válku (Srov. SRS IX, č. 381, s. 253–254). Dobil a vypálil 
město Štokrava (Stockerau) nedaleko Korneuburku u Vídně (Srov. např. AČ VII, č. 199, s. 313). Koncem 
března císařské vojsko Čechy zahnalo s pomocí uherských oddílů, vyslaných Matyášem Korvínem, který 
13. dubna vtrhl na Moravu (Srov. ČORNEJ, Petr – BARTLOVÁ, Milena: Velké dějiny VI, s. 253; 

FELCMAN, Ondřej – FUKALA, Radek: Poděbradové, s. 89–90). 
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10. května 1468 obsadil Viktorín Třebíč, ale vzápětí přitáhl Matyáš a o čtyři dny později 

město obklíčil. Na pomoc synovi, jenž zůstal i s vojskem uvězněn v místním klášteře, 

poslal král Jiří vojsko v počtu 27 000 mužů – včetně 3000 jezdců, které vedl Jindřich starší. 

To 31. května dorazilo k Třebíči a s jeho pomocí se Viktorínovy oddíly 6. června před 

úsvitem probily ven z uherského sevření.454 

V první polovině roku 1469 se Jiří z Poděbrad stal obětí Matyášovy lstivé hry. Korvín 

s ním v Olomouci 22. dubna zinscenoval uzavření příměří,455 ale ještě předtím se dohodl 

s Poděbradovými odpůrci, kteří si ho, v čele se Zdeňkem ze Šternberka, žádali za krále.456 

Korunování Matyáše českým králem 3. května 1469 vyvolalo další válku, v rámci které 

nově zvolený vládce 27. července zajal Viktorína z Poděbrad ve Veselí nad Moravou.457 

Kníže Viktorín z Münsterberka odkoupil 15. ledna 1480 od žďárských cisterciáků 

pustou a bažinatou lokalitu Dářko, v jejíž oblasti založil stejnojmenný rybník.458 V kupní 

smlouvě se zavázal za sebe, své dědice i budoucí pány z Polné459, že z každého výlovu 

bude klášteru dáváno 20 kop kaprů. I v případě, že rybník některý rok zůstane vypuštěn, 

měl klášter dostávat pět kop kaprů a patnáct štik. Pokud se bude jeho výlov konat méně 

než jednou za rok, dostanou mniši za každou kopu kaprů kopu českých grošů stříbrných a 

15 českých grošů širokých460 za každou štiku.461 

                                                 
454 Srov. Tamtéž, s. 208–211. 
455 Srov. FRA II/20, s. 580, odst. 2. 
456 Jednání a dohoda Matyáše s Jiříkovými odpůrci – viz Tamtéž, s. 577–579. 
457 Srov. např. ŠIMEK, František (ed.): Staré letopisy české z vratislavského rukopisu; s. 140, pozn. č, 10. 

Viktorín byl vězněn v Trenčíně a Visegrádu až do února 1472, kdy byl podmínečně propuštěn (Srov. 
FELCMAN, Ondřej – FUKALA, Radek: Poděbradové, s. 94). Jeho věznitel za něho totiž požadoval do 
11. listopadu téhož roku splatit výkupné 100 000 uherských zlatých (Srov. AČ VI, č. 10, s. 51; AČ XVI, č 
144, s. 180). Viktorín byl také donucen dočasně postoupit Matyášovi město Kolín a hrad v Ratajích (nad 
Sázavou) – Srov. FELCMAN, Ondřej – FUKALA, Radek: Poděbradové, s. 299, 300; viz také PALACKÝ, 
František: Dějiny národu českého w Čechách a w Morawě, díl V., částka 1., Praha: Tempský 1865, s. 73–74. 

458 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 26, s. 390–391. Viz také STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische 
Sammlung II, č. 107, s. 164–166. 

459 Polenské panství vyženil Viktorín z prvního manželství s Markétou z Pirkštejna († 1468) – Srov. 
FELCMAN, Ondřej – FUKALA, Radek: Poděbradové, s. 396. 16. ledna 1468 toto panství, zahrnující mimo 
Polnou také městečka Přibyslav a Ronov s hrady, okolními vesnicemi, veškerým příslušenstvím a požitky 
z nich, Viktorín prodal Burianu Trčkovi z Lípy za 10 500 kop grošů s podmínkou, že bude moci on, jeho 
královský otec, bratři i jejich dědici celé panství odkoupit zpět za stejnou cenu (Srov. Josef EMLER (ed.): 
Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum II /dále jen RTT II/, Pragae 
1872, s. 352–353). Díky Trčkově předčasné smrti Viktorín Polnou skutečně získal zpět – Srov. FELCMAN, 

Ondřej – FUKALA, Radek: Poděbradové, s. 289 – a v říjnu 1486 celé panství prodal Janu Bočkovi 
z Kunštátu (Srov. RTT II, s. 415–416). Roku 1488 proti tomuto prodeji vystoupila Johana, Viktorínova dcera 
a jediná dědička z prvního manželství. Ona i Jan Boček ovšem předložili dva zcela protichůdné zápisy na 
polenské panství, jež bylo navíc zatíženo dluhy. Soud rozhodl takto: pokud Johana Bočkovi tyto dluhy 
zaplatí, může se s ním o majetek rozdělit (Srov. Tamtéž, s. 426; FELCMAN, Ondřej – FUKALA, Radek: 
Poděbradové, s. 303). 

460 Široký groš (grossus latus) – označení ze 14. století pro pražský a míšeňský groš za účelem jejich 
rozlišení od drobnějších mincí stříbrných ražeb – Srov. PETRÁŇ, Zdeněk – RADOMĚRSKÝ, Pavel: 
Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky, Praha: Libri 20103, s. 212. 

461 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 26, s. 391, 3-14. 
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1. května 1486 směnil žďárský opat Linhart, se svolením knížat Viktorína, Jindřicha 

staršího a Hynka z Münsterberka, polovinu Křižanova za městečko Horní Bobrová 

s Vilémem z Pernštejna.462 Se souhlasem Viktorína Münsterberského, opavského knížete a 

pána z Kunštátu, prodal 4. května 1486 Jan ze Svratky žďárskému klášteru místní louku za 

20 zlatých uherských.463 S vědomím Viktorína v témže roce předali žďárští cisterciáci tvrz 

v Kozlově v manství Janovi z Kladné.464 

26. prosince 1488465 vrátil král Matyáš Korvín žďárský klášter, který se nepřipojil 

k moravskému landfrídu roku 1484466 a nezaplatil uloženou berni,467 zpět knížeti 

Jindřichovi z Münsterberka. Ani on totiž k landfrídu nepřivěsil svou pečeť, proto žďárský 

klášter připadl jako odúmrť panovníkovi.468 

24. července 1498 potvrdila knížata Albrecht, Jiří a Karel469 z Münsterberka 

cisterciáckému klášteru ve Žďáru veškerá privilegia, svobody, nadání a práva udělená 

kdysi hrabětem Bočkem z Berneku a jeho potomky z rodu pánů z Obřan, dále příslušníky 

rodu pánů z Kunštátu a Poděbrad i českými králi a moravskými markrabaty.470 16. září 

téhož roku uzavřeli tito bratři také dohodu o nástupnictví ve fundátorství žďárského 

kláštera. V případě vymření zakladatelského rodu knížat z Münsterberka si mohl klášter 

sám pod vedením opata zvolit nového ochránce.471 

4. září 1507472 došlo k uzavření dohody o fundátorství žďárského kláštera mezi 

knížetem Karlem I. Münsterberským, jeho bratrancem Bartolomějem,473 Janem Kunou 

z Kunštátu474 a Hynkem Bočkem z Kunštátu a na Polné.475 

                                                 
462 Srov. Tamtéž, č. 41–42, s. 401–403. 
463 Srov. Tamtéž, č. 43, s. 403–404. 
464 Srov. Tamtéž, č. 45, s. 405–406. 
465 Srov. Tamtéž, č. 48, s. 409–410. 
466 Tento landfríd vyhlásil Matyáš Korvín 24. června 1484 společně s moravskými šlechtici, rytíři, 

zástupci duchovenstva a měst (Srov. AČ V, č. 30, s. 414–418). 
467 Kvůli válce s císařem Fridrichem III. uložil Matyáš moravským stavům královskou berni v podobě 

svatojiřského úroku ze všech panství (Srov. BOROVSKÝ, Tomáš: Kláštery, zakladatelé a panovník na 
středověké Moravě, s. 159). Tehdejší žďárský opat Vít ji však nezaplatil, proto klášter propadl králi (Srov. 
Tamtéž). 9. dubna 1484 slíbil panovník těm, kteří zaplatili – i jejich potomkům, že žádné podobné zemské 
daně už nebude ukládat (Srov. František KAMENÍČEK (ed.): Jednání sněmovní a veřejná v markrabství 
Moravském od počátku 15. století až do přijetí krále Ferdinanda I. za markrabí Moravského roku 1527 
(1412–1514), in: AČ X, Pragae 1890, č. 49, s. 285, 8-22). 

468 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 48, s. 410, 12-20). 
469 Albrecht (1468–1511), Jiří (1470–1502) a Karel I. (1476–1536) byli synové Jindřicha staršího 

z Münsterberka a markraběnky Uršuly Braniborské (Srov. FELCMAN, Ondřej – FUKALA, Radek: 
Poděbradové, s. 650–651). 6. a 7. ledna 1488 proběhly jejich zásnuby a svatba se Salomenou († 1514), 
Hedvikou († 1524) a Annou († 1541), dcerami knížete Jana II. Zaháňsko – Hlohovského (Srov. např. Annales 
Glogoviensis bis zum Jahre 1493 nebst urkundlichen Beilagen Namens und Vereins für geschichte und 
alterthum Schlesiens – Hermann MARKGRAF (ed.), in: SRS X, Breslau 1877, s. 50). 

470 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 69, s. 429–430. 
471 Srov. Tamtéž, č. 70, s. 430–431. 
472 Srov. Tamtéž, č. 82, s. 440–441. Právo fundátora si přednostně pro sebe a své mužské potomky 

vyhradili Karel I. a Bartoloměj z Münsterberka (Srov. Tamtéž, s. 441, 4-8). Pokud by rod knížat 
z Münsterberka vymřel, ujme se role zakladatele nejstarší člen rodu pánů z Kunštátu (Srov. Tamtéž, 16-21). 
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4.3 Páni z Meziříčí, Tasova a Lomnice 
 
Za zakladatele cisterciáckého kláštera ve Žďáru se považují rovněž někteří příslušníci 

rodu pánů z Meziříčí, Tasova a Lomnice, a to především vzhledem k majetku, který mu 

darovali. Ještě častěji se o nich hovoří jako o vykonavatelích opravy nad částí klášterních 

statků.476 

28. prosince 1349 daroval Jan z Tasova477, chystající se na jubilejní pouť do Říma, 

žďárským řeholníkům ves Kotlasy s veškerým příslušenstvím.478 Protože neměl vlastní 

potomky, odkázal veškerý svůj majetek sestře Anně, jejímu choti Adamovi z Konice a 

jejich dětem.479 16. října 1353 potvrdil klášteru donaci Kotlas480 Janův švagr Adam 

z Konice. Cisterciáci postoupili naopak jemu, jeho manželce Anně a dětem ke 

znovuosídlení pustou ves Bukov.481 

                                                                                                                                                    
Nejstarší příslušník kunštátského rodu se měl stát fundátorem i tehdy, když při předčasné smrti po sobě 
zanechá některý z Műnsterberských knížat nezletilé mužské potomky (Srov. Tamtéž, 21-25). 

473 Kníže Bartoloměj z Münsterberka (narozen před r. 1478) byl synem knížete Viktorína a jeho druhé 
manželky Žofie Těšínské († 1479). Proslul jako obratný politik pěstující dobré vztahy se slezskými knížaty i 
polským a uherským královským dvorem – Srov. FELCMAN, Ondřej – FUKALA, Radek: Poděbradové, s. 
140–141. Roku 1513 byl zvolen nejvyšším hejtmanem vojsk českých královských měst (Srov. Tamtéž, s. 
143, 268), která včele s Prahou bojovala zejména za přítomnost městského stavu na zemském soudu. 
Vladislavské zřízení zemské dávalo všeobecné právo účastnit se zasedání tohoto soudu příslušníkům vyšší a 
nižší šlechty. Městský stav se účastnil pouze tehdy, když se projednávaly záležitosti týkající se měst (Srov. 
Zřízení zemské království českého za krále Vladislava roku 1500 vydané, in: AČ V, čl. 554, s. 261–262). 
Bartoloměj Münsterberský se podílel i na zprostředkování dohody o uzavření sňatku mezi dětmi krále 
Vladislava Jagellonského a vnuky císaře Maxmiliána I. Habsburského. V noci z 3. na 4. dubna 1515, při 
cestě z Prešpurku do Vídně s poselstvím pro císaře, utonul v Dunaji poté, co jeho loď narazila u Heimburku 
na skaliska (Srov. např. PALACKÝ, František: Dějiny národu českého w Čechách a w Morawě, díl V., 
částka 2., Praha: Tempský 1867, s. 282–283; 289–290). 

474 Jan Kuna II. z Kunštátu a Rožnova († 1540) byl prapravnukem Viléma I. z Boleradic († 1371) – Srov. 
PLAČEK, Miroslav – FUTÁK, Peter: Páni z Kunštátu, s. 587–589. Za manželku měl Dorotu ze Zástřizl 
(Srov. ZDO XVII, č. 34–36, s. 165). V letech 1523–1524 a 1530–1539 zastával úřad nejvyššího moravského 
hejtmana (Srov. ZDB XVII, č. 1, s. 177 a č. 16, s. 179; ZDO XXIII, č. 1, s. 261, ZDO XXV, č. 36, s. 311). 

475 Hynek III. Boček z Kunštátu a na Polné († 1518) byl prapotomek Bočka I. z Jevišovic († 1314) a 
pravnuk Jana III. Suchého Čerta z Kunštátu a Jevišovic († 1453) – viz PLAČEK, Miroslav – FUTÁK, Peter: 

Páni z Kunštátu, s. 572–573. Uvádí ho STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung II, č. 124, s. 202, 
8-9. Listiny kláštera žďárského, č. 82, s. 440, 6-7 dávají predikát „z Polné“ Janu Kunovi. 

476 Srov. BOROVSKÝ, Tomáš: Zakladatelská práva žďárského kláštera do počátku 16. století, in: ČMM 
117, 1998, s. 333. 

477 Jan z Tasova († 1350) byl synem Tobiáše z Tasova (1317–1329), jehož otcem byl zřejmě Tas 
z Tasova, syn Vznaty z Lomnice a Meziříčí (1281–1339). Srov. HOSÁK, Ladislav: Hrady, zámky a tvrze, s. 
314 – rodokmen pánů z Lomnice. 

478 Srov. CDM VII, č. 982, s. 690. Od žďárských mnichů na oplátku požadoval každodenní zádušní mši 
za sebe, svého otce Tobiáše, matku Anežku a již zmíněnou sestru Annu (Srov. Tamtéž, 14-15). Zároveň se 
vzdal sporu, který s klášterem vedl o hranice vsi Bukov (Srov. též ŠEBÁNEK, Jindřich (ed.): Archivy 
zrušených klášterů, č. 711, s. 140). 

479 Srov. CDM VII, č. 982, 26-28. Roku 1350 byl o tom pořízen zápis do zemských desk (Srov. ZDB I, č. 
165, s. 9). 

480 Srov. CDM VIII, č. 228, s. 174–175. 
481 Srov. Tamtéž, č. 227, s. 174. 
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Janovými bratranci, potomky Tobiášova bratra Jence z Meziříčí (1297–1335)482, byli 

Ješek z Meziříčí483 a Vznata z Křižanova. Starší Ješek měl syna Beneše († před r. 1358), 

který 6. prosince 1353 daroval spolu s bratry – Jindřichem, kanovníkem pražským a 

olomouckým, Janem z Náměště a Tobiášem, členem řádu křížovníků – žďárskému klášteru 

vesnice Babín, Vatín a Sazomín a také les Radonín u Žďáru.484 26. června téhož roku je 

Beneš z Meziříčí uveden mezi obránci žďárského cisterciáckého kláštera.485 

Vznata z Meziříčí a Křižanova († cca 1333) měl s manželkou Markétou syny Ješka, 

Vznatu a Tasa.486 Nejstarší Ješek z Křižanova a Meziříčí († 1381) zplodil s manželkou 

Jitkou čtyři syny,487 z nichž druhorozený Milota († 1420) nařídil 22. září 1406, aby jeho 

poddaný Štědroň odvedl do svátku sv. Václava žďárskému klášteru zadržované dávky ze 

svého dvora a půl lánu.488 

Moravský zemský hejtman Vznata z Lomnice a Meziříčí (1281–1339)489 měl syny 

Ješka z Lomnice (1339)490, Pročka z Deblína491 a Jence z Lomnice. Jenec z Lomnice a 

                                                 
482 Jenec (Jan) z Meziříčí je poprvé uveden v srpnu 1312 jako brněnský purkrabí (Srov. RBM III, č. 94, s. 

41). 21. března 1317 potvrdil olomoucký biskup Konrád žďárským cisterciákům právo na držbu 4,5 lánu 
půdy v Hruškách a Sazomíně, které jim daroval brněnský purkrabí a olomoucký komorník Jan z Meziříčí se 
svou manželkou Jitkou (Srov. Tamtéž, č. 362, s. 149). 27. ledna 1330 daroval Jenec žďárskému klášteru také 
20 lánů a dvůr se vším příslušenstvím v Trutmanicích (Trautmannsdorf) u Pavlovic (Srov. Tamtéž, č. 1614, s. 
632). 

483 Ješek (Jan) z Meziříčí (1321–1361) byl zřejmě Jencův nejmladší syn. Kromě synů Beneše, Jindřicha, 
Jana a Tobiáše – viz dále – měl patrně ještě dceru Kunku, která byla klariskou ve Znojmě (Srov. ŠEBÁNEK, 
Jindřich (ed.): Archivy zrušených klášterů I, č. 601, s. 117). Naposledy figuruje snad 28. června 1361 jako 
„Ješek ze Skuhrova“ mezi svědky rozsáhlé donace Mutiny a Sezemy z Dobrušky místnímu farnímu kostelu 
(Srov. LE I – Clemens BOROVÝ (ed.): Libri erectionum archidioecesis pragensis saeculo XIV. et XV. Liber 
I., Pragae 1873, č. 56, s. 31). 

484 Srov. CDM VIII, č. 239, s. 181–182. Téhož dne opat Jan V. s převorem Wernhardem a podpřevorem 
Leem slíbili, že ve svěřených vsích nebudou vybírat berni vyšší než 16 grošů a každý rok odslouží za pana 
Beneše z Meziříčí zádušní mši (Srov. Tamtéž, č. 240, s. 182). 

485 Srov. Tamtéž, č. 210, s. 165, 27. 
486 Srov. HOSÁK, Ladislav: Hrady, zámky a tvrze, s. 314. Viz také SEDLÁČEK, August: Meziřícký z 

Lomnice , in: OSN XVII, Praha 1901, s. 239. 
487 Kromě Miloty měl Ješek z Křižanova syna Jana, Jodoka/Jošta, Zikmunda (Srov. ZDB VII, č. 833, s. 

196) a také dceru Helenu, manželku Archleba z Myslibořic (Srov. ZDB VIII, č. 258, s. 230). 24. dubna 1417 
přivěsili Zikmund a Milota z Křižanova své pečeti ke smlouvě uzavřené mezi Čeňkem z Lipé a žďárským 
cisterciáckým klášterem o Novou ves a Hodíškov (Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 3, s. 373, 1. 13-14). 

488 Srov. STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung II, č. 81, s. 127–128. 
489 Vznata z Lomnice a Meziříčí byl nejmladším synem Tasa z Tasova (1277–1292) a Kateřiny z Deblína. 

Jeho staršími bratry byli Tas mladší z Lomnice a Tasova (1281–1300), jenž se oženil s Eufémií, dcerou 
Gerharda z Obřan a Jenec (1293). Srov. HOSÁK, Ladislav: Hrady, zámky a tvrze, s. 314. 

490 Ješek z Lomnice a Tasova se v pramenech objevuje pouze 13. září 1339, kdy společně s otcem a 
mladšími bratry Pročkem a Jencem daroval dominikánkám na Starém Brně zboží ve vsi Moutnice (Srov. 
CDM VII, č. 251, s. 182–183). 

491 Proček z Deblína a Lomnice (1339–1388) měl syna Jana/Jence, který je zmiňován v roce 1377 – viz 
ZDB VI, č. 527, s. 129. V lednu 1388 byl Jan již po smrti, protože Proček vedl před olomouckým soudem 
s Ješkem z Boskovic spor o majetek jeho „orphanae“ – tedy zřejmě pozůstalé dcery, své blíže nejmenované 
vnučky (Srov. BRANDL Vincenc (ed.): Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové I. 
Brunae 1872, č. 403, s. 70–71). Proček měl patrně ještě jednoho syna – Čeňka, který v roce 1406 přenechal 
bratranci Janovi z Lomnice hrad Louka s přilehlým zbožím, polovinu městečka Olešnice a další statky (Srov. 
ZDO VII, č. 215, s. 252). 
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Deblína (1339; † cca 1407) zplodil s chotí Markétou/Machnou tři dcery492 a také Jana 

staršího z Lomnice, Vaňka, Beneše a Čeňka z Deblína.493 Jan starší z Lomnice494 byl 

otcem Jana mladšího495, Václava z Meziříčí a Lomnice a Bohunky, provdané za Jana 

z Pernštejna.496  

Václav z Meziříčí a Lomnice měl s manželkou Kateřinou ze Šternberka497 syna Jana I. a 

dceru Bohunku. 27. února 1494 postoupil Jan I. z Lomnice († 1515)498 cisterciáckému 

klášteru ve Žďáru opravu na vsi Babín, Vetla, Sazomín, Vatín, Kotlasy a Pokojov i les 

Radonov výměnou za vesnici Kozlov s pustou tvrzí, dvorem a ostatním příslušenstvím.499 

                                                 
492 Jenec s Machnou měli dcery Machnu, Anežku a Kateřinu. Ty se roku 1406 postavily na odpor, když 

markrabě Jošt daroval a vložil Jankovi z Klenového do zemských desk věno jejich matky v Jestbořicích 
(Srov. ZDB VIII, č. 378, s. 237). Machna se provdala za Čeňka z Kunštátu a Louček (Srov. např. ZDB VII, č. 
632, s. 186). 

493 Vaněk, Beneš a Čeněk z Deblína a Lomnice vystupují poprvé 20. prosince 1388 spolu s bratrem, 
později Janem starším, u příležitosti vyhlášení landfrídu markrabími Joštem a Prokopem (Srov. CDM XI, č. 
529, s. 446, 11-12). Vaněk († 1412) po sobě zanechal dceru Annu, provdanou za Archleba z Lipiny (Srov. 
ZDO IX, č. 25–27, s. 333) a po Benešovi zůstala v roce 1418 vdova Anežka z Doubravice (Srov. ZDB XI, č. 
523, s. 321). Čeněk z Lomnice a Deblína je naposledy zaznamenán roku 1412, kdy se uvádí jako strýc Anny, 
z Lomnice, výše zmíněné Vaňkovy dcery (Srov. ZDB IX, č. 356, s. 274). 

494 Jan starší z Lomnice (1388–1448) zastával v letech 1415–1448 úřad nejvyššího komorníka brněnské 
cúdy (Srov. ZDB XI, č. 1, s. 289; ZDB XII, č. 812, s. 386). Roku 1447 odkoupil od Jiřího z Kravař a 
Strážnice meziříčské panství a městečko Tasov s patronátem ke dvěma tamním kostelům (Srov. Tamtéž, č. 
44, s. 364). 

495 Synem Jana mladšího z Lomnice († cca 1446; viz BRANDL Vincenc (ed.): Libri citationum et 
sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové III/1. Brunae 1878, č. 1021–1022, s. 224) byl Markvart, jenž 
naposledy vystupuje 14. dubna 1482 (Srov. ZDB XV – Tomáš KALINA (ed.): Moravské zemské desky 
1480–1566, II. Kraj brněnský, Praha 1950, č. 220, s. 25). Markvartův syn Vznata (Znata) pečetil 11. prosince 
1491 smlouvu žďárských cisterciáků s Vilémem a Vratislavem z Pernštejna o desátky v Zaječí, Pavlovicích a 
Kobylí i o opravě vesnic Bobrůvka a Dobrá Voda (Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 52, s. 415). Naposledy 
je zaznamenán patrně 28. února 1518 – Srov. ZDB XIX, č. 37, s. 159. 

496 Bohunka Meziříčská z Lomnice († před r. 1475) se za Jana z Pernštejna provdala po roce 1437 – Srov. 
VOREL, Petr: Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha: Rybka 
Publishers 20122, s. 51–52. Svému choti porodila syny Viléma († 1521), Jana († 1478/80) a Vratislava († 
1496) – viz Tamtéž, s. 284–285. 27. března 1492 vložili Vilém a Vratislav z Pernštejna žďárskému klášteru 
do zemských desk městečko Horní Bobrová s veškerým příslušenstvím (Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 
54, s. 416). 

497 Prvním manželem Kateřiny ze Šternberka byl Jan Telečský z Hradce († 1452; Srov. např. 
RYNEŠOVÁ, Blažena – PELIKÁN, Josef (edd.): Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka IV. 1449–1462 
(dále jen LL IV), Praha 1954, č. 498, s. 362), s nímž měla syny Heřmana a Jindřicha z Hradce. V lednu 1458 
jim v závěti odkázala želetavské panství. V tomtéž kšaftu přenechala svým dětem z druhého manželství 
Janovi I. a Bohunce z Lomnice po jejich zesnulém otci Václavovi († 1455; Srov. HOSÁK, Ladislav: Hrady, 
zámky a tvrze, s. 315) zboží v Meziříčí [Srov. Listiny Jindřicho – Hradecké z let 1388–1484 – František 
TISCHER (ed.), Jindřichův Hradec, 1888, in: AČ IX, č. 72, s. 306, odst. 1–2]. 21. září 1473 odkázali Jan a 
Bohunka z Lomnice nevlastnímu bratru Jindřichovi z Hradce zboží v Meziříčí a Náměšti (nad Oslavou). 
Srov. Tamtéž, č. 100, s. 335–336. 

498 Srov. HOSÁK, Ladislav: Hrady, zámky a tvrze, s. 315. Od roku 1492 byl komořím olomoucké cúdy - 

Srov. ZDO XIV – František MATĚJEK (ed.): Moravské zemské desky 1480–1566, II. Kraj olomoucký, Praha 
1947, č. 39, s. 66; č. 40, s. 67; č. 46, s. 68. Od roku 1496 zastával úřad nejvyššího hejtmana moravského 
markrabství (Srov. ZDO XVI, č. 1–2, s. 109). Jeho manželkou byla Markéta z Boskovic a Apolonie ze Ctěnic 
(Srov. ZDB XVII, č. 201, s. 115; ZDB XVIII, č. 3, s. 125).  

499 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 62, s. 422–423. Roku 1496 byla tato směna zaznamenána do 
zemských desk (Srov. ZDB XVII, č. 15–16, s. 80–81). 
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6. listopadu 1509 se na listině500 Oldřicha ze Zvole objevuje jako rukojmí (či ručitel) 

Václav II. z Lomnice, což byl patrně Janův nevlastní bratr501 stejně jako Štěpán z Lomnice, 

který roku 1492 dědičně získal od Jana z Kladné ves Krokočín u Velké Bíteše.502 Tuto ves 

i polovinu Radeniček503 přenechali Janovi 22. května 1486 žďárští cisterciáci výměnou za 

Olešínky.504 

                                                 
500 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 83, s. 442, 13. Listinou se potvrzuje, že Oldřich ze Zvole prodal 

žďárskému klášteru zvolské zboží za 500 uherských zlatých. 
501 Nelze jednoznačně určit, zda Jan a Václav z Lomnice byli vlastní či nevlastní bratři. Ve výše zmíněné 

závěti Kateřiny ze Šternberka se coby její děti uvádí pouze Jan I. a Bohunka z Lomnice – viz pozn. č. 497. 
Václav II. se píše také po Náměšti (nad Oslavou – viz  např. ZDB XVII, č. 162, s. 109) a vzhledem k tomu, 
že žil ještě v roce 1432 (Srov. ZDB XXIV, č. 63, s. 221), byl spíše nejmladším synem z předchozího 
manželství Václava I. 

502 Srov. ZDB XVI, č. 121, s. 46; DROŽ, Bedřich: Dějiny kláštera a města Žďáru na Moravě, s. 95. 
503 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 44, s. 404–405; ZDB XVI, č. 119–120, s. 46. Radeničky/Radenice 

leží přibližně 6 km na severozápad od Křižanova a 18 km na jihovýchod od Žďáru. 
504 Srov. ZDB XVI, č. 120. 
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5 MAJETKOVÉ POMĚRY ŽĎÁRSKÉHO KLÁŠTERA 

 
5.1 Hospodářská situace ve 2. polovině 14. století 

 
14. března 1351 přiznal Karel IV. žďárskému cisterciáckému klášteru právo na stříbrné 

doly v Počátkách i na veškeré s nimi spojené výnosy a požitky.505 26. července téhož roku 

dosvědčil chotěbořský plebán Heinlín z Plzně, že zdejší clo, vybrané každý pátý a desátý 

týden, náleží žďárskému klášteru. Zavázal se před samotným Karlem IV., že vybrané 

peníze předá žďárskému opatovi vždy o svátku sv. Markéty506 v domě moravského 

markraběte na Starém Městě pražském.507 28. července 1351 nařídil český panovník 

chotěbořským měšťanům, aby vrátili neprávem zadržované pozemky, které patřily 

zdejšímu farnímu kostelu.508 

1. května 1354 věnoval Tas ze Skuhrova509 žďárským řeholníkům horní510 právo 

v Petrovicích u Moravského Krumlova i desátky z tamních vinic, které koupil od jistého 

Vrchoslava za 80 hřiven pražských grošů.511 

25. ledna 1361 prodal Jindřich z Bítova a jeho bratři Hynek, Jan a Jiří klášteru za 

50 hřiven grošů vesnici Buňov u hradu Bítova s veškerým právem, příslušenstvím a 

požitky.512 

6. března 1365 prodal Mikuláš Hammerschmidt žďárským cisterciákům za 15 hřiven 

grošů dvůr513 v Hammermühle, který zdědil po svých příbuzných Heinlinu Veypankovi a 

Albertu Kreuzpurgerovi. 19. dubna téhož roku potvrdila městská rada v Jihlavě, že rybník 

v blízkosti Hammermühle patřil a nadále patří klášteru, proto jej již zmínění Heinlin 

                                                 
505 Srov. CDM VIII, č. 75, s. 43–44; ŠEBÁNEK, Jindřich (ed.): Archivy zrušených klášterů I, č. 718, s. 

142. 
506 13. července. 
507 Srov. STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung II, č. 58, s. 87–88; ŠEBÁNEK, Jindřich 

(ed.): Archivy zrušených klášterů moravských a slezských I, č. 723, s. 143. 
508 Srov. CDM VIII, č. 99, s. 64. Při chotěbořském farním kostele měli žďárští cisterciáci od roku 1267 

proboštství (Srov. CDB V/2, č. 498, s. 42–43). 
509 Tas ze Skuhrova (a Meziříčí) se poprvé objevuje 22. prosince 1317 jako svědek na listině zderazského 

kláštera s rodiči Jencem a Jitkou z Meziříčí, starším bratrem Vznatou († cca 1333) a strýcem Tobiášem 
z Tasova (Srov. CDM VI, č. 124, s. 94–95). V roce 1333 je dvakrát uvedena jeho dcera Jitka, která byla 
členkou kláštera klarisek ve Znojmě (Srov. RBM III, č. 2013, s. 784; taktéž ŠEBÁNEK, Jindřich (ed.): 
Archivy zrušených klášterů I, č. 591, s. 115; č. 601, s. 117). Naposledy je Tas zaznamenán 2. října 1348 
(Srov. CDM VII, č. 855, s. 618). 

510 Horní (horenské) či viničné právo – oprávnění k pěstování, zpracovávání a prodeji vína (Srov. 
Elektronický slovník staré češtiny, in: Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR: Vokabulář 
webový. [2015-01-05]. <http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx?hw=horní>). 

511 Srov. STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung II, č. 64, s. 96–97. 
512 Srov. CDM IX, č. 227. s. 163–164. 
513 Řečený dvůr se nacházel v areálu hamru, který sloužil také jako mlýn. Podle úmluvy nemělo být 

rozděleno nic, co ke dvoru patřilo – mimo les a v něm vytěžené dřevo (Srov. CDM IX, č. 394, s. 294, 10-12). 
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Veypank a Albert Kreuzpurger neprodali mistru Kuncmannovi, bývalému majiteli 

Hammermühle.514 

14. května 1366 daroval Zdeněk z Ronova žďárským mnichům čtyři kopy grošů.515 

Dále stanovil, že hamerník Oto z Velké Losenice bude klášteru platit úrok čtyři kopy 

grošů516 a tři kopy grošů za seno a trávu. Také místní Leopoldův statek bude klášterní 

vrchnosti pravidelně odvádět půl kopy a dva groše.517 

15. května 1368 došlo k vymezení hranic mezi lesy nejvyššího maršálka Jindřicha 

z Lipé a žďárských cisterciáků.518 Těm připadly souvislé hvozdy nalevo od cesty vedoucí 

z Bratroňovic519 kolem skály zvané „Bradla“520 do osady Vlčkovice521 u pramene říčky 

Fryšávky, odtud dále k „Bartoňově jámě“522 a od ní až k cestě vedoucí do Herálce523. 

Hranice pak pokračovala po cestě do Herálce až k lokalitě zvané „Bahnow“,524 odtud 

k prameni Svratky – Stříbrné studánce pod Žákovou horou a dále pak po jeho proudu až 

k břehu Svratky a odtud dále lesní cestou až k potoku Břímovka – Švarcava.525 

                                                 
514 Srov. Tamtéž, č. 396, s. 295. Kuncmann od nich odkoupil zpět jednu část Hammermühle – tvrz  

s usedlostí (snad pro majitele dolů) – Srov. Tamtéž. Viz také ZEMEK, Metoděj – BARTUŠEK, Antonín: 
Dějiny Žďáru nad Sázavou I, s. 121. 

515 Srov. CDM IX, č. 430, s. 340–341. S touto sumou uložil řeholníkům odsloužit: každodenní mši za 
spásu své duše u oltáře sv. Bartoloměje v konventním chrámu a každoroční anniversarium třetí den po svátku 
sv. Doroty (9. února) za jeho rodiče Smila a Annu z Ronova a sourozence Hynka, Smila, Elišku a Markétu 
(Srov. STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung II, č. 69, s. 102). Zmíněné čtyři kopy grošů, které 
mnichům předá losenický farář nebo rychtář, budou rozděleny na půl, přičemž ze dvou kop budou zaplaceny 
výdaje za odsloužení výše uvedených mší. Na mši bylo vyhrazeno vždy 20 grošů. Zbylé dvě kopy byly 
určeny na výroční zádušní mši za prarodiče Hynka a Elišku, jejich syna Hynka a dceru Anežku, která se měla 
konat vždy první pátek po Velikonocích. Na jednu mši bylo vyhrazeno rovněž 20 grošů (Srov. Tamtéž, s. 
103). 

516 Srov. Tamtéž, s. 102. Pokud by se ve Velké Losenici přestala těžit železná ruda, měl se z hamru stát 
mlýn či hospodářský dvůr, ze kterého bude klášter dostávat pravidelný příjem (Srov. Tamtéž, s. 103). 

517 Srov. Tamtéž, s. 102. 
518 Srov. CDM X, č. 42, s. 33–35; STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung II, č. 72, s. 110–

112. Všechny lesy situované nalevo od zmíněných cest měly patřit klášteru a lesy na opačné straně náležely 
panu Jindřichovi z Lipé. 

519 Zaniklá vesnice, která se nacházela asi 6 km na severovýchod od Žďáru mezi Lhotkou a Skleným. 
Srov. ZEMEK, Metoděj – BARTUŠEK, Antonín: Dějiny Žďáru nad Sázavou I, s. 67. 

520 Mohlo jít o dnešní Brožovu skalku (786 m. n.m), situovanou přibližně 2 km na západ od dnešní 
Fryšavy pod Žákovou horou a 3 km na severovýchod od osady Bratroňovice, nebo o Hudeckou skalku 
(779 m. n.m.), vzdálenou necelý kilometr mírně na severozápad od Brožovy skalky. 

521 Zaniklá osada přibližně 9 km na severovýchod od Žďáru a 2 km na severozápad od Fryšavy pod 
Žákovou horou. 

522 V úvahu přichází nejspíše dnešní Starý důl, vzdálený necelý kilometr severozápadně od Vlčkovic a asi 
1,7 km na sever od Brožovy skalky. 

523 Větší dlážděná cesta vedoucí do Herálce se nacházela přibližně 2 km na jihovýchod od Vlčkovic a 
necelého půl kilometru od Fryšavy pod Žákovou horou. 

524 K lokalitě „Černá Bahna“ – jednomu z pramenišť potoka Břímovka, ležící napravo od herálecké cesty. 
Od Fryšavy je vzdušnou čarou vzdálena 3 km na severozápad a po zmíněné cestě do Herálce necelých 
4,5 km na severozápad. Od Vlčkovic ležela na severovýchod, asi 1,5 km vzdušnou čarou. 

525 Žákova hora (836 m. n.m.) leží přibližně 11 km severovýchodně od Žďáru nad Sázavou. Od ní, zhruba 
půl kilometru na jihovýchod, se nachází Stříbrná studánka, kde pramení řeka Svratka. Asi 1,7 km 
severozápadně po proudu tohoto pramene vede od břehu Svratky lesní cesta na vrchol Devět skal. Po ní se 
necelé 2 km východním směrem dojde k dalšímu prameni potoka Břímovka. 
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11. července 1390 se žďárský opat Mikuláš IV. spolu s převorem, podpřevorem a 

pokladníkem zavázali, že – z rozhodnutí a nařízení moravského markraběte Jošta – splatí 

abatyši a klášteru cisterciaček v Oslavanech v plné výši a najednou dluh 100 hřiven 

grošů.526 

21. února 1393 nařídil pražský oficiál Mikuláš Puchník faráři Bohuňkovi z Blučiny, aby 

žďárským cisterciákům odevzdal neprávem zadržovanou třetinu desátků z místních vinic. 

Navíc mu přikázal zaplatit 120 grošů za výlohy u soudu.527 

18. května 1395 inkorporoval528 papež Bonifác IX. žďárskému klášteru farní kostel ve 

Žďáru, Horní Bobrové, Blučině a Zaječí.529 Důvodem byla žádost ze strany členů 

početného konventu, jehož celkový roční příjem nepřesahoval 50 hřiven stříbra530, přičemž 

zde byly nepoměrně vyšší výdaje za sloužení mší, poskytování pohostinnosti i charitativní 

a jinou církevně – správní činnost.531 

 

5.2 Majetek kláštera dle urbáře z roku 1407 
 

Tento první urbář žďárského cisterciáckého kláštera je nejstarším – jak církevním, tak i 

světským dokumentem svého druhu na Moravě.532 Sepsal jej sklepmistr bratr Mikuláš, 

který potřebné údaje o majetku klášterních poddaných získal s pomocí rychtářů, konšelů i 

prostřednictvím starších městeček a vesnic na území žďárského panství.533 

Centrum klášterního panství tvořilo pochopitelně městečko Žďár a k němu přilehlé 

vesnice směrem na severovýchod. Hned v sousedství to bylo Vysoké534 a od něj asi 2,5 km 

                                                 
526 Srov. CDM XI, č. 604, s. 526–527. 12. července 1392 oznámila abatyše Anežka z Oslavan 

s převorkou Dorotheou, podpřevorkou Alžbětou a sklepnicí Eufémií, že žďárský opat a jeho klášter zaplatili 
jejich konventu celou zmíněnou sumu, čímž jsou svého závazku zproštěni (Srov. STEINBACH, Otto (ed.): 
Diplomatische Sammlung II, č. 74, s. 114–115). 

527 Srov. CDM XII, č. 124, s. 105–106. 
528 Inkorporace – z latinského incorporatio = přičlenění, přivtělení – např. jedné farnosti k jiné (círk.). 

Srov. Inkorporace, in: Slovník cizích slov – Ladislav REJMAN (ed.), Praha: Státní pedagogické 
nakladatelství 1966, s. 202. 

529 Srov. CDM XII, č. 256, s. 244–245. Uvedené kostely, k nimž měli žďárští cisterciáci patronátní právo, 
odváděly klášteru 40 hřiven stříbra (Srov. Tamtéž, s. 244, 13.15). 

530 Srov. Tamtéž, s. 244, 15-17. 
531 Srov. Tamtéž, 6-12. 
532 Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 10. 
533 Srov. Tamtéž, s. 86 – překlad latinského úvodu. 
534 Ve Vysokém bylo celkem 14 usedlostí – včetně svobodné rychty, tedy v průměru 98 obyvatel. K obci 

náležela půda o výměře 26,5 prutu – téměř 2,7 lánu. Kromě peněžních dávek zde byla povinnost odvádět 
z jednoho prutu 3 měřice ovsa – Srov. Tamtéž, s. 70–72 (folium 9b–11a). V sousedních Počítkách odváděli 
rovněž po třech měřicích ovsa z prutu, přičemž 1 měřice moravská odpovídala asi 53,6 l (Srov. Měřice, in: 
CHVOJKA, Miloš – SKÁLA, Jiří: Malý slovník jednotek měření, Praha: Mladá fronta 1982, s. 158). První 

urbář zaznamenává v Počítkách taktéž 14 usedlostí a celkem 22 prutů. [Srov. ZEMEK, Metoděj – 

POHANKA Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 72–73 (folium 11b–12b)]. Z Vysokého klášterní vrchnost 
ročně vybrala celkem 5 kop, 11 grošů a 5 peněz, což byl v bezprostředním okolí – kromě Žďáru, nejvyšší 
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na východ vzdálená Lhotka. V té, dle prvního urbáře, bylo 13 usedlostí, což průměrně535 

činilo 91 obyvatel.536 3 km na sever od Lhotky a přibližně 3,5 km na severovýchod od 

Počítek leželo Sklené.537 Výměra půdy se zde, stejně jako ve Lhotce,538 udává v lánech.539 

6 km jihovýchodním směrem od Žďáru leží Jámy, kde na počátku 15. století žilo 

31 usedlíků.540 Bylo zde 5 celoláníků – včetně rychtáře, kteří platili 16 grošů dvakrát 

ročně541, 20 půlláníků odvádějících dvakrát do roka 8 grošů, čtyři čtvrtláníci platící v obou 

lhůtách 4 groše a dva majitelé podsedku, z nichž jeden platil po groši a u druhého není 

výše nájmu uvedena.542 Roční příjem kláštera zde činil celkem 9 kop a 12 grošů.543 

Přibližně 6 km mírně na severovýchod od Jam se nachází Nová Ves. Tam bylo 26 usedlostí 

a přibližně 180 obyvatel.544 14 usedlostí vlastnilo půllán, z něhož se dvakrát ročně platilo 

12 grošů, tři usedlíci měli 1 ½ čtvrti, z níž dvakrát ročně platili 8, 9 a 10,5 groše, dva 

obdělávali čtvrt lánu a platili 6 grošů a byla zde i jedna pustá čtvrť s podsedkem, z níž obec 

odváděla 7,5 groše.545 

Ve Slavkovicích, vzdálených necelých 4,5 km severozápadně od Nové Vsi, bylo 

16 usedlostí včetně mlýna a žilo zde v průměru 112 obyvatel.546 Necelé 2 km na sever od 

Slavkovic jsou Radňovice,547 odkud klášteru plynul druhý nejnižší roční příjem – 

                                                                                                                                                    
příjem. Nejmenší roční zisk, jak v této oblasti, tak i na celém panství – 37 grošů a 5 peněz, pocházel 
z Počítek (Srov. Tamtéž, tabulka na s. 28). 

535 Za předpokladu, že na jednu usedlost připadalo 7 osob (Srov. Tamtéž, s. 16). 
536 Srov. Tamtéž, s. 73–74 (folium 13a–13b). 
537 Ve Skleném ležícím 7 km na severovýchod od Žďáru bylo celkem 11 usedlostí, z čehož tři byly pusté 

– dočasně neobydlené – a žilo zde v průměru 56 obyvatel. Srov. Tamtéž, s. 74–75 (folium 14a–14b). 
538 Ve Lhotce vlastnilo 7 usedlostí po čtvrtině lánu, jeden obyvatel měl tři čtvrtě lánu, mlynář vlastnil 

½ čtvrti = osminu lánu (0,125 lánu), další usedlík 1 ½ čtvrti – tj. tři osminy (= 0,375 lánu), další půl lánu a u 
dvou usedlostí není udána výměra půdy [Srov. Tamtéž, s. 73–74 (folium 13a–13b)]. Ve Skleném vlastnilo 
8 usedlíků po čtvrt lánu, tři po půl lánu a jedna tři čtvrtě (0,75) lánu. Ve Lhotce se platilo z každé čtvrti po 
2,5 groších, ve Skleném ze čtvrti po 3,5 groších (Srov. Tamtéž, s. 73–74). 

539 Lán – staročeská jednotka plošného obsahu, odpovídající přibližně 17–28 ha (např. zemský lán = cca 
18,16 ha, selský lán = cca 18,62 ha). 1 lán se dělil na 4 čtvrti (= 0,25 lánu) – CHVOJKA, Miloš – SKÁLA, 
Jiří: Malý slovník jednotek měření, s. 140. 

540 Tedy v průměru 217 obyvatel. (Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA,  Josef: Nejstarší žďárské 
urbáře, s. 17). 

541 Na svátek sv. Jiří (24. dubna) a sv. Václava (28. září). 
542 Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 78–79 (folium 19b– 21a). 

Z každého lánu se rovněž dávalo jedno kuře a 20 vajec – Srov. Tamtéž, s. 79 (folium 21a). 
543 Srov. Tamtéž, tabulka na s. 28. 
544 Srov. Tamtéž, s. 17. 
545 Klášter zde ročně vybral 7 kop, 23 grošů a 3,5 penízu (Srov. Tamtéž, tabulka na s. 28). Dále zde bylo 

pět podsedníků, kteří platili dvakrát do roka 1,5 groše a dva majitelé půl podsedku, kteří odváděli 1,5 groše 
za rok – Srov. Tamtéž, s. 75–76 (folium 15a–16b). 

546 Srov. Tamtéž, s. 14, 17. Bylo zde 9 čtvrtláníků, kteří odváděli 1,5 groše na sv. Jiří a na sv. Václava 
5,5 groše, 4 půlláníci platící 3 a 11 grošů, dva vlastníci 1 ½ čtvrti s nájemným ve výši 2 gr. 3 hal. a 8 gr. 3 hal 
a jeden majitel půl čtvrti s činží 10 hal na jaře a 2 gr 10 hal na podzim. Srov. Tamtéž, s. 76–77 (folium 16b–
18a). 

547 První urbář zde uvádí 14 usedlostí, tedy průměrně 98 obyvatel (Srov. Tamtéž, s. 14, 17). Z toho 
6 usedlíků vlastnilo půl čtvrti, 7 čtvrt lánu a jeden měl podsedek (Srov. Tamtéž, tabulka výměry usedlostí na 
s. 22). 
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66 grošů.548 Přibližně 4 km na jih od Nové Vsi leží Radešínská Svratka, kde bylo v roce 

1407 zaznamenáno 19 usedlostí.549 Odtud dostával klášter dvakrát ročně příjem ve výši 

1 kopy a 36 grošů.550 

Asi 4,5 km mírně na jihovýchod od Radešínské Svratky se rozkládá Dolní Bobrová.551 

Zde se nacházelo 47 usedlostí, což v průměru znamenalo 329 obyvatel.552 I zde žil pouze 

jeden celoláník, který platil klášteru 17 grošů dvakrát za rok, dva držitelé ¾ lánu553, 

11 půlláníků odvádějících dvakrát ročně 5 grošů a 15 čtvrtláníků s nájemným 4 groše 

3 haléře na sv. Jiří a 4 groše 2 peníze554 na sv. Václava.555 Mezi chudší obyvatele patřili 

dva vlastníci 2 podsedků, kteří v obou lhůtách platili 2 groše, 18 podsedníků odvádějících 

v každém termínu 1 groš a 4 držitelé půl podsedku s nájemným ½ groše dvakrát ročně.556 

Přibližně 6,5 km na jihozápad od Dolní Bobrové leží ves Rousměrov557, kde se 

počátkem 15. století nacházelo 9 usedlostí, tedy průměrně 63 obyvatel.558 Stejný průměrný 

                                                 
548 Srov. Tamtéž, tabulka na s. 28. Ze čtvrtlánu se platilo dvakrát ročně 1,5 groše, z půl čtvrti 1 groš a 

z podsedku půl groše – Srov. Tamtéž, s. 77–78 (folium 18a–19a). Někteří spláceli podzimní úrok také o sv. 
Havlu – 16. října. Radňovičtí také odváděli z jedné čtvrti 3,5 měřice žita a stejně tolik ovsa, z půl čtvrti 
2,5 měřice žita a stejně i ovsa, po 1 ¼ měřici obojího z podsedku a jeden majitel půl čtvrti dával obojího po 
2 měřicích (Srov. Tamtéž, s. 77–78). 

549 8 z nich vlastnilo půl čtvrti, ze které v každém termínu platilo 2 groše, 6 usedlíků obdělávalo čtrvrtlán, 
z něhož v obou lhůtách odváděli 4 nebo 5 grošů, rychtář vlastnil 1 ½ čtvrti (= 0,375 lánu), přičemž dvakrát 
ročně platil 6 grošů. Byli zde dva mlynáři, z nichž jednomu patřil půllán, ze kterého odváděl 16 grošů ročně. 
Další obyvatel měl ¾ lánu s nájemným 12 grošů v obou lhůtách a jednomu patřilo 5/8 – tedy 0,625 lánu, 
z nichž dvakrát ročně platil 10 grošů. Pouze jedna usedlost vlastnila celý lán, jehož nájem v obou termínech 
činil 16 grošů [Srov. Tamtéž, s. 79–80 (folium 20a–22a)]. Viz také Tabulka výměry usedlostí, s. 22. 

550 Srov. Tamtéž, tabulka na s. 28. 
551 V prvním žďárském urbáři je nadepsána jen jako Bobrová, ale jedná se Dolní Bobrovou, o níž první 

písemná zmínka, v souvislosti s Mirošovem, pochází z roku 1338 (Srov. RBM IV, č. 621, s. 240). V urbáři 
z roku 1462 je uváděna jako městečko (Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské 
urbáře, s. 81, pozn. č. 1; s. 111). 

552 Srov. Tamtéž, s. 14, 17. 
553 U jednoho činil nájem v obou termínech 12 grošů 5 peněz (Srov. Tamtéž, s. 82, folium 25a) .Druhý 

vlastnil 3 čtvrti v lokalitě Bítovec, z nichž odváděl jednou za rok 15 grošů (Srov. Tamtéž, s. 81, folium 23a). 
554 Peníz – drobná jednostranná mince ražená od roku 1384, známá také jako peníz s čtyřrázem, jímž se 

platilo do roku 1450. Byl sedminou pražského groše a dělil se na 2 haléře s čtyřrázem (Srov. PETRÁŇ, 

Zdeněk – RADOMĚRSKÝ, Pavel: Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky, s. 166–
167; 82–83). P roce 1450 se začal razit tzv. kruhový peníz, jehož polovinou byl haléř bez čtyřrázu. 1 pražský 
groš se dělil na 7 kruhových peněz – Srov. Tamtéž, s. 120–121; 83. 

555 Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 80–83 (folium 22b–26b). 
556 Srov. Tamtéž. 
557 První zmínka o něm pochází z 27. června 1348, kdy se objevuje pod názvem „Crewczendorf“ (Srov. 

CDM VII, č. 815, s. 591–592). První žďárský urbář jej uvádí jako „Rousmirov“ – Srov. ZEMEK, Metoděj – 

POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 84–85 (folium 27b–28a). 
558 Srov. Tamtéž, s. 14, 17. Ke dvěma zdejším usedlostem náležel čtvrtlán, z něhož se dvakrát ročně 

platily 2 groše a zbývajících 7 usedlostí drželo půllán, ze kterého byly v obou termínech odváděny 4 groše – 
Srov. Tamtéž, s. 84–85. 
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počet obyvatel je zaznamenán také v Mirošově559, vzdáleném asi 3 km na jihovýchod od 

Dolní Bobrové.560 Necelých 2,5 km na sever od Mirošova leží Olešínky.561 

Na konci prvního klášterního urbáře se nachází sumář562, kde jsou zapsány souhrnné 

roční příjmy z městečka Křižanov563 a také ze vsi Jívoví564 a Dobrá Voda.565 

 

5.3 Hospodářský úpadek v době pohusitské 
 

7. prosince 1436 pohnali žďárští cisterciáci, v čele s opatem Janem VII., před soud 

Heníka z Valdštejna a Židlochovic kvůli přivlastnění vinných a obilných desátků 

v Blučině.566 13. dubna 1439 potvrdil král Albrecht II. patronátní právo žďárského kláštera 

na kostel v Blučině, udělené v září 1284 králem Václavem II. a v lednu 1288 jeho 

manželkou Gutou.567 31. května 1437 pohnali řeholníci z 1200 hřiven grošů Jana 

z Meziříčí a Křižanova, který neoprávněně držel půl městečka Křižanova a také vesnice 

Dobrá Voda, Jívoví, Pikárec a Rousměrov patřící klášteru.568 

                                                 
559 Mirošov je poprvé zmíněn 3. listopadu 1338, kdy vedl dolnobobrovský plebán Bušek spor o místní 

desátky s komturem špitálu sv. Ducha na Starém Brně (Srov. CDM VII, č. 217, s. 155–156). 
560 Jeden z 9 majitelů zdejších usedlostí držel lán s nájemným 10 grošů dvakrát ročně a 8 zbývajících 

mělo půllán, z něhož v obou lhůtách platili 4 groše – Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší 
žďárské urbáře, s. 83–84 (folium 26b–27a). 

561 Zde první urbář zaznamenává usedlost se 2 lány, odvádějící dvakrát ročně 24 grošů a dvůr s ročním 
nájemným 1 kopa 4 groše – tedy 64 grošů. Srov. Tamtéž, s. 84 (folium 27a–27b). 

562 Srov. Tamtéž, s. 85–86 (folium 28b–29b). 
563 Svatojirský úrok z křižanovských polností činil celkem 83 grošů 4 peníze (= 1 kopa 23 grošů a 

4 peníze) a souhrnný svatováclavský úrok byl 96 grošů – tedy 1,5 kopy a 6 grošů. Roční nájemné z obce 
(purkrechtu) činilo 4 kopy 40 grošů a 2 peníze na sv. Jiří a 3 kopy 53 grošů a 5 peněz na sv. Václava – Srov. 
Tamtéž, s. 85 (folium 28b). Sedm zdejších podsedků bylo opatem platebních povinností zproštěno a čtyři 
držitelé půl-domu odváděli ročně 2 peníze [Srov. Tamtéž, s. 85 (folium 29a)]. 

564 Jívoví, ležící přibližně 2,5 km na severozápad od Křižanova, darovali žďárskému klášteru v dubnu 
1287, společně s Horním Křižanovem, Anežka z Obřan a její manžel Vítek ze Švábenic – Srov. RBM II, č. 
1631, s. 700. Zde klášterní vrchnost každoročně vybrala z polností 2,5 kopy a 3 groše (= 153 grošů) na sv. 
Jiří a necelé 3 kopy – 172 grošů na sv. Václava [Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší 
žďárské urbáře, s. 86 (folium 29a)]. 

565 Dobrá Voda, vzdálená necelé 4 km mírně severozápadně od Křižanova a asi 2,5 km jihozápadně od 
Jívoví, byla v držení žďárského kláštera od jeho prvopočátků – Srov. CDB IV/1, č. 259, s. 440, 30. První 
klášterní urbář v této vsi zaznamenává souhrnný svatojirský úrok ve výši 88,5 groše a svatováclavský úrok 
2 kopy a 13 grošů (= 133 grošů). Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 
86 (folium 29a–29b). 

566 Srov. BRANDL Vincenc (ed.): Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové III/1, 
č. 533, s. 109. 8. září 1446 vrátil Heník klášteru tyto desátky, přičemž opat Jan VIII. slíbil, že na něm nebude 
zpětně vymáhat až dosud zadržované požitky (Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 9, s. 377, 6-12; DROŽ, 
Bedřich: Dějiny kláštera a města Žďáru na Moravě, s. 89). 

567 Srov. ŠEBÁNEK, Jindřich (ed.): Archivy zrušených klášterů, č. 1321, s. 278; č. 293, s. 53 a č. 316–
317, s. 58–59. 

568 Srov. BRANDL Vincenc (ed.): Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové III/1, 
č. 697, s. 151–152. Ze stejného důvodu byl půhon opakován ještě 12. července téhož roku – Srov. Tamtéž, č. 
255, s. 172. 
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Roku 1440 prodal klášter jistému Jakubovi Prostřední mlýn ve Žďáru.569 V lednu 1444 

prodali cisterciáci rychtářství ve Skleném s jedním lánem a svobodnou krčmou blíže 

neznámému Blažeji, jeho manželce Anně a dvěma synům za 2 kopy grošů na dobu jejich 

životů.570 24. dubna 1445 prodal žďárský opat Jan VIII. Matějovi ze Svratky a jeho třem 

synům na dobu jejich životů polovinu vesnice Bory571 s rychtou, mlýnem a ostatním 

příslušenstvím za 10,5 kopy grošů.572 

10. května 1447 pohnali žďárští cisterciáci Perchtolda z Lipé pro zadržování obilných 

desátků v Zaječí a Kobylí573 a ze 100 hřiven grošů kvůli neoprávněnému přivlastnění 

deseti hřiven grošů ročního platu v městečku Bělá.574 3. června téhož roku vymáhal naopak 

na klášteru Václav Hecht z Rosic 300 hřiven grošů kvůli neodvádění komorního platu 

z Kučerova.575 

24. června 1448 prodali žďárští řeholníci na 70 let Mikulášovi Bystřici z Onic a Milonic 

a jeho dědicům za 60 kop grošů pustou ves Hrušky s veškerým příslušenstvím, kromě 

práva vybírat zemskou berni.576  

24. června 1453 pronajal opat Beneš I. panoši Buzkovi a jeho potomkům na věčné časy 

klášterní dvůr v Radešíně577 i s příslušenstvím za 50 českých grošů ročně.578 28. září téhož 

roku byla pronajata pustá osada Babín579 hamerníku Hanušovi ze Šlakhamru a jeho 

dědicům za kopu580 českých grošů ročně. 

21. listopadu 1457 prodali opat Beneš a kněz Pavel, zastupující převora Jana, rytíři 

Mikulášovi z Buchovic a jeho potomkům za 50 kop grošů rychtářství ve Vojnově Městci 

(Mynichsperku) se všemi právy, místní pivovar, lázně i řemeslníky581 a dále zdejší tvrz se 

                                                 
569 Srov. STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung I, s. 192–193. 
570 Srov. STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung II, č. 93, s. 141–143. 
571 Vesnice 16,5 km na jihovýchod od Žďáru a 7 km na severozápad od Křižanova. 
572 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 6, s. 375. 
573 Srov. BRANDL Vincenc (ed.): Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové III/1, 

č. 5, s. 280–281. 
574 Srov. Tamtéž, č. 6, s. 281.  
575 Srov. Tamtéž, č. 972, s. 603. 
576 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 12, s. 379–380. 31. srpna 1465 Mikuláš z Onic tuto ves postoupil 

na věčné časy písaři Václavovi z Koryčan a jeho dědicům – Srov. Tamtéž, č. 20, s. 386. 
577 Vesnice ležící necelých 2,5 km na západ od Dolní Bobrové a 4 km na severovýchod od Rousměrova. 
578 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 16, s. 382–383. 
579 Srov. Tamtéž, č. 18, s. 384; STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische Sammlung II, č. 101, s. 153–154. 
580 Kopa = 60 kusů – Srov. CHVOJKA, Miloš – SKÁLA, Jiří: Malý slovník jednotek měření, s. 134. 

Kopa grošů (sexagena grossorum) čítala v Čechách 60 a na Moravě 64, výjimečně 62 pražských grošů. 
(Srov. PETRÁŇ, Zdeněk – RADOMĚRSKÝ, Pavel: Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské 
numismatiky, s. 114). 

581 Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 19, s. 385, 1-4. 11-15. 



 72 

třemi svobodnými lány, dvorem, sadem, lukami a rybníky.582 V případě prodeje si klášter 

vyhradil předkupní583 právo. 

 

5.4 Stav klášterního majetku podle urbáře z roku 1462 a 1483 
 

V klášterním urbáři z roku 1462 je první zmínka o Polničce584, kde žilo v průměru 

77 obyvatel.585 Roku 1483 se zde nacházelo rovněž 11 usedlostí, přičemž 6 obdělávalo 

čtvrtinu lánu, k další patřily 3/8586 lánu, dvě vlastnily půllán, jedna ¾ lánu587 a rychtář celý 

lán.588 3 km na severovýchod od Polničky leží Světnov589, kde druhý žďárský urbář 

zaznamenává 20 a třetí 23 usedlostí.590 Podle třetího urbáře vlastnilo 7 zdejších usedlostí 

1 prut, z nějž na sv. Jiří odváděly 1 groš, dalších 11 usedlíků drželo 2 pruty s nájemným 

2 nebo 4 groše, další obyvatel měl 2,5 prutu a platil 2,5 groše, usedlost se 3 pruty odváděla 

ročně 3 groše, místní podsedek 1 groš a mlynář platil ze 4 prutů 10 grošů.591 Přibližně 

2,7 km na jihozápad od Světnova a necelé 4 km na sever od Žďáru leží Stržanov, poprvé 

zaznamenaný v urbáři z roku 1483592, kde se nacházelo celkem 15 usedlostí. 11 z nich 

obdělávalo čtvrtlán a zbývající 4 půl lánu.593 

                                                 
582 Srov. Tamtéž, 5-9. 
583 Prodávající musí nabídnout městecké zboží nejprve žďárskému klášteru a teprve, když ten o ně 

neprojeví zájem, je může prodat, zastavit nebo směnit, s kýmkoli bude chtít – Srov. Tamtéž, 25-29. 
584 Polnička leží 5 km na sever od Žďáru. Podle druhého urbáře zde převažovalo německé obyvatelstvo, 

protože podzimní úrok byl odváděn na svátek archanděla Michaela (29. září), což dosvědčuje snad i latinský 
zápis místního úroku – Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 99 (folium 
55b–56a). 

585 V roce 1462 zde bylo 11 usedlostí, z nichž 7 vlastnilo čtvrtlán, ze kterého se na sv. Jiří platily 4 a na 
sv. Michala 3 groše, jeden obyvatel držel 1 ½ čtvrti, z níž odváděl 6 grošů na sv. Jiří a 4 groše na sv. Michala, 
dále zde byli 3 půlláníci s nájemným 8 grošů na jaře a 6 grošů na podzim a rychtář obdělával lán, přičemž 
odváděl 10 grošů dvakrát ročně – Srov. Tamtéž, s. 99 (folium 55b–56a).  

586 Tedy 1 ½ čtvrti lánu. 
587 Přesněji řečeno půllán a k tomu pustou čtvrť (Srov. Tamtéž, s. 20), přičemž z půllánu majitel platil 8 a 

6 grošů a z pusté čtvrti 4 groše na sv. Jiří a 3 groše na sv. Václava – Srov. Tamtéž, s. 121 (folium 87a). 
588 U ostatních usedlostí zůstává výše úroků stejná jako ve druhém klášterním urbáři. Srov. Tamtéž. Podle 

druhého urbáře zde klášter na sv. Jiří vybral celkem 1 kopu 8 grošů a na sv. Michala 56 grošů, podle třetího 
urbáře 68 grošů na sv. Jiří a 53 grošů na sv. Václava. Srov. Tamtéž, s. 29–30. 

589 První písemná zmínka o Světnovu pochází z 9. září 1366, kdy došlo k vymezení hranic mezi lesy 
nejvyššího maršálka Jindřicha z Lipé a žďárského kláštera – Srov. CDM IX, č. 448, s. 363, 15. 

590 Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 17. Roku 1462 vlastnilo 
8 zdejších usedlostí po prutu (= 0,1 lánu), ze kterého klášteru odváděly na sv. Jiří 1 groš, dalších 9 mělo po 
dvou prutech, z nichž se ve stejném termínu platily 2 groše, jedna usedlost držela 2,5 prutu s roční činží 
2,5 groše, majitel 3 prutů odváděl jednou za rok 3 groše a z místního podsedku byl dvakrát do roka placen 
1 groš. Žil zde také mlynář, který platil dvakrát ročně 10 grošů. Na sv. Václava se z prutu odváděly 3 měřice 
ovsa a jedno kuře, ze 2 prutů 6 měřic ovsa a dvě kuřata, ze 2,5 prutu 7,5 měřice ovsa a 2,5 kuřete a ze 3 prutů 
tři kuřata a 9 měřic ovsa – Srov. Tamtéž, s. 96–97 (folium 50a–51a). Svatojirský úrok zde činil celkem 
42 grošů a 3,5 penízu – Srov. Tamtéž, s. 29. 

591 Srov. Tamtéž, s. 121–122 (folium 87b–88a). Místní pila odváděla ročně 20 grošů – viz Tamtéž, s. 122 
(folium 87b). 

592 Zde nadepsán „Strczanow“ – Srov. Tamtéž, s. 120 (folium 86a). 
593 Srov. Tamtéž, s. 120–121 (folium 86b). Svatojirský úrok ze čtvrtlánu činil 3 a svatováclavský úrok 

4 groše, majitelé půllánu platili 6 grošů na sv. Jiří a 8 grošů na sv. Václava – viz Tamtéž. V této vsi klášter 
vybral celkem 57 grošů na sv. Jiří a 1 kopu 16 grošů = 76 grošů na sv. Václava – Srov. Tamtéž, s. 30. 
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Ve Vysokém, vzdáleném asi 3,2 km na jihovýchod od Stržanova, žilo roku 1462 patnáct 

usedlíků, z nichž dva drželi po 1 prutu polí a odváděli na sv. Jiří i na sv. Václava 8 peněz, 

další čtyři vlastnili po 1,5 prutu a v obou lhůtách platili 12,5 penízu594, dva 

obhospodařovali po 2 prutech, z nichž dvakrát ročně odváděli 16 peněz, jeden obyvatel 

držel 2,5 prutu s činží 20 peněz595 v obou termínech, dva měli po 3 prutech, z nichž úrok 

na jaře i na podzim činil 3 groše a 3 peníze a byli tu tři držitelé 4 prutů, z nichž každý platil 

dvakrát do roka 4 groše a 4 peníze.596  

V Jiříkovicích,597 vzdálených 2 km východně od Lhotky598a 4 km na jihovýchod od 

Skleného599, udává census z roku 1462 celkem 10 usedlostí, z čehož 7 obdělávalo 1 čtvrť a 

platilo dvakrát do roka 1 groš, jeden usedlík měl půl čtvrti a na sv. Jiří i na sv. Václava 

odváděl půl groše600 a zbývající dva drželi 1 ½ čtvrti, ze které platili dvakrát ročně 

1,5 groše.601 

Přibližně 1,7 km na západ od Radešínské Svratky a necelých 6 km na severozápad od 

Dolní Bobrové leží ves Řečice. Poprvé je zmíněna urbářem z roku 1462, který zde 

zaznamenává 17 usedlostí vlastnících půllán a jednoho obyvatele s podsedkem.602 Necelé 

                                                                                                                                                    
24. ledna 1484 prodali cisterciáci stržanovské rychtářství za 6 uherských zlatých panu Mikulášovi, jeho 
bratru Valentinovi, manželce a dceři na dobu jejich životů. Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 36, s. 397–
398. 

594 1 groš a 5,5 penízu, nebo také 2 groše bez 3 haléřů – viz Tamtéž, s. 94 (folium 48b). 
595 2 groše a 6 peněz. 
596 Srov. Tamtéž, s. 94–95 (folium 48b–49a). Žili zde i dva majitelé podsedku, přičemž jeden platil 

dvakrát do roka 3 peníze a druhý 4 peníze – viz. Tamtéž. V urbáři z roku 1483 je zaznamenán pouze jeden 
podsedek odvádějící dvakrát ročně 4 peníze. Počet dalších usedlostí podle výměry držené půdy i výše úroků 
v obou termínech se oproti druhému klášternímu urbáři nijak nemění – Srov. Tamtéž, s. 122–123 (folium 
88b–89a). 

597 Jiříkovice daroval žďárským cisterciákům, spolu se sousedními Radňovicemi, v únoru 1269 Smil 
z Lichtenburka, a to z věna své choti Elišky z Křižanova – Srov. CDB V/2, č. 578, s. 159–160. 

598 Podle obou urbářů žili ve Lhotce tři půlláníci, kteří roku 1462 platili dvakrát do roka 4,5, 5 a 5,5 groše 
a roku 1483 odváděli vždy po 5 groších. Druhý urbář zde uvádí 7 a třetí urbář 8 čtvrtláníků s jarním i 
podzimním úrokem 2,5 groše. Dále následuje jeden držitel 1 ½ čtvrti odvádějící 3 groše a 5 peněz na sv. Jiří, 
3 groše 5,5 penízu na sv. Václava a podle censu z roku 1483 3 groše a 5 peněz v obou termínech. Místní 
mlynář vlastnil půl čtvrti, z níž dle sčítání roku 1462 platil úrok 1 groš 3 haléře (8,5 penízu) a 1 groš 4 haléře 
(9 peněz) a roku 1483 v obou lhůtách 9 peněz. Srov. Tamtéž, s. 95–96 (folium 49a–50a); s. 124–125 (folium 
90a–90b); viz také Tabulka na s. 23–24. 

599 Druhý klášterní urbář uvádí ve Skleném 7 usedlostí. Dvě vlastnily půl lánu, z něhož platily na jaře i na 
podzim 7 grošů a zbývajících 5 obhospodařovalo čtvrt lánu a z něj nájemné činilo v obou termínech 4,5 groše 
– Srov. Tamtéž, s. 104 (folium 64b–65a). Roku 1483 zde bylo 9 usedlostí, přičemž čtyři držely půl lánu 
s výší úroku jako v předchozím urbáři a pět mělo čtvrt lán, jehož nájemné se snížilo na 3,5 groše v každém 
termínu – Srov. Tamtéž, s. 126 (folium 91b–92a). Druhý žďárský urbář zde dvakrát ročně vypočítává 
celkový příjem 37,5 groše a poslední urbář udává nájemné 45,5 groše v obou lhůtách – Srov. Tamtéž, s. 29–
30. 

600 3,5 penízu. 
601 Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 102–103 (folium 61b–62a). 

Podle sčítání v roce 1483 drželo 6 zdejších usedlostí čtvrt lánu a zbývající tři 1 ½ čtvrti, přičemž nájemné u 
obou skupin bylo stejné jako roku 1462 – Srov. Tamtéž, s. 125 (folium 91a–91b). 

602 Z podsedku vybírala klášterní vrchnost v obou lhůtách 1 groš. 16 držitelů půllánu odvádělo dvakrát do 
roka 4 groše, pouze jeden platil na sv. Jiří 3,5 groše – Srov. Tamtéž, s. 105–106 (folium 67a–68a). Podle 
třetího urbáře zde žilo 16 půlláníků odvádějících 4 groše na jaře i na podzim, jeden držitel půllánu 
s podsedkem a úrokem 6 grošů v obou termínech, držitel tří čtvrtin lánu s částkou 6 grošů dvakrát do roka a 
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3 km jihozápadně od Řečice se nachází Hodíškov.603 Roku 1462 drželo 5 zdejších usedlíků 

čtvrt lánu a zbývající tři obdělávali po půl čtvrti.604 V Bohdalci605, který se nachází asi 

4,5 km na jih od Řečice a přibližně 4 km na jihovýchod od Hodíškova, uvádí druhý i třetí 

klášterní urbář celkem 21 usedlostí.606 V Rousměrově, vzdáleném asi 3 km na jihozápad od 

Bohdalce, bylo podle sčítání z roku 1483 celkem 8 usedlostí, přičemž 4607 vlastnily půllán 

a další 4 měly po lánu.608 

Přibližně 6 km mírně severozápadně od Rousměrova a zhruba 3,5 km na jih od Jam609 

se rozprostírá Obyčtov.610 Roku 1462 obdělávalo 12 z devatenácti zdejších usedlíků půl 

lánu, čtyři drželi po čtvrtině lánu a dva obyvatelé měli podsedek.611 Asi 4,5 km 

                                                                                                                                                    
usedlost se dvěma podsedky platící dvakrát ročně 2 groše. Srov. Tamtéž, s. 131 (folium 97a–99b). Obec 
každý rok platila také 40 grošů z vedlejší pusté vsi Mankov – Srov. Tamtéž, s. 132 (folium 99b). Viz také 
Listiny kláštera žďárského, č. 30, s. 393–394. 

603 14. června 1478 byl panu Vavřinci potvrzen list z roku 1454, jímž tehdejší žďárský opat Beneš I. 
postoupil svobodné rychtářství v Hodíškově s půllánem polí a luk, místní krčmou, třetinou z pokut 
vybíraných za menší přestupky i oprávněním k honitbě a rybolovu témuž Vavřinci a jeho rodičům Ondrovi a 
Dorotě z Řečice po dobu jejich životů. Srov. Tamtéž, č. 25, s. 389–390. 

604 Ze čtvrtlánu se na jaře odváděly 2 a na podzim 4 groše a z půl čtvrti 1 groš na sv. Jiří a 2 groše na sv. 
Václava – Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 105 (folium 65b–66a). 
Podle třetího urbáře zde žilo 6 držitelů čtvrtiny lánu, kteří platili 2 a 8 grošů, rychtář a další obyvatel měli po 
půl čtvrti, z níž vrchnosti odváděli na jaře 1 a na podzim 4 groše – Srov. Tamtéž, s. 132 (folium 100a–100b). 

605 Ves Bohdalec se v písemných pramenech objevuje poprvé, společně s Rousměrovem, 27. června 1348, 
kdy byl veden spor o desátky z těchto vesnic mezi farářem Herušem z Dolní Bobrové a špitálem sv. Ducha 
na Starém Brně. Srov. CDM VII, č. 815, s. 591–592; viz také ŠEBÁNEK, Jindřich (ed.): Archivy zrušených 
klášterů I, č. 700, s. 138. 

606 Roku 1462 drželo 13 z nich půllán, k 5 dalším patřil 1 lán, dvě usedlosti měly dva podsedky a 
k poslední náležel jeden podsedek – Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, 
s. 108-109 (folium 73a–74a). Podle censu z roku 1483 se zde nacházelo 11 usedlostí s půllánem, dalších 
7 obdělávalo celý lán a byli tu i dva poddaní se dvěma podsedky a další s jedním podsedkem. Oba urbáře 
udávají nájemné z půllánu ve výši 4 groše dvakrát ročně, z lánu 8 grošů v obou termínech, ze 2 podsedků 
1 groš na jaře i na podzim a z podsedku po půl groši dvakrát do roka – Srov. Tamtéž; s. 130 (folium 96b–
97a). Druhý žďárský urbář v Bohdalci vypočítává souhrnný svatojirský i svatováclavský úrok 94,5 groše – 
Srov. Tamtéž, s. 29. Dle soupisu třetího urbáře činil obojí úrok 102,5 groše. Pokud se ovšem odečte rychtář, 
u něhož se další povinnosti neuvádějí – Srov. Tamtéž; s. 130 (folium 97b), pak je výsledná suma stejná jako 
v roce 1462 – Srov. Tamtéž, s. 30. 

607 Mezi nimi byl i rychtář, ale ten dočasně, pro svůj úřad, poddanské povinnosti plnit nemusel – Srov. 
Tamtéž, s. 143 (folium 113b). 

608 Nájemné z půllánu činilo 4 groše dvakrát do roka a z lánu se v obou lhůtách odvádělo 8 grošů – Srov. 
Tamtéž. Z Rousměrova vybral klášter dvakrát ročně 40 grošů – Srov. Tamtéž, s. 31. 

609 Při sčítání roku 1462 žilo v Jámách celkem 33 usedlíků. 22 z nich mělo půl lánu, dalších 
7 obhospodařovalo celý lán, 3 drželi po čtvrtině lánu a jeden po půl čtvrti – Srov. Tamtéž, s. 97–99 (folium 
52a–54b). Podle třetího urbáře drželo půllán 23 zdejších usedlostí, 4 obdělávaly 1 lán, ke třem dalším patřilo 
čtvrt lánu a k jedné půl čtvrti – Srov. Tamtéž, s. 133–134 (folium 102a–103a). Podle druhého urbáře zdejší 
příjmy kláštera činily 4 kopy 48 grošů (= 288 grošů) na sv. Jiří a rovných 5 kop – tedy 300 grošů na sv. 
Václava – Srov. Tamtéž, s. 29. Výsledná suma na sv. Jiří byla, dle sčítání z roku 1483, 264,5 groše a na sv. 
Václava 276 grošů = 4 kopy 36 grošů. Srov. Tamtéž, s. 30. 

610 Již v lednu 1341 se řešil spor mezi obyčtovským plebánem Konrádem, komendou johanitů na Starém 
Brně a žďárskými cisterciáky o to, kdo je oprávněn pobírat desátky místní fary a držet zdejší dvůr – Srov. 
CDM VII, č. 301, s. 218–220. Viz také ŠEBÁNEK, Jindřich (ed.): Archivy zrušených klášterů I, č. 656, s. 
128–129. 

611 Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 103–104 (folium 63a–64a). 
Každoročně odtud klášter získával 63 grošů na sv. Jiří a 65 grošů na sv. Václava – Srov. Tamtéž. Podle censu 
z roku 1483 vlastnilo 13 usedlostí po půl lánu, 4 po jedné čtvrti a každá ze zbývajících dvou po jednom 



 75 

jihozápadně od Jam a přibližně 2 km na severozápad od Obyčtova leží Sazomín, kde 

poslední žďárský urbář zaznamenává 18 usedlostí612 a souhrnný svatojirský i 

svatováclavský úrok ve výši 82 grošů.613 V Kotlasech, vzdálených zhruba 5 km na 

jihozápad od Sazomína, žilo v roce 1483 devět usedlíků, z nichž 7 obdělávalo půdu o 

rozloze 1 lánu a zbývající dva drželi po půllánu.614 Asi 10 km na jih od Žďáru a 3,5 km 

jihozápadně od Kotlas leží Pokojov.615 Podle třetího klášterního urbáře zde byly tři 

usedlosti se čtvrtinou lánu a úrokem 2 groše v obou termínech a 9 dalších usedlostí 

obdělávajících půl lánu, přičemž každá platila dvakrát za rok 4 groše.616 

V Radenicích, nacházejících se necelých 6 km na severozápad od Křižanova a necelých 

10 km na severovýchod od Velkého Meziříčí, jsou v roce 1483 zaznamenány 

4 usedlosti.617 2,5 km na západ od Křižanova a zhruba 6 km na severovýchod od Velkého 

Meziříčí se rozkládá ves Kozlov, kde se podle třetího urbáře nacházelo 5 usedlostí.618 

V sousední Dobré Vodě bylo roku 1483 napočítáno celkem 16 usedlostí, z čehož 

8 vlastnilo po půllánu, dvě držely ¾ lánu, další dvě obdělávaly celý lán, jeden zdejší 

poddaný měl půllán s podsedkem, další čtvrtlánu a podsedek a jednomu patřil pouze 

podsedek.619 Přibližně 6,5 km na sever od Dobré Vody leží Bobrůvka,620 kde třetí klášterní 

urbář zaznamenal 19 usedlostí.621 

                                                                                                                                                    
podsedku. Celkový příjem zde byl 61 grošů na sv. Jiří a 63 grošů na sv. Václava. Srov. Tamtéž, s. 132–133 
(folium 101a–102a).  

612 5 z nich drželo lán a v obou lhůtách odvádělo 7 grošů, k 10 dalším patřilo půl lánu, ze kterého se na 
jaře i na podzim platily 4 groše a zbývající tři usedlosti držely po čtvrtlánu, přičemž dvě odváděly v obou 
termínech 2 groše a jedna dvakrát do roka 3 groše – Srov.Tamtéž, s. 145 (folium 116a–116b). 

613 Tedy 1 kopa 22 grošů – Srov. Tamtéž, s. 31. 
614 Vlastníci lánu odváděli vrchnosti dvakrát ročně 8 grošů a půlláníci platili v každém termínu 4 groše – 

Srov. Tamtéž, s. 145 (folium 117b). Celkový příjem kláštera v obou ročních lhůtách zde činil 64 grošů. Srov. 
Tamtéž, s. 31. 

615 27. února 1494 vrátil Jan z Lomnice a Meziříčí žďárskému cisterciáckému klášteru vesnice Kotlasy, 
Pokojov, Sazomín, Vatín, Babín a Vetla (Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 62, s. 422–423), kvůli jejichž 
neoprávněnému držení byl roku 1447 pohnán k soudu – Srov. BRANDL Vincenc (ed.): Libri citationum et 
sententiarum III/1, č. 4, s. 280; č. 338, s. 361–362. Výměnou za to mu řeholníci postoupili ves Kozlov 
s pustou tvrzí, dvorem a veškerým příslušenstvím. Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 62, s. 423; viz také 
ZDB XVII, č. 15–16, s. 80–81. 

616 Další poddaný měl tři čtvrtě a platil vždy po 6 groších, k mlýnu patřil 1 lán s nájemným 8 grošů 
v každém termínu a místní rychta, ke které rovněž patřil lán polí, byla patrně svobodná. Srov. ZEMEK, 

Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře,, s. 145–146 (folium 117a). 
617 Srov. Tamtéž, s. 143 (folium 114a). 
618 Srov. Tamtéž, s. 147 (folium 120a). Ke dvěma z nich patřil celý lán, ze kterého se platilo 16 grošů na 

sv. Jiří i na sv. Václava a zbývající tři držely po půl lánu a v každém termínu odváděly 8 grošů – Srov. 
Tamtéž. 

619 Srov. Tamtéž, s. 143–144 (folium 114b–115b). Z půllánu se odvádělo 5 a 7,5 groše, z jedné čtvrti 
2,5 groše na jaře a 3 groše 5 peněz na podzim a z podsedku se vybíralo půl groše na sv. Jiří a 1 groš na sv. 
Václava – Srov. Tamtéž. K místní rychtě náležel lán polí a podsedek, ke kterému bylo přidáno půl lánu a 
navíc byla přikoupena ještě čtvrtina lánu – Srov. Tamtéž, s. 144 (folium 115a–115b). 

620 Bobrůvku – „Cappilbobrowe“ daroval 14. dubna 1262 žďárskému klášteru Smil z Lichtenburka 
společně s manželkou Eliškou z Křižanova (Srov. CDB V/1, č. 320, s. 478–479). 11. prosince 1491 
postoupili cisterciáci Vilémovi a Vratislavovi z Pernštejna i jejich dědicům opravu vesnic Bobrůvka a Dobrá 
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V osadě Bítovec,622 vzdálené asi 2 km na jih od Dolní Bobrové, vyjmenovává třetí 

žďárský urbář 9 usedlostí držících po čtvrtině lánu, dva podsedky a také hospodáře se třemi 

čtvrtěmi.623 V Dolní Bobrové bylo roku 1462 47 trvale obydlených sídel.624 Roku 1483 se 

zde nachází 19 usedlostí s podsedkem, přičemž 6 z nich neodvádělo žádný úrok, dalších 

6 sídel mělo půl podsedku, k 5 dalším náležel čtvrtlán s podsedkem a k jednomu čtvrť a 

neplatný podsedek. 6 zdejších usedlostí obhospodařovalo po půllánu, 4 po jedné čtvrti, 

další 1 ½ čtvrti, jiné dvě půllán s podsedkem a jedna půl lánu a půlpodsedek. Nejbohatší 

byli tři majitelé ¾ lánu a žili zde i dva držitelé 2 podsedků.625 V Horní Bobrové626 poslední 

žďárský urbář uvádí 49 usedlostí.627 Koncem 15. století tam žilo 14 půlláníků, dalších 

13 obyvatel mělo podsedek, jednomu poddanému patřilo půl lánu s podsedkem a dvěma 

dalším čtvrt lánu a podsedek, tři usedlosti držely podsedek se zahradou a 3 další po dvou 

zahradách. Bylo zde také 6 mlýnů, usedlost se třemi čtvrtěmi, k jednomu sídlu náležel 

čtvrtlán a u dvou nejchudších byla pustá zahrada.628 

V Račicích, vzdálených přibližně 3 km severovýchodně od Dolní Bobrové, 

zaznamenávají oba klášterní urbáře 7 usedlostí, přičemž v roce 1462 šest z nich obdělávalo 

po půllánu a platilo v obou lhůtách 4 groše a majitel poslední usedlosti měl 2 ½ čtvrti, ze 

                                                                                                                                                    
Voda kromě desátků, které i nadále měly zůstat klášteru – Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 52, s. 413–
414. 

621 Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 141–142 (folium 111b–
112b). Bylo zde napočítáno 14 usedlostí s půllánem a nájemným 6 grošů 6 peněz na sv. Jiří a 8 grošů 6 peněz 
na sv. Václava, k jedné usedlosti patřilo ¾ lánu, z nějž majitel odváděl 10 grošů 2 peníze na jaře a 13 grošů 
2 peníze na podzim. Dva nejbohatší obyvatelé vlastnili celý lán, ze kterého jeden platil 13 grošů 5 peněz a 
17 grošů 5 peněz a druhý na sv. Jiří 14 grošů 4 peníze a na sv. Václava 18 grošů 4 peníze. Zbývající dva 
usedlíci drželi po čtvrtině lánu s jarním úrokem 3 groše 3 peníze a podzimním 4 groše 3 peníze. Celková 
suma zde byla 2 kopy 24 grošů na sv. Jiří a 3 kopy 4 groše a 1 peníz na sv. Václava. Srov. Tamtéž, s. 31. 

622 Jedná se o zaniklou osadu v místech dnešní lokality „Bítovce“. V únoru 1478 prodal klášter místní 
louku rychtáři Hurtovi z Bobrové – Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 24, s. 389. 

623 Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 139–140 (folium 109b). 
Čtvrtláníci odváděli na sv. Václava 5 grošů, majitel tří čtvrtin platil ve stejném termínu 15 grošů a podsedníci 
měli roční nájemné 1 groš. Podzimní úrok z této osady činil 62 grošů – Srov. Tamtéž, s. 31. 

624 Jedná se však patrně o početní chybu, dle mých propočtů se zde nacházelo 45 usedlostí – Srov. 
Tamtéž, s. 111–113 (folium 78b–82a). Asi 15 z nich hospodařilo na půllánu, ke třem dalším patřilo po jedné 
čtvrti, 4 obdělávaly ¾ lánu, 12 dalších bylo s podsedkem, jedna měla půl lánu s podsedkem. Žili zde také dva 
poddaní se dvěma podsedky, 5 držitelů půl podsedku a u tří obyvatel nelze určit výměru půdy – Srov. 
Tamtéž. 

625 Srov. Tamtéž; s. 137–139 (folium 107a–109a). 
626 Horní Bobrová se v polovině 14. století stala městečkem – Srov. Tamtéž, s. 135, pozn. č. 1. 18. května 

1395 přičlenil papež Bonifác IX. zdejší farnost ke kostelům spravovaným žďárskými cisterciáky – Srov. 
CDM XII, č. 256, s. 244–245. 1 května 1486 směnil Vilém z Pernštejna Horní Bobrovou za polovinu 
Horního Křižanova s opatem Linhartem – Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 41, s. 401–402. 27. března 
1492 vložili Vilém z Pernštejna a žďárský opat Vít tuto směnu do zemských desk – Srov. Tamtéž, č. 54, s. 
416. Viz také ZDB XVI, č. 111–112, s. 45. 

627 Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 15. Osobně se domnívám, 
že šlo opět o nesrovnalosti v počítání, protože, dle mého soudu, zde bylo 47 usedlostí – Srov. Tamtéž; s. 
135–137 (folium 104b–106b). 

628 Srov. Tamtéž. 



 77 

kterých odváděl dvakrát do roka 5 grošů.629 Necelé 2 km jihovýchodně od Račic leží 

Olešínky, kde podle druhého urbáře žili dva usedlíci s 1 lánem630 a roku 1483 kromě nich 

ještě 4 majitelé 2 lánů.631 Ve Zvoli632, situované 1,5 km na severovýchod od Olešínek a 

2,5 km výhodně od Račic, se podle třetího urbáře nacházelo celkem 26 usedlostí.633 Necelé 

3 km na sever od Zvole leží Branišov634, kde roku 1483 bylo 10 stálých sídel. 6 z nich 

drželi půlláníci, ke třem patřilo čtvrt lánu a mlynář obdělával 2 ½ čtvrti.635 

Třetí klášterní urbář obsahuje také soupis majetku ve vsi Počátky.636 K 6 z devíti 

tamních usedlostí náležel celý lán, ze kterého se dvakrát za rok platilo 16 grošů, dva 

usedlíci měli po 2 lánech a odváděli v každém termínu 32 grošů a usedlost s 1 ½ lánem 

platila vždy 24 grošů.637 Ve druhém i třetím žďárském urbáři je zapsán také příjem 

                                                 
629 Srov. Tamtéž, s. 110–111 (folium 77b–78b). Podle soupisu z roku 1483 všechny zdejší usedlosti 

držely půl lánu a – kromě jedné, co platila vždy po 5 groších, odváděly vrchnosti stejný úrok jako ve druhém 
urbáři. Místní dvůr se 2 lány byl povinen platit půl kopy – 30 grošů v obou termínech. Srov. Tamtéž, s. 142–
143 (folium 112b–113a). 

630 U obou nájemné činilo 12 grošů na sv. Jiří i na sv. Václava – Srov. Tamtéž, s. 110 (folium 77a). 
631 Srov. Tamtéž, s. 141 (folium 110b–111a). Držitelé dvou lánů, kromě dvora s feudální rentou 25 grošů 

dvakrát do roka, platili v každé lhůtě 22 grošů. Pro poddané s lánem se výše úroku nezměnila – Srov. 
Tamtéž. 

632 Roku 1398 přenechala Ofka, vdova po Čeňkovi z Borové, svým synům Ješku Hlaváčovi, Hynkovi, 
Aleši, Smilovi a Čeňkovi vesnici Zvole a Branišov s veškerým příslušenstvím – Srov. ZDB VIII, č. 15, s. 
214. V roce 1464 přepsal Hynek ze Zvole svou část stejnojmenné vsi s veškerou půdou a poddanými i svůj 
díl Velikého lesa u Branišova s lukami a pastvinami na svého bratra Petříka (Srov. ZDB XIII, č. 188, s. 407). 
V testamentu z 23. dubna 1488 odkázal letovický farář Petr ze Zvole žďárskému opatovi a konventu větší 
část Zvole s tvrzí, poplužním dvorem, patronátem místního kostela i dluhem 500 zlatých po svém zemřelém 
bratru Jaroslavovi – Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 47, s. 406, 13-14. 19-22. 

633 Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 149–150 (folium 123b–

124b). ZEMEK uvádí 24 usedlostí, s čímž nesouhlasím – Srov. Tamtéž, s. 15. Nejbohatší byly dvě usedlosti 
s lánem polí a jedna obhospodařující 1 ¼ lánu, přičemž držitelé lánu odváděli v každém termínu 47,5 groše a 
usedlík s 1 ¼ lánu platil 47,5 groše a ze čtvrti měl prozatím od nájemného úlevu. Dalších 8 obyvatel vlastnilo 
po třech čtvrtích, ze kterých obojí úrok činil 36 grošů, mlynář a další 4 poddaní drželi po půllánu s jarní i 
podzimní rentou 24 grošů a druhý mlynář platil vždy po 6 groších. Dále zde byly 3 usedlosti s podsedkem 
(„padělkem“), jež odváděly jednou za rok 5 grošů, a to pouze když sely, jeden poddaný měl 2 podsedky a 
když zasel, odvedl roční nájemné ve výši 10 grošů, tři usedlíci měli čtvrt lánu s podsedkem, pro obyvatele  
s jednou čtvrtí činila obojí renta 12 grošů, stejně jako pro místního pastýře. Srov. Tamtéž, 149–150 (folium 
123b–124b). 

634 Vesnici Branišov se třemi mlýny, lesy, rybníky a dalším příslušenstvím odkázal cisterciákům rovněž 
farář Petr ze Zvole ve své závěti roku 1488 – Srov. Listiny kláštera žďárského, č. 47, s. 406, 13-16. 

635 Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 150–151 (folium 125a–
125b). Z půllánu vrchnost vybírala 8 a v jednom případě 7 grošů, čtvrtláníci v obou termínech platili 4 groše 
a ze 2 ½ čtvrti byla činže 10 grošů dvakrát do roka – Srov. Tamtéž. Souhrnný úrok na sv. Jiří i na sv. Václava 
zde činil 69 grošů. Srov. Tamtéž, s. 31. 

636 Počátky – „Heinrichsdorf“, vzdálené asi 22 km na severozápad od Žďáru a necelých 5 km jižně od 
Chotěboře, darovali řeholníkům s veškerým příslušenstvím i stříbrnými doly pro vybudování nového špitálu 
v prosinci 1303 Oldřich a Rajmund z Lichtenburka. Srov. STEINBACH, Otto (ed.): Diplomatische 
Sammlung II, č. 32, s. 48–49. 

637 Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 147 (folium 119b). 
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z vesnice Kaly638, vzdálené přibližně 6,5 km severozápadně od Tišnova. V roce 1462 i 

1483 je zde napočítáno 6 usedlostí včetně dvora.639 

Nejvzdálenější državy žďárského cisterciáckého kláštera se nacházely na Znojemsku. 

Načeratice640, ležící zhruba 6,5 km jihovýchodně od Znojma, měly podle třetího urbáře 

26 stálých sídel.641 Ve Chvalovicích642, vzdálených 8 km na jih od Znojma a 4 km 

jihozápadně od Načeratic, bylo roku 1483 zaznamenáno 8 usedlostí, z nichž 3 hospodařily 

na půllánu, další tři obdělávaly čtvrt lánu, jeden obyvatel vlastnil tři čtvrti a další měl 

podsedek.643 10 km na jihovýchod od Načeratic a téměř 12 km východně od Chvalovic se  

nacházejí Křídlůvky.644 Třetí klášterní urbář v této vsi zaznamenal celkem 25 usedlostí.645 

                                                 
638 První zmínka o Kalech – „Kalnow“, pochází z roku 1386 (Srov. ZDB VII, č. 432, s. 173). Součástí 

žďárských klášterních držav se vesnice stala zřejmě před rokem 1462 – Srov. ZEMEK, Metoděj – 

POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 109, pozn. č. 2. 
639 Srov. Tamtéž, s. 109 (folium 75a) a s. 146–147 (folium 119a). Podle obou záznamů dvůr vrchnosti 

v každé lhůtě platil 30 grošů a 3 majitelé lánu odváděli vždy po 16 groších – Srov. Tamtéž. Roku 1462 se zde 
nacházela usedlost s jednou čtvrtí a nájemným 3 groše na jaře i na podzim a usedlost obdělávající ¾ lánu, 
jejíž renta v obou termínech činila 11 grošů – Srov. Tamtéž, s. 109 (folium 75a). Roku 1483 jsou v Kalech 
zaznamenány 2 usedlosti se třemi čtvrtěmi, odvádějící dvakrát za rok 11 grošů – Srov. Tamtéž, s. 147 (folium 
119a). Dle druhého urbáře zdejší celkový příjem v obou lhůtách byl 92 grošů a v roce 1483 1 kopa 40 – tedy 
100 grošů dvakrát do roka – Srov. Tamtéž, s. 29, 31. 

640 Poprvé se objevují v pramenech 24. června 1222 (Srov. CDB II, č. 232, s. 220-221). Při svém založení 
roku 1252 dostal žďárský klášter od Bočka z Obřan třetinu místních vinných desátků – Srov. CDB IV/1, č. 
259, s. 440, 33. 34. 

641 Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 148–149 (folium 122a–
122b). Od 17 zdejších držitelů čtvrtlánu vybíral klášter na sv. Jiří 12 grošů, šesti obyvatelům s půllánem 
uložil roční nájemné 24 grošů, poddanému se třemi čtvrtěmi 36 grošů do roka a dvěma majitelům 1 lánu 
48 grošů. Každoročně odtud plynul úrok rovných 8 kop – tedy 480 grošů – Srov. Tamtéž, s. 31. 

642 Chvalovice – „Kalendorf“ jsou poprvé zmíněny 1. července 1284 jako majetek kláštera premonstrátů 
v Louce (Srov.RBM II, č. 1320, s. 571, 13). 12. května 1447 pohnali žďárští cisterciáci Smila z Bítova pro 
neoprávněné přivlastnění vsi Kalendorf (Srov. BRANDL Vincenc (ed.): Libri citationum et sententiarum  
III/1, č. 20, s. 283), z čehož vyplývá, že Chvalovice, či spíše jejich část, byly přechodně, patrně i v době 
sepsání posledního urbáře, v držení žďárského kláštera. 

643 Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 147–148 (folium 120b). 
Půlláníci odváděli jednou do roka 24 grošů, majitelé čtvrtlánu 12 grošů, usedlost se třemi čtvrtěmi platila 
36 grošů a z pustého podsedku činila roční činže 6 grošů – Srov. Tamtéž. Na sv. Jiří zde žďárský klášter 
každoročně vybral 2,5 kopy – 150 grošů. Srov. Tamtéž, s. 31. 

644 Ves Křídlůvky – „Hsrelawiz“ v blízkosti hradu Jaroslavice věnoval žďárským řeholníkům Boček 
z Obřan ve své závěti na sklonku roku 1255, a to se dvorem, dvěma lány polí a veškerým dobytkem i místní 
stájí čítající 58 klisen – Srov. CDB V/1, č. 60, s. 121, 27-29; 5. března 1426 prodal žďárský klášter několika 
zdejším lidem právo na tekoucí vodu z Dyje – Srov. ŠEBÁNEK, Jindřich (ed.): Archivy zrušených klášterů, 
č. 1253, s. 262. 

645 Srov. ZEMEK, Metoděj – POHANKA, Josef: Nejstarší žďárské urbáře, s. 148 (folium 121a–121b). 
4 vlastníci lánu platili na jaře nájemné 36 grošů, dva usedlíci drželi 1 ½ lánu, z nějž jeden odváděl v tomtéž 
termínu 54 a druhý 63 grošů, tři obyvatelé s půllánem každý rok spláceli rentu ve výši 18 grošů, 6 dalších 
obdělávalo po čtvrtině lánu, z níž vrchnost požadovala jednou za rok 9 grošů, od 9 majitelů ¾ lánu byl 
vybírán úrok 27 grošů a poddaný s podsedkem odevzdával ročně 1 groš. Souhrnný svatojirský úrok 
v Křídlůvkách činil 613 grošů – Srov. Tamtéž. 
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Závěr 
 

Dějinný vývoj cisterciáckého kláštera ve Žďáru od poloviny 14. století do roku 1520, o 

němž měla tato práce podrobně pojednat, v sobě vždy jistým způsobem odráží soudobou 

politicko-sociální i náboženskou situaci na území Moravského markrabství, jakož i 

v širším rámci zemí Koruny české, ba dokonce v oblasti střední Evropy a Svaté říše 

římské. 

Kolem roku 1350 vydává moravský markrabě, posléze český král a římský císař Karel 

IV. sérii dokumentů, jimiž se upevňuje právní postavení žďárského kláštera a zároveň 

dochází k pokusu podřídit jej centrální moci panovníka. Tento záměr nabývá v návrhu 

zákoníku Majestas Carolina podoby celoplošného nařízení pro všechny řeholní instituce 

v zemi. V březnu 1363 vzal cisterciácký klášter ve Žďáru pod svou ochranu moravský 

markrabě Jan Jindřich. V poslední čtvrtině 14. století, kdy jeho nástupci, synové Jošt a 

Prokop, spolu opakovaně zápasili o moc nad Moravou, často docházelo ke krátkodobému 

posílení vlivu šlechty na zeměpanské fundace, mezi něž patřil i žďárský klášter. 

Bezmála dvě desetiletí 15. století krutě poznamenaly náboženské války, které po 

Husově smrti rozpoutali radikální zastánci kalicha. Poté, co žďárský klášter podlehl v létě 

1423 nájezdu východočeských orebitů, se zbylí členové zdejší komunity zachránili útěkem 

do Brna. Teprve roku 1437 se pod vedením opata Václava II. vrátili zpět. S obnovou 

řeholního života i stabilizací ekonomické situace jim významně pomohl mladý pan Jiří 

z Poděbrad a Kunštátu, jehož otec Viktorín patřil k hlavním původcům veškeré této zkázy 

v roce 1423. 

Proto je Jiří z Poděbrad právem považován za „druhého zakladatele“ žďárského 

cisterciáckého kláštera. K této fundaci se nepřestal hlásit ani jako gubernátor českého 

království, ani poté, co byl roku 1458 zvolen českým králem. Po jeho smrti přešla role 

fundátora na jeho syny Viktorína a Jindřicha staršího a na jejich potomky, knížata 

Bartoloměje, Albrechta, Jiřího a Karla z Münsterberka. K přechodné změně došlo poté, co 

klášter připadl jako odúmrť králi Matyáši Korvínovi kvůli tomu, že zdejší opat nepřivěsil 

pečeť k landfrídu z roku 1484. V něm panovník moravským stavům uložil zaplacení berně, 

což žďárský představený rovněž neučinil. Právo fundátora dočasně pozbyl i Jindřich starší 

z Münsterberka, neboť se k moravskému landfrídu také nepřipojil. V případě vymření či 

nezletilosti mužských potomků zakladatelské dynastie bylo roku 1507 stanoveno pravidlo 

posloupnosti ve fundátorství. 

Cisterciácký konvent ve Žďáru nikdy de facto nepřerušil vazby na donátory či dřívější 

zakladatele z řad okolní šlechty. Do poloviny 14. století, jakož i mezi obránci kláštera 
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v létě 1353, vystupují páni z Ronova, Přibyslavi a Osového – vnuci Častolova, bratra 

Smila z Lichtenburka, dále Smilovi vnuci z rodu Krušinů a Žlebských z Lichtenburka a 

především Rajmundovi potomci, příslušníci větve Bítovských z Lichtenburka. 

K donátorům, resp. k vykonavatelům opravy nad některými klášterními statky patří také 

Jan z Tasova a Lomnice († cca 1350), syn Tobiáše z Tasova a dále Beneš, Jindřich, Tobiáš 

z Meziříčí a Jan z Náměště, synové jeho bratrance Ješka z Meziříčí. Ješkův bratr Vznata 

z Meziříčí (1317) byl otcem Miloty († 1418) a Zikmunda z Křižanova a od Jence (1339–

cca 1407), bratra Janova děda Tasa z Tasova, odvozují svůj původ páni z Lomnice. 

Hospodářské poměry žďárského kláštera se rovněž měnily v závislosti na soudobé 

politicko-ekonomické situaci Moravského markrabství i ostatních zemí Koruny české. 

Významnou roli zde nepochybně hrají i donace fundátorů – především pánů z Bítova, a 

také majetek darovaný okolními rody – Tasovci, pány z Meziříčí, Lomnice a Ronova. 

Koncem 14. století se klášter nacházel v hospodářské tísni, o čemž svědčí splacení dluhu 

100 hřiven vypůjčených od cisterciaček v Oslavanech a také papežovo vyhovení žádosti o 

inkorporaci několika farností pod správu žďárského kláštera roku 1395. O stavu 

hospodářství na žďárském cisterciáckém panství před husitskými válkami podrobně 

vypovídá urbář z roku 1407. Ekonomický úpadek obnoveného kláštera dokládají zejména 

zdlouhavé půhony a soudy o majetek odcizený za husitských válek i rozprodej a pronájem 

stávajících, výnosnějších statků či pustých osad. Navzdory této krizi jsou od odúmrti 

osvobozena městečka Žďár, Horní Bobrová i poddaní dvou bohatších vesnic. 

Snaha o nastolení vzestupu hospodářství se projevuje také zvýšením nájemného a 

naturálních dávek pro poddané, jak dosvědčuje urbář z roku 1462. K značnému zlepšení 

finanční situace kláštera rovněž přispělo zproštění povinnosti platit zemskou berni hradu 

Veveří. K jistému úpadku klášterní ekonomiky dochází znovu za působení opata Linharta. 

Nejdokonalejší soupis majetku klášterních poddaných pořídil roku 1483 žďárský řeholník 

Vít. Navzdory snaze o co nejvěrohodnější zachycení ekonomiky celého panství se ve 

druhém a třetím urbáři vyskytuje řada nesrovnalostí i početních chyb. 

Závěrem lze tedy říci, že cisterciácký klášter ve Žďáru, i přes všechny obtíže a neblahé 

následky z husitských válečných let, povstal znovu z trosek, a to nejen doslova, ale i po 

stránce duchovní, organizační a postupem doby i ekonomické. Jeho pohnutý zánik v roce 

1423 tak tvoří zásadní mezník, protože odděluje etapu předchozího půlstoletí relativní 

prosperity a téměř celé století pozdního středověku, naplněné úsilím o obnovu jeho 

existence a opětovné duchovní i kulturně-hospodářské povznesení. 
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III. Hranice mezi lesy moravského maršálka Jindřicha z Lipé a žďárského 

cisterciáckého kláštera, rok 1368. Grafické znázornění: K. Severová. 

Reprodukce z : 

http://mapy.cz/zimni?vlastnibody&x=16.0065966&y=49.6349450&z=14&pano

=1&uc=, vyhledáno 11.4. 2015 

IV. Severní část panství cisterciáckého kláštera ve Žďáru. Grafické znázornění: K. 

Severová. Reprodukce z : 

http://mapy.cz/zemepisna?merenivzdalenosti&x=15.9711363&y=49.6206942&

z=12&rm=9kRgjxUz0Nj7flQFl3iOubbYhtzewseNpmguxVLcyfAvxVDYp5Fix

VS8Aeb.1CulHHmBqc1ogu29k8ZJc9.dlC1L2gRxxUyuhcrdxVKeyl9HjZQ9k4

1cxVfdkff6xVZN41nKxVCwI9kKBpbxm9kROgeufk7uxVXJtl7dxVLEDjbTx

VBl6gWfcD6b-Mlbk, vyhledáno 11.4. 2015 

V. Celkový pohled do severní kaple, bývalý konventní chrám ve Žďáru. Foto: L. 

Benešová 

VI. Severní kaple, nástěnná malba na jižní stěně se scénou P. Marie a Ježíška 

udělujících právo pontifikálií žďárskému opatovi, po roce 1463. Foto: L. 

Benešová 
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VII. Epitaf pánů z Obřan a Kunštátu na jižní stěně presbytáře klášterního kostela, 

freska zobrazující čtrnáct pánů z Kunštátu a Poděbrad jako rytíře – zakladatele 

žďárského kláštera před P. Marií na trůnu, kolem roku 1458. Foto: M. Srbová 

VIII. Mapa zobrazující klášterní vesnice na jih od Žďáru a v okolí Bobrové a 

Křižanova. Grafické znázornění: K. Severová. Reprodukce z: 

http://mapy.cz/zemepisna?vlastnibody&x=16.0778046&y=49.4520571&z=12&

uc=, vyhledáno 11.4. 2015 
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Přílohy 
 

 

I. Druhý opatský dvorec, půdorys, stav od 60. let 13. století do období po roce 

1300. Kresba: Z. Chudárek 

I – opatská rezidence, II – hostinský dům (sídlo zakladatelské rodiny), III – opatova 

kuchyň (?) 

 

 

 

 

II. Hostinský dům opatského domu (sídlo zakladatelské rodiny), východní nádvorní 

průčelí, počátek 14. století. Kresba: Z. Chudárek 
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III. Hranice mezi lesy moravského maršálka Jindřicha z Lipé a žďárského 

cisterciáckého kláštera, rok 1368. Grafické znázornění: K. Severová 

 

 

 

IV. Severní část panství cisterciáckého kláštera ve Žďáru. Grafické znázornění: 

K. Severová 
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V. Celkový pohled do severní kaple, bývalý konventní chrám ve Žďáru. Foto: L. 

Benešová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Severní kaple, nástěnná malba na jižní stěně se scénou P. Marie a Ježíška 

udělujících právo pontifikálií žďárskému opatovi, po roce 1463. Foto: L. Benešová 
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VII. Epitaf pánů z Obřan a Kunštátu na jižní stěně presbytáře klášterního kostela – 

freska zobrazující čtrnáct pánů z Kunštátu a Poděbrad jako rytíře – zakladatele 

žďárského kláštera před P. Marií na trůnu (první dvě postavy představují Bočka 

z Obřan a Berneku a Jiřího z Poděbrad), kolem roku 1458. Foto: M. Srbová 

 

 

 

VIII. Mapa zobrazující klášterní vesnice na jih od Žďáru a v okolí Bobrové a 

Křižanova. Grafické znázornění: K. Severová 

 


