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Abstrakt 

Disertace se zaměřuje na mechanismy používané při správě tzv. společné pokladny pražské 

metropolitní kapituly, jejímž prostřednictvím byly mezi rezidující příslušníky kostela 

rozdělovány porce financované z výnosu kapitulních statků. Ke sledování této 

problematiky byl využit unikátní soubor účetních rejstříků z let 1358–1418, vedených 

správci této části kapitulního hospodaření. Kromě popisu a chakteristiky obsahu šesti 

analyzovaných exemplářů se práce zaměřuje na tři vybrané okruhy týkající se role financí 

v každodenním provozu pražského kostela a v životě jeho příslušníků: 1. mechanismy 

užívané při správě různých typů kapitulních důchodů a statků a jejich srovnání se způsoby 

užívanými v Anglii, Německu a Polsku; 2. podoba a velikost hmotného zabezpečení 

jednotlivých kategorií duchovních a 3. vliv příjmů z různých typů podělování na frekvenci 

účasti kanovníků na společné kapitulní liturgii. Integrální součástí práce jsou přepisy 

analyzovaných účetních rejstříků, jmenný a místní rejstřík a tabulky sumarizující příjmy a 

vydání společné pokladny. 

 

 

Klí čová slova: pozdní středověk – pražská metropolitní kapitula – účetní rejstříky – správa 

majetků – společná pokladna – rezidence kanovníků 



 

Summary 

The PhD thesis concerns the managment of so called communal treasury inside the Prague 

cathedral chapter. Its purpose was to provide cathedral clergy who was in residence and 

took part in the services with the additional payment (distributions). The study is based on 

a unique collection of account records from the years 1358–1418 which were kept by 

administrators of this section of the chapter economy. Beside a description and 

characteristics of the preserved account books, special attention is paid to the three 

particular points related to the role of finances in the everyday operation of the Prague 

chapter and in the life of its members: 1. administration of various types of possessions 

belonging to the Prague chapter, followed by comparison with the ways the administration 

was carried out in England, Germany and Poland; 2. Form and amount of emoluments of 

various groupes of cathedral clergy; 3. Link between amount of additional payment and the 

number of canons in residence. An integral part of PhD thesis is a transcription of the 

researched account books, name and local index and several tabular surveys of the income 

and expenses of communal teasury. 

 

 

Keywords: Late Middle Ages – Prague cathedral chapter of St. Vitus – account books – 

property administration – communal treasury – canons‘ residence 
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1. Úvod 

Předkládaná disertace volně navazuje na mou diplomovou práci1 věnovanou rozboru 

jednoho z dochovaných předhusitských účetních rejstříků pražské metropolitní kapituly.2 

Původně bylo mým záměrem „pouze zpracovat zbylé účetní rejstříky“ a na základě jejich 

analýzy rozvinout a doplnit některé dříve dosažené poznatky o specifických mechanismech 

kapitulního hospodaření. Za to, že nezůstalo pouze u tohoto úmyslu, vděčím především 

prof. Zdeňce Hledíkové, která mě přivedla k poznání, jak komplexní téma sídelní kapituly 

představují a že vyžadují mnohem hlubší ponoření do primárních pramenů a zahraniční 

literatury, než jsem si zprvu dokázala představit. Když jsem totiž před lety začala pozvolna 

pronikat do zmíněného účetního materiálu, neměla jsem na rozdíl od dr. Jana Hrdiny, který 

měl na volbu tématu mé disertace zásadní vliv, ani tušení, jak rozsáhlá a přitom zatím 

velmi málo probádaná problematika přede mnou leží. Oběma jmenovaným patří můj 

vděčný dík nejen za laskavé rady, které mi v průběhu práce na disertaci poskytli, ale také 

za ono šťastné nasměrování, byť jsem ho zprvu zdaleka tak pozitivně nevnímala. Počáteční 

nesmělé zkoumání místy jen obtížně srozumitelných účtů totiž záhy přešlo ve zvědavost a 

ta se časem proměnila ve fascinaci u nás dosud nevytěženým tématem. 

V rámci české historiografie kapituly (ať už sídelní nebo kolegiátní) na rozdíl od 

zahraničí, kde jsou již po několik desetiletí předmětem intenzivního výzkumu, stále 

představují spíše okrajové téma. Především výsledky německého a polského bádání přitom 

mohou tomu domácímu v mnoha směrech posloužit nejen jako inspirace, ale zároveň také 

poskytnout cenný srovnávací materiál. Vzhledem k bohaté historii tohoto výzkumu však 

není možné a z pohledu zaměření této práce ani účelné na tomto místě podávat 

vyčerpávající přehled dosud publikovaných prací. Ignorovat jeho výsledky ovšem také 

nelze. Považovala jsem tedy za vhodné zařadit na úvod své disertace stručný nástin 

                                                           

1 MARTINA MAŘÍKOVÁ , Registrum acceptorum et divisionum capituli metropolitani Pragensis 1396–1418 a 
hospodářství pražské metropolitní kapituly na přelomu 14. a 15. století, diplomová práce Katedry 
archivnictví a pomocných věd historických FF UK, Praha 2005. Součástí práce jsou také souhrnné tabulky, 
které z technických důvodů nemohly být otištěny ve Sborníku archivních prací (dále SAP) 57/1, 2007, s. 
237–445. 
2 Konkrétně se jednalo o cod. 27/1. Starší práce tradičně citují rukopisy pocházející z fondu Archiv pražské 
metropolitní kapituly (Archiv Pražského hradu) pod signaturami tvořenými římskými číslicemi. Vzhledem k 
tomu, že použití římských či arabských číslic je čistě formální záležitostí, dávám v zájmu snazší orientace v 
textu přednost arabským. 
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dosavadního bádání zaměřeného na sídelní kapituly nejen v Čechách a na Moravě, ale také 

v okolních zemích. Jeho účelem není mapovat jeho více než stoletou historii, nýbrž 

vytknout zásadní studie a metodické přístupy, charakterizovat hlavní směry tohoto široce 

rozvinutého výzkumu a především shrnout nepříliš početné práce věnované kapitulním 

majetkům a jejich správě. 

Jak naznačuje samotný titul předkládané práce,3 mým cílem nebylo postihnout celý 

majetek pražské kapituly ani sledovat spletitý vývoj její pozemkové držby ovlivněný 

nejrůznějšími společenskými změnami, které během středověku na našem území proběhly. 

Při volbě předmětu své disertace jsem se vědomě soustředila pouze na malý výsek 

z kapitulního hospodářství, který lze shrnout pod termín „společná pokladna“. Zevrubná 

charakteristika tohoto pojmu je podána v úvodu páté kapitoly. Na tomto místě proto 

postačí pouze stručné vysvětlení: Jednalo se o pokladnici chovanou ve svatovítském 

chrámu, do níž správci různých kategorií kapitulního majetku skládali příspěvky ze 

svěřených důchodů, které byly posléze vynakládány ve prospěch kapituly jako celku i 

jejích jednotlivých členů. Pro úplnost považuji za vhodné dodat, že tato volba byla zásadně 

ovlivněna stavem a zpracováním pramenné základny. Právě zmíněná společná pokladna je 

totiž společným jmenovatelem většiny z unikátního souboru dochovaných účetních 

rejstříků pražské kapituly z let 1358–1419. 

Z této skutečnosti také vyplývá jak časový, tak i věcný rozsah práce. Hlavní 

pozornost je věnována období zachycenému v analyzovaných účtech a kapitulních 

statutech. Předchozí vývoj je zmíněn pouze v případech, pokud se ho podařilo 

zrekonstruovat z listin dochovaných v Archivu metropolitní kapituly u sv. Víta. Naopak 

osudy kapitulních důchodů v období po husitské revoluci byly záměrně ponechány stranou. 

Převratné společenské změny, které revoluce přinesla, totiž pro majetky pražského kostela 

a jejich strukturu znamenaly ostrý přelom, který přirozeně postihl i jeho hospodářství. 

Věcné vymezení vychází především z faktu, že rejstříky postihují právě a pouze 

příjmy vcházející do společné kapitulní pokladny a výdaje z nich hrazené. Zdaleka se 

přitom nejednalo pouze o statky a důchody spravované členy kapituly (tj. preláty a 

kanovníky). Významná část těchto peněz pocházela také z oltářních nadání, nebo dokonce 

z majetků pronajatých laikům. Stejně tak většina vydání uskutečňovaných zpravidla 

formou různých podělování se dotýkala veškerého kléru pražského kostela. Z toho důvodu 

                                                           

3 Disertace byla zpracována na základě výsledků grantového projektu „Společná pokladna pražské 
metropolitní kapituly v době předhusitské“, podpořeného v l. 2007–2009 Grantovou agenturou Univerzity 
Karlovy. 



 3 

je také tematický záběr práce o něco širší, než naznačuje samotný název. V popředí sice 

stojí kapitula a hmotné zajištění jejích členů, ale vzhledem k jejich těsné provázanosti 

s ostatními duchovními pražského kostela4 není možné tuto vedoucí a do určité míry 

nadřazenou složku od onoho většího celku beze zbytku oddělit. Ostatně přestože jsou 

dochované účetní rejstříky primárně zaměřeny na porce vyplácené prelátům a kanovníkům, 

ostatní příslušníci kostela v nich bývají alespoň na okraj zmíněni také. 

Právě tuto skutečnost jsem se pokusila přinejmenším zčásti reflektovat v obecně 

zaměřené třetí kapitole, jejímž smyslem není suplovat nezpracované dějiny kapituly a její 

pozemkové držby, nýbrž pouze poskytnout stručný přehled problematiky nezbytný pro 

pochopení následujících oddílů. V první části věnované roli kapituly a jejích členů 

v předhusitských Čechách se jedná o kompilaci založenou na již publikovaných 

poznatcích, které jsou ovšem rozptýleny v mnoha různě zaměřených studiích a článcích. 

Druhá část sleduje výhradně majetkové zázemí pražského kostela. Mým záměrem přitom 

nebylo podat výčet statků nebo sledovat vývoj pozemkové držby pražské kapituly,5 ale 

charakterizovat jednotlivé kategorie kapitulních majetků a způsoby jejich správy. 

Vzhledem k absenci příslušné tuzemské literatury na dané téma jsem v této části čerpala 

především z primárních pramenů. V mnoha směrech cenný srovnávací materiál mi ovšem 

poskytly také výsledky zahraničního výzkumu, který se této problematice věnuje již 

několik desetiletí. Díky tomu bylo možné zasadit některé v Praze používané správní 

mechanismy do širšího kontextu vývoje se soudobými polskými a německými kapitulami. 

Hlavní výklad vychází z analýzy dosud needitovaných účetních rejstříků, zevrubně 

představených ve čtvrté kapitole. Kromě popisu jednotlivých rukopisů, jejich obsahové 

charakteristiky a exkurzu o způsobech datování a typech mincí figurujících v rejstřících je 

věnována pozornost také způsobu vedení těchto knih včetně účetní metody a jejich 

zařazení do kontextu ostatních písemností vzniklých při správě společné pokladny. 

Navazující rozbor příjmů a vydání společné pokladny přitom nesměřuje ke zjištění 

výnosu ze statků pražského kostela nebo kondice jeho hospodářství v daném období. 

Použité prameny něco takového ostatně ani neumožňují.6 Smyslem provedené analýzy je 

                                                           

4 Týká se jak účasti na liturgickém životě, tak hmotného zajištění. 
5 Tato problematika by si vyžádala detailní analýzu písemností dochovaných v příslušném fondu Archivu 
Pražského hradu. 
6 Rejstříky totiž mapují pouze část kapitulního hospodářství. Zaznamenané údaje navíc nejsou vždy 
kompletní. Po pečlivém vyhodnocení však mohou být využity k podchycení případných změn a tendencí – 
změny v nakládání s příjmy plynoucími z jednotlivých kategorií majetku, kolísání stanovené výše 
odváděných částek a velikosti rozdělovaných porcí, platební morálka obedienciářů a dalších členů kostela, 
měnící se výnos ze sledovaných statků. 
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blíže prozkoumat mechanismy nakládání s těmito prostředky (různé typy podělování) a 

především vliv této složky kapitulního hospodaření na hmotné zajištění kanovníků a jejich 

rezidenci. Primární funkcí společné pokladny totiž bylo prostřednictvím rozdělovaných 

porcí podporovat soudržnost jednotlivých částí pražského kostela. Klíčové otázky, na něž 

se předkládaná práce pokouší odpovědět, se týkají životní úrovně členů pražské kapituly a 

míry jejich rezidence při kapitule (počet rozdělených každodenních porcí). Právě frekvence 

účasti kanovníků na liturgickém provozu svatovítského chrámu je totiž jednou z mála 

možností, jak posoudit jejich reálné zapojení do života kapituly a jak se přiblížit poznání 

toho, v jakém stavu se kapitula jako celek před vypuknutím husitské revoluce nacházela. 

Nakládání s příjmy společné pokladny ovšem mělo zásadní vliv nejen na zajištění 

jednotlivých členů pražského kostela, ale také na prosperitu této instituce jako celku. 

Z tohoto úhlu pohledu lze provedený rozbor zároveň chápat jako první krok k pozdějšímu 

poznání kapitulního majetku jako takového. 

Součástí předkládané práce jsou také tabulky7 přehledně shrnující data zpracovávaná 

v předešlých kapitolách, dále přepisy analyzovaných účetních rejstříků a nakonec katalog 

zde zmíněných lokalit a osob odkazující na příslušná folia jednotlivých písemností. 

                                                           

7 V případě obediencí se jedná o tabulky otištěné již v mé diplomové práci (viz pozn. 1), do nichž byly 
doplněny údaje z nově zpracovaných účetních rejstříků. 



 5 

2. Nástin dosavadního bádání 

 

2. 1. Sídelní kapituly a správa jejich majetků jako téma evropské medievistiky 

Výzkum sídelních kapitul je neodmyslitelně spjat s dnes již legendárním dílem Leo 

Santifallera o bolzanovské kapitule,8 které ve své době představovalo více méně závazný 

vzor pro obdobně zaměřené práce. Přestože od vydání této knihy uplynulo již téměř 90 let, 

dominuje Santifallerem zavedené metodické hledisko do značné míry také současné 

produkci zabývající se tématem sídelních kapitul a jeho studie je namnoze vnímána jako 

dílo, které stálo na počátku veškerého dalšího bádání. Její prvenství ovšem nespočívá 

v tom, že by byla nejstarší, nýbrž v tom, že její autor jako první propojil dva do té doby 

odděleně pěstované přístupy, a sice právně-organizační9 a prosopografický.10
 Santifallerův 

rozbor personálního složení a správních vztahů uvnitř kapituly v italském Bressanone se 

vzhledem ke své důkladnosti skutečně oprávněně stal nadlouho vytčenou metou mnoha 

následovníků, často jeho vlastních žáků. A i přes kritické hlasy a pokusy o zacílení bádání 

také na jiné aspekty života katedrálního kléru se na této tendenci dodnes mnoho nezměnilo. 

Santifallerovou monografií „objevené“ téma se navíc záhy stalo velmi populární, a 

současná bibliografie tak čítá již naprosto nezvládnutelné množství titulů rozebírajících 

tuto problematiku z mnoha různých úhlů.11 Účelem následujících pasáží proto není 

                                                           

8 LEO SANTIFALLER , Das Brixner Domkapitel in seiner persönlichen Zusammensetzung im Mittelalter 1–2, 
Innsbruck 1924–1925. 
9 Pro tento proud bádání byla určující disertace ALBERTA BRACKMANNA , Urkundliche Geschichte des 
Halberstädter Domkapitels im Mittelalter. Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte der deutschen Domkapitel, 
Göttingen – Wernigerode 1898, navazující na starší práce věnované právně-historickému rozvoji kapitul a 
církevních institucí v Německu – PHILIPP SCHNEIDER, Die bischöflichen Domkapitel, ihre Etnwicklung und 
rechtliche Stellung im Organismus der Kirche, Mainz 1885; PAUL HINSCHIUS, System des katholischen 
Kirchenrechts mit besonderer Rücksicht auf Deutschland. Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten 
in Deutschland 1–4, Berlin 1869–1897. 
10 Tento směr svými pracemi vytyčili A LOYS SCHULTE, Der Adel und die deutsche Kirche im Mittelalter. 
Studien zur Sozial-, Rechts- und Kirchengeschichte, Stuttgart 1910 – a jeho žák WILHELM K ISKY, Die 
Domkapitel der geistlichen Kurfürsten in ihrer persönlichen Zusammensetzung im vierzehnten und 
fünfzehnten Jahrhundert, Weimar 1906. 
11 Srov. práce přinášející přehled bádání pro Německo, Polsko, Slezsko a Uhry –  RUDOLF HOLBACH, Zu 
Ergebnissen und Perspektiven neuerer Forschung zu spätmittelalterlichen deutschen Domkapiteln, 
Rheinische Vierteljahrsblätter 56, 1992, s. 148–180; ANDRZEJ RADZIMIŃSKI, Od katalogu duchownych do 
komputerowej „kolektywnej biografii“. Uwagi o dawnych i współczesnych kierunkach i tendencjach w 
badaniach średniowiecznych i nowożytnych kapituł katedralnych w historiografii niemieckiej, Roczniki 
Historyczne 60, 1994, s. 173–184; JÓZEF SZYMAŃSKI, Piętnaście lat badań nad dziejami kapituł 
katedralnych i kolegiackich (1945–1960), Zeszyty Naukowe KUL 5, 1962, s. 89–115; A. RADZIMIŃSKI, Stan 
i potrzeby badań nad duchowieństwem katedralnym i kolegiackim w Polsce średniowiecznej, Nasza 
Przeszłość 90, 1998, s. 35–55; TÝŽ, Badania nad strukturami kościelnymi i duchowieństwem v Polsce 
średniowiecznej. Zarys problematyki, in: (ed.) WOJCIECH FAŁKOWSKI, Pytania o średniowiecze. Potrzeby i 
pespektywy badawcze polskiej mediewistyki, Warszawa 2001, s. 93–98; EWA WÓŁKIEWICZ, Duchowieństwo 
kapitulne na Śląsku. Główne problemy badawcze, in: (edd.) JAN HRDINA –  MARTINA MAŘÍKOVÁ , Kapituly v 
zemích Koruny české a v Uhrách ve středověku, Praha 2011 (= Documenta Pragensia (dále DoP), 
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zmapovat více než stoletou historii široce rozvinutého výzkumu, nýbrž pouze vytknout 

zásadní studie a metodické přístupy a především shrnout nepříliš početné práce věnované 

kapitulním majetkům a jejich správě. 

Při pohledu na tituly publikované v uplynulých desetiletích lze konstatovat, že vůdčí 

pozici si stále zachovávají oba výše zmíněné směry, a především Santifallerem iniciovaný 

výzkum katedrálního kléru jakožto ucelené sociální skupiny.12 Z nepřeberného množství 

prací sledujících po Santifallerově vzoru personální obsazení kapitul v kontextu jejich 

vnitřní správy zde mohou být jako vzorové příklady uvedeny studie věnované Trevíru, 

Mohuči, Špýru, Goslaru a Halberstadtu.13 Jejich autoři kladou oproti předválečnému 

období místo stavovského složení těchto institucí větší důraz na sociální a mocenské 

vztahy mezi jednotlivými rody, z nichž kanovníci pocházeli, a jejich vazby na církevní a 

světské vrchnosti. Nový impulz tradičně pojímanému prosopografického výzkumu přinesla 

v 80. letech minulého století analýza shromážděných biografických dat prostřednictvím 

výpočetní techniky. Tzv. kolektivní biografie laonské kapituly, kterou s využitím 

statistických metod vytvořila Hélène Millet,14 ovšem v jiných částech Evropy žádnou 

významnější odezvu nazaznamenala.15 

V polské historiografii ve srovnání s německou převládají práce zaměřené separátně 

buď na sledování personálního obsazení kapitul, nebo na studium jejich organizační 

struktury, přičemž výrazně většímu zájmu se v nedávné minulosti těšilo hledisko právně-
                                                                                                                                                                                

Supplementa 2), s. 231–251; TAMÁS FEDELES, Die ungarischen Dom- und Kollegiatskapitel und ihre 
Mitglieder im Mittelalter. Forschungsstand, Aufgaben, Initiativen, in: Tamtéž, s. 161–195. 
12 Na rozdíl od katalogů kapitulního kléru, publikovaných na přelomu 19. a 20. století, se v tomto případě 
nejedná o pouhé biogramy prelátů a kanovníků, nýbrž o analýzu jejich původu, společenských a teritoriálních 
vazeb, vzdělání a kariérních vzorců. 
13 RUDOLF MEIER, Die Domkapitel zu Goslar und Halberstadt in ihrer persönlichen Zusammensetzung im 
Mittelalter: mit Beiträgen über die Standesverhältnisse der bis zum Jahre 1200 nachweisbaren Hildesheimer 
Domherren, Göttingen 1967 (= Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 5, Studien zur 
Germania Sacra 1); RUDOLF HOLBACH, Stiftsgeistlichkeit im Spannungfeld von Kirche und Welt. Studien zur 
Geschichte des Trierer Domkapitels und Domklerus im Spätmittelalter 1–2, Trier 1982 (= Trierer historische 
Forschungen 2); GERHARD FOUQUET, Das Speyerer Domkapitel im späten Mittelalter (ca. 1350–1540). 
Adlige Freundschaft, fürstliche Patronage und päpstliche Klientel 1–2, Mainz 1987 (= Quellen und 
Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 57); MICHAEL HOLLMANN , Das Mainzer Domkapitel 
im späten Mittelalter (1306–1476), Mainz 1990 (= Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen 
Kirchengeschichte 64). 
14 Metoda je vhodná pro výzkum většího souboru osob, které spojuje jasně definovaný okruh vlastností 
(stavovský a teritoriální původ, vzdělání, zastávané funkce v rámci kapituly, církevní a světské správy). V 
případě Laonu bylo zpracováno 849 biogramů a 63 různé vlastnosti: HÉLÈNE M ILLET, Le chanoines du 
chapitre cathédral de Laon (1272–1412), Rome 1982 (= Collection de l’École française de Rome 56). Srov. 
také sborník studií inspirovaných touto prací (edd.) TÁŽ – ELIZABETH MORNET, I canonici al servizio dello 
Stato in Europa secoli XIII–XVI – Le chanoines au service de l’Etat en Europe du XIIIe au XVIe siècle, 
Ferrara 1992. 
15 V Německu byla metoda aplikována pouze na novověký materiál – PETER HERSCHE, Die deutschen 
Domkapitel im 17. und 18. Jahrhundert 1–3, Bern 1984. Autoři výše citovaných prací na využití statistické 
analýzy vědomě rezignovali zejména kvůli nehomogennosti dochovaných pramenů. 
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organizační.16 Výjimku představují práce Kazimierze Doly17 a Radosława Biskupa,18 

zasvěcené vratislavské a sambijské kapitule, které oba směry propojují. Odhlédneme-li od 

starších katalogů kléru a předválečné produkce německé historiografie,19 začalo se 

prosopografické bádání v Polsku rozvíjet teprve v průběhu 90. let minulého století. Kromě 

již zmíněné Vratislavi je v tomto směru nejlépe zpracována krakovská20 a płocká 

kapitula.21 V roce 1995 pak tento směr vyústil v syntézu Andrzeje Radzimińského,22 který 

je vedle různých srovnávacích studií a metodologických úvah o katedrálním kléru23 také 

autorem prvního prosopografické pojednání věnovaného pomocnému duchovenstvu.24 

Vedle dominujícího propografického a právně-organizačního výzkumu se však 

v posledních desetiletích dostalo zasloužené pozornosti také některým dalším otázkám 

spjatým s životem metropolitních kostelů a jejich příslušníků. Kromě majetkového zázemí 

a jeho správy (viz níže) je třeba jmenovat počátky kapitul,25 světský kanonikát a pravidla 

společného života,26 kontakty kapitul s papežskou kurií,27 jejich vztah k metropolitům a 

                                                           

16 Počínaje stále využívanou monografií STANISŁAWA ZACHOROWSKÉHO (Rozwój i ustrój kapituł polskich w 
wiekach średnich, Kraków 1912), založenou především na edičně zpřístupněných statutech hnězdenské, 
krakovské, płocké, poznaňské, vratislavské a włoclawské kapituly pojednává naprostá většina prací věnovaná 
sídelním kapitulám právě o jejich organizační struktuře. Větší část z nich je citována v kapitole 3. 2. 
17 KAZIMIERZ DOLA, Wrocławska kapituła katedralna w XV wieku. Ustrój - skład osobowy - działalność, 
Lublin 1983. Dola tak s odstupem několika desetiletí navázal na práce německých historiků Schindlera a 
Samulského (viz níže). 
18 RADOSŁAW BISKUP, Das Domkapitel von Samland (1285–1525), Toruń 2007 (= Prussia Sacra 2), srov. 
také mou zprávu v Českém časopise historickém (dále ČČH) 107/1, 2009, s. 196. 
19 GERHARD SCHINDLER, Das Breslauer Domkapitel von 1341–1417. Untersuchungen über seine 
Verfassungsgeschichte und persönliche Zusammensetzung, Breslau 1938; ROBERT SAMULSKI , 
Untersuchungen über die persönliche Zusammensetzung des Breslauer Domkapitels im Mittelalter bis zum 
Tode des Bischofs Nanker (1341), Weimar 1940 (= Historisch-Diplomatische Forschungen 6). 
20 MAREK DANIEL KOWALSKI, Prałaci i kanonicy krakowskiej kapituły katedralnej od pontyfikatu biskupa 
Nankera do śmierci Zawiszy z Kurozwęk (1320–1382), Kraków 1996 (= Biblioteka Krakowska 134). 
21 A. RADZIMIŃSKI, Prałacy i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i I poł. XV w. Studium 
prozopograficzne, T. 1: Prałaci, T. 2: Kanonicy, Toruń 1991–1993. 
22 A. RADZIMIŃSKI, Duchowieństwo kapituł katedralnych w Polsce XIV i XV w. na tle porównawczym. 
Studium nad rekrutacją i drogami awansu, Toruń 1995, srov. také jím redigovaný sborník Duchowieństwo 
kapitulne w Polsce średniowiecznej i wcesnonowożytnej. Studia nad pochodzeniem i funkcjowaniem elity 
kościelnej, Toruń 2000. 
23 Naposledy Koncepcja, stan i perspektywy badań nad dziejami średniowiecznej diecezji poznańskiej, in: 
(ed.) LESZEK WILCZYŃSKI, Kościół Poznański w historiografii, Poznań 2009, s. 53–60. 
24 A. RADZIMIŃSKI, Niższe duchowieństwo katedralne w Polsce średniowiecznej. Wikariusze katedry płockiej 
w XIII–poł. XV w. Cz. 1. Skład osobowy, Nasza Przeszłość 76, 1991, s. 5–43; TÝŽ, Wikariusze katedry 
płockiej w XIII–poł. XV w. Cz. 2. Zagadnienia wybrane, Nasza Przeszłość 77, 1992, s. 5–31; TÝŽ, Wikariusze 
katedralni w Polsce średniowiecznej, Roczniki Historyczne 76, 2010, s. 211–220. 
25 RUDOLF SCHIEFFER, Die Entstehung von Domkapiteln in Deutschland, Bonn 1976 (= Bonner historische 
Forschungen 43). 
26 FRIEDERIKE KLOS–BUZEK, Zur Frage der „vita canonica“ im Brixner Domkapitel während des 
Hochmittelalters, Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 67, 1959, s. 101–116; 
TADEUSZ LALIK , Zagadnienie „vitae communis” kapituł polskich XII w., in: (edd.) ALEKSANDER GIEYSZTOR 
– MARIAN HENRYK SEREJSKI – STANISŁAW TRAWKOWSKI, Wieki średnie. Prace ofiarowane Tadeuszowi 
Manteufflowi w 60. rocznicę urodzin, Warszawa 1962, s. 98–110; JÓZEF SZYMAŃSKI, Kanonikat świecki w 
Małopolsce od końca XI do połowy XIII wieku, Lublin 1995; GUY P. MARCHAL, Was war das weltliche 



 8 

vliv na obsazování biskupského stolce,28 právní a spirituální život kapitul,29 jejich vztahy 

s městským zázemí,30 zapojení kapitul a jejich členů do správy diecéze31 nebo životní 

úroveň prelátů a kanovníků.32 

Poznání majetků a hospodářské správy sídelních kapitul zůstává ve srovnání se šíří 

výzkumu zaměřeného na jiné aspekty jejich života zatím stále spíše desiderátem. 

Bezprostřední příčiny přitom zřejmě pramení především ze značné komplikovanosti 

vnitřního uspořádání kapitulních statků a používaných správních mechanismů. Navzdory 

tomuto nepříliš uspokojivému stavu má ovšem zmíněné téma v evropské medievistice 

poměrně dlouhou tradici. Jmenovitě je v této souvislosti třeba připomenout dvoudílnou 

studii Arnolda Pöschla o biskupských majetcích a postupném vydělování majetků různých 

církevních institucí z mensa episcopalis.33 Dále si ze starší produkce zaslouží zmínku také 

disertace věnované Brémám, Hildesheimu a Osnabrücku.34 Základní informace o správě 

                                                                                                                                                                                

Kanonikerinstitut im Mittelalter? Dom- und Kollegiatstifte: Eine Einführung und eine neue Perspektive, 
Revue d’histoire ecclésiastique 94–95, 1999–2000, s. 761–807 a 7–53. 
27 VOLKERT PFAFF, Die deutschen Domkapitel und das Papstum am Ende des 12. Jahrhunderts, Historisches 
Jahrbuch 93, 1973, s. 21–56; M. D. KOWALSKI, Rola prowizji papieskich w obsadzaniu prebend 
katedralnych za czasów Zbigniewa Olesnickiego, in: (edd.) FELIKS K IRYK – ZDISŁAW NOGA, Zbigniew 
Olesnicki. Ksiaze Kosciola i maz. stanu: Materialy z konferencji, Sandomierz, 20–21 maja 2005 roku, 
Kraków 2006, s. 171–193. 
28 PHILIPP HOFMEISTER, Bischof und Domkapitel nach altem und neuem Recht, Neresheim 1931; JOSEF 

OSWALD, Das alte Passauer Domkapitel. Seine Entwicklung bis zum 13. Jahrhundert und sein 
Wahlkapitulationswesen, München 1933 (= Münchener Studien zur historischen Theologie 10); PIER 

GIOVANNI  CARON, Les élection épiscopales dans la doctrine et la pratique de l´Eglise, Cahiers de 
civilisation médiéval 11, 1968, s. 573–585; KLAUS GANZER, Zur Beschränkung der Bischofswahl auf die 
Domkapitel in Theorie und Praxis des 12. und 13. Jahrhunderts, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 57–58, 1971–1972, s. 22–82 a 166–197; EVERETT U. CROSBY, 
Bishop and Chapter in Twelth-Century England. A Study of the Mensa Episcopalis, Cambridge 1994. 
29 ADALBERT ERLER, Der Strassbuger Münster im Rechtsleben des Mittelalters, Frankfurt 1954; KRZYSZTOF 

OŻÓG, Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku. Środowisko duchowieństwa świeckiego, Wrocław 1987; 
JEAN CHÂTILLON , La spiritualité canonial, in: (ed.) PATRICE SICARD, Le mouvement canonial au moyen age. 
Réforme de l’église, spiritualité et culture, Paris – Turnhout 1992 (= Bibliotheca Victorina 3), s. 151–162. 
30 HELGA JOHAG, Die Beziehungen zwischen Klerus und Bürgeschaft in Köln zwischen 1250 und 1350, Bonn 
1977 (= Rheinisches Archiv 103). 
31 HEINRICH STRAUB, Die geistliche Gerichtsbarkeit des Domdekans im alten Bistum Bamberg von der 
Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts: Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung, München 1957 (= 
Münchner theologische Studien 3, Kanonistische Abteilung Bd. 9). 
32 R. HOLBACH, Ein Trierer Domherr und seine Einkünfte um die Mitte des 14. Jahrhunderts, in: 
Landeskundliches Vierteljahrblat 25, 1979, s. 129-142; TÝŽ, Inventar und Testament des Scholasters Arnold 
von Hohenecken († 1422). Mobilbesitz und materielle Kultur, Mentalität und persönliche Bindungen eines 
Trierer Prälaten im Spätmittelalter, Kurtrierisches Jahrbuch 19, 1979, s. 111–150; TÝŽ, „Item noch eyn 
swartz rock“. Zum häuslichen Besitz von Trierer Domkanonikern im Spätmittelalter, in: (ed.) JOHANNES 

M ICHAEL NEBE, Bewahren und Gestalten. Der Trierer Dombereich, „eine Stadt in der Stadt“, Trier 1991 (= 
Schriftenreihe des Trier Forums 2), s. 81–95. 
33 ARNOLD PÖSCHL, Bischofsgut und mensa episcopalis. Ein Beitrag zur Geschichte des kirchlichen 
Vermögensrechtes, Teil 1 Die Grundlagen, Teil 2 Die Güterteilungen zwischen Prälaten und Kapiteln in 
karolingischer Zeit, Bonn 1908–1909. 
34 GÜNTHER MÖHLMANN , Der Güterbesitz des Bremer Domkapitels von seinen Anfängen bis zum Beginn des 
14. Jahrhunderts, Bremen 1933; ROBERT HOFFMANN, Die wirtschafliche Verfassung und Verwaltung des 
Hildesheimer Domkapitels bis zum Beginn der Neuzeit, Münster 1911; JOHANN K IRCHHOFF, Die 
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statků konkrétních kapitul jsou navíc standardní součástí většiny prací sledujících 

organizační strukturu těchto institucí již od meziválečného období. Rozsah, kvalita a 

využitelnost příslušných pasáží je ovšem přirozeně značně proměnlivá.35 Samostatná 

pojednání věnovaná majetkovým a hospodářským otázkám jsou nicméně stále spíše 

výjimkou. Nejlépe jsou v tomto směru zpracovány německé kapituly. Vedle série studií 

věnovaných Münstru,36 existují solidní práce také pro Bamberk,37 Lübeck,38 Minden39 a 

Mohuč.40 Několik kratších pojednání o majetkových záležitostech vzešlo po 2. světové 

válce také z pera anglických historiček,41 ojedinělá disertace analyzující prostřednictvím 

dochovaných účtů hospodářství exeterské kapituly42 bohužel nebyla publikována. 

V bývalých zemích socialistického bloku se tento směr výzkumu začal zvolna rozvíjet 

teprve na počátku 90. let minulého století. Kromě několika článků pojednávajících o 

                                                                                                                                                                                

Organisation des Osnabrücker Kirchenvermögens in der Zeit vom 12. bis zum 14. Jahrhundert, Osnabrück 
1910. 
35 Jako pozitivní příklady lze uvést zejména syntetické zpracování anglických předreformačních kapitul od 
KATHLEEN EDWARDS (The English Secular Cathedrals in the Middle Ages. A Constitutional Study with 
Special Reference of the Fourteenth Century, Manchester 19481, New York 19672) a valnou většinu 
poválečných prací věnovaných správě polských sídelních kapitul (konkrétní tituly jsou citovány v kapitole 3. 
2.). 
36 Jedná se zejména o studie HERMANNA NOTTARPA, Die Vermögensverwaltung des Münsterischen 
Domkapitels im Mittelalter, in: (ed.) FRIEDRICH MERZBACHER, Aus Rechtsgeschichte und Kirchenrecht 
(Gesammelte Abhandlungen), Köln – Graz 1967, s. 3–44 (přetisk ze Zeitschrift für vaterländische Geschichte 
und Altertumskunde 67, 1909, Abt. 1) a TÝŽ, Zur Wirtschaftsgeschichte des Münsterischen Domkapitels, in: 
Tamtéž, s. 45–57 (přetisk z Westdeutsche Zeitschrift 29, 1910), věnované správě kapitulních majetků, a na ně 
navazující monografii ULRICHA HERZOGA, Untersuchungen zur Geschichte des Domkapitels zu Münster und 
seines Besitzes im Mittelalter, Göttingen 1961 (=Studien zur Germania Sacra 2, Veröffentlichungen des Max-
Planck-Instituts für Geschichte 6), zabývající se dějinami jednotlivých typů majetku. Popis kapitulních statků 
přináší také WILHELM KOHL, Das Domstift St. Paulus zu Münster 1–3, Berlin – New York 1982–1989 
(=Studien zur Germania Sacra, Neue Folge 17, Das Bistum Münster, Teil 4/1–3). 
37 Viz rozbor majetku a správy jeho různých typů, vč. proměny kapitulního hospodářství ve vrcholném a 
pozdním středověku v rozsáhlém úvodu k edici Urbare und Witschaftsordnungen des Domstifts zu Bamberg 
1–2, (edd.) ERICH VON GUTTENBERG – STEFAN NÖTH – ALFRED WENDEHORST, Würzburg – Neustadt an der 
Aisch 1969, 1986 (= Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte, Reihe 10, Bd. 7). 
38 WOLFGANG PRANGE, Besitz und Einkünfte des Lübbecker Domkapitels am Ende des Mittelalters, in: 
Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde 72, 1992, s. 9–46. 
39 WILFRIED DAMMEYER, Der Grundbesitz des Mindener Domkapitels. Ein Beitrag zur Güter- und 
Wirtschaftsgeschichte der deutschen Domkapitel, Minden 1959; k tomu srov. edici nekrologií a soupisů 
společného kapitulního majetku Necrologien, Anniversarien- und Obödienzenverzeichnisse des Mindener 
Domkapitels aus dem 13. Jahrhundert, (ed.) ULRICH RASCHE, Hannover 1998. 
40 IRMTRAUD LIEBEHERR, Der Besitz des Mainzer Domkapitels im Spätmittelalter, Mainz 1971 (= Quellen 
und Abhandlungen zur mittelrhenischen Kirchengeschichte 14); srov. také edici rejstříků příjmů a vydání ze 
statků mohučského proboštství s obsáhlým úvodem FRITZE V IGENERA (ed.), Die Mainzer Dompropstei im 
14. Jahrhundert. Aufzeichnungen über ihre Besitzungen, Rechte und Pflichten aus dem Jahren 1364–1367, 
Darmstadt 1913. 
41 KATHLEEN MAJOR, The Finances of the Dean and Chapter of Lincoln from the Twelfth to the Fourteenth 
Century: a Preliminary Survey, The Journal of Ecclesiastical History 5, 1954, s. 149–167; JULIA BARROW, 
Cathedral, Provost and Prebends: a Comparison of Twelfth-Century German and English Practice, The 
Journal of Ecclesiastical History 37, 1986, s. 536–564; TÁŽ, German cathedrals and the monetary economy 
in the twelfth century, Journal of Medieval History 16, 1990, s. 13–38. 
42 DAVID JAMES BELL HINDLEY , The Economy and Administration of the State of the Dean and Chapter of 
Exeter Cathedral in the Fifteenth Century, Thesis University of London 1957–1958. 
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dílčích otázkách souvisejících se správou kapitulního majetku,43 jsou tituly zaměřené 

výhradně na tuto tématiku stále poměrně vzácné. Pro Polsko je k dispozici příkladný 

rozbor majetků krakovské kapituly, pro oblast bývalých Uher diplomová práce 

rekonstruující majetkové poměry ostřihomské kapituly.44 

 

2. 2. České a moravské kapituly ve středověku – stav výzkumu 

Zatímco v německé a v polské historiografii má systematický výzkum katedrálních a 

kolegiátních kapitul již dlouhou tradici, jejímž výsledkem je množství článků a monografií 

věnovaných jednotlivým institucím a různé tematicky zaměřené sborníky, v Čechách a na 

Moravě toto téma dlouho stálo spíše na okraji zájmu. Kapitulám jako takovým a dalším 

s nimi spojeným otázkám začala domácí medievistika věnovat intenzivnější pozornost 

teprve v posledních desetiletích.45 Odhlédneme-li přitom od studií se širším tematickým 

záběrem, jsou práce školených historiků vydané před polovinou 20. století, spíše výjimkou. 

První publikace zaměřené výhradně na kapituly se sice objevily již během druhé 

poloviny 19. století, větší zájem však téma zaznamenalo teprve v následujícím století. 

Mnohé tehdejší práce přitom byly podobně jako v jiných evropských zemích sepsány 

duchovními, v některých případech přímo členy jednotlivých kapitul.46 Další jsou spojeny 

                                                           

43 IZABELA SKIERSKA, Finanse kustosza gnieźnieńskiego Wojciecha Skóry, in: (edd.) TOMASZ JASIŃSKI – 
TOMASZ JUREK – JAN M. PISKORSKI, Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne 
ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w 65. rocznicę urodzin, Poznań 1997, s. 373–393; JACEK 

JASKULSKI, Problem identyfikacji prebend i ich użytkowników w kapitułe katedralnej w Pozaniu w XV w., in: 
(edd.) JERZY STRZELCZYK – JÓZEF DOBOSZ, Nihil superfluum esse. Studia z dziejów średniowiecza 
ofiarowane prof. Jadwidze Krzyżaniakowej, Poznań 2000, s. 461–469; A. RADZIMIŃSKI, Decem marcas 
communiter currentis. Rola pieniądza w regulacji życia wewnętrznego kapituły włocławskiej w świetle 
statutów z 1500 roku, Zapisky kujawsko-dobrzyńskie 14, 2000, s. 15–36; ANTONI GĄSIOROWSKI, 
Prokuratorzy gnieźnieńskiej kapituły katedralnej w XV wieku, in: (edd.) PIOTR DYMMEL  – KRZYSZTOF 

SKUPIEŃSKI – BARBARA TRELIŃSKA, Drogą Historii, Studia ofiarowane prof. Józefowi Szymańskiemu w 70. 
roczniczę urodzin, Lublin 2001, s. 451–460; PAWEŁ DEMBIŃSKI, Prokuratorzy poznańskiej kapituły 
katedralnej w latach 1428–1500, Roczniki Historiczne 69, 2003, s. 127–166. Za laskavé uvedení do polské 
literatury pojednávající o správě kapitulních majetků děkuji prof. A. Radzimińskému z Univerzity Mikuláše 
Koperníka v Toruni. 
44 M. D. KOWALSKI, Uposażenie krakowskiej kapituły katedralnej w średniowieczu, Kraków 2000, srov. také 
zprávu M. Bláhové v ČČH 99/3, 2001, s. 622–623; ANETA HARAMIAOVÁ , Majetky ostrihomskej sídelnej 
kapituly na začiatku 16. storočia, diplomová práce Katedry všeobecných dejín FF Univerzity Komenského, 
Bratislava 2009. Za poskytnutí textu práce tímto děkuji její autorce. 
45 Přehled pro období do poloviny 90. let minulého století otiskla ZDEŇKA HLEDÍKOVÁ , Das Studium von 
mittelalterlichen kirchlichen Korporationen in Böhmen und Mähren, Questiones medii aevi novae 2, 1997, s. 
61–69. Novější práce zaměřené na středověký vývoj přináší výběrová bibliografie M. MAŘÍKOVÁ , České a 
moravské kapituly ve středověku – výběrová bibliografie po roce 1945, in: (edd.) J. HRDINA – M. MAŘÍKOVÁ , 
Kapituly v zemích Koruny české, s. 269–284. 
46 Kromě dále zmíněných A. Frinda a A. Podlahy to jsou VOJTĚCH RUFFER, Die Geschichte von Vyšehrad 
oder die Erzählung über die Burg, das Kapitel und die Stadt des Berges Vyšehrad bei Prag im Königreich 
Böhmen, Prag 1861; JOHANN SCHLENZ, Geschichte des Probsteistiftes St. Stephan in Leitmeritz, Prag 1933. 
Výjimkou je v tomto směru monografie mělnického archiváře KARLA ZAMASTILA , Kollegiátní kapitula 
mělnická. Příspěvek k dějinám král. věnného města Mělníka n. L., Mělník 1896. 
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s rozvíjející se ediční činností tohoto období.47 Jmenovitou zmínku si v této souvislosti 

zaslouží především někdejší pražský světící biskup Antonín Podlaha, který svými 

publikacemi těžícími z archivu pražské kapituly48 a zejména prosopografickými „Series 

preapositorum...“49 vytvořil velmi cenný základ pro další výzkum. Podobně zaměřené 

práce Metoděje Zemka věnované personálnímu složení olomoucké, brněnské a 

kroměřížské kapituly naproti tomu obsahují pouze seznamy tamních prelátů a kanovníků.50 

Četné údaje o počátcích jednotlivých kapitul jsou také rozptýleny v obecně zaměřených 

syntézách mapujících dějiny českého středověku, nebo jejich specifické výseky.51 V tomto 

směru je třeba jmenovat především Tomkův Dějepis města Prahy, jehož pasáže popisující 

strukturu, majetek a personální složení pražské kapituly představovaly pro několik 

následujících generací církevních historiků základní zdroj informací o této korporaci.52 

Navzdory tomu, že období po druhé světové válce nebylo výzkumu církevních témat 

nijak příznivě nakloněno, vzniklo mezi lety 1945–1990 až překvapivé množství článků a 

dokonce i několik monografií zaměřených nejen přímo na dějiny a diplomatický materiál 

                                                           

47 Statuten der Prager Metropolitankirche vom Jahre 1350, (ed.) BEDA DUDÍK , in: Archiv für österreichische 
Geschichte 37, 1867, s. 411–456; Statuten des Metropoliten von Prag Arnest von Pardubitz für Bischof und 
das Capitel von Olmütz um das Jahr 1349 (dále Statuten), (ed.) TÝŽ, in: Archiv für österreichische 
Geschichte 41, 1869, s. 195–218; Několik statutů a nařízení arcibiskupů pražských Arnošta a Jana I. (dále 
Několik statutů), (ed.) FERDINAND MENČÍK , Pojednání Královské české společnosti nauk, řada VI., díl 11, 
Praha 1882; Opravy a doplňky statutů kostela Pražského učiněné od arcibiskupa Wolframa (dále Opravy a 
doplňky), (ed.) JOSEF EMLER, Věstník Královské české společnosti nauk, třída filosoficko-historicko-
jazykozpytná 1889, s. 293–310; Die Wochenrechnungen und der Betrieb des Prager Dombaues in den 
Jahren 1372–1378, (ed.) JOSEF NEUWIRTH, Praha 1890. V souvislosti s přípravou pátého svazku edice 
Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia pak vznikla studie KAMILA KROFTY, Kurie a církevní 
správa zemí českých v době předhusitské, ČČH 10, 1904, s. 15–36, 125–152, 249–275, 373–391; 12, 1906, s. 
7–34, 178–191, 274–298, 426–446; 14, 1908, s. 18–34, 172–196, 273–287, 416–435 zabývající se mj. 
vlivem provizní praxe na obsazování prebend v pražské kapitule. 
48 V chronologickém sledu se jedná o A. PODLAHA, Knihovna kapitulní v Praze, Praha 1902; A. PODLAHA – 
EDUARD ŠITTLER, Chrámový poklad u sv. Víta v Praze. Jeho dějiny a popis, Praha 1903; Privilegia semper 
fideli metropolitano capitulo Pragensi a Sancta Sede concessa, (ed.) A. PODLAHA, Pragae 1905; Statuta 
metropolitanae ecclesiae Pragensis anno 1350 conscripta (dále Statuta), (ed.) TÝŽ, Pragae 1905 (= Editiones 
5); A. PODLAHA – ADOLF PATERA, Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapituly pražské 1–2, Praha 1910, 
1922; A. PODLAHA, Catalogus codicum manu scriptorum, qui in archivio capituli metropolitanae Pragensis 
asservantur, Pragae 1923 (= Editiones 17). 
49 Series preaepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque praelatorum et canonicorum s. 
metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad presentia tempora (dále Series), Pragae 1912 (= 
Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli Pragensis 10) a Supplementum 1–4, Pragae 
1916–1931. Jedná se o chronologicky sestavený soupis členů kapituly se základními životopisnými údaji, 
který antikvoval příslušné pasáže v Tomkově Dějepisu města Prahy 5, Praha 1905, s. 130–177. 
50 METODĚJ ZEMEK, Pořad děkanů, proboštů a kanovníků olomoucké kapituly 1. Od založení do doby 
husitské (1131–1416), Olomouc 1938; TÝŽ, Pořad proboštů a děkanů kolegiátních kapitul v Brně a 
Kroměříži 1, Olomouc 1939. 
51 ANTON FRIND, Die Kirchengeschichte Böhmens im Allgemeinen und in ihrer besonderen Beziehung auf die 
jetzige Leitmeritzer Diözese 1–4, Prag 1864–1878; VÁCLAV NOVOTNÝ, České dějiny I/3, Praha 1928, s. 1–
214. 
52 VÁCLAV VLADIVOJ TOMEK, Dějepis města Prahy (dále DP) 1, Praha 18922, s. 72–82; 2, Praha 18922, s. 
75–93; 3, Praha 18932, s. 50–71; 5, Praha 19052, s. 130–177. 
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jednotlivých sídelních (Praha53 a Olomouc54) a kolegiátních kapitul (Brno,55 Karlštejn,56 

Litoměřice,57 Praha u Všech svatých,58 Vyšehrad59), ale také na některé obecnější otázky 

spjaté s činností těchto korporací.60 Ve většině případů se však jednalo pouze o drobné 

příležitostné články, které stejně jako množství edičně zpřístupněného materiálu vzešlého 

z činnosti pražské61 a vyšehradské kapituly62 poměrně dlouho nenalezly v rámci historické 

obce odpovídající odezvu. V důsledku izolovanosti domácího bádání navíc citované práce 

                                                           

53 JAN KAPISTRÁN VYSKOČIL, Arnošt z Pardubic a jeho doba, Praha 1947, zejména parafráze kapitulních 
statut na s. 308–341; JIŘÍ BERÁNEK, Sbor mansionářů pražské metropolitní kapituly. Příspěvek k dějinám 
liturgického zpěvu v předhusitských Čechách, Miscellanea musicologica 29, 1981, s. 9–50; ANTONÍN MAŘÍK , 
K postavení katolické církve v Čechách v době poděbradské (Činnost katolických administrátorů za Jiřího z 
Poděbrad), Folia historica Bohemica (dále FHB) 7, 1984, s. 101–196. 
54 M. ZEMEK, Posloupnost kanovníků metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci, Časopis Matice 
moravské 69, 1949; MIROSLAV FLODR, Skriptorium Olomoucké, Brno 1960; M. ZEMEK, Vzdělání a kulturní 
snahy olomoucké kapituly v době předhusitské, in: Sborník k nedožitým padesátinám PhDr. Jiřího 
Radimského, Brno 1969, s. 254–275; TÝŽ, Katalog moravských biskupů, arcibiskupů a kapitul staré i nové 
doby, Olomouc 1977; JAN BISTŘICKÝ , Budování olomoucké katedrály a kapituly sv. Václava, in: (ed.) TÝŽ, 
Sborník k 850. výročí posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci, Olomouc 1982, s. 23–30; M. ZEMEK, 
Das Olmützer Domkapitel. Seine Enstehung und Entwicklung bis 1600, Archiv für Kirchengeschichte von 
Böhmen-Mähren-Schlesien 9, 1988, s. 66–89; 10, 1989, s. 58–88; 11, 1990, s. 72–91; 12, 1991, s. 49–73. 
55 VLADIMÍR NEKUDA, Urbáře na panství brněnské kapituly, Časopis Moravského muzea (Vědy společenské) 
47, 1962, s. 43–66; SLAVOMÍR BRODESSER, Poznámky k dějinám brněnské kapituly a jejího archívu[!], Folia 
diplomatica 12, 1963/1964, s. 29–33. 
56 VÁCLAV BARTŮNĚK, Karlštejn, zbožný odkaz otce vlasti. Dějiny kapituly a děkanství karlštejnského, Praha 
1948. 
57 V. BARTŮNĚK a kol., 900 let Litoměřické kapituly, Praha 1959; ZDENĚK KRISTEN, Pamětní záznam o 
založení a obvěnění kapituly litoměřické (Příspěvek k diplomatickému rozboru českomoravských aktů), Acta 
Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica, Historica 2, 1961, s. 69–97; IVAN HLAVÁ ČEK, 
Knihovna litoměřického probošta Jana Žáka, Listy filologické 88, 1965, s. 309–321. 
58 V. BARTŮNĚK, Stručné dějiny kolegiátní kapituly a královské kaple Všech svatých na Pražském hradě, 
1979. 
59 JARMILA PSÍKOVÁ, Příspěvky k diplomatice vyšehradských listin 12. století, Archivum Trebonense 73, 
1973, s. 1–43; VÁCLAV MEDEK , K začátkům vyšehradské kapituly, in: Cokoli jste učinili... Sborník příspěvků 
k sedmdesátinám vyšehradského probošta dr. Josefa Beneše, Praha 1974, s. 1–8; VÁCLAV RYNEŠ, Proboštové 
Královské kolegiátní kapituly na Vyšehradě, in: Tamtéž, s. 9–11; I. HLAVÁČEK, Z dějin vyšehradské kapitulní 
knihovny ve středověku (Od počátků do husitství), Studie o rukopisech 14, 1975, s. 5–25; JARMILA 

KREJČÍKOVÁ , Vnitřní poměry vyšehradské kapituly v letech braniborské okupace, Sborník prací filozofické 
fakulty Brněnské univerzity (dále SPFFBU), C 29, 1982, s. 144–147; PAVEL BOHÁČ, Územní rozsah majetku 
vyšehradského proboštství na Prachaticku ve 13.–14. století, Historická geografie (dále HG) 21, 1983, s. 
337–365. 
60 JAROSLAV ERŠIL, Visitatio liminum ss. apostolorum českých prelátů v době Karlově, Sborník historický 
(dále SH) 4, 1956, s. 5–32; TÝŽ, Správní a finanční vztahy avignonského papežství k českým zemím ve třetí 
čtvrtině 14. století, Praha 1959 (= Rozpravy ČSAV 69, sešit 10); TÝŽ, K zatížení církevními dávkami 
v Čechách na počátku 15. století (K otázce papežského desátku z r. 1403), Československý časopis historický 
10, 1962, s. 533–555; ZDENĚK BOHÁČ, Patrocinia nejstarších klášterů a kapitul v českých zemích, HG 5, 
1970, s. 63–64. 
61 Archiv pražské metropolitní kapituly 1 (dále Katalog 1). Katalog listin a listů z doby předhusitské (–1419); 
sv. 2. Katalog listin a listů z let 1420–1561 (dále Katalog 2), (edd.) J. ERŠIL – JIŘÍ PRAŽÁK, Praha 1956 a 
1986; Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. Tomus I. (dále RBMV I.) Fontes Archivi 
metropolitani capituli Pragensis (1378 dec.–1400), Fasciculus 1–7, (ed.) VĚRA JENŠOVSKÁ, Praha 1967–
1981. 
62 Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. Tomus II, Fontes Archivi capituli ecclesiae 
Wissegradensis (1378 dec.–1419 aug. 16.), (ed.) VLADIMÍR VAVŘÍNEK, Praha 1968; P. BOHÁČ, 
Vyšehradský kopiář bílý: diplomatický rozbor, diplomová práce Katedry archivnictví a pomocných věd 
historických FF UK, Praha, 1982. 
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často vznikaly bez kontaktu s výsledky zahraničního výzkumu a některé z nich tak již ve 

své době působily jako metodicky zastaralé. Platí to zejména pro sérii studií Metoděje 

Zemka o olomoucké kapitule, které jsou bohužel zatíženy také mnoha chybnými údaji. 

Moderní systematický výzkum českých a moravských kapitul je ovšem i přes 

existenci výše zmíněných studií jednoznačně spojen se jménem Zdeňky Hledíkové, která 

od 70. let minulého století téma soustavně rozvíjí,63 nastoluje nové otázky a svými pracemi 

věnovanými nejen kapitulám,64 ale také církevní správě a dějinám českého středověku 

obecně65 připravila půdu mladší generaci historiků. Jako přelomovou lze v tomto směru 

označit její studii o středověkém vývoji pražské metropolitní kapituly,66 v níž po delší 

přestávce opět uvedla do české historiografie téma kapitul jako takových a zároveň 

tuzemské historické obci přiblížila soudobé trendy zahraničního výzkumu. 

Zásadní obrat však přinesla teprve 90. léta 20. století, kdy se kapituly konečně začaly 

dostávat do zorného pole většího počtu autorů a výzkum se rozvinul do větší šíře, a to jak 

z hlediska územního, tak tematického záběru. Nejvíce pozornosti přitom bylo přirozeně 

věnováno pražské kapitule. Samostatného zpracování se postupně dočkala bratrstva 

kanovníků a služebníků pražského kostela,67 sbor mansionářů,68 liturgická hudba 

v katedrále,69 role kapituly v době po husitských válkách,70 její personální složení 

                                                           

63 Naposledy Pomocné sbory duchovenstva při pražské metropolitní a dalších kapitulách pražské provincie, 
Roczniky Historyczne 76, 2010, s. 196–210; TÁŽ, Několik úvah o kapitulách v českém středověkém státě, in: 
(edd.) J. HRDINA – M. MAŘÍKOVÁ , Kapituly v zemích Koruny české, s. 9–44. 
64 Z. HLEDÍKOVÁ , Zur Datierung zweier Statuten von Ernst von Pardubice für die Prager Kirche, 
Mediaevalia Bohemica 1, 1969, s. 103–106; TÁŽ, Kapituly s biskupskou kolací v Čechách do doby husitské a 
jejich místo v církevní správě, in: In memoriam Zdeňka Fialy - Z pomocných věd historických, Praha 1978, s. 
41–61; TÁŽ, Ke kulturním poměrům vyšehradské kapituly počátkem 13. století, FHB 2, 1980, s. 129–173; 
TÁŽ, Vyšehradské proboštství a české kancléřství v první polovině 14. století, in: Královský Vyšehrad 2, 
Praha 2001, s. 74–89; TÁŽ, Počátky kapituly u Všech svatých na Pražském hradě, in: (edd.) TOMÁŠ, 
BOROVSKÝ – LIBOR JAN – MARTIN WIHODA, Ad vitam et honorem Jaroslao Mezník. Profesoru Jaroslavu 
Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Brno 2003, s. 461–472; TÁŽ, Vyšehradská 
kapitula ve 13. století, Teologické texty 19/1, 2008, s. 50–52. 
65 Srov. JAN KAHUDA, Bibliografie prací prof. PhDr. Zdeňky Hledíkové, CsC. do roku 1998, in: (edd.) I. 
HLAVÁČEK – J. HRDINA, Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky 
Hledíkové, Praha 1998, s. 571–583; MARKÉTA MARKOVÁ, Historiographic work by Professor Zdeňka 
Hledíková over the last decade with supplements since 1992, in: (edd.) KATEŘINA BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, 
EVA DOLEŽALOVÁ, EVA CHODĚJOVSKÁ, ZDENĚK HOJDA, MARTIN SVATOŠ, Roma - Praga. Praha - Řím, 
Praga 2009 (=Bolletino del'Istituto Storico Ceco di Roma - Supplemento 2008), s. 21–36; nejnověji potom 
souborné vydání jejích nejdůležitějších statí Svět české středověké církve, Praha 2010. 
66 Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní kapitula, její samospráva a postavení do doby husitské, SH, 19, 
1972, s. 5–48. 
67 HANA PÁTKOVÁ , Statuta bratrstva služebníků svatovítské katedrály z roku 1328, in: Seminář a jeho hosté. 
Sborník k 60. narozeninám doc. dr. Rostislava Nového, Praha 1992, s. 53–61; TÁŽ, Středověká bratrstva v 
katedrále sv. Víta v Praze, SAP 47/1, 1997, s. 3–73. 
68 JAN RYBA, Mansionáři v pražském kostele, Pražský sborník historický (dále PSH) 30, 1998, s. 5–59. 
69 DAVID EBEN, Liturgická hudba v předhusitské katedrále, in: (edd.) Z. HLEDÍKOVÁ  – JAROSLAV V. POLC 
Pražské arcibiskupství 1344–1994, Praha 1994, s. 58–70; JANA MAŘÍKOVÁ -KUBKOVÁ – D. EBEN, 
Organizace liturgického prostoru v bazilice sv. Víta, Castrum Pragense 2, 1999, s. 227–239. 
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v poslední čtvrtině 14. století71 a hospodaření se společným majetkem.72 V případě 

olomoucké kapituly byl naproti tomu výzkum v souvislosti se staršími pracemi Miroslava 

Boháčka73 a přípravou celorepublikového katalogu rukopisů zpočátku zaměřen především 

na otázky spojené s tamními knižními sbírkami.74 S nástupem mladší generace historiků se 

pak těžiště od kodikologie postupně přesunulo k dějinám správy a každodennosti.75 

                                                                                                                                                                                

70 VERONIKA MACHÁČKOVÁ – A. MAŘÍK , Praha v činnosti administrátorů pod jednou v letech 1450–1550, 
DoP 9/2, 1991, s. 407–415; A. MAŘÍK , Administrátoři a svatovítská kapitula v době poděbradské. Úřad 
administrátorů pod jednou a jeho představitelé, SAP 51/2, 2001, s. 313–358; TÝŽ, Svatovítská kapitula za 
vlády Jiřího z Poděbrad, DoP 20, 2002, s. 25–53. 
71 Jedná se o sérii článků DOMINIKA BUDSKÉHO vycházejících z jeho diplomové práce Kanovníci 
Metropolitní kapituly pražské 1378–1390, diplomová práce Katedry archivnictví a pomocných věd 
historických FF UK, Praha 2006 – TÝŽ, Metropolitní kapitula pražská jako dvůr v malém. Kariéra a vztahy v 
prostředí kapituly v letech 1378–1390, in: (ed.) DANA DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ , Dvory a rezidence ve 
středověku, Praha 2006 (= Mediaevalia Historica Bohemica (dále MHB), Supplementum 1), s. 53-86; TÝŽ, 
Testamenty pražského duchovenstva od druhé poloviny 14. století do počátků husitství, in: (edd.) E. 
DOLEŽALOVÁ – KATEŘINA JÍŠOVÁ, Pozdně středověké testamenty v českých městech, Praha 2006, s. 189–
209; TÝŽ, Několik příkladů úředních knih Metropolitní kapituly pražské v době předhusitské. Protokol 
přijímání nových kanovníků 1378–1390, in: (edd.) Z. HOJDA – H. PÁTKOVÁ , Pragmatické písemnosti v 
kontextu právním a správním, Praha 2008 (= Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae 
Pragensis 6), s. 73–79; TÝŽ, Právní život v Metropolitní kapitule pražské v letech 1378–1390, in: (ed.) PAVEL 

KRAFL, Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XII.–XV., Praha 2008 (= 
Opera Instituti historici Pragae, series C – Miscellanea 19), s. 571–579; TÝŽ, Intelektuálové v Metropolitní 
kapitule pražské od druhé poloviny 14. století do počátku husitství, DoP 28, 2009, s. 21–61. 
72 M. MAŘÍKOVÁ , Registrum acceptorum (viz pozn. 1); TÁŽ, Účetní rejstříky a další písemnosti vzniklé v 
souvislosti se správou „společné pokladny“ pražské metropolitní kapituly v době předhusitské, in: (edd.) Z. 
HOJDA – H. PÁTKOVÁ , Pragmatické písemnosti, s. 81–93; TÁŽ, Účetní rejstříky společné pokladny pražské 
metropolitní kapituly z 2. poloviny 14. a počátku 15. století, in: (edd.) J. DOBOSZ – JAKUB KUJAWIŃSKI – 
MARZENA MATLA -KOZŁOWSKA, Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów, Mediewista wobec 
źródła – teoria i praktyka, Poznań 2009, s. 249–259; TÁŽ, Správa majetku pražské metropolitní kapituly v 
době předhusitské, in: (edd.) J. HRDINA – M. MAŘÍKOVÁ , Kapituly v zemích Koruny české, s. 101–123; TÁŽ, 
Aniversária jako součást liturgického provozu pražské metropolitní kapituly a hmotného zajištění jejích 
členů, in: (edd.) HANNA KRZYŻOSTANIAK – J. KUJAWIŃSKI – MARZENA MATLA , Trzecie polsko-czeskie 
forum młodych mediewistów, Commemoratio praeteritorum – społeczności średniowieczne wobec 
przeszłości, Poznań 2012 [vyd. 2014], s. 151–163. 
73 Literatura středověkých právních škol v rukopisech kapitulní knihovny olomoucké, Praha 1960 (= 
Rozpravy ČSAV, řada spol. věd, 70/7); TÝŽ, Rukopisná sbírka učeného právníka a biskupa Bohuše ze Zvole 
v Universitní knihovně v Olomouci, SH 7, 1960, s. 79–122. 
74 STANISLAV ČERVENKA, Prameny k dějinám hudby v olomoucké katedrále ve 13. a 14. století. Rukopisy 
mešního obsahu, in: Hudba v Olomouci. Historie a současnost I. In honorem Pavel Čotek, Olomouc 2003, s. 
46–56; TÝŽ, Zpěvy mešního ordinária v nejstarších rukopisech Metropolitní kapituly Olomouc, jejich 
identifikace a historické ocenění, in: Hudba v Olomouci. Historie a současnost 2. In honorem Robert 
Smetana, Olomouc 2004, s. 124–144; PETR ELBEL, Knihovna olomouckého probošta mistra Pavla z Prahy ve 
světle testamentu z 1. 2. 1441, in: (edd.) T. BOROVSKÝ – L. JAN – M. WIHODA, Ad vitam et honorem, s. 595–
610. 
75 TOMÁŠ BALETKA , Olomoucké biskupství, jeho správa a písemnosti na přelomu 15. a 16. století, in: 
Církevní správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku, AUC – Philosophica et historica 2, Z 
pomocných věd historických 15, 1999, s. 55–64; M. WIHODA, Patnáct minut slávy olomouckého kanovníka 
Sifrida, in: Pater familias. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka, Praha 2002, s. 
193–203; P. ELBEL, Testament olomouckého probošta Pavla z Prahy († 1441). Obraz materiální a duchovní 
kultury preláta husitské doby, Časopis Matice moravské 123, 2004/1, s. 3–46; TÝŽ, Testamenty olomouckého 
kapitulního duchovenstva v pozdním středověku (1300–1526), in: (edd.) E. DOLEŽALOVÁ – K. JÍŠOVÁ, 
Pozdně středověké testamenty, s. 145–187; TÝŽ, „...abyste mi kněze dali, který rozdává tělo Boží a krev Boží 
podle smluv v Jihlavě učiněných...“ Korespondence Jana Tovačovského z Cimburka s olomouckou kapitulou 
ve věci utrakvistické farní správy v Hranicích – příspěvek k charakteru církevní správy moravských 
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Díky rozvoji zájmu v několika uplynulých letech disponuje v současnosti alespoň 

dílčím zpracováním svých počátků, popřípadě dalších otázek také většina kolegiátních 

kapitul.76 Nejlépe a nejvšestranněji je však beze sporu zpracována ta vyšehradská. 

Nemalou zásluhu na tomto faktu mají pořadatelé čtyř ročníků semináře Královský 

Vyšehrad. Vedle úctyhodného množství prací publikovaných ve stejnojmenných 

sbornících77 ovšem nelze opominout ani studie vycházející z výsledků dlouhodobého 

archeologického výzkumu,78 studia rukopisných sbírek79 a majetků náležejících 

vyšehradské kapitule.80 

Ačkoli seznam výše zmíněných publikací může na první pohled působit úctyhodně, 

je to zdání pouze zdánlivé. Většina citované literatury je totiž věnována pouze dílčím 

spefickým problémům. S výjimkou počátků zdejších sídelních a kolegiátních kapitul tak 

zůstává většina otázek souvisejících s těmito korporacemi stále jen velmi nedostatečně 

prozkoumaná. Ve srovnání se zahraničím trpí tuzemská historiografie citelným deficitem 

téměř ve všech oblastech. Ať už jde o poměr kapitul k církevním a světským vládcům, 

jejich podíl na správě diecéze, liturgický život těchto korporací, vývoj jejich personální 

skladby, kariérní modely, vzdělání, vědecké a kulturní aktivity prelátů, kanovníků a 

                                                                                                                                                                                

utrakvistů za episkopátu Pavla z Miličína (1434/35-1450), Časopis Matice moravské 128/1, 2009, s. 127–
145; T. BALETKA , Olomoucká kapitula v druhé polovině 15. století, in: (edd.) J. HRDINA – M. MAŘÍKOVÁ , 
Kapituly v zemích Koruny české, s. 151–159. 
76 Kompletní výčet podává bibliografie citovaná v pozn. 45, na tomto místě proto cituji pouze ty 
nejdůležitější práce: L. JAN – RUDOLF PROCHÁZKA – BOHUMIL SAMEK, Sedm set let brněnské kapituly, Brno 
1996; ALOIS PEROUTKA, Vznik kolegiátní kapituly sv. Mořice ve 13. století. (Historicko-právní studie), in: 
Muzeum. Sborník Muzea Kroměřížska 4, Kroměříž, 2002, s. 91–100; MICHAELA HRUBÁ – ZUZANA 

RAŠPLIČKOVÁ (edd.), Litoměřická kapitula. 950 let od založení, Ústí nad Labem 2007; Z. HLEDÍKOVÁ , 
Litomyšlské biskupství, in: Litomyšl. Duchovní tvář českého města, Litomyšl 1994, s. 29–51; JIŘÍ RÁC, K 
problému doby vzniku mělnické kolegiátní kapituly, Středočeský sborník historický 19, 1993, s. 3–10; M. 
ZEMEK, Vznik a vývoj katedrální kapituly v Mikulově, Jižní Morava 29, 1993, s. 93–104; KARIN PÁTROVÁ, 
Počátky kolegiátní kapituly ve Staré Boleslavi, Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse 
nad Labem a Staré Boleslavi 13, 1998 [vyd. 1999], s. 117–128; TÁŽ, Stará Boleslav a její místo v českých 
církevních dějinách. Sv. Václav, kapitula, paládium, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 2009. 
77 JIŘÍ HUBER – BOŘIVOJ NECHVÁTAL (edd.), Královský Vyšehrad 1, Sborník příspěvků k 900. výročí úmrtí 
prvního českého krále Vratislava II. (1061–1092), Praha 1992; B. NECHVÁTAL – J. HUBER – JAN KOTOUS 

(edd.), Královský Vyšehrad 2, Sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na 
kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla, Kostelní Vydří 2001; TITÍŽ (edd.), Královský Vyšehrad 3, Sborník 
příspěvků ze semináře Vyšehrad a Přemyslovci, Kostelní Vydří 2007; (ed.) B. NECHVÁTAL, Královský 
Vyšehrad 4, Sborník ze semináře 940 let královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha 
2012. 
78 B. NECHVÁTAL, Vyšehrad. Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla, Velehrad 1995; TÝŽ, Kapitulní chrám sv. 
Petra a Pavla na Vyšehradě. Archeologický výzkum, Praha 2004. 
79 VĚRA BŘEŇOVÁ, Rukopisy, inkunabule a vzácné tisky z knihovny vyšehradské kapituly, Národní knihovna 
5, 1994/3–4, s. 291–292; MARTINA ŠÁROVCOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Neznámý iluminovaný rukopis z fondu 
Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze, Umění 54/5, 2006, s. 449–459. 
80 JAROSLAV ČECHURA, Zákup na statcích vyšehradské kapituly ve 14. a 15. století, Právněhistorické studie 
31, 1997, s. 39–62; K. PÁTROVÁ, Probošt versus kapitula. K problematice majetkových vztahů uvnitř 
vyšehradské kapituly do doby husitské, MHB 11, 2007, s. 79–93. 
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nižšího kléru nebo správu kapitulních majetků. Je třeba přiznat, že k většině těchto otázek 

sice existují dílčí studie a zejména v případě hmotného zajištění kapitulního kléru81 a 

personálního složení pražské kapituly (viz pozn. 71) došlo v poslední době k významnému 

posunu. Zatím se však bohužel stále jedná spíše o osamocené příležitostné práce. 

Syntetické zpracování vzešlé ze širšího srovnávacího výzkumu tak stále zůstává 

desiderátem. Primárním předpokladem pro zpracování většiny těchto otázek jsou ovšem 

dosud chybějící moderní práce o personálním složení jednotlivých kapitul. 

                                                           

81 K. PÁTROVÁ, Počátky a hmotné zajištění kapitul v Čechách a Moravě, diplomová práce Ústavu českých 
dějin FF UK, Praha 1997; TÁŽ, Hmotné zajištění českých kolegiátních kapitul do poloviny 14. století (na 
příkladě Staré Boleslavi, Litoměřic a Vyšehradu), disertační práce Ústavu českých dějin FF UK, Praha 2006; 
TÁŽ, Prebendy nejstarších kolegiátních kapitul do sklonku 14. století (Stará Boleslav, Litoměřice, Vyšehrad), 
ČČH 106, 2008, s. 505–535; TÁŽ, Od servicií k denním podílům. Vývoj podělování kanovníků v českých 
středověkých kolegiátních kapitulách, in: (edd.) J. HRDINA – M. MAŘÍKOVÁ , Kapituly v zemích Koruny 
české, s. 75–99. 
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3. Pražská metropolitní kapitula v době předhusitské 

 

3. 1. Role a význam pražské metropolitní kapituly v době předhusitské82 

Institucionální počátky kapitul jsou spjaty s osobou métského biskupa Chrodeganga, 

který roku 760 sestavil na základě benediktinské řehole pravidla pro duchovní vlastní 

katedrály. Sbory společně žijících kněží seskupených kolem biskupa a konajících spolu 

s ním bohoslužby jsou sice doloženy již o několik století dříve, ale teprve Chrodegangova 

regule dala těmto společenstvím pevný institucionální rámec. Kanovníci měli žít ve 

společném domě a mít společný majetek. K jednoznačnému rozlišení mezi společným 

životem kanovníků a mnichů však došlo teprve roku 816 na koncilu v Cáchách, kde byla 

přijata nová pravidla společného života zdůrazňující rozdílnosti života kanovníků a 

mnichů.83 Cášská regule navazující na Chrodegangovu pak nadále platila jako závazná 

pravidla vymezující život kapitulního duchovenstva. Kanovníci, kteří byli zároveň 

biskupovou radou, měli zachovávat rezidenci při kostele a mít nárok na podíl z jeho 

příjmů, na rozdíl od mnichů si však směli ponechat soukromý majetek.84 

 

3. 1. 2. Počátky pražské kapituly 

Jako sbor kleriků žijících ve společném domě si můžeme představit také pražskou 

kapitulu v době jejího faktického založení roku 1068, jak o něm ve své kronice vypravuje 

pražský děkan Kosmas.85 Podle jeho svědectví tehdy nový biskup ustanovil svého kaplana 

Marka prvním proboštem a ten pak vybral ze všeho kněžstva pražského kostela 25 kleriků, 

kterým dal pravidla společného života běžná pro kapituly. Kanovníci tak ve shodě 

s cášskou regulí žili ve společném domě, společně se stravovali, sloužili pravidelné 

bohoslužby v chrámu a měli také společný majetek, který spravoval probošt, jakožto 

představený kapituly.86 

                                                           

82 Tato kapitola je upravenou verzí mojí stejnojmenné přednášky pronesené 12. 11. 2009 v rámci cyklu 
Příběh Pražského hradu. 
83 Institutio canonicorum Aquisgranensis, in: Monumenta Germaniae Historica (dále MGH), Legum sectio 3, 
Concilia, Bd. 2, Concilia aevi karolini 1, (ed.) ALBERT WERMINGHOFF, Hannoverae – Lipsae 1906, s. 317–
421. 
84 Ke krystalizaci kapitul v raném středověku a rozdílům odlišujícím kláštery a kapituly srov. Z. HLEDÍKOVÁ , 
Několik úvah o kapitulách, s. 15–18, 30–31. 
85 Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag (dále Kosmas), (ed.) BERTOLD BRETHOLZ, MGH, 
Scriptores rerum Germanicarum, Nova series 2, Berlin 1923, s. 119. 
86 K podobě pražské kapituly před a po Markově „reformě“ viz také ROSTISLAV NOVÝ, Přemyslovský stát 11. 
a 12. století, Praha 1972 (= AUC, Philosophica et historica, Monographia 43), s. 79–82. 
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Již v okamžiku svého založení tedy měla pražská kapitula všechny podstatné rysy, 

které katedrální kapituly obecně charakterizují. Tvořilo ji společenství kleriků žijících 

podle stanovených pravidel u katedrálního kostela za účelem stálého, slavnostního konání 

bohoslužeb, které zároveň sloužilo jako biskupova rada a v době jeho nepřítomnosti také 

jako dočasný zástupce při správě diecéze.87 Na této základní charakteristice se po celou 

dobu předhusitskou v zásadě nic nezměnilo. Podobně jako u jiných středoevropských 

kapitul ovšem dochází i v případě té pražské k jejímu postupnému osamostatňování na 

jejím zakladateli a živiteli. V druhé polovině 13. století tak již pražská kapitula vystupuje 

jako samostatná instituce s vlastním majetkem nadaná právem volby biskupa a právem 

spoluúčasti na pořízeních s jeho majetkem formou udělení souhlasu.88 

Současně se utvářela také její samospráva a krystalizovaly další hodnosti a úřady 

vyvinuté především k zajištění liturgie a správě zvětšujícího se majetku. Roku 1350, kdy 

bývalý pražský děkan a první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic sestavil první písemné 

stanovy kapituly, tak tato instituce představovala již značně početný sbor duchovních 

rozličných kategorií. Přední místa v kapitule zaujímali čtyři preláti (probošt, děkan, 

pražský arcijáhen, scholastik) s jasně vymezenými povinnostmi a zvláštními nadáními, 

z nichž přispívali do kapitulní pokladny a na obživu služebníků kostela. V čele kapituly 

stál probošt, který ji zastupoval navenek a dbal na zachovávání povinností a práv všech 

příslušníků kostela. Děkan kromě dohledu nad bohoslužbami svolával kapitulu k poradám, 

instaloval nově přijaté členy a spravoval dočasně uprázdněná beneficia. Pražský arcijáhen 

zastupoval arcibiskupa na území pražského arcijáhenství. Scholastik zastával funkci 

kancléře kapituly, pečoval o katedrální školu a dohlížel na školství na území celé diecéze, 

kde mu příslušelo zkoušet a aprobovat nové správce škol. Preláti tvořili spolu s 28 

prebendovanými kanovníky89 plnoprávný sbor rozhodující o všech společných 

záležitostech kapituly. 

Kanovníci byli kromě hlasovacího práva nadáni také prebendou, na níž samostatně 

hospodařili a z jejíhož výtěžku žili. Většina prebend svým držitelům zřejmě poskytovala 

slušné hmotné zabezpečení, podle potřeby byly navíc využívány i jako zdroj příjmů pro 

zajištění osob činných ve službě panovníka či arcibiskupa, případně působících 

                                                           

87 Srov. heslo Kapitel, in: Lexikon des Mittelalters 5, München – Zürich 1991, s. 938–939. 
88 Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní kapitula, s. 9–11. 
89 Od r. 1355 měla kapitula celkem 31 prebend, čtyři z nich ovšem trvale drželi hodnostáři kapituly a 31. byla 
rozdělena mezi dva poloviční prebendáře - Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní kapitula, s. 13. 
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v intelektuálních profesích.90 Tato praxe ovšem vedla k časté nepřítomnosti kanovníků při 

katedrále a narušovala prapůvodní úkol kapituly, liturgii. V každé kapitule proto bylo dříve 

či později zavedeno pravidlo, podle něhož měl každý kanovník ustanovit svého zástupce, 

tzv. vikáře, kterého živil ze svých příjmů a který ho v jeho nepřítomnosti zastupoval při 

liturgii. Kromě nich ke kléru pražského kostela patřili ještě služebníci kapituly (kustod, 

sakristán, kantor, mistr svatovítské školy a farář pražského kostela), několik desítek 

oltářníků, zvláštní kazatelé, zpovědníci zvaní penitenciáři, žaltářníci, choralisté, bonifanti a 

čtyřiadvacetičlenný sbor mansionářů. Celkem tak klérus pražského kostela koncem 14. 

století zahrnoval přibližně 280 osob, k nimž je třeba připočítat ještě pomocné služebníky 

jako byli zvoníci, kapitulní písař a kostelní matrony.91 

 

3. 1. 3. Svatovítská katedrála a kapitula 

Jak již bylo naznačeno, činnost kapituly byla pevně svázána s kostelem pražského 

biskupa. Tím byla v době založení kapituly románská bazilika na Pražském hradě 

zasvěcená sv. Vítu, Václavu a Vojtěchovi. Sídlo kapituly označované v pramenech jako 

klášter kostela pražského přiléhalo k její severní straně, zabíralo přibližně oblast severní 

lodě pozdější katedrály a vybíhalo do dnešní Vikářské ulice. Ačkoli se vlastně o žádný 

klášter nejednalo, měla stavba klasické klášterní půdorysné uspořádání. Tři křídla budovy 

dokončené roku 1096 obklopovala rajský dvůr s křížovou chodbou, jehož čtvrtou stranu 

tvořila sama bazilika. Ve 13. století byl klášter přestavěn do honosné raně gotické podoby, 

která je však známa pouze díky archeologickým výzkumům.92 Sídlo kapituly spolu se 

starší bazilikou totiž v 2. polovině 14. století muselo ustoupit postupně se rozrůstající 

gotické katedrále, s jejíž stavbou bylo započato bezprostředně po zřízení pražského 

arcibiskupství. 

Základní kámen novostavby svatovítské katedrály byl položen 21. listopadu 1344 

pražským arcibiskupem a členy panovnického rodu. První kroky k finančnímu zajištění 

tohoto ambiciozního projektu však byly učiněny již o tři roky dříve, kdy Jan Lucemburský 

při zvláštní ceremonii v kapitulním domě daroval kapitule současné i budoucí desátky ze 

všech stříbrných dolů v království na údržbu stávající baziliky a stavbu nové katedrály.93 

                                                           

90 TÁŽ, K otázkám vztahu duchovní a světské moci v Čechách ve druhé polovině 14. století, in: TÁŽ, Svět 
české středověké církve, Praha 2010, s. 22. 
91 Ke struktuře pražské kapituly srov. Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní kapitula, s. 8–9, 13–15. 
92 JAN FROLÍK – ZDENĚK SMETÁNKA , Archeologie na Pražském hradě, Praha – Litomyšl 1997, s. 166–167. 
93 Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moravie (dále RBM) 4, (ed.) JOSEF EMLER, Praha 
1892, s. 411–413, č. 1029; VÁCLAV ŠOLLE, Donační listina krále Jana z 23. října 1341 jako právní a 
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Zatímco panovník byl zadavatelem a iniciátorem stavby nové katedrály, vlastní 

realizace a zabezpečení tohoto stavebně a finančně náročného podniku připadla pražské 

kapitule. Ta z darovaných urburních důchodů vyplácela řemeslníky stavební hutě a celé 

dílo organizačně zajišťovala, což ostatně dokládají také stavební účty z let 1372–1378 

dochované v kapitulním archivu.94 Vlastním řízením stavby ve finančním smyslu byl 

pověřen tzv. ředitel stavby, kterého kapitula vybírala ze svého středu a za jeho práci mu 

poskytovala roční plat 20 kop grošů. Ten pak dohlížel na hospodaření s penězi určenými 

na stavbu a předkládal o něm účty arcibiskupovi.95 Díky významu této funkce pro vlastní 

realizaci stavby dnes známe nejen jména (Bušek Linhartův z Braškova, Mikuláš Holubec, 

Beneš Krabice z Weitmile, Ondřej Kotlík, Václav z Radče), ale také podobu jednotlivých 

jejích ředitelů. Jejich busty se totiž dodnes spolu s bustami členů královské rodiny, 

pražských arcibiskupů a stavitelů chrámu nacházejí v triforiu katedrály.96 

Z králova daru však nebylo možné pokrýt veškeré stavební náklady, a bylo tedy 

nutné hledat další zdroje. Pražský arcibiskup proto ve statutech pražského kostela zavázal 

všechny své nástupce složit ve prospěch stavby 50 kop grošů, nově přijatí preláti a 

kanovníci měli přispět polovinou ročního příjmu svého beneficia.97 Kromě toho byly v 50. 

letech 14. století vypsány dvě veřejné sbírky mezi klérem pražské diecéze, které arcibiskup 

podpořil odpustky udělenými všem, kteří na stavbu přispěli.98 Podnik navíc 

spolufinancovaly i některé přední osobnosti z panovníkova okolí, které se podílely na 

stavbě jednotlivých chórových kaplí, v nichž pak byly po jejich smrti slouženy mše za duši 

donátora a jeho rodiny. Za všechny jmenujme pražské arcibiskupy Arnošta z Pardubic a 

Jana Očka z Vlašimi, blízkého spolupracovníka Karla IV. Rudolfa Saského a mistra 

královské komory Purkarda z Mohelna. Samotný Karel IV. navázal po smrti své první 

manželky Blanky z Valois na starší tradici a v západním mariánském chóru novostavby 

zřídil královskou hrobku.99 Péči o památku zemřelých členů své rodiny svěřil sboru 

                                                                                                                                                                                

hospodářská základna pražské gotické katedrály, in: Mezinárodní vědecká konference Doba Karla IV. v 
dějinách národů ČSSR. Materiály ze sekce dějin státu a práva, Praha 1981, s. 113–121. 
94 Die Wochenrechnungen, s. 19–369. 
95 K finančnímu zabezpečení a organizaci vlastní stavby Tamtéž, s. 373–393. 
96 Nejnověji JIŘÍ KUTHAN – JAN ROYT, Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Svatyně českých patronů a 
králů, Praha 2011, s. 219–253. 
97 Statuta, s. 20–21; Opravy a doplňky, s. 304. Na stejný účel měly být vynakládány také různé pokuty 
vybrané od členů pražského kostela - Několik statutů, s. 20, 22. 
98 Z. HLEDÍKOVÁ , Arnošt z Pardubic. Arcibiskup, zakladatel, rádce, Praha 2008, s. 147–148. 
99 KLÁRA BENEŠOVSKÁ, Ideál a skutečnost (Historické a badatelské peripetie kolem královského pohřebiště v 
katedrále sv. Víta v Praze v době Lucemburků), in: (edd.) DALIBOR PRIX – JIŘÍ ROHÁČEK, Praha 2005 (= 
Epigraphica & Sepulcralia 1), s. 19–48. 
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mansionářů, který založil již roku 1343100 a jurisdikčně podřídil pražskému děkanovi. 

Úkolem mansionářů bylo vedle zpěvu mariánských hodinek střežit vznikající královskou 

hrobku a sloužit mše za Karlovy zesnulé manželky a děti u oltářů, které panovník nad 

hrobkou založil.101 

Svatovítská bazilika a později katedrála, která v sobě spojovala funkci prvního 

chrámu v zemi, pohřebiště vládnoucího rodu a pražských biskupů a korunovačního kostela 

spjatého s kultem zemských patronů, se těšila mimořádnému zájmu donátorů po celé 

předhusitské období. Počátkem 15. století je tak v listinách, účtech a nekrologiích 

pražského kostela doložen ohromující počet zbožných nadání, z nichž byly financovány 

výroční zádušní pobožnosti za více než 300 osob. Vedle členů pražského kostela a jejich 

rodinných příslušníků, na něž připadá přibližně polovina všech donací, se v pramenech 

setkáváme také s téměř kompletní galerií českých králů, významnými církevními 

hodnostáři království, jedinci spjatými s panovnickým dvorem a ojediněle také s pražskými 

měšťany.102 

Vlastní kapitulní liturgie sestávala z hlavní zpívané kapitulní mše, v jejímž 

celebrování se kanovníci vždy po týdnu střídali, a zpěvu tzv. kanonických hodinek 

s procesími. Ty byly rozloženy do celého dne a jejich základem byl zpěv žalmů. Hlavními 

vykonavateli liturgie měli být kanovníci, vedle nich se však na ní aktivně podílela i řada 

dalších kleriků spojených s kostelem. Ať už se jednalo o vikáře nebo choralisty a 

bonifanty, tedy kleriky speciálně školené v liturgickém zpěvu, za jehož kvalitu odpovídal 

kantor. Ten také zpěv s oběma skupinami zpěváků nacvičoval, a dokonce směl jejich 

přestupky trestat holí.103 Mimo to probíhala v kostele ještě liturgie u jednotlivých oltářů, 

jejichž počet na přelomu 14. a 15. století dosáhl několika desítek. Jejich správci, oltářníci, 

obvykle sloužili za úmysl stanovený zakladatelem či donátorem oltáře tiché mše, aby 

nerušili hlavní bohoslužby v chóru. Slavnostnost kapitulní liturgie zvyšoval nejen 

jednohlasý gregoriánský chorál, ale také hojná účast kleriků oděných do zdobených 

liturgických rouch a užívání bohoslužebného náčiní z drahých kovů.104 

                                                           

100 RBM 4, s. 532–536, č. 1322; s. 554, č. 1369. 
101 J. RYBA, Mansionáři, s. 5–59. 
102 Pro podrobnosti srov. kapitolu 5. 1. 4. 
103 D. EBEN, Liturgická hudba, s. 58–63. 
104 K liturgii v románském předchůdci dnešní katedrály srov. J. MAŘÍKOVÁ -KUBKOVÁ – D. EBEN, 
Organizace liturgického prostoru, s. 227–239; Z. HLEDÍKOVÁ , Slavnosti církevního roku v kostele i na ulici, 
in: TÁŽ, Svět české středověké církve, s. 292–293. 
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Všechny tyto předměty byly uchovávány spolu s relikviáři, liturgickými knihami,105 

listinami a pokladnicí v sakristii pražského kostela umístěné v kapli sv. Michala, odkud 

byly vyjímány k příslušným obřadům. Odpovědnost za vybavení chrámu těmito mobiliemi 

měl kapitulní děkan, který byl také povinen vést o nich písemnou evidenci a každé tři roky 

provést spolu se dvěma kanovníky revizi inventáře.106 Vlastní péči o předměty však 

delegoval na nižší služebníky, sakristána107 a kustoda. Ti je měli při nastoupení do úřadu 

sepsat v inventáři, jehož originál předkládali kapitule, a všechny výpůjčky zapisovat do 

zvláštní knihy.108 Na základě dochovaného souboru těchto inventářů počínaje rokem 

1354109 si tak dnes můžeme učinit představu o tom, jaké předměty byly při liturgii 

používány a kdy a odkud do svatovítského pokladu doputovaly. 

Jeho základem byly pravděpodobně kosti z paže sv. Víta, jemuž byla také zasvěcena 

rotunda vystavěná na Pražském hradě krátce před rokem 935. Záhy se k nim připojily také 

památky na sv. Václava a sv. Ludmilu a relikvie ukořistěné knížetem Břetislavem při jeho 

tažení do Hnězdna. V době panování knížete Spytihněva pak byl poklad přenesen do nově 

založené baziliky. Obdarování pražského kostela relikvií nebo liturgickým předmětem 

patřilo po celou dobu předhusitskou k dobrému jménu pražských biskupů, českých 

panovníků a jejich manželek. Jen málokterý z nich se nepostaral o další rozmnožení 

svatovítského pokladu. Zřejmě nejlépe jsou zdokumentovány přírůstky, které poklad 

zaznamenal v době panování Karla IV., kdy se jeho součástí mimo jiné staly české 

korunovační klenoty a po nějaký čas zde snad byly přechovávány i říšské klenoty 

přenesené do Prahy roku 1350 a později uložené na Karlštejně.110 V kapitulním archivu se 

dodnes nachází množství listin, jimiž panovník během své římské jízdy kapitule 

oznamoval získání ostatků různých světců, a listiny hodnostářů z míst, odkud pocházely, 

které dosvědčovaly jejich pravost.111 

Kromě výše nastíněných funkcí ovšem katedrála plnila ještě jednu. Ta sice nebyla 

ani zdaleka tak spektakulární jako slavnostní bohoslužby, pohřby významných osob nebo 

korunovace, o to větší význam však měla pro správu pražské diecéze. Právě 

                                                           

105 HANA VLHOVÁ, Středověké liturgické rukopisy z katedrály sv. Víta na Pražském hradě, Praha 2000. 
106 Statuta, s. 14–15; Katalog 1, s. 109, č. 382. 
107 Viz také zápis sakristána Macharia z r. 1371 o opravě hrobu sv. Václava a některých předmětů z 
chrámového pokladu (APH, f. AMK, zl. 13/21, fol. 9r). 
108 Statuta, s. 22, 31–32. 
109 A. PODLAHA – E. ŠITTLER, Chrámový poklad u sv. Víta, s. I–CII. 
110 Tamtéž, s. 3–67. 
111 Katalog 1, s. 72, č. 231; s. 79, č. 257–258; s. 80, č. 262–263; s. 82–83, č. 268–273; s. 84, č. 278; s. 84–85, 
č. 280–283; s. 89, č. 300; s. 91, č. 306; s. 97, č. 332; s. 106, č. 367; s. 119, č. 421; s. 122, č. 430; s. 155, č. 
551. 
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v metropolitním chrámu se totiž na příkaz (arci)biskupa scházeli zástupci duchovenstva, 

aby zde jednali o zásadních otázkách církevního života diecéze (tzv. synody). Výsledky 

těchto jednání vyhlášené formou statut pak bývaly upevněné na řetězu vystaveny v chóru 

kostela a později v jeho sakristii.112 Pražský biskup a jeho kostel tímto způsobem 

poskytovali všem duchovním možnost seznámit se s nově vyhlášenými usneseními 

diecézních synod,113 a přispívali tak k rozšíření právně závazných norem upravujících 

církevní život diecéze.114 

 

3. 1. 4. Kapitula jako centrum vzdělanosti 

Kromě konání slavnostní liturgie patřilo k povinnostem všech katedrálních kapitul 

provozovat při svém kostele školu, na jejíž výuce se někteří z kanovníků zřejmě také 

podíleli. První zprávu o svatovítské škole ve své kronice podává pražský děkan Kosmas, 

který zde podle svých slov kolem roku 1074 také studoval.115 Její existenci však lze 

s ohledem na dobové církevní předpisy předpokládat již dříve, nejspíše vznikla záhy po 

zřízení pražského biskupství. Chod a fyzický stav školy měl na starost scholastik (poprvé 

zmiňován roku 1213), který byl v pražské kapitule počítán mezi preláty. Jeho kompetence 

však překračovaly rámec kapituly a vztahovaly se také na ostatní školy v pražské diecézi - 

příslušelo mu zkoušet a aprobovat nové správce škol, rozhodovat jejich spory a sesazovat 

ty neposlušné.116 Vlastní výuku ovšem zajišťoval mistr svatovítské školy, případně 

sukcentor.117 Žáci se zde kromě čtení, psaní a církevního zpěvu v latině jako univerzálním 

vyučovacím jazyku středověku seznamovali také se základy gramatiky, logiky a filozofie, 

což jim potom umožnilo pokračovat ve studiu na některé z univerzit. Kromě katedrální 

školy se v Praze vyučovalo také na škole při vyšehradské kolegiátní kapitule a několika 

klášterních118 a farních školách. Pravděpodobně nejvyšší intelektuální úroveň však i přes 

občasné výkyvy způsobené především politickou situací v zemi měla právě katedrální 

škola u sv. Víta. Značného věhlasu ve středoevropském měřítku dosáhla za posledních 

                                                           

112 Druhý svázaný exemplář diecézních statut byl zájemcům k dispozici v arcibiskupské kanceláři na Malé 
Straně. 
113 Pro chod diecéze bylo velmi důležité, aby se s nově vyhlášenými statuty seznámili všichni duchovní 
počínaje představiteli kapitul a faráři konče. Jejich opis si proto měl do měsíce od vyhlášení pořídit každý 
kapitulní a farní kostel. 
114 Z. HLEDÍKOVÁ , Synody v pražské diecézi, in: TÁŽ, Svět české středověké církve, s. 383, 386–387. 
115 Kosmas, s. 130. 
116 Statuta, s. 17; Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní kapitula, s. 14. 
117 Statuta, s. 35–36; Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní kapitula, s. 15. 
118 S výjimkou břevnovského kláštera však konkrétní doklady pocházejí teprve z počátku 14. století. Jednalo 
se o augustiniány u sv. Tomáše na Malé Straně, minority u sv. Jakuba a dominikány u sv Klimenta na Starém 
Městě pražském, cisterciáky na Zbraslavi. 
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Přemyslovců počínaje 70. lety 13. století, kdy zde studovali i žáci z okolních zemí. Na 

rozdíl od městských farních škol byla ta kapitulní zaměřena především na vzdělávání 

budoucích duchovních, kteří si pak své znalosti dále doplňovali na katedrálních školách 

nebo univerzitách v zahraničí. Akademické tituly musel mimo české země získávat i 

správce kapitulní školy a její lektoři, od poloviny 12. století tak máme zprávy o studiích 

pražských kanovníků na různých italských a francouzských univerzitách.119 

Přelomovou událostí bylo z tohoto pohledu rozhodnutí Karla IV. zřídit v Praze 

vysoké učení. Zdejší univerzita svou činnost započala v roce 1348 a pražská kapitula a její 

členové hráli v prvních desetiletích její existence poměrně významnou roli. Univerzita totiž 

v době započetí výuky nedisponovala žádnými vlastními budovami, v nichž by mohly 

probíhat přednášky. První dům, který vlastnila, byl zakoupen až ze sbírky mezi 

duchovenstvem v českém království vyhlášené pražským arcibiskupem roku 1352.120 

Zpočátku proto výuku prostorově a hospodářsky zajišťovala vedle tří pražských klášterních 

škol a školy při chrámu Panny Marie před Týnem také metropolitní kapitula, která na 

provoz univerzity v prvních letech po jejím založení přispívala ročním platem ve výši 

5 kop gr. 

Kromě toho se kapitula společně s arcibiskupem postarala o hmotné zajištění pro 

jednoho z pěti profesorů teologické fakulty. To spočívalo ve zřízení zvláštního nadání pro 

mistra teologie při pražském kostele,121 jehož vybavení kapitula roku 1352 rozšířila o stálý 

plat ve výši 10 kop grošů ze svého majetku.122 Profesor nadaný tímto důchodem tak konal 

přednášky při katedrále a zároveň patřil do svazku univerzity.123 

                                                           

119 MARIE BLÁHOVÁ , Pražské školy předuniverzitního období, DoP 11, 1993, s. 26–39. 
120 Cancellaria Arnesti. Formelbuch des ersten Prager Erzbischofs Arnest von Pardubic, (ed.) FERDINAND 

TADRA, Wien 1880 (= Archiv für österreichische Geschichte 61), s. 277–279, č. 49. 
121 Nadání založil r. 1349 Arnošt z Pardubic, zajistil ho ročním platem 23 kop 52 gr. a 6 denárů z rodových 
statků ve Hřměníně a Važicích (Katalog 1, s. 70, č. 220), které byly r. 1356 směněny za ves Zlatníky a 4 lány 
v Hodkovicích (Katalog 1, s. 88–89, č. 297–298). Srov. MICHAL SVATOŠ, Hospodářské zázemí pražské 
univezity v době Karla IV. (1347–1378), Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae 
Pragensis (dále AUC – HUCP) 18/2, 1978, s. 6–8. 
122 Katalog 1, s. 77, č. 250. Touto listinou Karel IV. osvobodil kapitulu od dosavadního ročního platu 5 kop 
gr. odváděného univerzitě, který vykoupila 50 kopami gr. 
123 Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní kapitula, s. 15. V literatuře je toto nadání tradičně označováno jako 
„prebenda“, kapitulní statuta však hovoří o pouhém nadání či provisi (Statuta, s. 34). Také vhledem k tomu, 
že v níže analyzovaných účetních rejstřících mistr teologie ani jednou nefiguruje po boku prebendovaných 
kanovníků, je nanejvýš pravděpodobné, že se o prebendu v užším slova smyslu nejednalo. Mistr teologie 
tedy nepatřil ke členům kapituly (tj. kanovníky), nýbrž byl počítán mezi služebníky kapituly, s nimiž je také 
pravidelně vyplácen (blíže viz kapitola 5. 2. 3. 3.). Tato skutečnost ovšem zároveň nevylučovala možnost, 
aby funkci zastával prebendovaný kanovník. Tak tomu bylo v případě Ondřeje z Brodu. Srov. APH, f. AMK, 
cod. 27/1, fol. 51v (1410: magistro Andree Brode pro lectura 5 sex.). 
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Nová univerzita ovšem nepotřebovala pouze vyučovací prostory a materiální 

podporu, ale také knihy. Přestože to není jednoznačně doloženo, lze předpokládat, že 

profesorům a posluchačům byly přístupné knihy knihovny metropolitní kapituly, jejíž 

členové na univerzitě také přednášeli.124 Knihovna pražské kapituly totiž v této době 

představovala jednu z nejvýznamnější knižních sbírek v království vůbec, která navíc 

poměrně rychle rostla zejména díky různým darům svých členů a také donacemi z vnějšku 

(roku 1354 je evidováno 154 svazků, o 30 let později více než 200 kusů).125 Za všechny 

donátory jmenujme alespoň děkana Víta zaslouživšího se o sepsání četných 

bohoslužebných knih126 a Karla IV. a Arnošta z Pardubic, kteří knižní fondy nejen 

rozmnožovali, ale podle dochovaných inventářů si z kapitulní knihovny také sami 

půjčovali.127 Studentům pražské univerzity bylo půjčování knih výslovně dovoleno pouze 

z odkazu pražského kanovníka Adama z Nežetic. Ten kapitule ve svém testamentu z roku 

1414 odkázal celkem 50 knih, které měly být umístěny do zvláštního oddělení kapitulní 

knihovny s tím, že mohou být půjčovány také studentům pražské univerzity, pokud ovšem 

nevyznávají Viklefovy teze.128 Větší soubory knih vlastnili také pražští kanovníci Vojtěch 

Raňkův z Ježova129 a důvěrný vyslanec Karla IV. k papežskému dvoru v Avignonu Vilém 

z Lestkova. Ani jedna z těchto osobních knihoven však do té kapitulní nevešla. První 

z nich své knihy odkázal břevnovskému klášteru.130 Vilémovu knihovnu (114 svazků) po 

jeho smrti z pozůstalosti odkoupil Karel IV. a věnoval ji Karlově koleji, kde tento dar 

vytvořil základ vznikající knihovny.131 

Vztah pražského kostela a univerzity v žádném případě nebyl jednosměrný. Na jedné 

straně kapitula vysokému učení poskytovala svou knihovnu a potenciální profesory, na 

straně druhé vzdělané kleriky sama přitahovala jako instituce schopná zajistit jim potřebné 

hmotné zabezpečení pro další studium. Není tedy divu, že podle výzkumu D. Budského je 

dokončené univerzitní vzdělání doloženo přibližně u poloviny kanovníků přijatých v letech 
                                                           

124 JIŘÍ KEJŘ, Dějiny pražské právnické univerzity, Praha 1995, s. 48. 
125 Knihy liturgického obsahu jsou zachyceny v inventářích svatovítského pokladu (viz výše). Srov. také A. 
PODLAHA, Knihovna kapitulní v Praze; A. PODLAHA – A. PATERA, Soupis rukopisů knihovny metropolitní 
kapituly; MARIE KOSTÍLKOVÁ, Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu, Praha 1975. 
126 Na základě jeho nekrologu v Druhém pokračování Kosmově JOSEF ŽEMLIČKA, Děkan Vít, hodnostář a 
dobrodinec pražské kapituly. Sonda do života významné kulturní osobnosti 13. století, in: (edd.) I. HLAVÁČEK 
– J. HRDINA, Facta probant homines, s. 559). 
127 I. HLAVÁČEK, Z knižní kultury doby Karla IV. a Václava IV., AUC – HUCP 18/1, 1978, s. 23–24. 
128 Katalog 1, s. 241, č. 862; I. HLAVÁČEK, Studie k dějinám knihoven v českém státě doby předhusitské 2, 
AUC – HUCP 6/2, 1965, s. 71–85. 
129 I. HLAVÁČEK, Středověké soupisy knih a knihoven v českých zemích. Příspěvek ke kulturním dějinám 
českým, AUC Philosophica et Historica – Monographia 11, Praha 1966, s. 37, č. 37. 
130 D. BUDSKÝ, Testamenty pražského duchovenstva, s. 199–200. 
131 I. HLAVÁČEK, Z knižní kultury, s. 36–37, 45–46. 
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1378–1390 do pražské kapituly. S kratším a tedy i méně nákladným studiem na artistické 

fakultě se přitom spokojila pouze menšina. Většina pokračovala ve studiu na dalších 

fakultách, především právnické, menší počet se věnoval teologii a lékařskou fakultu 

dokončil jeden kanovník.132 Lze přitom předpokládat, že mnozí z nich dosáhli 

bakalářského nebo doktorského gradu na některé z tehdejších teologických či právnických 

fakult i díky obstojnému hmotnému zabezpečení, které jim kanonikát poskytoval.133 

Vzhledem ke svému vzdělání a intelektuální úrovni působili někteří členové pražské 

kapituly v rámci vysokého učení také jako profesoři. Ostatně není jistě náhodou, že mezi 

prvními přednášejícími kanonického práva po založení univerzity figuruje také autor 

nejrozšířenějšího českého právnického díla té doby134 Štěpán Janův z Uherčic, který své 

přenášky konal právě v pražském kostele.135 Obzvlášť silné sepětí s pražským kostelem lze 

pozorovat především v případě právnické fakulty, resp. univerzity (1372–1419), kde 

kanovníci pražské kapituly tvořili plnou třetinu nám známých předhusitských učitelů.136 

S některými se setkáváme také v hodnosti rektora137 (jak jednotné tak posléze 

osamostatnělé právnické univerzity), kterou zastávali výhradně vysoce postavení 

příslušníci šlechtického stavu nebo duchovní zaopatření výnosnými prebendami. 

Reprezentativní výdaje úřadu si totiž rektor zřejmě hradil ze svých soukromých 

prostředků.138 

Mnozí z kanovníků pražské kapituly přitom v rámci svého působení na univerzitě 

vytvořili i právně zaměřené spisy. Mezi vůbec nejrozšířenější patří rozsáhlé komentáře 

pražského děkana Bohuslava z Krnova k pěti knihám Dekretálů, které vznikly během 

několika let jeho soustavných přednášek na univerzitě. Jejich rozšíření především 

v německých knihovnách svědčí o autoritě přednášejícího profesora, jehož výklady si 

s sebou posluchači odváželi do svých domovů.139 Také další spisy spojené se jmény 

profesorů právnické univerzity tematicky souvisely s aktuálními potřebami úřadů, které 

                                                           

132 D. BUDSKÝ, Intelektuálové v Metropolitní kapitule, s. 21, 27–29, 34. 
133 Kanovníkům, kteří s dovolením arcibiskupa a kapituly dleli na studiích, měly být i v době jejich 
nepřítomnosti vypláceny porce ve stejné výši jako rezidujícím kanovníkům (Statuta, s. 27). 
134 Jeho Quaestiunculae byly praktickou pastorální příručkou pro duchovní správce, hlavně zpovědníky (J. 
KEJŘ, Dějiny pražské právnické, s. 50, 60–61). Edice ROSTISLAV ZELENÝ, The Quaestiunculae of Stephan of 
Roudnice, Roma 1966 (reprint z Apollinaris. Commentarius Instituti Utriusque Juris 38, 1965, s. 108–122, 
236–283, 372–405). 
135 R. ZELENÝ – JAROSLAV KADLEC, Učitelé právnické fakulty a právnické univerzity pražské v době 
předhusitské (1349–1419), AUC – HUCP 18/1, 1978, s. 69–70, č. 1. 
136 Tamtéž, s. 68–99, č. 1, 3, 6–8, 11–14, 27; J. KEJŘ, Dějiny pražské právnické, s. 57–60. 
137 D. BUDSKÝ, Kanovníci Metropolitní kapituly, s. 82–83. 
138 J. KEJŘ, Dějiny pražské právnické, s. 35. 
139 Tamtéž, s. 50. 
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zastávali. Tak například procesní příručka významného pražského kanovníka, generálního 

vikáře a oficiála Mikuláše Puchníka140 o soudním řízení sestavená pro výuku posluchačů 

práv, popisující průběh řízení před soudem oficiála v Praze včetně vzorů písemností. Také 

tento spis došel určitého rozšíření v zahraničních knihovnách, což svědčí o jeho dobovém 

ohlasu.141 Z pera pražského kanovníka ostatně vzniklo i zřejmě nejpronikavější právnické 

dílo předhusitské Prahy, traktát o odúmrtích Kuneše z Třebovle, v němž pomocí argumentů 

z kanonického a římského práva vystupuje proti braní odúmrti od poddaných.142 

Autory literárních děl ovšem byli i preláti a kanovníci stojící mimo právnickou 

univerzitu. Kromě již několikrát zmíněného Kosmase, autora nejstarší české kroniky, byli 

literárně činní také kronikáři píšící přímo na objednávku Karla IV., pražští kanovníci 

František zv. Pražský a Beneš Krabice z Weitmile, dále autor „učebnic“ logiky Martin 

Hispan a autor komentářů k Aristotelovým spisům Jan Václavův z Prahy. Většinu spisů 

vytvořených příslušníky pražského kostela však lze označit jako teologické. Mezi ty 

nejdůležitější patří rozsáhlé dílo o zásadách křesťanského života významného kazatele 

Matěje Václavova z Janova143 nebo teologické a filozofické práce Vojtěcha Raňkova 

z Ježova, známého také řečí nad rakví Karla IV.144 Někteří pražští kanovníci ve svých 

spisech projevili nesouhlas s rozvíjejícím se husitstvím. Zřejmě nejvýznamnější je v tomto 

ohledu Traktát o původu husitů Ondřeje z Brodu, zapřísáhlého odpůrce Viklefa i Husa.145 

Dále jmenujme ještě alespoň Jiřího z Boru, autora dvou polemických útočných děl proti 

Husovi a jeho stoupencům, a Jana Náze, který se otevřeně postavil proti Husovi na 

kostnickém koncilu.146 

 

3. 1. 5. Veřejná činnost kanovníků 

Pražská kapitula podobně jako jiné katedrální kostely tohoto období nejenže 

přirozeně přitahovala univerzitně vzdělané kleriky, kteří se díky prebendě mohli plně 
                                                           

140 D. BUDSKÝ, Mikuláš Puchník. Biografie autora díla Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem, 
MHB 13/2, 2010, s. 85–106; TÝŽ, Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem and its author, 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung 98, 2012, s. 324–340. 
141 M. BOHÁČEK, Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem, in: Akademiku Václavu Vojtíškovi k 75. 
narozeninám, Praha 1958, s. 5–35; D. BUDSKÝ, Processus iudicatius secundum stilum Pragensem Mikuláše 
Puchníka. (Rozbor dochovaných rukopisů), Studie o rukopisech 39, 2009 [vyd. 2010], s. 255–277. 
142 MIROSLAV ČERNÝ, Kuneš z Třebovle. Středověký právník a jeho dílo, Plzeň 1999. 
143 D. BUDSKÝ, Kanovníci Metropolitní kapituly, s. 85–86; VLASTIMIL KYBAL , M. Matěj z Janova. Jeho 
život, spisy a učení, Brno 20002 (reprint 1. vyd z r. 1905). 
144 D. BUDSKÝ, Intelektuálové, s. 59–61; J. KADLEC, Leben und Schriften des Prager Magisters Adalbert 
Rankonis der Ericinio, Münster 1971. 
145 D. BUDSKÝ, Intelektuálové, s. 53–55; Traktát Mistra Ondřeje z Brodu O původu husitů, (ed.) J. KADLEC, 
Tábor 1980. 
146 J. KEJŘ, Dějiny pražské právnické, s. 63. 
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věnovat dalšímu studiu a případné vědecké práci, ale také osoby toužící po službě či 

kariéře v církevní a světské správě. Poměrně hojné zastoupení členů pražského kostela ve 

významných veřejných funkcích přitom velmi výstižně charakterizuje, v čem spočíval 

skutečný význam středověkých sídelních kapitul. Ten byl totiž dán nikoli vlivem samotné 

kapituly jako instituce, nýbrž jejích jednotlivých členů.147 Hlavní příčinou tohoto stavu 

byla skutečnost, že valná většina níže uvedených úřadů nebyla spojena s žádným 

beneficiem ani stálým platem. Osoby, které je zastávaly, tak musely disponovat buď 

odpovídajícím rodovým majetkem, nebo nějakým církevním obročím. Prebendy 

katedrálních kapitul představovaly v tomto směru z hlediska tehdejších světských a 

církevních vrchností v podstatě ideální řešení. Jejich držitelé na nich totiž hospodařili více 

méně nezávisle na kapitule a navíc nebyli vázáni žádnými povinnostmi vůči věřícím 

(kanovnictví patřila mezi tzv. nekurátní beneficia) a v každodenní praxi dokonce ani 

rezidencí při kostele. Připravili se tak sice o dodatečné příjmy ze společných kapitulních 

majetků, přesto však zřejmě většina prebend poskytovala svým držitelům obstojné 

zabezpečení.148 

Nejčastěji se s členy pražské kapituly setkáváme na dvoře pražského arcibiskupa a 

v centrálních úřadech církevní správy, které již ze své podstaty vyžadovaly graduované 

právníky s praktickou znalostí kanonického práva. Takovým případem byl také nejstarší 

z centrálních úřadů správy diecéze, oficiál, dále generální vikář, který současně také vedl 

arcibiskupskou kancelář,149 a korektor kléru. Výrazně se kanovníci uplatnili především 

v úřadě generálního vikáře.150 Osoby, které se v této funkci v předhusitské době vystřídaly, 

patřily k okruhu předních veřejně činných kleriků a téměř všechny prošly také pražskou 

kapitulou.151 S tím úzce souvisí také působení kanovníků v roli notářů a žalobců a obhájců 

stran před soudem generálního vikáře.152 V rámci arcibiskupova dvora působili pražští 

kanovníci zejména jako jeho osobní kaplani a poslové k papežské kurii nebo na různých 

postech v arcibiskupově kanceláři, ať už se jednalo o kancléře, notáře či protonotáře.153 

                                                           

147 Z. HLEDÍKOVÁ , Několik úvah o kapitulách, s. 30. 
148 D. BUDSKÝ, Metropolitní kapitula pražská jako dvůr v malém, s. 54; Z. HLEDÍKOVÁ , Arnošt z Pardubic, s. 
199. 
149 Z. HLEDÍKOVÁ , Úřad generálních vikářů pražského arcibiskupa v době předhusitské. Ze správních dějin 
pražské arcidiecéze, Praha 1971 (= AUC Philosophica et Historica – Monographia 41), s. 95. 
150 D. BUDSKÝ, Kanovníci Metropolitní kapituly pražské, s. 78. 
151 Z. HLEDÍKOVÁ , Úřad generálních vikářů, s. 117–136. 
152 D. BUDSKÝ, Intelektuálové v Metropolitní, s. 32. 
153 Z. HLEDÍKOVÁ , Arnošt z Pardubic, s. 134–137, 209–210, 222–224. 
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Hovoříme-li o účasti pražského kostela na správě diecéze, nesmíme zapomenout na 

úřad administrátorů biskupství. Administrátoři, kteří se ujímali správy diecéze v době 

neobsazeného biskupského stolce, se rekrutovali výhradně z prostředí pražského kostela. 

Správa diecéze v době tzv. sedisvakance totiž příslušela podle norem kanonického práva 

kapitule, jakožto biskupově volitelce a rádkyni, která administrátory vybírala ze svého 

středu. Tuto svou pravomoc kapitula vrchovatě uplatnila v době jedenáct let se táhnoucího 

avignonského procesu Jana IV. z Dražic154 a především pak v letech 1422–1561.155 

Pokud jde o úřady v rámci královského dvora a další světské úřady, uplatňovali se 

členové pražské kapituly přirozeně jako královi osobní kaplani a vyslanci pověření často 

obtížnými jednáními u papežského dvora. Kromě toho však vystupují také v různých 

funkcích v kancelářích panovníků i jejich manželek (sekretář, písař, korektor, protonotář), 

ojediněle i v pozici králova osobního lékaře (Petr Massen).156 

S pražskými kanovníky ve službách papežské kurie se ve srovnání s oběma 

předešlými skupinami setkáváme spíše výjimečně. Svou roli v tom nepochybně sehrála 

vzdálenost mezi Prahou a papežovým sídlem i značný počet potenciálních kandidátů na 

tyto do jisté míry prestižní funkce. Nejčastěji členové kapituly působili v různých úředních 

funkcích (sekretář, písař, abreviátor, korektor jako Petr ze Všerub) nebo zastávali úřad 

subkolektora (Mikuláš z Bavorova získal dokonce přízvisko Collecta) papežských desátků, 

který zpravidla obsazoval přímo arcibiskup. V několika případech také vystupují jako 

papežští kaplani (Jan ze Kbel), nebo působili při kurii jako auditoři (Mikuláš 

Zeiselmeister) a její nunciové.157 

 

3. 1. 6. Výhled do doby po husitských válkách 

Po husitských válkách se situace v království radikálně změnila a poměry, v nichž 

kapitula žila v 15. století, lze jen stěží srovnávat s předcházejícím stavem. Zmenšil se nejen 

její někdejší rozsáhlý majetek sloužící k obživě početného duchovenstva pražského 

kostela, ale po návratu kapituly z exilu v Žitavě (1421–1437)158 také počet kanovníků a 

ostatního duchovenstva (na přibližně 70).159 Z jurisdikce představitelů katolické církve 

                                                           

154 Z. HLEDÍKOVÁ , Biskup Jan IV. z Dražic (1301–1343), Praha 1991, s. 102–108. 
155 V. MACHÁČKOVÁ – A. MAŘÍK, Praha v činnosti administrátorů pod jednou, s. 407–415. 
156 D. BUDSKÝ, Metropolitní kapitula pražská jako dvůr v malém, s. 59–62; Z. HLEDÍKOVÁ , Arnošt z 
Pardubic, s. 210. 
157 Tamtéž, s. 57–59, 62; Z. HLEDÍKOVÁ , Cesty českých kleriků ke kurii, in: TÁŽ, Svět české středověké 
církve, s. 446–448. 
158 Část kanovníků v Žitavě zůstala až do r. 1440. 
159 Do r. 1470 kolísal počet kanovníků mezi devíti a devatenácti. 



 30 

navíc odpadla velká část obyvatelstva hlásící se k utrakvistické církvi. Kapitulního majetku 

se vzápětí po vypuknutí válek zmocnila pražská obec a šlechta a zbytek zastavil Zikmund 

Lucemburský.160 K obživě členů kapituly tak zpočátku sloužily platy, které jim vykázal 

král Zikmund a Albrecht Habsburský a později také vesnice postupně vykupované ze 

zástavy. Ztráty se nevyhnuly ani chrámovému pokladu.161 Ten byl sice roku 1420 převezen 

na Karlštejn a jeho menší část o rok později do ojvínského kláštera na Žitavsku. Ještě před 

tím však byla v dubnu 1420 staroměstskými měšťany vypleněna sakristie, kde byl poklad 

uložen. Některé kusy byly navíc během válek roztaveny, aby bylo z čeho financovat žold 

pro vojáky.162 

Zároveň však vzrostl význam kapituly, v jejíchž rukou nyní spočívala církevní 

správa nad všemi obyvateli hlásícími se ke katolické víře. Právě v tomto období totiž přišla 

ke slovu jedna z významných pravomocí metropolitní kapituly, a sice správa diecéze 

v době tzv. sedisvakance (1422–1561). Zatímco dříve stál v jejím čele arcibiskup a jeho 

úředníci a kapitula měla pouze poradní hlas, v době sedisvakance zastupoval arcibiskupa 

administrátor (děkan nebo probošt pražské kapituly), který si své pomocníky vybíral 

z kanovníků a dalších duchovních náležejících k metropolitnímu kostelu.163 

 

3. 2. Správa majetků pražské metropolitní kapituly164 

Předmětem této podkapitoly je charakteristika jednotlivých kategorií statků a 

důchodů pražské kapituly a osvětlení různých způsobů jejich správy. Výčet a popis 

vlastního majetku a důchodů pražského kostela, který by si vyžádal rozsáhlé rešerše 

v kapitulním archivu, jsem záměrně ponechala stranou. Stejně tak na otázku, jaký byl 

rozsah těchto statků ve srovnání s ostatními velkými državami v království, lze za 

současného stavu poznání odpovědět pouze teoreticky. Pražská metropolitní kapitula 

nepochybně patřila k velkým pozemkovým vlastníkům v zemi. Lze to předpokládat jak 

vzhledem ke stáří této instituce a její těsné provázanosti s centrálním chrámem 

                                                           

160 A. MAŘÍK , Svatovítská kapitula za vlády Jiřího z Poděbrad, s. 25–33. Co do hodnoty zastaveného 
pozemkového majetku (cca 10.418 kop gr.) patřila pražská kapitula k jedenácti nejpostiženějším církevním 
institucím v zemi. Srov. MILAN MORAVEC, Zástavy Zikmunda Lucemburského v českých zemích z let 1420–
1437, FHB 9, 1985, s. 100–101 a přehled příslušných zástavních listin na s. 152 a 156. 
161 A. MAŘÍK , K postavení katolické církve v Čechách v době poděbradské, s. 147–153; TÝŽ, Administrátoři 
a svatovítská kapitula v době poděbradské. s. 323–325. 
162 A. PODLAHA – E. ŠITTLER, Chrámový poklad u sv. Víta, s. 83–87. 
163 A. MAŘÍK , Administrátoři a svatovítská kapitula, s. 314, 325; TÝŽ, K postavení katolické církve, s. 120–
123. 
164 Tato podkapitola je rozšířenou verzí mého článku Správa majetku pražské metropolitní kapituly v době 
předhusitské, in: (edd.) J. HRDINA – M. MAŘÍKOVÁ , Kapituly v zemích Koruny české, s. 101–123. 
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v království, tak vzhledem k roli, kterou kapitula a především její jednotliví členové 

sehrávali ve správě státu.165 Stanovení jejího konkrétního podílu na držbě půdy 

v předhusitských Čechách je ovšem limitováno jednak nedostatečným poznáním 

skutečného rozsahu kapitulních majetků,166 jednak omezenými znalostmi o struktuře 

pozemkové držby v tomto období obecně. Nechceme-li na tuto otázku rezignovat zcela, lze 

jako relativní ukazatel umožňující srovnání velikosti jednotlivých panství využít počet 

držených patronátních práv. Podle tohoto kritéria se pražská kapitula řadila spolu 

s pražskými johanity mezi nejvýznamnější církevní instituce v zemi, a to hned po 

pražském arcibiskupství a rodech pánů z Rožmberka, Vartenberka a Dubé.167 

 

3. 2. 1. Kategorie kapitulního majetku a jejich povinnosti vůči pražskému kostelu 

V době svého založení zřejmě pražská kapitula ani její jednotliví členové, žádným 

samostatným majetkem nedisponovali. Probošt a kanovníci se totiž řídili pravidly 

společného života, a navíc tvořily jejich důchody jeden celek s majetkem biskupa. 

Pozvolné osamostatňování se kapituly na jejím zakladateli a krystalizace jednotlivých 

hodností a služebností uvnitř kapituly se však přirozeně odrážely také v oblasti jejího 

hmotného vybavení. Během tohoto období tak byl původně společný majetek postupně 

rozdělován mezi různé duchovní pražského kostela, až byl ve 14. století tvořen několika 

zcela samostatnými kategoriemi, definovanými podle účelu, k němuž byly tyto příjmy 

využívány. Konkrétně se jednalo o zvláštní statky prelátů a nadání služebníků pražského 

kostela, nadání oltářů v chrámu sv. Víta, kanovnické prebendy, obedience sloužící 

k vylepšení hmotného zajištění kanovníků a nakonec tzv. společný majetek čili důchody 

spravované ve prospěch kapituly jako celku. Pro každý z těchto majetků, respektive jeho 

správce, přitom statuta stanovovala odlišné povinnosti ke kapitule. Ty mohly spočívat buď 

v odvádění pevně stanoveného ročního platu případně určité části z výnosu spravovaného 

statku do kapitulní pokladny, nebo v povinnosti hmotně zaopatřit některé další příslušníky 

kostela. 

                                                           

165 V dotčeném období byly kapitulní dignity a prebendy využívány k hmotnému zajištění veřejně činných 
kleriků – Z. HLEDÍKOVÁ , K otázkám vztahu duchovní světské moci, s. 22, viz také kapitola 3. 1. 5. 
166 Majetky pražské kapituly dosud na komplexní zpracování čekají, jediný vážnější pokus představují pasáže 
o pražském kostele v TOMKOVĚ Dějepise města Prahy (DP 1, s. 76–79, 384–397; DP 2, s. 82–91; DP 3, s. 
50–71). Dále v této podkapitole vycházím z údajů zachycených ve statutech pražského kostela a z ocenění 
kapitulních majetků pro účely výpočtu papežského desátku. 
167 Vycházím ze závěrů studie Z. BOHÁČE založené na analýze patronátních práv zaznamenaných v 
konfirmačních knihách (Struktura feudální pozemkové držby v Čechách na prahu husitské revoluce (Pokus o 
rekonstrukci podle patronátních práv), FHB 7, 1984, s. 21). 
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3. 2. 2. Počátky kapitulního majetku a jeho vydělení z biskupových statků 

Jak už bylo řečeno výše, v době založení pražské kapituly tvořil její majetek jeden 

celek s majetkem pražského biskupa, jejího zakladatele.168 Na otázku, kdy se majetek 

kapituly (mensa capituli) oddělil od majetku biskupova (mensa episcopalis), jsme schopni 

odpovědět pouze částečně. Podobně jako v případě dalších středoevropských kapitul, ani u 

pražského kostela nám nedostatek pramenů nedovoluje přesně stanovit dobu, kdy tato 

změna nastala. Jak ovšem ve své studii věnované samosprávě pražské kapituly prokázala 

Zdeňka Hledíková, k jejímu plnému majetkovému osamostatnění došlo někdy mezi 

počátkem 12. a polovinou 13. století, kdy již kapitula vystupuje v majetkových 

záležitostech jako zcela samostatná instituce.169 

V podstatě současně tento proces proběhl i v dalších evropských kapitulách. V Anglii 

– s výjimkou Yorku (počátek 13. století) a Salisbury (polovina 13. století) – došlo 

k vydělení kapitulních majetků z majetku biskupova již kolem poloviny 12. století.170 

V Polsku lze majetkovou samostatnost kapitul nepochybně potvrdit v druhé polovině 12. 

století. Počátkem 13. století pak již tamní kapituly svůj majetek spravovaly zcela svobodně 

a nezávisle.171 U kapitul, které v této době teprve vznikaly, lze ovšem předpokládat, že 

disponovaly vlastním majetkem již od samého počátku své existence. Takovým případem 

je třeba kapitula ve Włocławku založená až kolem poloviny 12. století.172 Proces 

majetkového osamostatňování německých kapitul lze rámcově klást do 12.–13. století.173 

Například v Kolíně nad Rýnem (866), Münsteru (889) a Osnabrücku (konec 11. století) se 

ovšem kapitulní majetky oddělily od biskupových ještě před opuštěním společného života 

a konstituováním prebend.174 Uherské kapituly vystupují jako samostatné korporace od 

počátku 13. století.175 

                                                           

168 Viz kapitola 3. 1. 2. 
169 Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní kapitula, s. 9. 
170 E. U. CROSBY, Bishop and Chapter, s. 257–361, 393–394. 
171 S. ZACHOROWSKI, Rozwój i ustrój, s. 58. 
172 STANISŁAW LIBROWSKI, Kapituła katedralna włocławska. Zarys dziejów i organizacji, Warszawa 1949 (= 
Studia historico-ecclesiastica 5), s. 16. 
173 PH. SCHNEIDER, Bischöfliche Domkapitel, s. 60–61; ENNO BÜNZ, Oblatio – oblagium – oblei. Zur 
Güterorganisation und -verwaltung mittelalterlicher Dom- und Kollegiatstifte, in: (edd.) LORENZ SÖNKE – 
ANDREAS MEYER, Stift und Wirtschaft. Die Finanzierung geistlichen Lebens im Mittelalter, Stuttgart 2007, s. 
21. 
174 MANFRED GROTEN, Priorenkolleg und Domkapitel von Köln im hohen Mittelalter, Bonn 1980, s. 173; H. 
NOTTARP, Die Vermögensverwaltung, s. 6–7 (Münster); J. KIRCHHOFF, Die Organisation, s. 18 (Osnabrück). 
175 LÁSZLÓ KOSZTA, Die Domkapitel und ihre Domherren in Anfang des 12. Jahrhunderts in Ungarn, in: 
(edd.) BALÁZS NAGY – MARCELL SEBÖK, Man of Many Devices Who Wandered Full Many Ways. 
Festschrift in Honor of János M. Bak, Budapest 1999, s. 479. 
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O tom, jakým způsobem byl spravován vlastní ještě nesamostatný kapitulní majetek, 

hovoří Kosmova zpráva o reorganizaci sboru kněžstva při pražském kostele roku 1068. 

Podle jeho podání probošt Marek nejdříve stanovil podělování kanovníků stejnými díly 

potravin a nápojů jako v klášterních komunitách. Na jejím základě lze pokládat za 

nepochybné, že pražská kapitula se v době svého faktického vzniku řídila pravidly 

společného života (vita communis) běžnými v tehdejších kapitulách. Probošt Marek a jím 

vybraných dvacet pět kleriků tak ve shodě s cášskou regulí176 žili ve společném domě, 

společně se stravovali, sloužili bohoslužby v chrámu a měli také společný majetek,177 který 

spravoval stejně jako i jinde probošt jakožto představený kapituly.178 

Tento způsob správy kapitulního majetku byl však záhy opuštěn. A to kvůli údajné 

nespokojenosti kanovníků se společným životem a jejich stížnostem na proboštovy 

úředníky, kteří zřejmě spolupůsobili při rozdělování porcí nápojů a potravin. Správcem 

kapitulního majetku zůstal i nadále probošt. Došlo ovšem k oddělení jeho důchodů od 

důchodů ostatních kanovníků, přičemž proboštovi do budoucna měla náležet čtvrtina všech 

příjmů kapituly. Zbytek stálých příjmů byl rozdělen mezi jednotlivé kanovníky, čímž byl 

položen základ pozdějším kanovnickým prebendám tvořeným nemovitými statky. V době 

jejich konstituování za probošta Marka však ještě byly vymezeny převážně naturáliemi. 

Konkrétně se jednalo o 30 korců pšenice a 30 korců ovsa ročně a 4 denáry týdně na 

maso.179 

Oddělení samostatného proboštova majetku stálo na počátku dlouhého a 

komplikovaného vývoje správy kapitulních majetků. Konečné stádium tohoto stále ne 

zcela uspokojivě probádaného procesu zachycují statuta pražského kostela vydaná roku 

1350 Arnoštem z Pardubic. Ta mimo jiné odrážejí i pozvolné vytlačování probošta ze sféry 

správy kapitulních majetků druhým prelátem pražského kostela. O kapitulní majetky měl 

sice podle statut pečovat probošt jakožto první hodnostář a hlavní představitel kapituly.180 

Tatáž statuta ovšem zároveň přisuzují děkanovi mimo jiné také některé další kompetence 

týkající se oblasti kapitulních statků. Kromě pravidelné revize kostelního majetku a 

přechovávání seznamů příjmů a movitých věcí oltářů to byla zejména správa všech 

                                                           

176 Pravidla určující život a povinnosti členů kapitul byla sestavena métským biskupem Chrodegangem a 
roku 816 přijata na synodě v Cáchách. Srov. A. WERMINGHOFF, Die Beschlüsse des Aachener Konzils im 
Jahre 816, Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 27/3, 1902, s. 605–675. 
177 Podle cášských pravidel si však kanovníci mohli ponechat svůj soukromý majetek. 
178 S. ZACHOROWSKI, Rozwój i ustrój, Kraków 1912, s. 193. 
179 Kosmas, s. 119. Podle R. NOVÉHO, Přemyslovský stát 11. a 12. století, s. 122–123 byla v té době 
základem kapitulních důchodů čtvrtina biskupského desátku. 
180 Statuta, s. 8–9. 
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dočasně uprázdněných beneficií pražského kostela. Děkan byl také oprávněn samostatně 

rozhodovat o vydáních z kapitulní pokladny do výše jedné kopy gr.181 Tento přesun 

hospodářských kompetencí od probošta směrem k děkanovi zřejmě souvisel s celkovým 

poklesem proboštova vlivu na dění v kapitule krátce po polovině 14. století.182 

Nejednalo se přitom o ojedinělý jev, podobný proces je totiž počínaje 11. stoletím 

doložen také v mnoha německých kapitulách.183 Specifická byla situace v Uhrách. I zde 

správu hospodářských záležitostí obstarával děkan, nejednalo se ovšem o preláta kapituly, 

nýbrž zvláštního úředníka každoročně voleného ze středu kanovníků. Tato funkce zanikla 

v okamžiku, kdy většina do té doby společně užívaného majetku přešla ve formě prebend 

do rukou jednotlivých kanovníků a část děkanových pravomocí převzali divisoři.184 

V Münsteru a v Mindenu zase proboštovu úlohu postupně přebíral cellerarius (během 13. a 

14. století)185 a v Krakově prokurátor kapituly (snad již koncem 13. století),186 pod jejichž 

bezprostředním vlivem se potom nadále nacházel veškerý společný majetek s výjimkou 

statků svěřovaných do správy jednotlivým kanovníkům (obedience, oblagia a 

prestimoniální vsi). 

 

3. 2. 3. Zvláštní nadání prelátů pražského kostela 

Stejně jako byli kanovníci nadáni vlastní prebendou, tak i jednotliví preláti pražské 

kapituly byli hmotně zajištěni důchody vyčleněnými ze společného kapitulního majetku, 

                                                           

181 Statuta, s. 13–15, 19 a 22. 
182 Nezanedbatelný vliv na to zřejmě měla i trvalá nepřítomnost proboštů v království v l. 1350–1379 - Z. 
HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní kapitula, s. 15–21. 
183 E. BÜNZ, Oblatio, s. 22. V Osnabrücku ovšem až v průběhu 13. století (J. KIRCHHOFF, Die Organisation, 
s. 24–25) a v Hamburku dokonce teprve počátkem 14. století (GUSTAV APEL, Die Güterverhältnisse des 
hamburgischen Domkapitels, Hamburg 1934, s. 96–97). 
184 V Ostřihomi (Esztergom) k tomu došlo kolem roku 1350 – Az esztergomi székeskáptalan jegyzőkönyve. 
Registrum capituli cathedralis ecclesiae Strigoniensis (1500–1502, 1507–1527), (ed.) LÁSZLÓ SOLYMOSI, 
Budapest 2002, s. 257. Srov. také recenzi VINCENTA MÚCSKY, Historický časopis 51/3, 2003, s. 551–553. Ve 
Veszprému je pravidelná volba divisora doložena od roku 1495 – A veszprémi káptalan számadáskönyve. 
Liber divisorum capituli Vesprimiensis 1495–1534, (edd.) LÁSZLÓ KREDICS – LAJOS MADARÁSZ – L. 
SOLYMOSI, Veszprém 1997. 
185 H. NOTTARP, Die Vermögensverwaltung, s. 17; W. DAMMEYER, Der Grundbesitz, s. 41–45. V Mohuči 
vznikly dva centrální úřady, jeden spravoval prebendy (Präbendkammer) a druhý rozděloval výnosy z 
kapitulních majetků mezi příslušníky kostela přítomné na bohoslužbách (Präsenzkammer). Vzhledem k slabé 
rezidenci kanovníků se oba nacházely v rukou vikářů, srov. I. LIEBEHERR, Der Besitz des Mainzer 
Domkapitels, s. 39, 59. 
186 Srov. S. ZACHOROWSKI, Rozwój i ustrój, s. 213–214; M. D. KOWALSKI, Uposażenie, s. 171–176. V 
ostatních polských kapitulách ovšem spravoval probošt části společného majetku ještě v průběhu 14. století. 
V některých případech dokonce definitivnímu oddělení mensa praepositi a mensa capituli na počátku 15. 
století předcházely vleklé spory, jejichž řešení se neobešlo bez zásahu biskupa nebo arcibiskupa. Srov. 
MARTA CZYŻAK , Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408–1448, Poznań 2003, s. 162–
172; WOJCIECH GÓRALSKI, Kapituła katedralna w Płocku XII–XVI wieka, Płock 1979, s. 76–78, 248–251; S. 
LIBROWSKI, Kapituła katedralna włocławska, s. 72. 
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z jejichž výnosu hradili výdaje spojené s výkonem svého úřadu. Stávající znalosti o 

původu a rozsahu těchto zvláštních nadání jsou bohužel stejně jako v případě ostatních 

kategorií kapitulních důchodů velmi útržkovité. Ačkoli jednotliví hodnostáři jsou v rámci 

pražské kapituly zmiňováni poměrně záhy (1068 probošt, po roce 1120 děkan, 1143 

arcijáhen, 1212 scholastik), doklady o jejich majetku pocházejí s výjimkou proboštství 

teprve ze 2. poloviny 13. století. Samostatné důchody první z prelatur zmiňuje Kosmas 

dokonce krátce po založení kapituly ve 2. polovině 11. století.187 O dvě století později již k 

této dignitě náležel poměrně rozsáhlý pozemkový majetek,188 s nímž ovšem probošt mohl 

nakládat pouze se souhlasem biskupa a kapituly.189 Lze však předpokládat, že také statky 

náležející k ostatním kapitulním dignitám byly staršího původu. 

Této hypotéze by ostatně mohly nasvědčovat i povinnosti vůči pražskému kostelu (a 

především jejich forma), které jednotlivým prelátům z tohoto jmění předepisovala statuta 

vydaná Arnoštem z Pardubic. Největšími břemeny byly zatíženy majetky náležející k první 

z kapitulních dignit. Probošt měl podle znění statut kapitule každoročně vyplácet 160 

těžkých hřiven190 jako náhradu za kápě a jiné požitky dříve rozdělované mezi její členy.191 

Mimo to zajišťoval stravu zvoníkům, v určené dny obdarovával kostelní matrony a 

poděloval služebné duchovní koledou.192 O svátcích významných pro pražský kostel navíc 

obstarával pohoštění pro účastníky bohoslužeb z mimokapitulního prostředí.193 Také 

děkan194 měl v adventu poskytnout ostatním služebníkům kostela kolaci a kapitule vyplatit 

6 kop grošů ze vsi Polehrad.195 Scholastika196 statuta zavazovala hradit opravy a případnou 

novostavbu svatovítské školy a kromě toho v zimě zajistit slaměné rohožky pro chór sv. 

                                                           

187 V době konstituování kanovnických prebend náležela proboštovi čtvrtina z kapitulních příjmů (Kosmas, s. 
119). 
188 Jeho soupis uvádí V. V. TOMEK (DP 1, s. 387–388; DP 3, s. 50–52). 
189 Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní kapitula, s. 8–10. 
190 Statuta, s. 9–10; DP 3, s. 51. Částka byla splatná ve svatojiřském a svatohavelském termínu a měla být 
rozdělována mezi kanovníky a služebné duchovní kostela, což mj. zachycuje cod. 27/2. 
191 Starší formu tohoto platu zachycuje úmluva na 100 hřiven stříbra uzavřená mezi proboštem Držislavem a 
kapitulou 21. 4. 1328 (RBM 3, (ed.) J. EMLER, Praha 1890, s. 562, č. 1440), mladší potom urbář proboštství, 
který uvádí, že kapitule z uvedených platů náležejí 192 kopy grošů (Decem registra censuum bohemica 
compilata ante bellum husiticum praecedente. Dest urbářů českých z doby před válkami husitskými (dále 
DRC), (ed.) TÝŽ, Praha 1881 s. 308). 
192 Statuta, s. 11. 
193 Z. HLEDÍKOVÁ , Slavnosti církevního roku v kostele i na ulici, in: Svět české středověké církve, s. 295. 
194 Výčet statků ve 14. století uvádí V. V. TOMEK (DP 3, s. 55), zprávy ze 13. století Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská 
metropolitní kapitula, s. 10. 
195 Statuta, s. 15. 
196 Výčet statků náležejících ke scholasterii podává V. V. TOMEK (DP 1, s. 388; DP 3, s. 55). 
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Víta.197 Všichni preláti se pak měli spolu s pražským arcijáhnem198 společně starat o 

obživu stanoveného počtu choralistů.199 

Vzhledem k neexistenci dobových soupisů statků náležejících k jednotlivým 

dignitám, nelze za současného stavu poznání jejich skutečný rozsah, lokalizaci ani výnos 

přesně stanovit. Také odpověď na otázku, z jakých typů majetku tato nadání sestávala, 

přinese až budoucí výzkum. Alespoň rámcovou představu si lze učinit na základě neúplně 

dochovaného urbáře pražského proboštství.200 Podle zde zaznamenaných údajů náleželo na 

počátku 15. století k první z kapitulních dignit více než 51 vesnic v jižních a středních 

Čechách, z nichž se ročně scházely platy ve výši přibližně 368 kop grošů, dále různé 

naturální dávky, roboty oceněné na 100 kop grošů a clo z dříví plaveného po Vltavě do 

Prahy.201 Velikost hmotného vybavení ostatních prelatur byla ovšem nepoměrně 

skromnější. Jednoznačně to dokládá ocenění těchto statků za účelem výpočtu papežského 

desátku, které se dochovalo v kapitulním rukopise 9. Roční příjmy jednotlivých dignit byly 

v tomto prameni vyčísleny na 300 (proboštství), 42 (pražské arcijáhenství), 36 (děkanství) 

a 24 kop grošů (scholasterie).202 Uvedené údaje však v žádném případě nelze ztotožňovat 

s absolutní výší důchodů těchto hodností. Do ocenění totiž nebyly zahrnuty všechny 

příjmy, nýbrž pouze čistý výnos ze stálých platů a přirozeně sem nemohly být promítnuty 

ani případné přírůstky jmění.203 

Za mnohem směrodatnější než pokoušet se o stanovení velikosti nadání kapitulních 

dignit proto v této souvislosti považuji srovnání jejich výnosu s ostatními beneficii 

v pražské diecézi, a to na základě výše odváděného půlročního papežského desátku.204 

Podle tohoto kritéria patřilo pražské proboštství (12 kop gr.) spolu s vyšehradským (20 kop 

gr.) k nejbohatším nebiskupským beneficiím v království vůbec. Za nadprůměrně nadané 

lze považovat také pražské arcijáhenství (2 kopy gr.), které výší papežského desátku 

předčilo pouze několik beneficií v království.205 Obdobně vysoké důchody lze 

předpokládat také v případě bechyňského a hradeckého arcijáhenství a některých bohatších 

                                                           

197 Statuta, s. 17. 
198 Podle Tomka k této hodnosti náležely příjmy z Popoviček (DP 3, s. 55). 
199 Statuta, s. 11, 15–17. 
200 Edici neúplného urbáře vydal podle cod. 9, fol. 1r–4r J. EMLER v DRC, s. 302–308. 
201 Souhrnné údaje převzaty z DP 3, s. 51. 
202 DP 3, s. 54–55. 
203 R. NOVÝ, K sociálnímu postavení farského kléru v Čechách v době předhusitské, SH 9, 1962, s. 175. 
204 Podle R. Nového činil desátek v případě pražské kapituly zhruba 1/15–1/20, v případě farností asi 1/20–
1/35 ze skutečného výnosu beneficia (Tamtéž, s. 176–177). Vzhledem k problematičnosti výpočtu, je zde 
ovšem jeho výše využita pouze jako kritérium pro vzájemné porovnání velikosti beneficií. 
205 Konkrétně probošt litoměřické kapituly (5½ kopy gr.), kouřimské arcijáhenství (4 kopy 6½ gr.) a 
vyšehradské děkanství (3 kopy 12 gr.). 
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far v královských městech.206 Zbývající dvě prelatury (děkan 75 gr., scholastik 60 gr.) se 

měřeno velikostí jejich nadání pohybovaly na úrovni výnosnějších prebend pražské 

kapituly, tamního kustodství (60 gr.) a oltáře sv. Václava,207 který představoval nejlépe 

dotované oltářní beneficium pražského kostela. 

Preláti spravovali důchody a nemovitý majetek náležející k jejich dignitám zcela 

samostatně a odtud plynoucí výnosy využívali s několika omezeními ke svému vlastnímu 

užitku. Kromě již zmíněné péče o výživu služebných duchovních pražského kostela je totiž 

statuta zavazovala také k příspěvkům ve prospěch novostavby katedrály. Každý 

z hodnostářů měl do roka od nastoupení úřadu složit do pokladny uložené v sakristii 

polovinu všech ročních požitků svého beneficia. V případě rezidence při kostele potom 

podle velikosti svého nadání 10 (probošt), respektive 5 (děkan a arcijáhen) a 2 kopy grošů 

(scholastik).208 

 

3. 2. 4. Zvláštní nadání služebníků pražského kostela 

Kromě prelátů a kanovníků působili při pražském kostele ještě tzv. služební duchovní 

(ministri).209 Tato poměrně početná a velmi různorodá skupina služebníků svým počtem 

dokonce několikrát převyšovala počet členů vlastní kapituly a spolu s nimi tvořila sbor 

označovaný jako příslušníci pražského kostela. Jednalo se nejen osoby s určitým stupněm 

svěcení, ale také mladé chlapce vychovávané jako dorost pro službu při katedrále a 

dokonce i prosté laiky a ženy. Společným jmenovatelem všech zde působících osob přitom 

byly různé pomocné role, které plnily při velké kapitulní liturgii.210 Kromě kleriků přímo 

pověřených správou určité části majetků kostela (sakristán, kustos, farář sv. Víta, oltářníci, 

mansionáři) a dvou sborů speciálně cvičených zpěváků (choralisti, bonifanti), sem spadali 

také osobní zástupci prelátů a kanovníků (vikáři), žaltářníci, penitenciáři a kazatelé, 

doplnění několika laiky, kteří v chrámu vykonávali pouze pomocné práce (zvoníci, 

matrony). 

                                                           

206 Při srovnání jsem mj. vycházela z výsledků studie Z. HLEDÍKOVÉ, Struktura duchovenstva ve středověkých 
Čechách, in: Svět české středověké církve, s. 58–61 a pozn. 7, 14 a 16. 
207 Srov. Registra decimarum papalium čili Registra desátků papežských z dioecesí pražské (dále RDP), (ed.) 
V. V. TOMEK, PKČSN tř. VI, sv. 6, Praha 1873, s. 2–6 a Tab. 1 v příloze. 
208 Statuta, s. 20–21. 
209 V této souvislosti je třeba zmínit významnový posun pojmu ministri, k němuž během období sledovaného 
v této práci došlo. (Za upozornění na tuto skutečnost děkuji prof. Z. Hledíkové.) Zatímco ve statutech z r. 
1350 toto označení zahrnuje pouze různé kategorie nižšího závislého duchovenstva (vikáře a oltářníky jako 
služebníky kapituly v užším slova smyslu). V účetních rejstřících je již tentýž termín chápán mnohem šířeji, 
tj. včetně laiků (zvoníci a matrony). V tomto rozšířeném smyslu jsou také pojmy ministri a služební duchovní 
užívány dále v textu. 
210 Srov. studii Z. HLEDÍKOVÉ, Pomocné sbory, s. 196–210. 
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Bez ohledu na postavení těchto různorodých skupin v hierarchii kostela náležela 

všem těmto služebníkům určitá část z kapitulních příjmů. Na rozdíl od prelátů a kanovníků 

se ovšem ve většině případů nejednalo o zvláštní nemovité statky nebo roční platy, nýbrž 

pouze o hmotné a finanční příspěvky poskytované z důchodů těch členů kostela, kteří 

disponovali nějakým vlastním nadáním. V jednom ohledu si však byli se svými lépe 

zabezpečenými kolegy rovni: I oni byli v držení svých úřadů uváděni děkanem, který také 

spravoval všechna dočasně uprázdněná beneficia v rámci kapituly s výjimkou prelatur.211 

A podobně jako v případě kanovníků plynula i po smrti služebných duchovních kostela 

polovina z příjmů jejich beneficia do jejich pozůstalosti. Z těchto prostředků měly být 

placeny případné dluhy a náklady spojené s pohřbem.212 

O nadáních služebníků pražského kostela toho bohužel víme ještě méně než 

v případě prelátů. Kromě kapitulních statut, která se ovšem přednostně věnují povinnostem 

těchto osob, představuje další relevantní zdroj informací výše odváděného papežského 

desátku. Podle tohoto kritéria bylo nejlépe zajištěným služebnictvím kustodství (custos, 60 

gr.),213 které se v tomto směru dokonce pohybovalo na úrovni scholasterie a velikostí 

svého hmotného vybavení předčilo i většinu kapitulních prebend. Kustodovi ostatně jako 

jedinému ze služebníků pražské kapituly předepisovala statuta přispívat z příjmů jeho 

beneficia na stavbu katedrály, a to polovinou pobíraných důchodů, v případě rezidence pak 

5 kopami grošů.214 Co do velikosti hmotného vybavení následoval farář svatovítského 

chrámu (tumbarius s. Adalberti, 42 gr.), jehož příjmy byly kromě běžných farních důchodů 

tvořeny také nadáním oltáře sv. Vojtěcha.215 Ostatní služebnictví pražského kostela 

odváděla desátek (15 gr.) v přibližně stejné výši jako průměrně dotovaná farní beneficia 

v pražské diecézi.216 

S výjimkou sakristána však máme o samotných důchodech, jimiž byla tato beneficia 

nadána, jen velmi útržkovité nebo dokonce vůbec žádné informace. Možnou příčinou 

tohoto stavu přitom může být zvláštní postavení statků náležejících k úřadu sakristána 

v rámci pražského kostela. Pod správu hrobníka sv. Václava (sacrista nebo tumbarius s. 

Wenceslai), jak byl tento služebník také nazýván, totiž spadaly všechny důchody patřící 

                                                           

211 Statuta, s. 14. 
212 Statuta, s. 45–46. 
213 DP 1, s. 393; DP 3, s. 57. 
214 Statuta, s. 20–21. 
215 DP 3, s. 57. 
216 Srov. Z. HLEDÍKOVÁ , Struktura duchovenstva ve středověkých Čechách, s. 59–60. 
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k hrobu sv. Václava a jemu zasvěcené kapli.217 Ta zaujímala v rámci pražského kostela 

zcela výjimečné místo, nejen co se týče správy, ale také nadání nemovitými statky, které 

bylo mimořádně veliké.218 Samostatné majetky spravované sakristánem jsou doloženy již 

koncem 12. století, jejich rozsah v letech 1394–1419 zachycuje účetní rejstřík 8/2.219 Podle 

sakristánových záznamů patřili v období těsně před husitskými válkami k tomuto 

rozsáhlému hospodářství poddaní žijící v přibližně 22 vesnicích. Větší část příjmů sice 

byla pravděpodobně primárně určena na pobožnosti sloužené v kapli za donátory těchto 

statků, a nikoli na obživu hrobníka sv. Václava. Analogicky k obediencím (viz níže) však 

lze předpokládat, že si sakristán jako odměnu za správu tohoto majetku mohl určitou část 

z jeho výnosu ponechat. Kromě toho spolu s kustodem pobíral za své úkony v kostele 

desátý a devátý denár z obětin u ostatků a hrobů světců.220 Fakt, že sakristán byl jako 

jediný ze služebných duchovních povinen pečovat o obživu dalších příslušníků pražského 

kostela, navíc naznačuje, že toto služebnictví bylo ve skutečnosti možná mnohem lépe 

vybavené, než by se na základě odváděného papežského desátku mohlo zdát. Podle statut 

se měl z příjmů ve Velké Vsi starat o výživu dvanácti bonifantů221 a v adventu pak 

podobně jako probošt a děkan222 poskytnout ostatním služebníkům kostela kolaci.223 

Vedle již zmíněného kustoda, faráře sv. Víta a sakristána disponovali vlastním 

nadáním také podsakristán (subsacrista),224 mistr svatovítské školy (magister scolae),225 

vikáři jednotlivých prelátů,226 čtyřiadvacetičlenný sbor žaltářníků (psalteriatae),227 

mansionáři pečující o královskou hrobku v katedrále228 a dva kazatelé, jejichž beneficum 

                                                           

217 Odtud označení hrobník sv. Václava. 
218 Nejstarší imunitní listina v kapitulním archivu se vztahuje právě k jejím statků - srov. Z. HLEDÍKOVÁ , 
Pražská metropolitní kapitula, s. 10–11. 
219 Rejstřík obsahuje jména jednotlivých a výši jimi zaplaceného úroku. Jeho stručný popis podal A. 
PODLAHA, Catalogus codicum, č. 70, s. 140–141; charakteristiku FRANTIŠEK GRAUS, Dějiny venkovského 
lidu v Čechách v době předhusitské 2, Praha 1957, s. 346–347, v pozn. 45 jména uváděných vsí: Bykoš (o. 
Beroun), Čelechovice (o. Nové Strašecí), Čistá (o. Plasy), Dolany, Dřevčice (o. Brandýs n. L.), Holíšov, 
Chvatliny (o. Kladno), Kameniest, Lichočeves (o. Praha-západ), Lysolaje (o. Praha-západ), Modřany (o. 
Praha-jih), Nebovid (ZSO Praha), Neratovice (o. Mělník), Neveklov (o. Benešov), Předboj (o. Praha-sever), 
Sedlec (o. Ml. Boleslav), Statenice (o. Praha-západ), Strančice (o. Říčany), Třebíz (o. Slaný), Újezd (o. 
Praha), Velenice (o. Poděbrady), Velká Ves (o. Praha-sever). 
220 S výjimkou doby od prvních nešpor sv. Václava do oktávu sv. Michala (Statuta, s. 31). 
221 Statuta, s. 32. 
222 Statuta, s. 11, 15. 
223 Statuta, s. 33. 
224 DP 1, s. 394; DP 3, s. 57. 
225 Dochované prameny ani literatura sice žádné důchody náležející mistru svatovítské školy nezmiňují, v l. 
1369–1403 však tento služebník odváděl půlroční papežských desátek ve výši 15 gr. (RDP, s. 12). 
226 DP 3, s. 60. 
227 Úkolem sboru založeného r. 1360 Karlem IV. bylo nepřetržitě nahlas recitovat žaltář (DP 3, s. 61–62; Z. 
HLEDÍKOVÁ , Karel IV. a církev, in: Svět české středověké církve, s. 174). 
228 J. RYBA, Mansionáři, s. 5–89. 
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bylo v letech 1400 a 1402 fundováno vdovou Kunaty Kaplíře ze Sulevic.229 Mimo to je 

třeba k uvedeným důchodům připočíst ještě budovy určené k přebývání některých 

služebníků. Tak sakristánovi a faráři sv. Víta byly vykázány samostatné domy v blízkosti 

katedrály, další sloužily choralistům, penitenciářům, mansionářům, scholastikově vikáři, 

zvoníkům a šesti kostelním matronám.230 Zvláštní místo mezi služebníky pražského 

kostela zaujímal mistr svatovítské školy, který měl podle statut při podělováních dostávat 

stejné příděly jako kanovníci a arcibiskupův vikář.231 Ve srovnání s ostatními služebnými 

kleriky pražského kostela, k nimž byl počítán, tedy nejen pobíral několikrát větší porce232 

než oni, ale dokonce také porce, na něž „jeho kolegové“ ani neměli nárok. 

Ostatní služebníci byli zřejmě odkázáni pouze na příjmy z každodenního podělování 

a příspěvky (ať už finanční či věcné) poskytované z příjmů lépe zabezpečených členů 

kostela. Jejich hmotné zajištění tak měli na starosti arcibiskup, preláti a kanovníci. 

Nejpočetnější skupinu osob bez vlastního nadání tvořili vikáři kanovníků, kteří podobně 

jako vikáři prelátů zastupovali své pány během jejich nepřítomnosti při liturgii. Na rozdíl 

od výše jmenovaných duchovních však nebyly jejich důchody zajištěny žádným 

beneficiem nebo příjmy z konkrétního statku. Podle statut měli dostávat stálý roční plat ve 

výši 2 kop grošů, splácený na sv. Jiří a sv. Havla, z měšce kanovníka, za kterého konali 

službu v kostele. Toto ustanovení bývalo zřejmě obcházeno, neboť jak v Arnoštových 

statutech, tak v jejich opravách a dodatcích arcibiskup pravidelně napomíná divisory, aby 

tak činili. 233 Kromě toho jim spolu s ostatními služebníky náležela čtvrtina z částky 

připadající na každodenní podělování a spolu s oltářníky pobírali desetinu z příjmů 

plynoucích kapitule ze stříbrných dolů.234 

Dalším pomocným sborem působícím při katedrále byli choralisti (clerici chorales) 

v počtu 30 osob, jejichž úkolem byl zpěv kanonických hodinek a pěvecky náročných částí 

mše. Za to měli při kostele vedle ubytování ve zvláštním domě zajištěnu také stravu a 

                                                           

229 DP 3, s. 57; Z. HLEDÍKOVÁ , Projevy religiozity v Praze v době předhusitské, in: Svět české středověké 
církve, s. 235 a pozn. 30 na s. 242. 
230 DP 3, s. 69–70. 
231 Statuta, s. 36. 
232 Vzhledem k tomu, že velikost porcí závisela jednak na rozdělované částce a jednak na počtu 
podělovaných, není možné tento rozdíl přesně vyčíslit. Obecně náležela služebným duchovním čtvrtina 
obnosu, v případě urburních příjmů desetina. Za předpokladu, že prostředky byly rozdělovány stejným dílem, 
mohl příjem prebendovaného kanovníka z každodenního podělování (tj. cca 1/34 ze 75 % rozdělované 
částky) činit zruba devítinásobek toho, co bylo vyplaceno služebnému duchovnímu (tj. cca 1/100 z 25 % 
rozdělované částky). 
233 Statuta, s. 40; Několik statutů, s. 21; Opravy a doplňky, s. 301. 
234 Statuta, s. 28. 
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oděv. O jejich obživu se staral arcibiskup235 a hodnostáři kapituly, kteří stanovený počet 

kleriků střídavě zvali na obědy a večeře,236 ošacení jim ze svých důchodů v Libkovicích 

pod Řípem poskytoval arcibiskupův vikář.237 Podobně kostelní matrony (matronae 

ecclesiae) vydržovali stanovenými dary arcibiskup,238 probošt239 a správce tzv. adventní 

obedience.240 O výživu dvanácti bonifantů (clerici bonifanti) se, jak již bylo řečeno výše, 

z příjmů ve Velké Vsi staral sakristán.241 Zvoníkům (campanatores) zajišťoval stravu 

probošt.242 

 

3. 2. 5. Nadání příslušející k oltářům v chrámu sv. Víta 

Ke služebným duchovním pražského kostela byli kromě osob uvedených v předešlé 

podkapitole počítáni také oltářníci spravující nadání náležející k jednotlivým oltářům 

svatovítského chrámu. Vzhledem ke složitému majetkovému a stavebnímu vývoji kostela a 

k faktu, že se tato problematika zatím nedočkala souhrnného moderního zpracování, 

nezbývá než se spokojit s údaji uváděnými v dosud nepřekonaných Tomkově Základech 

pražském místopisu243 a z nich vycházejícím Dějepisu města Prahy. Na přelomu 14. a 15. 

století je v chrámu sv. Víta písemnými prameny doloženo 90 oltářů, jejichž čistý roční 

příjem z nadání statky nebo věčnými platy Tomek vyčíslil na více než 900 kop grošů, 

průměrně asi 12 kop grošů na oltář.244 Kromě toho je třeba k důchodům oltářníků připočíst 

ještě desetinu z příjmů plynoucích kapitule ze stříbrných dolů, na níž měli nárok spolu 

s vikáři,245 a také domy na Hradčanech a Malé Straně určené k jejich přebývání, jimiž byly 

některé oltáře nadány.246 

Vlastnímu hmotnému zajištění samotných oltářníků však sloužila pouze část těchto 

důchodů: Ve dnech, na něž připadaly zádušní a aniversarijní bohoslužby za zemřelé 

donátory kostela, rozdělovali správci jednotlivých oltářů z příslušných odkazů mezi osobně 
                                                           

235 Podle statut měl poskytoval obědy šesti choralistům (Statuta, s. 7). 
236 Probošt měl živit čtyři choralisty, ostatní dignitáři pouze dva (Statuta, s. 11, 15–17, 35). 
237 Statuta, s. 35. 
238 Jednalo se o částku 15. gr. okolo Všech svatých a 3 strychy pšenice pro každou z žen a soleného vepře o 
masopustu (Statuta, s. 7). 
239 Každé z žen měl o masopustu věnovat dva strychy pšenice, klobásu a kýtu vepřového masa, všem 
společně pak 2 gr. a 2 strychy hrachu (Statuta, s. 11). 
240 Každé měl ročně poskytnout po dvou stryších pšenice, jeden strych hrachu a 6 gr. (Statuta, s. 42). 
241 Statuta, s. 32. 
242 Jednalo se o obědy a dvě vědra piva (Statuta, s. 11). 
243 Seznam sestavený na základě dvou popisů z 2. pololoviny 14. a 1. poloviny 15. století (Archiv Pražského 
hradu, fond Archiv pražské metropolitní kapituly (dále APH, f. AMK), cod. 9, f. 7v–10v, 33 a 40v–43r) viz 
V. V. TOMEK, Základy starého místopisu Pražského 4, Praha 1872, s. 108–109 a 114–115. 
244 Soupis oltářů i s nadáními viz DP 3, s. 57–63. 
245 Statuta, s. 28. 
246 DP 1, s. 396; DP 3, s. 69–70. 
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přítomné duchovní tzv. každodenní porce ve výši určené donační listinou. Samotní 

oltářníci měli podle statut spolu s ostatními služebnými duchovními kostela nárok na 

čtvrtinu z rozdílené sumy.247 Pravidelná účast na liturgii ve svatovítském chrámu tak 

mohla významně vylepšit příjmy plynoucí z jejich beneficií. Kromě toho byli správci 

oltářů (pokud zároveň nebyli vikáři), nejpozději od roku 1350, kdy tento zvyk uvádějí 

statuta Arnošta z Pardubic, povinni odvádět do rukou divisorů (tj. do společné pokladny) 

z nadání svého oltáře 1 nebo 2 kopy grošů ročně, a to na sv. Jiří a sv. Havla. Z tohoto 

ustanovení byly vyňaty pouze oltáře Panny Marie v chóru mansionářů, sv. Kosmy a 

Damiána, sv. Jakuba většího, sv. Silvestra, sv. Prokopa a sv. Marty. Vybraný obnos pak 

byl rozdělen mezi vikáře a oltářníky.248 

 

3. 2. 6. Kanovnické prebendy a jejich správa 

Podobně jako preláti byli také kanovníci hmotně zajištěni důchody vyčleněnými 

z původně společného kapitulního majetku. Původní počet prebend zřejmě odpovídal počtu 

25 kanovníků vybraných proboštem Markem z duchovních pražského kostela.249 Tento 

stav ovšem nebyl konečný, během následujících staletí totiž byly rozmnoženy nejen 

kapitulní statky a nejrůznější nadání náležející pražskému kostelu ale také samotné 

prebendy. Péčí biskupa Menharta (1122–1134) bylo dotováno celých pět kanovnických 

míst, Jan IV. z Dražic roku 1340 založil další tři a poslední prebendu, vyhrazenou pro 

probošta litoměřické kapituly, zřídil v roce 1355 Karel IV. V důsledku neznámých 

majetkových změn však paralelně s přibýváním kanovnických míst docházelo také k jejich 

redukci. V důsledku toho tak kapitula ve 2. polovině 14. století nedisponovala 34, jak by 

odpovídalo součtu předchozích založení, nýbrž pouze 31 prebendami, přičemž poslední 

byla rozdělena mezi dva kanovníky zvané poloviční prebendáři (medii praebendati).250 

Skutečný počet plnoprávných členů kapituly byl ovšem nižší. Čtyři prebendy totiž byly od 

roku 1367 trvale v rukou jednotlivých hodnostářů kapituly251 a další čtyři byly vyhrazeny 

pro probošty kolegiátních kapitul (staroboleslavské, litoměřické, mělnické a u Všech 

                                                           

247 V dobových pramenech je tato částka označována jako quarta funeralium. 
248 Částka byla stanovena jako podmínka, aby oltářníci mohli mít účast na funerálních porcích, o což vedli 
spor s vikáři. Srov. Statuta, s. 37–38 (zde také rozdělení oltářů podle velikosti placeného obnosu). 
249 Kosmas, s. 119. 
250 Jednalo o dva služebné duchovní, kteří byli povinni zachovávat nepřetržitou rezidencí při kostele a do 
roka od svého jmenování se nechat vysvětit na kněze. V chóru měli místo hned za arcijáhny a 
arcibiskupovým vikářem (Statuta, s. 30–31). 
251 Jejich seznam podle velikosti z nich plynoucích příjmů podal na základě kapitulního cod. 9 V. V. TOMEK 
(DP 3, s. 52–54). 
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svatých) jmenované panovníkem,252 kteří se tak vlastně automaticky stávali kanovníky 

pražské kapituly. 

Jak již bylo uvedeno výše, ke konstituování prebend došlo v pražské kapitule ve 2. 

polovině 11. století, když byly její stálé příjmy tvořící do té doby společný kapitulní 

majetek rozděleny mezi probošta a jednotlivé kanovníky. Zatímco se ale tehdy jednalo o 

porce tvořené převážně potravinami,253 ve 14. století se již statky náležející k jednotlivým 

prebendám nacházely v 52 různých vesnicích.254 Vzhledem k nedostatku pramenů není 

možné přesně určit, kdy se kanovnické prebendy z podílů na kapitulním majetku 

vymezených naturáliemi změnily v prebendy tvořené nemovitým majetkem.255 Lapidární 

řeč dochovaných pramenů nedovoluje stanovit ani postupné změny v jejich nadání. Je však 

nepochybné, že nejpozději počátkem 13. století byly alespoň některé z prebend nadány 

také nemovitými majetky. V prvním desetiletí 13. století tak jsou jako ves příslušející 

k prebendě pražského kostela (villa prebendalis) připomínány Holubice256 a roku 1236 

také Líbeznice, jež náležely k prebendě kanovníka Markvarta.257 Z druhé poloviny 13. 

století a počátku 14. století pak pocházejí ještě doklady o nemovitých statcích vážících se 

k prebendám ve Straškově,258 Zeměchách (1264),259 Sedčicích (1305),260 Vrbicích 

(1305)261 a Kobylisích (1334).262 Odpověď na otázku, z jakých typů majetku jednotlivé 

prebendy sestávaly, přinese až důkladné studium listin uložených v kapitulním archivu. 

V této chvíli lze říci pouze to, že prebendy kromě nemovitých statků pravděpodobně 

                                                           

252 K vývoji počtu počtu prebend srov. Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní kapitula, s. 8, 13. 
253 Kosmas, s. 119. Podle R. NOVÉHO, Přemyslovský stát 11. a 12. století, s. 122–123 byla na přelomu 11. a 
12. století hlavním zdrojem prebendálních důchodů čtvrtina biskupského desátku. První samostatné nemovité 
majetky jsou v držení kapituly doloženy teprve koncem 12. století (viz Tamtéž, s. 123 a přehled FERDINANDA 

KLOßE, Das räumliche Bild der Grundherrschaft in Böhmen bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, Prag 1934, 
s. 116–126). 
254 DP 3, s. 52–54. 
255 V polských kapitulách se systém prebend ustálil na přelomu 12. a 13. století, od té doby měl každý 
kanovník svůj rozdílný a samostatný majetek (S. ZACHOROWSKI, Rozwój i ustrój, s. 134–135). V německých 
kapitulách byl proces vydělování prebend dokončen přibližně ve stejné době (PH. SCHNEIDER, Bischöfliche 
Domkapitel, s. 60), v Anglii k tomu došlo již koncem 12. století (K. EDWARDS, The English Secular 
Cathedrals, New York 1967, s. 12). 
256 Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (dále CDB) 2 (1198–1230), (ed.) GUSTAV FRIEDRICH, 
Praha 1912, s. 50, č. 57; Katalog 1, s. 17, č. 10. 
257 CDB 3, (edd.) G. FRIEDRICH – ZDENĚK KRISTEN, Praha 1942, s. 169, č. 136; Katalog 1, s. 22, č. 31. 
258 Poloviční prebenda ve Straškově je zmiňována v souvislosti s její meliorací v polovině 13. století, kdy pro 
ni děkan Vít přikoupil dvůr a dědictví jistého rytíře (Fontes rerum Bohemicarum 2, (ed.) J. EMLER, Praha 
1874, s. 325). 
259 CDB 5/1, (edd.) JINDŘICH ŠEBÁNEK – SÁŠA DUŠKOVÁ, Praha 1974, s. 595–596, č. 400; Katalog 1, s. 26, č. 
49. 
260 RBM 2, (ed.) J. EMLER, Praha 1882, s. 881–882, č. 2039; Katalog 1, s. 35, č. 85. 
261 RBM 2, s. 883, č. 2043; Katalog I, s. 36, č. 86. 
262 RBM 4, s. 7, č. 18; Katalog 1, s. 54, č. 159. 
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tvořily také věčné platy,263 biskupské desátky (denarii fumales),264 a pokud se ve vsích 

náležejících k jednotlivým prebendám nacházel farní kostel,265 tak nezřídka i patronátní 

právo k tomuto kostelu.266 Totéž ostatně platí i pro obedience.267 

Hodnota prebend byla závislá jednoduše na velikosti jejich nadání, a jednotlivé 

prebendy se tak pochopitelně lišily výší svého důchodu. Rozdíly v jejich hodnotě ilustrují 

jednak soupisy příjmů prebend (přibližně 6–47 kop grošů), zhotovené za účelem vyměření 

papežského desátku,268 a jednak dochované záznamy o částkách, které z těchto beneficií 

skutečně vybrali kolektoři papežské komory.269 V pražské kapitule se ovšem na rozdíl od 

některých jiných kapitul ve sledovaném období neprosadila praxe společné správy všech 

majetků včetně prebend skrze kapitulu, ať už zastupovanou proboštem nebo zvláštním 

úředníkem.270 Problém rozdílu v hodnotě jednotlivých prebend, který byl ve Włocławku 

(v roce 1410) a v později také v Poznani (Poznań) (1423) bezprostřední příčinou reformy 

správy kapitulních majetků,271 částečně řešilo opční právo. Takzvané požadování (optio) 

                                                           

263 Zatím jediným dokladem je listina Jana Lucemburského z roku 1341, který kapitule daroval na stavbu 
chrámu desetinu urbury ze stříbrných dolů v království. Po dokončení stavby měl být z tohoto důchodu 
přikoupen ke každé kanovnické prebendě plat ve výši pěti hřiven (RBM 4, s. 411–413, č. 1029; Katalog 1, s. 
60, č. 184). 
264 Záznamy o rozdělování podymného z Únětic jsou dochovány v účetním rejstříku z let 1364–1408 (APH, 
f. AMK, cod. 8/1, fol. 5v, 18v, 30v a 37r). Srov. také listinu dokumentující spor o podymné mezi pražskou 
kapitulou a břevnovským klášterem (Katalog 1, s. 60, č. 181). 
265 Taková situace je doložena např. u prebendy ve Zlatníkách přivtělené k litoměřickému proboštství, kde 
patronátní právo náleželo litoměřickému proboštovi (Katalog 1, s. 88–89, č. 297 a 298). K farním kostelům 
prezentovali také kanovníci držící prebendy v Holubicích, Kojeticích, Třeboradicích a Vrbicích u Poděbrad. 
Srov. Liber primus confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem... (dále LC) 1, (ed.) FRANTIŠEK 

ANTONÍN TINGL, Praha 1867, s. 127–128; AUGUST SEDLÁČEK, Místopisný slovník historický království 
českého, Praha 1998 (reprint), s. 232 a 897; JOSEF KURKA, Archidiakonáty kouřimský, boleslavský, hradecký 
a diecese litomyšlská (Místopis církevní do r. 1421), Praha 1914, s. 385–386. 
266 Podobná situace panovala také v polských a německých kapitulách, ne všechny prebendy však byly 
tvořeny nemovitým majetkem. Tak např. v Poznani byly 32 prebendy z celkových 44 nadány pouze desátky 
nebo jinou formou platu. Srov. S. ZACHOROWSKI, Rozwój i ustrój, s. 140–141; M. D. KOWALSKI, 
Uposażenie, s. 66–132, s. 176–179; S. LIBROWSKI, Kapituła katedralna włocławska, s. 41–42; KONRAD 

LUTYŃSKI, Kapituła katedralna w Poznaniu w XVI wieku. Organizacja i majątek, Poznań 2000, s. 194–203; 
U. HERZOG, Untersuchungen zur Geschichte des Domkapitels zu Münster, s. 26–28. 
267 Faráře v Hněvkovicích (o. Havlíčkův Brod) a v Jeníkově (o. Benešov) prezentovali ratione obedientiae 
tamní obedienciáři (LC 7, (ed.) J. EMLER, Praha 1886, s. 86, 136, 155, 167, 236 a 281). 
268 APH, f. AMK, cod. 9, fol. 5r–6v, 39r–40r a 47r. 
269 RDP, s. 2–6. Desátek vybraný roku 1367 se pohyboval v rozmezí od 35 gr. do 5 kop gr. 
270 V německých kapitulách prebendy dlouho zůstávaly pod správou probošta, který jejich výnosy rozděloval 
mezi kanovníky. Tyto porce byly proto označovány jako prebenda (E. BÜNZ, Oblatio, s. 28; Urbare und 
Witschaftsordnungen 1, s. 14). V Münsteru původně většinu prebend spravoval probošt za pomoci zvláštních 
úředníků z řad ministeriálů. Tento způsob správy se však příliš neosvědčil. Úřady se totiž záhy staly dědičné, 
ministeriálové časem přestali plnit své povinnosti vůči kapitule a mnohé statky byly zcizeny. V druhé 
polovině 13. století tak kapitule nezbylo než tyto statky vykoupit zpět a správu přenést na celleraria (H. 
NOTTARP, Die Vermögensverwaltung, s. 15–16, 30–38). Centrální správu kapitulních majetků v čele se 
zvláštním úředníkem lze zřejmě v 15. století předpokládat také v olomoucké kapitule (T. BALETKA , 
Olomoucké biskupství, jeho správa, s. 61–62). 
271 Všechny prebendy přešly pod společnou správu kapituly a jednotlivým členům z nich byla na generální 
kapitule vyplácena rovná roční penze bez ohledu na jejich rezidenci. Ve Włocławku však byly prebendy 
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uprázdněné výnosnější prebendy mohli podle kapitulních statut uplatnit kanovníci 

dodržující rezidenci, a to jednou za život a v pořadí určeném délkou jejich působení 

v kapitule.272 Podobné pravidlo vtělil Arnošt z Pardubic koncem 40. let 14. století také do 

statut olomoucké kapituly.273 

Vzhledem k absenci prebend v dochovaných předhusitských účetních rejstřících se 

zdá, že kanovníci tyto kapitulní statky nejenže zcela samostatně spravovali,274 ale také 

veškeré jejich výnosy se dvěma výjimkami využívali výhradně ke svému vlastnímu užitku. 

Zmíněná dvě omezení představují ustanovení kapitulních statut o roku milosti (annus 

gratiae)275 a příspěvcích na stavbu katedrály (pro fabrica ecclesiae).276 Obě zmíněné 

instituce jsou dobře známé i z dalších středoevropských kapitul. Tzv. annus gratiae, 

zakotvený také ve statutech Arnošta z Pardubic,277 povoloval kanovníkům disponovat 

v závěti278 polovinou výnosu jejich prebendy v prvním roce po úmrtí. Z těchto prostředků 

byly hrazeny především náklady spojené s pohřbem, zřízení aniversária279 a případné 

                                                                                                                                                                                

vzhledem k jejich neutěšenému stavu v roce 1443 opět rozděleny mezi kanovníky, po jejich smrti se ovšem 
měly vrátit zpět do péče prokurátora kapituly. Po několika letech tak nastala nepřehledná situace, kdy část 
prebend spravoval prokurátor a část kanovníci. Vzájemné rozepře obou stran ukončil až roku 1522 biskup a 
prebendy opět přešly do rukou prokurátora. Srov. S. LIBROWSKI, Kapituła katedralna włocławska, s. 45–47; 
K. LUTYŃSKI, Kapituła katedralna w Poznaniu, s. 195. 
272 Statuta, s. 24–25. 
273 Statuten, s. 212. 
274 Tuto domněnku podporuje i fakt, že o platech odváděných z prebend není, na rozdíl od obediencí, zmínka 
ani v kapitulních statutech. Několik výjimek vyskytujících se v cod. 8/1 lze vysvětlit skutečností, že z 
majetků ve vsi náležející k prebendě byla zároveň dotována i některá z kapitulních obediencí nebo jeden z 
oltářů ve Svatovítském chrámu. Taková situace je doložena např. ve Zlatníkách nebo Vrbicích (M. 
MAŘÍKOVÁ , Registrum acceptorum, s. 385–386). V případě Lahovic, které jsou jednou (l. 1364 a 1367) 
označovány jako prebenda (APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 3r) a jindy (1365–1370) naopak jako obedience 
(Tamtéž, fol. 9r, 14v, 17r, 26r, 29v, 34r, 35v, 44v), šlo zřejmě o omyl písaře. 
275 Výše prostředků a dokonce i doba, během níž výnosy prebendy plynuly do pozůstalosti zesnulého 
kanovníka, se lišily kapitulu od kapituly. V Halberstadtu nebo Paderbornu tak nový kanovník dosáhl na 
důchod své prebendy teprve pátý rok po smrti svého předchůdce. V těchto případech však byla většina 
prostředků využita spíše pro potřeby samotné kapituly a na stavbu chrámu. Přehled pro německé kapituly 
uvádí L. SANTIFALLER , Das Brixner Domkapitel, s. 242–245. Srov. také M. D. KOWALSKI, Uposażenie, s. 
176–177; PH. SCHNEIDER, Bischöflichen Domkapitel, s. 136; S. ZACHOROWSKI, Rozwój i ustrój, s. 148–149. 
276 M. CZYŻAK, Kapituła katedralna w Gnieźnie, s. 234–246; K. LUTYŃSKI, Kapituła katedralna w Poznaniu, 
s. 221–222. Statuta olomoucké kapituly (okolo r. 1349) v této souvislosti zmiňují pouze povinnost biskupa 
starat se o údržbu kostela (vč. zvonů, oken a osvětlení), která má být mj. hrazena také z výnosu různých 
pokut odváděných klérem olomouckého kostela (Statuten, s. 204, 206, 214). 
277 Statuta, s. 45. 
278 Příklady takových závětí uvádí D. BUDSKÝ, Testamenty pražského duchovenstva, s. 189–209. Blíže ke 
kanonické úpravě testamentárního práva kleriků a praxi uplatňované v českých zemích P. ELBEL, Testamenty 
olomouckého kapitulního duchovenstva, in: Tamtéž, s. 154–158. 
279 Záznamy o aniversáriích sloužených za bývalé členy pražského kostela obsahuje cod. 18 a částečně také 
cod. 8/1 a 28/1 (blíže k této problematice viz kapitola 5. 1. 4.). V německých kapitulách tvořila zádušní 
nadání část společného majetku někdy označovanou jako oblagia. Tyto důchody byly podobně jako 
obedience svěřovány do správy jednotlivým kanovníkům (tzv. oblegiarius), kteří z nich odváděli kapitule 
příspěvek na udržování světla u oltářů (redditus luminum, k dochovaným soupisům těchto nadání v 
bamberské katedrále srov. FRANZ MACHILEK, Spätmittelalterliche Lichterverzeichnisse fränkischer Kirchen, 
in: Církevní správa a její písemnosti, s. 85–87) a částku zvanou canon určenou na podělování účastníků 
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dluhy, které po sobě zesnulý zanechal. Přes všeobecné rozšíření roku milosti se však jeho 

konkrétní úprava pravděpodobně v detailech lišila kapitulu od kapituly. Například 

v Hnězdně tak byly na aniversárium vynakládány příjmy z meliorací, které zesnulý 

kanovník provedl ve svěřených prestimoniálních vsích.280 V pražské kapitule se zase 

nařízení o roku milosti nevztahovalo pouze na příjmy z prebendy, ale také na porce 

kanovnického podělování. Do pozůstalosti zesnulého kanovníka tak vedle poloviny 

z příjmů prebendy plynula i polovina sumy připadající na jednotlivé termíny kanovnického 

podělování.281 Příspěvky na stavbu chrámu obnášely v případě nového kanovníka všechny 

požitky prvního roku, v případě optované prebendy potom polovinu výnosů tohoto 

beneficia.282 

Obraťme však nyní pozornost k otázce, jaký byl právní vztah kapituly a kanovníků 

k majetkům prebendy. Prebendální majetek, ačkoli byl v právním smyslu vlastnictvím 

kapituly, byl dán k dispozici jednotlivým prelátům a kanovníkům tím způsobem, že tito 

plnili práva i povinnosti vlastníka a mohli volně nakládat s veškerými užitky prebendy, 

tvořícími od chvíle, kdy se prebendy ujali, jejich „soukromý“ majetek. Statuta vydaná roku 

1350 prebendářům dokonce přiznávala právo činit o movitých věcech jejich prebendy 

libovolně poslední pořízení.283 Prebendář měl jako uživatel prebendy plné právo 

hospodářské iniciativy, spravoval veškeré její statky a důchody, staral se nebo se měl starat 

o jejich polepšování,284 jednal ve věci majetkových změn, za tímto účelem prováděl také 

různé právní úkony (lokace nebo převedení na německé právo) a v těchto záležitostech pak 

vydával příslušné dokumenty. Jeho dispoziční právo s majetky prebendy však bylo 

                                                                                                                                                                                

aniversarijní pobožnosti (Urbare und Wirtschaftsordnungen 1, s. 17–19, 70). V Osnabrücku patřilo zřízení 
aniversária k povinnostem každého kanovníka, respektive exekutorů jeho testamentu (J. KIRCHHOFF, Die 
Organisation, s. 66). V Řezně byl aniversáriím věnován přímo jeden oddíl kapitulních statut, který upravoval 
nejen velikost obnosu plynoucího na tyto účely z prebendy zesnulého, ale také detaily vlastního pohřbu a 
výroční pobožnosti (JÖRG OBERSTE, Domkapitel und Stadtpfarrei. Verwaltungsreformen im Bistum 
Regensbur nach der Großen Pest (1355–1377), in: Církevní správa a její písemnosti, s. 101). 
280 M. CZYŻAK, Kapituła katedralna w Gnieźnie, s. 196, 199. 
281 Tento systém je jednoznačně doložen v cod. 27/1 (APH, f. AMK), kde se v některých případech dělí o 
jednu porci dva kanovníci, přičemž jeden z nich byl již v době podělování prokazatelně po smrti. Srov. M. 
MAŘÍKOVÁ , Registrum acceptorum, s. 293 a kapitolu 5. 2. 3. 2. 
282 Preláti a kustos měli odvádět polovinu z příjmů svého beneficia, v případě jejich rezidence byla částka 
stanovena na 10 (děkan), respektive 5 kop gr., u rezidujících kanovníků potom na čtvrtinu příjmů jejich 
prebendy (Statuta, s. 20–21; Opravy a doplňky, s. 304). 
283 Totéž právo statuta přiznávala také služebným duchovním (Statuta, s. 45–46). 
284 Ze statut a jejich dodatků vyplývá, že někteří kanovníci nejenže o stav svých prebend a obediencí nedbali, 
ale dokonce požadovali na poddaných nadměrné dávky a povinnosti, svévolně zatěžovali části těchto statků 
břemeny nebo je rozprodávali. Arcibiskupové je proto pod pohrůžkou ztráty opčního práva napomínali, aby 
takový stav oznámili kapitule a přičinili se o jeho nápravu (Statuta, s. 21, 25; Několik statutů, s. 21, 22; 
Opravy a doplňky, s. 301). Podobné ustanovení týkající se prebend a obediencí olomoucké kapituly viz 
Statuten, s. 212–213. 
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omezeno souhlasem kapituly, který byl nutný k provedení určitých právních úkonů a 

hospodářských transakcí. Jako ilustrační příklady této skutečnosti lze uvést souhlas 

kapituly se směnou polí náležejících k prebendě kanovníka Markvarta roku 1238285 a se 

zřízením rybníka v Holubicích v roce 1406286 nebo usnesení generální kapituly o stavbách 

na prebendálních dvorech (edificia necessaria in curia prebende). Podle tohoto nařízení na 

nich kanovníci směli stavět pouze se svolením kapituly, která si také vyhrazovala právo 

proplatit pouze polovinu nákladů, které na tyto stavby předem povolila.287 V tomto ohledu 

byla do jisté míry podobná situace u obediencí, ovšem s určitými odchylkami danými 

jejich odlišným postavením v rámci společného kapitulního majetku. 

 

3. 2. 7. Obedience a jejich správa 

Vesnice zvané obedience (oboedientiae) nenáležely k prebendám ani k nadání 

jednotlivých hodnostářů a služebných duchovních, ale kapitule jako celku.288 Na rozdíl od 

výše představených kategorií statků byla bezprostředním majitelem a správcem obediencí 

stejně jako ostatních důchodů spadajících do tzv. společného majetku (mensa communis) 

kapitula, která také využívala jeho celý nebo téměř celý čistý výnos a obracela ho na 

pokrytí vlastních potřeb či různých potřeb svých členů.289 Obedience byly svěřovány do 

správy jednotlivým kanovníkům, a podle Tomka také často pronajímány jiným duchovním 

i světským osobám.290 Obedienciáři (oboedientiarii)291 měli tyto statky udržovat v dobrém 

hospodářském stavu, dbát, aby byly osazené, starat se o lesy, které k nim náležely, 

nezanedbávat péči o polnosti a nezatěžovat tamní poddané příliš vysokými dávkami. 

                                                           

285 Katalog 1, s. 22, č. 32. 
286 Listinou z 2. října 1406 dává kapitula souhlas, aby Václav z Radče mohl volně nakládat s rybami z 
rybníku, který s jejím souhlasem vlastním nákladem zřídil v Holubicích (Katalog 1, s. 216, č. 772). 
287 Usnesení kapituly nese datum 21. června 1333, o den později je pak datováno potvrzení vydané biskupem 
Janem IV. (RBM 3, s. 784–785, č. 2015; Katalog 1, s. 53–54, č. 157 a 158). 
288 Žádný jejich úplný seznam, není znám, na základě různých nahodilých zmínek z listin a zjevně i z 
účetních rejstříků pražské kapituly uvádí V. V. TOMEK (DP 3, s. 55–56) tyto: Bohumilice, Cvrčovice, Čánka, 
Čistá, Hněvkovice, Hospozín, Chlístovice, Kněževes, Kněževíska, Kuří (do r. 1349), Lažánky, Lounín, dvůr 
s vinicí v Michli, Mokré, Odolena Voda, Okrouhly, Páleč, Pňovice (dnes část Kutné Hory), Třeboradice, 
Tuchlovice, Tuchoměřice, Úherce, Únětice, Vrbice a Žhery; v seznamu duchovenstva pražského kostela (DP 
5, s. 119–134) pak ještě Drahonice, Dušníky nad Vltavou, Holubice, Jeníkov, Přední Kopaninu, Koryčany, 
Kozolupy, Kuchař, Lahovice, Červenou Lhotu, Libkovice pod Řípem, Martiněves, Neuměřice, Očihov, 
Přibýšov, Radovesice, Řisuty, Sedlčánky, Tachlovice, Třebochovice, Újezdec, Vřešťánky a Zlatníky. 
289 K platům z obediencí viz kapitola 5. 1. 2., k vydáním uskutečňovaným z tohoto příjmu kapitoly 5. 2. 1. 3. 
a 5. 2. 3. 1. 
290 DP 1, s. 390. Statuta olomoucké kapituly kanovníkům výslovně povolují obedience pronajímat 
prostředníkům, vč. laiků, kteří mají místo nich plnit povinnosti spojené s jejich správou (Statuten, s. 212). 
291 V polských kapitulách byl kanovník spravující prestimonium označován jako regent (regens), jeho 
zástupce dozírající na hospodaření svěřené vsi jako procurator, servitor nebo factor. M. CZYŻAK, Kapituła 
katedralna w Gnieźnie, s. 173, 197; K. LUTYŃSKI, Kapituła katedralna w Poznaniu, s. 175, 225–227. 



 48 

Odhalení škod na hospodářství mohlo mít za následek odebrání vsi.292 Obdobná praxe 

panovala při správě těchto statků také v polských (tzv. villae prestimoniales, provisiones či 

villae mensae capitularis)293 a německých kapitulách (oboedientia a na jihu a jihozápadě 

Německa také oblagia).294 

Jako odměna za obhospodařování kapitulních statků náležela obedienciáři pevně 

stanovená část z jejich čistého výnosu. Počátkem 14. století představovala tato část čtvrtinu 

ze všech důchodů obedience, kapitulní statuta z roku 1350 hovoří již pouze o sedmině.295 

Zbytek požitků z obedience měli jejich správci odvádět ve stanovených lhůtách do 

kapitulní pokladny. Na počátku 14. století byly tyto termíny určeny pro všechny obedience 

jednotně na sv. Jiří a sv. Havla. Roku 1317 však biskup Jan IV. z Dražic nařídil 

s poukazem na starší zvyklosti tyto jednotné lhůty nahradit různými termíny při každé 

z obediencí. Skutečnou příčinou této změny byla ovšem nejspíše snaha dosáhnout 

rovnoměrného rozložení příjmů společné pokladny během celého roku, respektive 

rozložení tzv. každodenních podělování tak, aby členové pražského kostela byli více 

motivováni k aktivní rezidenci. Biskup tehdy také určil, že peníze mají být do kapitulní 

pokladny odváděny osm dní před daným termínem. V případě zanedbávání tohoto pravidla 

se kanovník vystavoval trestu dočasné exkomunikace, případně odnětí obedience.296 

Arnoštova statuta pak tuto lhůtu snížila na tři dny před uvedeným termínem. Pokud 

nedbalý plátce do patnácti dnů své opominutí řádně nezdůvodnil a neprokázal, vystavoval 

se trestu odnětí obedience, aniž by měl nárok na nějakou další.297 

                                                           

292 Statuta, s. 21–22, 24–26. O nedbalém přístupu některých obedienciářů svědčí výtky na jejich adresu 
obsažené ve vizitaci pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic (Několik statutů, s. 21–22). 
293 S. ZACHOROWSKI, Rozwój i ustrój, s. 204–205; M. CZYŻAK, Kapituła katedralna w Gnieźnie, s. 173–213; 
W. GÓRALSKI, Kapituła katedralna w Płocku, s. 246–250; M. D. KOWALSKI, Uposażenie, s. 180–194; S. 
LIBROWSKI, Kapituła katedralna włocławska, s. 82–84; K. LUTYŃSKI, Kapituła katedralna w Poznaniu, s. 
174–176. 
294 Základ obediencí a oblagií tvořila převážně zádušní nadání. Ke vzniku a správě obediencí H. NOTTARP, 
Die Vermögensverwaltung, s. 20–24, 39–40, podrobný výklad o oblagiích a jejich významu pro hmotné 
zabezpečení kanovníků na příkladu Bambergu, Würzburgu a kolegiát v Neumünsteru a Haugu podává E. 
BÜNZ, Oblagia, s. 22, 28–44. Viz také pozn. 279. 
295 Příjmy z výnosu meliorace svěřeného statku si obedienciář mohl ponechat v plné výši, jeho nástupce si 
ovšem mohl ponechat už pouze sedminu, srov. Statuta, s. 24–25. V Hnězdně (Gniezno) byly příjmy z 
meliorací vynakládány na aniversarium za zesnulého regenta (M. CZYŻAK, Kapituła katedralna w Gnieźnie, 
s. 196, 199). 
296 RBM 3, s. 159–160, č. 395. 
297 Statuta, s. 25–26. V polských kapitulách byly prestimoniální vsi kanovníkům obvykle propůjčovány na 
doživotí. Pokud ovšem některý z nich déle než tři měsíce nedodržoval rezidenci, mohl ves ztratit (S. 
ZACHOROWSKI, Rozwój i ustrój, s. 205). 
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S ohledem na značné rozdíly ve výnosech jednotlivých obediencí298 připouštěla 

statuta také v jejich případě opci. A to za podobných podmínek jako u prebend,299 avšak 

s tím rozdílem, že počet opcí nebyl nijak omezen, a pokud po uspokojení všech 

rezidujících kanovníků obedience přebývaly, mohli obedienciáři dokonce držet několik 

obediencí současně.300 Jeden případ opce se nám dochoval na příkladu obedience 

v Úněticích také v soudních aktech pražské konsistoře, kde je k roku 1373 zaznamenáno 

finanční vyrovnání Beneše Krabice z Weitmile se Štěpánem Štěpánovým z Tetína.301 

V pražské kapitule se přitom zatím nepodařilo prokázat přímou souvislost mezi výnosností 

obedience a frekvencí střídaní jejích správců.302 Uprázdněné obedience – stejně jako 

ostatní dočasně neobsazená beneficia pražského kostela – spravoval podle statut až do 

jejich udělení dalšímu kanovníkovi děkan, v polských kapitulách to byl prokurátor.303 

Podobně jako v případě prebend také u obediencí kapitula sice delegovala správu 

tohoto majetku na konkrétní osoby vybavené odpovídajícími pravomocemi, nejdůležitější 

záležitosti ovšem podržela ve svých rukou. Na pravidelných zasedáních kapituly tak byla 

přijímána rozhodnutí týkající se nákladnějších investic, bylo projednáváno snížení platů 

odváděných do společné pokladny a regulace poddanských dávek v případě pohrom nebo 

špatného stavu hospodářství. Vrchní dozor kapitula vykonávala zřejmě podobně jako třeba 

v Poznani prostřednictvím pravidelných vizitací.304 

 

3. 2. 8. Společný kapitulní majetek v užším slova smyslu a jeho správa 

Kromě obediencí v pramenech figuruje ještě další skupina majetků, které bychom 

snad analogicky k situaci popsané v některých polských kapitulách mohli označit jako 

                                                           

298 Částky odváděné z obediencí do společné pokladny se pohybovaly v rozmezí 210 gr. až 44 kop gr. ročně. 
Odměna pro obedienciáře tak mohla činit 35 gr. až 7 kop 20 gr. Údaje převzaty z prelimináře platů 
skládaných z vybraných obediencí na sv. Jiří a sv. Havla (APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 1r; srov. také Tab 2). 
299 Např. v Krakově se však kanovník mohl ujmout další vsi pouze pod podmínkou, že vizitátoři vybraní ze 
středu kanovníků potvrdili, že „polepšil“ do té doby spravované majetky (M. D. KOWALSKI, Uposażenie, s. 
191). V Olomouci byla opce vyloučena v případě špatného stavu dosud svěřené obedience (Statuten, s. 213) 
300 Statuta, s. 24; Několik statutů, s. 25; Opravy a doplňky, s. 301. Několik obediencí najednou tak v letech 
1396–1417 drželi Řehoř Hudera (Dušníky nad Vltavou, Sedlčánky a Zlatníky), Václav Knoblouch (Přední 
Kopanina, Tuchlovice) a Vítek z Černčic (Staré Ouholice a Zlatníky) – M. MAŘÍKOVÁ , Registrum 
acceptorum, s. 276–286. 
301 Acta iudiciaria consistorii Pragensis (dále AI) 1 (1373–1379), (ed.) F. TADRA, Praha 1893, s. 21, č. 100. 
302 V hnězdenské kapitule kanovníci vnímali méně výnosná prestimonia jako předstupeň k získání lepší 
provize. V některých případech se tak regenti střídali dokonce po několika měsících (M. CZYŻAK, Kapituła 
katedralna w Gnieźnie, s. 183). 
303 M. D. KOWALSKI, Uposażenie, s. 186; K. LUTYŃSKI, Kapituła katedralna w Poznaniu, s. 218. Viz také 
pozn. 333. 
304 Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní kapitula, s. 24. K situaci v Polsku srov. S. ZACHOROWSKI, Rozwój i 
ustrój, s. 216, M. CZYŻAK, Kapituła katedralna w Gnieźnie, s. 211–213; K. LUTYŃSKI, Kapituła katedralna 
w Poznaniu, s. 226. 
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společný kapitulní majetek v užším slova smyslu.305 Vzhledem k zatím nedokončenému 

pramennému výzkumu lze sice v tuto chvíli jen stěží podat přesný výčet statků a důchodů 

spadajících do této skupiny nebo jejich obecnou charakteristiku. Dosavadní analýza 

dochovaných pramenů však ukazuje, že její složení bylo velmi rozmanité – nejednalo se 

pouze o nemovité statky, ale také o platy nebo příjmy z různých provozů. Na přelomu 14. a 

15. století tak ke společnému kapitulnímu majetku zřejmě patřil příjem z Týnského dvora 

(Laeta curia)306 a obilní váhy (tzv. čtvrtně)307 na Starém Městě pražském, určitá část 

z výnosu zlatých a stříbrných dolů v Čechách (orbora, pecuniae de montibus),308 ostrožné 

(calcarialia),309 obětiny (offertorium),310 různé vsi a dvory, na něž kapitula usazovala 

nápravníky,311 kapitulní vinice312 v Praze i mimo ni nebo příjmy neznámého původu, 

z nichž bylo financováno pečení chlebů (pecuniae panum) rozdělovaných každou neděli 

mezi duchovní pražského kostela.313 

Pokud jde o vlastní způsob správy této části kapitulního majetku, je třeba rozlišovat 

lokální úroveň realizovanou správci či majiteli jednotlivých důchodů a centrální rovinu 

odehrávající se v rámci kapituly. Zatímco samotné nakládání s příjmy ze společného 

majetku je v některých případech i poměrně detailně zachyceno v účetních rejstřících 

vedených správci společné pokladny, informace o správě statků, z nichž tyto finance 

                                                           

305 V polských kapitulách je tato část kapitulních majetků označována termínem dobra stołowe (K. 
LUTYŃSKI, Kapituła katedralna w Poznaniu, s. 157–175). 
306 Viz níže a kapitola 5. 1. 3. 
307 Váhu i se všemi požitky a platy daroval pražské kapitule roku 1249 Václav I. Z každé míry prodaného 
obilí měl být odváděn jeden obolus (CDB 4/1, (ed.) J. ŠEBÁNEK – S. DUŠKOVÁ, Praha 1962, s. 283–284, č. 
173). Srov. také JOSEF TEIGE, O počátcích Týnského dvora, in: Pražské příspěvky místopisné (Ze staré Prahy 
5), Praha 1911, s. 50. 
308 Viz listiny z 6. května 1308 a 23. října 1341 (Katalog 1, s. 37, č. 93 a s. 60, č. 184). Příjmy označované 
jako pecuniae de montibus tvořily jeden ze zdrojů každodenního podělování, přičemž desetina z této částky 
náležela vikářům a oltářníkům (Statuta, s. 28 a 36). Zmínky v účetních rejstřících naznačují, že tyto důchody 
(de montibus, de orbora, de robora) podobně jako obedience spravoval jeden z kanovníků, jemuž za jeho 
péči náležela sedmina výnosů (APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 43r; cod. 27/1, fol. 22r, 44v; cod. 27/2, fol. 29r; 
cod. 28/1, fol. 35, 36, 38r, 39r, 41, 43, 45r, 46r, 47, 48, 52, 54v, 55r). Blíže viz kapitoly 5. 1. 5. a 5. 2. 3. 4. 
309 Zvláštní plat ve výši 50 kop gr. odváděný při nastoupení nově zvoleného opata, převora nebo abatyše 
pražskému kostelu daroval v roce 1388 Václav IV. (Katalog 1, s. 147, č. 525). V kapitulním archivu se 
dochovala také kvitance na zaplacení 30 kop grošů ostrožného, kterou kapitula roku 1391 vystavila opatovi 
kláštera ve Vilémově (Katalog 1, s. 160, č. 575). Blíže k ostrožnému J. RYBA, Ostrožné, Časopis Národního 
muzea – řada A 166, 1997, č. 3–4, s. 86–92. 
310 Ofěry shromážděné během týdne v kostele, byly každou něděli rozdělovány mezi kanovníky, kteří se 
zúčastnili bohoslužeb (Statuta, s. 27). Blíže viz kapitola 5. 2. 2. 
311 V 80. letech 14. století a roku 1414 Čistá, 1397 Chlístovice, v letech 1407–1409 Odolena Voda a roku 
1417 Cáchov, Tymákov a Mokrouše. Srov. APH, f. AMK, cod. 8/2, fol. 13v; dále AI 5, (ed.) F. TADRA, 
Praha 1899, s. 424–425, č. 548; listinu ze 17. března 1397 v AI 3, (ed.) TÝŽ, Praha 1896, s. 404, č. 334, 
RBMV I/6, s. 1418, č. 5697 a listiny z 29. listopadu 1414, 12. ledna 1417; regesty Katalog 1, s. 244, č. 871 a 
s. 248, č. 500. 
312 Viz níže a kapitola 5. 2. 4. 
313 Viz níže a kapitola 5. 2. 2. 
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plynuly, se v pramenech vyskytují jen zřídka. Hlavní příčinou tohoto stavu je zřejmě 

skutečnost, že tyto majetky buď fyzicky nenáležely kapitule (urbura, ostrožné), nebo byly 

pronajímány či svěřovány do péče osobám mimo okruh pražského kostela (Týnský dvůr, 

vinice, nápravy). V obou případech se tak kapitula nestarala o vlastní správu příslušných 

důchodů, nýbrž pouze o dodržování smluvených podmínek pronájmu. Jak konkrétně byl 

tento přístup aplikován na různé typy kapitulních statků lze alespoň částečně 

dokumentovat na příkladu Týnského dvora, kapitulních vinic a chlebů rozdělovaných mezi 

duchovní pražského kostela. 

Z Týnského dvora,314 do nějž se koncentroval veškerý zahraniční obchod 

v předhusitské Praze, plynulo do společné kapitulní pokladny každoročně několik desítek 

kop grošů.315 Ačkoli se co do výnosu pravděpodobně jednalo o vůbec nejdůležitější 

společný důchod pražského kostela, kapitula ho zřejmě s ohledem na čilý obchodní ruch 

nespravovala sama, nýbrž ho s veškerými jeho důchody a příslušenstvím pronajímala 

osobám z řad pražských měšťanů. Nájemci, označovaní jako hospodáři Týnského dvora 

(hospes Letae curiae), byli při správě svěřeného majetku vázáni smlouvou, která poměrně 

detailně upravovala nejen délku nájemního vztahu, výši ročního platu (zčásti v pepři) a 

termíny, v nichž má být odváděn, ale také to, že se tak má dít výhradně v groších.316 

Kapitula podobně jako v případě prebend a obediencí hradila část nákladů spojených 

s údržbou nemovitostí,317 vlastní provedení stavebních prací, starost o provoz dvora a 

výběr cla od zahraničních kupců však zřejmě spočívaly na samotném nájemci. 

Na vinicích na vrchu Petřín a v Michli naproti tomu kapitula hospodařila ve vlastní 

režii. Péčí o jejich provoz však byly pověřeni najatí vinaři, kteří za svou práci od kapituly 

dostávali plat.318 Dva z nich známe dokonce jménem – Kuneše působícího v letech 1403–

1405 v Michli a Václava s manželkou Velkou doloženého roku 1406 na Petříně.319 

Zatímco kapitula se skrze správce společné pokladny starala o finanční pokrytí veškerých 

výdajů spojených s pracemi na vinicích,320 vinaři pravděpodobně zajišťovali jejich provoz 

                                                           

314 Příjmy z Týnského dvora pražskému kostelu údajně daroval Bořivoj II. (CDB 1, s. 392–393, č. 389; 
VÁCLAV NOVOTNÝ, České dějiny I/2, Praha 1913, s. 414–415). 
315 Blíže viz kapitola 5. 1. 3. a Tab. 23 v příloze. 
316 Katalog 1, s. 193, č. 693. Srov. plný text listiny na webu monasterium: http://www.mom-ca.uni-
koeln.de/mom/CZ-APH/AMK/589-XXI%7C37/charter [cit. 27. ledna 2014]. 
317 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 12r, 45v, 48v, 52r, 56r, 59r. 
318 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 22v (dedi 56 gr. Cunczoni, vinitori in Michel, pro censu suo). 
319 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 20v, 21v, 22v, 23r, 27r, 29v, 32v, 37r (Welcze, conthorali quondam 
Wenceslai, vinitori in monte Petrino). 
320 Divisoři v průběhu roku zřejmě podle okamžité potřeby poukazovali na vinice menší či větší částky v 
rozmezí ½ až 18 kop gr. Blíže viz kapitola 5. 2. 4. 
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po odborné stránce. Lakonická dikce pramenů321 bohužel neumožňuje přesně vymezit 

rozsah kompetencí jednotlivých aktérů. Vzhledem k tomu, že menší částky v řádech 

desítek grošů byly vypláceny také přímo vinařům, lze ovšem předpokládat, že drobná 

vydání obstarávali samostatně, větší pak zřejmě ve spolupráci s divisory.322 

Velmi podobný přístup pravděpodobně kapitula uplatňovala také v případě chlebů 

určených pro týdenní podělování členů pražského kostela. Zatímco vlastní rozdělení 

viktuálií mezi jednotlivé duchovní spadalo do kompetence zvláštních divisorů (divisores 

panum),323 zajištěním potřebných surovin a pečením bochníků byl nejspíš pověřen někdo 

jiný. Analogicky k některým polským324 a německým325 kapitulám by snad bylo možné 

uvažovat o zvláštní skupině vsí (villae panum, villae, quae sunt disposite pro panibus), 

které byly vybaveny mlýny a kapitulu během celého roku zásobovaly moukou, z níž se pak 

podle pokynů rozdělovačů chlebů v kapitulní pekárně připravovaly chleby pro 

každotýdenní podělování. V případě pražské kapituly lze vzhledem k naprosto 

nedostatečné pramenné základně říci pouze tolik, že v letech 1416 a 1418 byla na nákup 

surovin ve společné pokladně vyčleněna částka o objemu několika desítek kop grošů.326 

Z jakého zdroje však tyto peníze pocházely a kde byly chleby pro přílušníky pražského 

kostela pečeny,327 nevíme. 

Na centrální úrovni pravděpodobně správa příjmů ze společného kapitulního majetku 

splývala se společnou kapitulní pokladnou. Obecně lze říci, že důchody ve stanovených 

termínech přicházely do společné pokladny (cistula communis) a následně byly využívány 

                                                           

321 Zpravidla zápisy účel, na nějž byly peníze vynaloženy, nijak nespecifikují (pro labore vinee, pro vinea). 
Výjimku představují záznamy o opatření hnoje, sběru a rozdělování vína – APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 15v 
(pro labore suo, quoniam distribuit vinum dominis canonicis in Mychel), 23r (pro fimo), 48v, 54v (pro 
colleccione vini in Michel). 
322 Výdaje na práce na kapitulních vinicích shrnuje Tab. 34 v příloze. Ve většině případů byly peníze 
vyplaceny jednomu z divisorů. 
323 Srov. LE 7, s. 378–380, č. 153 a kapitolu 5. 2. 2. 
324 V Hnězdně byly podobně jako prestimonia, z nichž se tato zvl. skupina vsí vydělila roku 1427, svěřovány 
do správy kanovníkům za plat nebo mouku, z níž pak byly pečeny chleby (bullae) rozdělované v rámci 
každodenního podělování (M. CZYŻAK, Kapituła katedralna w Gnieźnie, s. 190–194, 203–208). Ve 
Włocławku kapitula pekla chléb ve vlastní pekárně, na počátku 16. století se rozděloval denně, později 
dvakrát týdně (S. LIBROWSKI, Kapituła katedralna włocławska, s. 49). Srov. také K. LUTYŃSKI, Kapituła 
katedralna w Poznaniu, s. 173. 
325 V Münsteru podléhala správa sýpky (granarium canonicorum) a pekárny (pistrina dominorum) 
cellerariovi, obilí se mlelo ve mlýnech náležejících k prebendálním dvorům (H. NOTTARP, Die 
Vermögensverwaltung, s. 27). 
326 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 67v (1416, 48 kop gr.), 69v a 71r (1417, celkem 99 kop gr.). 
327 V předhusitském období v pramenech žádná pekárna patřící pražské kapitule uváděna není. V listině 
Vladislava Jagelonského z 11. května 1474, jíž zastavuje královskému prokurátorovi Čeňkovi z Klinštejna 
zahradu s domem zvaným Na Újezdě na Malé Straně proti klášteru sv. Maří Magdalény, je však zmíněna 
kapitulní pekárna, která se v těchto místech měla dříve nacházet (Katalog 2, s. 102, č. 282). 
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ve prospěch kapituly jako celku328 nebo za účasti sakristána (sacrista nebo tumbarius s. 

Wenceslai) rozdělovány skrze divisory kanovníků (divisores dominorum canonicorum) 

mezi členy pražského kostela.329 Nejstarší zmínka o rozdělovačích platů pochází 

z kapitulních statut (1350), která jim ukládají jedinou povinnost, a sice vyplácet vikářům 

po dvou kopách grošů na sv. Jiří a sv. Havla.330 O něco obšírněji nás o tomto úřadě 

informují subjektivně formulované pamětní zápisy v dochovaných účetních rejstřících, 

jejichž autory byli právě divisoři. Jednalo se o dva úředníky, které pravděpodobně 

každoročně na generální kapitule ustanovovali kanovníci ze svého středu. Divisoři 

přijímali platy odváděné příslušníky pražského kostela do společné pokladny, vynakládali 

je na údržbu kapitulních statků a rozdělovali z nich porce mezi rezidující kanovníky. Za 

svou práci přitom zřejmě dostávali i jakousi odměnu (pro labore eorum).331 Podobnými 

pravomocemi byl nadán také divisor ostřihomské kapituly, který kolem roku 1350 převzal 

povinnosti tamního děkana, do jehož kompetence původně hospodářské záležitosti patřily 

a jehož hodnost v důsledku změn v hospodářské správě zanikla.332 

Pražští divisoři sice vykazují některé analogie také se zvláštními hospodářskými 

úředníky doloženými v polských, anglických či německých kapitulách, jejich kompetence 

ovšem zdaleka nebyly tak široké. Na polské kapitulní prokurátory,333 anglického 

                                                           

328 Srov. přehled příležitostných vydání z r. 1409 (APH, f. AMK, cod. 27/2, fol. 23rv) a kapitolu 5. 2. 5. 5. 
329 Blíže k divisorům viz úvod 5. kapitoly, k podělování srov. kapitolu 5. 2. 
330 Statuta, s. 40. 
331 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 31r, 55v, 68r. Podobně tomu bylo např. také v Krakově (M. D. KOWALSKI, 
Uposażenie, s. 173) a Ostřihomi, kde odměna divisora činila jedno procento z rozdělených příjmů (Az 
esztergomi, s. 254; Visitatio capituli E. M. Strigonensis anno 1397, (ed.) FERENCZ KOLLÁNYI , Budapest 
1901, s. 68). 
332 K povinnostem ostřihomského divisora srov. Visitatio, s. 67–69. Záznamy o jeho pravidelné volbě na 
generálních kapitulách, podělování kanovníků a dalších záležitostech týkajících se majetků ostřihomské 
kapituly a jejich správy jsou obsaženy v edici protokolů ze zasedání ostřihomské kapituly (Az esztergomi) a 
účetních rejstřících veszprémské kapituly (A veszprémi). 
333 Úřad vznikl v době, kdy již byly kapitulní statky rozděleny na prebendy a společný majetek, který 
spravovali prokurátoři. Nejstarší zmínka o něm pochází z roku 1328. Podle Zachorowského však jeho 
počátky sahají již do 13. století, zatímco Dembiński předpokládá plnou krystalizaci jeho kompetencí až na 
přelomu 14. a 15. století. Původně byl zřejmě prokurátor pomocníkem probošta v hospodářských 
záležitostech. Jednalo o jednoho až čtyři úředníky každoročně volené na generální kapitule ze středu 
kanovníků, jimž také po roce předkládali účty a žádali je o absolutorium. Srov. S. ZACHOROWSKI, Rozwój i 
ustrój, s. 195–198; M. D. KOWALSKI, Uposażenie, s. 171–176; P. DEMBIŃSKI, Prokuratorzy poznańskiej 
kapituły, s. 127–135. Lišil se přitom nejen počet prokurátorů v jednotlivých kapitulách, ale také způsob 
správy jim svěřených majetků. Při větším počtu prokurátorů zřejmě docházelo k rozdělení kompetencí mezi 
jednotlivé úředníky, jako např. v Hnězdně, kde je doložen také prokurátor odpovídající za mouku pro 
kapitulní pekárnu (procurator farine) a další, který od nově instalovaných kanovníků vybíral buď přímo 
chórové kápě, nebo částku určenou na jejich zakoupení (procurator capparum), srov. M. CZYŻAK, Kapituła 
katedralna w Gnieźnie, s. 215–234. V Poznani byl tento úředník kvůli odlišení od prokurátorů, kterým byl 
svěřen pouze jeden konkrétní úkol (např. zastupování nepřítomných kanovníků při správě prebend), 
označován jako generální prokurátor (K. LUTYŃSKI, Kapituła katedralna w Poznaniu, s. 215–220). 
Włocławský prokurátor měl k ruce dva účetní (calculatores), kteří sestavovali příjmy a výdaje (S. 
LIBROWSKI, Kapituła katedralna włocławska, s. 51, 80–81). Ve Vratislavi prokurátoři spravovali také 
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communaria334 a německého celleraria335 totiž byla delegována správa veškerých 

společných kapitulních majetků jako celku. Úměrně značné zodpovědnosti byly tyto osoby 

vybaveny poměrně širokými pravomocemi nejen v oblasti hospodářství, ale také ve sféře 

vnitřní organizace kapituly. Prokurátoři tak byli kromě rozdělování každodenních a 

týdenních porcí pověřeni také právní ochranou336 a vizitacemi kapitulních statků, výkonem 

soudní pravomoci nad tamními poddanými, vymáháním dlužných platů, správou příjmů 

z aniversárií, půjčováním předmětů uložených v kapitulní pokladnici a pořizováním 

inventáře majetku kanovníků, kteří zemřeli bez závěti. Kapitula se naproti tomu většinou 

omezovala pouze na kontrolu jejich práce, provádění podstatnějších změn nebo rozhodnutí 

týkající se nákladnějších investic, a vyhradila si také právo přijímat apelace od kapitulních 

poddaných. 

                                                                                                                                                                                

prestimonia, což bylo dáno jejich vysokým počtem a slabou rezidencí kanovníků (K. DOLA, Wrocławska 
kapituła katedralna, s. 83–84). 
334 Jednoho, případně dva úředníky každoročně vybírala kapitula z okruhu svých kanovníků či vikářů; jeho 
pomocník byl nazýván subcommunarius (K. EDWARDS, The English Secular Cathedrals, s. 324–343). 
335 Cellerarius byl původně pouze proboštovým pomocníkem při správě kapitulního majetku, postupně se 
však stále více osamostatňoval a získával větší pravomoci, až nakonec zaujal proboštovo místo (PH. 
SCHNEIDER, Die bischöfliche Domkapitel, s. 102–104; W. DAMMEYER, Der Grundbesitz, s. 41–45). 
V Münsteru přešla správa kapitulních majetků na celleraria v roce 1370. Kapitula jmenovala úředníka vždy 
na jeden rok, při dobré správě však ve funkci zůstával i několik let po sobě. Do jeho kompetence spadala také 
centrální kapitulní pokladna (Kellnerei) a z ní uskutečňovaná podělování. Příjmy z mladších nadání ovšem 
již od druhé poloviny 13. století plynuly do zvláštní pokladny (bursa communis), kterou spravoval kanovník 
označovaný jako bursarius nebo procurator bursae, za což dostával pevný plat (H. NOTTARP, Die 
Vermögensverwaltung, s. 18–19, 24–25, 28–31, 36–37). Statuta řezenské kapituly kromě celleraria zmiňují 
ještě další podřízené úředníky zvané obelarii a prepositi rurales pověřené vedením účetních záznamů o 
výnosech kapitulních prebend (J. OBERSTE, Domkapitel und Stadtpfarrei, s. 101). 
336 V Olomouci byl právní ochranou kapitulních statků a výkonem soudní pravomoci nad poddanými pověřen 
probošt (Statuten, s. 207). 
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4. Prameny 

Předkládaná práce vychází z analýzy dosud needitovaného souboru účetních 

rejstříků, které budou krátce představeny v následujících podkapitolách. Vzhledem 

k poměrně časté nejednoznačnosti tohoto typu materiálu a absenci specializované literatury 

k tématu kapitulního hospodářství však bylo nezbytné pramennou základnu doplnit dalšími 

soudobými písemnostmi dochovanými v Archivu metropolitní kapituly u sv. Víta. 

Na prvním místě je třeba zmínit normativní prameny, tedy statuta metropolitní 

kapituly sestavená roku 1350 z podnětu prvního pražského arcibiskupa a někdejšího 

pražského děkana Arnošta z Pardubic a jejich doplňky.337 Přestože tyto dokumenty 

popisují především povinnosti členů pražského kostela ve vztahu k liturgii sloužené 

v kapitulním chrámu, při pozorném čtení z nich lze získat také mnoho cenných informací 

osvětlujících mechanismy správy svěřeného majetku. Obzvláště zajímavá je v tomto směru 

zejména Arnoštova revizitace z let 1358–1359, v níž arcibiskup kanovníky napomíná, aby 

nezanedbávali rezidenci při kapitule a péči o propůjčené statky. 

Širokou škálu nejrůznějších nemovitostí, platů a nadání náležejících pražskému 

kostelu zachycují vedle již zmíněných účetních rejstříků také další prameny. Kromě 

množství listin uložených v kapitulním archivu,338 se jedná o urbář pražského proboštství 

z počátku 15. století,339 výběrčí rejstřík platů odvedených z vesnic náležejících ke kapli sv. 

Václava340 a soupis příjmů prebend a oltářů pražského kostela.341 V této souvislosti 

samozřejmě nelze opomenout ani veřejné knihy vedené od 2. poloviny 14. století 

v kanceláři pražského arcibiskupství. Ať už se jedná o záznamy v konfirmačních 

knihách342 zachycující potvrzování prezentovaných kleriků k beneficiím, jejichž patronátní 

právo držela kapitula, fundace a donace uskutečněné ve prospěch pražského kostela 

vtělené do erekčních knih343 nebo spory o beneficia pražského kostela a pronájmy jejich 

důchodů zaznamenané v soudních aktech generálních vikářů.344 Pro srovnání výnosu 

kapitulních beneficií s dalšími beneficii v pražské diecézi mají potom nezastupitelný 

význam především registra papežského desátku.345 

                                                           

337 Statuta; Několik statutů; Opravy a doplňky. 
338 Katalog 1, 2; RBMV I/1–7, (ed.) V. JENŠOVSKÁ, Praha 1967–1981. 
339 DRC, s. 302–308. 
340 APH, fol. AMK, cod. 8/2. 
341 APH, fol. AMK, cod. 9, f. 5r–6v, 39r–40r a 47r (prebendy), 7v–10v, 33 a 40v–43r (oltáře). 
342 LC 1–10, (edd.) FRANTIŠEK ANTONÍN TINGL – J. EMLER, Praha 1865–1889. 
343 LE, Díl 1–5, (ed.) CLEMENS BOROVÝ, Praha 1875–1889; Díl 6, (ed.) A. PODLAHA, Praha 1927; Díl 7, 
(edd.) JOSEF PELIKÁN  – H. PÁTKOVÁ , Praha 2002. 
344 AI 1–7, (ed.) F. TADRA, Praha 1893–1901. 
345 RDP, (ed.) J. EMLER. 
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Dílčí údaje o nadáních náležejících k jednotlivým oltářním beneficiím svatovítského 

chrámu jsou zachyceny také v několika nekrologiích vzniklých v prostředí pražského 

kostela. Nejstarším z nich je soubor tří rukopisů sboru mansionářů založeného při 

svatovítském chrámu Karlem IV. roku 1343. Jedná se o záznamy sestávající z kalendárií 

s aniversárii a opisů listin vztahujících se k aktivitám kolegia, které vznikly mezi lety 

1387–1418.346 Podobné zápisy si podle údajů svých statut vedla také bratrstva služebníků 

katedrály a prebendovaných kanovníků. Kniha prvního z nich obsahuje mimo jiné 

nekrologické záznamy z počátku 15. století.347 S činností druhé korporace pravděpodobně 

souvisí nekrologium sepsané v 1. polovině 15. století348 s údaji o aniversáriích osob, které 

splňovaly kritéria pro členství v bratrstvu prebendovaných kanovníků nebo byly s těmito 

osobami příbuzné.349 Poslední, neznámý a dnes zřejmě ztracený exemplář nekrologia 

vzniklého v prostředí pražského kostela se dochoval pouze ve výtahu, který publikoval 

pražský kanovník Pešina z Čechorodu ve svých dějinách pražské kapituly z roku 1673.350 

Podle zde zastoupených osob bylo jeho jádro sepsáno zřejmě na počátku 15. století.351 

Nakonec je třeba zmínit ještě soubor inventářů svatovítského pokladu352 a 

jednorázové účty. Význam těch prvních spočívá ve skutečnosti, že se jedná o jedny z mála 

soudobých dochovaných evidenčních pomůcek, jež navíc zčásti sestavovaly tytéž osoby, 

                                                           

346 APH, AMK, cod. 19/2 a 8/5; Národní knihovna, cod. XII F 5. Vzhledem ke správní a zejména 
hospodářské nezávislosti sboru na pražské kapitule, však tyto příjmy z důchodů, jimiž byla dotována 
mansionáři sloužená aniversária, zpravidla nevcházely do společné kapitulní pokladny (tj. nebyli z nich 
podělováni kanovníci ani další duchovní kostela) - J. RYBA, Mansionáři v pražském kostele, s. 12–15 (popis, 
datace a rozbor rukopisů), 18–55 (vývoj kolegia a rozbor jeho důchodů). 
347 APH, f. AMK, cod. 16. Vedení knihy nařizovala nejstarší statuta (1328) bratrstva služebníků katedrály. 
Jedná se o pamětní záznamy, soubor listin týkajících se majetku bratrstva a kalendárium s nekrologickými 
údaji (celkem 31 členů a významných příznivců bratrstva) datované na počátek 15. století. Popis, rozbor a 
edice rukopisu viz H. PÁTKOVÁ , Středověká bratrstva, s. 28–65. 
348 APH, f. AMK, cod. 18. Stručný popis a rámcová datace A. PODLAHA, Catalogus codicum, s. 147–148, č. 
81. Kromě seznamu členů kapituly z roku 1713 (fol. 50) kniha obsahuje soupis každodenních porcí 
vyplácených ze zádušních nadání a dalších příjmů pražského kostela (fol. 2r–48v). Jádro dochovaného 
kalendária sepsal podle poznámek na deskách a přídeští sakristán pražského kostela Racek z Bířkova (1418–
1422). Při jeho sestavování přitom zřejmě vycházel z nějakých starších záznamů, které v několika případech 
konfrontoval se stávající situací. 
349 Celkem je zde zastoupeno 166 osob. Dominantní postavení v rámci celého souboru mají příslušníci 
pražského kostela, pražští biskupové a arcibiskupové a čeští panovníci. Zřejmě se jedná o výtah z mortilegia 
bratrstva prebendovaných kanovníků, které mělo sloužit k evidenci zesnulých členů, aby kanovníci věděli, na 
který den připadají jednotlivá aniversária. Bratrstvo bylo založeno r. 1327 za účelem náležitého zajištění 
pohřbů členů (H. PÁTKOVÁ , Středověká bratrstva, s. 4–7). 
350 Údaje převzaty ze studie DIETRA VELDTRUPA, Ein „luxemburgisches“ Anniversarbuch? Auszüge aus 
einer vergessenen Memorialüberlieferung des Prager Veits-Domes, in: (edd.) ELLEN WIDDER – MARK 

MERSIOWSKI – MARIA THERESIA LEUKER, Manipulus florum: aus Mittelalter, Landesgeschichte, Literatur 
und Historiographie, Münster – New York – München – Berlin 2000, s. 112–134. 
351 Celkem přináší 175 aniversárií osob zesnulých před rokem 1420, z toho 73 aniversária, která v jiných 
pramenech nefigurují. 
352 A. PODLAHA –  E. ŠITTLER, Chrámový poklad u sv. Víta, s. I–LX. 
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které spravovaly společnou pokladnu. Jednorázové účty pak představují cenný srovnávací 

materiál, především co se týče účetní techniky a způsobu správy financí. Konkrétně se 

jedná o stavební účty svatovítské katedrály z let 1372–1378353 a dva účty let 1404 a 1405, 

v nichž jsou vyčísleny náklady kanovníků vyslaných do Kutné Hory, aby zde se sedleckým 

klášterem dojednali smlouvu ve věci sporu o hranice kapitulních a klášterních pozemků 

v bezprostředním okolí horního města.354 

 

4. 1. Předhusitské účetní rejstříky pražské metropolitní kapituly355 

O tom, jakým způsobem byla správa společného majetku v rámci jednotlivých 

kapitul ve středověku organizována, se zpravidla dochovaly pouze kusé doklady. Pražská 

metropolitní kapitula v tomto ohledu představuje do jisté míry ojedinělý případ.356 V jejím 

archivu, který dnes tvoří samostatný fond uložený v Archivu Pražského hradu, se totiž pro 

předhusitské období mimo jiné dochoval i soubor dosud nepříliš známých357 účetních 

rejstříků obsahujících převážně záznamy o hospodaření s příjmy vcházejícími do společné 

pokladny. Jako prvotní uvedení do problematiky považuji za vhodné na tomto místě podat 

alespoň stručnou charakteristiku celého souboru. Popis a rozbor jednotlivých dosud 

needitovaných rejstříků je obsahem následujících podkapitol. 

                                                           

353 Podle APH, f. AMK, cod. 11/1, 2 vydal s rozsáhlou úvodní studií J. NEUWIRTH, Die Wochenrechnungen. 
354 JAROMÍR ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými, Praha 1916 
(= Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, třída I., číslo 58), s. 117–
124. 
355 Tato kapitola spolu s kapitolami 4. 6. a 4. 7. je přepracovanou verzí mého článku Účetní rejstříky společné 
pokladny pražské metropolitní kapituly, in: (edd.) J. DOBOSZ – J. KUJAWIŃSKI – M. MATLA -KOZŁOWSKA, 
Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów, Poznań 2009, s. 249–259. 
356 K torzovitému stavu dochování finančních písemností pro dané období srov. R. NOVÝ, Finanční 
písemnosti předhusitského velkostatku v Čechách, AUC – Philosophica et historica 1, 1975, s. 49. V Čechách 
a na Moravě není z prostředí kapitul pro dotčené období žádný podobný pramen znám. V Polsku se účetní 
rejstříky dochovaly pro łęczyckou kolegiátní (z l. 1404–1448) a krakovskou katedrální kapitulu (z l. 1389–
1390) – I. SKIERSKA, Ornaty, sierpy i węgiel. O rachunkach łęczyckiej kapituły kolegiackiej w piewszej 
połowie XV wieku, in: Ecclesia - cultura - potestas, Kraków 2006, s. 169–184 a Rationes Zbignei a 
Nasięchowice archidiaconi Cracoviensis, (ed.) WOJCIECH KĘTRZYŃSKI, in: Monumenta Poloniae Historica 
5, Lwów 1888, s. 917–926. Účetní záznamy obsahují také protokoly ze zasedání hnězdenské a poznaňské 
kapituly – M. CZYŻAK , Kapituła katedralna w Gnieźnie, s. 223–225 a P. DEMBIŃSKI, Prokuratorzy 
poznańskiej kapituły, s. 130–131. 
357 V. V. TOMEK z rejstříků čerpal při psaní Dějepisu města Prahy (DP 1, s. 75–79, 162 a 383–397; DP 2, s. 
80–91, 97–100, 124–128, 146–147, 355 a 535; DP 3, s. 50–71; DP 4, s. 41). Před více než 50 lety na ně 
upozornil F. GRAUS, který je vyzdvihl jako nejúplněji zachovaný účetní materiál českých zemí pro dobu 
předhusitskou. Ve svých Dějinách venkovského lidu 2 (zejm. exkurz o účetním materiálu na s. 339–356) se 
také pokusil o jejich obsahovou charakteristiku a na jejím základě o popsání stavu kapitulního hospodářství 
těsně před husitskou revolucí. V některých aspektech se ovšem mýlil a ve výkladu pramenů byl až příliš 
radikální. Z. HLEDÍKOVÁ  ve své studii Pražská metropolitní, s. 5–48, sice nechala majetkové zázemí a 
hospodářství kapituly programově stranou, přesto i ona se některých dílčích otázek spojených s těmito 
„rukopisy“ musela dotknout. Naposledy se k účetním rejstříkům pražské kapituly vyjádřil R. NOVÝ 
(Finanční písemnosti, s. 51, pozn. 19), který jejich podobu označil za „zcela zvláštní“. 
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Jedná se o celkem pět kompletních rejstříků a dva zlomky pokrývající období 60 let 

těsně před propuknutím husitské revoluce (konkrétně se jedná o léta 1358–1419).358 

S výjimkou cod. 8/2, kam byly z větší části zaznamenávány úroky odváděné z vesnic 

náležejících ke hrobu sv. Václava (1394–1419),359 vznikly tyto písemnosti v přímé 

souvislosti se správou společné pokladny pražské kapituly. Obsahem zmíněných rejstříků 

jsou zápisy o podělování kanovníků a služebníků pražského kostela porcemi, které byly 

zavedeny k podpoře jejich rezidence. Ty sice byly financovány z rozmanitých zdrojů a 

jejich rozdělování mělo různou frekvenci a odlišná pravidla, přesto pro jejich jednotlivé 

druhy většinou nebyly zakládány zvláštní knihy a různé porce byly často zaznamenávány 

společně. 

Po formální stránce tak lze kapitulní účetní rejstříky rozdělit na „samostatné“, 

vyhrazené pouze pro určitou skupinu příjmů, respektive jeden typ podělování, a „smíšené“, 

do nichž byly zapisovány částky pocházející z různých kategorií majetku pražského 

kostela. Příkladem samostatného rejstříku jsou cod. 27/1 a 28/1, které obsahují výhradně 

podělování kanovníků porcemi ze 14 obediencí a Týnského dvora, respektive každodenní 

podělování členů pražského kostela. Všechny ostatní dnes známé kapitulní rejstříky a 

jejich zlomky potom představují smíšený typ, kam byly společně zanášeny různé příjmy a 

                                                           

358 APH, f. AMK, cod. 8/1, 8/2, 27/1, 27/2 a 28/1 a zlomky 12/18 a 13/21. 
359 Z tohoto důvodu také nebyl tento rejstřík zahrnut do následujících pasáží. V dalším textu byly využity 
pouze údaje, které mají vztah k hospodaření společné pokladny. Stručný popis A. PODLAHA, Catalogus 
codicum, s. 140–141, č. 70; charakteristika F. GRAUS, Dějiny venkovského lidu 2, s. 346–347, pozn. 44 
(přepis zápisů historického charakteru), pozn. 45 (jména zde uváděných vsí). Dále rejstřík obsahuje několik 
poznámek o příspěvcích a výdajích na práce na kapitulních vinicích v Michli a na vrchu Petřín z let 1382 a 
1393–1395 (fol. 1r–5r, 11r, 12r), zápisy o majetkových ujednáních kapituly (fol. 13v), pohledávkách u 
některých jejích členů (fol. 9r, 10r, 13r, 15v–16r) a výdajích za liturgické předměty (fol. 6r, 7r, 8r, 9r, 10r). 
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vydání bez ohledu na jejich věcnou příslušnost. Ve srovnání se dvěma výše zmíněnými 

kusy je tak obsah těchto knih skutečně velmi rozmanitý: 

 

Účetní rejstříky pražské metropolitní kapituly – obsah 

Signatura Čas. rozpětí Fol. Obsah 

cod. 8/1 1363–1372, 
1381, 
1393–1408 

58 každodenní podělování, podělování kanovníků, platy z 
Týnského dvora, vydání sakristána (1363), list Adama z Nežetic 
informující o výběru svatohavelského úroku v Lahovicích r. 
1408, dva pamětní zápisy o ustanovení nových sakristánů, odkaz 
pro kapli sv. Václava z r. 1367 

cod. 8/2 1365, 1370, 
1379, 1380, 
1393-1419 

87 výběr úroků ze vsí náležejících ke hrobu sv. Václava, příspěvky 
a výdaje na práce na kapitulních vinicích, majetková ujednání 
kapituly, výdaje za liturgické předměty, záznamy historického 
rázu 

cod. 27/1 1396–1418 80 podělování kanovníků platy z Týnského dvora a 14 obediencí 
skládanými na sv. Jiří a sv. Havla, preliminář těchto platů, 
pamětní zápis sakristána Racka z Bířkova o vyplenění sakristie 
r. 1420 

cod. 27/2 1408–1417 33 každodenní podělování, postní porce, plat pražského probošta ve 
prospěch kapituly, příspěvky na kápě a superpelice, příjmy z 
Týnského dvora, dolů u Kutné Hory, lesního hospodářství a 
ofěr, jednorázová vydání ze společné pokladny 

cod. 28/1 1393–1399 60 každodenní podělování, vč. ofěr připadajících na sv. Vojtěcha, 
Víta a Václava 

zl. 12/18 1358, 1360 6 platy z Týnského dvora a z obediencí skládané na sv. Jiří a sv. 
Havla, podělování kanovníků, každodenní podělování 

zl. 13/21 1359, 1361, 
1364–1365, 
1367, 1369, 
1371 

20 urburní příjmy a jejich rozdělování, platy od nájemců Týnského 
dvora a tamní váhy, každodenní podělování, platy z obediencí 
skládané na sv. Jiří a sv. Havla, zápisy o opravách hrobu sv. 
Václava a kaple sv. Zikmunda 

 

Z diplomatického hlediska se s výjimkou několika pamětních zápisů jedná o interní 

evidenční pomůcky přechodného charakteru, do nichž odpovědné osoby zaznamenávaly 

příjmy a vydání společné kapitulní pokladny. Časová platnost těchto písemností přitom 

byla vymezena jejich ryze funkční povahou, respektive funkčním obdobím odpovědného 

činitele. Po provedeném výběru předepsaných platů, rozdělení obnosů mezi členy kostela a 

eventuální kontrole správnosti výdajů na konci účetního období (o níž však nemáme žádné 

doklady ani ve statutech, ani ve vlastních rejstřících), zanikal další důvod existence všech 

dotčených účetních dokladů. Dochování tohoto typu materiálu z období přelomu 14. a 15. 

století a navíc v takovém množství je tedy možné považovat za svého druhu unikát. 
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Jedinečnost celého souboru kromě doby jeho vzniku navíc podtrhuje i jeho obsahová 

rozrůzněnost, která zčásti nahrazuje některé dnes ztracené písemnosti a umožňuje alespoň 

v jednotlivostech rekonstruovat dosud nepříliš prozkoumaný systém podělování, vzniklý 

k podpoře větší účasti kanovníků na liturgickém životě kostela. Dochované účetní rejstříky 

tak představují jednak významný pramen pro studium mechanismů správy společných 

kapitulních důchodů, kapitulního hospodářství jako celku a jeho případných tendencí v 

dotčeném období. A zároveň poskytují také jedinečnou příležitost ke zkoumání reálného 

hmotného zabezpečení kanovníků pražské kapituly, míry jejich účasti na „společném 

životě“ kostela a potažmo soudržnosti kapituly jako celku. 

 

4. 2. Obsahová charakteristika účetních rejstříků 

Nejstarším kusem celého souboru je rejstřík označovaný v katalogu kapitulní 

knihovny jako zlomek 12/18.360 Jedná o konvolut o šesti foliích sepsaný v letech 1358–

1360 sakristánem Ctiborem. Kromě úvodního zápisu o jeho uvedení do úřadu 20. října 

1358361 je zde ve více méně chronologickém sledu zaznamenán výběr platů určených 

k financování každodenních porcí,362 proboštova příspěvku na kápě a superpelice, 

svatojiřského a svatohavelského úroku z obediencí a jejich rozdělení mezi příslušníky 

pražského kostela. 

Podrobný rozpis obsahu zl. 12/18: 

1r 20. 10. 1358 ustanovení sakristána 

1r 1358 výběr svatohavelského úroku 

1v 1358 příspěvek probošta na kápě, rozdělení úroku 

2r 11.–30.11.[!] 1358 výběr platů určených na každodenní porce 

2v  prázdné 

3r–4r 22. 4.–8. 9. 1358 výběr platů určených na každodenní porce 

4v  prázdné 

5r 1360 svatojiřský úrok z obediencí, proboštův příspěvek na 

superpelice a jeho rozdělení 

5v  prázdné 

6rv 1360 svatohavelský úrok z obediencí a jeho rozdělení 

 

                                                           

360 Obsahová charakteristika F. GRAUS, Dějiny venkovského lidu 2, s. 341–342, pozn. 20. 
361 APH, f. AMK, zl. 12/18, fol. 1r. 
362 Dochované údaje nejsou kompletní, jedná se pouze o část roku 1358. 
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Z činnosti sakristánů pražského kostela363 vznikl také zlomek 13/21 (20 fol.),364 

jehož datovatelné části spadají do let 1359–1371. Na rozdíl od poměrně jednotného 

zlomku 12/18 však obsahuje skutečně pestrou směs zápisů zahrnujících záznamy o 

pronájmu Týnského dvora a tamní váhy, skládání platů z nadání oltářů, svatojiřského a 

svatohavelského úroku z obediencí, proboštova příspěvku na superpelice, platů z Týnského 

dvora a stříbrných dolů u Kutné Hory, dále rozdělení těchto částek mezi příslušníky 

pražského kostela a na závěr rovněž poměrně obsáhlou ovšem bohužel také velmi špatně 

čitelnou pasáž pojednávající o opravách hrobu sv. Václava, kaple sv. Zikmunda a 

některých relikviářů uložených v sakristii kostela. 

Podrobný rozpis obsahu zl. 13/21: 

Ir–2r 1359, 1361 příjmy z urbury a jejich rozdělování 

2v 5. 3. 1364 zápis o pronájmu Týnského dvora a tamní váhy 

3r 2. 2.–12. 3. 1364 plat od nájemce Týnského dvora a váhy, plat z postní 

obedience a jeho rozdělení 

3r–6r 2. 3.–13. 10. 1364 platy určené na každodenní porce a jejich rozdělení 

6v  prázdné 

7r 1364 svatojiřský úrok z obediencí a proboštův příspěvek na 

superpelice a jejich rozdělení 

7v 1364 svatohavelský úrok z obediencí a Týnského dvora a jejich 

rozdělení 

8r 1365 svatojiřský úrok z obediencí a proboštův příspěvek na kápě a 

jejich rozdělení 

8v  prázdné 

9r 1367 plat ze stříbrných dolů u Kutné Hory 

9r–11r 1371 záznamy o opravě hrobu sv. Václava a kaple sv. Zikmunda 

11v–18r  prázdné 

18v 1369 oprava relikviářových bust sv. Václava a sv. Zikmunda, plat 

ze stříbrných dolů u Kutné Hory 

19r–20r s. d. nečitelné záznamy 

 

                                                           

363 Nasvědčují tomu subjektivně stylizované zápisy na fol. Ir, 7r a 9r. 
364 Obsahová charakteristika Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní, s. 24. 
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Ani v případě cod. 8/1 (58 fol.) nemůže být sporu o osobách, které tento účetní 

rejstřík vedly. Již samotný nápis na jeho deskách365 hlásá, že se jedná o sakristánovy účty 

z let 1363–1381. Časový rozsah je ve skutečnosti o něco širší, zahrnuje totiž ještě mladší 

přípisky z let 1393–1408. Užívání a postupnému doplňování rejstříku během delšího 

časového období ostatně nasvědčují i četné marginální přípisky, škrtnuté části textu a 

značky u jednotlivých zápisů. K osobě sakristána se vztahuje hned úvodní folio, kam 

Buzek, oltářník sv. Kříže, zapsal zprávu o své volbě do této funkce po rezignaci 

předchozího sakristána Milíče z Kroměříže. Na pamětní záznam pak navazují 

chronologicky řazené zápisy o rozdělování každodenních porcí v letech 1364–1371, jejichž 

sled je na několika místech přerušen mladšími zápisy o skládání pololetního úroku 

z obediencí (1366–1371, v případě Lahovic 1364–1370 a 1393–1408). V druhé polovině 

rejstříku pak chronologické hledisko zcela ustupuje do pozadí a na jeho foliích se bez 

nějakého zjevného systému střídají různé platy odváděné z kapitulních majetků – 

Týnského dvora a tamní váhy (1364, 1366, 1368, 1370, 1372), postní obedience (1364, 

1366–1368, 1370, 1372),366 stříbrných dolů u Kutné Hory (1367–1368) a proboštova 

nadání (1368–1369) – se záznamy pamětního (29. 7. 1368 volba sakristána, 1367 donace 

kapli sv. Václava, 1366 úmrtí kanovníka Jana z Kamýka) a příležitostného charakteru 

(1381 příkaz k vykoupení zastavené kasule, 1408 zpráva o výběru svatohavelského úroku 

v Lahovicích, 1363 sakristánovy výdaje). 

Podrobný rozpis obsahu cod. 8/1: 

1r 23. 12. 1363 pamětní záznam o volbě sakristána Buzka 

1v 16. 10.–9. 11. 1364 rozdělování každodenních porcí 

2r–3r 1364–1370, 1393–1408 úroky skládané z obedience v Lahovicích 

3v  prázdné 

4r–26v 12. 11. 1364–1. 5. 1368 rozdělování každodenních porcí 

27r  volné 

27v 1369 svatojiřský úrok z obediencí 

28r 1369 proboštův plat 

28v 29. 7. 1368 pamětní záznam o volbě sakristána Macharia 

28v–34r 16. 10. 1368–13. 10. 1369 rozdělování každodenních porcí 
                                                           

365 Rationes sacristae (Liber depositorum et divisionum) 1363–1381 (A. PODLAHA, Catalogus codicum, s. 
139–140, č. 69); charakteristika F. GRAUS, Dějiny venkovského lidu 2, s. 342–343, který se však mylně 
domníval, že se jedná o platy z prebend. 
366 Na základě časových údajů zachycených v rejstříku by se sice mohlo zdát, že příslušné platy byly 
odváděny v dvouletém intervalu, další prameny však tuto hypotézu nepotvrzují (viz kapitola 5. 1. 3.). 



 63 

34v 1369 svatohavelský úrok z obediencí 

35r–37r 16. 10. 1369–22. 4. 1370 rozdělování každodenních porcí 

37v 1370 svatojiřský úrok z obediencí 

38r–40v 23. 4.–13. 10. 1370 rozdělování každodenních porcí 

41rv  prázdné 

42rv 1367 svatojiřský úrok z obediencí 

43r 18.9.1367–21.6.1368 složení a rozdělení příjmu ze stříbrných dolů 

43v 1370 svatohavelský úrok z obediencí 

44r–45v 16.10. 1370–22. 4. 1371 rozdělování každodenních porcí 

46r 1371 svatojiřský úrok z obediencí 

46v–49r 23. 4.–13. 10. 1371 rozdělování každodenních porcí 

49v  prázdné 

50r 1372 plat z Týnského dvora a postní obedience 

50r 21. 11. 1381 příkaz vykoupit zastavenou kasuli oltáře sv. Anny 

50v  prázdné 

50vab 1408 zpráva o výběru svatohavelského úroku v Lahovicích 

51rv 1366 svatojiřský a svatohavelský úrok z obediencí 

52r 1367 plat z postní obedience 

52v 16. 10. 1368–4. 2. 1369 svatohavelský úrok z obediencí, proboštův plat 

53r 6. 1.–25. 12. 1363 sakristánovy výdaje 

53v–54r 1368 svatojiřský úrok z obediencí 

54r 1370–1371 plat z Týnského dvora a postní obedience 

54v 1366 donace ke kapli sv. Václava 

55rv 1366 svatohavelský úrok z obediencí 

56r 1366 plat z nadání oltáře sv. Anny 

56v 1366, 1368 plat z Týnského dvora, tamní váhy a postní obedience 

57r 1368, 1369, 1381 plat z Týnského dvora a tamní váhy 

57v 1365 svatojiřský úrok z obediencí 

58r 1366, 1368, 1369 plat z postní obedience 

58v 1364 plat z Týnského dvora, tamní váhy a postní obedience 

58v 1366 zápis o úmrtí kanovníka Jana z Kamýka 
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Rejstřík 28/1 (60 fol.) představuje po obsahové stránce spolu s cod. 27/1 

nejhomogennější exemplář celého souboru. Ve shodě s titulem na deskách367 sem byly 

zanášeny údaje o proběhnuvších každodenních podělováních z kapitulních příjmů v letech 

1393–1399. Podobně jako u starších exemplářů i zde ojedinělé subjektivně stylizované 

zápisy naznačují, že rejstřík vzešel z pera správců společné kapitulní pokladny. V tomto 

případě se ovšem nejednalo pouze o sakristána,368 ale především jeho zástupce 

podsakristána Václava z Královic,369 který zřejmě vedení účtů převzal během roku 1396 po 

smrti sakristána Jana.370 Se změnou osoby písaře pravděpodobně souvisí také některé dílčí 

proměny ve způsobu zapisování uskutečněných podělování. Přibližně ve stejném období 

totiž z rejstříku mizí jak jména kanovníků, kteří kvůli své nepřítomnosti neobdrželi 

příslušnou porci,371 tak údaje kolik z rozdělovaných částek zbylo a následně bylo uloženo 

do společné pokladny.372 

Po obsahové stránce se z jednolitého sledu údajů o složených částkách a rozdělených 

porcích vyděluje několik stručných pamětních zápisů. Kromě volby divisorů na pravidelné 

kapitule 5. března 1398373 se jedná o úmrtí kanovníků Vojtěcha z Otaslavic, Vlachníka 

z Weitmile a Peška.374 Z funkčního hlediska je ovšem úzká souvislost těchto částí 

s agendou každodenního podělování nezpochybnitelná. Samotné záznamy o rozdělení 

každodenních porcí mezi kanovníky jsou vedeny téměř výhradně striktně chronologicky. 

Z naznačeného schématu se vymykají pouze zápisy o složení proboštových příspěvků ve 

prospěch kapituly. Navzdory skutečnosti, že také tato položka tvořila součást tzv. 

každodenního podělování, byly tyto platy počínaje rokem 1397 zaznamenávány odděleně 

od ostatních příjmů. Rozhodujícím kritériem pro změnu způsobu vedení záznamů přitom 

nemusela být pouze osoba nového písaře rejstříku, ale také snaha o větší přehlednost. Tedy 

možnost rychlé kontroly, zda proboštův vikář skutečně do společné pokladny odvedl celou 

sumu předepsanou statuty. Fakt, že všechny částky složené v různých termínech během 

delšího časové období (přibližně tři měsíce až půl roku) jsou v rejstříku zapsány vždy 

                                                           

367 Liber divisionum et proventum capitularium 1393 (popis A. PODLAHA, Catalogus codicum, s. 170, č. 107; 
obsahová charakteristika Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní, s. 24). 
368 Pro jeho účast na vedení rejstříku hovoří pouze polosetřelý nápis na zadních deskách zmiňující sakristána 
Jana. 
369 APH, f. AMK, cod. 28/1, fol. 42v (a me Wenceslao, subsacrista), 60r (dedi domino Wenceslao, sacriste). 
370 Nový sakristán Václav Portulán je počínaje r. 1397 uváděn pouze ve třetí osobě (Tamtéž, fol. 28v, 29r, 
35r, 36r, 42v, 47r, 51v, 54r, 55v, 57rv, 60r). 
371 Naposledy figurují v zápise z 20. 9. 1396 (Tamtéž, cod. 28/1, fol. 25r). 
372 Naposledy na spodním okraji folia 24v. 
373 Tamtéž, cod. 28/1, fol. 37r. 
374 Tamtéž, cod. 28/1, fol. 27r, 55r, 57v. 
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pohromadě na jednom místě, zároveň naznačuje, že si správci společné pokladny za tímto 

účelem zřejmě vedli také další dnes již neexistující záznamy přechodného charakteru. 

Naproti tomu jmenovitě rozepsané rozdělení porcí z příjmů ze stříbrných dolů u Kutné 

Hory je s výjimkou srpna 1398375 organicky včleněno mezi ostatní záznamy. 

Podrobný rozpis obsahu cod. 28/1: 

1r–32r 30. 9. 1393–8. 10. 1397 rozdělení každodenních porcí 

27r 24. 1. 1397 zápis o úmrtí Vojtěcha z Otaslavic 

32v 23. 4.–17. 6. 1397 rozdělení porcí z proboštova příspěvku kapitule 

33r–37r 9. 10. 1397–5. 3. 1398 rozdělení každodenních porcí 

37r 5. 3. 1398 zápis o volbě divisorů 

37v–38v 6. 3.–14. 4. 1398 rozdělení každodenních porcí 

38v–39r 25. 8.–11. 11. 1398 rozdělení porcí z proboštova příspěvku kapitule 

39rv 13. 8. 1398 rozdělení porcí z příjmů ze stříbrných dolů 

39v–40v 21. 4.–3. 5. 1398 rozdělení každodenních porcí 

40v 30. 11. 1397–7. 4. 1398 rozdělení porcí z proboštova příspěvku kapitule 

41r–50v 11. 5.–31. 12. 1398 rozdělení každodenních porcí 

50v–51r 23. 4.–1. 10. 1398 rozdělení porcí z proboštova příspěvku kapitule 

51r–59r 2. 1.–31. 12. 1399 rozdělení každodenních porcí 

51v 14. 10.–7. 12. 1398 rozdělení dodatečně složených platů 

55r 26. 5. 1399 zápis o úmrtí Vlachníka z Weitmile 

57v 12. 10. 1399 zápis o úmrtí kanovníka Peška 

59v–60r 1392–1393 poškozené záznamy 

 

Z hlediska způsobu vedení i samotného obsahu je zřejmě nejzajímavějším kusem 

celého souboru cod. 27/2 (33 fol.)376 zahrnující záznamy z let 1408–1417. Na základě 

několika subjektivně stylizovaných zápisů377 lze předpokládat, že rejstřík založili a 

minimálně z větší části také vedli scholastik Jan z Malešic a kanovník Jan Náz, kteří byli 

7.  března 1408 ustanoveni divisory pražské kapituly. Na rozdíl od ostatních exemplářů byl 

cod. 27/2 zřejmě již v době svého založení rozvržen do několika samostatných oddílů 

věnovaných různým věcným kategoriím. Díky tomu mohla být veškerá obsahově příbuzná 
                                                           

375 Tamtéž, cod. 28/1, fol. 39rv. 
376 Stručný popis A. PODLAHA, Catalogus codicum, s. 164, č. 96; obsahová charakteristika F. GRAUS, Dějiny 
venkovského lidu 2, s. 350, který hovoří o přidělování příjmů zejména z církevních pramenů (mší atd.) 
jednotlivým kanovníkům. 
377 APH, f. AMK, cod. 27/2, fol. 2r, 5rv, 8r, 9r, 10v, 23rv, 25r, 29r, 31v, 32rv. 
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agenda zapisována pohromadě na folia předem vyčleněná k tomuto účelu. Kromě 

obligátního každodenního podělování tak v rejstříku figurují také jednorázová vydání ze 

společné pokladny, úrok skládaný nájemcem Týnského dvora, plat ze stříbrných dolů u 

Kutné Hory odvedený kanovníkem Václavem z Radče, příjmy z kapitulních lesů, rozdělení 

proboštova příspěvku na kápě a ofěr. O důkladnosti tehdejších divisorů přitom svědčí 

nejen promyšlené rozvržení celé knihy,378 ale také šíře údajů, které vtělili do rubriky 

věnované každodennímu podělování. Kromě denního data, velikosti a původu složené 

částky totiž záznamy z let 1408–1409 obvykle obsahují také počet rozdělených porcí a 

jejich velikost.379 I přes lapidárnost těchto záznamů, které se svou strohostí mnohdy 

pohybují na samé hraně srozumitelnosti, se tak v rámci dochovaných účetních písemností 

pražské kapituly jedná o nejsdělnější rejstřík vůbec. Zřejmě v souvislosti s novým 

obsazením funkce divisorů byl ovšem počátkem roku 1409 dosavadní způsob vedení účtů 

společné pokladny opuštěn a do knihy bylo nadále zapisováno pouze podělování 

z proboštových příspěvků ve prospěch kapituly. Tuto skutečnost ostatně zohlednil také 

dobový titul na deskách rukopisu, který knihu označuje jako rejstřík porcí složených 

proboštem.380 

Podrobný rozpis obsahu cod. 27/2: 

1rv  prázdné 

2r 7. 3. 1408 ustanovení divisorů Jana z Malešic a Jana Náze 

2r 7.–6. 4. 1408 rozdělení postních porcí 

2v–4v  prázdné 

5r–10v 13. 3. 1408– 5. 3. 1409 rozdělení každodenních porcí 

11r–12v  prázdné 

13r–16r 25. 11. 1411–17. 4. 1413 rozdělení proboštových příspěvků 

16r 1413/1414 opožděně složené proboštovy příspěvky 

16r–19v 1. 1. 1414–1. 10. 1415 rozdělení proboštových příspěvků 

20rv 28. 11. 1416–11. 4. 1417 rozdělení proboštových příspěvků 

21r–22v  prázdné 

23rv 7. 3. 1408–24. 2. 1409 různé jednorázové výdaje ze společné pokladny 

24rv  prázdné 
                                                           

378 Nejvíce prostoru bylo přirozeně vyhrazeno každodennímu podělování (22 folií), ostatním rubrikám 
náleželo pouze jedno až tři folia. 
379 Jedná se o záznamy na foliích 1r–10v. 
380 Registrum domini prepositi Pragensis, ubi notantur porciones, quas idem dominus praepositus deponit ab 
anno Domini millesimo quadringentesimo viiio, ix, x, xio, xii, xiii, xiiii, xv, xvi. 



 67 

25r 7. 3. 1408–5. 2. 1409 plat z Týnského dvora 

25v–28v  prázdné 

29r 1408–1409 plat ze stříbrných dolů u Kutné Hory 

29v–31r  prázdné 

31v–32r 15. 2. 1409 rozdělení proboštova příspěvku na kápě 

32v 27.–28. 6. 1408 příjmy z kapitulních lesů 

33r  prázdné 

33v s. d. rozdělení ofěr 

 

Nejmladší z dochovaných účetních rejstříků cod. 27/1 (80 fol.)381 již byl detailně 

rozebrán a editován autorkou této práce.382 Na tomto místě proto postačí pouze stručná 

charakteristika: Do knihy sepsané v letech 1396–1418 zapisovali sakristáni, divisoři a 

podsakristán pražského kostela. Po úvodním foliu s nedatovaným preliminářem platů 

následují chronologicky řazené záznamy o podělování kanovníků penězi skládanými o 

svátcích Očišťování Panny Marie, sv. Jiří a sv. Havla nájemcem Týnského dvora a správci 

14 obediencí pražské kapituly. 

Podrobný rozpis obsahu cod. 27/1: 

1r s. d. preliminář platů z obediencí a Týnského dvora 

2r–71v 23. 4. 1396–15. 2. 1418 podělování kanovníků 

72r–73v  prázdné 

74r 1420 pamětní záznam o vyplenění sakristie 

74v–79r  prázdné 

79v s. d. seznam členů pražské kapituly 

80r  prázdné 

80v 1403 různé obtížně čitelné záznamy 

 

4. 3. Popis účetních rejstříků 

Zlomek 12/18 byl sepsán v letech 1358–1360. Jedná se o konvolut šesti papírových 

folií o rozměrech 21 x 27,5 cm, bez filigránu. Moderní foliace psaná arabskými číslicemi 

se nachází na přední straně listu v pravém horním rohu. Zlomek byl zřejmě původně 

                                                           

381 Stručný popis A. PODLAHA, Catalogus codicum, s. 163, č. 95; charakteristika F. GRAUS, Dějiny 
venkovského lidu 2, s. 347–348, který ovšem mylně hovoří o prebendách a církevních příjmech. 
382 M. MAŘÍKOVÁ , Registrum acceptorum, s. 254–310 (rozbor pramene), 314–442 (edice). 
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součástí většího celku, dnes ho totiž tvoří dvě nestejně rozsáhlé složky sestávající ze dvou 

a čtyř folií s výraznými stopami po šití.383 

Psací látka celého konvolutu je na několika místech poškozena jak mechanicky tak 

vlhkem. V horní polovině folií 1 a 2 se navíc nacházejí inkoustové skvrny. Vlastní text 

většinou rovnoměrně vyplňuje celou plochu listů. Hustota řádků je však vzhledem 

k různému charakteru písma proměnlivá. Některé pasáže jsou navíc odděleny mezerami. 

Liší se také velikost okrajů – levý a horní činí asi 1–1,5 cm, dolní a pravý se mění 

v závislosti na rozsahu textu. Barva inkoustu se pohybuje v různých odstínech světle 

hnědé, na začátku zápisů může být i tmavě hnědá. 

Text je psán jednotnou pečlivě provedenou gotickou kurzivou s poměrně velkým 

množstvím zkratek.384 Paleografický rozbor ukázal, že celý zlomek je patrně dílem 

jediného písaře, kterého lze na základě úvodního subjektivně stylizovaného záznamu 

ztotožnit se sakristánem Ctiborem.385 Klidný písmový obraz, absence jakýchkoli oprav či 

přípisků a jednotný odstín inkoustu naznačují, že se pravděpodobně jedná o čistopis 

vzniklý na základě nějakých záznamů přechodného charakteru. 

Zlomek 13/21, jehož datovatelné části vznikly v rozmezí let 1364–1371, je rozměry 

psací látky, úpravou textu i barvou inkoustu velmi podobný předchozímu exempláři. Také 

vzhledem k době, k níž se hlásí jeho nejstarší zápisy, proto nelze vyloučit, že oba kusy 

byly původně součástí jednoho celku. V současnosti rejstřík 13/21 sestává z 20 papírových 

folií o rozměrech (21 x 27,5 cm). Původně se však nepochybně jednalo o rozsáhlejší 

písemnost, jejíž součástí bylo nejen pět dnes chybějících folií,386 ale patrně také zlomek 

12/18.387 Ve své současné podobě je rejstřík tvořen dvěma různě rozsáhlými složkami388 

s výraznými stopami po šití. Moderní foliace389 je umístěna identicky v pravém horním 

rohu folií a psána zřejmě toutéž rukou jako v předešlém případě. Při horním okraji folia 1r 

zlomek nese poznámku o někdejším uložení písemnosti N: 1. provedenou humanistickým 

písmem. 

                                                           

383 Složka 1 (fol. 1–2), složka 2 (fol. 3–6). Vzhledem k dataci zápisů na jednotlivých foliích se přitom zdá, že 
obě složky původně tvořily jeden celek, a to následujícím způsobem fol. 3–4, 1–2, 5–6. 
384 Zjištěná skutečnost odpovídá užitkové funkci rukopisu, který navíc obsahuje stereotypně se opakující 
údaje. Toto konstatování se vztahuje i na všechny následující exempláře. 
385 APH, f. AMK, zl. 12/18, fol. 1r (ego Czstiborius ad officium sacristie ecclesiae Pragensis fui institutus); 
DP 5, s. 157. 
386 Konkrétně mezi folii 9 a 10, 11 a 12, 16 a 17 a jedno folio za foliem 20. 
387 Pravděpodobně tvořil začátek celé písemnosti. 
388 Složka 1 (fol. I), složka 2 (fol. 1–20!). 
389 První list foliován není, v textu ho proto označuji jako fol. I. 



 69 

Podobně jako v případě rejstříku 12/18 je psací látka celého exempláře tak silně 

poškozena vlhkem, inkoustovými skvrnami a rovněž mechanicky, že samotné písmo je na 

mnoha místech téměř nečitelné. Z prvního a posledních dvou listů dokonce zůstala 

následkem silného mechanického poškození pouhá torza, takže ani nemohly být opatřeny 

foliací. Charakter písma a velikost okrajů jsou dosti proměnlivé. Dolní a horní okraj je 

obvykle širší, dolní v některých případech činí až 5 cm. Velikost levého a pravého kraje je 

maximálně 2 cm, někdy zcela chybí. 

Písmo zlomku 13/21 je více méně totožné s předešlým exemplářem. Také tato 

písemnost zřejmě vznikala na základě nějaké předlohy. V písemnosti se podařilo rozlišit 

ruce čtyř různých písařů: Úvodní pasáže z let 1359 a 1361 (fol. Ir–1v) jsou opět dílem 

sakristána Ctibora.390 Ruce C (fol. 2v–9r nahoře) a D (počínaje fol. 9r dole) patří dalším 

sakristánům pražské kapituly Buzkovi a Machariovi.391 Ruku B (fol. 1r dole, 2r) se 

s žádným z duchovních pražského kostela ztotožnit nepodařilo. 

Rejstřík 8/1 sepsaný v letech 1364–1408 má manuálníkový formát typický pro 

středověké užitkové rukopisy. Soudě podle mechanického poškození a značného stupně 

zašpinění prvního a posledního folia (1r, 58v)392 byla písemnost patrně delší dobu uložena 

bez desek. Současná vazba pochází z 20. století. Jedná se o tvrdé desky o rozměrech 31 x 

12 x 2,5 cm. Výhradní psací látkou je papír, zřejmě bez filigránu.393 Knihu tvoří tři 

nestejně rozsáhlé složky394 o celkem 58 foliích. Původní rozsah rukopisu byl ovšem větší: 

mezi folii 50 a 51 bylo vyříznuto pět listů, přičemž minimálně první z nich nepochybně 

nesl nějaký text. Dodatečně odříznuta byla také spodní třetina folia 3, takže část zde 

zapsaného textu chybí. Zpráva Adama z Nežetic o výběru svatohavelského úroku v roce 

1408 (fol. 50vab) je napsána na dodatečně vloženém listu. Moderní foliace je provedena 

modrou pastelkou arabskými čísly se nachází uprostřed horního okraje. 

Rozměry samotné psací látky jsou přibližně 31 x 11 cm. Odchylky v šířce 

jednotlivých folií (asi 5 mm) přitom naznačují, že nebyla po svázání oříznuta. Vnější 

okraje a spodní rohy rukopisu jsou místy mechanicky poškozeny nebo ušpiněny, zejména 

                                                           

390 Srov. subjektivně stylizovaný zápis na fol. Ir (portavit michi[!] Cztiborio, sacriste). 
391 APH, f. AMK, zl. 13/21, fol. 7r (ego Buzko […] percepi), 9v (mandavit mihi Machario, sacriste 
Pragensis); DP 5, s. 157. 
392 Část horního okraje fol. 1 chybí. Pravý dolní roh je doplněn papírovou hmotou. Následující folia 2–16 
jsou v tomtéž místě mechanicky poškozená (zřejmě následek listování), v některých případech dokonce 
chybějí části psací látky. Pravý horní okraj fol. 56–58 je natržený. 
393 Vzhledem k rozměrům folií a poměrně pevně provedené vazbě nebylo možné provést dostatečně 
důkladnou prohlídku rukopisu. Toto konstatování se vztahuje také na ostatní svázané exempláře. 
394 Složka 1 (fol. 1–19!, na místo původního fol. 2 vlepeno bifolio 2–3), složka 2 (fol. 20–50!), složka 3 (fol. 
51–58). 
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počáteční závěrečná folia. Vzhledem k různému charakteru písma a uspořádání textu je 

hustota řádků dosti proměnlivá. Horní okraj je konstantně širší (cca 18–25 mm). Levý, 

pravý a dolní okraj jsou naopak velmi variabilní, v některých případech text zabírá téměř 

celou plochu listu. Barva inkoustu se pohybuje v různých odstínech světle hnědé, v případě 

přípisků a mladších zápisů je spíše tmavě hnědá. 

Text je psán gotickou kurzivou, jejíž provedení se značně liší v závislosti na často se 

měnících písařských rukou. V časovém sledu je patrný přechod od velmi pečlivě 

provedeného drobného stojatého písma (ruka A, zejména fol. 1r) až po relativně zběžné 

vytvářející neklidný písmový obraz (ruce E a F). Na základě subjektivně stylizovaných 

zápisů je ruka A jednoznačně ztotožnitelná se sakristánem Buzkem395 a ruka E s Adamem 

z Nežetic. Zatímco pasáže psané prvními třemi písaři s největší pravděpodobností vznikaly 

teprve dodatečně na základě dnes nedochovaných předloh,396 v případě rukou D a F se 

zřejmě jednalo o přípisky činěné ad hoc přímo do knihy. 

Ruka Folia rukopisu Datace zápisů 

A 1rv, 4r–26v, 42r–43r, 51r–52r, 53r–58v 1363–1368 

B 2r–3r 1364–1370(!), 1393–1408 

C 27r–40v, 43v–50r, 54r uprostřed, 58r (dole) 1369–1372 

D 50r dole 1381 

E 50vab 1408 

F 54r dole, 57r dole 1371, 1381 

 

Rejstřík 28/1 sepsaný v letech 1393–1399 je opatřen měkkými deskami, které 

původně tvořil jeden kus světle béžového pergamenu (29,5 x 11 cm), na hřbetu zpevněný 

všitým pruhem tmavě hnědé kůže. Původní vazba je mechanicky poškozena do té míry, že 

schází nejen celá zadní deska ale také podstatná část přední. Jinak je ovšem rukopis zřejmě 

kompletní. Knihu tvoří pět nestejně rozsáhlých papírových složek,397 bez filigránu. Jejich 

šití je ve středu zpevněno tenkými proužky nějakého staršího rukopisu, na nichž je 

viditelný text psaný tmavě hnědým inkoustem, v některých případech s červenými 

majuskulami. Moderní foliace je provedena tužkou arabskými čísli uprostřed dolního 

okraje. 

                                                           

395 APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 1r (michi Buzkoni, ministro s. Crucis et plebano Valentini), 6r (ego Buzko de 
mandato dominorum divisorum reposui), 50vab (Adam, servitor vester etc., de manu sua). 
396 K této domněnce mě vede poměrně pečlivě provedené písmo a specifické písařské chyby, které zřejmě 
vznikly právě při opisování z předlohy. V případě úroku z Lahovic také porušená chronologie zápisů. 
397 Složka 1 (fol. 1–12), složka 2 (fol. 13–24), složka 3 (fol. 25–36), složka 4 (fol. 37–49), složka 5 (50–60). 
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Rozměry psací látky jsou více méně identické s rozměry pergamenových desek. 

Okraje jednotlivých listů jsou ovšem nepravidelné, výšku a šířku tedy nelze přesně 

stanovit. Počáteční a závěrečná folia jsou lehce mechanicky poškozená – chybějící horní 

okraj folia 1, poškozené horní okraje folií 56–50. Velikost okrajů i řádkování jsou 

proměnlivé v závislosti na charakteru písma. Text často sahá až k pravému okraji listu. 

Barva inkoustu se pohybuje v různých odstínech světle hnědé. 

Text je psán gotickou kurzivou, jejíž provedení se liší v závislosti na písařských 

rukou. Obecně však lze říci, že písmo je poměrně těžké, pečlivě psané a písmový obraz 

klidný. Podařilo rozlišit tři různé písařské ruce,398 rozdíly mezi nimi ovšem nejsou nijak 

výrazné.399 Poslední z nich je přitom možné ztotožnit s podsakristánem Václavem 

z Královic,400 který je také autorem části záznamů v cod. 27/1.401 Vzhledem k narušené 

chronologii některých pasáží je nepochybné,402 že také tato písemnost nevznikala přímo 

v průběhu podělování, nýbrž až dodatečně na základě dnes neexistujících předloh. 

Rejstřík 27/2, jehož datovatelné části vznikly v rozmezí let 1408–1417, je svým 

formátem, psací látkou i vazbou velmi podobný cod. 28/1 a 27/1. Místy prodřená vazba je 

tvořena jedním kusem světle béžového pergamenu (29 x 11 cm), který byl druhotně 

podlepen papírem a doplněn o moderní papírové předsádky.403 Kniha byla zřejmě původně 

uzavírána pomocí klopy tvořené přehnutým okrajem zadní desky, jejíž podstatné části 

ovšem dnes scházejí. Výhradní psací látkou je papír, bez filigránu. Rukopis tvoří tři 

nestejně rozsáhlé složky404 o celkem 33 foliích, z nichž byl vyříznut neznámý počet 

listů.405 Moderní foliace psaná perem je umístěna v pravém horním rohu. 

Rozměry psací látky jsou více méně identické s rozměry pergamenových desek, 

okraje jednotlivých listů vykazují odchylky v rozmezí přibližně 5 mm. Vzledem k tomu, že 

v knize převažuje drobné písmo kurzivního charakteru, je hustota řádků na foliích ve 

srovnání s ostatními účetními rejstříky podstatně vyšší. I zde je však v závislosti na 

                                                           

398 Ruka A (fol. 1r–24v), ruka B (fol. 25r–40v), ruka C (fol. 41r–59v). 
399 Vzhledem k nízkému kontrastu velmi světlého inkoustu na světle béžovém papíře a nepříliš kvalitní 
mikrofilmové kopii nejsou rozdíly v duktu dostatečně zřetelné. Některé pasáže jsou sotva viditelné. 
400 APH, f. AMK, cod. 28/1, fol. 42v (a me Wenceslao sub sacristia); DP 5, s. 158. 
401 Jedná se o ruku R (APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 66r–71v a přípisky na fol. 64 a 65r). 
402 Jedná se o zápisy týkajících se rozdělování proboštova platu, které jsou poměrně často zapsány 
pohromadě za delší časové období (viz kapitola 4. 6.). 
403 Případné nápisy na vnitřních stranách desek tak nebylo možné prozkoumat. Ke cod. 27/2 neexistuje žádný 
restaurátorský protokol, pravděpodobně se tedy jedná o poměrně staré zásahy. Totéž platí i pro ostatní zde 
popisované rukopisy. 
404 Složka 1 (fol. 1–17!), složka 2 (fol. 18–21), složka 3 (fol. 22–33). 
405 Neznámý počet mezi fol. 17 a 18 (pozůstatky listů jsou slepeny k sobě) a nejméně jeden list mezi fol. 21 a 
22. Odpadlé fol. 33 bylo druhotně vlepeno zpět. 
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charakteru písma velmi variabilní. Zápisy často pokrývají téměř celou plochu psací látky, 

šířka okrajů tedy není postižitelná. Barva inkoustu se pohybuje v různých odstínech světle 

až tmavě hnědé. 

Text psaný gotickou kurzivou je dílem dvou různých písařů. Ruka A (fol. 2r–10v, ve 

zběžnějším provedení na fol. 23rv, 25r, 27rv, 28r, 33rv) je na základě dvou subjetivně 

stylizovaných zápisů bez problémů ztotožnitelná s jedním z tehdejších divisorů Janem z 

Malešic.406 Ruku B (fol. 13r–20v), která do knihy zapsala pasáže z let 1411–1417 se 

nepodařilo určit. Stejně jako v předchozích případech tak také většina rejstříku 27/2 

pravděpodobně vznikala na základě záznamů přechodného charakteru. Výjimkou jsou 

patrně věcné rubriky vyčleněné v jeho druhé části. V jejich případě by se vzhledem k velmi 

neuspořádanému písmovému obrazu a častým škrtům mohlo jednat o zápisy zanesené do 

knihy bezprostředně po složení či rozdělení dotčených částek. 

Rejstřík 27/1,407 obsahující záznamy z let 1396–1420 vykazuje mnoho společných 

znaků s výše popsanými rukopisy. Původní rozvolněná vazba je tvořena světle béžovým 

pergamenem (29,5 x 10,5 cm), jehož přehnutá zadní deska (29,5 x 20 cm) se dvěma 

všitými nítěnými poutky tvořila klopu sloužící k uzavírání knihy. Hřbet je vyztužen 

pruhem tmavě hnědé kůže (2 x 10,5 cm) opatřeným dvěma kovovými knoflíky, patrně 

totožného účelu. Písemnost tvoří šest nestejně rozsáhlých papírových složek408 o celkem 

80 foliích, z nichž bylo vyříznuto osm listů.409 Šití je ve středu složek zpevněno tenkými 

proužky nějakého staršího rukopisu, na nichž je viditelný text psaný tmavě hnědým 

inkoustem, v některých případech s červenými majuskulami. Moderní foliace tužkou je 

umístěna v pravém horním rohu. 

Rozměry psací látky jsou více méně identické s rozměry pergamenových desek (30 x 

10,5 cm). Oproti předchozím rukopisům vykazují okraje listů nápadnou pravidelnost, nelze 

tedy vyloučit, že byly dodatečně oříznuty. Hustota řádků a velikost okrajů je vzhledem 

k často se měnícímu charakteru písma dosti variabilní. Barva inkoustu se pohybuje 

v různých odstínech světle až tmavě hnědé. Zápisy při horním a vnějším okraji folií jsou 

následkem poškození celého knižního bloku vlhkem místy obtížně čitelné. 

                                                           

406 APH, f. AMK, cod. 27/2, fol. 2r (ego Johannes de Malesicz, scolasticus et canonicus Pragensis), 9r (sum 
absens ego Johannes, scolasticus), 25r (ego scolasticus). 
407 Popis rukopisu a paleografický rozbor viz M. MAŘÍKOVÁ , Registrum acceptorum, s. 254–256 a 260–266. 
408 Složka 1 (fol. 1–6), složka 2 (fol. 7–31), složka 3 (32–46), složka 4 (fol. 47–58), složka 5 (fol. 59–73), 
složka 6 (fol. 74–79). 
409 Po jednom listu mezi fol. 42 a 43, 51 a 52, 53 a 54, 65 a 66. Dva listy mezi fol. 55 a 56 a za fol. 79. 
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Text je psán gotickou kurzivou, jejíž provedení se liší v závislosti na střídajících se 

písařských rukou. V časovém sledu je patrný přechod od velmi pečlivě provedeného 

drobného stojatého písma až po značně zběžné náležející rukám S a T (kolem roku 1420). 

Provedený paleografický rozbor rozlišil v rejstříku celkem 19 písařských rukou, které 

patrně patřily různým duchovním podílejícím se v daném období na správě společné 

pokladny. Ztotožnění s konkrétní osobou se podařilo pouze v případě ruky R, která náleží 

podsakristánovi Václavovi z Královic.410 

 

4. 4. Datování v účetních rejstřících 

Každý jednotlivý záznam ve všech výše představených rukopisech je až na výjimky 

datován samostatně. Datovací formule se nachází obvykle na jeho začátku, většinou tohoto 

typu Item in vigilia s. Leonardi...,411 nebo až na samém konci, a to v této podobě ...et hoc 

in vigilia Assumpcionis s. Marie.412 Vztahovalo-li se více zápisů k témuž dni, odkazují 

obvykle následující na dataci předchozích slovy eodem die.413 Pokud byl výjimečně každý 

z nich datován samostatně, použil písař jiný svátek.414 Zcela ojediněle datovací formule 

chybí a písař se spokojil pouze s uvedením roku a úročního termínu v nadpise.415 

Zápis roku se děl většinou pomocí římských číslic, méně často je tisíciletí,416 

případně století417 či celý rok,418 vyjádřeno slovně. Den je obvykle určen podle církevního 

kalendáře pomocí týdenního dne, jehož pořadí je většinou vyjádřeno slovně, zcela 

výjimečně římskou číslicí (např. Feria via post Jacobi...).419 Méně často je využito 

intervalové datování uvádějící odstup příslušného dne od svátku počtem dnů (např. Item 

quarto die post Conversionem s. Pauli...).420 V této souvislosti je třeba zmínit také ne zcela 

obvyklé určení dne jako osmého dne po oktávě sv. Václava (octava octavae s. 

Wenceslai)421 nebo jako předpředvečeru (vigilia vigiliae).422 oba způsoby se pravidelně 

                                                           

410 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 66v (miho domino Wenceslao, subsacriste, pro labore); DP 5, s. 158. 
411 APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 1v. 
412 APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 53r. 
413 V případě rozdělování příspěvků na kápě a superpelice a porcí tzv. kanovnického podělování, kdy se také 
všechny záznamy vztahují ke stejnému dni, uvozuje jednotlivé zápisy slovo item. 
414 Např. v cod. 8/1, fol. 46v je 15. květen 1371 datován jednou podle svátku sv. Pankráce a podruhé podle 
Nanebevstoupení Páně. 
415 To platí zejména pro záznamy o složení úroku z obediencí v cod. 8/1. 
416 APH, f. AMK, zl. 12/18, fol. 3r; cod. 8/1, fol. 15v. 
417 Tamtéž, zl. 13/21, fol. 7r; cod. 8/1, fol. 1r, 2r, 10r, 20r. 
418 Tamtéž, cod. 27/2, fol. 13r, 15r. 
419 Tamtéž, cod. 27/2, fol. 6v–10v (1408–1409). 
420 Tamtéž, cod. 8/1, fol. 5r. 
421 Tamtéž, zl. 13/21, fol. 6r; cod. 8/1, fol. 9r, 14v, 26r, 34r, 40v, 49r 
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objevují v zápisech cod. 8/1. Ve většině případů písař k datování použil některý stálý 

církevní svátek, méně často potom pohyblivý. Jednalo se přitom převážně o adventní a 

předvelikonoční neděle, podle nichž byly obvykle datovány platy odváděné z adventní a 

postní obedience. Jak adventní,423 tak předvelikonoční424 neděle přitom mohly být 

označeny také podle introitů mešních oficií připadajících na příslušný svátek. Poměrně 

často byly k datování využívány také dny pašijového týdne (Coena Domini, Parasceve, 

Pascha, Resurrectio), Křížové dny, Vstoupení Páně, Letnice, svátek sv. Trojice a Božího 

Těla. Spíše výjimečně potom některé další neděle církevního liturgického roku,425 začátek 

čtyřicetidenního půstu před Velikonocemi (caput ieiunii) nebo suché dny.426 

Mimo to je v rejstřících několikrát použito také římské datování427 a průběžné 

počítání dnů v měsíci.428 Poměrně řídký výskyt obou způsobů datování, které se navíc 

obvykle objevují ve spojení s datováním podle církevního kalendáře,429 se zdá být 

v souladu se zvyklostmi panujícími v té době v českém prostředí.430 Ve dvou případech 

dokonce písař přímo uvedl denní dobu, kdy k podělování došlo.431 Ve většině případů 

nelze z účetních rejstříků zjistit, který začátek roku písař používal. Zápisy totiž obvykle 

plynule přecházejí z jednoho roku do druhého bez udání změny letopočtu. Výjimkou jsou 

rejstříky 28/1 a 27/2. První z nich zachycující léta 1393–1399 používá jako začátek roku 

termín 1. ledna,432 druhý z nich potom pro léta 1412–1415 denní datum narození Krista, 

tedy 25. prosinec.433 Výskyt tzv. vánočního stylu v písemnosti pražské kapituly v době, 

kdy kancelář pražských arcibiskupů již téměř 20 let počítala začátek roku od 1. ledna,434 by 

mohl souviset se školením písaře této části účetního rejstříku a místem jeho předchozího 

působení. Bez znalosti jeho osoby však lze tuto hypotézu sotva ověřit. 

                                                                                                                                                                                

422 Tamtéž, zl. 12/18, fol. 3v (b. Viti); zl. 13/21, fol. 4r (s. Viti), 5v (s. Wenceslai); cod. 8/1, fol. 1r (Nativitatis 
Domini), 6v, 11r, 21v, 32r, 38v, 47r (s. Viti), 9r, 14v, 24v, 33v, 40v, 49r (s. Wenceslai), 32v, 39r, 47v 
(Procopii); cod. 28/1, fol. 20v (s. Trinitatis); cod. 27/2, fol. 18r (Annuncciacionis s. Marie), 20r (s. Andree). 
423 Tento způsob je použit výhradně v cod. 28/1: Ad te levavi, Populus Sion, Gaudete, Memento. 
424 Domine ne longe (APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 58r). 
425 Quasimodo geniti, Jubilate, Cantate, Vocem iocunditatis, Exaudi, Respice in me. 
426 APH, f. AMK, cod. 27/2, fol. 23v (quatuor temporibus ante festum s. Wenceslai). 
427 Tamtéž, zl. 13/21, fol. 5v (Nonas Septembris); cod. 8/1, fol. 8v a 14r (Nonas Augusti), 21v (quarto 
Kalendas Junii). 
428 Tamtéž, zl. 12/18, fol. 1r; zl. 13/21, fol. Irv, 1r; cod. 27/2, fol. 2r, 5r, 5v. 
429 Výjimku představuje 29. květen 1367 (Tamtéž, cod. 8/1, fol. 21v) a 14. březen 1408 (Tamtéž, cod. 27/2, 
fol. 2r). 
430 MARIE BLÁHOVÁ , Historická chronologie, Praha 2001, s. 345–347. 
431 APH, f. AMK, cod. 28/1, fol. 38r (infra vesperas), 55v (in aurora). 
432 Tamtéž, cod. 28/1, fol. 3r, 10v, 18v, 26v, 35v, 51r. 
433 Tamtéž, cod. 27/2, fol. 13r, 15r, 18r. 
434 Na tento způsob datování přešla r. 1366, kdy opustila do té doby důsledně užívaný 25. prosinec (M. 
BLÁHOVÁ , Historická chronologie, s. 334, 339). 
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4. 5. Mince a měna v účetních rejstřících 

Údaje o příjmech a výdajích jsou v rejstřících obvykle uváděny v groších (grossi), 

dělených na peníze (nummi),435 denáry (denarii),436 haléře nebo parvy (hallenses, parvi),437 

případně šilinky (solidi).438 Vzácně se v letech 1369–1371 vyskytnou také florény 

(floreni).439 V drobné minci přitom byly odváděny i poměrně vysoké částky v řádu 

několika kop grošů. Většinu těchto případů ovšem vysvětluje samotný původ těchto peníze 

– ofěry z kaple sv. Barbory v Kutné Hoře a podymné. 

Větší částky odvedené v drobné minci: 

8/1, f. 5v 4. 3. 1365 4 sex. de denariis fumalibus 

28/1, f. 21r 27. 7. 1396 1 sex. in nummis pro ofertoriis de capella ad s. Barbara[!] 

28/1, f. 30v 27. 6. 1397 1 sex. 4 gr. de nummis de Montibus de nova cappella de 

offertorio 

28/1, f. 41v 8. 5. 1398 10 sex. nummorum praepositi 

V rukopise se běžně počítá na kopy grošů (sexagenae, 60 grošů na kopu) a jejich 

poloviny, méně na věrduňky čili čtvrtkopy (fertones, po 15 groších). Zejména v zápisech 

týkajících se 3. čtvrtiny 14. století se vyskytují také hřivny (marca či marcha), dělené na 

poloviny (dimidium marcae) a loty (lothones),440 obvykle bez bližšího určení, o který typ 

se jednalo. Nejčastěji však zřejmě kapitulní divisoři počítali na těžké hřivny (marca gravis, 

po 64 groších). Výslovné zmínky o lehkých (marca levis, po 56 groších)441 a hornických 

hřivnách (marca montana, po 46 groších)442 se totiž v účetních rejstřících vyskytují pouze 

ojediněle. Hornické hřivny přitom byly používány výhradně v případě částek pocházejících 

                                                           

435 APH, f. AMK, cod. 28/1, fol. 21r, 30v, 34v, 41r. Numismatická literatura obvykle uvádí 7 penízů na groš 
(KAREL CASTELIN, Česká drobná mince doby předhusitské a husitské 1300–1471, Praha 1953, s. 146). 
436 APH, f. AMK, zl. 13/21, fol. 3r, 4r; cod. 8/1, fol. 5v, 12r, 18v, 20r, 22v. Numismatická literatura obvykle 
uvádí 7 denárů na groš (K. CASTELIN, Česká drobná mince, s. 146). 
437 APH, f. AMK, zl. 13/21, fol. Iv; cod. 8/1, fol. 10r, 11r, 20v, 31r, 38r, 43v, 46v, 52r, 53v; cod. 28/1, fol. 
21r, 30r, 34v. Numismatická literatura uvádí poměr 12:1 (K. CASTELIN, Česká drobná mince, s. 146). 
438 APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 50va, 53v. 
439 Tamtéž, zl. 13/21, fol. 9rv (1371), 11v (1369); cod. 8/1, fol. 52v (1368), 54r (1370). Jejich poměr ke groši 
není v rejstřících uváděn, K. CASTELIN (Česká drobná mince, s. 258) však pro toto období udává 15–16 
grošů na florén. 
440 APH, f. AMK, zl. 13/21, fol. 1r; cod. 28/1, fol. 32v, 54r, 57v; cod. 27/2, fol. 33v. Numismatická literatura 
uvádí 16 lotů na hřivnu (K. CASTELIN, Česká drobná mince, s. 32). 
441 APH, f. AMK, zl. 13/21, fol. Ir (quilibet marcam per 56 gr. computando); cod. 28/1, fol. 58v (marcis 
levibus). Uváděný kurz ke groši odpovídá údajům v numismatické literatuře (K. CASTELIN, Česká drobná 
mince, s. 31). 
442 APH, f. AMK, zl. 13/21, fol. Irv, 1r; cod. 28/1, fol. 2v, 17v (3 mar. montane, quibus marca pro 46 gr. 
computando), 49v. Numismatická literatura naproti tomu udává 48 grošů na hřivnu (K. CASTELIN, Česká 
drobná mince, s. 32). 



 76 

z výtěžku stříbrných dolů u Kutné Hory.443 V pozdějších záznamech z přelomu 14. a 15. 

století se hřivny objevují spíše výjimečně.444 Jejich občasný výskyt v zápisech z 90. let 14. 

století zřejmě souvisí především s tím, že některé platy odváděné do společné pokladny 

byly původně stanoveny právě v hřivnách. Nejmarkantněji se tato skutečnost projevuje 

v případě platu skládaného proboštem ve prospěch kapituly a jeho příspěvků na kápě, které 

písaři zásadně uvádějí v hřivnách. Tedy právě tak, jak jsou tato břemena zaznamenána 

v kapitulních statutech a starších listinách.445 

 

4. 6. Způsob vedení účetních rejstříků 

Na čtenáře, který není alespoň v základech obeznámen se systémem hospodaření 

pražské kapituly, mohou její účetní rejstříky působit poněkud nepřehledným až zmateným 

dojmem. Příjmy a vydání z různých kategorií kapitulních majetků se v nich totiž obvykle 

střídají v pragmaticky chronologické posloupnosti. Jedná se vlastně o jakési účetní deníky, 

v nichž je v časovém sledu zaznamenána jedna položka za druhou, často aniž by byly nějak 

graficky odlišeny. Od naznačeného principu se rejstříky odchylují pouze výjimečně. 

Takovými případy jsou jednak záznamy dodatečně složených nedoplatků z některých 

obediencí (cod. 27/1) a jednak věcné členění agendy uplatněné v cod. 27/2. 

Konkrétně se jedná o vydělení některých údajů mimo hlavní chronologicky vedené 

záznamy, k němuž ve svém rejstříku přistoupili kapitulní divisoři Jan z Malešic a Jan Náz. 

Zatímco úvodní třetinu knihy zabírají zápisy o každodenním podělování, uvozené 

rozdělováním postních porcí, v její druhé polovině se střídají rozmanité položky vyčleněné 

do samostatných rubrik: jednorázová vydání ze společné pokladny (1408–1409), příjmy 

z Týnského dvora (1408–1409), stříbrných dolů u Kutné Hory (1408–1409) a lesů (1408), 

zápisy o příspěvcích na kápě (1409) a podělování ofěrami vybranými na sv. Víta, 

Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava (nedatováno).446 Skutečnost, že všechny datované 

oddíly pocházejí z roku 1408 a počátku roku 1409, přitom opravňuje k domněnce, že 

                                                           

443 Vzhledem k této skutečnosti se tak nabízí otázka, zda v některých případech přívlastek montana 
neoznačoval pouze původ složených peněz. V případě zl. 13/18 by této domněnce nasvědčovalo i to, že 
velikost porcí vyplacených v groších pravidelně převyšuje částku odvedenou v hornických hřivnách. 
444 Podle K. CASTELINA, Česká drobná mince, s. 107 se již v této době počítalo na hřivny zcela ojediněle. 
445 Statuta, s. 9–10; RBM 3, s. 562, č. 1440. V obou případech se přitom výslovně mluví o těžkých hřivnách 
(sexaginta quatuor grossos pragensis monete pro marca qualibet computando). 
446 APH, f. AMK, cod. 27/2, fol. 2r (postní porce), 5r–10r (každodenní porce), 25r (Týnský dvůr), 29r (Kutná 
Hora), 32v (lesy), 31v–32r (kápě), 33v (ofěry). 
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rozvržení rejstříku se původně mělo řídit právě věcným hlediskem.447 Již počátkem roku 

1409 byl ovšem zřejmě v souvislosti s nástupem nových divisorů448 prvotní záměr opuštěn 

a všechny položky s výjimkou proboštova platu ve prospěch kapituly z knihy zcela mizí.449 

Podobné znaky vykazuje na první pohled také cod. 8/1, v rámci něhož jsou na 

samostatných foliích zaznamenány příjmy z Lahovic (1364–1370 a 1393–1404), platy od 

nájemce a vážného v Týnském dvoře z let 1366–1381, úroky z obediencí, odváděné na sv. 

Jiří a sv. Havla (1365–1368), a platy skládané v letech 1366–1371 z postní obedience.450 

V těchto případech se ovšem nejedná o věcné členění v pravém slova smyslu, ale pouze o 

prosté vydělení příjmů, které jsou s výjimkou platů z Týnského dvora v jiných termínech 

běžně uváděny mezi ostatními porcemi. Písaři je totiž, místo aby z těchto položek vytvořili 

zvláštní rubriky, na přeskáčku zapisovali na dosud volná folia rejstříku. Jeho závěrečná 

třetina tak dnes působí dojmem poznámkového bloku. V této části knihy se navíc nacházejí 

ještě další zápisy, které se svým obsahem ze struktury ostatních kapitulních rejstříků zcela 

vymykají. Je to list mistra Adama z Nežetic z roku 1408 oznamující výsledek výběru 

svatohavelského úroku v Lahovicích, seznam sakristánových vydání během roku 1363 na 

různé potřeby pro kostel a odkaz novoměstského měšťana Staňka na věčné světlo v kapli 

sv. Václava z roku 1367.451 

Rejstříky pražské kapituly ovšem nepostrádají pouze věcné rubriky, ale většinou 

v nich nejsou používány ani další prostředky, které by mohly orientaci v záznamech 

usnadnit. Nepřetržitě běžící zápisy o příjmech a vydáních vážících se k různým termínům a 

kategoriím kapitulních majetků jsou obvykle členěny pouze o málo výraznějšími nadpisy. 

Zatímco písaři rejstříků 27/2452 a 28/1,453 pokud jednolitý sled účetních záznamů vůbec 

nějak členili, vystačili obvykle pouze s vepsáním letopočtu na počátku nového 

kalendářního roku. Tak v rejstřících 8/1 a 27/1 nadpisy pravidelně uvozují období 

vymezená svátky sv. Jiří a sv. Havla, během nichž byly rozdělovány každodenní porce, a 
                                                           

447 Dva subjektivně stylizované zápisy (Tamtéž, cod. 27/2, fol. 2r, 9r) dokládají, že vlastním pisatelem těchto 
pasáží byl Jan z Malešic, někdejší dlouholetý písař v papežské kanceláři (Series, s. 56, č. 441, 1385–1403). 
Právě tato zkušenost se patrně promítla do promyšleného rozvržení jím vedeného rejstříku. 
448 Od 6. března 1409 jsou jako noví divisoři uváděni Václav Knoblouch a Velislav z Boru (Tamtéž, cod. 
27/1, fol. 47rv). 
449 Některé z nich se ve stejném období nárazovitě objevují v cod. 27/1. Kromě úroku z Týnského dvora to 
jsou příjmy z kapitulních lesů, stříbrných dolů u Kutné Hory a ofěry. 
450 Tamtéž, cod. 8/1, dodatečně vložené fol. 2r–3r (Lahovice); fol. 50r, 54r, 56v–57r a 58v (Týnský dvůr); 
fol. 42, 51, 52v, 53v, 55 a 57v (úroky z obediencí skládané na sv. Jiří a sv. Havla); fol. 50r, 52r, 54r, 56v a 58 
(postní obedience). 
451 Tamtéž, cod. 8/1, fol. 50v (Lahovice), 53r (sakristánova vydání), 54v (odkaz). 
452 V tomto případě nemám na mysli tituly uvádějící jednotlivé věcné rubriky, nýbrž nadpisy členící záznamy 
o splátkách proboštova platu. 
453 V některých letech se objevuje také nadpis uvozující postní porce. 
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také jednotlivé termíny podělování kanovníků, připadající na svátky Očišťování Panny 

Marie, sv. Jiří a sv. Havla. 

Ve snaze zpřehlednit své účetní záznamy někdy písaři výši peněžního obnosu 

odsadili od vlastního textu zápisu. Pravidelně je tento způsob záznamu užíván v rukopisech 

27/1,454 27/2455 a 28/1,456 zejména v případech, kdy písař jmenovitě rozepsal, komu porce 

kanovnického podělování nebo příspěvky na kápě a superpelice připadly. V ostatních 

případech záleželo spíše na pečlivosti písaře. Jinou pomůckou sloužící k rychlejší orientaci 

v knihách mohly být různé poznámky a přípisky po stranách zápisů, s nimiž se však téměř 

výlučně setkáváme pouze v rejstříku 8/1, kde obvykle upozorňují na nedoplatky. Většinou 

se jedná o jednoduché značky v podobě vodorovného tahu perem nebo křížku. 

Vedle formální stránky si přirozeně zaslouží pozornost také samotný obsah 

jednotlivých záznamů, jejichž informační hodnota je v závislosti na pečlivosti písaře a 

různém původu a účelu peněz vcházejících do společné pokladny velmi rozmanitá. 

Zatímco v některých případech tak může vést úspornost zápisů až k jejich mylné 

interpretaci, v jiných naopak příliš velká šíře zaznamenaných informací více méně 

znemožňuje jejich tabulkové zpracování. Ty nejstručnější zachycují kromě nezbytné datace 

pouze velikost přijatého obnosu a jeho původ, případně jméno osoby, která peníze do 

pokladny složila, nebo její funkci. U příjmů z oltářních nadání přitom všechny tyto údaje 

obvykle splývaly v jeden. V případě úroků z obediencí a Týnského dvora nebo 

proboštových příspěvků se naopak jednalo o čtyři různé údaje často doplněné o jméno 

prostředníka, který obnos do pokladny doručil. Nejzevrubnější zápisy potom sdělují celé 

spektrum informací počínaje jménem osoby, která dotčený důchod kapitule darovala,457 

přes výši nedoplatku včetně jeho zdůvodnění a detailní údaje o způsobu rozdělení částky 

mezi přítomné osoby458 až po jména divisorů a sakristána, kteří podělování provedli. 

 

                                                           

454 Všechna podělování kanovníků a ve většině případů také výběr příspěvků na práci na vinicích. 
455 Rozdělování proboštova příspěvku na kápě a superpelice. 
456 Rozdělování porcí financovaných z výnosu stříbrných dolů u Kutné Hory. 
457 Tento údaj je spíše výjimečný, týká se výhradně příjmu z aniversarijních nadání, kde obvykle splývá s 
osobou, za níž byla sloužena mše. 
458 Poměrně časté v případě každodenního podělování. V cod. 8/1 tak písaři obvykle zaznamenali, jaká část 
obnosu byla vyplacena služebníkům kostela, kolik připadlo na svíčky a ofěry a kolik kanovníkům. V cod. 
27/2 zase stržení čtvrtiny určené pro služebníky a potom velikost a počet vyplacených porcí. V cod. 28/1 
většinou pouze výši rozdělené částky, velikost celé kanovnické porce a jména nepřítomných. V případě 
kanovnického podělování (cod. 27/1 a zl. 12/18, 13/21) a rozdělování příspěvku na kápě (cod. 27/2) písaři 
obvykle vypsali jména všech podělovaných s výší vyplacené porce včetně případného zdůvodnění, proč byla 
její velikost snížena. 
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4. 7. Použitá účetní technika 

Z výše popsaného nepříliš praktického způsobu vedení účetních rejstříků je zřejmé, 

že správci společné pokladny při jejich sestavování vlastně žádnou účetní techniku 

nepoužívali. V knihách se tak neobjevuje oddělené vedení příjmů a výdajů ani účetní 

závěrka nebo alespoň nějaká revize na konci účetního období, známé ze soudobých účtů 

pokladníka pražského arcibiskupství a novohradského purkrabí.459 Knihy také nepracují 

s přenosem, jímž se převádí přebytek nebo schodek ze starého účtu na nový, respektive 

z jednoho účetního období do druhého. Dokonce i samotné početní operace s přijatými a 

vydanými částkami jako součty postupně složených či vyplacených obnosů a jejich 

rozpočítání na porce se v rejstřících vyskytují spíše výjimečně. Zmíněných znaků si 

povšiml již v 70. letech 20. století Rostislav Nový, který tehdy podobu účetních písemností 

pražské kapituly plným právem označil jako „zcela zvláštní“.460 Je ovšem třeba říci, že 

důvody tohoto stavu zřejmě netkvěly pouze v případné neznalosti pokročilejších účetních 

technik,461 ale zejména v principech vlastního hospodaření společné pokladny. Proto také 

nepokládám za smysluplné pokoušet se na tomto místě srovnávat v kapitulních rejstřících 

užívaný systém vedení účtů s principy známými ze soudobých účetních písemností 

vrchnostenských nebo městských kanceláří.462 

Na základě dosavadního průzkumu rejstříků se totiž zdá, že alespoň v případě 

každodenních porcí byly přijaté peníze obvykle ihned vydány a k aktivnímu zůstatku 

v pokladně buď nesměřovalo nic, nebo jen velmi málo. Z toho důvodu se také v rejstřících 

nikde nevyskytují převody zůstatků ani součty percept či distribut. Obdobný stav ostatně 

konstatoval R. Nový v případě berních rejstříků a knih městských počtů, kde k zavádění 

vyúčtování dochází teprve ve druhé polovině 15. století v souvislosti s odděleným vedením 

knih příjmů a vydání.463 Jedinou výjimku z tohoto pravidla představuje rejstřík 27/1. 

V některých termínech totiž byly platy od nájemce Týnského dvora nebo úroky 

z obediencí skládány dodatečně v několika splátkách během delšího časového období, což 

                                                           

459 Srov. úvodní studie k edicím těchto písemností – VÁCLAV CHALOUPECKÝ, Účet pokladníka arcibiskupství 
pražského z let 1382–83, Praha 1912 (= Historický archiv 37), s. 5–17; JOSEF ŠUSTA, Purkrabské účty 
hrabství Novohradského 1390–1391, Praha 1909, s. 5–24. 
460 R. NOVÝ, Finanční písemnosti, s. 51, pozn. 19. 
461 Tomuto předpokladu nasvědčují dva jednorázové účty z let 1404 a 1405 sestavené kanovníky vyslanými 
na jednání do Kutné Hory. V jejich úvodu jsou nejdříve vyčísleny finanční prostředky, které jim byly 
vyplaceny sakristánem, a posléze velmi detailně rozepsány výlohy připadající na jednotlivé dny uskutečněné 
cesty, včetně jejich dílčích součtů. V závěru účtů je potom připojeno celkové vyúčtování nákladů (J. 
ČELAKOVSKÝ, Klášter sedlecký, s. 117–124). 
462 Srov. shrnující studie R. NOVÉHO Finanční písemnosti, zejména s. 49–55 a Městské finanční knihy doby 
předhusitské a husitské, Zápisky Katedry českých dějin a archivního studia 4, 1960, s. 29–41. 
463 TÝŽ, Městské finanční knihy, s. 35, 37–38. 
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by mohlo vnést do záznamů zmatek. V těchto případech proto písaři považovali za vhodné 

připojit k zápisu o poslední splátce také údaj o celkové výši složeného obnosu (summa 

nebo summa summarum),464 nebo dokonce sumární vyjádření všech peněz přijatých 

v daném termínu (summa perceptorum).465 S podobnými součty se lze setkat i na několika 

místech rejstříku 8/1,466 jehož autoři ovšem nikdy nesčítali více než dvě položky (splátky 

úroku z Týnského dvora a postní obedience). 

Příklady součtů postupně složených a vyplacených obnosů či porcí:467 

12/18, f. 1r úrok sv. Havel 248 sex. 16½5 gr. 267 sex. 17 gr. 

12/18, f. 1v porce služebníkům 24 sex. 46 gr. 24 sex. 46 gr. 

12/18, f. 5r úrok sv. Jiří 202 sex. 54 gr. 270 sex. 29 gr. 

12/18, f. 6v porce služebníkům 24 sex. 46 gr. 24 sex. 46 gr. 

13/21, f. 3r Týnský dvůr 62½ sex. 62½ sex. 

8/1, f. 50r Týnský dvůr 68 sex. 9 gr. 68 sex. 9 gr. 

8/1, f. 50r postní obedience 42 sex. gr. 42 sex. gr. 

8/1, f. 52r postní obedience 25 sex. gr. 25 sex. gr. 

8/1, f. 56v Týnský dvůr 70 sex. gr. 70 sex. gr. 

8/1, f. 58r postní obedience 67 sex. 3 gr. 67 sex. 3 gr. 

27/2, f. 32v kapitulní lesy 63 gr. 61 gr. 

Mimo to jsou v rejstřících občas zachyceny i různé početní operace s přijatými a 

vydanými částkami, při nichž se písaři nezřídka nevyvarovali různých pochybení. Jsou to 

zejména rozcházející se údaje o výši vybraného obnosu a počtu a velikosti rozdělených 

porcí. Při malé frekvenci těchto součtů v knihách468 je však obtížné posoudit, zda se 

jednalo o skutečné početní chyby nebo spíše vědomé zaokrouhlování v řádech několika 

grošů, které mělo početní operaci usnadnit. 

Příklady rozdělení složeného obnosu na porce a dalších operací:469 

12/18, f. 1v příspěvek na kápě 203 sex. 31 gr. 28*(8 s. 4 gr.)=225 sex. 52 gr.470 

12/18, f. 5r porce z úroku sv. Jiří 202 sex. 54 gr. 32*(5 sex. 49 gr.)=186 sex. 8 gr. 

13/21, f. 1r porce z důlních výnosů 23 sex. 10 g. 27½5*49 gr.=22 sex. 47½ gr. 

                                                           

464 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 13r, 22r, 29r, 36r, 44r, 48r (součet rozdělených porcí), 59r, 65r. 
465 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 49v, 51v, 59v (summa perceptorum huius medii anni pro temino s. Galli ). 
466 Tamtéž, cod. 8/1, fol. 50r, 52r, 56v, 58r. 
467 Nejdříve je uvedena velikost obnosu určeného k rozdělení, potom kontrolní výpočet. Ten je tvořen buď 
prostým součtem vyplacených porcí nebo součinem velikosti porce a jejich počtu. 
468 Příklady z cod. 27/1 viz M. MAŘÍKOVÁ , Registrum acceptorum, s. 308; ostatní v níže uvedené tabulce. 
469 Nejdříve je uvedena částka z citovaného pramene, potom kontrolní součet. 
470 Z částky 203 kop 31 gr. bylo rozděleno 28 porcí po 8 kopách a 4 gr. 
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13/21, f. 1v porce z důlních výnosů 66 sex. 29 gr. rozděleno 66 sex. 15½ gr. 

13/21, f. 1v porce z důlních výnosů 56 sex. 47 gr. rozděleno 56 sex. 57 gr. 

13/21, f. 7r odčítání 22 sex. 37 gr. 26 s.–3 sex. 17 gr.=22 sex. 43 gr. 

8/1, f. 42rv porce z úroku sv. Jiří 243 sex. 38 gr. rozděleno 194 sex. 37 gr. 

8/1, f. 57v porce z úroku sv. Jiří 180 sex. gr. rozděleno 179 sex. 46 gr. 

28/1, f. 37r porce z důlních výnosů 25 sex. 3 gr. rozděleno 22 sex. 46 gr. 

28/1, f. 39rv porce z důlních výnosů 22 sex. 16 gr. rozděleno 19 sex. 40 gr. 

28/1, f. 39v porce z Týnského dvora 12 sex. rozděleno 21½ sex. 

28/1, f. 40r příspěvek na kápě 26 sex. 40 gr. rozděleno 24 sex. 40 gr. 

28/1, f. 41r porce z důlních výnosů 23 sex. 27 gr. rozděleno 20 sex. 18 gr. 

28/1, f. 41v porce z důlních výnosů 22½ sex. rozděleno 19 kop 48 gr. 

28/1, f. 43v porce z důlních výnosů 8 sex. 4 gr. rozděleno 11 sex. 19 gr. 

28/1, f. 45r porce z důlních výnosů 14 sex. 11 gr. rozděleno 12 sex. 25 gr. 

28/1, f. 48r příspěvek na kápě 18 sex. 40 gr. rozděleno 18 sex. 1 gr. 

 

Zaokrouhlování v řádech grošů bylo zachyceno například v týdenních účtech stavby 

chrámu sv. Víta, účtu pokladníka pražského arcibiskupství a účtech novohradského 

purkrabí.471 Editoři přitom shodně konstatují, že jestliže písař někde ubral, tak jinde zase 

přidal, takže se ve výsledku tyto rozdíly vyrovnaly. V případě kapitulních rejstříků lze tuto 

hypotézu alespoň zčásti ověřit na příkladu záznamů o rozdělování každodenních porcí 

v cod. 27/2. Kontrola zde uvedených údajů jednoznačně ukázala, že složená částka se ani 

v jednom z termínů nerovnala obnosu následně vydanému na porce.472 Bezchybný výpočet 

čtvrtiny (pro quarta, deducta quarta) náležející služebníkům kostela přitom přesvědčivě 

dokládá, že se nejednalo o početní chyby, nýbrž vědomé zaokrouhlování. Tento postup byl 

nepochybně motivován nemožností dané částky beze zbytku rozdělit mezi přítomné 

duchovní. Vzhledem k tomu, že k podobným podělováním docházelo několikrát do týdne 

to ostatně ani nebylo nutné. Podle mého názoru tedy divisoři částky vědomě 

zaokrouhlovali a přebytky ukládali do společné pokladny, aby jimi potom v případě 

potřeby v některém z dalších termínů navýšili obnos určený k rozdělení. Tomuto 

předpokladu ostatně vedle existence „dílčích součtů“ v cod. 28/1 (viz níže) nasvědčují také 

                                                           

471 Srov. MAREK SUCHÝ, Solutio hebdomadaria pro structura templi Pragensis. Stavba Svatovítské katedrály 
v letech 1372–1378. Díl 1, Castrum Pragense 5, 2003, s. 8; V. CHALOUPECKÝ, Účet pokladníka 
arcibiskupství pražského, s. 8; J. ŠUSTA, Purkrabské účty hrabství Novohradského, s. 10. 
472 K výkyvům přitom docházelo oběma směry. 
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dvě zmínky zapsané divisory do rejstříku 27/2: V červnu 1408 bylo do pokladny uloženo 

16 grošů z kapitulních lesů,473 o něco později pak byla částka určená na každodenní 

podělování dotována 6 groši z téhož zdroje.474 

Příklady rozdělení složeného obnosu na porce v cod. 27/2:475 

2r postní porce 4 sex. gr. rozděleno 3 sex. 58 gr. 

2r quarta vicarii 1/4 ze 3 sex. 45 gr. 

2r postní porce 5 sex. 18 gr. rozděleno 5 sex. 1½ gr. 

5r každodenní porce 2 sex. gr. rozděleny 102 gr. 

5r pro quarta 7 sex. gr. 105 gr. 

5r každodenní porce 5 sex. 15 gr. 5 sex. 1½ gr. 

6r každodenní porce 60 gr. 33½*2=67 gr. 

6r příspěvek na kápě 17½ sex. rozděleno 17 sex. 

6r každodenní porce 2 sex. gr. 33½*4=2 sex. 14 gr. 

6v každodenní porce 2 sex. gr. 30+(31*2)=92 gr. 

7v každodenní porce 3 sex. 56 gr. 59+(26*5)=3 sex. 55 gr. 

7v každodenní porce 100 gr. 25+(24*3)=97 gr. 

8v každodenní porce 110 gr. 27½+(30*3)=117½ gr. 

9r každodenní porce 120 gr. 30+(30½*3)=121½ gr. 

9r každodenní porce 100 gr. 25+(26*3)=103 gr. 

9v každodenní porce 9 sex. gr. 135+(33½*12)=8 sex. 57 gr. 

9v každodenní porce 70 gr. 17½+(31½*2)=80½ gr. 

10r každodenní porce 13 sex. 195+(28½*20)=12 sex. 45 gr. 

10r postní porce 4 sex. gr. 34*7=3 sex. 58 gr. 

13v příspěvek na kápě 26 sex. 40 gr. rozděleno 25 sex. 55½ gr. 

14r porce na superpelice 17 sex. 36 gr. rozděleno 16½ sex. 

15v příspěvek na kápě 26 sex. 40 gr. rozděleno 25 sex. 26 gr. 

16v příspěvek na kápě 26 sex. 40 gr. rozděleno 25 sex. 56 gr. 

17r porce na superpelice 17 sex. 36 gr. rozděleno 16 sex. 26 gr. 

25r porce Týnského dvora 5 sex. gr. 34*9=5 sex. 6 gr. 

25r porce Týnského dvora 90½ sex. gr. 31½*163=85 sex. 34½ gr. 
                                                           

473 APH, f. AMK, cod. 27/2, fol. 32v (residuos 16 gr. posuimus in communi). 
474 Tamtéž, cod. 27/2, fol. 32v (et addidimus 6 gr. de remanenciis). 
475 Nejdříve uvedena velikost složeného obnosu, potom výsledek kontrolního výpočtu. Obvykle se jedná 
pouze o součin velikosti porcí a jejich počtu. V některých případech byla z částky před jejím rozdělením ještě 
stržena čtvrtina pro služebníky kostela. 
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29r 1/10 z důlních příjmů 1/10 z 332 gr. 390 gr. 

29r porce z důlních příjmů 4 sex. gr. 24+(28*7)=3 sex. 40 gr.476 

32v deducta quarta 1/4 z 5 sex. 24 gr. 81 gr. 

32v porce z kapitulních lesů 112+6=118 gr. 28+(30½*3)=119½ gr.477 

 

Za jediný progresivní prvek účetních rejstříků pražské kapituly tak lze považovat 

snad jen uvádění „dílčích součtů“ (summa) na koncích jednotlivých folií, které se objevuje 

v cod. 27/1 v zápisech z let 1393–1396.478 Velikost zaznamenaných částek479 přitom 

vylučuje, že by se mohlo jednat o sumární vyjádření složených obnosů. S největší 

pravděpodobností čísla udávají, kolik peněz bylo po rozdělení porcí mezi účastníky 

pobožnosti uloženo do společné pokladny. Každý z těchto součtů se sice vztahuje pouze 

k foliu, na němž je uveden a částky z jednotlivých folií se k sobě nepřičítají. V přibližně 

ročních intervalech jsou ovšem doplněny „bilančním součtem“ (summa summarum),480 

který sumarizuje aktivní zůstatek za celé předchozí období. Tyto roční zůstatkové bilance 

se sice ani v jednom případě přesně neshodují se sumou dílčích součtů, jejich srovnání 

však významně limituje velmi obtížná čitelnost těchto položek. 

Bilanční součty v cod. 28/1:481 

1r–7v 30. 9. 1393–20 9. 1394 (ante) 18 sex. 1 gr. 13 sex. 28½5 gr. 

8r–16r 20. 9. 1394–30. 9. 1395 16 sex. 28 gr. 17 sex. 23 gr. 

16v–21v 7. 10. 1395–25. 3. 1396 7 sex. 50 gr. 7 sex. 51 gr. 

 

Ve srovnání se soudobými účty pokladníka pražského arcibiskupa a novohradského 

purkrabí se tak „účetní metoda“ správců společné kapitulní pokladny může na první pohled 

jevit jako překvapivě primitivní. A to zejména při vědomí, že pražská kapitula 

představovala významnou, movitou instituci, jejíž členové byli ve srovnání s běžnou 

populací nadprůměrně vzdělaní482 a někteří z nich disponovali také zkušenostmi 

z arcibiskupské nebo dokonce papežské kanceláře. Oddělené vedení příjmů a vydání, 

                                                           

476 Z částky byla nejdříve stržena 1/10 pro služebníky kostela. 
477 Ze složené částky 112 gr. byla sražena 1/4 pro služebníka kostela, zbytek byl po přidání 6 gr. z pokladny 
rozdělen na 30½ porce po 3 gr. 
478 APH, f. AMK, cod. 28/1, fol. 1r–24v. 
479 Dotčené částky se pohybují v rozmezí od několika grošů po asi 2½ kopy grošů. 
480 Tamtéž, cod. 28/1, fol. 7v (před 20. 9. 1394), 16r (30. 9. 1395), 21v (25. 3. 1396). Půlroční interval 
posledního bilančního součtu zřejmě souvisí se změnou písaře rejstříku. 
481 Nejdříve uvedeny částky z citovaného pramene, potom kontrolní součty. 
482 Předpokládané vzdělání kapitulních sakristánů a divisorů bylo ovšem zaměřeno zcela jiným směrem, než 
jaký představuje vedení natolik účelových písemností, jakými účty beze sporu jsou. 
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členění jejich různých typů do rubrik nebo závěrečné vyčíslení zůstatku ve společné 

pokladně písaři kapitulních účtů vesměs nepoužívali. Hlavní příčina tohoto stavu však 

zřejmě spočívala ve specifickém systému hospodaření kapituly. V jeho rámci 

nepředstavovaly analyzované účetních rejstříky prostředek ke zjištění čistého zisku 

z různých důchodů pražského kostela nebo sestavení závěrečného účtu pro děkana 

kapituly.483 Jejich zřejmě jedinou funkcí byla průběžná evidence každodenních příjmů a 

vydání společné pokladny. Primárním účelem této složky kapitulního hospodářství přitom 

nebylo docílení co nejvyšších příjmů ze spravovaných statků, ale spíše podpora vyšší 

účasti kanovníků na liturgickém životě pražského kostela a soudržnosti jeho kléru jako 

celku. A právě tomuto hledisku také byla plně podřízena vnější forma dochovaných 

účetních písemností. 

 

4. 8. Místo účetních rejstříků v kontextu dalších hospodářských písemností pražské 

kapituly 484 

I přes nespornou unikátnost představeného souboru by bylo chybou považovat výše 

popsané rukopisy za solitéry. Účetní rejstříky pražské kapituly neexistovaly ve 

vzduchoprázdnu, nýbrž tvořily integrální součást celého spektra nedochovaných 

písemností, které vznikaly za účelem správy důchodů vcházejících do společné pokladny. 

Na základě kapitulních statut, některých dokumentů obsažených v samotných rejstřících a 

mechanismů podělování lze ovšem systém těchto deperdit alespoň zčásti rekonstruovat, a 

to včetně některých správních postupů, které se v rejstřících přirozeně odrážejí. 

Budeme-li postupovat od obecných pravidel správy kapitulních majetků 

k písemnostem zachycujícím dílčí kroky spojené s podělováním, je přirozeně třeba na 

prvním místě zmínit statuta, která jako základní norma regulovala veškerý život kléru 

pražského kostela včetně jeho finančních aspektů. Vzhledem ke svému zaměření na 

kapitulu jako celek sice statuta zmiňují společnou pokladnu pouze na okraj jiných 

záležitostí, obecná pravidla týkající se kapitulního hospodaření však zcela stranou 

ponechat nemohla. Primárním předpokladem fungující správy jakýchkoli statků a důchodů 

je beze sporu dobrý přehled o jejich aktuálním stavu, který zároveň umožňuje odhadnout 

                                                           

483 Je otázkou, zda něco takového vůbec bylo v rámci pražské kapituly zvykem. Statuta pouze zcela obecně 
zmiňují, že o kapitulní majetek má pečovat probošt (Statuta, s. 7–8). V době jeho nepřítomnosti by však tato 
starost nepochybně připadla děkanovi. Jakousi účetní revizi sice lze předpokládat přinejmenším při 
příležitosti výměny na postu sakristána a divisorů, také o ní však dochované prameny mlčí. 
484 Tato kapitola je přepracovanou verzí vybraných pasáží mého článku Účetní rejstříky a další písemnosti, 
in: (edd.) Z. HOJDA – H. PÁTKOVÁ , Pragmatické písemnosti v kontextu správním a právním, s. 81–91. 



 85 

z nich plynoucí výnosy pro centrální pokladnu. Ve statutech pražské kapituly je tento 

správní požadavek obsažen v nařízení o povinnosti všech prelátů, kanovníků a služebných 

duchovních pražského kostela věrně a pravdivě pod přísahou do měsíce od přijetí úřadu 

sepsat inventář příjmů a movitých věcí jejich beneficia a jeho kopii odevzdat kapitule, 

respektive děkanovi.485 Zvlášť pak toto nařízení statuta opakují ještě pro obedienciáře a 

kustoda se sakristánem, což ukazuje, jak velký význam byl těmto statkům přikládán. 

Správci obediencí měli přísežně stvrzený písemný seznam všech příjmů obedience i 

s melioracemi svého předchůdce podat dokonce do 14 dnů od ujmutí se jejich správy.486 

S výjimkou Podlahou a Šittlerem vydané řady inventářů svatovítského pokladu uloženého 

v sakristii kostela487 se sice žádný z těchto soupisů nedochoval. Nicméně právě jejich 

příklad podle mého názoru přesvědčivě dokládá, že nařízení statut o soupisech kapitulního 

majetku byla alespoň částečně dodržována. Nelze přitom vyloučit ani možnost, že noví 

správci kapitulních majetků pouze doplňovali inventáře vyhotovené jejich předchůdci,488 

případně své povinnosti učinili zadost prohlášením, že k žádným změnám nedošlo.489 

I přes existenci takových inventářů však nepovažuji za příliš pravděpodobné, že by 

správci společné pokladny při přijímání povinných plateb kontrolovali jejich výši právě 

podle těchto zřejmě dosti podrobných seznamů.490 Při velkém množství obnosů, které se 

v pokladně scházely především v době kolem svátků sv. Jiří a sv. Havla, by totiž přemíra 

informací mohla být kontraproduktivní a vnést do věcí zmatek. Předpokládala bych tedy 

spíše nějaký stručný výtah z těchto „majetkových přiznání“, který mohli mít příslušní 

úředníci stále po ruce. Takovému účelu mohla sloužit buď kniha obsahující seznam všech 

kapitulních statků doprovozený přesným výčtem finančních povinností jejich správců vůči 

kapitule, nebo prelimináře platů vepsané přímo do rejstříku, kam sakristán a divisoři 

zanášeli z nich uskutečňovaná podělování. 

Podobné stručné seznamy různých kapitulních majetků pocházející z období 

2. poloviny 14. a 1. poloviny 15. století se dochovaly v cod. 9, který byl ovšem, jak 

prokázal V. V. Tomek, primárně sestaven pro účely výpočtu papežského desátku.491 

                                                           

485 Statuta, s. 22, 31–32. Podobně tomu bylo také v olomoucké kapitule, jejíž statuta nařizovala duchovním 
během tří (v případě biskupa šesti) měsíců vyhotovit inventář majetků a důchodů náležejících k jejich nadání. 
Všechny soupisy měly být následně uloženy do sakristie (Statuten, s. 204–205, 206, 209, 214). 
486 Statuta, s. 25. 
487 A. PODLAHA –  E. ŠITTLER, Chrámový poklad u sv. Víta, s. I–CII. 
488 Podobným způsobem byly vedeny soupisy příjmů prebend a oltářů dochované v cod. 9. 
489 Za upozornění na tuto možnost děkuji prof. Z. Hledíkové. 
490 Statuta totiž výslovně předepisují uvést omnes fructus, redditus et proventus oboedientiae una cum 
omnibus et singulis meliorationibus (Statuta, s. 25). 
491 Srov. předmluvu k edici (RDP, s. 8). 
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Rukopis obsahuje jednak urbář pražského proboštství,492 dále několikeré soupisy příjmů 

prebend493 a nakonec také tři seznamy nadání a břemen váznoucích na jednotlivých 

oltářích v chrámu sv. Víta.494 Nahodilé zmínky o jakési reguli,495 na níž se odvolávají 

některé záznamy o každodenním podělování z let 1364–1371, 1396–1399 a 1408, nicméně 

jednoznačně dokládají, že podobná pomůcka pro vnitřní potřebu správců společné 

pokladny skutečně existovala. K témuž účelu mohla být do určité míry využívána také 

nekrologia496 a starší účetní záznamy. Naznačuje to alespoň sakristánovo konstatování 

z května 1364, že podle starého rejstříku by někteří obedienciáři měli odvádět vyšší platy 

než v současnosti.497 Zatímco první typ písemnosti je doložen pouze jako deperditum, 

preliminář platů se v kapitulním archivu dodnes nachází. Jedná se seznam úroků, které 

mají být o svátcích Očišťování Panny Marie, sv. Jiří a sv. Havla odváděny do společné 

pokladny ze 14 obediencí a Týnského dvora.498 Bez zajímavosti jistě není ani fakt, že tento 

preliminář je dílem téže písařské ruky, která do rejstříku zaznamenala platy vybrané 

z těchto obediencí ve svatojiřském termínu roku 1396. Netřeba tedy pochybovat o tom, že 

se jednalo o interní pomůcku sloužící při přijímání úroků, vepsanou do knihy přímo 

některým ze správců pokladny. 

Podobnou funkci jako zmíněný preliminář ovšem ve vztahu k dalším kategoriím 

kapitulního majetku mohla plnit jednak již výše zmíněná statuta499 a jednak fundační 

listiny oltářních beneficií a zádušních nadání.500 V obou typech pramenů je navíc 

specifikována nejen výše platů odváděných do společné pokladny – ať už se jedná o přesný 

                                                           

492 APH, f. AMK, cod. 9, fol. 1r–4r; edice DRC, s. 302–308. 
493 U každé prebendy je uvedeno, jak je dotována a obvykle také jméno kanovníka, který ji spravuje, nebo 
úřad, který v rámci pražského kostela zastává (Tamtéž, cod. 9, fol. 5, 6, 39, 40r, 47r). Neúplná edice zápisů 
bez výše příjmů a jmen kanovníků viz V. V. TOMEK, Základy 4, s. 110–111. 
494 APH, f. AMK, cod. 9, fol. 7v–10v, 33, 40v–43r, edice V. V. TOMEK, Základy 4, s. 108–109 a 114–115. 
495 APH, f. AMK, zl. 13/21, fol. 3r–4v (prout in regula continetur); cod. 8/1, fol. 4v, 6v, 7v, 11r, 12r, 13r, 
17rv, 18r, 21v, 23r, 24r, 30r, 36rv, 38r, 39v, 44v (prout in regula dicit), 45r, 46v, 49r; cod. 28/1, fol. 25v 
(1396), 34r (1397), 46v, 47v, 49v (1398), 57v, 59r (1399); cod. 27/1, fol. 12r (1401); cod. 27/2, fol. 7v 
(1408). 
496 Kapitulní cod. 18 uvádí u jednotlivých aniversárií poměrně často také výši ročního platu a velikost podílů 
náležejících různým kategoriím duchovních pražského kostela. 
497 APH, f. AMK, zl. 13/21, fol. 7r (sed ex antiquis registris inveni, quod reponebantur 33 sex. […] debuit 
reponere 15 sex. iuxta scripturam antiqui registri); cod. 8/1, fol. 1v (in antiquo registro sunt 6 mar. graves). 
498 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 1r. Edice rejstříku viz M. MAŘÍKOVÁ , Registrum acceptorum, s. 314–442. 
499 Jedná se zejména o břemena váznoucí na nadáních prelatur a platy odváděné z obediencí (blíže viz 
kapitoly 3. 2. 3. a 3. 2. 7.). 
500 Blíže viz kapitola 5. 1. 4. věnovaná příjmům z aniversarijních nadání. 
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obnos501 nebo poměrnou část z výnosu svěřených majetků502 – ale také způsob, jakým má 

být příslušná částka rozdělena mezi členy kostela503 a někdy dokonce i velikost porcí.504 

Během samotného výběru platů do společné pokladny a jejich následného rozdílení 

mezi členy kostela pravděpodobně vznikala celá řada dalších písemností – kvitance, 

zdůvodnění nedoplatků, přehledy rezidujících, různé účetní záznamy přechodného 

charakteru a konečně samotné knihy, kam správci pokladny zanášeli všechny příjmy a 

uskutečněná vydání. S výjimkou souboru účetních rejstříků se ovšem i vzhledem k jejich 

omezené časové platnosti žádný z těchto dokumentů v kapitulním archivu nedochoval. 

Používání kvitancí505 je podle mého názoru třeba předpokládat zejména v případech, 

kdy předepsaný obnos neskládal do společné pokladny přímo správce příslušných 

důchodů, ale jím pověřený prostředník. Takový postup je přitom doložen nejen u 

kanovníků (jiný kanovník, vikář nebo prokurátor), ale také probošta (viceprobošt, 

prokurátor) a oltářníků.506 Za takových okolností potom správci pokladny pravděpodobně 

pro prostředníka, který za svěřený obnos odpovídal, vyhotovili nějaké písemné potvrzení o 

jeho doručení. Žádná taková písemnost se ovšem, pokud je mi známo, v kapitulním 

archivu nedochovala. 

Používání dalšího typu písemnosti úzce souviselo přímo s článkem kapitulních statut 

týkajícím se trestů pro nedbalé plátce. Ten výslovně říká, že jestliže kanovník ze svěřeného 

statku neodvede peníze do sakristie tři dny před určeným termínem a zároveň to do 

patnácti dní kapitule rozumně nezdůvodní, má mu být obedience odňata a on se stane 

nezpůsobilým k nabytí jakékoli další.507 Z citovaného ustanovení tedy jasně vyplývá, že 

pokud některý z členů kapituly nemohl stanovený plat složit v daném termínu a v plné 

výši, bylo třeba tuto skutečnost řádně vysvětlit. Zejména v případech, kdy se dotčený 

kanovník dočasně zdržoval mimo Prahu, lze přitom odůvodněně předpokládat, že se tak 

opět dělo písemnou formou. Takový typ písemnosti představuje list mistra Adama 

z Nežetic, v němž oznamuje neradostnou bilanci výběru svatohavelského úroku 

                                                           

501 Tento způsob se týká většiny kapitulních důchodů včetně proboštova příspěvku ve prospěch kapituly. 
502 Jedná se o obedience, z jejichž výnosu správci odváděli 6/7 do společné pokladny. 
503 Statuta tak například říkají, že čtvrtina ze zádušních nadání má být vynaložena na porce služebných 
duchovních kostela (Statuta, s. 28; Několik statutů, s. 21). 
504 Podrobné instrukce v tomto směru obsahují zejména donační listiny některých zádušních nadání (srov. 
kapitoly 5. 1. 4. a 5. 2. 1. 2.). 
505 Vzory soudobých kvitancí vystavených královskou a arcibiskupovou kanceláří viz Summa Cancellariae 
(Cancellaria Caroli IV.). Formulář král. kanceláře české XIV. století, (ed.) F. TADRA, Praha 1895, s. 172–
173, a Cancellaria Arnesti. Formelbuch des ersten Prager Erzbischofs Arnest von Pardubic, (ed.) TÝŽ, Wien 
1880, s. 263–264, 280–281 a 300. 
506 Konkrétní doklady jsou citovány v kapitolách 5. 1. 1., 5. 1. 2. a 5. 1. 4. 
507 Statuta, s. 25–26. J. K. VYSKOČIL, Arnošt z Pardubic, s. 315, toto ustanovení mylně vztahuje prebendy. 
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v Lahovicích roku 1408.508 Dotčenou zprávu zřejmě kanovník zaslal spolu s částí platu po 

prostředníkovi (snad svém prokurátorovi) jako ospravedlnění svého dluhu vůči kapitule a 

sakristán ji následně vložil do rejstříku, kam již dříve zapsal také ostatní úroky odvedené 

z této vsi.509 Dodejme, že ačkoli nedoplatky z obediencí v rozmezí několika grošů až 2 kop 

rozhodně nebyly ojedinělé, jejich zdůvodnění jsou v rejstřících zaznamenána jen zřídka a 

ve výše zmíněné formě pouze v citovaném případě. 

Jednotlivé obnosy, které v různých termínech přicházely do společné pokladny, 

zanášeli její správci buď přímo do rejstříků vedených za tímto účelem, nebo nejdříve 

vyhotovili nějaké záznamy přechodného charakteru,510 a teprve když se v pokladně sešly 

všechny platy daného termínu, přepsali vše na čisto do příslušných knih. Takový postup 

lze prokázat v případě cod. 27/1511 a 28/1,512 kde bylo v některých případech porušeno 

jinak úzkostlivě dodržované chronologické pořadí zápisů. Vkládání záznamů do rejstříků 

až dodatečně za delší časové období, ať už na základě dodaných cedulí od správců 

jednotlivých důchodů, nebo zápisů provedených na nečisto na nějakou „makulaturu“ 

nasvědčují i další zjištění. Všechny ucelené tématické oddíly, které v ideálním případě 

mohou zahrnovat jak složení všech platů daného termínu, tak jejich následné rozdělení, 

tedy transakce uskutečněné v průběhu několika dní až týdnů (v případě proboštova 

příspěvku dokonce měsíců), jsou většinou psány stejným odstínem inkoustu, jednou rukou 

a navazují na sebe bez velkých vynechávek. Další indicií je existence některých chyb, 

které mohly vzniknout právě při přepisování. Mám na mysli případy, kdy se písař zřejmě 

přehlédl a prohodil pořadí zápisů nebo jména osob a obediencí, vzápětí si však svůj omyl 

uvědomil a nesprávný text škrtnul. 

Kromě dílčích cedulí, které bych považovala za nejpravděpodobnější předlohu 

záznamů v cod. 27/1 a 28/1, lze v této fázi samozřejmě pomýšlet ještě na další formy 

záznamů přechodného charakteru, a sice voskové tabulky a poznámky provedené přímo do 

libovolné knihy, která právě byla po ruce. Na využívání dílčích cedulí by mimo již dříve 

                                                           

508 APH, AMK, cod. 8/1, fol. 50v; edice F. GRAUS, Dějiny venkovského lidu 2, s. 555, č. 36. 
509 Jedná se o léta 1393–1408 (APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 2r–3v). V rejstříku jsou Lahovice několikrát 
označeny také jako prebenda, což se ovšem vzhledem k odváděným platům nezdá být pravděpodobné. 
510 K různým typům záznamů přechodného charakteru ve středověkém účetnictví srov. MARK MERSIOWSKI, 
Die Anfänge territorialer Rechnungslegung im deutschen Nordwesten. Spätmittelalterliche Rechnungen, 
Verwaltungspraxis, Hof und Territorium, Stuttgart 2000 (= Residenzenforschung 9), s. 300–305. 
511 Velmi markantně se tato skutečnost projevila u svatojiřského termínu roku 1411, kdy byly jednotlivé platy 
skládány a rozdělovány ještě v průběhu roku 1412, ale všechny transakce vztahující se k tomuto termínu jsou 
zapsány již před svatohavelským úrokem roku 1411. 
512 Jedná se o proboštův plat kapitule, jehož jednotlivé termíny jsou od r. 1397 zapisovány vždy pohromadě 
odděleně od ostatních příjmů. 
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uvedených indicií mohl poukazovat také útržek jakéhosi textu, vepsaný na lístku vloženém 

do cod. 27/1 mezi folii 71 a 72, a koneckonců i pamětní záznam sakristána Racka 

z Bířkova o vyplenění svatovítské sakristie roku 1420, vložený do téhož rejstříku o dvě 

folia dále. 

Jiným typem předběžného záznamu jsou poznámky učiněné přímo v knihách 

společné pokladny. Pomineme-li různé útržkovité a nečitelné přípisky na deskách, 

předsádkách a posledních foliích všech dochovaných účetních rejstříků, je v této 

souvislosti zajímavý především výběrčí rejstřík sakristána pražského kostela z let 1365–

1419, uložený pod sign. 8/2, na jehož prvních 16 foliích se mimo jiné dochovaly také 

záznamy o příspěvcích a výdajích na práce na kapitulních vinicích v Michli a na vrchu 

Petřín z let 1382 a 1393–1395513 a několik zápisů o majetkových ujednáních kapituly514 a 

pohledávkách u některých jejích členů.515 Podobné pasáže sestávající ze změti neorganicky 

včleněných věcně odlišných záznamů se ostatně nacházejí i v cod. 27/2 a 8/1. Zatímco se 

ovšem v prvním rejstříku jednalo o záměrné, promyšlené rozčlenění dotčené agendy do 

několika rubrik. Je vnější podoba cod. 8/1 místy připomínajícího jakýsi „poznámkový 

blok“ zřejmě dána tím, že sakristán Buzek na náhodně zvolená místa této knihy na 

přeskáčku zapisoval nejrůznější poznámky související se správou pokladny a zbývající 

volné listy pak v následujících letech zaplnili jeho nástupci chronologicky jdoucími 

záznamy o podělováních. 

Poslední typ písemnosti, jehož existenci je třeba v souvislosti s hospodařením 

společné kapitulní pokladny předpokládat, jsou záznamy o rezidenci jednotlivých členů 

pražského kostela. Základním předpokladem pro obdržení jakékoli porce totiž byla osobní 

účast na liturgickém životě kapituly, respektive na společných bohoslužbách. V případě 

každodenního podělování jistě nebylo nijak obtížné zjistit na počátku každého obřadu 

prostým pohledem do chóru kostela počet a osoby přítomných duchovních.516 U zbylých 

dvou typů porcí, které byly rozdělovány jednou týdně517 a třikrát ročně,518 by již ovšem 

                                                           

513 APH, AMK, cod. 8/2, fol. 1r–5r, 11r, 12r. 
514 Tamtéž, cod. 8/2, fol. 13v přijetí panoše z Rakovníka za nápravníka ve vsi Čistá a nařízení o sepsání 
příjmů obediencí s alodiálními dvory. 
515 Tamtéž, cod. 8/2, fol. 9r, 10r, 13r, 15v–16r. 
516 K tomuto bodu říkají statuta zcela jasně, že na porci z každodenního podělování má nárok jen ten, kdo se 
v daný den osobně zúčastní bohoslužby (Opravy a doplňky, s. 309–310). Za uznatelnou účast na obřadu se 
přitom považoval příchod v případě matutina před prvním žalmem, při mši před epištolou a při nešporách 
před druhým žalmem a setrvání až do konce mše (Několik statutů, s. 25). 
517 Jednalo se o podělování bílými chleby a ofěrami. V tomto případě měli kanovníci, vikáři a oltářníci dostat 
porci vyměřenou podle počtu dní strávených v daném týdnu při kostele (přičemž minimem byly 4 dny) – 
srov. listinu z 22. července 1407 (LE 7, s. 378–380, č. 153), k obětinám potom Statuta, s. 27. 
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správci pokladny pouze se svou pamětí vystačili asi jen stěží. I vzhledem k tomu, že není 

příliš pravděpodobné, že by rezidenci dodržovali všichni bez výjimky,519 je tedy třeba 

předpokládat existenci nějakých záznamů o rezidenci jednotlivých osob při kostele. Forma 

těchto pomůcek přitom mohla být velmi rozmanitá. Nejjednodušší možnou variantu 

představují přechodné záznamy vedené na dílčích cedulích nebo formou vrubovek. Takové 

řešení se ovšem zejména v případě podělování rozprostřených přes několikaměsíční období 

nezdá být příliš praktické. Další možností jsou různé pomocné poznámky činěné ad hoc na 

volné listy jiných kapitulních rukopisů520 nebo způsob uplatněný v cod. 28/1, na jehož 

prvních 24 foliích jsou pravidelně uváděna jména kanovníků, kteří kvůli své nepřítomnosti 

neobdrželi příslušnou porci každodenního podělování. 

Zrekapitulujeme-li na závěr zde podaný přehled písemností, které vznikaly 

v souvislosti se správou důchodů vcházejících do společné pokladny pražské metropolitní 

kapituly, nezbývá než konstatovat, že se až na několik výjimek jedná o přehled deperdit. 

Z celé široké palety dokumentů počínající inventáři požitků plynoucích ze svěřených 

statků přes prelimináře platů, kvitance pro prokurátory, listy zdůvodňující nedoplatky, 

poznámky o výběru peněz na dílčích cedulích, rejstříky shrnující výsledky výběru a 

podělování, přechodné záznamy o rezidenci jednotlivých členů pražského kostela až po 

normu stanovující pravidla pro všechny činnosti související se správou společné pokladny, 

přetrvala do dnešních dnů pouze kapitulní statuta, několik smíšených účetních rejstříků a 

listin. Přesto dochovaný soubor můžeme bez přehánění označit za unikátní – jednak díky 

jeho početnosti, která pro naše země v kategorii církevního velkostatku nemá srovnání, a 

jednak díky obsahové rozrůzněnosti, která zčásti nahrazuje právě ony ztracené písemnosti 

a pozornému čtenáři umožňuje alespoň v jednotlivostech rekonstruovat správní postupy, 

které se v rejstřících přirozeně odrážejí. 

                                                                                                                                                                                

518 Tzv. podělování kanovníků z důchodů 14 obediencí a Týnského dvora připadalo na svátky Očišťování 
Panny Marie (dále OPM), sv. Jiří a sv. Havla. Celá porce náležela pouze těm, kteří před podělováním konali 
při kostele rezidenci delší než 2 měsíce, ostatním pak byla porce zkrácena podle počtu týdnů, v nichž 
rezidenci dodržovali. Minimem však byl jeden měsíc před podělováním (Statuta, s. 26–27; Několik statutů a 
nařízení, s. 24–25). 
519 Dokládají to ostatně zkrácené porce kanovnického podělování zaznamenané v cod. 27/1 s poznámkou pro 
rata temporum (srov. kapitolu 5. 2. 3. 1.). 
520 Podobné poznámky se vyskytují i v rámci dochovaných účetních rejstříků, žádná z nich však nesouvisí 
s rezidencí. 
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5. Společná pokladna pražské metropolitní kapituly 

Než přistoupím k rozboru příjmů a vydání zachycených v rejstřících pražské 

metropolitní kapituly, je třeba se krátce zastavit u výrazu „společná pokladna“, použitého 

v názvu předkládané práce, a osvětlit jeho význam. Zmíněný termín sice nefiguruje ani ve 

statutech pražské metropolitní kapituly, ani v jejich opravách a doplňcích, přesto má své 

opodstatnění. Předběžná analýza účetních rejstříků totiž ukázala, že obsahují záznamy o 

nakládání s penězi pocházejícími z různých typů kapitulních majetků, které jejich správci 

v určených termínech odváděli ve prospěch kapituly jako celku. V souladu se statuty se 

jednalo o jistou část z výnosu beneficií (proboštství, nadání oltářů) a některých dalších 

majetků svěřených do správy kapitulního kléru (obedience, výnos stříbrných dolů), 

popřípadě osob stojících mimo okruh pražského kostela (Týnský dvůr). Tyto prostředky 

byly výslovně určeny k přerozdělení mezi členy kapituly dodržující rezidenci, služebné 

duchovní a k financování výdajů ve prospěch kapituly jako celku (např. práce na vinicích). 

Ve statutech je tato množina vydání opisována slovy pecunia communis, utilitas communis 

či obventiones ecclesiae communes,521 v účetních rejstřících naopak figurují výrazy jako 

divisoria, cista communis nebo cistula communis.522 

„Společná pokladna“ je tedy pracovní označení výseku kapitulního hospodaření, 

které spravovalo příjmy různého původu, jejichž prostřednictvím bylo zajišťováno jednak 

hmotné zabezpečení jednotlivých příslušníků pražského kostela, jednak uspokojování 

potřeb kapituly jako celku. Vzhledem k výše naznačeným rozdílům ve správě kapitulního 

majetku napříč Evropou přitom nebylo možné a ani účelné čerpat z analogií v sousedních 

zemích. Proto jsme spolu s prof. Hledíkovou zvolily uměle vytvořený název odvozený 

z dikce primárního pramene. 

Rozbor konkrétních zdrojů těchto příjmů a detailní popis mechanismů jejich 

přerozdělování jsou náplní následujících podkapitol. Na tomto místě proto postačí pouze 

stručná charakteristika těchto procesů: Vlastní správu pokladny523 vykonávali dva k tomu 

                                                           

521 Statuta, s. 13, 22, 39. 
522 APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 1r (camera, in qua pecunie communes dividuntur, que divisoria nuncupatur), 
54r; cod. 27/2, fol. 23r (cista communis); cod. 27/1, fol. 44v, 48v (cistula communi); cod. 28/1, fol. 42v 
(divisoria). 
523 Že divisoři kromě rozdělování porcí také přijímali platby a rozhodovali o dalších vydáních ze společné 
pokladny, dokládají četné záznamy v účetních rejstřících – APH, f. AMK, zl. 13/21, fol. 3r (1364: Item 
Andreas, altarista s. Dyonisii, reposuit 2 sex. et alias 2 sex. de mandato domini decani et dominorum 
divisorum de pecuniis quadragesimalibus sibi mutuavit […]); 7r (1364: Nota, quod domini divisores de 
predictis peccuniis dederunt […]); cod. 8/1, fol. 6r (1365: ego Buzko [sakristán] de mandato dominorum 
divisorum reposui […]), 42v, 55v, 56r, 56v, 57r, 58rv; cod. 28/1, fol. 28v, 34r (1397: de mandato domini 
Andree, divisoris), 38r, 53v, 59v. 
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určení úředníci označovaní jako divisoři (divisores (dominorum) canonicorum524 nebo 

častěji jen divisores). Skutečnost, že se jednalo o osoby volené na pravidelných kapitulách 

přímo ze středu kanovníků,525 přitom naznačuje, jak velký význam byl jejich činnosti 

přikládán. S výjimkou podělování vikářů kanovníků na sv. Jiří a sv. Havla526 ovšem 

kapitulní statuta o kompetencích divisorů mlčí. Jejich povinnosti tak lze rekonstruovat 

pouze díky dochovaným účetním záznamům, které si správci pokladny vedli. Divisoři 

přijímali příspěvky odváděné duchovními pražského kostela, dohlíželi na dodržování 

termínů plateb, předepsané výše platu a vynakládali prostředky společné pokladny na 

údržbu společného kapitulního majetku, propláceli vydání uskutečněná v zájmu kapituly a 

v určených dnech rozdělovali podle stanovených pravidel porce mezi rezidující kanovníky 

a ostatní příslušníky kostela. 

Divisoři kanovníků v letech 1366–1417: 

Konrád z Turnova (1366)527 

František Wigandův z Prahy (1366)528 

Beneš Oldřichův z Kobylis (březen 1397–[1398])529 

Ondřej Janův z Jevíčka (duben 1397–[1398], [listopad 1402]–květen 1403, červen 1406–4. 

březen 1408)530 

Heřman z Hustopečí (5. březen 1398–[1401])531 

Jaroslav z Pořešína (5. březen 1398–[1402])532 

Adam Benešův z Nežetic (květen 1401–[1402])533 

Václav Knoblouch ([listopad 1402]–1403, červen 1406–listopad 1406, 6. březen 1409–

listopad 1410)534 

                                                           

524 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 37r, 42v, 44v, 54v, 55r, 66v. 
525 Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní kapitula, s. 24. Všechny osoby, které jsou v účetních rejstřících 
označeny jako divisoři, zároveň držely kanovnickou prebendu. Srov. níže připojený seznam. 
526 Statuta, s. 40. 
527 APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 55v. Series, s. 26–27, č. 256; DP 5, s. 138. 
528 APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 55v; Series, s. 29, č. 271; DP 5, s. 139 (v l. 1362–1370 také děkanem 
kapituly Všech svatých). 
529 APH, f. AMK, cod. 28/1, fol. 28v (1397); cod. 27/1, fol. 3r (1397); Series, s. 45, č. 381; DP 5, s. 144. 
530 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 3r (1397), 18v (1402, není výslovně označen jako divisor), 20rv (březen 
1403), 37rv, 38v (1406), 40v, 41r (1407, není výslovně označen jako divisor), 41rv, 42v (1408); cod. 28/1, 
fol. 34r (1397); Series, s. 56, č. 444; DP 5, s. 149. 
531 APH, f. AMK, cod. 28/1, fol. 37r, 38r (1398), 53v (1399), 59v (s. d.); cod. 27/1, fol. 4r (1398), 8r (1399), 
9v, 10r (1400); Series, s. 51, č. 405; DP 5, s. 146. 
532 APH, f. AMK, cod. 28/1, fol. 37r (1398); cod. 27/1, fol. 4r (1398), 7r, 8r (1399), 10rv (1400), 13v (1401), 
18r (1402, není výslovně označen jako divisor); Series, s. 57, č. 453; DP 5, s. 150. 
533 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 13v (1401), 18r (1402, není výslovně označen jako divisor); Series, s. 68–
76, č. 488; DP 5, s. 153. 
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Jakeš Jinoch z Plzně (červen 1403–říjen 1405, říjen 1411–?)535 

Velislav Václavův z Boru (duben 1404–březen 1406, duben 1409–?, říjen 1411)536 

Jan Náz (7. březen 1408–[březen 1409])537 

Jan z Malešic (7. březen 1408–[březen 1409])538 

Mikuláš Henslův ze Sulejovic (listopad 1410)539 

Václav, farář v Kolíně (listopad 1412–listopad 1414)540 

Matěj z Bíliny (listopad 1412–únor 1416)541 

Ondřej z Českého Brodu (duben 1416–listopad 1417)542 

Správa pokladny přitom vyžadovala prakticky nepřetržitou přítomnost divisorů 

v sídle kapituly. K podělování totiž docházelo několikrát do týdne a některé platby 

(skládání nedoplatků, nepravidelné příjmy a vydání) nebylo možné přesně naplánovat. 

Pokud se tedy oba úředníci museli vzdálit, bylo zřejmě třeba stanovit jejich dočasného 

zástupce. Taková situace prokazatelně nastala před letními suchými dny roku 1408, kdy 

povinnosti divisorů během jejich třítýdenního pobytu v Olomouci vykonával kanovník 

Velislav z Boru.543 Zda se tak dělo na základě oficiálního pověření kapitulou včetně nároku 

na případnou odměnu544 nebo pouze na bázi dobrovolné výpomoci, ovšem nelze s jistotou 

říci. 

Také v případě oběhu peněz vcházejících do společné pokladny jsou naše znalosti 

výrazně limitovány sporými zmínkami v dochovaných pramenech. Příspěvky pocházející 

z různých typů majetku pražského kostela odváděli jejich správci v určených termínech do 

                                                                                                                                                                                

534 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 18v (1402), není výslovně označen jako divisor), 20v, 22v, 24r (1403), 37r, 
38v (1406), 47r (1409), 52v (1410), 55v (zesnulý); Series, s. 54, č. 427; DP 5, s. 148. 
535 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 20v, 22v, 24r (1403), 26r, 27r (1404), 29v, 31rv, 32rv (1405), 54v, 55r 
(1411); Series, s. 67–68, č. 487; DP 5, s. 153. 
536 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 25r (1404), 31r, 33v, 34v (1405), 36v (1406), 47v (1409), 55r (1411); 
Series, s. 65, č. 461; DP 5, s. 151. 
537 APH, f. AMK, cod. 27/1, 43r, 44v (1408); cod. 27/2, fol. 2r (1408). Series, s. 76–77, č. 494; DP 5, s. 153. 
538 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 43r (1408); cod. 27/2, fol. 2r (1408). Zároveň písař části cod. 27/2 (srov. 
subjektivně stylizované zápisy na fol. 2r, 9r); Series, s. 56, č. 441; DP 5, s. 137, 149. 
539 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 52v (1410); Series, s. 78, č. 505; DP 5, s. 154. 
540 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 60r (1412), 60v (1413), 63r (1414); Series, s. 54–55, č. 432. 
541 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 60r (1412), 60v (1413), 62v, 63r (1414), 65r (1415), 66v (1416); Series, s. 
78, č. 511; DP 5, s. 155. 
542 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 66v (1416), 70v (1417); Series, s. 77, č. 501; DP 5, s. 155. 
543 APH, f. AMK, cod. 27/2, fol. 5v (Nota ab illo die [...] fuerunt ambo divisores in Olomucz et in [nostra] 
absencia dominus Welislaus fecit officium pro nobis.). Koncem prosince téhož roku (25.–28. 12. 1408) pak 
do Olomouce odcestoval již pouze jeden z divisorů (Tamtéž, cod. 27/2, fol. 9r: A die s. Catharine sum absens 
ego Johannes, scolasticus, in Olomucz et non exerceri officium usque Innocentum.). 
544 Podle několika zmínek v účetních rejstřících dostávali divisoři za svou práci (pro labore eorum) i jakousi 
odměnu (APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 31r, 55v, 68r). 



 94 

sakristie,545 kde byla vedle dalších cenností pravděpodobně uložena také společná 

pokladna. Není přitom jisté, zda obnosy od plátců či jimi stanovených prostředníků 

přebírali výlučně divisoři nebo také sakristán, do jehož kompetence předměty 

přechovávané v sakristii spadaly.546 Zatímco statuta této otázce nevěnují pozornost, 

subjektivně stylizované záznamy547 v účetních rejstřících a občasné zmínky sakristánovy 

přítomnosti při podělování548 naznačují, že kompetence obou úřadů se v některých 

oblastech mohly do jisté míry překrývat. Jelikož však nemáme k dispozici žádný dobový 

seznam divisorů, nelze vyloučit ani možnost, že také sakristán byl k divisorům 

automaticky počítán.549 

Ačkoli označení divisor implikuje, že primárním úkolem těchto úředníků bylo právě 

rozdělování shromážděných financí mezi klérus účastnící se společné kapitulní liturgie, ani 

v tomto případě se pravděpodobně nejednalo o jejich výlučnou kompetenci. Na jedné 

straně je v účetních rejstřících několikrát výslovně zaznamenána přítomnost sakristána.550 

Na druhou stranu někdy docházelo k rozdělení obnosu přímo z rukou správce daného 

majetku. Prokazatelně se tak dělo při podělování z aniversarijních nadání, která se konala 

bezprostředně po skončení zádušní mše a často ho prováděl konkrétní oltářník. V těchto 

případech, kdy příslušný plat dokonce ani reálně nevešel do společné pokladny, tak funkce 

divisorů nespočívala v samotném fyzickém podílení kléru, nýbrž pouze v garantování jeho 

korektního průběhu. Vedle dohledu nad dodržením pravidel stanovených pro jednotlivé 

typy podělování,551 lze do této činnosti pravděpodobně zahrnout také rozpočítání příslušné 

částky mezi přítomné. Do samotné pokladny pak peníze fyzicky vešly pouze tehdy, pokud 

                                                           

545 V případě proboštova příspěvku a obediencí hovoří Arnoštova statuta výslovně o sakristii (Statuta, s. 10, 
26). Na totéž místo byly zřejmě skládány také příspěvky z ostatních typů majetku. 
546 Statuta, s. 31. 
547 K sakristánově aktivní roli srov. APH, f. AMK, zl. 12/18, fol. 1r (1358: ego Czstiborius ad officium 
sacristie ecclesiae Pragensis fui institutus et eodem anno census s. Galli ab infrascriptis dominis percepi); zl. 
13/21, fol. Ir (1359: portavit michi Cztiborio, sacriste); cod. 8/1, fol. 55v (1366: Et nota, quod de peccuniis 
predictis domini divisores [...] dedeverunt 24 sex. dividendas pro personis infrascriptis et primo ego Buzko, 
sacrista, dedi 3 sex. magistro Johannis, syndico capitulo Pragensis.); cod. 28/1, fol. 55v (1399: sequestrata 
est bursa domini Jaxonis de mandato domini sacriste ecclesiae Pragensis). 
548 Sakristán sice bývá v účetních záznamech uváděn jako třetí osoba zajišťující podělování (viz níže), ani 
jednou však není výslovně označen jako divisor. Přikláním se proto k názoru, že jeho přítomnost vyplývala z 
nutnosti zajistit přístup k pokladně uložené v sakristii. Z tohoto zorného úhlu se tedy nejednalo o třetího z 
divisorů, nýbrž o služebníka stojícího v určitém smyslu nad nimi. 
549 Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní kapitula, s. 18 a pozn. 125. 
550 APH, f. AMK, zl. 12/18, fol. 1r; zl. 13/21, fol. Ir; cod. 8/1, fol. 1r, 55v; cod. 27/1, fol. 3r, 4v, 7r, 8r, 10r, 
13v, 31rv, 60r, 63r. 
551 Především v případě aniversarijních nadání, kdy se výše podílů pro jednotlivé členy kostela řídila vůlí 
donátora, mohla být tato pravidla velmi rozmanitá (viz kapitola 5. 2. 1. 2.). 
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nebylo možné celou sumu beze zbytku rozdělit.552 Tento zčásti virtuální oběh financí může 

být zároveň příčinou toho, proč není společné pokladně v kapitulních statutech věnována 

téměř žádná pozornost. 

 

5. 1. Příjmy společné pokladny 

Příjmy společné pokladny lze z formálního hlediska rozdělit do dvou hlavních 

skupin, a sice na částky pravidelně odváděné správci jednotlivých typů majetku pražského 

kostela a různé nepravidelné, či spíše nepravidelně doložené platy pocházející buď 

z hospodaření na kapitulních statcích, nebo plynoucí do pokladny z vnějšku. Do první 

skupiny spadají příspěvky jednotlivých kategorií kléru pražského kostela ve prospěch 

kapituly, jejichž velikost, termíny splátek a další využití byly stanoveny v příslušných 

oddílech kapitulních statut a donačních listin. Konkrétně se jedná o plat ve výši 160 

těžkých hřiven z nadání pražského proboštství, 6/7 z výnosu obediencí, příjmy z urbury a 

určitou část z aniversarijních nadání, jejíž velikost se odvíjela od vůle donátora. 

Z naznačeného pravidla se do jisté míry vymyká plat plynoucí kapitule z Týnského dvora, 

který byl za pevně stanovenou částku pronajímán osobám stojícím mimo okruh pražského 

kostela. Nicméně i tento příjem sloužil spolu s dalšími výše jmenovanými k financování 

jednotlivých druhů podělování.553 Druhá skupina je naproti tomu vnitřně velmi roztříštěná 

a kromě nepravidelnosti těchto příjmů postrádá jakéhokoli společného jmenovatele. Tvoří 

ji platy plynoucí do společné pokladny z tak rozmanitých zdrojů jako bylo ostrožné, obilní 

váha na Starém Městě pražském, kapitulní lesy a vesnice spravované nápravníky, půjčky a 

různé příležitostné příjmy. 

Pravidelné příjmy společné pokladny 
Zdroj Částka za rok Termíny plateb 

Proboštství 180 těžkých hřiven 23. 4., 16. 10. 
Týnský dvůr 204 kopy gr. 18 liber pepře cca 2. 2., 16. 10. 
Postní obedience cca 108 kop gr. postní období 
Adventní obedience 18 kop gr. advent 
Ostatní obedience 6/7 z celkového výnosu cca 23. 4., 16. 10. 
Aniversarijní nadání ? výročí úmrtní donátora 
Urbura ? zřejmě 1x týdně 

                                                           

552 Právě tyto drobné částky jsou předmětem „dílčích součtů“, které se v zápisech z let 1393–1396 objevují 
v cod. 28/1 (viz kapitola 4. 7.). Že finance společnou pokladnou většinou jen rychle procházely, dokládá také 
konstatování divisorů ze 7. března 1408, že v době, kdy se ujali svého úřadu, se v pokladně nacházelo 
pouhých 200 gr. (APH, f. AMK, cod. 27/2, fol. 23r). 
553 Viz kapitola 5. 2. 3. 1. 
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5. 1. 1. Příspěvky z nadání pražského proboštství 

Ze všech pravidelných příjmů společné pokladny je v pramenech nejlépe podchycen 

plat skládaný ve prospěch kapituly proboštem. Zatímco ostatní příspěvky odváděné správci 

kapitulních statků statuta přecházejí několika málo slovy, proboštově povinnosti vůči 

kapitule věnoval Arnošt z Pardubic ve svých statutech dokonce několik celých vět. Díky 

této skutečnosti a tomu, že zmíněný plat je zachycen také v dalších předhusitských 

pramenech uložených v Archivu Pražského hradu, tak lze nejen popsat jeho strukturu, ale 

dokonce také alespoň v hrubých rysech sledovat jeho vývoj v průběhu 14. a na počátku 

15. století. 

Nejstarší známá podoba proboštova příspěvku ve prospěch kapituly je obsažena 

v listině z 21. dubna 1328, jejímž prostřednictvím kapitula a probošt Držislav stvrdili 

dohodu týkající se různých požitků, které měly pražskému kostelu plynout z majetků 

náležejících k proboštství, dokud tento prelát nedosáhne vyššího svěcení. Podle znění 

listiny měl tento plat dokonce delší tradici, písemnost se jednak odvolává na starší zvyk 

(quod antiquitus consuetum est) a jednak výslovně zmiňuje, že tato povinnost je obsažena 

v kapitulním breviáři (et prout in libro breuiario ecclesie nostre continetur). Příspěvek, 

který měl probošt odvádět ve prospěch celého kostela včetně všech jeho služebných 

duchovních (pro utilitate nostra[!] communi et omnium ministrorum et servitorum ecclesie 

nostre), sestával v roce 1328 z několika samostatných částí: 100 těžkých hřiven stříbra (po 

64 groších) splatných ve svatojiřském a svatohavelském termínu, dále čtyři prandia 

(pořádaná na sv. Vojtěcha, sv. Víta, sv. Václava a Vysvěcení pražského kostela), z nichž 

každé mohlo být nahrazeno 7 kopami grošů, a nakonec plat na opatření neznámého počtu 

kápí (po 45 gr.) a superpelicí (po 30 gr., pro superpeliciis [...] ac pro cappa).554 

Podobu téhož platu o necelé čtvrtstoletí později zachycují kapitulní statuta z roku 

1350. Starší proboštovy povinnosti vůči kapitule jsou zde redukovány na dvě prandia, 

konaná o nedělích po Očišťování Panny Marie a po svátku Božího Těla, a plat ve výši 160 

těžkých hřiven ročně, splatný ve svatojiřském a svatohavelském termínu. Z hlediska 

praktického provozu společné pokladny je cenná především pasáž, v níž jsou stanoveny 

sankce pro případ, že peníze nebudou včas odvedeny: Probošt má sumu složit do sakristie 

kostela nejpozději do 15 dní po uvedených svátcích a ta má být rozdělena dle zvyku mezi 

klérus pražského kostela. Pokud by tak probošt v určeném termínu bez řádného 

                                                           

554 RBM 3, s. 562, č. 1440. 
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zdůvodnění neučinil, měl mu být zakázán vstup do kostela, po 15 dnech měl být zbaven 

nároku na kapitulní porce a po dalších 15 dnech měla následovala jeho exkomunikace.555 

Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že proboštovy povinnosti vůči kapitule 

doznaly během dvou desetiletí radikálních změn, bližší srovnání textu obou písemností 

dokládá, že se s výjimkou sankcí jednalo o spíše kosmetické úpravy. Částka, o níž byl 

proboštův plat nově navýšen, totiž s největší pravděpodobností pouze nahradila ta 

břemena, která statuta oproti starší listině nezmiňují. Konkrétně dvě prandia (po 7 kopách 

gr.) a příspěvek na opatření neznámého počtu kápí a superpelicí (45 + 30 gr.). Jednoduchý 

výpočet přitom naznačuje, že Arnošt z Pardubic v době sestavování statut pravděpodobně 

počítal se 40 osobami, případně porcemi.556 To by znamenalo, že příspěvek nebyl 

rozdělován pouze mezi preláty a prebendované kanovníky (celkem 32 osoby), nýbrž také 

některé další duchovní kostela. V úvahu v této souvislosti připadají především 

arcibiskupův vikář a mistr katedrální školy, kteří při podělování požívali stejná práva jako 

prebendovaní kanovníci, případně nominální kanovníci účastnící se kapitulní liturgie.557 

V období, z nějž se žádný normativní pramen stanovujíci výši platu z proboštova 

nadání nedochoval, lze jeho podobu alespoň částečně rekonstruovat na základě příslušných 

zápisů v účetních rejstřících. Vzhledem k mezerovitosti záznamů a lapidární dikci 

písemností ovšem již samotná excerpce potřebných dat představuje poměrně 

komplikovaný úkol. Údaje o splátkách proboštova platu totiž s výjimkou cod. 27/2558 

obvykle tvoří integrální součást zápisů o každodenním podělování, které sestávají 

z množství plateb, jejichž původ a účel často nejsou jednoznačně určeny. Příspěvky 

z proboštova nadání je tak v některých případech možné identifikovat pouze na základě 

svátku, na nějž platba připadla, a skutečnosti, že částka byla složena v těžkých hřivnách.559 

Většina zmíněných obtíží přitom velmi úzce souvisí s funkcí účetních rejstříků, jejichž 

primárním účelem nebylo dokumentovat, odkud prostředky pocházely, nýbrž jaká suma 

byla který den rozdělena. Ze stejného důvodu také písaři rejstříků zpravidla nerozlišovali, 

zda byly peníze složeny tentýž den, nebo již v pokladně delší dobu ležely. Získat pro 

jednotlivé roky kompletní údaje a stanovit počet splátek se tak podařilo pouze ve zcela 

                                                           

555 Statuta, s. 9–11. 
556 Částka 60 těžkých hřiven (3840 gr.) přesně odpovídá dvěma prandiím (2*7 kop gr. = 840 gr.) a 40 kápím 
a superpelicím (40*(45+30 gr.) = 3000 gr.). 
557 Blíže k podělování porcemi z proboštova platu v kapitole 5. 2. 1. 1. 
558 APH, f. AMK, cod. 27/2, fol. 5r–20v. 
559 Vzhledem k výskytu opožděných splátek a tomu, že v hřivnách byly skládány i jiné platy, však ani jedno z 
uvedených kritérií nepředstavuje naprosto spolehlivé vodítko. 
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výjimečných případech.560 Proto také bylo upuštěno od hodnocení platební disciplíny 

probošta a jeho zástupců, které je vzhledem k mezerovitosti záznamů prakticky 

neproveditelné. Navzdory nastíněným nesnázím lze ovšem z dat sestavených do připojené 

tabulky vyvodit několik závěrů, které naznačují, že během 2. poloviny 14. století došlo 

k určitým změnám, a to jak ve výši platu, tak ve způsobu jeho odvádění do společné 

pokladny. 

Příspěvky z proboštova nadání ve prospěch kapituly 

Rok Pramen 
Suma 

(hřivny)561 
Splát-

ky 
Plátce Poznámka 

1358 
12/18, 1v, 
3rv, 4r 

150 [80] 13 
probošt, 
viceprobošt 

sv. Jiří neúplný 

1360 12/18, 5r [80] 1 probošt sv. Havel chybí 

1364 
13/21, 3v–5v, 
7r; 8/1, 1v–4v 

88½ [111] 18[?] 
probošt, 
prokurátor, 
viceprobošt 

sv. Jiří neúplný 

1365 8/1, 4v–9v [103½] - 
probošt, 
viceprobošt 

sv. Havel neúplný 

1366 
8/1, 10r–17r, 
55v 

55 [124½] 6 dtto sv. Jiří neúplný 

1367 8/1, 17r–26r 20 [103½] 2 viceprobošt sv. Havel neúplný 

1368 
8/1, 28v–29v, 
52v, 54r 

150 [35] 6 
viceprobošt, 
jeho notář 

neúplné 

1369 
8/1, 28r, 29v–
36r, 52v 

180 [138½] 5 
viceprobošt, 
jeho písař 

chybí kápě a superpelice 

1370 8/1, 36r–44v 170 [133½] 4 
viceprobošt, 
jeho 
prokurátor 

chybí kápě a superpelice 

1371 8/1, 45r–49r 105 [103½] 4 
probošt, 
viceprobošt 

sv. Havel neúplný 

1398 28/1, 35v–51r [180] - prokurátor  
1408 27/2, 5r–9r [106,4] - neuvedeno sv. Havel neúplný 

1411 27/2, 13r 61562 [39] 2 
probošt, 
prokurátor 

neúplné 

1412 27/2, 13r–15r 189 [180] 9 dtto  
1413 27/2, 15r–16v 46½ [89½] 4 prokurátor neúplné 

1414 27/2, 16v–18r 191 [180] 9 
dtto, 
malostranští 

 

1415 27/2, 18r–19v 111 [139] 6 dtto sv. Havel chybí 
1416 27/2, 20r 45 [39] 2 malostranští pouze sv. Havel 
1417 27/2, 20rv 45 [50] 2 malostranští neúplné 

                                                           

560 V některých případech přitom není zřejmé, zda splátka v prameni chybí proto, že nebyla odvedena, nebo 
pouze příslušné období nebylo do písemnosti pojato. 
561 V závorce uveden součet rozdělených částek. 
562 V roce 1411 a následujících letech byla větší část platu složena v kopách grošů. 
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Co se týče velikosti odváděné částky, zdá se, že byla někdy v průběhu 60. let 14. 

století zvýšena z původních 160 na 180 těžkých hřiven. Značně mezerovité údaje a 

komplikovaná struktura zápisů sice nedovolují přesně stanovit, zda a kdy k navýšení 

skutečně došlo. Ve prospěch této hypotézy však hovoří záznamy z let 1398, 1412 a 1414, 

kdy bylo z proboštových peněz během jednoho kalendářního roku opakovaně rozděleno 

180 těžkých hřiven. Zmíněná částka navíc koresponduje s poznámkou uzavírající urbář 

pražského proboštství sepsaný na počátku 15. století, která uvádí, že kapitule z uvedených 

platů náležejí 192 kopy grošů,563 tedy 180 těžkých hřiven. Zda ke zvýšení proboštova 

příspěvku došlo v souvislosti s rozmnožením statků náležejících k jeho nadání, nebo měla 

tato změna jiné příčiny, bohužel nelze za současného stavu poznání majetků pražského 

kostela s jistotou říci. 

Jedním možných důvodů ovšem mohla být také častá nepřítomnost formálního 

představeného kapituly v letech 1350–1379, kdy se dignita nacházela v rukou cizinců.564 

To mohlo vést nejen k postupné ztrátě vlivu prvního preláta na dění v kapitule,565 ale také 

k proměně způsobu správy jeho statků, která v této době pravděpodobně plně spočívala na 

proboštových zástupcích. V této souvislosti proto není nijak překvapivé, že zápisy 

v účetních rejstřích uvádějí jako plátce příspěvku nejen probošta566 ale také celé spektrum 

prostředníků. A tak zatímco samotný prelát z účetních záznamů v průběhu 2. poloviny 60. 

let 14. století téměř mizí, vyměřený plat místo něj obvykle skládá viceprobošt,567 případně 

jeho písař568 nebo prokurátor.569 Počínaje rokem 1414 potom příslušné částky do společné 

pokladny stále častěji odvádějí také malostranští měštané,570 kteří tento úkol v letech 1416 

                                                           

563 DRC, s. 308. Ve stejném období (od r. 1411) je navíc výše jednotlivých splátek proboštova platu místo 
tradičních hřiven čim dál častěji zapisována v kopách grošů. V případě příspěvku na superpelice se tak dělo 
dokonce již od počátku 60. let 14. století. 
564 Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní kapitula, s. 20. 
565 Tamtéž, s. 16–21. 
566 APH, f. AMK, zl. 12/18, fol. 1r, 3r–5r (1358, 1360); zl. 13/21, fol. 3v, 4r, 5rv (1364); cod. 8/1, fol. 1v, 4v 
(1364), 6r, 8v, 9r (1365), 14r (1366), 45r, 46v (1371); cod. 27/2, fol. 13r (1411), 15r (1412), 19v (1415). 
567 Zatímco vikář probošta zastupoval pouze při kapitulní liturgii, viceprobošt byl jeho plnoprávným 
zástupcem, který byl ustanovován pouze v případech proboštovy delší nepřítomnosti (např. nemoc, studium 
mimo Prahu, cesty). Tamtéž, zl. 12/18, fol. 1v (1358); zl. 13/21, fol. 3v–4v, 7r (1364); cod. 8/1, fol. 1v, 4rv 
(1364), 5r, 6r–8r (1365), 10r–12r, 13r–14v, 15v–17r (1366), 17v, 18r, 19r, 20r, 21r, 22r–23r, 24r–26r (1367), 
28r (1369), 28v–29v (1368), 30r–34r, 35r–36r (1369), 36v, 37v–39r, 40rv, 43v–44v (1370), 46r, 47r (1371), 
51r (1366), 52v (1368), 55v (1366), 58r (1368). 
568 Písař Jan: Tamtéž, cod. 8/1, fol. 28r, 34v (1369), 54r (1368). 
569 Tamtéž, zl. 13/21, fol. 5v (1364); cod. 8/1, fol. 37v (1370 Jan), 42v, 55r (1367 Kunada); cod. 28/1, fol. 
32v, 33r, 40r, 41r, 48r (1397–1398 proboštův prokurátor Šimon); cod. 27/2, fol. 13r–14r, 15r, 16r–19v 
(1411–1415 proboštův prokurátor Jan řeč. Šarka). 
570 Tamtéž, cod. 27/2, fol. 18r–20r. 
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a 1417 „převzali“ zcela. Podobně jako v případě pánů z Říčan, kteří v roce 1398 odvedli 

celkem 80 kop grošů z lesů náležejících k pražskému proboštství,571 přitom není jasné, zda 

tak činili na základě nějakých osobních vazeb, jako nájemci či správci proboštových 

statků, nebo pouze jako pověření prostředníci.572 

K vůbec nejvýraznějším změnám však došlo v termínech samotných splátek. Data 

zachycená v účetních rejstřících jednoznačně dokládají, že již koncem 50. let 14. století 

nebyly lhůty původně stanovené ve statutech dodržovány. Oproti předepsaným svátkům 

sv. Jiří a sv. Havla figuruje v rejstřících v průběhu jediného kalendářního roku až 18 

termínů, v nichž probošt nebo jeho prostředníci plat skládali. Dny, na něž platby během 

studovaného období let 1358–1417 připadly, jsou přitom často natolik rozmanité, že 

jediným společným jmenovatelem je fakt, že se většinou jednalo o svátky, na něž připadalo 

podělování z proboštových peněz.573 V 60. a na počátku 70. let 14. století je tak vedle 

tradičního sv. Jiří a sv. Havla jako termín splátek poměrně pravidelně uváděna také neděle 

po Očišťování Panny Marie a neděle po svátku Božího Těla, kdy bylo rozdělováno po 10 

hřivnách na prandia. Naopak v průběhu druhého desetiletí 15. století často na dvě původně 

stanovená data nepřipadla ani jedna splátka. 

 

5. 1. 2. Platy z obediencí 

Soudě podle množství vsí označovaných v pramenech jako obedience se jednalo o 

vůbec nejpočetnější majetek pražské kapituly. Úroky odváděné z jednotlivých statků sice 

nebyly ve srovnání s platy z Týnského dvora (204 kopy grošů), urbury nebo pražského 

proboštství (192 kopy grošů) nijak závratné, vzhledem k početnosti obediencí a poměrně 

dobré platební disciplíně jejich správců se však jednalo o zřejmě nejvydatnější příjem 

společné pokladny (cca 327 kop grošů ročně). Obecné principy, jimiž se řídila správa 

tohoto typu majetku, již byly popsány v kapitole 3. 2. 7. Na tomto místě proto bude 

věnována pozornost výhradně tomu, zda a do jaké míry byly výše uvedené normy 

v každodenní praxi dodržovány. 

                                                           

571 Tamtéž, cod. 28/1, fol. 38v (50 sex. de pecuniis silvarum), 40r (20 sex., que sunt deposite pro silvis), 41r 
(deposite sunt 10 sex. pro silvis per clientes de Rzyczan). 
572 V případě malostranských měšťanů se také nabízí sepětí kapituly s malostranským podhradím podobně 
jako u arcibiskupského dvora (Z. HLEDÍKOVÁ , Biskupské a arcibiskupské centrum ve středověké Praze, PSH 
27, 1995, s. 19). 
573 Blíže viz kapitola 5. 2. 1. 1. a Tab. 26 v příloze. 
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V samotných rejstřících je zachyceno celkem 57 lokalit označovaných jako 

obedience.574 Dochované záznamy přitom ukazují, že zatímco úroky z jedné části těchto 

vesnic byly do společné pokladny odváděny výhradně o svátcích sv. Jiří a sv. Havla,575 

platy z těch zbývajících byly rozloženy do průběhu celého roku.576 Hlavní rozdíl mezi 

oběma typy statků přitom nespočíval v temínech splátek předepsaného úroku, nýbrž v tom, 

k jakému účelu byly z nich získané prostředky využívány. Zatímco totiž jedna část 

obediencí sloužila jako zdroj kanovnického podělování, z důchodů druhé části byly 

financovány každodenní porce.577 A právě další využití peněz plynoucích do společné 

pokladny z jednotlivých vesnic bylo pravděpodobně rozhodujícím faktorem určujícím, 

v jakých termínech mají být platy skládány. 

V souladu s kapitulními statuty měli obedienciáři tři dny před stanoveným termínem 

odvádět do společné pokladny šest sedmin578 výnosu ze svěřených statků.579 Do jaké míry 

bylo toto nařízení dodržováno lze ovšem ověřit pouze tehdy, když je v rejstřících vedle 

data rozdělení zaznamenáno také datum složení příslušné částky, což není pravidlem. Platy 

skládané v jednotném termínu jsou totiž poměrně často uvozeny pouze nadpisem 

hlásajícím, že se jedná o svatojiřský či svatohavelský úrok.580 U platů odváděných 

v ostatních temínech, pak obvykle figuruje pouze datum jejich rozdělení. Případy 

vymykající se z tohoto pravidla ovšem ukazují, že na počátku 15. století kanovníci svou 

povinnost vůči kapitule často plnili se zpožděním a navíc ještě v několika splátkách. 

                                                           

574 Kromě obediencí zachycených Tomkem (viz poz. 288) se jedná ještě o Čeradice, Jesenici, Kotlice, Mcely, 
Miskovice, Nehvizdy, Nupaky, Staré Ouhlice a Velkou Ves. Při tomto počtu není vzhledem k zaměření práce 
možné provádět u všech obediencí pramennou sondu do majetko-právních vztahů. Vzorek 14 vesnic jsem 
publikovala v SAP 57, 2007, s. 276–286. 
575 V 50., 60. a 70. letech 14. století se jednalo o Hněvkovice, Jeníkov, Kopaninu, Kozolupy, Kuchař, 
Libkovice pod Řípem, Martiněves, Nehvizdy, Nupaky, Očihovec, Odolenovu Vodu, Přibyšov, Sedlčánky, 
Staré Ouholice, Tuchlovice, Vřešťánky a Zlatníky (srov. zl. 12/18, fol. 1r, 5r, 6r; zl. 13/21, fol. 7r; cod. 8/1, 
fol. 27v, 34v, 37v, 42r, 43v, 46r, 51rv, 52v, 53v, 55r, 57v), na přelomu 14. a 15. století o Dušníky nad 
Vltavou, Hněvkovice, Jeníkov, Libkovice pod Řípem, Kopaninu, Kozolupy, Martiněves, Neuměřice, 
Odolenu Vodu, Sedlčánky, Staré Ouholice, Tuchlovice, Vrbice a Zlatníky (prakticky celý cod. 27/1). Jistou 
výjimku představovala tzv. adventní obedience v Odolenově Vodě, jejíž správce neodváděl podzimní úrok ve 
svatohavelském termínu, nýbrž na začátku adventu (APH, f. AMK, cod. 28/1, fol. 34r, 49v). Podobně plat z 
tzv. postní obedience byl skládán na začátku čtyřicetidenního půstu, případně v jeho průběhu (srov. Tab. 15 a 
16 v příloze). 
576 Vzhledem k podobnosti popsaného systému s mechanismem uvedeným v listině Jana IV. z Dražic z r. 
1317 (RBM 3, s. 159–160, č. 395) přitom nelze vyloučit, že jeho ustavení spadá právě do této doby. 
577 V některých případech se přitom zřejmě jednalo o jednu a tutéž vesnici (věčný plat však nespravoval 
obedienciář, ale oltářník). 
578 Stržení sedminy výnosu ve prospěch obediencíáře příležitostně zmiňují také účetní rejstříky – APH, f. 
AMK, zl. 13/21, fol. 7r (Jeníkov, Vrbice), 7v (Jeníkov); cod. 8/1, fol. 4v (Lahovice), 5r (Koryčany), 17r 
(Lahovice), 17v (Koryčany), 57v (Jeníkov). 
579 Statuta, s. 26. 
580 Pravidelně v cod. 8/1 a v zápisech cod. 27/1 týkajících se 90. let 14. století. Není přitom jisté, zda lze v 
tomto případě absenci denních dat chápat jako doklad toho, že úrok byl odveden v řádném termínu. 
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Obedienciáři totiž nejenže neodváděli platy v souladu se statuty v třídenním předstihu,581 

ale nezřídka dokonce s určitou prodlevou. Ta se obvykle pohybovala v rozmezí několika 

dní až dvou týdnů, ojediněle lhůta přesáhla měsíc. Extrémní případ v tomto směru 

představuje svatohavelský úrok roku 1402, jehož část byla odvedena teprve o dvě léta 

později. S několikaměsíční prodlevou byl složen také svatojiřský úrok roku 1411 

(v průběhu roku 1412) a oba úroky roku 1416 z Vrbic.582 

 

Termíny splátek úroku z vybraných obediencí v letech 1358–1417583 

Obedience Včas 
Prodlení 

- dny 
Prodlení 
- týdny 

Prodlení 
– měsíce 

Neurčeno Splátky 

Jeníkov 1 4 21 4 23 6 
St. Ouholice - 2 20 2 28 2 
Hněvkovice - 2 19 3 24 8 
Kozolupy 1 2 21 3 27 13 
Zlatníky - 2 22 2 27 3 
Kopanina - 4 23 5 23 8 
Libkovice 2 6 17 1 27 4 
Vrbice 1 5 19 4 28 10 
Neuměřice 6 2 15 1 17 1 
Martiněves - 6 20 2 29 3 
Dušníky 1 3 19 6 13 3 
Tuchlovice 1 4 19 0 28 1 
Sedlčánky 2 9 23 2 22 3 

 

Zda byla příčinou pozdních splátek pouze liknavost obedienciářů nebo pro ně 

existovaly nějaké objektivní důvody, většinou není možné zjistit. Ačkoli totiž kapitulní 

statuta nařizovala všechny nedoplatky do 15 dní řádně zdůvodnit,584 v kapitulním archivu 

se dochovala pouze jediná taková písemnost. Jedná o list Adama z Nežetic, jímž kapitule 

oznamuje bilanci výběru svatohavelského úroku od poddaných obedience Lahovice v roce 

1408.585 Samotné záznamy v účetních rejstřících pak sdělují příčiny nedoplatků pouze 

                                                           

581 Takové případy jsou naprosto výjimečné - Kozolupy 21. dubna 1410, Vrbice 4. října 1411, Tuchlovice 11. 
října 1411, Neuměřice 14. října 1411, 2. října 1413, 21. dubna 1414, 20. dubna 1415. 
582 Není-li uvedeno jinak, jsou odkazy na prameny zachyceny v Tab. 4–22 v příloze sumarizujících platy 
odvedené z jednotlivých obediencí. 
583 Obedience jsou řazeny sestupně podle výše předepsaného úroku. Odolenova Voda byla vypuštěna kvůli 
chybějícímu podzimnímu úroku. Délka prodlení je počítána od data svátků sv. Jiří a sv. Havla. 
584 Statuta, s. 26. 
585 Dluh způsobený tím, že někteří poddaní neodvedli úrok v plné výši, činil 1½ kopy gr. (APH, f. AMK, 
cod. 8/1, fol. 50rv). 
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výjimečně. V několika případech byla část platu obedienciářům odpuštěna kvůli investicím 

do spravovaného majetku,586 v jiných bez udání důvodu,587 kvůli utrpěným škodám na 

majetku588 nebo jako náhrada za dříve poskytnutou půjčku.589 V případě Kozolup se navíc 

zdá být pravděpodobné, že úrok byl z neznámých důvodů někdy na počátku 15. století 

snížen z původních 14 kop 45 grošů na 13½ kopy. 

Kromě výše zmíněných příčin mohly být nedoplatky také následkem dlouhodobé 

nepřítomnosti obedienciáře kvůli jeho vytížení jinými záležitostmi. Tomu by ostatně 

nasvědčovalo poměrně časté skládání platů prostřednictvím pověřeného zástupce. Zatímco 

pražští proboštové tak obvykle činili skrze viceprobošty, v případě kanovníků bylo 

spektrum prostředníků mnohem širší. Nejčastěji se jednalo o jiného kanovníka (22x),590 

obedienciářova vikáře (13x, vicarius), prokurátora (9x, procurator),591 „klienta“ (9x, 

cliens)592 či služebníka (2x, famulus)593. Kromě toho v rejstřících figurují ještě oltářníci 

(5x) a prokurátor kapituly (2x), z osob stojících mimo pražský kostel potom rychtář (2x)594 

či poddaní příslušné obedience (2x)595 a písař desk zemských (1x).596 Ve čtyřech případech 

se nepodařilo prostředníka blíže identifikovat. 

Posouzení toho, do jaké míry obedienciáři dodržovali předepsanou velikost úroku 

značně komplikuje skutečnost, že pro většinu sledovaného období nejsme informováni o 

jeho přesné výši. Jediný známý preliminář platů z obediencí se totiž dochoval na úvodním 

foliu rejstříku 27/1 a pochází zřejmě z roku 1396, během něhož byly složeny první zde 

zapsané platy. Srovnání předpisu s údaji ze starších účetních rejstříků přitom naznačuje, že 

ve většině případů zřejmě zůstávala výše úroku po celé období konstantní, nebo došlo 

                                                           

586 APH, f. AMK, cod. 8/1, 42r (in edificii curie), 51r; cod. 27/1, fol. 3v (de quibus defalcavit 1 sex. 40 gr. 
pro expensis), 65v (exposuit super labore domus). 
587 APH, f. AMK, zl. 13/21, fol. 7r (et septimam [sex.], quam tenebatur solvere, domini divisores exceperunt 
de bursa sua); cod. 8/1, fol. 52v; cod. 27/1, fol. 21v (pro se reservavit 2 sex.). 
588 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 31r (bona erant conbusta in Tuchlovicz). 
589 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 48v (defalcavit sibi pro 10 florenis, quos mutuaverat cappitulo). 
590 Václav Portulán, který je v rejstříku uvádě jako sakristán, byl zároveň kanovníkem (Series, s. 66, č. 473). 
591 Jako procurator mohl být označován zmocněný zástupce, kterého si podle arcibiskupova nařízení měl 
každý kanovník stanovit v době, kdy neplnil rezidenci, mimo jiné právě kvůli správě svěřených statků, nebo 
pouze osoba zmocněná k předání peněz ze vsi (Několik statutů, s. 26; Opravy a doplňky, s. 305). Prokurátoři 
zastupovali při správě prestimonií také krakovské kanovníky (M. D. KOWALSKI, Uposażenie, s. 193). 
592 V uvedených pěti případech se pod označením klient pravděpodobně skrýval kanovníkův služebník. 
V případě Kopaniny se jednoznačně jednalo o tamní panoše, kteří v l. 1396–1407 odváděli část úroku do 
společné pokladny osobně (blíže M. MAŘÍKOVÁ , Registrum acceptorum, s. 282–283). 
593 APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 52r, 58v. 
594 Lahovice: APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 2r (per judicem suum de eadem villa), 50va (Albertus, iudex). 
595 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 69rv (villani de Vrbycz). 
596 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 32v. 
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pouze k malým úpravám. Ze 14 vesnic zachycených v cod. 27/1597 se z tohoto pravidla 

vymykají pouze Dušníky, Odolenova Voda a Vrbice. Zatímco v případě Dušníků nelze 

vzhledem ke značné mezerovitosti údajů na výši úroku v 50. a 60. letech 14. století vůbec 

usuzovat, z Vrbic bylo v této době odváděno o 2 kopy 36 grošů méně a z Odolenovy Vody 

naopak o téměř 10 kop grošů více. Značný rozdíl ve výši úroku z adventní obedience lze 

vysvětlit tím, že se zřejmě nejednalo pouze o peníze z této vesnice, ale také dalších statků 

spravovaných týmž obedienciářem.598 V případě Vrbic mohlo naopak jít o důsledek 

meliorace majetku. 

 

Platební disciplína správců vybraných obediencí v letech 1396–1417599 
Obedience Předpis Celý Zčásti Snížený Vůbec Poznámka 

Jeníkov 22 kop 9 28  4  
Staré Ouholice 21 kop 32 5  4  
Hněvkovice 18 kop 11 22  8  
Odolena Voda 18 kop 16 2  2 chybí sv. Havel 
Kozolupy 14 k. 45 g. 1 2 25 2  
Zlatníky 14 kop 31 6 1 3  
Kopanina 13 k. 39 g. - 41  -  
Libkovice 10 k. 10 g. 28 8 2 3  
Vrbice 9 k. 36 g. 29 12  -  
Neuměřice 5 k. 45 g. 28 3  -  
Dušníky 5½ kopy 19 19  3  
Martiněves 5½ kopy 37 4  -  
Tuchlovice 3 kopy 37 -  2 2x odpuštěno 
Sedlčánky 105 g. 36 -  5  

 

Samotná platební kázeň obedienciářů jako celek byla ve srovnání s nájemci 

Týnského dvora (viz níže) relativně dobrá. Ani z jedné ze 14 vesnic sice nebyly v průběhu 

22 let odvedeny všechny platy v předepsané výši. Celkový dluh na úroku z obediencí však 

obvykle nepřesáhl 20 procent. Jak ovšem ukazují připojené tabulky, panovaly značné 

rozdíly jak mezi jednotlivými obediencemi, tak v čase: Většinu nesplacených úroků lze 

                                                           

597 U ostatních obediencí mezerovitost záznamů a proměnlivost výše skládaných platů v podstatě znemožňují 
na výši úroku usuzovat. V dalších pasážích je proto věnována pozornost výhradně obediencím z cod. 27/1. 
598 Naznačovaly by to poznámky z let 1358–1368, podle nichž se jednalo o plat z Odolenovy Vody, Lhoty a 
Miskovic (APH, f. AMK, zl. 12/18, fol. 1r; zl. 13/21, fol. 7r), de toto (Tamtéž, zl. 12/18, fol. 5r, 6r) nebo de 
suis obedienciis (Tamtéž, cod. 8/1, fol. 53v, 55r). 
599 U všech obediencí chybí termíny sv. Jiří 1413, sv. Havla 1415 a sv. Jiří 1416, u Odolenovy Vody navíc 
všechny podzimní termíny. 
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připsat správcům pouhých čtyř obediencí, a sice Jeníkova, Hněvkovic, Kopaniny a 

Dušníků. S výjimkou posledně jmenované vesnice se přitom jednalo o majetky s vyšším 

výnosem, takže výpadek těchto platů mohl mít na příjmy společné pokladny poměrně 

citelný dopad. Přesto se zdá, že kapitula zřejmě sankce obsažené ve statutech600 

neuplatňovala. Ani v jednom případě totiž nelze doložit, že by byl nedbalý obedienciář 

svěřeného statku zbaven. Výjimku představuje spor, který vedla v roce 1404 kapitula s 

Vítkem z Černčic o zadržené platy ze čtyř jím spravovaných obediencí.601 Sledujeme-li 

stejný problém v čase, koncentruje se většina zadržených platů do několika vybraných 

termínů. Nejvíce jich spadá do období sv. Havel 1416 až sv. Havel 1417. Ostatní 

nesplacené úroky pak do let 1402–1403, 1411 a období sv. Havel 1404 až sv. Jiří 1406. 

Obecně lze tedy konstatovat, že s výjimkou čtyř jmenovaných obediencí a výkyvů v letech 

1402–1406 a 1411 byla platební disciplína obedienciářů více méně konstantní a zřejmě 

teprve během roku 1416 došlo k jejímu prudkému zhoršení. Situace ovšem může být 

významně zkreslena absencí dvou předcházejících termínů v rejstříku. 

 

Měnící se platební disciplína u vybraných obediencí 1395–1417602 
Období Celý Zčásti Snížený Vůbec Poznámka 

1396–1400 95 36 3 1  
1401–1405 74 44 8 7 2x odpuštěno 
1406–1410 91 34 8 2  
1411–1415 66 31 6 5 chybí 2 termíny 
1416–1417 10 10 1 19 chybí 1 termín 

 

Proměny platební kázně měly pravděpodobně celé spektrum příčin, které mohly 

spočívat nejen v hospodářských podmínkách samotné obedience a její vzdálenosti od sídla 

pražské kapituly či osobě jejího správce, ale také v mnoha dalších vlivech z vnějšku. Za 

všechny jmenujme například zhoršené klimatické podmínky, zvýšenou úmrtnost 

v důsledku šíření různých epidemií,603 kolísající ceny obilí,604 znehodnocování mince nebo 

                                                           

600 Statuta, s. 26. 
601 Celkem se jednalo o 176 kop gr. z obediencí Cvrčovice, Úherce, Staré Ouholice a Getholba(?) 
zpustošených králem Zikmundem (Srov. dispozici listiny ze 3. prosince 1404 (Katalog 1, s. 208, č. 741) 
dostupnou na webu monasterium: http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-APH/AMK/632-
XXII%7C27/charter [cit. 3. 2. 2014]). Ani v tomto případě však zřejmě k odnětí statků nedošlo. 
602 Chybí všechny podzimní platy z Odolenovy Vody. 
603 V úvahu připadá vlna velkého kašle v r. 1415, menší náraz morové nákazy v l. 1403–1407 a poměrně 
silná epidemie moru v l. 1414–1415. Srov. EDUARD MAUR, Příspěvek historického demografa k objasnění 
počátků lidového kacířství na Táborsku, Husitský Tábor 4, 1981, s. 102–105. 
604 K cenám obilí a dalších zemědělských produktů viz F. GRAUS, Dějiny venkovského lidu 2, s. 407–420. 
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zcela obecně neuspořádané poměry v zemi jako důsledek slábnoucí ústřední moci. Zatímco 

ovšem léta s nejvyšším procentem nedoplatků a klimaticky méně příznivá období žádné 

významnější shody nevykazují.605 Až nápadně často naopak zmíněné termíny korelují 

s různými událostmi ze sféry obecného politického dění. Ať už se jedná o druhé zajetí 

Václava IV., sedisvakanci pražského arcibiskupství po smrti Olbrama ze Škvorce, 

Mikuláše Puchníka a Zbyňka Zajíce z Házmburka,606 konfiskaci důchodů duchovních 

pražského kostela provedenou na příkaz krále na jaře 1411,607 dobu konání kostnického 

koncilu nebo svízelnou hospodářskou situaci arcibiskupství, které se v roce 1416 tehdejší 

metropolita Konrád z Vechty pokoušel čelit prodejem statků. 

 

5. 1. 3. Příjmy z Týnského dvora 

Plat z Týnského dvora představuje v rámci pravidelných příjmů společné pokladny 

určitou výjimku. Na rozdíl od ostatních zdrojů podělování ho neskládal nikdo 

z duchovních pražského kostela nýbrž laici, jimž ho kapitula za pevně stanovenou částku 

pronajímala. Skutečnost, že tento plat v účetních rejstřících často figuruje po boku úroků 

odváděných z obediencí sice nastoluje otázku, zda původně také Týnský dvůr netvořil 

součást této kategorie kapitulního majetku. Na základě známých pramenů se to však nezdá 

být pravděpodobné. 

V Týnském dvoře byl po celý středověk soustředěn veškerý zahraniční obchod na 

území pražských měst.608 Podle dochovaných tržních řádů (1304, 1351) byli všichni 

zahraniční kupci povinni zde po stanovený počet dní nabízet k prodeji své zboží. Zároveň 

bylo v Týnském dvoře vybíráno clo a sídlil zde zvláštní soud, pod jehož jurisdikci spadaly 

žaloby proti zahraničním kupcům. Původně náležela všechna tato práva a z nich plynoucí 

příjmy panovníkovi, který je však postupně pronajímal, zastavoval či postupoval dalším 

osobám a institucím. Následkem tohoto zatím nepříliš zmapovaného procesu panuje 

v pramenech z konce 13. a průběhu 14. století značně nepřehledná situace, kdy si různé 

                                                           

605 Charakteristiky jednotlivých let z klimatického hlediska přináší JIŘÍ SVOBODA – ZDENĚK VAŠKŮ – 
VÁCLAV CÍLEK, Velká kniha o klimatu zemí Koruny české, Praha 2003, s. 209–222. Srovnání viz M. 
MAŘÍKOVÁ , Registrum acceptorum, s. 304. 
606 Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní kapitula, s. 27. 
607 Časová shoda vyhlášení konfiskace (28. dubna), jejího provedení (květen 1411) a volby nového 
arcibiskupa (říjen 1411), který se od kontroverzních kroků svého zesnulého předchůdce distancoval, s 
termíny opožděného podělování kanovníků svatojiřským úrokem (18. října 1411, 20. května 1412) je přímo 
do očí bijící. Srov. FRANTIŠEK ŠMAHEL, Husitská revoluce 1, Praha 1996, s. 383; JIŘÍ SPĚVÁČEK, Václav IV. 
1361–1419, Praha 1986, s. 438–442. 
608 Nejnověji k podnikání zahraničních obchodníků ve středověké Praze MILOŠ DVOŘÁK, Císař Karel IV. a 
pražský zahraniční obchod 1, PSH 34, 2006, s. 7–91, k Týnskému dvoru zvl. s. 21–22, 39, 50. 
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příjmy plynoucí z Týnského dvora kromě pražského kostela nárokovala ještě staroměstská 

obec a vyšehradská kapitula, přičemž původ a faktický rozsah těchto práv často není zcela 

jasný.609 

Metropolitní kapitule náležela v Týnském dvoře váha (pondus, statera, libra), sudová 

míra (tyna, tuna) a příjmy ze zde konaného soudu (iudicium ad curiam pertinens), které 

kostelu podle konfirmační listiny Karla IV. věnoval kníže Bořivoj II. 610 Kromě toho zde 

kapitula vlastnila i několik domů.611 Další nemovitosti a podíl na ziscích ze zdejšího 

obchodního provozu pak spadaly pod správu Starého Města pražského612 a vyšehradské 

kapituly613. Zřejmě právě komplikované vlastnické vztahy, které jednotlivé instituce navíc 

ne vždy mohly doložit příslušnými listinami, byly spolu s konjunkturou zahraničního 

obchodu příčinou několika sporů mezi zmíněmými aktéry: Nejstarší z nich ukončil výrok 

Václava II. z roku 1298, jímž zakázal staroměstské obci vymáhat na kapitule městskou 

sbírku (collecta) a další břemena z Týnského dvora.614 O půl století později se příjmy 

pražského kostela z týnského cla pokusilo zkrátit Nové Město pražské.615 Několikaletému 

sporu s vyšehradskou kapitulou o podíl na užitcích z Týnského dvora, který roku 1369 

                                                           

609 Kromě příslušných pasáží v Tomkově Dějepisu města Prahy (DP 1, s. 74 a 377, DP 2, s. 145 a DP 3, s. 
56) a ve WINTROVÝCH, Dějinách řemesel a obchodu v Čechách v 14. a 15. století, Praha 1906, s. 27–29, 
102–103, 346–349, 372–374 představuje jediné ucelené zpracování tohoto tématu článek J. TEIGEHO, O 
počátcích Týnského dvora, s. 43–87, obsahující mj. také text tržního řádu z r. 1351. 
610 Jedná se o falsum údajné darovací listiny Bořivoje II. inserované v konfirmační listině Karla IV. z 31. 
prosince 1352 (CDB 1, s. 392–393, č. 389). VÁCLAV NOVOTNÝ na základě skutečnosti, že kapitula ve 
sporech koncem 13. století svá vlastnická práva žádnou listinou neprokázala, soudí, že písemnost vznikla 
krátce před touto konfirmací (České dějiny I/1, Praha 1913, s. 414–415). Bořivojova donace je ovšem 
zmiňována již v listině z r. 1298 (RBM 2, s. 779–780, č. 1814). 
611 Jeden z nich zde r. 1324 se souhlasem kapituly vystavěli staroměstští měšťané Frenclin Hopfmer a Dětlin 
Rechzerův (RBM 3, s. 386, č. 992, regest také Katalog 1, s. 44, č. 123), další neznámo kdy kutnohorský farář 
Jindřich (viz dispozice listiny z 17. 5. 1402 Katalog 1, s. 193, č. 693, celý text listiny je dostupný na webu 
monasterium: http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-APH/AMK/589-XXI%7C37/charter [cit. 3. 2. 
2014]), o jehož aniversáriu (9. XI.) odváděli nájemci Týnského dvora kapitule plat ve výši 4½ kopy gr. 
(APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 1v, 16r, 29r, 35r, 44r). 
612 Pod městskou správu spadala především kontrola a evidence importovaného zboží (M. DVOŘÁK, Císař 
Karel IV., s. 21), dále několik domů (mj. cínařská huť (stannifusorium) a snad i dílna na výrobu voskových 
svící (cerefusarium), které se ve dvoře také nacházely) a v určitých obdobích také clo placené z dovezeného 
vína (J. TEIGE, O počátcích, s. 45–46, 51). 
613 Jednalo se o jeden z domů přiléhajících ke kostelu Panny Marie před Týnem (RBM 2, s. 524, č. 1208), o 
jehož patronátní právo vedla v l. 1317–1320 spor se staroměstskou obcí (edice dvou listin z jeho průběhu viz 
ZDENĚK BOHÁČ, Vyšehradský kopiář bílý, diplomová práce FFUK, Praha 1982, s. 143–146). Zřejmě na 
základě drženého patronátu si také vyšehradská kapitula činila nároky na týnské clo, které v l. 1298 a 1322 
pronajímala (J. TEIGE, O počátcích, s. 50). 
614 Listina z 24. srpna 1298 mj. uvádí i to, že Týnský dvůr s důchody, svobodami a právy kapitule daroval 
kníže Bořivoj II. (RBM 2, s. 779–780, č. 1814, regest Katalog 1, s. 33, č. 76). Srov. také JAROMÍR 

ČELAKOVSKÝ, O začátcích ústavních dějin Starého Města pražského, Praha 1904, s. 34. 
615 Srov. listinu z 8. listopadu 1349 (Katalog 1, s. 70, č. 221). 
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vyústil ve zřízení věčného platu ve prospěch vyšehradských chorálníků,616 je věnována 

pozornost v kapitole 5. 2. 5. 1. 

Co do výnosu náležel na přelomu 14. a 15. století příjem z Týnského dvora mezi 

nejdůležitější důchody společné kapitulní pokladny. Jeho výši v předchozím období 

bohužel nelze přesněji stanovit. Podle řádu obsaženého v Karlově konfirmaci z roku 1352 

plynul kapitule z tamní váhy, sudové míry a zde konaného soudu blíže neurčený obnos, 

který měl být každý týden podle přesně stanovených pravidel rozdělován mezi členy 

kostela.617 O jak velkou částku se jednalo, není vyčísleno ani později v době sporů se 

staroměstskou a novoměstskou obcí. Na základě mladších dokladů však lze předpokládat 

příjmy v řádu desítek kop grošů ročně. Konkrétní údaje pocházejí teprve z října 1358, kdy 

nájemce a vážný v Týnském dvoře dohromady do kapitulní pokladny odvedli 52½ kopy 

grošů a 19 liber pepře.618 V roce 1364 pronajala kapitula dvůr za roční plat 105½ kopy 

grošů.619 V druhé polovině 60. a na počátků 70. let 14. století se patrně výnos zvýšil, 

půlroční platy plynoucí do společné pokladny totiž kolísají mezi 66 a 85 kopami grošů.620 

Maximální výše zřejmě příjmy kapituly z obchodního podnikání v Týnském dvoře dosáhly 

v 80. a 90. letech, kdy měl nájemce podle údajů dochovaných v účetních rejstřících 

odvádět ve dvou termínech po 102 kopách grošů a 18 librách pepře.621 Již na počátku 

15. století byl ovšem roční plat v nové nájemní smlouvě snížen na 184 kopy grošů a 36 

liber pepře,622 pravděpodobně vzhledem k trvale klesající platební disciplíně hospodářů. 

Jak už bylo řečeno výše, kapitula patrně i s ohledem na čilý obchodní ruch 

nespravovala Týnský dvůr sama, nýbrž ho s veškerými jeho důchody a příslušenstvím 

pronajímala za pevný roční plat světským osobám, patrně z řad pražských měšťanů 

obeznámených s obchodem.623 Tito nájemci byli označováni jako hospodáři Týnského 

dvora (hospes Letae curiae) a od konce 50. let 14. století jsou jejich jména zachycena v 

účetních rejstřících pražské kapituly. Pro období do začátku husitských válek je tak 

písemně doloženo nejen sedm hospodářů ale také čtyři nájemci týnské váhy (ponderator). 

                                                           

616 Katalog 1, s. 110–111, č. 385, 388–389; k průběhu sporu srov. Katalog 1, s. 107 a 109–110, č. 371–372, 
383. 
617 Z výnosu měly týdně obdržet po 2 šilincích osoby vykonávající služby v kostele (ministri ecclesiae), 11 
šilinků farář (presbyter), 7 jáhen (diaconus), 4 podjáhen (subdiaconus), 2 zvoník, který měl právě službu, a 
zbytek náležel kanovníkům (CDB 1, s. 392–393, č. 389). 
618 APH, f. AMK, zl. 12/18, fol. 1r. 
619 Tamtéž, zl. 13/21, fol. 2v (pamětní záznam o pronájmu). 
620 Srov. Tab. 23 v příloze. 
621 APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 57r (1381); cod. 27/1, fol. 1r (cca 1396). 
622 Katalog 1, s. 193, č. 693. 
623 Tomek hovoří o zámožných pražských měšťanech (DP 2, s. 145, 530). 
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Z níže připojené tabulky vyplývá, že ve 14. století se nájemci poměrně často střídali. 

Příčiny bohužel není možné vzhledem k mezerovitosti záznamů a absenci dalších pramenů 

jednoznačně určit. Lze pouze spekulovat o špatné platební kázni nájemců či obavách 

kapituly, aby dlouhodobý pronájem jedné osobě nevedl k poškození jejích vlastnických 

práv nebo dokonce ke zcizení důchodů. Skutečnost, že na počátku 15. století kapitula 

správu příjmů z Týnského dvora na téměř 16 let624 svěřila Janu Vidoltovi z Mackova 

ovšem naznačuje, že ani jedna ze zmíněných námitek skutečnou překážku nepředstavovala. 

 

Nájemci Týnského dvora 
Hospodáři  Vážní  
Hanuš 1358–1360 Mikuláš 1358 
Václav 1364 Theodricus 1364–1365 
Henslin 1365–1369 Niclinus 1366 
Prokop 1370 Otlinus 1368 
Mikuláš 1381, 1396–1399625 [Hanuš] 1407 
zeť Jakub 1399–1402   
Jan Vidolt z Mackova 1402–14818/19   

 

Předepsaný plat obvykle skládal nájemce Týnského dvora na svátky Očišťování 

Panny Marie a sv. Havla či krátce po nich,626 a to buď osobně nebo skrze pověřeného 

prostředníka. Tím mohl být hospodářův písař,627 rodinný příslušník628 nebo někdo z členů 

kapituly629. Na rozdíl od obediencí se částky odváděné z Týnského dvora jen zřídkakdy 

shodují s předpisy zaznamenanými v účetních rejstřících. Výše složených úroků je 

dokonce natolik různorodá,630 že jakákoli snaha stanovit velikost sjednaného nájmu pouze 

na jejich základě je zcela bezpředmětná. Dokonce nebyly dodrženy ani podmínky smlouvy 

z roku 1402, kterou kapitula pronajala Janu Vidoltovi Týnský dvůr se vším příslušenstvím 

na tři a půl roku za roční plat 184 kopy grošů a 36 liber pepře.631 Během 16 následujících 

                                                           

624 Nájemní smlouva z r. 1402 byla sice uzavřena pouze na 3,5 roku (Katalog 1, s. 193, č. 693). I přes nepříliš 
dobrou platební kázeň je však Jan Vidolt jako hospodář Týnského dvora zmiňován ještě r. 1419 (V. V. 
TOMEK, Základy starého místopisu Pražského 1, Praha 1866, s. 148). 
625 K roku 1393 je jako nájemce Týnského dvora doložen Mikuláš řečený Styr (V. V. TOMEK, Základy 1, s. 
148) snad totožný s Mikulášem, uváděným v cod. 27/1. 
626 V ojedinělých případech byl plat odveden několik dní před samotným termínem (viz Tab. 23 v příloze). 
627 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 64v, 66rv, 68r, 70r (1415–1417). 
628 Matka (APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 54r). 
629 Kanovník Václav Knoblouch (APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 37v). 
630 Pohybují se mezi 10 (sv. Havel r. 1416) a 102 kopami gr. (sv. Havel r. 1381). 
631 Listina ze 17. května 1402 (Katalog 1, s. 193, č. 693). 
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let hospodář úrok ve sjednané výši složil pouze jednou.632 Navíc v rozporu s nájemní 

smlouvou opakovaně docházelo k tomu, že částka byla odvedena v několika splátkách se 

značným odstupem od stanoveného termínu splatnosti.633 Ve dvou případech byla dokonce 

část obnosu zaplacena v drobné minci (de nummis),634 ačkoli smluvní podmínky výslovně 

stanovovaly, že se tak má dít výhradně v pražských groších.635 Lepší platební disciplínu 

podle všeho neměli ani ostatní nájemci Týnského dvora. Vidoltovi přímí předchůdci 

Mikuláš a Jakub odvedli plat v plné výši pouze jednou.636 Do jaké míry ustanovení 

kapituly dodržovali hospodáři a vážní v 60. a 70. letech 14. století, lze sice bez znalosti 

výše sjednaného úroku stěží říci.637 Kolísající velikost složených obnosů a záznamy o 

dlužných částkách v účetních rejstřících638 však naznačují, že ani oni určené podmínky 

vždy nedodrželi. 

 

Platební disciplína nájemců Týnského dvora (v kopách gr.) 
Období Předpis Celý Splátky Investice Zčásti Poznámka 

1364–1365 62½ 1 1 1 ? chybí 1 termín 
1366–1372 ? ? 4 4 ? chybí 8 termínů 
1381 102 1 0 0 0 chybí OPM 
1396–1402 102 0 1 1 12 chybí 1 termín 
1402–1418 92 7639 12 8 22 chybí 4 termíny 

 

Kolísající výše platů skládaných nájemci Týnského dvora s největší 

pravděpodobností souvisela se zdrojem tohoto kapitulního příjmu. Vzhledem k tomu, že ho 

z větší části tvořilo clo, které zde po příjezdu do města museli cizí kupci zaplatit, závisela 

výsledná suma příjmů na čilosti obchodního ruchu, a její velikost se tak dala stěží předem 

                                                           

632 Stalo se tak ovšem ve dvou splátkách – APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 46v, 47r; cod. 27/2, fol. 25r 
(Hromnice 1409). 
633 Termíny byly stanoveny na osm dní po Hromnicích a sv. Havlovi. Konkrétní případy vč. denních dat jsou 
zachyceny v Tab. 23 v příloze. 
634 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 23r (1403), 29r (1405). 
635 Do jaké míry Jan Vidolt dodržoval další body smlouvy, není vzhledem k absenci příslušných záznamů v 
účetních rejstřících možné říci. Dispozice listiny kromě výše zmíněných podmínek uvádí 60 gr. pro děkana 
splatných o svátku Přenesení sv. Václava a 2 gr. týdně pro kanovníky sloužící zpívanou mši. Srov. plný text 
listiny na webu monasterium: http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/CZ-APH/AMK/589-
XXI%7C37/charter. 
636 APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 57r (sv. Havel 1381). 
637 Rejstříky sice zachycují platby z Týnského dvora pouze v l. 1358, 1360, 1364–1366, 1368–1372, což by 
mohlo naznačovat, že zpočátku byl plat odváděn pouze jednou za dva roky. Mnohem pravděpodobnější však 
je, že údaje z ostatních let v rejstřících chybějí. 
638 APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 43v, 56v, 50r. 
639 Ve všech případech se jedná o částku, do níž byly započteny také dodatečně složené splátky a peníze 
investované do údržby Týnského dvora. 



 111 

odhadnout. Jestliže kapitula přesto Týnský dvůr pronajímala za pevně stanovený roční plat, 

pak vzhledem k výše uvedeným faktům nelze vyloučit, že také v jeho případě podobně 

jako u obediencí mohl být smluvený úrok za určitých podmínek dočasně nebo dokonce 

trvale snížen. Ať už kvůli poškození statků požárem či nějakou přírodní pohromou nebo 

kvůli klesajícím příjmům z importovaného zboží. V případě části platu odváděného v pepři 

to ostatně výslovně říká i preliminář uvozující rejstřík z let 1396–1417. Zatímco o sv. 

Havlu měl nájemce složit 18 liber pepře, na Hromnice buď stejné množství, nebo tolik, 

kolik bylo k dispozici.640 Nájemní smlouva z roku 1402 naproti tomu připouští možnost, že 

Jan Vidolt pepř nahradí penězi.641 Obdobné pravidlo tak mohlo být uplatňováno také 

v případě, kdy reálný příjem z cla výrazně zaostal za výší sjednaného úroku. Ve prospěch 

této hypotézy by ostatně mohla hovořit i skutečnost, že ačkoli nájemci jen zřídkakdy 

odvedli předepsanou částku v plné výši, není v účtech ani v jednom případě poznamenáno, 

že by nájemce kapitule něco dlužil. 

Kromě toho zjevně také v případě Týnského dvora platila podobná zásada jako u 

staveb na prebendálních dvorech. A to v tom smyslu, že si nájemce z platu, který měl 

kapitule odvádět, mohl část peněz odečíst jako úhradu za náklady spojené s údržbou dvora. 

Tato skutečnost byla dokonce s podmínkou, že veškeré investice podléhají předchozímu 

schválení kapituly, vtělena do nájemní smlouvy z roku 1402. Záznamy v dochovaných 

účetních záznamech pak dokládají, že hospodáři Týnského dvora část příjmů skutečně do 

jeho údržby se souhlasem kanovníků investovali, a to až překvapivě často: V devíti 

případech se jednalo o stavební úpravy domů (pro edificiis curie nebo domus, super 

edificia nebo reformacione domus),642 dále byly peníze vynaloženy na studnu (expendit 

pro fonte),643 vyplaceny vážnému Hanušovi644 a šestkrát byla nájemci odpuštěna část platu 

bez udání důvodu (pepercerunt sibi domini, retinuit pro se).645 Přesto však, i když 

počítáme i s těmito „reinvestovanými“ částkami, výsledná suma jen zřídka dosáhla 

předepsané výše. Zároveň se však nezdá být pravděpodobné, že by byl nájemci plat snížen. 

Ještě ve svatohavelském termínu roku 1412 totiž byly po započtení investic odvedeny 92 

                                                           

640 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 1r. 
641 V listině ovšem není stanoveno, jakou částku kapitula za sjednané množství pepře požaduje. 
642 APH, f. AMK, zl. 13/21, fol. 8r (vážný 84 gr., hospodář neznámou částku); cod. 8/1, fol. 56v (1 kopa gr.), 
57r (15 kop 57 gr.); cod. 27/1, fol. 45v (13 kop 51½ gr.), 48v (34 kop gr.), 52r (10 kop 45 gr.), 56r (4 kopy), 
59r (4 kopy 43 gr.). 
643 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 12r (7 kop gr.). 
644 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 39r (4 kopy gr.). 
645 APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 56v (10 kop 56 gr.), 57r (7 kop gr.); cod. 27/1, fol. 3v (40 gr.), 29r (12 kop 
gr.), 56r (11 kop gr.), 60v (10 kop gr.). 
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kopy grošů. Nelze ovšem také vyloučit možnost, že při prodloužení nájmu byla smlouva 

pozměněna v tom smyslu, že kapitule má být vyplácen určitý procentuálně stanovený podíl 

ze zisku, nebo byla výše úroku průběžně upravována podle měnících se příjmů. Při absenci 

relevantních pramenů však tuto hypotézu nelze ověřit. 

Poslední splátku předal Jan Vidolt kapitule 14. února 1418.646 Oněch 40 kop grošů, 

které nájemce kapitule odvedl, bylo zřejmě nejen jediným příjmem společné pokladny 

v tomto roce,647 ale na dlouhá léta také jejím posledním příjmem z Týnského dvora. Po 

smrti krále Václava IV. v roce 1419, když začali konšelé pražské obce sami vykonávat 

královská práva nad svými městy, se totiž Staré Město pražské zmocnilo také kapitulních 

důchodů v Týnském dvoře.648 Alespoň symbolické náhrady za odňaté příjmy se pražský 

kostel dočkal teprve krátce před koncem 15. století, kdy král Vladislav vykázal patnácti 

choralistům v kostele sv. Víta nově zřízený roční plat z ungeltu ve výši 36 kop grošů.649 

 

5. 1. 4. Příjmy z aniversarijních nadání650 

Aniversarijní nadání představují z hlediska své vnitřní struktury vůbec 

nejkomplikovanější příjem společné pokladny. Vzhledem ke svému původu totiž mohly 

tyto platy v průběhu několika let podléhat nejrůznějším změnám (zajištění platu, jeho 

velikost, termín a určení) včetně jejich úplného zániku. Bez dobového soupisu těchto 

nadání651 nebo důkladné excerpce dochovaných donačních listin tak prakticky není možné 

podat ani kompletní přehled aniversarijních pobožností sloužených ve sv. Vítu, ani 

ucelenou charakateristiku této příjmové kategorie. Tato kapitola proto primárně vychází ze 

záznamů v účetních rejstřících, které zachycují reálný stav v určitém časovém období 

(1358–1371, 1393–1399, 1408). Vzhledem k lapidární řeči pramene však bylo třeba takto 

získané údaje alespoň částečně kombinovat s nekrologii a donačními listinami uloženými 

v kapitulním archivu.652 

                                                           

646 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 71v. 
647 Rozdělení platu z Týnského dvora je s výjimkou dvou pamětních záznamů z r. 1420 (Tamtéž, cod. 27/1, 
fol. 74r, 79v) posledním zápisem rejstříku 27/1, na jehož konci tak zůstalo několik prázdných folií. 
648 DP 2, s. 359. 
649 Edice listiny z r. 1497 viz J. TEIGE, O počátcích, s. 60–61. 
650 Tato kapitola je rozšířenou verzí vybraných pasáží z mého článku Aniversária jako součást liturgického 
provozu, s. 154–159. 
651 Nekrologické záznamy citované u úvodu 4. kapitoly poměrně často neposkytují kompletní údaje nejen o 
finanční stránce nadání (statky, správce, částka a způsob jejího rozdělení), ale v některých případech dokonce 
ani o osobě, za níž mělo být aniversárium slouženo. 
652 Výsledný přehled sestavený z údajů excerpovaných z účetních rejstříků, kapitulních nekrologií a 
donačních listin (vč. citace příslušného pramene) zachycuje Tab. 24 v příloze. Není-li uvedeno jinak, 
odkazují na ni také denní data uváděná u jednotlivých aniversárií v této kapitole a kapitole 5. 2. 1. 2. 
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Kdy začaly být v pražském kostele slouženy zádušní mše za osoby stojící mimo 

okruh jeho členů lze dnes stěží určit. Vzhledem k jeho centrální funkci k tomu však jistě 

došlo velmi záhy, praděpodobně v souvislosti s úmrtím některého panovníka. Nejstarší 

dochovaná listina zakládající aniversarijní mši653 pochází z roku 1264. Jedná se o donaci 

pražského arcijáhna Radoslava, který nadal oltář sv. Štěpána dvěma dědinami 

v Zeměchách a domem na Pražském hradě. Z těchto důchodů měla být po jeho smrti 

financována mše sloužená za duši donátora a jeho rodičů.654 V pražské katedrále byly 

nicméně celebrovány aniversarijní bohoslužby také za osoby zesnulé již v průběhu 10.–12. 

století.655 Zda k těmto aniversáriím daly popud ony samy, nebo se jednalo o tradici 

založenou teprve následujícími generacemi,656 bohužel ve většině případů nelze vzhledem 

k absenci příslušných donačních listin zjistit. 

Svatovítská katedrála, která v sobě spojovala funkci prvního chrámu v zemi, 

pohřebiště vládnoucího rodu a pražských biskupů a korunovačního kostela spjatého 

s kultem zemských patronů, se nepochybně těšila mimořádnému zájmu donátorů po celé 

předhusitské období. Dokládá to ostatně i ohromující počet zbožných nadání, zachycených 

na přelomu 14. a 15. století v listinách, nekrologiích a účetních rejstřících pražské kapituly. 

Z těchto donací byly financovány výroční pobožnosti sloužené nejen za spásu duší 

někdejších členů kostela a jejich příbuzných, ale také panovníků, významných církevních 

hodnostářů království, osob spjatých s panovnickým dvorem, rytířů a měšťanů. Zaměříme-

li pozornost pouze na aniversária, z jejichž nadání byli podělováni také zdejší kanovníci, 

dojdeme k přibližnému počtu 352. Vyřčené číslo je sice vzhledem nedokončenosti 

klíčových edičních řad a obtížné identifikaci některých osob, za něž byly zádušní 

bohoslužby slouženy, spíše hypotetické, přesto podle mého názoru excerpované údaje 

představují dostatečný vzorek využitelný k nástinu situace v pražském kostele. 

                                                           

653 V této souvislosti je třeba zmínit také listinu vydanou okolo r. 1170 královským komořím Častou, jíž pro 
záchranu své duše a duší svých rodičů daroval kustodství pražského kostela ves Bykoš (CDB 1, s. 223–224, 
č. 251); a konfirmaci donace kanovníka Zbyhněva z r. 1233 se zmínkou o refeccio, jež mají kanovníci a 
služební duchovní pražského kostela konat o aniversáriu donátorovy matky (CDB 3, s. 58, s. 56). Původní 
text donace (cca 1125–1140) přitom o žádném zádušním nadání nehovoří (CDB 1, s. 130, č. 124). 
654 V účetních rejstřících toto aniversárium nefiguruje. K 25. únoru jej však uvádí ve svém opisu 
svatovítského nekrologia Pešina z Čechorodu (D. VELDTRUP, Ein „luxemburgisches“ Anniversarbuch?, s. 
115). 
655 Kníže Vratislav I. (13. II. 921), hnězdenský arcibiskup Radim (1006), knížata Spytihněv II. (28. I. 1061) a 
Bořivoj (1124), pražský biskup Menhard z Bamberka (1134), kanovník Bohumil (1134), probošt a 
olomoucký biskup Jindřich II. Zdík (1150), Jindřich Přemyslovec (1169), Judita Durynská (9. IX. po r. 
1174), děkan Pavel z Jenštejna (1180), kníže Břetislav Jindřich (1197). 
656 Jako příklad lze uvést aniversárium sloužené 6. února za probošta Oldřicha (1159–1172, srov. Series, s. 3, 
č. 16) založené r. 1333 proboštem Držislavem (RBM 3, s. 784, č. 2014). 
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Po tom, co bylo výše řečeno o skladbě osob657 zapsaných v dochovaných 

nekrologiích, asi není žádným překvapením, že největší podíl v tomto souboru měli 

členové kapituly a jejich rodinní příslušníci (celkem 40 %, tj. 143 osoby), přičemž na 

samotné kanovníky (88+10) a hodnostáře pražské kapituly (34+11) připadá přibližně 25 a 

10 % slavených aniversárií. Co do početnosti následují služebníci pražského kostela a 

jejich příbuzní (50, tj. 14 %), mezi nimiž přirozeně dominují oltářníci (30) a vikáři (10). 

Nechybí však ani sakristáni,658 mistři svatovítské školy659 a penitenciář.660 S pražským 

kostelem tedy byly bezprostředně spjato celkem 193 osoby, což představuje více než 

polovinu (55 %) všech doložených aniversárií. Ve zbytku souboru zaujímají přibližně po 

10 % duchovní působící mimo pražský kostel (42), příslušníci šlechtických rodů (36), 

členové panovnického rodu (33) a osoby, které se nepodařilo jednoznačně zařadit (36). 

V případě duchovních se jednalo převážně o pražské biskupy,661 arcibiskupy662 a jejich 

rodinné příslušníky (21+6). Zastoupeni jsou však i biskupové několika dalších diecézí,663 

arcijáhni, arcibikupovi vikáři, oficiál, tři faráři a blíže neurčení klerici (6). Šlechtu 

reprezentují z větší části příslušníci různých rytířských rodů664 a jedinci zastávající zemské 

a dvorské úřady665 nebo jinak spjatí s panovnickým dvorem.666 Poslední kategorii tvoří 

                                                           

657 Pro účely následující statistiky byla vzata v potaz vždy „nejvyšší“ dosažená hodnost konkrétní osoby. 
Aniversária sloužená v jeden den za více osob spojených rodinným původem byla zásadně započítávána 
pouze jednou. 
658 Sakristán Vlk a jeho rodiče (8. IV. a 14. X.), Smil (25. IX.). 
659 Konrád (2. I.), Jakub (12. IX.). 
660 Václav z Dobříčan (LE 5, s. 668–669, č. 903). 
661 Jan IV. z Dražic (4. I.), Mikuláš z Újezda (17. I.), Pelhřim (26.! I.), Tobiáš z Bechyně (19. II.!), Menhart z 
Bamberka (2. VII.!), Budivoj (9. VII.!), Ondřej (30. VII.), Jan II. z Dražic (16. VIII.!), Řehoř z Valdeka (6. 
IX.), Jan III. (21. X.). 
662 Jan Očko z Vlašimi (14. I.), Jan z Jenštejna (17. VI.), Arnošt z Pardubic (1. VII.!), Zbyněk Zajíc z 
Házmburka (28. IX.). 
663 Litomyšlský Albrecht ze Šternberka (14. I.), pražský světící Přibyslav (12. III.), megarský Jan řeč. 
Bonifant (20. V.), olomoucký Petr II. (7. VI.), bl. Radim (13. X.), Adam, biskup v Chalon-sur-Saôn[?] (16. 
X.). D. VELDTRUP (Ein „luxemburgisches“ Anniversarbuch?, s. 116, č. 34) Přibyslava ztotožňuje s bratrem 
Jana IV. z Dražic, jeho tvrzení je ovšem založeno na mylném výkladu kroniky Petra Žitavského. Za 
upozornění na tento rozpor děkuji prof. Hledíkové. 
664 Kunata z Dražic a jeho manželka Markéta (17. I. a 14. II.), Boleslav ze Smečna (23. II.), Albrecht z 
Poděhus s manželkou (17. III.), Otík z Roupova (4. IV.), Maruša, manželka Chotěbora z Brlohu (28. IV.), 
Jaroslav ze Šternberka (4. VII.), Manka, dcera Pavla z Podvin (4. VIII.), Hroch z Hoříněvsi (12. VIII.), 
Zdeněk z Chýnova (4. X.), Ofka, vdova po Vlkovi z Vintířova (5. X.), Alžběta z Kravař (29. X.), Saul z 
Vyšehořovic (Katalog, s. 122, č. 432), Jeroným z Cítova (Katalog 1, s. 123, č. 434), Ofka z Libice s rodiči 
(RBMV 1, s. 556–557, č. 2293), Markéta, vdova po Walsovi ze Střešovic (RBMV 1, s. 605–606, č. 2478), 
Anka, Beneš a Čeněk ze Lkáně (RBMV 1, s. 666, č. 2724). 
665 Pražský purkrabí Hynek Berka z Dubé s rodinou (15. II., 19. VI., 17. a 23. VIII., 27. X.), mistr královské 
komory Purkard z Mohelna s rodinou (3. III., 8. V., 18. IX., 22. XI.), nejvyšší zemský sudí Oldřich z Říčan 
(25. V.), královští komoří Domaslav ze Škvorce (9. VIII.) a Vojslav (6. XII.), podkomoří Oldřich Pluh z 
Rabštejna (2. I.), místopurkrabí Pražského hradu Petr Bratroš z Dubnice (10. IX.), znojemský purkrabí 
Oldřich II. z Drnholce (5. VIII.), relátor Václava IV. Kunata Kaplíř ze Sulevic (29. IX.). 
666 Rudolf Saský (13. III.), familiář Václava IV. Václav z Újezda (LE 6, s. 52–55, č. 25). 
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téměř kompletní galerie dosavadních českých králů667 a příbuzní Karla IV.,668 včetně 

sedmi příslušníků moravské rodové větve Lucemburků.669 Seznam donátorů uzavírají 

měšťané, převážně pražští,670 kteří tvoří přibližně 3,4 % souboru (12). Z uvedeného 

přehledu je tedy jasně patrné, že aniversária byla sloužena především za členy pražského 

kostela a jejich rodinné příslušníky.671 

 

Skladba osob, za něž byla v katedrále sloužena aniversária 
Kategorie Počet aniver. Příbuzní Celkem V % 

preláti 34 11 45 12,8 
kanovníci 88 10 98 27,8 
služebníci kostela 46 4 50 14,2 
panovník 12 21 33 9,4 
duchovní 32 10 42 12 
šlechta 36  36 10,2 
měšťané 12  12 3,4 
neurčení 36  36 10,2 

Celkem 296 56 352  

 

Za současného stavu poznání jednotlivých kategorií majetků pražské kapituly 

bohužel nelze celkový obnos, který z jednotlivých zádušních nadání do společné kapitulní 

pokladny plynul, přesně určit. Zjištěný počet aniversárií ovšem naznačuje, že podíl takto 

získaných prostředků na každodenních porcích vyplácených během roku kanovníkům jistě 

nebyl zanedbatelný. Pokud by totiž byla všechna zjištěná aniversária sloužena ve stejném 

období, připadaly by na každý druhý až třetí den jedna, dvě, nebo i tři zádušní mše. 

Vzhledem k nastíněné mezerovitosti záznamů, možné promněnlivosti částek a rozdílnému 

                                                           

667 Knížata Bořivoj (8. IV.), Vratislav I. (13. II.), Spytihněv II. (28. I.), manželka Vladislava II. Judita 
Durynská (10. IX.) a Jindřich Břetislav (14.! VI.), králové Přemysl Otakar I. (5. IV.!), Václav I. (29. XII.!), 
Přemysl Otakar II. (26. VIII.), Václav II. (21. VI.), Václav III. (5.! VIII.), Rudolf Habsburský (3. VII.), Jan 
Lucemburský (27.! VIII.), Karel IV. (29. XI.). 
668 Eliška Přemyslovna (27.! IX.), Blanka z Valois (1. VIII.), Anna Falcká (3. II.) a Anna Svídnická (11. 
VII.), prvorozený syn Václav (28. XII.), Jan Zhořelecký (4.! III.), dcera Markéta (30. VIII.) a její manžel 
Ludvík (9. VIII.), prastrýc Balduin (5. XI.) a manželka Václava IV. Johana Bavorská (31. XII.). 
669 Jošt (18. I.), Markéta Opavská (7. II.), Kateřina Moravská (27. III.), Prokop (24. IX.), Jan Soběslav (30. 
X.), Jan Jindřich (12. XI.), Alžběta Moravská (20. XI.). 
670 Malostranský měšťan Jiřík Lounský s manželkou Markétou (LE 2, s. 206–207, č. 351); Zeifrýd s 
manželkou Klárou odkázavší dům na Malé Straně (27. VIII. a 1. IV.), pražští měšťané Budek s manželkou 
Jutou a synem Frenclinem (18. V.), Fridlín Janův (20. XI.), Markéta, manželka Frenclina z Nymburka (RBM 
3, č. 1219, s. 473–474) a Gera, manželka Mikuláše Planera (4. VI.); Jakub z Kutné Hory (13. VI.), kramářka 
Krista (18. VIII.). 
671 K obdobným závěrům došel při rozboru aniversárií sloužených pražskými mansionáři také J. RYBA, 
Mansionáři, s. 51. 
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přístupu jednotlivých písařů k zaznamenávaným skutečnostem však tuto otázku zatím není 

možné uspokojivě zodpovědět. Situaci navíc značně komplikuje také skutečnost, že 

některá aniversária byla financována věčnými platy plynoucími ze stejných lokalit, v nichž 

byly nadány kapitulní obedience.672 Při lapidárnosti účetních záznamů (tj. pokud není 

uvedeno, zda plat složil oltářník nebo obedienciář) potom v konkrétních případech často 

není možné stanovit, k jakému účelu byl odvedený plat určen. Vzhledem k neexistenci 

dobového soupisu aniversarijních nadání, tak lze objem těchto prostředků v 2. polovině 14. 

století pouze zhruba odhadnout na základě záznamů v účetních rejstřících: V letech 1369 a 

1398, kdy se údaje zdají být kompletní, dosáhly příjmy ze zádušních nadání 290 kop 41 

grošů (cca 84 aniversária), respektive 361 kopy 34 grošů (cca 114 aniversárií).673 Spolu 

s platy odváděnými ve svatojiřském a svatohavelském termínu z obediencí (cca 327 kop 

grošů)674 se tedy pravděpodobně jednalo o vůbec nejvydatnější příjem společné pokladny. 

Skutečnou výši odkázané roční renty známe pouze tehdy, pokud je přesně vyčíslena 

v dochované donační listině, což zejména v případech, kdy donátor kapitule neodkázal 

věčný plat, nýbrž pozemkový majetek nebývá pravidlem.675 V excerpovaných listinách se 

výše darovaného obnosu pohybovala mezi 1676 a 30 kopami grošů,677 přičemž nejčastěji 

(58 %) bylo aniversárium dotováno částkou nepřesahující 5 kop grošů. Nekrologické 

záznamy a účetní rejstříky naproti tomu uvádějí pouze obnos složený v daný den správcem 

nadání. Částka určená k rozdělení mezi klérus pražského kostela se ovšem od výše 

odkázané roční renty mohla podstatně lišit.678 Rozpor mezi obnosem uvedeným v donační 

listině a sumou určenou k rozdělení přitom mohl mít více příčin: Z jednoho nadání mohla 

                                                           

672 Zda byl plat zakoupen na majetcích, které se pouze nacházely ve stejné vsi, ale nenáležely k obedienci 
nebo naopak, není možné bez dalších pramenných sond stanovit. 
673 Viz Tab. 28 a 29 v příloze. Mezi porce financované ze zádušních nadání byly v tabulkách zahrnuty jednak 
ty, které tak jsou v zápise z příslušného roku výslovně charakterizovány (tj. nesou označení pro anniversario 
či missa defunctorum); a jednak porce, které sice jako funerální označeny nejsou, na základě shodných 
poznávacích znaků (den konání, původ a objem rozdělovaných peněz, správce nadání, zasvěcení oltáře) je 
však lze ztotožnit se zádušními porcemi rozdělovanými v jiných letech nebo zapsanými v dochovaných 
nekrologiích. Aniversária náležející ke druhé skupině jsou v tabulkách zapsána v kulatých závorkách. 
674 Srov. preliminář platů v AMK, f. APH, cod. 27/1, fol. 1r. 
675 Např. CDB 5/1, s. 595–596, č. 400; CDB 5/2, s. 451–452, č. 778; RBM 2, s. 642–643, č. 1290; s. 773–774, 
č. 1800; s. 949, č. 2186; RBM 3, s. 167–168, č. 413, s. 451–452, č. 1159. 
676 Aniversárium sloužené za kanovníka Jana z Lokte (21. VIII.) bylo zřízeno poručníky jeho testamentu, 
kteří zakoupili roční plat pojištěný na vsi Pchery (RBM 5/3, s. 544–545, č. 1122). 
677 Aniversárium fundované sakristánem Smilem bylo dotováno ročním platem 30 kop gr. pojištěným na 
kapitulních vsích Čánka a Mokré, z částky mělo být rozdělováno o aniversáriích donátora (25. IX.) a jeho 
rodičů (14. X.) celkem 6 kop gr. ročně (RBMV 1, s. 698, č. 2863). 
678 Např. aniversárium sloužené 14. ledna za Jana Očka z Vlašimi bylo podle donační listiny (LE 1, s. 66–67, 
č. 137; s. 107, č. 222) dotováno 22 kopami gr., mezi účastníky pobožnosti však byly rozdělovány pouze 4 
kopy gr. 
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být finacována aniversária sloužená za větší počet osob.679 Dále mohl donátor nebo jeho 

blízcí darovanou částku dodatečně z nějakého důvodu snížit680 – například kvůli zřízení 

dalšího aniversária financovaného z téhož věčného platu.681 A konečně se zaznamenaný 

obnos mohl významně lišit i v závislosti na tom, zda písař do rejstříku zapsal pouze podíl 

náležející kanovníkům, nebo také peníze určené pro služebníky kostela (zpravidla čtvrtina 

ze sumy určené na porce), na svíčky a ofěry a pro další účastníky pobožnosti. Kromě toho 

je třeba vzít v úvahu také možnost, že zejména v případech, kdy bylo zřízení aniversária 

spojeno se založením oltáře, mohla být část platu vynakládána na obživu oltářníka.682 

Zádušní nadání donátoři nejčastěji zajišťovali platem plynoucím z pozemkového 

nemovitého jmění (54), nebo zakoupeným na některém kapitulním statku (44).683 Primát 

v tomto ohledu držely poměrně odlehlé obedience Čánka a Mokré u Opočna, v nichž byly 

v jen v letech 1390–1392 zakoupeny roční platy v úhrnné výši 19 kop grošů, kterými byla 

nadána aniversária sloužená za devět osob.684 Zejména u členů pražského kostela se často 

setkáváme také s odkazy domů v blízkosti katedrály, případně na nich váznoucí věčné 

renty, kterou kapitule obvykle vyplácel klerik obývající dům (21).685 V osmi případech 

byla příjemcem věčného platu jiná korporace, která v určený den předávala částku na porce 

pro účastníky bohoslužeb zástupcům kapituly. Měsíc před aniversáriem Jana IV. z Dražic 

                                                           

679 Zpravidla se jednalo o další rodinné příslušníky (např. RBM 2, s. 773–774, č. 1800; s. 1211–1212, č. 2772; 
RBM 3, s. 584–585, č. 1498; RBM 4, s. 197, č. 493; s. 364–365, č. 908; s. 650–651, č. 1641 ad.), méně často 
o bývalé příslušníky pražského kostela (RBM 3, s. 784, č. 2014; LE 6, s. 52–55, č. 25; LE 7, s. 69–74, č. 23). 
680 Případné snížení či navýšení věčného platu je ovšem v účetních rejstřících obtížně identifikovatelné. Ne 
vždy je totiž v zápise uvedeno, o čí aniversárium se jednalo, porce byly navíc často rozdělovány se 
zpožděním. 
681 Přímý doklad takového jednání se mi nepodařilo nalézt. Podobná situace mohla nastat v případě donace 
rytíře Jana z Dražic, jíž r. 1406 zřídil aniversária sloužená za svého bratra a jeho manželku i sebe samého (LE 
5, s. 660, č. 891). Zmíněná aniversária však v žádném z excerpovaných pramenů nefigurují. 
682 Např. donace Alžběty, manželky Rudolfa Habsburského, kdy poslední  z darovaných 7 kop gr. byla 
určena na obstarání 15 liber vosku, ofěry a obživu oltářníka (RBM 3, s. 451–452, č. 1159). 
683 Čistá (29. I., 4. XI.), Dušníky (6. VIII.), Hněvkovice (29. I., 8. IV.), Holubice (5. IV.), Hospozín (30. V.), 
Jesenice (6. a 8. II., 1. IV.), Martiněves (4. II.), Mcely (30. VII.), Michle (28. VII.), Nehvizdy (1. V.), 
Neuměřice (2. XII.), Odolena Voda (14. VI., 2. VII.), vinice na Petříně (8. VI.), Polerady (5. II.), Tuchlovice 
(7. I., 5. VIII., 28. VI., 7. IX.), Tušec (26. a 28 I., 27. VI., 5. a 21. VII., 26. XI.), Újezdec (30. IV., 19. IX., 12. 
X.), Únětice (9. IX.), Vepřec (13. VI., 5. IX.), Vrbice (19. VI.). 
684 RBMV 1, s. 698, č. 2863; s. 723, č. 2974; s. 727, č. 2992; s. 861, č. 3562; s. 872–873, č. 3609. 
685 Mistr katedrální školy Konrád (2. I.), kanovník Petr ze Všerub (Katalog, č. 682, s. 190), kanovník 
Přibyslav z Újezdce (LE 2, č. 260, 141); oltářník Jan Pes (7. VIII.), kanovník Jan Polonus (13. VIII.), pražský 
měšťan Zeifrýd (25. VIII.), kanovník Hynek (4. IX.), oltářník Jan Mabka (7. IX.), Bohunko Pes (17. X.), 
oltářník Máří Magdalény (24. X.), kutnohorský farář Jindřich (9. XI.), kanovník Hynek z Malovar (APH, f. 
AMK, cod. 28/1, fol. 49r), kanovník Martin z Lucemburku (30. XII.), proboštův vikář Šalamoun (CDB 5, s. 
451–452, č. 778), oltářník Kuneš (RBMV 1, s. 269–270, č. 1143; s. 416, č. 1732), Hostek, kněz z Boru 
(RBMV 1, s. 416, č. 1732), Markéta, vdova Po Walsovi ze Střešovic (RBMV 1, s. 605–606, č. 2478), Ofka z 
Libice (RBMV 1, s. 556–557, č. 2293), Anka ze Lkáně (RBMV 1, s. 666, č. 2724), oltářník Jaklín (RBMV 1, s. 
861, č. 3562), oltářník Henzlín a penitenciář Václav z Dobříčan (LE 5, s. 668–669, č. 903). 
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tak měl probošt roudnického kláštera vyplatit sakristánovi pražské kapituly 10 hřiven,686 

podobně o aniversáriu Arnošta z Pardubic skládal 5 hřiven představený kladského 

kláštera.687 Ve výroční dny úmrtí Karla IV., jeho manželek,688 prvorozeného syna 

Václava689 a Johany Bavorské690 rozděloval porce kanovníkům precentor stojící v čele 

mansionářů, kteří tyto mše celebrovali. 

 

Velikost zádušních nadání plynoucích do pokladny 
Roční renty K rozdělení 

Velikost platu 
Počet % Počet % 

≤ ½ kopy gr.   18 8,8 

≤ 1 kopa gr. 4 8 34 16,6 

≤ 1½ kopy gr.   18 8,8 

≤ 2 kopy gr. 15 30 68 33 

≤ 3 kopy gr.   28 13,7 

≤ 4 kopy gr. 6 12 18 8,8 

≤ 5 kop gr. 4 8 5 2,4 

≤ 6 kop gr. 2 4 6 3 

≤ 7 kop gr.   2 1 

≤ 8 kop gr. 4 8 3 1,5 

≤ 10 kop gr. 1 2 1 0,5 

≤ 11 kop gr. 1 2   

≤ 12 kop gr. 2 4 1 0,5 

≤ 13 kop gr. 1 2 1 0,5 

≤ 15 kop gr. 1 2   

≤ 17 kop gr. 1 2   

≤ 18 kop gr.   2 1 

≤ 19 kop gr. 2 4   

≤ 20 kop gr. 2 4   

≤ 22 kop gr. 1 2   

≤ 26 kop gr. 1 2   

≤ 30 kop gr. 2 4   

Celkem 50 ks 100 % 205  

 

                                                           

686 RBM 3, s. 781–782, č. 2008; RBM 4, s. 32–34, č. 101. 
687 APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 7r, 11v, 22v, 32v, 39r, 47v; cod. 28/1, 30v, 43v, 55v. 
688 RBM 5, s. 695–696, č. 1500; RBMV 1, s. 13818–1319, č. 5333. 
689 RBM 5, s. 607–608, č. 1287. 
690 RBMV 1, s. 1318–1319, č. 5333. 
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Zvláštní pozornost si v tomto směru zaslouží aniversária zřizovaná poslední vůlí 

prelátů a kanovníků. V těchto případech totiž bylo zakoupení věčného platu s největší 

pravděpodobností financováno z výnosu tzv. roku milosti.691 Tato instituce je dobře známá 

i z dalších středoevropských kapitul. Annus gratiae, zakotvený také v nejstarších 

kapitulních statutech z roku 1350,692 povoloval kanovníkům v závěti693 disponovat 

polovinou výnosu jejich prebendy v prvním roce po úmrtí. Z těchto prostředků zřejmě byly 

podobně jako v ostatních kapitulách hrazeny především náklady spojené s pohřbem, 

zřízení aniversária a případné dluhy, které po sobě zesnulý zanechal. Aniversária zřizovaná 

v rámci testamentu byla standardně nadána ročním platem, který byl buď zapsán na 

pozemkových nemovitých statcích, nebo měl být teprve zakoupen vykonavateli 

testamentu.694 Dochované prameny se o vlastním původu finančních prostředků sice 

zpravidla nezmiňují,695 lze však předpokládat, že přinejmenším v 2. polovině 14. století 

představoval rok milosti v pražské kapitule zcela běžnou praxi a kanovníci i vykonavatelé 

jejich testamentů tyto příjmy ke zřízení aniversária běžně využívali. 

Obraťme nyní pozornost k termínům, v nichž příjmy z aniversarijních nadání 

přicházely do společné kapitulní pokladny. Vzhledem k charakteru a původu této příjmové 

kategorie, byly termíny skládání platů více méně pravidelně rozvrženy do průběhu celého 

roku, neboť se odvíjely od výročního dne úmrtí donátora a členů jeho rodiny. Na rozdíl od 

ostatních typů příjmů v tomto případě statuta dokonce ani nestanovovala, že by finance 

měly být do pokladny odváděny v předstihu. Také na základě záznamů v účetních 

rejstřících se zdá, že příslušnou částku správcové nadání696 obvykle skládali přímo v den, 

kdy se konalo podělování.697 Zda a s jakým předstihem tyto prostředky obdrželi od 

majitelů nemovitostí, na nichž byly platy pojištěny, většinou není možné zjistit. Donační 

listiny, jimiž byla aniversária zakládána totiž zpravidla žádný přesný termín platby 

neuvádějí. Výjimku v tomto směru představuje zádušní nadání Jana IV. z Dražic, který 
                                                           

691 Blíže k roku milosti viz kapitola 3. 2. 6. 
692 Statuta, s. 45. 
693 Příklady takových závětí uvádí D. BUDSKÝ, Testamenty pražského duchovenstva, s. 189–209. 
694 Na kapitulních statcích byl přitom zakoupeny pouze dva platy: Hrdlív a Vepřec (RBM 4, s. 650–651, č. 
1641) a Tuchlovice (RBM 3, s. 784, č. 2014). 
695 Ze všech excerpovaných listin je rok milosti výslovně zmíněn pouze v listině, jíž probošt Držislav zřídil r. 
1333 aniversárium za zesnulého kanovníka Hartléba: de pecunia beneficiorum anni gracie domini Arclebi 
(RBM 3, s. 784, č. 2014). 
696 Zpravidla se jednalo o správce oltáře, jenž byl platem nadán. Výjimku představují případy, kdy donátor 
plat zakoupil přímo na některém kapitulním statku nebo kapitule daroval nemovitý majetek. Šlo-li o dům, byl 
splácením příslušné částky pověřen přímo duchovní, který v něm bydlel. V případě ostatních statků jejich 
pověřený správce, nejčastěji obedienciář. 
697 Viz častá formulace zápisu ve tvaru: Item in die ... in anniversario ... minister altaris s. ... deponit ... sex., 
de quibus dantur ... gr. pro offertorio et candelis. 
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v zakládací listině výslovně stanovil, že zástupci kapituly mají příslušný obnos obdržet 

s měsíčním předstihem.698 

Neméně obtížné je posouzení platební disciplíny správců aniversarijních nadání. 

Ačkoli totiž k opožděným platbám699 nebo dokonce zadržení platu700 nepochybně 

docházelo, v účetních rejstřících je tato skutečnost uvedena jen zřídka. V průběhu času 

navíc mohly být zadušních pobožnosti přesouvány na jiné dny, což posouzení dodržování 

stanoveného termínu podělování značně komplikuje. Jako příklad lze uvést listinu 

Purkarda z Mohelna, jíž dotoval oltář sv. Anny a zřídil při něm zádušní mše za sebe, svou 

manželku a své rodiče. Darovaná částka měla být rozdělována nejdříve ve dny úmrtí otce 

(18. IX.) a matky (22. XI.) a o svátcích sv. Anny a Kateřiny, po smrti fundátora (8. V.) a 

jeho manželky Hizle (3. III.) pak o jejich aniversáriích.701 Podobně mohlo také docházet ke 

sloučení několika původně samostatných aniversárií v jedno, ať už z vůle donátorovy 

rodiny, nebo samotné kapituly.702 

 

5. 1. 5. Příjmy z výtěžku stříbrných dolů u Kutné Hory 

Desátek z urbury703 ze zlatých a stříbrných dolů (decimam urburarum in 

argentifodinis et aurifodinis nostri) v Čechách daroval pražskému biskupovi a kostelu 

Jindřich Korutanský v roce 1308. Jednalo se o náhradu za škody, které na biskupových 

statcích způsobila vojska českého krále Rudolfa Habsburského a jeho otce Albrechta.704 

Zda a jaký užitek z této donace plynul přímo kapitule ovšem nelze vzhledem k absenci 

dalších pramenů stanovit. 

Pražský kostel a kanovníci jsou zmíněni teprve v listině Jana Lucemburského vydané 

o 33 let později, kterou panovník kapitule podobně jako jeho předchůdce věnoval desátek 

                                                           

698 RBM 3, s. 781–782, č. 2008. 
699 APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 56r. Jinak především v cod. 28/1, kde je u jednotlivých částek poměrně často 
poznamenáno, že porce připadá na jiný svátek (viz Tab. 29 v příloze). Naproti tomu ovšem většinou chybí 
údaj, zda a o čí aniversárium se jedná. 
700 Viz rozsudek pražského oficiála vynesený r. 1376 nad Marešem z Hospozína, který 4 roky zadržoval 2 
kopy ročního platu ze dvora Odranec v Braškově odkázaného kapitule kouřimským arcijáhnem Buškem 
Linhartovým (AI 1, s. 22, č. 104). 
701 LE 1, s. 2, č. 3. Aniversária jsou v účetních rejstřících doložena v l. 1358–1371 (viz Tab. 24 v příloze). 
702 Markantní je to zejména v případě Arnošta z Pardubic (1. VII.) a pražského biskupa Menharta z 
Bamberka (2. VII.), jejichž aniversária byla v 90. letech 14. století pravidelně slavena společně 1. července. 
703 Urbura tvořila součást horního regálu, jednalo se o určitý podíl z hrubého výtěžku odváděný pavnovníkovi 
za propůjčení práva dobývat drahé kovy. Výše královské urbury byla explicitně stanovena teprve v Ius regale 
montanorum, a to na 1/8 výtěžku. Třetina z této dávky náležela jako náhrada za škody způsobené dolováním 
vlastníkovi pozemků (PETRA JANOŠÍKOVÁ, Urbura jako nástroj finanční politiky státu ve 13. a 14. století, in: 
(edd.) DAGMAR GROSSMANNOVÁ – TOMÁŠ KREJČÍK – JAN T. ŠTEFAN, Sborník konference věnované prof. 
Jiřímu Sejbalovi (1929–2004), Ostrava 2007, s. 40). 
704 Listina ze 6. května 1308 (RBM 2, s. 938, č. 2175). 
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z urbury všech stříbrných dolů v království (urbora metalli argenti per totum regnum 

Boemie), a to výslovně na stavbu chrámu (pro fabrica et edificiis suis novis). Konkrétně se 

mělo jednat o výzdobu hrobů sv. Václava a sv. Vojtěcha, dále stavbu nového chrámu, 

zřízení chóru a jejich výzdobu. Po dokončení celé stavby měl být podle přání donátora z 

důchodu přikoupen ke každé kanovnické prebendě plat ve výši 5 těžkých hřiven a příjem 

měl i nadále zůstat v držení kapituly. Za to měli kanovníci ve výroční dny úmrtí sloužit 

v chrámu aniversarijní pobožnosti za Janovovi předky.705 

Jak ovšem naznačuje průběh sporu o hranice polí kapitulní vsi Pňovice706 vedeného 

v letech 1338 a 1339 mezi kapitulou a sedleckým klášterem, disponoval pražský kostel 

příjmy z horního podnikání již o několik let dříve. Písemnosti stanovující arbitry sporu a 

zlistiňující jejich rozhodnutí totiž kromě jiného uvádějí, že kapitula byla zkrácena o své 

příjmy z urbury (super perceptis urbure et metallis) a důlních šachet.707 Není přitom jasné, 

zda se v případě urbury jednalo pouze o výtěžek z dolů nacházejících se na pozemcích 

v beprostředním okolí Pňovic, nebo také o desátek dříve darovaný pražskému kostelu 

Jindřichem Korutanským. 

Jestliže se tedy v kapitulních statutech (1350)708 a v účetních rejstřících z druhé 

poloviny 14. století setkáváme s příjmem označovaným jako peníze z urbury (de orbora), 

z hor (de montibus) nebo z Kutné Hory (de Montibus Chutnis), je velmi obtížné určit, 

z jakého zdroje tyto prostředky vlastně pocházely. Mohlo se totiž jednat jak o desátek 

z královské urbury, tak o důchody plynoucí do společné pokladny přímo z výnosu dolů 

nacházejících se na kapitulních pozemcích v bezprostřední blízkosti Kutné Hory.709 První 

možnost se sice vzhledem ke striktnímu určení peněz na stavbu chrámu a vylepšení 

prebend nezdá být příliš pravděpodobná. Protože se ale v kapitulním archivu nedochovaly 

žádné doklady o rozmnožení důchodů ani jedné z 32 prebend, nelze zavrhnout ani 

                                                           

705 Listina z 23. října 1341 (RBM 4, s. 411–413, č. 1029). 
706 Ves nacházející se poblíž kostela sv. Barbory (ANTONÍN PROFOUS, Místní jména v Čechách: jejich vznik, 
původní význam a změny 3, Praha 1951, s. 385) byla zpustošena r. 1424 a zanikla někdy po r. 1487 
(FRANTIŠEK ROUBÍK, Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách, Praha 1959, s. 25). 
707 Listiny z 1. září 1338 a 13. ledna 1339 (RBM 4, s. 237, č. 610 a 611; s. 245–246, č. 636). Nález úmluvců 
přitom potvrdil hranice v tomtéž průběhu, jak byly vytyčeny při posledním ohraničování obou panství. 
708 Statuta, s. 27–28. 
709 Z dochovaných pramenů vyplývá nejen to, že na kapitulních pozemcích probíhala těžba (Katalog 1, s. 
196, č. 702; s. 203, č. 725; s. 219–220, č. 784–785), ale že se kapitula dokonce se na těžbě aktivně podílela a 
sama investovala do otevření nové šachty. Srov. listinu z 1. října 1363, kterou se kutnohorský měšťan 
Kunclin Ruthard za 300 kop gr. z urbury náležející kapitule zavázal vyhloubit novou šachtu (Katalog 1, s. 
102, č. 351; edice Codex juris municipalis Regni Bohemiae 2 (dále CIM 2). Privilegia regalium civitatum 
provincialium annorum 1225–1419, (ed.) J. ČELAKOVSKÝ, Praha 1895, s. 495–496). Podle záznamu z r. 1369 
vyplácela kapitula Kunclínovi za práce na šachtě 12 gr. týdně (APH, f. AMK, zl. 13/21, fol. 18v). 
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variantu, že kapitula místo aby peníze investovala do „meliorace“ jednotlivých 

kanovnických nadání, jimi raději dotovala podělování.710 

 

Příjmy z urbury a stříbrných dolů u Kutné Hory 
Rok Splátky Plátce Celkem Původ peněz Pozn. 

1359 8 Petr zv. Marta 

Jan Pavlův 

257 k. 14 g.711 doly  

1361 8 Petr zv. Marta 262 k. 7½ g.712 doly neúplné 

1367 5 Kunšík 35 kop 41 g.713 doly neúplné 

1368 4 neuvedeno 27 kop 38 g.714 neuvedeno neúplné 

1397 5 Václav z Radče 31 k. 28 g. 7 h. Kutná Hora, urbura, 
ofěry z kaple sv. Barbory 

neúplné 

1398 20 Václav z Radče 263 kopy 26 g. urbura z Kutné Hory  

1399 4 Václav z Radče 47 kop 29 g. urbura z Kutné Hory neúplné 

1403 1 Václav z Radče [14 kop 28 g.] doly neúplné 

1408 7 Václav z Radče 43 kopy 54 g. Kutná Hora, urbura neúplné 

1409 1 Václav z Radče 2 kopy 12 g. Kutná Hora neúplné 

 

Ať už peníze pocházely z královské urbury nebo z kapitulních dolů, je nepochybné, 

že příslušné částky odváděl do společné pokladny zásadně některý z příslušníků pražského 

kostela. Zatímco o osobách zaznamenaných v účetních rejstřících v 50. a 60. letech 14. 

století nelze vzhledem k chybějícím pramenům říct nic víc než to, že se zřejmě jednalo o 

kanovníky pověřené správou tohoto důchodu. V případě Václava z Radče, který plat 

z urbury odváděl v letech 1397–1409, víme, že byl obedienciářem ve dvou kapitulních 

vsích náležejících k tzv. postní obedienci. Jak v Chlístovicích,715 vzdálených od Kutné 

                                                           

710 V takovém případě mohla hrát roli obava, že příliš výnosné prebendy by kanovníky dostatečně 
nemotivovaly k aktivní účasti na liturgickém životě kapituly. Naproti tomu integrace urburních důchodů do 
systému podělování mohla vést k posílení soudržnosti jednotlivých složek pražského kostela. K rozmnožení 
příjmů kanovníků tak v konečném důsledku také došlo, bylo však podmíněno aktivní rezidencí (blíže viz 
kapitola 5. 2. 3. 4.). 
711 Složeno v hornických hřivnách (275½ hř. 6 gr. 3½ lotu), pro přepočet použit kurz 56 grošů na hřivnu 
uvedený přímo v účetním rejstříku (APH, f. AMK, zl. 13/21, fol. Ir). Nečitelná částka složená 3. června 1359 
byla na základě ostatních údajů odhadnuta na 27 kop 11 gr. 
712 Zčásti složeno v hornických hřivnách (121½ hř.), zčásti v kopách grošů. Pro přepočet použit stejný kurz 
jako výše. 
713 Složeno v hornických hřivnách (43 hř. 77 gr.), pro přepočet použit kurz 48 grošů na hřivnu. 
714 Složeno v hornických hřivnách (34 hř. 26 gr.), pro přepočet použit kurz 48 grošů na hřivnu. 
715 Jako obedienciář v Chlístovicích doložen v l. 1395–1399 (APH, f. AMK, cod. 28/1, fol. 13r, 20v, 21r, 
28v, 33r, 34v, 36v, 37r, 38r, 41v, 52v, 53r, 54v). Faráře zde prezentuje v l. 1406 a 1408 (LC 6, s. 187, 246). 
Podobně Jan Pavlův prezentuje nového faráře ke kostelu v Chlístovicích v r. 1351 (LC 1, s. 148). 
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Hory necelých 10 km, tak v Pňovicích,716 kde kapitula ve stejné době vedla spor o hranice 

tamní farnosti a příjmy z dolování se sedleckým klášterem, přitom z tohoto titulu také 

prezentoval faráře. Zdá se tedy být velmi pravděpodobné, že Václav z Radče a jeho 

předchůdci urburní důchody spravovali jakožto kanovníci hospodařící na statcích postní 

obedience. Této hypotéze by ostatně nasvědčovala i skutečnost, že osoby odvádějící do 

společné pokladny příjmy z urbury měly nárok na „sedminu“ složeného obnosu (septima 

sua).717 Tedy podíl ve stejné výši, kterou podle kapitulních statut jako odměnu za svou 

práci pobírali kanovníci obhospodařující kapitulní obedience.718 

Na rozdíl od obediencí ovšem příjmy z urbury nebyly odváděny v pravidelně se 

opakujících termínech. Podle dochovaných záznamů kanovníci skládali peníze ve značně 

proměnlivých intervalech, v nichž – pravděpodobně kvůli mezerovitosti údajů – nelze 

vysledovat žádný vnitřní systém. Jednotlivé splátky tak od sebe mohl dělit jediný den nebo 

naopak několik měsíců. Zřejmě extrémní případ pak představuje situace zachycená 

v záznamech z roku 1408, kdy interval dosáhl 19 týdnů.719 Zmíněný zápis v kombinaci 

s dalšími listinami zachycujícími způsob, jakým byla darovaná část královské urbury 

vyplácena jejím dočasným vlastníkům,720 může být zároveň klíčem osvětlujícím na první 

pohled nepravidelnou frekvenci splátek. Bez ohledu na různé podmínky donace (osoby 

příjemců, výše příjmu a jeho časové omezení, zdroj peněz a místo jejich výplaty) byly totiž 

v praxi výplaty z urbury prováděny tak, že z ní věřitelé dostávali týdně nebo měsíčně určité 

obnosy. Výplatou byl obvykle pověřen přímo urburéř a od konce 14. století potom 

mincmistr, kteří byli zároveň zodpovědní za řádný odvod urbury z výtěžku.721 Analogický 

                                                           

716 Václav z Radče prezentuje jako kanovník pražského kostela a patron kostela v Pňovicích tamního faráře 
v l. 1394 (LC 5, s. 197 a 205) a 1400 (LC 6, s. 15). R. 1424 prezentuje faráře kapitula jako celek (LC 8, s. 
72). 
717 O „septimě“ je výslovně řeč pouze v l. 1397, 1398 (APH, f. AMK, cod. 28/1, fol. 34r (exclusa sua 
septima), 35r, 36r, 38r (de robora, de quibus recepit idem cliens 2 sex. min. 1 gr. pro septima domini 
Wenceslai de Radecz), 41r) a 1403 (Tamtéž; cod. 27/1, fol. 22r: domino Wenceslao, decano s. Appollinaris, 
pro decima[!] sua, quam tenere[!] habere de montibus.). V ostatních případech se jedná pouze o peníze, které 
byly z předaného obnosu vyplaceny správci důchodu (Tamtéž, zl. 13/21, fol. 1r: [...] de quibus pecuniis 
eodem domino Johanni Pauli fuerunt date 4 sex. pro expensis). Částky, které byly takto vyplaceny v 50. a 60. 
letech (Tamtéž, zl. 13/21, fol. Ir, 1rv) navíc kromě jediné výjimky (10. září 1359) neodpovídají sedmině, 
nýbrž spíše desetině složené sumy. 
718 Statuta, s. 34–25. 
719 Výjimečnosti situace nasvědčuje fakt, že divisoři považovali za vhodné učinit k zápisu poznámku, že se 
jedná o plat za uplynulých 19 týdnů (Tamtéž, cod. 27/7, fol. 29r: Item pro 19 ebdomadis reposuit dominus 
Wenceslaus Radecz 9 sex. et 33 gr.). Zda byla na vině delší nepřítomnost Václava z Radče, nižší příjmy 
z urbury nebo probíhající spor se sedleckým klášterem, nelze jednoznačně stanovit. 
720 Např. Archivum Coronae regni Bohemiae 2, (ed.) VÁCLAV HRUBÝ, Praha 1928, s. 233–234, č. 185; CIM 
2, s. 575, č. 397; s. 679, č. 519; Katalog 1, s. 87, č. 291; RBMV 3. Fontes archivi publici Trebonensis, (ed.) 
BOŽENA KOPIČKOVÁ, Praha 1977, s. 184, č. 449. 
721 P. JANOŠÍKOVÁ, Urbura, s. 39. 
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postup lze předpokládat také v případě pražské kapituly. Vzhledem ke zlomkovitosti 

primárních pramenů však tuto hypotézu není možné ověřit. 

Samotná velikost odváděných částek kolísá v rozmezí od 60 grošů po desítky hřiven 

a později kop grošů.722 Tato skutečnost s největší pravděpodobností úzce souvisí 

s objemem vytěženého kovu, který v závislosti na vydatnosti jednotlivých ložisek rudy a 

od druhé poloviny 14. století klesajících výnosech těžby v kutnohorské oblasti mohl 

podléhat nepředvídatelným výkyvům. Nezanedbatelný vliv mohly mít také nároky dalších 

věřitelů, jejichž pohledávky panovník z urburních důchodů uspokojoval,723 a případné 

spory s dalšími institucemi nárokujícími si příjmy z důlní činnosti.724 Dalším významným 

faktorem ovlivňujícím výši platu byla nepochybně výše zmíněná měnící se frekvence 

splátek. 

 

5. 1. 6. Ostatní nepravidelně doložené příjmy a příjmy neznámého původu 

Záznamy o penězích pocházejících z jiných zdrojů než z proboštových statků, 

obediencí, Týnského dvora, aniversarijních nadání a urbury nejsou v účetních rejstřících 

příliš časté. Lze proto jen stěží říci, jak významnou část příjmů společné pokladny 

představovaly. Obecně je tyto prostředky možné rozdělit do tří skupin: Co do objemu 

financí byly zřejmě nejvýznamnější příjmy pocházející z hospodaření na různých 

kapitulních statcích, jejichž výnos ovšem nepatřil k standardním zdrojům podělování (lesy, 

vinice, výtoň). Dále se jednalo o prostředky, které původně tvořily součást královského 

regálu a později byly kapitule postoupeny panovníkem (ostrožné). Poslední položku 

představují různé příležitostné příjmy a v letech se špatnou platební disciplínou také 

půjčky, ať už v rámci vlastního kapitulního hospodaření (z Týna, ostrožného, obedience) 

nebo z vnějšku. 

 

5. 1. 6. 1. Příjmy z hospodaření na jiných kapitulních statcích 

Měřeno objemem peněz byly beze sporu nejdůležitější z výše zmíněných příjmů ty, 

které do společné pokladny plynuly z hospodaření na různých kapitulních statcích (vinice, 

pole, louky). Nejčastěji je v účetních rejstřících zmiňován výnos z lesů (de pecuniis 
                                                           

722 Detaily zachycuje Tab. 25 v přiloze. Zatímco v 50. a 60. letech 14. století byl plat odváděn převážně ve 
hřivnách (zřejmě hornických), od 90. let pak výhradně v kopách grošů. Zda se jedná o projev nějaké 
kvalitativní proměny tohoto důchodu, není z dochovaných pramenů jasné. 
723 Při počtu věřitelů odkázaných na urburní důchody a klesajícících výnosech stříbrných dolů tyto nároky 
podle P. JANOŠÍKOVÉ (Urbura, s. 39) často převyšovaly možnosti úhrady. 
724 Kromě již zmíněného sporu se sedleckým klášterem vedla kapitula spor o blíže neurčené platy 
s kutnohorskými duchovními (listina z 14. května 1353, CIM 2, s. 494–495, č. 339). 
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silvarum). Konkrétně se jedná o proboštovy statky a obedience725 v Chlístovicích, 

Bořenovicích, Odolenově Vodě a Sedlčánkách. Z části těchto prostředků byly dotovány 

každodenní porce, část byla vynaložena na práce na vinicích. Příklady Sedlčánek a 

Odolenovy Vody přitom jasně dokládají, že dotčené peníze těmto účelům běžně 

nesloužily. Vzhledem k řídkému výskytu této položky v rejstřících se dokonce zdá být 

pravděpodobné, že se jednalo o zcela mimořádný příjem úzce související s příležitostným 

prodejem dřeva z kapitulních lesů.726 

 

Příjmy společné pokladny z kapitulních lesů 
Datum Pramen Místo Částka Využití 

10. 12. 1397 28/1, 34v Chlístovice 3 k. 26 g. každodenní porce 
14. 4. 1398 28/1, 38v  proboštství 50 kop každodenní porce 
3. 5. 1398 28/1, 40r proboštství 20 kop kápě 
11. 5. 1398 28/1, 41r proboštství 10 kop každodenní porce 
21. 9. 1398 28/1, 46r Bořenovice 3 k. 9 g. každodenní porce 
6. 4. 1403 27/1, 20r de pec. silvarum 152 g. práce na vinicích 
20., 24. 6. 1403 27/1, 20v Sedlčánky 3 k. 39 g. práce na vinicích 
27. 6. 1408 27/1, 45r Od. Voda 5 k. 24 g. práce na vinicích 

[1408] 27/2, 32v Bořenovice 35 k. 20 g. část na ofěry 

[1408] 27/2, 32v Chlístovice 3 kopy ad Montes Chuttnis 

[1408] 27/2, 32v [Od. Voda] 2 k. 42 g. každodenní porce 

[1408] 27/2, 32v neuvedeno 112 g. každodenní porce 

 

Mimo to se objevují příjmy z biskupského desátku (denarii fumales),727 kapitulních 

vinic,728 luk729 a výtoně,730 tedy cla vybíraného ze dřeva dopravovaného do Prahy po 

                                                           

725 V některých případech je v rejstřících zaznamenáno, že obedienciáři byla vyplacena sedmina příslušného 
důchodu (APH, f. AMK, cod. 28/1, fol. 34v (exclusa sua septima); cod. 27/2, fol. 32v (recepit pro septima 
sua). 
726 Srov. poznámku de silvis venditis ze září 1398 (Tamtéž, cod. 28/1, fol. 46r). 
727 Obnos 4 kopy gr. skládaný vždy o svátku Přenesení sv. Václava (4. března) je zachycen v l. 1365–1370 
(Tamtéž, cod. 8/1, fol. 5v, 18v, 30v, 37r). Kapitula zřejmě příjem spravovala prostřednictvím nájemce, 
kterým byl v l. 1358–1371 únětický farář Šebestián (LC 1, s. 11; LC 2, s. 49). 
728 Podhořany (APH, f. AMK, zl. 12/18, fol. 1r), Petřín (Tamtéž, cod. 28/1, fol. 42r). 
729 Neuměřice (Tamtéž, zl. 12/18, fol. 1r). 
730 Příjem je zachycen pouze v l. 1358 a 1366, přičemž v prvním případě je jednoznačně identifikován jako 
proboštova povinnost vůči kapitule. Jedná se tedy nepochybně o tutéž položku, která figuruje také v urbáři 
pražského proboštství z poč. 15. století (DRC, s. 307). Srov. APH, f. AMK, zl. 12/18, fol. 1r (de naulo in 
Brannik[?], quae vulgariter dicitur wton); cod. 8/1, fol. 55v (de naulo). O původu tohoto důchodu a jeho 
vztahu k nucenému skladu dřeva v Podskalí nelze za současného stavu poznání kapitulních majetků říci nic 
bližšího. FRANTIŠEK HOLEC ho ve své studii Obchod s dřívím v praze ve 14.–17. století, PSH 6, 1971, s. 5–
100 nezmiňuje. 
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Vltavě. Dalším příjmem společné pokladny byly pravděpodobně také platy od nápravníků 

usazených na kapitulních statcích, v účetních rejstřících však tato položka nefiguruje. 

 

5. 1. 6. 2. Půjčky 

Prostředky z druhé skupiny se v rejstřících objevily pouze jednou. A sice v červnu 

roku 1411, kdy správce pokladny vyplatil 5 kop grošů z ostrožného na práce na vinici 

v Michli.731 V příslušném zápisu je přitom výslovně uvedeno, že částka byla zapůjčena, 

což znamená, že ostrožné pro tento účel nebylo běžně využíváno. Podobné „půjčky“, 

pomocí nichž divisoři řešili dočasný výpadek jiných příjmů, se v účetních rejstřících na 

přelomu 14. a 15. století vyskytují relativně často. O skutečné půjčky od osob stojících 

mimo prostředí pražského kostela se přitom jednalo jen zcela výjimečně. Konkrétně v roce 

1369, kdy oltářník sv. Anny zastavil za 100 grošů kasuli,732 a v červnu 1411, kdy si divisor 

půjčil na práce na vinicích od Adama, faráře v Nehvizdech.733 Mnohem častěji byly 

chybějící finance nahrazovány z jiných kapitulních důchodů,734 ať už se jednalo o 

obedience,735 nadání oltářů,736 proboštův příspěvek kapitule (de remanensiis praepositi 

Pragensis)737 nebo peníze původně určené na obstarávání chlebů (pecuniae panum nebo 

pro panibus) rozdělovaných v týdenním podělování.738 

S výjimkou let 1416 a 1417, kdy se divisoři tímto způsobem pokusili alespoň 

částečně kompenzovat výpadky svatojiřského a svatohavelského úroku z obediencí, byla 

většina výše zmíněných zápůjček využita na financování prací na kapitulních vinicích. 

Pomineme-li ovšem léta těsně předcházející husitským bouřím, kdy bylo celých 62, 

respektive 48 % vydání hrazeno z „mimořádných“ zdrojů, byl objem takto získaných 

prostředků ve srovnání s jinými příjmy společné kapituly zcela zanedbatelný. 

 

 

                                                           

731 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 54v (quas mutuaveram de pecuniis ostrozne). 
732 Tamtéž, cod. 8/1, fol. 35v, 36v, 50r (mandavit dominus Benessius ex parte capitoli restiture casulam 
viridem). 
733 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 54v. 
734 Bez určení původu peněz Tamtéž, cod. 27/1, fol. 54v, 55r (1411). 
735 Tamtéž, zl. 13/21, fol. 3r (postní ob.); 27/1, 31v (1405). 
736 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 66r (1415). 
737 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 4v (1398), 27r (1404), 30r, 32r (1405). 
738 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 67v (1416), 69v, 71r (1417). 
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5. 2. Výdaje společné pokladny 

Podobně jako příjmy tak také výdaje společné pokladny lze z formálního hlediska 

rozdělit do dvou skupin vymezených na základě pravidelnosti respektive nepravidelnosti 

těchto vydání. První kategorie zahrnuje kromě příspěvků na práce na kapitulních vinicích 

především jednotlivé typy podělování členů pražského kostela účastnících se liturgie 

konané v chrámu sv. Víta. Na základě jejich frekvence, zdroje financování a toho, jaké 

osoby měly na konkrétní porci nárok, lze rozlišit tzv. každodenní podělování příjmy ze 

statků pražského proboštství, aniversarijních nadání, výnosu některých obediencí a 

vybraných ofěr, týdenní podělování bílými chleby a ofěrami a podělování kanovníků 

penězi z některých obediencí a Týnského dvora, které se zpravidla konalo třikrát ročně. Do 

skupiny nepravidelných, respektive nepravidelně doložených vydání spadají porce 

ukládané do společné pokladny pro potřeby kapituly, roční plat náležející vyšehradským 

chorálníkům, částky vyplácené bratrstvům prebendovaných kanovníků a služebníků 

katedrály, platby laickým příslušníkům kostela (matrony, orlojník), sakristánovy výdaje a 

různá jednorázová vydání. 

 

Hlavní výdaje společné pokladny 
Typ vydání Zdroj financí Termíny 
Každodenní podělování:   
porciones de peccuniis praepositi proboštství 29x ročně 
porciones funerales aniversarijní nadání cca 200x ročně 
porciones quadragesimales postní obedience 21x ročně 
porciones adventuales adventní obedience 8x ročně 
Týdenní podělování ofěry, bílé chleby každou neděli 
Podělování prelátů a kanovníků 
(porciones canonicales) 

příjmy z Týnského dvora, 
některých obediencí a urbury 

po 2. 2., 23. 4. a 
16. 10. 

 

5. 2. 1. Každodenní podělování 

Tzv. každodenní podělování (distributiones quotidianae nebo pouze portiones) sice 

vděčí za své označení frekvenci svého konání. Dochované záznamy však dokládají, že 

navzdory vžitému názvu a množství termínů nebyly tyto porce mezi příslušníky pražského 

kostela rozdělovány dennodenně. Absence relevantních pramenů nám bohužel nedovoluje 

říci, kdy přesně a za jakých podmínek byl tento způsob rozdělování kapitulních příjmů 
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zaveden, ani zda se opíral o nějaké starší zvyklosti.739 Vzhledem k tomu, že podobné 

formy participace členů kapitul na výnosech z jejich společného majetku (tj. denní podíly) 

byly obvyklé i v okolních zemích,740 ovšem nelze tuto možnost zcela vyloučit. 

Nejstarší zmínka o každodenním podělování v prostředí pražského kostela pochází 

z listiny Jana IV. z Dražic vydané 8. října 1317.741 Pražský biskup v ní na žádost kapituly 

odvolává svůj starší statut stanovující termíny, v nichž mají být odváděny platy 

z obediencí, a nařizuje vrátit se k předchozí úpravě.742 V samotném textu je sice vlastním 

porcím věnována jen minimální pozornost. Z listiny nicméně jednoznačně vyplývá, že 

v době jejího sepsání mělo každodenní podělování již delší tradici, kterou biskup před 

nějakou dobou743 přerušil svým rozhodnutím sjednotit dosavadní rozmanité termíny plateb 

z jednotlivých obediencí na svátky sv. Havla a sv. Jiří. Zásahem Jana IV. z Dražic se tak 

zřejmě toto podělování změnilo z „každodenního“ (cottidianae distributiones) na půlroční. 

V textu se totiž výslovně říká ut distributiones praedictae fieri [non] potuissent cottidie. 

Jak hluboko do minulosti tradice denních porcí sahala, však bohužel nelze bez dalších 

pramenů říci. 

Ve srovnání se stavem zachyceným v mladších písemnostech je nicméně překvapivá 

nejen ona měnící se frekvence podělování, ale především zdroj, z něhož byly každodenní 

porce financovány. Zatímco Janova listina uvádí kromě obediencí ještě ofěry,744 které se 

v kostele sešly ve dnech zasvěcených jeho patronům, statuta Arnošta z Pardubic hovoří 

pouze o funerálních příjmech.745 Protože však ani jeden z dokumentů vlastní podělování 

nepopisuje, nezbývá než jeho zdroje a mechanismy studovat přímo na základě účetních 

                                                           

739 V této souvislosti se nabízejí především analogie se zásadami vita communis v nejstaršich kapitulách a 
podělováním kanovníků potravou a nápoji v době po reorganizaci pražské kapituly za probošta Marka (viz 
kapitola 3. 2. 2.). 
740 Obecně Z. HLEDÍKOVÁ , Několik úvah o kapitulách, s. 27. Pro Polsko tuto skutečnost dokládají např. 
statuta hnězdenské kapituly (Statuta capitulorum Gneznensis et Posnanensis ecclesiarumque collegiatarum 
Varsoviensis et Lanciciensis, (ed.) BOŁESLAW ULANOWSKI, Kraków 1897, s. 459–487), obecně S. 
ZACHOROWSKI, Rozwój i ustrój, s. 144–148. Pro německé kapituly srov. P. SCHNEIDER, Bischöfliche 
Domkapitel, s. 232n., konkrétně např. JOHANNES K IST, Das Bamberger Domkapitel von 1399 bis 1556. Ein 
Beitrag zur Geschichte seiner Verfassung, seines Wirkens und seiner Mitglieder, Weimar 1943, s. 48. 
K anglickým kapitulám srov. K. EDWARDS, The English Secular Cathedrals, s. 42–44. 
741 RBM 3, s. 159–160, č. 395. 
742 Blíže viz kapitola 5. 1. 2. 
743 Podle osob jmenovaných v úvodu listiny (pražský scholastik Oldřich (1307–1334), kouřimský arcijáhen 
Rapota (1305–1316), pražský probošt Petr Angelův de Pontecorvo (1305–1311) a pražský děkan Jan (1305–
1311)) se tak stalo někdy mezi lety 1307–1311 (Series, s. 16, 18–20, č. 140, 162, 164, 172). 
744 Text sice jednoznačně neříká, že jsou tyto ofěry součástí každodenního podělování, vzhledem k termínům, 
v nichž byly na přelomu 14. a 15. století rozdělovány, je to však velmi pravděpodobné (viz kapitola 5. 2. 1. 
4.). 
745 Statuta, s. 28. O různých porcích se ve statutech hovoří na vícero místech, pouze zřídka však text uvádí i 
to, z jakého typu příjmu jsou vypláceny. Srov. také APH, f. AMK, zl. 12/18, fol. 3r (cottidiane distribuciones 
sive porciones, que vocantur funerales). 
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rejstříků, do nichž byly rozdělené částky zapisovány. Zde zachycený stav se přitom značně 

liší od toho, co známe z obou zmíněných písemností. 

Vzájemné srovnání záznamů ze všech šesti dochovaných rejstříků pražské kapituly 

ukazuje, že prostředky sloužící k vyplácení každodenních porcí pocházely hned ze čtyř 

různých typů kapitulních důchodů. Ty se od sebe lišily nejen osobou správce, ale také tím, 

kdy, kým a jak byly příslušné platy skládány do společné pokladny a posléze rozdělovány 

mezi kleriky: 

1) Co do velikosti byla zřejmě nejvýznamnějším zdrojem částka, kterou kapitule 

každoročně vyplácel ze svého nadání probošt (de peccuniis praepositi Pragensis). 

V druhé polovině 14. a na počátku 15. století se jednalo o 160, respektive 180 

těžkých hřiven ročně, které měl prelát odvádět ve dvou splátkách o sv. Havlu a sv. 

Jiří.746 

2) Dalším významným zdrojem každodenního podělování byly příjmy z aniversarijních 

nadání, která zpravidla spravovali jednotliví oltářníci.747 Právě porce vyplácené 

členům pražského kostela v den konání pobožnosti za zesnulého donátora či jeho 

blízké (portiones funerales)748 měl nepochybně na mysli autor kapitulních statut 

(1350) v pasáži pojednávající o funerálních příjmech. Vzhledem k neexistenci 

dobového soupisu těchto nadání a různým změnám, jimž tyto příjmy mohly podléhat, 

je ovšem prakticky nemožné vyjádřit jejich velikost v absolutních číslech. Na základě 

údajů z účetních rejstříků lze objem těchto prostředků v 2. polovině 14. století pouze 

zhruba odhadnout na přibližně 290 až 360 kop grošů ročně.749 

3) V souladu se starší tradicí známou z výše citované listiny z roku 1317 byly některé 

denní porce vypláceny z výnosu těch obediencí, jejichž správci odváděli plat v jiném 

než svatojiřském a svatohavelském termínu. Podobně jako v případě zádušních 

nadání ani zde prozatím není možné exaktně stanovit, jak velký podíl tento příjem na 

financování každodenního podělování měl. Až na ojedinělé výjimky totiž často není 

zcela jasné, jaké bylo určení částek skládaných z různých obediencí v průběhu celého 

roku. V některých případech se mohlo jednat o věčný plat zakoupený zřizovatelem 

aniversária přímo na kapitulní vsi (např. vsi Čánka a Mokré ve východních Čechách), 

                                                           

746 Blíže viz kapitola 5. 1. 1. 
747 Výjimku představují případy, kdy donátor plat zakoupil přímo na některém kapitulním statku (např. 
obedienci) nebo kapitule daroval nemovitý majetek. Pokud se jednalo o dům, byl splácením příslušné částky 
pověřen přímo duchovní, který v něm bydlel (blíže viz kapitola 5. 1. 4.). 
748 Zachyceno zejména v cod. 8/1, 28/1 a 27/2. 
749 Blíže viz kapitola 5. 1. 4. 
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v jiných o opožděné splátky svatojiřského a svatohavelského úroku a v dalších o 

pozůstatek staršího systému každodenního podělování zachyceného v listině Jana IV. 

z Dražic. Bez detailního studia veškerých dochovaných písemností z dotčeného 

období však na tuto otázku zpravidla nelze jednoznačně odpovědět. Výjimku 

představují postní (obedientia quadragesimalis) a adventní obedience (obedientia 

adventualis), jejichž výnos byl rozdělován během postního období před 

Velikonocemi750 a v adventu ve dny, na které nepřipadalo žádné jiné podělování.751 

4) Posledním známým zdrojem jsou ofěry (offertorio), které se v kostele scházely na 

Zelený čtvrtek a o svátcích sv. Víta a sv. Václava. Zatímco podělování ze všech 

ostatních obětin se konalo vždy v neděli, tyto byly rozdělovány teprve v následujícím 

oktávu. Podle statut totiž na tyto porce měli nárok pouze ti kanovníci, kteří v kostele 

strávili osm dní před a osm dní po příslušném svátku.752 

V obecné rovině se základní principy rozdělování příjmů ze společného kapitulního 

majetku řídily ustanoveními statut Arnošta z Pardubic. Ačkoli text dokumentu obvykle 

mluví pouze o porcích (portiones) bez bližší specifikace, z jakého zdroje mají být 

financovány, je nepochybné, že se ve většině případů jedná právě o porce každodenního 

podělování. Podle statut náležely tyto porce všem duchovním pražského kostela, kteří se 

v daném dni osobně zúčastnili stanovené bohoslužby.753 Jmenovitě kanovníkům, prelátům 

s výjimkou děkana pouze pokud zároveň drželi některou z kapitulních prebend,754 dále 

                                                           

750 DP 3, s. 64. V účetních rejstřících jsou tyto porce označovány portiones quadragesimales (APH, f. AMK, 
cod. 27/2, fol. 2r). Statuta toto podělování vůbec nezmiňují, z dochovaných záznamů však jednoznačně 
vyplývá, že podělování se řídilo stejnými principy jako v případě adventní obedience. Na rozdíl od ní se však 
jednalo o několik vsí, konkrétně Cvrčovice, Chlístovice, Kotlice, Pňovice a Úherce (APH, f. AMK, zl. 12/18, 
fol. 3r; cod. 8/1, fol. 38r, 46v, 52r; cod. 27/1, fol. 35v; cod. 28/1, fol. 4r–5v, 12r–13v, 20r–21r, 28r–29v, 36v–
38r, 52v–53v). 
751 Statuta, s. 28 (de censibus oboedientiae in Odolena voda, quae adventualis dicitur, infra tempus adventus 
Domini praelatis, canonicis et ministris ecclesiae [...] statuimus, ut census [...] diebus singulis, quibus tunc 
alia non cadit portio, [...] dividantur more aliarum portionum). 
752 Statuta, s. 27. Totéž ustanovení obsahuje již listina Jana IV. z Dražic vydaná r. 1317 (RBM 3, s. 159, č. 
395), místo Zeleného čtvrtka však uvádí svátek sv. Vojtěcha. 
753 Podobné pravidlo platilo také v olomoucké kapitule. Kromě každodenního podělování (quotidianis 
distributiones) hovoří tamní statuta ještě o porcích rozdělovaných ve sváteční dny (distributiones ferialibus 
diebus) a v souvislosti s aniversarijními bohoslužbami (distributiones, que pro anniversariis vel funeralibus 
debentur). Navíc mohli být olomoučtí kanovníci v případě zanedbání svých povinností potrestáni odnětím 
porcí, podle závažnosti provinění až na dobu čtyř měsíců (Statuten, s. 205, 211). 
754 Statuta, s. 18: Quamvis autem decanus ratione decanatus, etiam si canonicus praebedatus non sit, 
canonicas capiat portiones, praepositus tamen, archidiaconus et scholasticus, nisi sint canonici praebendati, 
ex consuetudine hactenus tenta inconcusse ab ipsis penitus excluduntur. Toto ustanovení pozbylo smyslu v r. 
1367, kdy čtyři prebendy trvale přešly do rukou jednotlivých hodnostářů kapituly (Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská 
metropolitní kapitula, s. 13). 
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mistrovi svatovítské školy a arcibiskupovu vikáři,755 vikářům prelátů a kanovníků756 a 

nejpozději od roku 1350 také oltářníkům.757 Ve výroční den posvěcení pražského kostela a 

o svátku sv. Víta se navíc podle dávného zvyku účastnili každodenního podělování také 

staroboleslavští kanovníci, kteří měli pobírat stejné porce jako ti domácí.758 V konkrétních 

dnech byla velikost porcí dána počtem přítomných duchovních, jejich významem uvnitř 

kapituly a u „funerálních“ porcí samozřejmě také tím, co bylo ustanoveno v donační 

listině. Obecně přitom platilo, že děkanovi náležela dvojitá porce, poloviční prebendáři se 

dělili o jednu759 a podíly pro kanovníky bývaly větší než ty pro služebné duchovní. 

Posledně jmenovaným (tj. vikářům a oltářníkům) Arnoštova statuta výslovně přiznávala 

čtvrtinu ze zádušních nadání a dalších prostředků rozdělovaných v rámci každodenního 

podělování.760 Že byla tato zásada v praxi pečlivě dodržována, potrzuje především účetní 

rejstřík 27/2, jehož zápisy pravidelně obsahují lakonickou poznámku deducta či detracta 

quarta (popřípadě dedimus quartam761 nebo inclusa quarta762) dokládající, že před 

samotným podělováním byla z částky stržena čtvrtina náležející nižšímu kléru. Pravidlo se 

přitom – s výjimkou příspěvků na kápě a superpelice – týkalo všech příjmů, z nichž byly 

každodenní porce vypláceny.763 Jak ovšem ukazují následující podkapitoly, v závislosti na 

zdroji, z nějž byly porce vypláceny, mohly být konkrétní podmínky i samotný průběh 

podělování v jednotlivých případech mírně odlišné. 

 

 

                                                           

755 Statuta, s. 35–36: Magister scolae ecclesiae nostrae omnes portiones canonicales, in quibuscunque rebus 
consistant, per omnia et in omnibus aequaliter cum canonicis percepit et vicarius noster [...]. 
756 Statuta, s. 40: etiam vicarius sic dimissus portiones recipiat cum vicariis canonicorum [...]. 
757 Statuta, s. 37–38: Rectores vero altarium infrascriptorum, qui vicarii non sunt, ratione portionum, quas 
percipiunt et percipient, annis singulis tamen contribuent pro vicariis canonicorum et ministris non 
installatis: [...]. 
758 Statuta, s. 43: Ceterum cum canonici ecclesiae sancti Wenceslai in Boleslaw oppido de antiqua 
consuetudine tantum in die anniversario dedicationis nostrae ecclesiae et festivitas sancti Viti [...] si divinis 
intersint officiis diebus festivitatum eorundem, ad instar canonicorum nostrae ecclesiae portiones habere 
sunt soliti [...]. 
759 Toto pravidlo sice v žádném z dochovaných normativních pramenů nefiguruje, jednoznačně však vyplývá 
z analýzy zápisů týkajících se rozdělování ofěr a příspěvků na kápě a superpelice. Totéž platilo také pro tzv. 
kanovnické porce (blíže viz kapitola 5. 2. 3.). 
760 Statuta, s. 28, 37: de proventibus funeralium et aliis, quae nomine distributionum quotidianarum 
censentur, pars quarta [...] ministris nostrae ecclesiae [...]. 
761 APH, f. AMK, cod. 27/2, fol. 2r (1408: dedimus quartam pro ministris). 
762 Tamtéž, cod. 27/2, fol. 7r (1408). 
763 Viz záznam o rozdělení platu z postní obedience v červenci(!) 1396: [...] de quibus ministris dati sunt 22½ 
gr. pro quarta quadragesimalis, de residuo domini habuerunt per [...] (Tamtéž, cod. 28/1, fol. 21r). Údaje o 
stržení podílu pro nižší klérus se nárazovivě vyskytují také v rejstříku, kam byla zaznamenávána podělování 
kanovníků. (Tamtéž, cod. 27/1, fol. 12r, 24 r, 32r, 37v, 45r). 
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Termíny podělování porcemi z proboštových příspěvků ve prospěch kapituly 

Termín 
Suma 
(hř.) 

Účel 
Zachyceno 
v období 

Poznámka 

1. 1. Obřezání Páně 5 hlavní mše 1365–1417  
6. 1. Tři králové 5 hlavní mše 1365–1417  
2. 2. Hromnice 5/7 jitřní a hlavní 1365–1417 od r. 1398 7 hř. 
Ne po Hromnicích 10 prandium 1365–1371  
25. 3. Zvěstování Páně 2 jitřní mše 1398–1417  
Velikonoce 5/7 jitřní a hlavní 1365–1417 od r. 1398 7 hř. 
23. 4. sv. Jiří 5 hlavní mše 1358–1415  
Vstoupení Páně 5 dtto/prandium 1358–1415  
Letnice 5/7 jitřní a hlavní 1358–1415 od r. 1397 7 hř. 
sv. Trojice 5 hlavní mše 1358–1415  
Ne po Božím Těle 10 prandium 1358–1371  

15. 6. sv. Vít 5/7 jitřní a hlavní 1358–1415 
od r. 1397 7 hř. 
vč. bolesl. kanov. 

24. 6. Jan Křtitel 5 hlavní mše 1364–1415  
4. 7. sv. Prokop 5 hlavní mše 1358–1415  
15. 8. Nanebevz. P. Marie 5/7 jitřní a hlavní 1358–1415 od r. 1397 7 hř. 
25. 8. Svatých pět bratří 5 hlavní mše 1358–1415  
8. 9. Narození P. Marie 5/7 jitřní a hlavní 1358–1415 od r. 1398 7 hř. 
16. 9. sv. Ludmila 3½ hlavní mše 1365–1415  
28. 9. sv. Václav 5/7 jitřní a hlavní 1364–1415 od r. 1398 7 hř. 
1. 10. Posvěcení 
pražského kostela 

5 
procesí a 
hlavní mše 

1364–1415 
vč. boleslavských 
kanovníků 

1. 11. Všichni svatí 5/7 jitřní a hlavní 1364–1416 od r. 1398 7 hř. 
11. 11. sv. Martin 5 hlavní mše 1364–1416  
30. 11. sv. Ondřej 5 hlavní mše 1364–1416  
8. 12. Početí P. Marie 5 hlavní mše 1364–1416  
24. 12. vigilie Nar. Páně 5 hlavní mše 1364–1416  
25. 12. Narození Páně 5/7 jitřní a hlavní 1364–1416 od r. 1398 7 hř. 
27. 12. sv. Jan ev. 5 hlavní mše 1364–1416  

 

5. 2. 1. 1. Každodenní porce financované z proboštova příspěvku ve prospěch 

kapituly 

Porce dotované penězi z proboštova nadání byly ve sledovaném období rozdělovány 

ve 29 různých termínech, které se z větší části shodovaly se dny, v nichž se podle dávného 

zvyku vyzvánělo.764 Kromě významných pohyblivých svátků církevního roku a svátků 

spojených s Kristem, Pannou Marií, patrony pražského kostela a zemskými světci sem 

                                                           

764 Statuta, s. 11–12 (in antiquis ecclesiae praepulsationibus). 
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náležely také dva blíže neurčené dny, v nichž byly rozdělovány peníze na pořízení kápí a 

superpelicí pro preláty a kanovníky. Zvláštností těchto dvou podělování přitom bylo, že se 

během podchycených 60 let ani jednou nekonala ve stejném termínu.765 

Jednotlivé porce rozdělovali divisoři kanovníků,766 a to zřejmě bezprostředně po 

skončení mše. Příslušné zápisy v účetních rejstřících dokonce poměrně pravidelně uvádějí, 

zda se jednalo o mši hlavní (de missa, in summa missa, ratione summa missa, magna 

missa) nebo jitřní (de matutine, de/in matutinis, de matturis).767 Podělování po jitřní mši se 

nicméně konala pouze o mimořádně významných svátcích církevního roku a ve dnech 

zasvěcených hlavním patronům katedrály, kdy bylo místo standardních pěti těžkých hřiven 

rozdělováno hřiven sedm (Hromnice, Velikonoce, Letnice, sv. Vít, Nanebevzetí a Narození 

Panny Marie, sv. Václav, Všichni svatí, Narození Páně). V takovém případě byly ranní 

porce dotovány dvěma a večerní pěti hřivnami. Rozdělování částek ve výši sedmi hřiven se 

přitom v pramenech objevuje teprve od druhé poloviny 90. let 14. století, kdy naopak 

z rejstříků mizejí oba dřívější nedělní termíny (po Očišťování Panny Marie768 a Božím 

Těle769), v nichž bylo rozdělováno po deseti těžkých hřivnách na prandia. Pravděpodobně 

se jednalo o poslední pozůstatek zvyku zachyceného v listině z roku 1328,770 hovořící o 

čtyřech prandiích, z nichž každé může probošt vyplatit sedmi kopami grošů (tedy celkem 

26¼ těžké hřivny). „Uspořenými“ 20 hřivnami byla zřejmě následně dotována nově 

zavedená(?) zdvojená denní podělování a porce rozdělované po jitřní mši o svátku 

Zvěstování P. Marii. Z celého jinak poměrně logického systému se tak vymyká pouze 

svátek Umučení sv. Ludmily, na nějž připadala částka ve výši 3½ hřivny. 

 

 

 

 

 

                                                           

765 Příslušná denní data jsou zachycena v níže připojených tabulkách. V dostupných pramenech se nepodařilo 
vysledovat žádné pravidlo. 
766 Osobu, která podělování prováděla, sice záznamy neuvádějí. Tomu, že se jednalo o divisory, ovšem 
nasvědčuje fakt, že rozdělovaná částka byla zpravidla do pokladny složena s předstihem, a také stále se 
opakující objektivní formulace příslušných záznamů: […] divise sunt 5 marce, domini habuerunt […] (APH, 
f. AMK, cod. 27/2, fol. 13r–20v). 
767 Údaje tohoto typu pravidelně uvádí cod. 27/2, ostatní rejstříky zřejmě v závislosti na osobě písaře. 
768 APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 36v (more solito pro prandio) a 45r (pro prandio). 
769 Tamtéž, zl. 12/18, fol. 3r; cod. 8/1, fol. 38v (pro prandio dominis canonicis), 47r. 
770 RBM 3, s. 159–160, č. 395. 
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Velikost porcí rozdělovaných staroboleslavským kanovníkům 

Datum 
Částka 
(t. hř.) 

Na porci 
(gr.) 

„Běžná 
porce“ 

Počet 
porcí 

Pramen 

15. 6. 1397 5 8 8–12 - 28/1, 32v 
15. 6. 1398 5 8 7–11 - 28/1, 50v 
1. 10. 1398 5 7 9–10 - 28/1, 39r 
15. 6. 1408 [5] 5 7–8 47½ 27/2, 6r 
1. 10. 1408 5 5 7–8 45 27/2, 8r 
15. 6. 1412 5 6 7–8 - 27/2, 14r 
1. 10. 1412 5 5 7–8 - 27/2, 14v 
15. 6. 1414 5 5 8–9 - 27/2, 17r 
1. 10. 1414 5 5 7–8 - 27/2, 18r 
15. 6. 1415 5 6 7–8 - 27/2, 19v 
1. 10. 1415 5 5 7–9 - 27/2, 19v 

 

Velikost vyplácených porcí přirozeně ovlivňovalo nejen to, jak velká suma byla 

v konkrétním termínu rozdělována, ale také počet osob, které měly v daném dni na 

příslušnou porci nárok. V letech 1397–1417, pro něž jsou v účetních rejstřících dochovány 

údaje o velikosti každodenních porcí, se tyto pohybovaly v poměrně širokém rozpětí od 5 

do 17 grošů. Výkyvy ve výši obnosů vyplacených účastníkům jednotlivých mší přitom 

zcela nezmizí ani tehdy, když srovnáme pouze data vážící se ke svátkům dotovaným 

stejnou částkou: Zatímco ve dnech, kdy bylo rozdělováno po 2 a 3½ hřivnách, jsou rozdíly 

více méně zanedbatelné (4–6 a 5–6 grošů). V termínech dotovaných 5 a 7 hřivnami mohly 

rozdíly mezi jednotlivými porcemi pod vlivem měnícího se množství rezidujících 

kanovníků dosáhnout až 50 %. Rozhodujícím faktorem byly v tomto případě nepochybně 

výkyvy v počtech účastníků konkrétní mše. Obzvlášť markantně se tento faktor projevuje 

zejména v případě mší, jichž se v pražském kostele účastnili také kanovníci 

staroboleslavské kapituly.771 Ačkoli se částky, jimiž byla tato podělování dotována, během 

sledovaného období nezměnily (shodně po 5 hřivnách), velikost porcí v jednotlivých letech 

v závislosti na počtu přítomných kanovníků kolísala mezi 5 a 8 groši. V případě mší, jichž 

se účastnili kanovníci boleslavské kapituly,772 má ovšem větší vypovídací hodnotu než 

                                                           

771 APH, f. AMK, zl. 13/21, 5v (30. 9. 1364: Item in die Dedicacionis ecclesiae Pragensis praepositus 
Pragensis deponit 5 marcas graves, que ipso die dividuntur inter canonicos Pragenses et canonicos 
Bolezlavienses, qui intersunt processionis et misse maiori, et inter ministros ecclesiae Pragensis.); cod. 8/1, 
fol. 9r (1365), 14v (1366), 26r (1367), 34r (1369!), 40v (1370); cod. 28/1, fol. 32v (1397), 39r, 50v, 51r 
(1398); cod. 27/2, fol. 6r, 8r, 14rv, 17r, 18r, 19v). 
772 Na den sv. Víta  sice připadala dvě podělování z proboštových peněz, zápis z r. 1408 nicméně 
jednoznačně dokládá, že privilegium boleslavských kanovníků se týkalo pouze hlavní mše, nikoli jitřní 
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samotná velikost porce spíše její srovnání se stejně dotovanými porcemi vyplácenými 

v jiných termínech téhož roku. Většina porcí rozdělovaných 15. června a 1. října přitom 

byla o 2–4 groše nižší než srovnávaný vzorek. 

 

Příspěvky z proboštova nadání (25 hř.) na kápě pro preláty a kanovníky 

Rok 
Složeno / 
rozděleno 

Pramen Porce Ks Poznámka 

1358 [16.10.] / - 12/18, 1v 48 - pro termino s. Galli, pro capis 

1365 [16.10.] / - 13/21, 8r 30 27 pro capis 

1397 - / 21.4. 28/1, 29r 60 - 
praepositi Mysnensis pro 
cappis 

1398 2. 5. / 3. 5. 28/1, 40rv 80 18½ pro cappis 

[1409] - / - 27/2, 31v 46 33 cappe brunatice 

1412 - / 28. 3. 27/2, 13v 61 25½ 
pro capis brunaticis inter 
dominos prelatos et canonicos 

1413 12. 4./17. 4. 27/2, 15v 71 21½ 
pro capis brunaticis dominis 
prelatis et canonicis 

1414 - / 2. 4. 27/2, 16v 61 25½ 
pro prelatis et canonicis pro 
capis brunatenses 

1415 24.3. / 26.3. 27/2, 18v 57 27½ pro capis brunaticis 

1417 3. 4. / 5. 4. 27/2, 20v 60 22½ 
pro capis brunaticis pro 
praelatis et canonicis 

 

Rozdělování příspěvků na kápě a superpelice se svým průběhem vymykalo 

pravidlům každodenního podělování. Jeho konání totiž nebylo vázáno na žádný konkrétní 

svátek ani mši a do určité míry kopírovalo mechanismy podělování kanovníků. Z údajů v 

účetních rejstřících sice vyplývá, že porce byly rozdělovány vždy několik dní po složení 

příslušného obnosu do společné pokladny. Probošt a jeho prostředníci to však během 

podchycených 60 let činili v natolik rozmanitých termínech, že z nich není možné odvodit 

žádné pravidlo. Nelze tedy vyloučit ani možnost, že přesný termín nebyl stanoven a závisel 

na rozhodnutí správce důchodů. 

Jmenné seznamy podělovaných773 jednoznačně dokládají, že na rozdíl od ostatních 

porcí každodenního podělování náležely příspěvky na kápě774 a superpelice pouze těm 

                                                                                                                                                                                

(Tamtéž, cod. 27/2, fol. 6r: In vigilia s. Viti de matutinis 2 marche[!], detracta quarta fuerunt 30½ 
praesentes, quilibet habuit 3 gr. In die s. Viti d[omini] fuerunt 47½ inclusis canonicis Bolleslaviensis, 
quilibet habuit 5 gr.). 
773 Tamtéž, cod. 28/1, fol. 40rv, 48rv; cod. 27/2, fol. 13v–14v, 15v–17v, 18v–19v, 20v. 
774 V případě kápí, které byly výhradním oděvem kanovníků, tomu ostatně ani nemohlo být jinak. 
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duchovním, kteří měli nárok na tzv. kanovnické porce.775 Tedy prebendovaným 

kanovníkům, arcibiskupovu vikáři a mistrovi svatovítské školy. Tomuto zjištění ostatně 

odpovídá i samotná velikost rozdělovaných částek: Pokud se totiž přidržíme údajů 

uvedených v listině z roku 1328 (45 grošů na kápě, 30 grošů na superpelice), znamenalo by 

to, že obnos mohl být rozdělen na přibližně 35 porcí, což je množství více méně 

odpovídající maximálnímu možnému počtu kanovnických porcí.776 Případný podíl stržený 

předem ve prospěch ostatních příslušníků pražského kostela (např. nominálních 

kanovníků) není v účetních záznamech nikde zachycen. 

 

Příspěvky z proboštova nadání na superpelice pro preláty a kanovníky 

Rok 
Složeno/ 
rozděleno 

Rkp. Částka Porce Ks Poznámka 

1360 23. 4.777 12/18, 5r 16½ kopy - 32 pro superpeliciis 
1364 po 10. 5. 13/21, 7r 16½ kopy - 31½ pro superpeliciis 
1366 23. 4.778 8/1, 51r 17 kop - - pro superpeliciis 

1397 17./19. 10. 28/1, 33r 17½ hř. 38 - 
pro superpelliciis d. 
canonicis 

1398 - / 5. 11. 28/1, 48rv 17½ hř. 46 23½ 
pro superpeliciis de 
pecuniis praepositi 

1401 - / 27. 5. 27/1, 15r - 36 - 
domino Zdyenkony pro 
superpelicio 36 gr. de 
censibus s. Georgii 

1404 - / 18. 10. 27/1, 27r - 38 - 
praeposito Misnensis pro 
superpelicio 

1406 - / 8. 2. 27/1, 35v - 30 - 
Petrus, medius 
praebendatus, [...] 15 gr. 
pro superpellicio 

1408 - / 20. 6. 27/2, 6r 17½ kopy 30 34 pro superpeliciis 

1412 - / 21. 6. 27/2, 14rv 17 k. 36 g. 33 29 
pro superpeliciis d. 
canonicorum 
praebendatorum 

1414 27./28. 7. 27/2, 17rv 17 k. 36 g. 34 29 
pro superpeliciis dominis 
praelatis et canonicis 

1415 - / 10. 5. 27/2, 19rv 17 k. 36 g. 36 28 
pro superpeliciis pro 
omnibus canonicis 

                                                           

775 Ke kanovnickým porcím viz kapitola 5. 2. 3. 
776 Tj. 30 celých porcí pro prebendované kanovníky, po jedné porci pro děkana, arcibiskupova vikáře a mistra 
svatovítské školy a dvě poloviční pro poloviční prebendáře. 
777 Částka byla rozdělena spolu s ostatními platy připadajícími na svatojiřský termín. 
778 Zapsáno spolu s ostatními platy připadajícími na svatojiřský termín. 
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Také v tomto případě byla velikost vyplacených porcí významně ovlivněna počtem 

přítomných. Velmi markantně se tento vztah projevuje zejména na příkladu příspěvků na 

kápě. Ačkoli se částka, jíž bylo toto podělování dotováno (25 hřiven), během sledovaného 

období vůbec nezměnila, velikost porcí v jednotlivých letech v závislosti na počtu 

rezidujících, respektive přítomných kanovníků kolísala mezi 46 a 80 groši. Tentýž 

mechanismus, byť ne v tak zřetelné podobě, se projevil také při podělování příspěvky na 

superpelice. V tomto případě však byla velikost porcí (30–46 grošů) do určité míry 

ovlivněna také měnící se sumou (16½ kopy až 18 kop 40 grošů), z níž byly vypláceny. 

 

5. 2. 1. 2. Každodenní porce financované z aniversarijních nadání779 

Jednotlivá podělování porcemi financovanými z aniversarijních nadání byla více 

méně pravidelně rozložena do průběhu celého roku.780 Na rozdíl od ostatních typů porcí 

totiž termíny neurčovala kapitulní statuta ani jiné normativní prameny, ale pouze přání 

donátora, které se zpravidla odvíjelo ode dne úmrtí osoby, za níž mělo být zřizované 

aniversárium slouženo. Vzhledem k velkému počtu zbožných nadání a opožděným 

platbám přitom někdy mohlo na jeden den připadnout i několik různých porcí,781 zatímco 

v jiném období se i několik dní po sobě žádné podělování nekonalo.782 

Rozdělení stanovené částky mezi přítomné duchovní obvykle probíhalo 

bezprostředně po skončení pobožnosti, k níž se dané nadání vázalo.783 Záznamy v účetních 

rejstřících sice o způsobu jejich provedení mnoho neříkají, určitou představu si ovšem lze 

udělat na základě dochovaných donačních listin:784 V některých případech zřizovatelé 

aniversária výslovně uvádějí vigilijní část785 a podobu mší (čtené,786 popřípadě zpívané787), 

                                                           

779 Tato kapitola je rozšířenou verzí vybraných pasáží z mého článku Aniversária jako součást liturgického 
provozu, s. 159–161. 
780 Kompletní přehled pro r. 1398 podává Tab. 24 v příloze. 
781 K souběhu dvou porcí v jednom dni docházelo poměrně často. Např. v r. 1398 se tak stalo hned 
osmnáckrát, tři podělování ze zádušních nadání připadla na tentýž den dvakrát (14. I., 28. XII.), čtyři 
podělování jednou (8. VI.). 
782 Obvykle jednotlivá podělování dělilo pouze několik dní, výjimečně byl rozestup delší než týden. Např. v 
r. 1398 období, v nichž nebyly rozdělovány žádné „funerální“ porce, přesáhlo dobu jednoho týdne pouze 
sedmkrát (16.–23. ledna, 5.–14. února, 21.–31. března, 4.–29. dubna, 25. května–7. června, 10.–17. září, 14.–
27. prosince). 
783 V praxi tedy většina peněz určených na zajištění potřebného liturgického provozu vcházela do společné 
kapitulní pokladny spíše virtuálně, formálně ovšem tyto prostředky tvořily spolu s ostatními zdroji 
každodenního podělování součást jejích příjmů. 
784 Výpovědní hodnota listin zpřístupněných pouze formou regestu je v tomto ohledu samozřejmě omezená. 
785 Pražští měšťané Pavel z Podviní a Frenclin z Nymburka (RBM 3, s. 473–474, č. 1219), staroměstský 
měšťan Jan Volflínův (RBM 4, s. 364–365, č. 908), děkan Plichta ze Mšena (LE 1, s. 40–41, č. 76), Jan Očko 
z Vlašimi (LE 1, s. 66–67, č. 137; s. 82, č. 168; s. 107, č. 222), Jan Zhořelecký (LE 4, s. 370, č. 516). 
786 Ojediněle také v účetních rejstřících: APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 7r, 11v, 22r (Anežka, manželka Hynka 
Berky z Dubé), 10r (Purkard z Mohelna), 45r (Jan IV. z Dražic). 
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které mají být slouženy následující den. Osmnáct donátorů si navíc vyžádalo celebrování 

jedné až pěti týdenních mší, nejčastěji v pondělí a v sobotu, a to ke cti Panny Marie, 

věrných zemřelých a patronů obdarovaného oltáře.788 Nedílnou součástí většiny aniversárií 

byla také komenda,789 tedy společná modlitba za duši zesnulého následující po vlastní mši. 

Místo jejího konání stejně jako další úkony prováděné během výročních pobožností 

nad hroby významných příznivců kostela zachycuje k roku 1416 řád modliteb za zemřelé 

(Nota ordinem commendarum (Post anniversaria vigiliarum)).790 Zatímco pobožnosti 

sloužené za příslušníky kostela, šlechtu a měšťany se zpravidla omezovaly na menší 

vigilie, čtenou mši a komendu, v případě biskupů,791 světských vládců a jejich manželek792 

tyto obřady vedle zpívané mše obvykle zahrnovaly ještě množství dalších úkonů. Kromě 

konání větších vigilií bylo zpravidla také zvoněno na velký zvon,793 donátorův hrob nebo 

příslušný oltář býval překryt zvláštními přikryvadly, na něž byly kladeny insignie 

symbolizující jeho někdejší hodnost (mitra, klobouček nebo jablko, žezlo a koruna), a 

v jeho okolí byly zavěšovány zdobené závěsy. 

                                                                                                                                                                                

787 Tamtéž, cod. 8/1, fol. 9r (Matouš, žatecký probošt). 
788 Většina spojila zřízení aniversária se fundací nového oltářnického beneficia: Albrecht z Poděhus (RBM 2, 
s. 773–774, č. 1800), Jan IV. z Dražic (RBM 2, s. 1211–1212, č. 2772), proboštův vikář Vojslav (RBM 2, s. 
949, č. 2186), Donát, vikář Jana IV. z Dražic (RBM 3, s. 167–168, č. 413), Eliška Rejčka (RBM 3, s. 451–
452, č. 1159), pražští měšťané Pavel z Podviní a Frenclin z Nymburka (RBM 3, s. 473–474, č. 1219), 
horšovský arcijáhen Zdislav (RBM 4, s. 577–580, č. 1424), pražský měšťan Budek (RBM 5/1, s. 88–89, č. 
151), boleslavský probošt Záviš z Račiněvsi (LE 1, s. 40–41, č. 76), Jan Očko z Vlašimi (LE 1, s. 66–67, č. 
137; s. 82, č. 168; s. 107, č. 222), oltářník Kuneš (RBMV 1, s. 269–270, č. 1143), malostranský měšťan Jiřík 
Lounský (LE 2, s. 206–207, č. 351), Jan Zhořelecký (LE 4, s. 370, č. 516), Václav z Újezda (LE 6, s. 52–55, 
č. 25), generální vikář Václav z Pelhřimova (LE 6, s. 159–161, č. 83), Zdeněk z Chýnova (LE 6, s. 234–236, 
č. 125; LE 7, s. 89–93, č. 31), Rudiger z Vršovic a bratři ze Skalky (LE 6, s. 255–257, č. 135), Hanuš Kaplíř 
ze Sulevic (LE 6, s. 267, č. 141), staroměstský měšťan František Rokycanský (LE 7, s. 59–64, č. 18–19), 
Václav z Radče a oltářník Jan ze Sulejovic (LE 7, s. 69–74, č. 23). 
789 V účetních rejstřících doložena pouze výjimečně: APH, f. AMK, zl. 13/21, fol. 5v (probošt Předbor z 
Račiněvsi); cod. 8/1, fol. 8v, 14r, 33v (probošt Předbor z Račiněvsi); cod. 28/1, fol. 28v (mistr Jan), 53r 
(neurčeno). 
790 V. V. TOMEK, Základy 4, s. 248–252. Překlad ustanovení týkajících se aniversárií sloužených za blízké 
Karla IV. viz K. BENEŠOVSKÁ, Ideál a skutečnost, s. 37–38. Podobné, ovšem nepoměrně stručnější záznamy 
se dochovaly také v cod. 18, jehož autor je zřejmě ve vybraných případech převzal právě z této starší 
předlohy. V 55 případech nekrologium zmiňuje místo konání komendy, v 9 velkých vigilií (29. I., 2. II., 11. a 
30. VII., 9., 26. a. 27. VIII., 9. IX. a 31. XII.) a v 8 vystavení insignií (29. I., 11. VII., 9., 26. a. 27. VIII., 9. 
IX. a 31. XII.). 
791 V této a následující poznámce je odkazováno na data z Tomkovy edice: 3. I. Jan IV. z Dražic, 24. I. 
Pelhřim, 1. VII. Arnošt z Pardubic, 2. VII. Menhart, 30. VII. Ondřej, 15. VIII. Jan II. z Dražic, 28. XII. 
Hynek Berka z Dubé. 
792 17. I. Jošt, 28. I. Spytihněv II., 1. II. Anna Falcká, 6. II. Markéta Opavská, 12. II. Vratislav II., 15. II. 
Eliška Pomořanská, 4. III. Jan Zhořelecký, 12. III. saský vévoda Rudolf I., 27. III. Kateřina Moravská, 8. IV. 
Bořivoj, 2. VII. Rudolf Habsburský, 11. VII. Anna Svídnická, 1. VIII. Blanka z Valois, 9. VIII. uherský král 
Ludvík, 27. XII. pravděpodobně aniversárium sloužené za prvorozeného syna Karla IV., 30. XII. Johana 
Bavorská. 
793 Ojediněle také v účetních rejstřících. Srov. APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 5r, 18r, 30r, 36v (1. II. Anna 
Falcká), 39r (neurčeno). 
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Obraťme nyní pozornost k tomu, jakým způsobem byla aniversarijní nadání 

rozdělována mezi příslušníky kostela. Zatímco v Polsku spadala správa zádušních nadání 

do kompetence kapitulních prokurátorů794 a v německých kapitulách tvořila základ 

obediencí795 a tzv. oblagií,796 které byly svěřovány do správy kanovníkům,797 v Praze byla 

situace odlišná. Prostředky plynoucí z aniversárií fundovaných při jednotlivých oltářích 

spravovali více méně samostatně samotní oltářníci, kteří z nich také zpravidla vypláceli 

předepsané porce účastníkům pobožností.798 V ojedinělých případech prováděli podělování 

divisoři, sakristán nebo klerik obývající dům, na němž byl plat pojištěn.799 

Velikost samotných porcí se přitom kromě obecně platných pravidel přirozeně 

odvíjela také od výše darované roční renty a ustanovení vtělených do donačních listin. 

Zádušní nadání jsou v tomto směru specifická tím, že se poměr prostředků rozdělených 

mezi kanovníky a ostatní členy kostela mohl velmi výrazně lišit od toho, co jinak statuta 

stanovovala pro ostatní podělování. Část peněz dokonce mohla být vyplacena i osobám 

stojícím zcela mimo okruh katedrály (chudí, nemocní ve špitále). Pokud ovšem donátor 

velikost porcí výslovně nestanovil, řídilo se jejich rozdělení obecně platnými pravidly 

uplatňovanými v případě ostatních podělování. 

Rozbor dochovaných donačních listin ukazuje, že přístup zakladatelů aniversarijních 

nadací se v tomto směru poměrně významně lišil podle toho, zda se jednalo o laiky nebo 

duchovní. Příslušníci panovnického rodu a donátoři bez užšího sepjetí s pražským 

kostelem se tak většinou spokojili s lapidárním ustanovením, že odkázaná roční částka má 

být rozdělena more aliarum (funeralium) porcionum nebo iuxta morem et consuetudinem 

ecclesiae,800 případně určili, kolik grošů má připadnout na svíčky a ofěry801 při zádušní mši 

(1–60 grošů, nejčastěji však 4 groše). Zejména příslušníci kapituly naproti tomu 

                                                           

794 Nejnověji M. CZYŻAK, Kapituła katedralna, s. 162–172. 
795 Ke vzniku a správě obediencí v německých kapitulách H. NOTTARP, Die Vermögensverwaltung des 
Münsterischen Domkapitels, s. 20–24, 39–40. 
796 Podrobný výklad o oblagiích a jejich významu pro hmotné zabezpečení kanovníků na příkladu Bamberku, 
Würzburku a kolegiát v Neumünstru a Haugu viz E. BÜNZ, Oblatio – oblagium – Oblei, s. 22, 28–44. 
797 Kanovníci (oblegiarii) odváděli kapitule příspěvek na udržování světla u oltářů (redditus luminum) a 
částku zvanou canon určenou na podělování účastníků aniversarijní pobožnosti (Urbare und 
Wirtschaftsordnungen 1, s. 17–19, 70). 
798 Dochované účetní rejstříky tuto skutečnost výslovně zmiňují v bezpočtu případů. 
799 Divisoři a sakristán: RBM 4, s. 577–580, č. 1424 (divisoři a sakristán); LE 6, s. 234–236, č. 125; LE 7, s. 
89–93, č. 31 (pouze svíčky a ofěry); RBM 3, s. 781–782, č. 2008; RBM 5/4, s. 695–696, č. 1500; LE 6, s. 103, 
č. 56; klerik obývající dům: CDB 5/2, s. 451–452, č. 778; LE 2, s. 141, č. 260; RBMV 1, s. 861, č. 3562; 
Katalog 1, s. 190, č. 682; s. 243, č. 869. 
800 RBM 2, s. 642–643, č. 1290; RBM 4, s. 364–365, č. 908; RBMV 1, s. 416, č. 1732; s. 698, č. 2863; s. 727, 
č. 2992; LE 4, s. 370, č. 516; RBMV 1, s. 861, č. 3562; s. 872–873, č. 3609; s. 1318–1319, č. 5333; LE 5, s. 
660, č. 891; LE 6, s. 103, č. 56; s. 234–236, č. 125; LE 7, s. 59–64, č. 18–19; s. 69–74, č. 23; s. 89–93, č. 31. 
801 Ofěry z těchto pobožností měly být spolu s ostatními obětinami rozdělovány vždy v neděli (Statuta, s. 27). 
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v listinách, jimiž zvěřejňovali své záměry, poměrně přesně upravovali podmínky, za 

jakých měl oltářník svěřený plat spravovat. Zpravidla tak vyčíslují nejen obnos, který má 

připadnout na porce (15 grošů až 18 kop grošů, obvykle však částka nepřesahující 4 kopy 

grošů), a kolik má být rozděleno hebdomářům a klerikům ministrujícím při mších (1–30 

grošů), nýbrž často detailně vypočítávají i drobné částky určené pro všechny ostatní 

příslušníky kostela včetně matron a zvoníků (pro jednotlivé kategorie od 1 po 10 grošů).802 

Kromě vikářů, oltářníků, kaplanů, kantora, mistra katedrální školy, choralistů a žáků 

katedrální školy je v takových nadáních obvykle pamatováno také na chléb pro chudé před 

kostelním vraty803 a ojediněle i na nemocné v hradčanském804 a křížovnickém špitále.805 

Zcela výjimečný je v této souvislosti odkaz 1 kopy na stavbu chrámu učiněný roku 1405 

vykonavatelem závěti Jana Ožídle, oltářníka sv. Alexia a Anežky.806 

Důvěrná znalost pražského kostela a jeho zvyklostí či snad spíše nešvarů se 

v donačních listinách jeho členů odráží také v požadavku, aby porce byly rozděleny pouze 

mezi přítomné (případně nemocné a řádně omluvené),807 a to teprve po skončení mše a 

především ad manus nebo manualiter.808 Tento výraz se ostatně objevuje i v účetních 

rejstřících zachycujících rozdělování každodenních porcí.809 Ty proto byly podle způsobu 

                                                           

802 Viz také listiny citované v pozn. 799: proboštův vikář Vojslav (RBM 2, s. 949, č. 2186); generální vikář 
Donát (RBM 3, s. 167–168, č. 413); pražští měšťané Pavel z Podviní a Frenclin z Nymburka (RBM 3, s. 473–
474, č. 1219); sakristán Vlk (RBM 3, s. 584–585, č. 1498); Jan Očko z Vlašimi (LE 1, s. 66–67, č. 137; s. 82, 
č. 168); malostranský měšťan Jiřík Lounský (LE 2, s. 206–207, č. 351); familiář Václava IV. Václav z 
Újezda (LE 6, s. 52–55, č. 25); Rudiger z Vršovic a bratři ze Skalky (LE 6, s. 255–257, č. 135); Hanuš Kaplíř 
ze Sulevic (LE 6, s. 267, č. 141). 
803 Ojediněle také v účetních rejstřících: APH, f. AMK, zl. 13/21, fol. 3v (zřejmě Purkard z Mohelna); cod. 
8/1, fol. 1v, 16r, 29r, 35r, 44r (kutnohorský farář Jindřich), 11r, 21v (rodiče kanovníka Arnolda), 20r 
(obecně); cod. 28/1, fol. 53v (zřejmě Kuneš z Třebovle). 
804 Ke špitálu sv. Antonína a sv. Alžběty na Hradčanech měla kapitula zvlášní vztah. Pražský arcibiskup Jan 
Očko z Vlašimi ho totiž r. 1370 založil pro přestárlé a nemocné duchovní z Prahy a především pražského 
kostela. Na jeho provoz přispíval 4 kopami gr. ročně oltářník sv. Václava, do jehož kompetence do té doby 
péče o nemocné duchovní svatovítského chrámu spadala. Srov. RUDOLF SECKÝ, Staropražské špitály, Praha 
1928, s. 19–20 a R. NOVÝ, Pražské předhusitské špitály, DoP 7/1, 1987, s. 66. 
805 Jan IV. z Dražic (RBM 2, s. 1211–1212, č. 2772), děkan Plichta ze Mšena v sankci své erekční listiny (LE 
1, s. 40–41, č. 76), Mikuláš řeč. Myška, kaplan hradčanského špitálu (LE 5, s. 718, č. 979); Jan Komárovec, 
děkanův vikář (21. VII.), Hynek Berka z Dubé, pražský purkrabí (23. VIII.) a kanovník Jan Jindřichův 
z Hradce (16: XI.: APH, f. AMK, cod. 28/1, fol. 25v, 33v, 49r, 58r). 
806 LE 7, s. 59–63, č. 18 (directori fabrice in usus necessarios eiusdem fabricae). 
807 V donaci pražského scholastika a arcibiskupova pokladníka Zdeslava ze Šternberka (RBM 4, s. 577–580, 
č. 1424, ), která kombinuje formuli o rozdělení porcí podle zažitých zvyklostí s jejich podrobným rozpisem a 
podmínkou, že budou rozděleny až po komendě, a to pouze přítomným a řádně omluveným, každému ad 
manum. 
808 Jan IV. z Dražic (RBM 2, s. 1211–1212, č. 2772), exekutoři testamentu probošta Předbora (RBM 4, s. 
650–651, č. 1641); děkan Plichta ze Mšena (LE 1, s. 40–41, č. 76); probošt Přibyslav z Újezdce (LE 2, s. 141, 
č. 260). 
809 APH, f. AMK, zl. 12/18, fol. 3r (dat porciones manuales finita missa defunctorum circa conductum), 3v, 
4r; zl. 13/21, fol. 4r, 5rv; cod. 8/1, fol. 1v, 4v–5v, 6v, 8rv, 10r–11r, 13r–14r, 15v, 16v, 17r, 18r, 20v–21v, 



 141 

vyplácení, tedy z rukou oltářníka, eventuálně divisorů, přímo na ruku konkrétnímu 

duchovnímu, označovány také jako manuální (porciones manuales). 

Finanční rozdělení porcí mezi kanovníky a služebníky kostela zpravidla probíhalo 

v poměru 3 : 1 ve prospěch kanovníků.810 V některých případech ovšem náležel 

služebníkům kostela větší podíl, což přímo souviselo s ustanovením donátora.811 

Z donačních listin členů pražského kostela dále jednoznačně vyplývá, že podobně jako při 

podělování kanovníků byla děkanovi vyhrazena dvojitá porce a stejnou částku jako 

kanovníci obdržel i mistr svatovítské školy a arcibiskupův vikář.812 Specifický průběh 

mělo podělování v případě zádušních bohoslužeb sloužených za Karla IV., Blanku z Valois 

a Annu Falckou. Tato tři aniversária zřídil Karel IV. u mansionářů a ze 4 kop grošů 

připadajících na každé z nich měl precentor kanovníkům vyplatit dvě, další kopu rozdělit 

mezi mansionáře a jednu vynaložit na svíčky. Podobně zřejmě probíhala také podělování u 

příležitosti aniversárií zřízených za Annu Svídnickou a první ženu Václava IV. Johanu 

Bavorskou.813 

 

5. 2. 1. 3. Každodenní porce financované z výnosu obediencí 

Celkový objem porcí rozdělovaných z platů skládaných během roku z obediencí se 

zřejmě významně blížil úhrnu porcí vyplácených z proboštových peněz (160–180 těžkých 

hřiven). Jelikož však za současného stavu poznání majetků pražského kostela není možné 

sestavit spolehlivý seznam příslušných statků a z nich plynoucích úroků, jsou následující 

odstavce věnovány výhradně podělování z důchodů adventní a postní obedience. Zatímco 

z výnosu Odolenovy Vody bylo každoročně v adventu rozděleno 15 kop grošů,814 

v případě postní obedience suma kolísala mezi 108 a 72 kopami grošů.815 

Jak napovídá již samotné označení těchto statků, porce z obou obediencí byly 

rozdělovány během čtyř neděl předcházejících Narození Páně a čtyřicetidenního půstu před 

Velikonocemi. Zatímco však statuta alespoň v případě Odolenovy Vody výslovně říkají, že 

                                                                                                                                                                                

24r–25r, 28v–30r, 31rv, 32v–33v, 35r–36v, 38rv, 39v–40v, 44r–45r, 46v–47v, 48v, 49r; cod. 28/1, fol. 52r, 
53v. 
810 Statuta, s. 28 a 37. 
811 Eliška Rejčka určila pro kanovníky 4 kopy a pro služebníky 2 (RBM 3, s. 451–452, č. 1159). 
812 Srov. ustanovení kanovníka Přibyslava z Újezdce (LE 2, s. 141, č. 260) a vykonavatelů testamentu 
probošta Předbora z Račiněvsi (RBM 4, s. 650–651, č. 1641). 
813 J. RYBA, Mansionáři, s. 37. 
814 Podle záznamů z let 1397 a 1398 přitom kanovník spravující obedienci v Odolenově Vodě skládal na 
počátku adventu úrok ve výši 20 kop gr. (APH, f. AMK, cod. 28/1, fol. 34v, 49v), tedy dokonce o 2 kopy gr. 
více než ve svatojiřském termínu. 
815 Jedná se o údaje z let, kdy jsou záznamy v účetných rejstřících kompletní, srov. Tab. 15 a 16 v příloze. 
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podělování se mají konat ve dnech, na něž žádné jiné porce nepřipadají.816 Záznamy 

v účetních rejstřících ukazují, že realita přelomu 14. a 15. století byla poněkud odlišná. 

Porce z adventní obedience (porciones adventuales) byly rozdělovány vždy jednou za dva 

dny, a to v období ohraničeném první adventní nedělí, respektive pondělím817 a třetí 

adventní nedělí. A to přesto že na zbývající dny často žádné jiné porce nepřipadaly.818 Proč 

se podělování nekonalo každý den a proč nekončilo teprve v předvečer Narození Páně, 

stejně jako samotný advent, přitom z dochovaných písemností není jasné. Je však 

nepochybné, že taková praxe byla v pražském kostele v 90. letech 14. století pravidlem.819 

Příčiny zřejmě v obou případech úzce souvisely s tím, jak velká částka byla k dispozici. 

Pokud by se totiž podělování konala skutečně každý den během celého adventního období, 

byli by divisoři820 pravidelně nuceni rozpočítat mezi přibližně 30 přítomných částku jen o 

něco málo vyšší než 20 grošů. Systém zachycený v rejstřících, kdy byly každý druhý den 

rozděleny dvě kopy grošů a zbylá částka pak o neděli Gaudete,821 naproti tomu 

nevyžadoval žádné složité početní operace a umožňoval vyplácet porce v řádech grošů, 

nikoli penízů či haléřů. 

Obdobně postupovali kapitulní divisoři822 i v případě tzv. postních porcí (porciones 

quadragesimales), které v žádném normativním prameni zachyceny nejsou. Také 

podělování z postní obedience se konala každý druhý den počínaje Popeleční středou či 

následujícím dnem.823 Standardně byly zřejmě postní porce rozdělovány až do 

velikonočního pondělí, a to i ve dnech, na něž připadalo nějaké jiné podělování. Od roku 

                                                           

816 Statuta, s. 28. 
817 Počínaje r. 1396 připadalo první podělování z adventní obedience na pondělí, počet podělování a celkový 
objem takto rozdělených peněz však zůstaly nezměněny. 
818 Konkrétní počet dní v adventu, na něž ve vzorových letech 1369 a 1398 nepřipadalo žádné podělování, 
zachycují Tab. 28 a 29 v příloze. 
819 Rozdělování tzv. adventních porcí je v účetních rejstřících zachyceno pouze v l. 1393–1399. 
820 Že podělování prováděli sami divisoři naznačuje jednak objektivní stylizace příslušných zápisů, obvykle 
ve formě divise sunt 2 sex. de porcione adventuali, výjimečně […] inceperunt domini dare porciones 
adventuales […] (APH, f. AMK, cod. 28/1, fol. 26r), jednak skutečnost, že úrok z obedience byl do pokladny 
odveden již na počátku adventu (viz výše). 
821 Rejstříky obvykle uvádějí jednu kopu gr., v letech 1394 a 1395 pouze 30 gr.. Vzhledem k počtu a velikosti 
vyplacených porcí je ovšem nepochybné, že poslední podělování z adventní obedience muselo být alespoň 
zčásti dotováno také penězi, které v pokladně zbyly z těch předešlých. Srov. zápis ze 17. prosince 1396: Item 
die dominico divisa [est] 1 sex. de porcione adventuali et 2 sex. de remanensiis. (APH, f. AMK, cod. 28/1, 
fol. 26v). 
822 Že podělování prováděli sami divisoři naznačuje převažující objektivní stylizace příslušných pasáží, např.: 
Item nota dominus Wenceslaus Radecz de obediencia in Chlistowicz deponit 4 sex. feria secunda post 
dominicam Quasi modo geniti, quae quidem 4 sex. divise sunt in vigilia s. Trinitatis […] (APH, f. AMK, cod. 
28/1, fol. 20v) a především záznam ze 7. března 1408: Et tempore nostro dominus Witko, canonicus, reposuit 
25 sex. per manus domini Johanni Moravi de porcionibus quadragesimalibus, de quibus pecuniis solvimus 
34 porciones […] (Tamtéž, cod. 27/2, fol. 2r). 
823 Od r. 1398 byly postní porce vypláceny počínaje čtvrtkem po Popeleční středě. 
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1396 však záznamy o tomto typu podělování pravidelně končí již v týdnu před Květnou 

nedělí. Vzhledem k jejich nesoustavnosti ovšem není jasné, co bylo pravou příčinou tohoto 

stavu. Buď se kapitula rozhodla období vyplácení postních porcí zkrátit a ze zbylých 

prostředků hradit jiné potřeby, nebo byly úroky odváděné z příslušných statků do společné 

pokladny z nějakého důvodu nižší než objem dosud rozdělovaných porcí.824 Během celého 

sledovaného období (1394–1409) totiž bylo každé z podělování konstantně dotováno 4 

kopami grošů, což znamenalo, že v případě jakýchkoli nedoplatků nebylo z čeho porce 

vyplácet.825 Z příjmů postní obedience byly navíc minimálně od roku 1358 rozdělovány 

ještě porce mezi účastníky procesí konaných o Křížových dnech. Tato podělování sice 

nespadala do postního období, a porce proto nebyly označovány jako postní, 

z dochovaných zápisů nicméně jednoznačně vyplývá, že byly dotovány penězi z téhož 

zdroje (po 4 kopách grošů).826 
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824 Částky odvedené do společné pokladny z postní obedience v l. 1358–1409 zachycuje Tab. 16 v příloze. 
Záznamy jsou však natolik mezerovité, že předepsanou výši úroku není možné ani zhruba odhadnout. 
825 To ostatně potvrzují i dva případy, kdy se podělování penězi z postní obedience kvůli opožděné platbě 
konalo teprve po Velikonocích: APH, f. AMK, cod. 28/1, fol. 21r (9. 7. 1396 […] 3 sex. de Chlistowicz, de 
quibus dedimus quarta ministris, de residuo domini habuerunt per 5 gr. pro die festo Pasche […]; 27. 7. 
1396 […] Wenceslaus Radecz deponit 1½ sex. de Chlistowicz, de quibus ministris dati sunt 22½ gr. pro 
quarta quadragesimalis, de residuo domini habuerunt per 2 gr. […]); 29v (5. 5. 1397 Item eodem die divise 
sunt retenta de porcionibus quadragesimalibus […]). 
826 Tamtéž, zl. 12/18, fol. 3r; zl. 13/21, fol. 3v; cod. 28/1, fol. 30r, 38r, 54v. 
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Vzhledem k tomu, že jak adventní tak postní porce rozdělované v jednotlivých 

termínech byly konstantně dotovány 2, respektive 4 kopami grošů, odvíjela se velikost 

porcí výhradně od počtu podělovaných, tj. byla přímo závislá na množství účastníků 

konkrétní mše. Údaje o jednotlivých podělováních sumarizované v tabulkách v příloze 

přitom ukazují dvě věci: Účast kanovníků na společných pobožnostech konaných během 

adventu a půstu nepodléhala žádným větším výkyvům. Na přelomu 14. a 15. století podle 

všeho dokonce došlo k mírnému snížení počtu nepřítomných. Srovnání počtu účastníků a 

velikosti rozdělených porcí dokládá, že divisoři vědomě rezignovali na snahu rozdělit 

částku mezi kanovníky do posledního haléře. Místo toho rozdělované porce zaokrouhlovali 

na celé groše a z případných přebytků pak buď dotovali porce připadající na následující 

dny, nebo je ukládali do společné pokladny jako zálohu na různá příležitostná vydání.827 

 

                                                           

827 To se patrně týká také 5 kop gr. podzimního úroku skládaného z Odolenovy Vody, které z neznámých 
důvodů nebyly využity k financování adventních porcí. 
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Termíny podělování v postním období
1394 porce (gr.) 1394 počet porcí 1395 porce (gr.)

1395 počet porcí 1396 porce (gr.) 1396 počet porcí

 

Vztah mezi velikostí porce a počtem podělovaných během postního období 



 

Porce každodenního podělování vyplácené z ofěr 

Svátek Rozdě-
leno 

Porcí 
Porce 
(gr.) 

Suma 
(gr.) 

Určení Pramen 

4. 5. 1397 9. 5. - -  Den svátostí 28/1, 29v 
15. 6. 1397 23. 6. - 9 - sv. Vít 28/1, 30v 
28. 9. 1397 6. 10. - 28 - sv. Václav 28/1, 32v 
19. 4. 1398 21. 4. [22]828 32 [704] procesí 28/1, 39v 
15. 6. 1398 22. 6. 18 32 [576] sv. Vít 28/1, 42v 
15. 8. 1398 26. 8. - 9 - Nanebev. P. M. 28/1, 45v 
28. 9. 1398 7. 10. 25 32 [800] sv. Václav 28/1, 47r 
11. 4. 1399 14. 4. - 20 - procesí 28/1, 54r 
15. 6. 1399 27. 6. - 3 - sv. Vít 28/1, 55v 
15. 8. 1399 19. 8. - 7 - Nanebev. P. M. 28/1, 56v 
28. 9. 1399 6. 10. - 20 - sv. Václav 28/1, 57v 

11. 4. [1408] - 33 25 [825] Den svátostí 27/2, 33v 
15. 6. [1408] - 24½ 5 190 sv. Vít 27/2, 33v 

15. 8. [1408] - 26 4 [104] Nanebev. P. M. 27/2, 33v 

28. 9. [1408] - 22 13 [286] sv. Václav 27/2, 33v 

 

5. 2. 1. 4. Každodenní porce financované z ofěr 

Podělování z ofěr je v dostupných pramenech zachyceno natolik sporadicky, že o 

jeho mechasnimech lze stěží říci více než to, co už bylo konstatováno v úvodu této 

kapitoly. Zpravidla se zřejmě konalo v nejbližším možném termínu829 po uplynutí 

předepsané osmidenní lhůty od daného svátku,830 někdy přímo poslední den oktávu. Podle 

čeho byl termín rozdělení určován, se z dochovaných záznamů nepodařilo zjistit. 

V některých případech zřejmě podělování ofěrami připadlo na první možný den, kdy se 

konalo nějaké jiné podělování. Nezdá se však, že by taková praxe byla pravidlem. Také 

z těchto příjmů byla nejdříve stržena čtvrtina pro služebné duchovní831 a teprve zbylá 

částka byla rozdělena podle výše popsaných zvyklostí.832 Ve srovnání se stavem 

zachyceným ve starších písemnostech navíc došlo během druhé poloviny 14. století 

                                                           

828 Pramen uvádí 11 absentujících kanovníků, počet porcí vychází z předpokladu, že se podělování účastnili 
pouze prebendovaní kanovníci s mistrem svatovítské školy a arcibiskupovým vikářem. 
829 APH, f. AMK, cod. 28/1, fol. 30v (Item sabato die sequenti post octavam s. Viti divisum est offertorium 
[...]). 
830 Záznam o rozdělení obětin ze svatovítské mše toto pravidlo dokonce přímo cituje (Tamtéž, cod. 28/1, fol. 
42v). 
831 Tamtéž, cod. 27/2, fol. 33v (Nota, quod offertoria festorum summarum[?] ad dominos et alios ministros 
pertinent.). 
832 Jednoznačně to dokládají dva seznamy podělovaných z r. 1398 (Tamtéž, cod. 28/1, fol. 42v–43r, 47r). 
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k částečné změně termínů, na něž se podělování vázala. Vedle svátků sv. Víta a sv. 

Václava tak v rejstřících místo sv. Vojtěcha (1317) či Zeleného čtvrtku (1350) figurují 

obětiny vybrané v Den svátostí833 (pátek po neděli průvodní) a o Nanebevzetí Panny 

Marie.834 Jelikož jsou však příslušné údaje v rejstřících zaznamenávány teprve od roku 

1397 nelze blíže stanovit, kdy ani proč k této změně došlo. 

 

5. 2. 2. Týdenní podělování 

Velice podobnými pravidly jako každodenní podělování se řídilo také podělování 

ofěrami a bílými chleby, které mělo týdenní frekvenci. Jeho zdrojem byly obětiny, které se 

přes týden sešly v kostele, a chleby zřejmě pečené speciálně pro tuto příležitost. Od 

každodenního podělování se přitom týdenní nelišilo pouze svou frekvencí a tím, že část 

porcí byla rozdělována v naturáliích, ale především tím, že velikost porce byla přímo 

závislá na počtu dní, které duchovní v uplynulém týdnu strávil při pražském kostele. 

Ofěry (offertorium) měly být podle statut rozdělovány vždy v neděli (singulis diebus 

dominicis), přičemž porce, podobně jako v případě každodenního podělování, náležela 

pouze duchovním, kteří se v dané dny účastnili bohoslužeb. Z týdenního podělování byly 

ovšem vyňaty obětiny shromážděné na Zelený čtvrtek a na svátky sv. Víta a sv. Václava, 

na něž měli nárok pouze ti, kteří se účastnili liturgie také osm dní před daným svátkem a 

zároveň během následujícího oktávu.835 Tyto ofěry tvořily součást každodenního 

podělování.836 Zřejmě vzhledem k triviálnosti periodicky se opakujícího podělování, 

nejsou týdenní porce ani objem rozdělovaných částek zachyceny v žádném z účetních 

rejstříků. Kolik peněz do společné pokladny z tohoto zdroje plynulo, nelze odhadovat 

dokonce ani na základě údajů o jednotlivých mších konaných během roku v katedrále. Ve 

většině případů totiž záznamy uvádějí obnos určený jak na ofěry tak na pořízení svíček 

(pro offertorio et candelis). 

Podělování chlebem837 sice naproti tomu kapitulní statuta z roku 1350 vůbec 

nezmiňují. Jeho mechanismy jsou však velmi detailně popsány v listině z roku 1407 řešící 

                                                           

833 Tamtéž, cod. 28/1, fol. 29v, 39v (Item dominica, qua cantatur Misericordia Domini, post Ostensionem 
reliquiarum divisum est offertorium ratione processionis.) a 54r (divisum est offertorium dominorum 
canonicorum pro festo Ostensionis reliquiarum ratione processionis); cod 27/2, fol. 33v (De offertorio 
reliquiarum [...]). 
834 Tamtéž, cod. 28/1, fol. 45v (divisum est offertorium pro festo Assumpcionis), 56v (divisum est offertorium 
pro festo Assumpcionis s. Marie); cod. 27/2, fol. 33v (De offertorio Assumptionis [...]). 
835 Statuta, s. 27; DP 3, s. 57. 
836 Viz kapitola 5. 2. 1. 4. 
837 DP 3, s. 66. 
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spor oltářníků s kapitulou o jejich účast na tomto podělování.838 Také chleby se podobně 

jako ofěry rozdělovaly v týdenních intervalech a velikost porce byla přímo úměrná počtu 

dní strávených v daném týdnu při kostele, přičemž minimem byly čtyři dny:839 Zatímco 

kanovníci dostávali po 14 bílých chlebech, oltářníci a zřejmě také vikáři po sedmi, stejně 

velkých jako kanovníci. Pokud však oltářníci, kteří zároveň nebyli studenty, nebyli 

přítomni na společných mších, ztráceli za každý den své nepřítomnosti jeden chleba, a 

pokud trvala nepřítomnost čtyři nebo více dnů, ztratili všechny. Listina sice neříká, zda se 

toto opatření vztahovalo také na kanovníky, ale vzhledem k existenci podobných nařízení, 

vztahujících se na podělování kanovnickými porcemi, to lze předpokládat. Zvyk 

rozdělování chlebů byl však nepochybně staršího data, jak dokládá napomenutí ve 

statutech Olbrama ze Škvorce, aby duchovní zachovávali residenci při kostele pod trestem 

arrestacione panum a ztráty porcí.840 

 

Peníze určené na obstarání chlebů 
Datum Pramen Částka Určení 

26. 5. 1396 28/1, 20v 10 kop g. ad emendum triticum 

23. 3. 1408  27/2, 5r 2 kopy g. divisor panum non deposuit 

7. 12. 1416 27/1, 67v 40 k. 1 g. de peccuniis panum 

19. 6. 1417 27/1, 69v 18 k. 44 g. peccunie panum pro termino s. Galli de anno xvi 

2. 12. 1417 27/1, 71r 30 kop g. pro panibus [...] pro termino s. Georgii 
4. 12. 1417 27/1, 71r 37 kop g. pro panibus [...] pro termino s. Galli 

8. 12. 1417 27/1, 71r 14 kop g. in tercia divisione panum 

 

K rozdělování chlebů bývali zřejmě v kapitule ustanovováni zvláštní úředníci zvaní 

divisoři chlebů (divisores panum), kterým také měli oltářníci oznámit svou absenci, jestliže 

se vzdalovali v záležitostech svého oltáře.841 Ti jsou zmiňováni nejen ve výše citované 

listině, ale také v samotných účetních rejstřících.842 Z téhož pramene také vyplývá, že 

divisoři chlebů nebyli pověřeni pouze dohledem nad správným rozdělením porcí, ale 

zřejmě také obstaráním potřebného obilí. Nasvědčuje tomu alespoň záznam z 25. května 
                                                           

838 Listina z 22. července 1407 (LE 7, s. 378–380, č. 153). 
839 Podělování chleby (distributio panum) zmiňují také statuta olomoucké kapituly. Na rozdíl od Prahy však 
měly být mezi kanovníky a vikáře rozdělovány každý den, a to z rukou klerika trvale rezidujícího při kostele 
(Statuten, s. 211–212). 
840 Opravy a doplňky statutů, s. 305. 
841 Existence zvláštních divisorů je také zřejmě důvodem, proč není průběh tohoto podělování zachycen 
v žádném z kapitulních rejstříků. 
842 APH, f. AMK, cod. 28/1, fol. 20v (Johanno, divisori panum), 55r (pro domino Philippo, rectore panum); 
cod. 27/1, fol. 67v (Petrus, rector panum). 
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1396, kdy bylo do společné pokladny složeno 10 kop grošů, které rok před tím její správce 

zapůjčil divisoru Janovi na opatření pšenice.843 Z jakých důchodů a jak velkým obnosem 

kapitula týdenní podělování chleby financovala, není možné vzhledem k naprosto 

nedostatečné pramenné základně říci. Jediné vodítko v tomto směru představují záznamy o 

podělování kanovníků během roku 1417, kdy se kapitulní divisoři pokusili nahradit 

výpadek úroků z většiny obediencí právě financemi určenými na obstarání chlebů. Během 

necelých šesti měsíců byly z tohoto zdroje dotovány porce v celkovém objemu téměř 100 

kop grošů. 

 

5. 2. 3. Podělování kanovníků 

Posledním typem podělování penězi ze společné kapitulní pokladny bylo tzv. 

podělování kanovníků,844 které se konalo přibližně třikrát do roka a kombinovalo 

mechanismy používáné při každodenním a týdenním podělování. Rámcová pravidla 

kanovnického podělování nechal Arnošt z Pardubic vtělit přímo do kapitulních statut. 

Podle nich měly být tyto porce vypláceny prebendovaným kanovníkům dodržujícím 

rezidenci, včetně dvou polovičních prebendářů. Z prelátů pak s výjimkou děkana pouze 

těm, kteří zároveň drželi některou kanovnickou prebendu.845 Kromě toho měli na porce 

nárok také neprebendovaní kanovníci, kteří zachovávali osobní rezidenci a svědomitě 

navštěvovali bohoslužby nebo se věnovali studiu (byť nezachovávali rezidenci),846 a 

konečně ještě arcibiskupův vikář (vicarius archiepiscopi nebo pouze vicarius) a mistr 

svatovítské školy (magister nebo rector scholae, rector scholarum),847 kteří měli výslovně 

dostávat všechny porce jako kanovníci.848 

Jako zdroj prostředků, z nichž mají být kanovnické porce financovány, statuta 

uvádějí platy skládané o svátcích Očišťování Panny Marie, sv. Jiří a sv. Havla a důlní 

                                                           

843 Tamtéž, cod. 28/1, fol. 20v (quas conceseram domino Johanno, divisori panum, praeterito anno ad 
emendum triticum). 
844 Dobové prameny zásadně hovoří pouze o kanovnických porcích – Statuta, s. 18, 27 (canonici portiones), 
20, 35 (canonicales portiones). Samotné podělování v nich žádným zvláštním termínem označeno není. V 
práci používané pojmenování „podělování kanovníků“ bylo uměle vytvořeno. Označení vychází z faktu, že 
většina těchto porcí byla vyplácena kanovníkům. Průběh tohoto podělování často i dosti zevrubně zachycují 
účetní rejstříky 12/18 (1358, 1360), 8/1 (1364–1371) a 27/1 (1396–1417). 
845 Statuta, s. 18. Toto omezení pozbylo význam v r. 1367, kdy byla každá z dignit fixně spojena s vybranou 
prebendou (Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní kapitula, s. 13). 
846 Statuta, s. 26–27. 
847 Skutečnost, že mistr svatovítské školy byl v tomto ohledu na rozdíl od mistra teologie fakticty postaven na 
roveň kanovníkům, ukazuje na jeho mimořádně významné postavení v rámci kapituly. To mohlo souviset s 
jeho povinností dohlížet na zpěv žáků během kapitulní liturgie (Statuta, s. 35–36), nebo se mohlo jednat o 
zdůraznění role katedrální školy oproti univerzitě. Za upozornění na tuto okolnost děkuji prof. Z Hledíkové. 
848 Statuta, s. 36. 
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příjmy.849 Samotné termíny podělování v prameni výslovně zmíněny nejsou, snad proto, že 

jejich autor považoval za samozřejmé, že peníze mají být rozděleny bezprostředně poté, co 

budou shromážděny ve společné pokladně. Přesně takový systém lze ostatně odvodit 

z dochovaných účetních rejstříků. Velikost vyplácených porcí podobně jako u týdenního 

podělování závisela na čase, který kanovník strávil při kostele. V tomto případě však nešlo 

o dny, nýbrž měsíce: Kanovníkům, kteří zachovávali předepsanou rezidenci pouze jeden 

nebo dva měsíce před některým ze zmíněných svátků, měly kvůli krátkému času (pro rata 

temporum), který při kostele strávili, připadnout platy pouze zčásti (participem). Ostatní, 

kteří u kostela strávili méně než měsíc, neměli z platů za onen termín dostat vůbec nic.850 

 

5. 2. 3. 1. Podělování kanovníků z výnosu obediencí a Týnského dvora 

Srovnání výše popsaného stavu s údaji zachycenými v účetních rejstřících ovšem 

ukazuje, že skutečný průběh kanovnického podělování byl o poznání barvitější. 

Pomineme-li důlní příjmy,851 zdá se být na základě ustanovení statut pravděpodobné, že k 

rozdělování kanovnických porcí docházelo třikrát do roka, a sice krátce po svátcích 

Očišťování Panny Marie, sv. Jiří a sv. Havla, kdy měly být příslušné platy odvedeny do 

společné pokladny. Ve skutečnosti ovšem býval počet podělování během roku vyšší, a to 

kvůli dodatečné úhradě zadržených úroků z vybraných obediencí852 a Týnského dvora,853 

jimiž byly tyto porce dotovány.854 V praxi se tak v závislosti na platební disciplíně správců 

těchto statků nekonala podělování kanovníků tři (tj. pouze v určených termínech), ale 

poměrně často čtyři855 a v některých letech i pět a více.856 Extrémní případ v tomto směru 

                                                           

849 Statuta, s. 26–27 (census in Purificatione Virginis gloriose ac ss. Georgii et Galli nec non pecuniae de 
montibus). 
850 Statuta, s. 26–27; Několik statutů a nařízení, s. 24–25. 
851 Viz kapitola 5. 2. 3. 4. 
852 Jejich počet a složení byly během 60 let podchycených v rejstřících proměnlivé. V l. 1396–1417 se 
jednalo o Jeníkov, Staré Ouholice, Hněvkovice, Odolenovu Vodu, Kozolupy, Zlatníky, Kopaninu, Libkovice 
pod Řípem, Vrbice, Neuměřice, Dušníky nad Vltavou, Martiněves, Tuchlovice a Sedlčánky (řazeno podle 
výše odváděných platů zachycených v cod. 27/1). V zápisech z l. 1358–1371 navíc figurují ještě Kuchař, 
Očihov a Vřešťánky (viz Tab. 4–22 v příloze). 
853 Nájemce Týnského dvora sice plat několikrát složil předem, ale na druhou stranu se také často stávalo, že 
jej po menších částkách splácel v delším časovém období (viz Tab. 23 v příloze). 
854 Ačkoli statuta zdroj financí přímo nejmenují, systém zachycený v cod. 27/1 tuto hypotézu jednoznačně 
potvrzuje. Zmíněné prostředky jsou v nich souhrnně označovány jako grossa (APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 
7v, 23r, 35r, 38v, 40r, 47r, 48v, 58v, 68v, 69r), tedy jako roční plat odváděný z beneficií (srov. CHARLES DU 

CANGE et al., Glossarium mediae et infimae latinitatis 4, Niort 1883–18873 (reedice Léopold Favre), s. 
116a). 
855 Konkrétně se jedná o léta 1398 (bez zimního podělování příjmem z Týnského dvora), 1399, 1400, 1402, 
1404–1406, 1411, 1412, 1414 a 1415 (bez svatohavelského termínu). 
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představuje rok 1417, v jehož průběhu se konalo celkem 13 podělování.857 Příčinou přitom 

nebylo pouze opožděné skládání předepsaných platů, ale také oproti zvyklostem zčásti 

odlišný původ rozdělovaných peněz.858 

Vlastní termíny podělování se přirozeně odvíjely od toho, kdy a zda vůbec 

obedienciáři a nájemce Týnského dvora859 odvedli do společné pokladny úroky ze 

svěřených statků. Porce byly zpravidla rozděleny do týdne (83 %) od okamžiku, kdy se 

v pokladně sešly všechny předepsané platy nebo alespoň jejich větší část. Ve většině 

případů se dokonce podělování konalo ještě téhož (31 %) nebo bezprostředně následujícího 

dne (21 %). Toto zjištění přitom ve zvýšené míře platí především pro dodatečně složené 

platy, rozdělované v mimořádných podělováních. Jen zcela výjimečně oba termíny dělí 

více než 14 dní (5 %). V závislosti na tom, kdy byl do pokladny složen poslední plat, tak 

byly porce financované z výnosů Týnského dvora obvykle rozdělovány v první polovině 

února, termíny svatojiřského podělování zpravidla připadaly na květen a porce 

svatohavelského podělování na listopad.860 

Velikost porcí vyplácených v jednotlivých termínech se do značné míry odvíjela od 

objemu složených peněz. Vzhledem k tomu, že konkrétní částka nikdy nebyla rozdělena 

v plné výši, se ovšem nejednalo o přímou úměrnost. Průměrně tvořily kanovnické porce asi 

74 % odvedeného úroku.861 Velikost nezkrácených porcí (integrae porciones862 nebo 

pouze integre[!]863) se tak v jednotlivých termínech pohybovala v širokém rozmezí od 40 

grošů po 6 kop 12 grošů.864 Dalšími faktory, ovlivňujícími příjem kanovníků z tohoto 

podělování byla hodnost konkrétního duchovního v rámci kapitulní hierarchie a délka jeho 

                                                                                                                                                                                

856 Po pěti podělováních proběhlo v l. 1407 a 1408, šest podělování v r. 1416 (bez svatojiřského termínu). V 
l. 1397–1417, pro něž máme příslušné údaje k dispozici, se tak mimořádná podělování nekonala pouze každý 
třetí rok (29 %). 
857 Kromě toho se v tomto roce uskutečnila ještě dvě podělování z platů, které měly být rozděleny ve 
svatohavelském termínu předešlého roku (podrobnosti viz Tab. 32 v příloze). 
858 Kvůli výpadku části běžných příjmů bylo 48 % vydání (kanovnické porce, práce na vinicích) hrazeno z 
peněz určených na obstarání chlebů (viz také kapitoly 5. 1. 6. 2. a 5. 2. 2.). 
859 Přestože nájemci Týnského dvora poměrně pravidelně odváděli část úroku v pepři, součástí podělování se 
tato komodita v l. 1397–1417 stala pouze pětkrát. Konkrétně v termínu OPM v letech 1400, 1404, 1405, 
1409 a 1407 (podrobnosti v Tab. 32 v příloze). 
860 Konkrétní data jsou uvedena v Tab. 32 v příloze. 
861 Poměr se při jednotlivých podělováních pohyboval mezi 32–95 % složeného platu (M. MAŘÍKOVÁ , 
Registrum acceptorum, s. 292). 
862 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 3r, 4rv, 7v, 59r, 64r, 71r. 
863 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 25v (, 51v, 52v, 57v, 58v. 
864 Do „statistiky“ nebyly zahrnuty dvojité, poloviční ani snížené porce, podělování z dodatečně složených 
platů a údaje z atypických let 1416 a 1417. 
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rezidence při kostele. Děkan měl podle tradice zakotvené ve statutech865 nárok na dvojitou 

porci866 a podle záznamů v účetních rejstřících ji také vždy dostal. Probošt naopak mezi 

podělovanými za celých 58 let nefiguruje ani jednou, což by mohlo souviset s celkovým 

poklesem vlivu tohoto preláta na dění v kapitule.867 Poloviční prebendáři dostávali 

analogicky k jedné prebendě, o níž se dělili, po polovině porce. 

Kanovníkům, kteří se alespoň jeden nebo dva měsíce před kterýmkoli z termínů 

nedostavili ke kostelu a nekonali u něj rezidenci, byly v souladu se zněním statut porce 

kráceny. Tito jedinci jsou obvykle s poznámkou pro rata temporum nebo pouze pro rata 

vypsáni na konci seznamu podělovaných. Někdy je připojena také specifikace, jak dlouhý 

či spíše krátký čas při kostele strávili. Pozoruhodné v této souvislosti je, že snížené porce 

byly v rozporu s ustanovením statut několikrát vyplaceny i těm, kteří rezidovali méně než 

4 týdny.868 Srovnání velikosti celých a snížených porcí s délkou absence konkrétního 

podělovaného vyjádřenou v týdnech navíc ukazuje, že porce nerezidujících nebyly vždy 

zkracovány stejnou měrou. Rozdíly jsou přitom patrné nejen mezi jednotlivými termíny, 

kde mohou drobné odchylky pramenit, z odlišné délky období, k němuž se porce 

vztahovaly,869 ale dokonce i v rámci téhož podělování. Ačkoli lze předpokládat, že divisoři 

porce za každý týden strávený mimo kapitulu zkracovali o určitou pevně stanovenou 

částku,870 výše vyplacených obnosů tomu často neodpovídá. Týdenní srážky vyčíslené 

v procentech se tak v letech 1397–1414 pohybovaly v rozpětí 2,2–4 % nezkrácené porce. 

Nejvýraznějšího rozdílu dosáhly zkrácené porce ve svatohavelském termínu roku 1410, 

kdy srážky v závislosti na počtu týdnů činily 2,3–3,96 %. 

                                                           

865 Děkan směl jako jediný z prelátů pobírat kanovnické porce pouze na základě své dignity (Statuta, s 18). 
Pokud tedy zároveň držel některou z prebend, měl automaticky nárok na dvojité porce. 
866 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 40v (decanus duplum, sicut moris est). 
867 K měnícímu se postavení probošta a děkana v rámci kapituly srov. Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní 
kapitula, s. 19–21. 
868 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 13v (3 týdny arcibiskupův vikář), 14r (2 týdny Jan Kbel řeč. Westfal), 51v (3 
týdny Jan z Třemošné). Je třeba vzít v úvahu, že nepřítomnost duchovních mohla souviset s nějakou cestou 
konanou z pověření kapituly. Potom zřejmě kanovníci mohli odsouhlasit vyplacení porcí i těm, jejichž 
rezidence nedosáhla stanovené délky. V uvedených případech se však konkrétní důvody absence nepodařilo 
stanovit. 
869 Předpokládám, že pro výpočet velikosti porce byla relevantní rezidence v období mezi svátky, k nimž se 
jednotlivá podělování vázala. Srov. APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 8r (De quibus receperunt 53 gr., quos sibi 
defalcaverunt pro quatuor ebdomadibus, hoc a festo Ludmile usque festum s. Galli.); 51v (Item magister 
Andreas de Broda habuit 56 gr. ab octava s. Agnetae usque festum s. Georgii.). Je ovšem třeba vzít v úvahu i 
možnost, že v případě podělování v mimořádném termínu byla určující rezidence během celého období, které 
uplynulo od posledního podělování. V obou případech však divisoři v jednotlivých termínech pracovali s 
různým počtem týdnů (tj. cca 11 týdnů mezi svátkem OPM a sv. Jiří, cca 25 týdnů od sv. Jiří do sv. Havla a 
cca 15 týdnů od sv. Havla do OPM). Za každý týden absence v různých částech roku tedy teoreticky měla být 
stržena odlišná částka. 
870 Tuto domněnku podporuje poznámka z r. 1405 […] cuilibet cedit pro parte sua 7 gr. 5 hal. per 
septimanam (APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 31r). 



 153 

 

Vztah doby absence a velikosti zkrácených porcí (v groších) 
Datum Rkp. Porce Týdnů Snížená Á týden % 

21. 5. 1397 27/1, 3r 266 8½ 80 0,9 3,5 
9. 11. 1397 27/1, 4r 371 7 87 12,4 3,4 
 27/1, 4r  9 124 13,8 3,7 
 27/1, 4r  12–12½ 174 14½ 3,9 
 27/1, 4r  13 189 14½ 3,9 
 27/1, 4r  16 230 14,4 3,9 
4. 11. 1399 27/1, 8r 348 4 53 13,25 3,8 
13. 5. 1405 27/1, 31r 209 1 7 g. 5 h. 7½ 3,6 
26. 5. 1401 27/1, 13v 226 3 25 g. 3 p. 8,4 3,7 
 27/1, 14r  2 16 g. 10 h. 8½ 3,8 
16. 5. 1408 27/1, 43v 160 11½ 67 5,8 3,6 
20. 5. 1409 27/1, 48r 198 17 125 7,4 3,7 
 27/1, 48r  12 84 7 3,5 
8. 5. 1410 27/1, 51r 217 12 88 7,3 3,4 
 27/1, 51v  4 28 7 3,2 
 27/1, 51v  3 21 7 3,2 
13. 11. 1410 27/1, 52v 347 17 137 8 2,3 
 27/1, 52v  25 270 10,8 3,11 
 27/1, 52v  12 165 13,75 3,96 
 27/1, 53r  9 96 10,7 3 
14. 5. 1412 27/1, 58v 182 4 28 7 3,8 
 27/1, 58v  8½ 61 7,2 3,9 
 27/1, 58v  16 102 6,4 3,5 
 27/1, 58v  20 113 5,65 3,1 
2. 11. 1412 27/1, 60r 345 12 165 13,75 3,99 
 27/1, 60r  17 235 13,8 4 
5. 2. 1414 27/1, 61v 180 6 24 4 2,2 

 

Vlastní podělování a dohled nad jeho korektním průběhem prováděli divisoři 

kanovníků, často za účasti sakristána.871 Ti zřejmě nejen rozpočítávali konkrétní částku na 

porce a na základě záznamů o rezidenci stanovovali velikost zkrácených porcí, ale také 

vypláceli jednotlivé duchovní, a to v pořadí, které zastávali v chóru sv. Víta v presbyteriu 

pražského kostela. Nasvědčují tomu jmenné seznamy podělovaných, které v letech 1397–

                                                           

871 Viz úvod k 5. kapitole. 
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1417 tvoří integrální součást zápisů o jednotlivých kanovnických podělováních.872 

Podělovaní jsou v nich rozděleni do dvou skupin a v rámci nich zapisování ve více méně 

ustáleném pořadí, které zjevně souvisí s jejich hodností a délkou členství v kapitulním 

sboru. První skupina začíná děkanem, následuje přibližně polovina kanovníků a obvykle ji 

uzavírá arcibiskupův vikář (vicarius), případně jeden z polovičních prebendářů (od roku 

1405). Druhou polovinu uvozuje nadpis secundus chorus. Na jejím začátku je pravidelně 

uváděn scholastik, dále druhá polovina kanovníků a na konci mistr svatovítské školy 

(magister scholae) a jeden, případně oba poloviční prebendáři (duo praebendati). Seznam 

zpravidla uzavírají kanovníci, kteří kvůli své malé účasti na bohoslužbách (pro rata) 

dostali v souladu s Arnoštovými statuty zmenšené porce. 

Vzhledem ke specifickému řazení podělovaných (nerespektujícímu kapitulní dignity) 

a jejich rozdělení do dvou stejně početných skupin, se přitom zdá být velice 

pravděpodobné, že se jejich pořadí v seznamu odvíjelo právě od místa, které jim bylo při 

uvádění mezi členy kapituly přiděleno v chóru sv. Víta v presbyteriu pražského kostela. 

Opisy listin dochované v cod. 13 uloženém v kapitulním archivu ostatně při této příležitosti 

na více místech zmiňují, že má nový kanovník dostat místo buď v pravé, nebo v levé části 

chóru (locum in capitullo et stallum in dextra/sinistra parte chori ecclesiae Pragensis).873 

Podle stejného klíče jsou patrně řazeny také prebendy pražské kapituly v cod. 9: první 

polovina je opatřena nadpisem taxa primi chori ecclesiae Pragensis, druhá je označena 

jako secundus chorus sinister.874 Výraz secundus chorus tak s největší pravděpodobností 

nemá žádnou souvislost se západním mariánským chórem (chorus beatae virginis, chorus 

mansionariorum), neboť v něm měli své lavice vyhrazeny pouze mansionáři.875 

 

5. 2. 3. 2. Kanovnické porce roku milosti 

Rozbor jmen kanovníků vyplacených při jednotlivých podělováních přináší ještě 

jedno na první pohled překvapivé zjištění: V některých termínech se totiž o jednu porci 

                                                           

872 Při podělování z dodatečně složeného platu už obvykle nejsou jednotliví účastníci jmenovitě vypisováni, 
ale pouze uvedena velikost porce, případně jejich počet a rozdělená suma. 
873 APH, f. AMK, cod. 13 (rozbor rukopisu provedl D. BUDSKÝ, Několik příkladů úředních knih, s. 73–79; 
regesty listin RBMV I./1, s. 35, č. 91; s. 37, č. 100; s. 40, č. 111; s. 44, č. 125; s. 47, č. 141; s. 159, č. 658; s. 
186, č. 794; s. 204–205, č. 894; s. 224, č. 972; s. 249, č. 1066; s. 250, č. 1067; s. 250, č. 1068; s. 260, č. 1107; 
s. 271, č. 1147; RBMV I./2, s. 299, č. 1270; s. 319, č. 1348; s. 346, č. 1470; s. 366, č. 1548; s. 387, č. 1624; s. 
508–509, č. 2112; s. 534, č. 2203; RBMV I./3, s. 646, č. 2644. 
874 APH, f. AMK, cod. 9, fol. 5r–6v, 39rv, 40r, 47r. 
875 DP 2, s. 82; J. RYBA, Mansionáři, s. 19, pozn. 139; Z. HLEDÍKOVÁ , Pomocné sbory, s. 201–203. 
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dělili dva kanovníci, aniž by se jednalo o poloviční prebendáře.876 V případech, kdy bylo 

možné určit rok úmrtí těchto osob, přitom vyšlo najevo, že jeden z nich byl v době 

podělování mrtev. Jmenovitě se jedná o Mikuláše Holohlavého z Bavorova877 (1400), 

Václava z Jenštejna řečeného Volek878 (1402, 1403, 1405), Heřmana z Hustopečí879 (1403, 

1405), Mikuláše Puchníka880 (1403, 1405), Jana Kbela řečeného Westfal881 (1405), Jana 

Sádla ze Smilkova882 (1408), Petra ze Všerub883 (1408), Blažeje Vlka ze Strážného884 

(1411), Václava Knobloucha885 (1412), Zdislava Psa886 (1412), Ondřeje Janova 

z Jevíčka887 (1414), Adama Benešova z Nežetic888 (1415) a Matěje z Bíliny889 (1417).890 

Na první pohled absurdně vyhlížející jev velmi pravděpodobně souvisí s nařízením 

kapitulních statut o tzv. roce milosti (annus gratiae), podle něhož měla po dobu jednoho 

roku od úmrtí některého z kanovníků plynout polovina důchodů prebendy, kterou držel, do 

jeho pozůstalosti.891 Výše popsanou skutečnost lze tedy chápat jako jakési rozšíření této 

zásady i na další požitky zesnulého.892 Naznačují-li přitom dochované účetní záznamy, že 

některým kanovníkům byly porce roku milosti vypláceny místo jednoho roku celá tři léta, 

pak rozhodně nešlo o žádné privilegium. V případě peněz, které šly do pozůstalosti 

Mikuláše Puchníka, Václava z Jenštejna a Heřmana z Hustopečí při svatohavelském 

podělování roku 1405, se totiž jednalo o porce financované z doplatků svatohavelského 

                                                           

876 Ojediněle jsou zesnulí kanovníci uváděni také samostatně, ve všech případech však obdrželi pouze 
sníženou porci. 
877 Series, s. 52, č. 412 (r. 1399 připomínán jako zemřelý). 
878 Series, s. 49, č. 404 (r. 1401 připomínán jako zemřelý). 
879 DP 5, s. 146 (r. 1402 připomínán jako zemřelý). 
880 Series, s. 57, č. 446 († 1402). 
881 Series, s. 66–67, č. 477 (r. 1404 připomínán jako zemřelý). 
882 DP 5, s. 149 (r. 1407 připomínán jako zemřelý). 
883 Series, s. 52, č. 419 († 1408). 
884 Series, s. 57–58, č. 454 († 1410). 
885 Series, s. 54, č. 427 († 1411). 
886 Series, s. 66, č. 469 († 1411). 
887 Series, s. 56, č. 444 († 1413). 
888 Series, s. 68, č. 488 († 25. VII. 1414). 
889 Series, s. 78, č. 511 († 1416). 
890 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 12r (1400), 16v, 18r, 19r (1402), 20r, 23r, 24r (1403), 31r, 33r (1405), 42v, 
44r, 45r, 46v (1408), 53v, 54r, 55r (1411), 57r, 58v, 60r (1412), 61v, 62v (1414), 64v, 65r (1415), 68r–70r, 
71r (1417). 
891 Statuta, s. 45–46. 
892 Kdy k onomu rozšíření došlo, nelze vzhledem k absenci dalších pramenů stanovit. Je také možné, že tento 
princip byl uplatňován již v době sepsání statut – tj. že zahrnutí příjmů z podělování kanovníků do roku 
milosti se rozumělo samo sebou, protože tyto porce kanovníci pobírali právě z toho titulu, že náleželi mezi 
prebendované. Srov. také záznam z r. 1367, podle něhož část svatojiřského úroku z Hněvkovic složil 
vykonavatel závěti někdejšího obedienciáře Velislava ze Sedlčan zesnulého téhož roku (Series, s. 26, č. 251): 
Item dominus Wenczeslaus, canonicus Wissegradensis, testamentarius domini Welconis, deposuit 13 sex. de 
predicta obediencia in Hnyewkowicz pro domino Welcone pie memorie, qui eandem obedienciam tenuerat. 
(APH, f. AMK, cod. 8/1, fol. 42r). 
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úroku za rok 1402.893 Že se poukazování části kanovnických porcí někdejším spolubratřím 

skutečně odvíjelo od instituce roku milosti jednoznačně dokládá záznam o poloviční porci 

vyplacené 14. května 1412 Zdislavu Psovi, který výslovně uvádí: pro 18½ septimanis de 

anno gratiae mediam porcionem.894 Příklad téhož kanovníka ostatně dobře ilustruje ještě 

jednu okolnost spjatou s „podělování zesnulých“. A sice to, že porce roku milosti – 

podobně jako v případě prebendálních důchodů – zřejmě nebyla vyplácena na úkor 

společné pokladny, nýbrž toho kanovníka, kterému připadla úmrtím uprázdněná 

prebenda.895 Tak tomu alespoň prokazatelně bylo v roce 1408, kdy byla jedna kanovnická 

porce rozdělena mezi Zdislava Psa a Jana Sádla ze Smilkova, tedy tehdejšího probošta 

kolegiátní kapituly Všech svatých a jeho bezprostředního předchůdce předchůdce.896 

 

5. 2. 3. 3. Podíly vyplácené ostatním příslušníkům pražského kostela 

Kapitulní statuta sice v souvislosti se svatojiřským a svatohavelským úrokem a 

příjmy z Týnského dvora zmiňují pouze kanovnické porce. Záznamy v účetních rejstřících 

však dokládají, že určitý podíl z těchto peněz náležel také ostatním příslušníkům pražského 

kostela. Jednalo se o několik desítek kop grošů, které byly strženy ze složených platů a 

předány k dalšímu rozdělení.897 A to zpravidla téhož dne, kdy se konalo podělování 

kanovníků. Vlastní rozdělení mezi služebné duchovní s největší pravděpodobností 

neprováděli divisoři kanovníků, nýbrž divisoři vikářů a oltářníků.898 Vzhledem ke značné 

mezerovitosti záznamů je ovšem značně obtížné určit nejen to, o jak velký obnos se 

jednalo, ale i to, které osoby mezi podělované náležely. 

Ze srovnání velikosti vyplacených podílů s objemem složených úroků přitom 

vyplývají dvě skutečnosti: Výše částek předaných divisorům vikářů a oltářníků nebyla 

určena jako procentuální podíl z příslušného obnosu. Značný rozptyl v objemu prostředků 

vážících se k jednotlivým termínů však zároveň ani nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o 

                                                           

893 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 33r. 
894 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 58r. 
895 Detailnější rozbor osob dělících se o jednu porci by pravděpodobně potvrdil, že i v ostatních případech se 
jednalo o kanovníky držící tutéž prebendu. 
896 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 42v, 44r, 45r. Od r. 1367 byla jedna z prebend fixně spojena s proboštstvím 
u Všech svatých (Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní kapitula, s. 13). 
897 Např. APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 17v (data est pro ministris, prout est moris.). 
898 Ve většině relevantních záznamů se říká, že peníze byly dány služebným duchovním. Dvakrát byla částka 
zaslána skrze prostředníky. V obou případech se přitom jednalo o osoby, které nenáležely mezi kanovníky a 
byly označeny jako divisoři. Srov. APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 31v ([…] Frane et Bartholomeo dicto Trkal, 
divisoribus, de censibus s. Georgii pro vicariis et altaristis.), 51v ([…] Frane 10 sex., divisori altaristarum et 
vicariorum.). V roce 1366 peníze jednotlivým služebníkům vyplatil přímo sakristán (Tamtéž, cod. 8/1, fol. 
55v). 
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pevně stanovené roční příspěvky. Částečnou odpověď na nastolenou otázku může 

poskytnou analýza osob, které byly z těchto peněz podělovány. V účetních rejstřících v 

této souvislosti pravidelně figurují mistr teologie (5 kop gr.),899 kapitulní syndik (3 kopy 

gr.), notář900 a prokurátor (po 60 gr.), hrobník sv. Vojtěcha (30 gr.), instalovaní901 (3 kopy 

gr.), vikáři a oltářníci (10 kop gr.), oltářníci sv. Alžběty (60 gr.), sv. Kříže (20 gr.) a sv. 

Tomáše (10 gr.) a matrony902 (16 gr.). Nárazovitě jsou zmiňováni ještě sakristán, kantor, 

proboštův, děkanův, scholastikův vikář (po 30 gr.)903 a hlídači kostela (60 gr.)904. Podíly 

vyplácené služebným duchovním tedy s největší pravděpodobností tvořil součet pevně 

stanovených platů náležejících jednotlivým přílušníkům pražského kostela. Zda se částky 

v jednotlivých termínech lišily proto, že se měnila výše některých příspěvků (viz tabulka 

v příloze) nebo složení podělovaných, případně proto, že záznamy nejsou kompletní, nelze 

vzhledem k nedostatečné pramenné základně říci. 

Velikost podílů vyplacených instalovaným, vikářům a oltářníkům (v gr.) 
Termín Pramen Obnos Podíl % Určení 

1358 Havel 12/18, 1v 16176,5 1246 7,7 installati et vicarii atd. 
1360 Havel 12/18, 6v 12323 1186 9,6 installatis, altaristis et vicariis 
1364 Jiří 13/21, 7r 90049 1426 1,6 (výčet podělovaných) 
1365 Jiří 8/1, 57v 10500 1486 14,2 pro installatis, vicariis, magistro 

in theologio, syndico, notaris, 
altaristis et allis personis 

1365 Havel 13/21, 8r 12284  796 6,5 (výčet podělovaných) 
1366 Havel 8/1, 55v 11097 1306 11,8 (výčet podělovaných) 
1367 Jiří 8/1, 42v 10554 1486 14 pro vicariis, installatis et aliis p. 
1402 Jiří 27/1, 17v 7868 2152 27,4 pro ministris, prout est moris 
1403 Jiří 27/1, 21r–22r 4528  932 20,6 (výčet podělovaných) 
1404 Jiří 27/1, 25r 7366 2007 27,2 pro ministris eccl. Pragensis 
1406 Jiří 27/1, 36r 7759 2252 29 pro officialibus et ministris 
1409 Jiří 27/1, 48r 90036 2252 2,5 pro ministris et officialibus 

                                                           

899 Velikost částek zachycených v účetních rejstřících koresponduje s ročním platem ve výši 10 kop gr., který 
měla mistrovi teologie podle statut (Statuta, s. 34) a listiny z r. 1352 vyplácet kapitula (Katalog 1, č. 250, s. 
77, viz také kapitola 3. 1. 4.). 
900 V případě syndika a notáře by se mohlo jednat o plat (super certo salario), který jim za jejich práci 
přiznávala kapitulní statuta (Statuta, s. 22). 
901 V tomto případě se termín installati nevztahuje na plnoprávné kanovníky, nýbrž představuje obecné 
označení duchovního instalovaného k jeho beneficiu. Konkrétně se zřejmě jednalo o sakristána, hrobníka sv. 
Vojtěcha, kantora, proboštova, děkanova a scholastikova vikáře. 
902 V účetních rejstřících jsou označovány jako pradleny (lotrici ), zjevně se však jedná matrony zmiňované v 
kapitulních statutech (Statuta, s. 7, 11, 42). 
903 Odkazy na prameny shrnuje Tab. 33 v příloze. Srov. také APH, f. AMK, cod. 53r, 54r, 57r, 71r 
(instellatis). 
904 Tamtéž, zl. 13/21, fol. 8r (vigilibus[!] seu custodio ecclesiae). 
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5. 2. 3. 4. Podělování kanovníků urburními p říjmy 

Jako integrální součast podělování kanovníků lze označit také porce financované 

z urburních příjmů. A to i přesto, že toto podělování v účetních rejstřících pravidelně 

nefiguruje905 a urbura byla navíc rozdělována mnohem častěji než platy z Týnského dvora 

a obediencí. Mechanismus, kterým se obě podělování řídila byl nicméně v zásadě totožný, 

včetně snížených porcí pro kanovníky nedodržující rezidenci. Kapitulní statuta navíc 

urburní příjmy uvádějí jako jeden ze zdrojů kanovnických porcí.906 

Jak už bylo řečeno, podělování urburními příjmy mělo mnohem vyšší frekvenci než 

ostatní kanovnické porce. Vzhledem ke značné mezerovitosti záznamů ovšem nelze dost 

dobře stanovit, jak často k němu docházelo. Jasné je pouze to, že termíny se odvíjely od 

data složení příslušného obnosu do společné pokladny. Z částky byla nejdříve stržena 

sedmina náležející správci důchodu,907 dále desetina pro vikáře a oltářníky (detracta 

decima ministrorum)908 a setina pro sakristána (sacriste centesimo).909 Zbytek byl ještě 

téhož dne rozdělen mezi kanovníky. Jmenovité seznamy podělovaných z roku 1398 přitom 

dokládají,910 že mechasnimus podělování byl totožný s již výše popsanými pravidly: Také 

v tomto případě dostával děkan dvojitou porci, poloviční prebendáři se dělili o jednu a 

mezi podělovanými figuruje také arcibiskupův vikář a mistr svatovítské školy. Otázkou 

zůstavá pouze to, jakou zásadou se řídil výpočet snížených porcí vyplácených 

kanovníkům, kteří v dotčeném období nerezidovali nepřetržitě.911 

 

                                                           

905 Toto podělování není zahrnuto do cod. 27/1, přestože k němu v dotčeném období docházelo. Správci 
pokladny jeho termíny z neznámého důvodu zapisovali do cod. 28/1 určeného pro porce každodenního 
podělování. 
906 Statuta, s. 26–27. 
907 V účetních záznamech je tato skutečnost zachycena poměrně pravidelně. Blíže viz kapitola 5. 1. 5. a Tab. 
25 v příloze. 
908 Desetinu z důlních příjmů přiznávala služebným duchovním přímo kapitulní statuta (Statuta, s. 28). 
Účetní záznamy ukazují, že stržená částka předepsanému podílu odpovídala pouze přiližně (APH, f. AMK, 
zl. 13/21, fol. Irv, 1rv, 2r; cod. 28/1, fol. 35r; cod. 27/1, fol. 44v; cod. 27/2, fol. 29r). Rozdíl obvykle činil 
pouze několik grošů, v jednom případě více než polovinu (Tamtéž, cod. 27/1, fol. 44v). Viz také Tab. 25 v 
příloze. 
909 Sakristánův nárok na setinu z urburních příjmů statuta nezmiňují, není proto jasné, na čem se zakládal. 
Poprvé je sakristánův podíl zachycen v r. 1359 (APH, f. AMK, zl. 13/21, fol. Irv, 1rv, 2r; cod. 8/1, fol. 43r; 
cod. 27/1, fol. 44v), jeho původ tedy zřejmě není o mnoho mladší. Hypoteticky by mohl souviset se 
skutečností, že příjmy z urbury byly původně mj. určeny na výzdobu hrobů sv. Václava a Vojtěcha (RBM 4, 
s. 411–413, č. 1029), což spadalo do sakristánovy kompetence. Stržené částky se ideální setině rovnaly jen 
zřídkakdy. Na rozdíl od desetiny náležející vikářům a oltářníkům byl ovšem obnos obvykle zaokrouhlen ve 
prospěch sakristána (viz Tab. 25 v příloze). 
910 APH, f. AMK, cod. 28/1, fol. 37rv, 39rv, 41rv, 43v–44r, 45r. 
911 Příslušné záznamy žádné vodítko neposkytují. Odvodit mechanismus na základě velikosti vyplacených 
porcí a absence konkrétních kanovníků se při nepravidelnosti termínů zdá být neproveditelné. 
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Velikost podílů vyplacených z urburních příjmů jejich správci, 
vikářům, oltářníkům a sakristánovi (v groších) 

Datum Rkp. Částka 1/7 1/10 1/100 

19. 3. 1359 13/21, Ir 2617 - 256 26 
1. 8. 1359 13/21, Iv 1854 15 180½ 19 

10. 9. 1359 13/21, 1r 1876 240 138 18 
5. 11. 1359 13/21, 1r 2927 40 283 32 

24. 12. 1359 13/21, 1r 1848 30 180 19 
15. 5. 1361 13/21, 1v 3989 70 389 40 
10. 7. 1361 13/21, 1v 2225 30 198 23 
11. 9. 1361 13/21, 1v 3407 45 330 34 

? 1361 13/21, 2r 1171 - 111 12 
22. 12. 1397 28/1, 35r 1363 - 135 - 
19. 3. 1398 28/1, 38r 832 119 - - 
7. 4. 1408 27/2, 29r 392 - 39 - 

20. 6. 1408 27/1, 44v 506 - 19 2 

 

5. 2. 4. Příspěvky na práce na kapitulních vinicích 

Jak už zaznělo v kapitole 3. 2. 8. věnované způsobům správy jednotlivých kategorií 

kapitulních statků, patřily ke společnému majetku pražského kostela také vinice na vrchu 

Petřín a v Michli,912 jejichž výnos byl zřejmě zčásti rozdělován mezi kanovníky.913 

Zatímco jejich každodenní provoz po odborné stránce zajišťovali najatí vinaři, kteří za 

svou práci dostávali příslušný plat.914 Kapitula prostřednictvím společné pokladny 

financovala veškeré náklady spojené s jejich obhospodařováním. Podle záznamů 

dochovaných v cod. 27/1 vydávali divisoři za tímto účelem v průběhu roku částky o 

velikosti od 30 grošů po 17 kop 45 grošů. Zpravidla však jednorázově vyplacené příspěvky 

nepřesahovaly 2 kopy. Velký rozptyl částek vynaložených v jednotlivých letech na práce 

na vinicích (3 kopy 36 grošů až 141 kopa 39 grošů)915 a naprostá absence této výdajové 

položky v některých termínech916 ovšem naznačují, že do rejstříku patrně nebyly zapsány 

                                                           

912 Vinice byly také součástí dalších kapitulních statků (doloženy např. v Podhořanech a Starých Ouholicích). 
Částky vydávané na jejich obhospodařování však byly určeny výhradně pro tyto dvě lokality. Pravděpodobně 
to souviselo s jejich polohou v zázemí Prahy, a tedy dobrou dostupností. 
913 Srov. záznam z listopadu roku 1401 o 20 gr., které byly vyplaceny Janovi, prokurátorovi kapituly pro 
labore suo, quoniam distribuit vinum dominis canonicis in Mychel (APH, f. AMK, cod. 27/1, f. 15v). Celý 
výnos z obou vinic nebo jeho většinu pravděpodobně kapitula využívala pro svou vlastní potřebu. V jakém 
poměru bylo víno rozdělováno mezi jednotlivé duchovní a kapitulu jako celek není možné vzhledem k 
absenci dalších pramenů říci. 
914 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 22v (dedi 56 gr. Cunczoni, vinitori in Michel, pro censu suo). 
915 Viz Tab. 34 v příloze. 
916 Konkrétně se jedná o l. 1396–1398, 1410, 1412–1413, 1415, 1417–1418. 
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zdaleka všechny takto investované prostředky. Zatímco rozdíly ve výši vydaných částek 

mohou souviset s jistou nárazovitostí některých prací (sběr a zpracování úrody nebo 

případná obnova vinohradu). Naprostou absenci tohoto vydání lze vysvětlit pouze tím, že 

vyplacené částky byly zapsány do jiné účetní knihy. 

Dochované záznamy sice neumožňují ve všech případech určit, z jakého zdroje 

peníze vyplacené na práce na vinicích pocházely.917 Sumarizace údajů z jednotlivých let918 

však ukazuje, že převážná většina919 těchto vydání byla hrazena z peněžních příspěvků, 

které do pokladny odváděli sami kanovníci a služebníci kapituly. Tato položka tvoří 

v letech 1397–1415 více méně integrální součást záznamů o podělování kanovníků.920 Zdá 

se tedy, že tento způsob financování byl pevným bodem hospodaření společné pokladny, a 

patrně také měl delší tradici.921 V principu se jednalo o velmi jednoduchý a poměrně 

spolehlivý mechasnimus, který nejenže zajišťoval pravidelný přísun potřebných financí, 

ale zároveň také mezi duchovními do určité míry posiloval vědomí sounáležitosti 

s kapitulou. Hlavní výhodou zvoleného řešení přitom bylo, že divisoři v tomto případě 

nemuseli trpně čekat, až obdrží příspěvky od všech plátců.922 Pevně stanovené částky totiž 

byly strhávány přímo z porcí vyplacených během podělování a obratem ukládány zpět do 

pokladny. V účetním rejstříku je tato skutečnost obvykle uvedena hned pod seznamem 

podělovaných, a to slovy domini contribuerunt pro vinea per... nebo de quibus pecuniis 

receperunt pro labore vinearum per... a připojenou částkou. Ve třech termínech písař 

                                                           

917 Specifikace, z jakého zdroje prostředky pocházely, se v rejstříku pravidelně vyskytuje do poloviny r. 
1403. V následujících letech udávají správci pokladny původ peněz pouze příležitostně. S největší 
pravděpodobností právě v těch případech, kdy částky poukázané na vinice nebyly vyplaceny z kanovnických 
příspěvků. 
918 Viz Tab. 34 v příloze. 
919 V l. 1397–1399, 1404, 1407, 1409–1413 a 1415 byl dokonce objem takto získaných prostředků vyšší než 
součet částek investovaných v daných letech do vinic. 
920 V přibližně polovině termínů v rejstříku žádné příspěvky zaznamenány nejsou (viz Tab. 34 v příloze), 
přičemž není jasné, zda skutečně nebyly vybrány, nebo je písař pouze nezapsal do knihy. První předpoklad 
lze vztáhnout na pět termínů, v nichž byly peníze na vinice výslovně vzaty přímo ze složených platů (APH, f. 
AMK, cod. 27/1, fol. 9v (OPM 1400), 18v, 20r (sv. Havel 1402), 42v (OPM 1408), 62v (sv. Jiří 1414), 66v 
(OPM 1416)), a jednotlivé porce tedy byly s největší pravděpodobností o tento příspěvek zkráceny předem. 
Druhá možnost zřejmě platí v případech, kdy v rejstříku zároveň nejsou poznamenány ani žádné výdaje na 
vinice. 
921 Srov. záznamy o výběru příspěvků na kapitulní vinice z l. 1382, 1393–1395 v účetním rejstříku pražského 
sakristána (Tamtéž, cod. 8/1, fol. 1r–5r, 11r, 12r). 
922 Kromě prebendovaných kanovníků, arcibiskupova vikáře a mistra svatovítské školy patřili mezi 
přispěvatele také tzv. instalovaní, kterým náležel podíl z prostředků určených na kanovnické porce (viz 
kapitola 5. 2. 3. 3.). Účetní záznamy v souvislosti s příspěvky na vinice jmenovitě uvádějí sakristána, 
kantora, hrobníka sv. Vojtěcha, proboštova, děkanova a scholastikova vikáře a oltářníka sv. Kříže, kteří 
odváděli polovinu stanovené částky. Srov. Tamtéž, cod. 27/1, fol. 9r (výčet osob), 48r (instellatis), 49r, 50r, 
51v, 53r (výčet osob), 54r, 57r (installati), 59r, 60v (výčet osob). 



 161 

odevzdané částky rozepsal jmenovitě po jednotlivých přispěvatelích.923 Ve většině 

ostatních se spokojil jen s tím, že poznamenal výši stanoveného obnosu a jména těch, kteří 

z nějakého důvodu zaplatili méně. Pomineme-li poloviční prebendáře a služebníky 

kapituly, bývali to kanovníci, kteří kvůli své malé účasti na bohoslužbách dostali sníženou 

porci, a pak také ti, kteří před podělováním zemřeli. 

Výše příspěvku se v zásadě řídila stejnými pravidly, která byla uplatňována při 

podělování kanovníků. Děkan tak odváděl dvojnásobek a poloviční prebendáři naopak 

pouze polovinu stanovené částky.924 Druhým faktorem, který do určité míry ovlivňoval 

výši příspěvku, byla velikost vyplacených porcí. V žádném případě se však nejednalo o 

přímou úměrnost. Zatímco v letech 1397–1402 se stanovená částka pohybovala mezi 45 a 

60 groši (průměrně 55 grošů) a tvořila tak 14–48 % z objemu porce (průměrně 23%), 

v letech 1404–1415 příspěvky dosahovaly pouze 7½–45 grošů (průměrně 25 grošů), což 

činilo pouhá 3–22 % vyplacených kanovnických porcí (průměrně 10%). Ze srovnání tak 

poměrně jednoznačně vyplývá, že zatímco velikost rozdělovaných porcí byla velmi 

proměnlivá, výše odváděných příspěvků na práce na vinicích se po delší období držela na 

více méně stejné úrovni. Kanovníci za tímto účelem zpravidla odváděli částky v rozmezí 

15–60 grošů. Objem vybraných příspěvků se tedy patrně neodvíjel od velikosti 

rozdělovaného obnosu, ale mnohem spíše se řídil aktuálními potřebami kapituly. 

V některých případech nebyly peníze poukázané na vinice vypláceny pouze 

z příspěvků kanovníků, nýbrž také přímo z úroků složených obedienciáři a nájemcem 

Týnského dvora. Většinou se ovšem jednalo o vydání uskutečněná ještě před samotným 

podělováním nebo naopak z dodatečně složených úroků, které mezi kanovníky buď vůbec 

rozděleny nebyly, nebo k tomu došlo teprve později. Určitá část prostředků investovaných 

do vinic pocházela také z dalších částí kapitulního hospodářství, které buď nepatřily 

k běžným příjmům společné pokladny, nebo byly obvykle vynakládány na zcela jiné účely. 

V účetních rejstřících jsou v této souvislosti na přelomu 14. a 15. století zachyceny peníze 

z lesního hospodářství925 a dvou obediencí, z jejichž výnosu nebyly dotovány kanovnické 

porce,926 proboštův příspěvek ve prospěch kapituly,927 ostrožné a zcela ojediněle také 3 

                                                           

923 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 8v–9r (sv. Havel 1399), 11v–12r (sv. Havel 1400), 14r (sv. Jiří 1401). 
924 Toto pravidlo jednoznačně dokládají jmenovitě rozepsané příspěvky z let 1399–1401 (viz výše). Ve 
svatohavelském termínu roku 1413 je sice v rejstříku překvapivě poznamenáno, že také poloviční prebendář 
Petr Klečka zaplatil stejný obnos jako ostatní kanovníci (26 gr.), tento ojedinělý případ však lze vysvětlit tím, 
že v tomtéž podělování také výjimečně obdržel celou porci (Tamtéž, cod. 27/1, fol. 61r). 
925 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 20rv (Sedlčánky), 45r (Odolena Voda). 
926 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 18r (Kuchař), 35v (Chlístovice). 
927 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 27r, 30r, 32r. 
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kopy grošů zapůjčené od Adama, faráře v Nehvizdech.928 V porovnání s celkovým 

objemem financí vydaných na práce vinicích však peníze z těchto „mimořádných“ zdrojů 

představovaly více méně zanedbatelnou položku. Také ohledem na fakt, že většina těchto 

prostředků sloužila k úhradě zcela jiných potřeb kapituly, je tedy nepochybné, že je 

divisoři využívali pouze při nedostatku peněz z „řádných“ zdrojů. Ojedinělý případ 

z červnu roku 1408, kdy bylo 46 grošů výslovně vyplaceno ze společné pokladny,929 

zároveň naznačuje, že některé výdaje na kapitulní vinice mohly být kryty z peněz zbylých 

z předešlých termínů, uložených v pokladně pro budoucí vydání. 

 

Poměr investic do vinic v Michli a na Petříně 
Michle Petřín 

Rok 
Groše % Groše % 

Celkem 

1400 1890 59 1320 41 3210 g. 

1401 1734 64  975 36 2709 g. 

1402 2546 55 2096 45 4642 g. 

 

Z financí shromážděných z výše popsaných zdrojů vypláceli divisoři během celého 

roku peníze určené na práce na kapitulních vinicích v Michli a na vrchu Petříně. V rejstříku 

je to obvykle vyjádřeno slovy dedi pro labore vinee nebo dedi pro vinea, většinou se 

specifikací kdo a pro kterou vinici peníze obdržel. Srovnání objemu částek investovaných 

do konkrétních vinohradů přitom naznačuje, že ten petřínský byl buď menší, nebo jeho 

obhospodařování nebylo tak náročné jako v případě michelského. Skutečnost, že po roce 

1403 petřínská vinice z účetních záznamů v podstatě mizí,930 by také mohla znamenat, že 

zde kapitula v průběhu tohoto roku931 přestala hospodařit ve vlastní režii, a v předešlých 

letech tedy logicky investice do tohoto provozu postupně utlumovala. Poukázané částky 

byly zpravidla předány jednomu z divisorů,932 popřípadě jeho zástupci (17x),933 ve 

                                                           

928 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 54v (ostrožné a půjčka). 
929 Do téže kategrorie lze zařadit také 4 kopy gr., které byly v l. 1405 a 1406 vyplaceny z porce pro potřeby 
kapituly. Srov. Tamtéž, cod. 27/1, 32v, 35v (de illis duabus porcionibus, quas domini mandaverunt deponere 
pro necessitate cappitulli), 44v (de cistula communi). 
930 Výjimku představuje 60 gr. vyplacených 12. července 1406 manželce petřínského vinaře Velce. V tomto 
případě však není výslovně uvedeno, že jsou peníze skutečně určeny pro petřínskou vinici (Tamtéž, cod. 
27/1, fol. 37r). 
931 Poslední peníze byly na petřínskou vinici poukázány 6. dubna 1403 (Tamtéž, cod. 27/1, fol. 20r). 
932 Vzhledem k absenci dobového seznamu divisorů, nebylo vždy možné jednoznačně rozlišit, zda osoba, 
které byly peníze vyplaceny, byla pouze kanovníkem nebo také divisorem. 
933 Obvykle se jednalo o vikáře. Srov. Tamtéž, cod. 27/1, fol. 10v, 12r, 15v, 20r (komorník), 20v, 27r (klient), 
28v, 31v, 32v (klient), 34v, 44v (písař), 54v. 
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výjimečných případech pak přímo příslušnému vinaři (9x)934 nebo nějakému 

prostředníkovi z řad kanovníků (1x) či služebníků pražského kostela (1x)935. V rejstříku tak 

v letech 1403–1405 figuruje jakýsi Kuneš, označovaný jako vinitor in Michel,936 tedy 

člověk, jehož si kapitula na tuto práci najímala. V říjnu roku 1403 písař výslovně 

poznamenal, že 56 grošů, které vinař obdržel, bylo pro censu suo.937 Na petřínské vinici 

zase je zase roku 1406 doložen vinař Václav s manželkou Velkou.938 

Práce, na které byly vyplacené peníze určeny, většinou nejsou nijak specifikovány, 

přesto se v rejstříku nachází několik ojedinělých zápisů, jejichž prostřednictvím lze do 

koloběhu prací na kapitulních vinicích nahlédnout. Jedná se o tři záznamy z října a 

prosince let 1401, 1409 a 1411, v nichž se říká, že částky byly určeny pro colleccione vini 

in Michel939 a poznámku z listopadu roku 1403 konstatující, že vinař v Michli obdržel 

jednu kopu grošů na hnůj (pro fimo).940 Výroky jako pro labore vinearum pro anno futuro, 

pro expensis vinee in Michel nebo super novo labore in Michel z listopadu let 1398, 1401 a 

1404 jsou bohužel příliš vágní, než aby bylo možné z nich něco konkrétního vyvozovat.941 

Zajímavý je ovšem účel 20 grošů pro Jana, prokurátora kapituly, které mu byly vyplaceny 

v polovině listopadu roku 1401 pro labore suo, quoniam distribuit vinum dominis 

canonicis in Mychel. Naznačují totiž, že podělování se nemuselo týkat výhradně peněz a 

pepře, ale mohlo se vztahovat také na víno, které bylo přerozdělováno přímo na vinici.942 

 

5. 2. 5. Jednorázové a nepravidelně doložené výdaje 

Záznamy o vydáních na jiné účely než pravidelná podělování duchovních pražského 

kostela a práce na kapitulních vinicích nejsou v účetních rejstřících příliš časté. Lze proto 

jen stěží říci, jak významnou část výdajů společné pokladny představovaly. Obecně je 

možné tyto prostředky rozdělit do tří skupin: Co do objemu financí byly zřejmě 

nejvýznamnější roční plat ve výši 20 kop grošů vyplácený vyšehradským chorálníkům a 

tzv. porce pro potřeby kapituly. Další prostředky byly vynakládány na platby bratrstvům 

prebendovaných kanovníků a služebníků katedrály a dalším osobám, které byly v nějakém 

                                                           

934 Viz také poznámky níže. Tamtéž, cod. 27/1, fol. 22v, 55r. 
935 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 15v (sakristán), 26r (kanovník). 
936 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 20v, 22v, 23r, 27r, 29v, 32v. 
937 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 22v. 
938 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 37r. 
939 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 15v, 48v, 54v. 
940 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 23r. 
941 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 6r, 15v, 27v. 
942 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 15v. 
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poměru k pražskému kostelu (kostelní matrony, orlojník). Poslední položku představují 

různá příležitostná vydání ve prospěch kapituly jako celku. 

 

5. 2. 5. 1. Roční plat vyšehradským chorálníkům 

Měřeno objemem peněz byl pravděpodobně nejdůležitějším z výše zmíněných výdajů 

obnos vyplácený vyšehradským chorálníkům.943 Podle záznamů z let 1396–1418 se 

jednalo o částku ve výši 20 kop grošů ročně odváděnou vyšehradské kolegiátní kapitule ve 

čtyřech splátkách, připadajících na jednotlivé suché dny. Původ tohoto platu podle všeho 

úzce souvisí se sporem, který v 60. letech 14. století oba kostely vedly o clo z Týnského 

dvora a jehož průběh dokumentuje šest listin dochovaných v archivu metropolitní kapituly. 

Jeho podstatou byl nárok vyšehradské kapituly na třetí denár z cla a jiných užitků 

Týnského dvora, na nějž si činila právo pro vydržování svých chorálníků. V roce 1366 

přiznali arbitři sporu Karel IV. a pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi vyšehradským 

kanovníkům jednorázové odškodné ve výši 26 kop grošů a kromě toho ještě 4 kopy a 20 

grošů věčného platu, který měla pražská kapitula odvádět vždy o suchých dnech.944 

Definitivní řešení pře mezi oběma kostely ovšem patrně znamenal teprve výrok vynesený o 

tři roky později. Podle něho náležel vyšehradské kapitule roční plat ve výši 20 kop grošů a 

nadto dalších 20 kop jako náhrada za škodu utrpěnou v době sporu. Za tento obnos měla 

být zakoupena roční renta o velikosti 2 kop grošů určená pro chorálníky vyšehradského 

kostela.945 

Přesto, že se tedy vlastně mělo jednat o částku vyplácenou z příjmů z Týnského 

dvora, je v dochovaných záznamech několikrát výslovně uvedeno, že peníze byly vzaty 

z nějaké jiné obedience.946 Plat byl obvykle svěřován k doručení některému z kanovníků, 

který byl zároveň členem vyšehradské kapituly, případně jeho vikáři nebo přímo někomu 

z vyšehradských chorálníků. Jako prostředník tak v rejstříku devětkrát figuruje Ondřej 

z Jevíčka, kanovník vyšehradské kapituly v letech 1388–1408,947 osmkrát Vavřinec, vikář 

Vítka Černčic, který byl kanovníkem téhož kostela v letech 1374–1418,948 šestkrát samotní 

chorálníci, přičemž dva z nich jsou výslovně označeni jako kolektoři (collector), třikrát 

                                                           

943 Blíže k tomuto sboru viz Z. HLEDÍKOVÁ , Pomocné sbory, s. 206, 207. 
944 Dvě listiny ze 30. října 1366 (Katalog 1, s. 107, č. 371 a 372). 
945 Listiny ze 17. března, 1. května, 13. a 19. června 1369 (Katalog 1, s. 109–110, č. 383; s. 110, č. 385; s. 
111, č. 388 a 389); srov. také J. TEIGE, O počátcích Týnského dvora, s. 50. 
946 Původ peněz většinou není přesně udán, pokud ano, převažuje Týnský dvůr, třikrát jsou však uvedeny 
Vrbice a po jednom případě Hněvkovice, Jeníkov, Neuměřice a postní obedience (viz Tab. 36 v příloze). 
947 Series, s. 56, č. 444; DP 5, s. 149. 
948 Series, s. 82, č. 525; DP 5, s. 131, 134, 145. 
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Václav Electus, kaplan u sv. Michala, jehož vztah k vyšehradskému či pražskému kostelu 

není jasný, a ve dvou případech podsakristán Václav z Kralovic.949 

Podle zápisů v jednotlivých termínech odváděla kapitula plat poměrně liknavě, v plné 

výši byli chorálníci za celých 22 let vyplaceni pouze sedmkrát.950 V této souvislosti je 

pozoruhodné, že posledních 5 kop grošů zaslal podsakristán do vyšehradského kostela ještě 

o suchých dnech postních v únoru roku 1418, což je vůbec poslední vydání zaznamenané 

v analyzovaném souboru účetních rejstříků. Po smrti Václava IV. v roce 1419, když začali 

konšelé pražské obce sami vykonávat královská práva nad svými městy, zabavilo Staré 

Město pražské také kapitulní důchody v Týnském dvoře a od té doby plat zřejmě nebyl 

vyplácen.951 

 

5. 2. 5. 2. Porce pro potřeby kapituly 

Zařazení tzv. porce pro potřeby kapituly mezi vydání je sice spíše hypotetické, 

minimálně z hlediska divisorů však má určité opodstatnění. Jedná se o sumy označované 

v účetních záznamech jako pro una porcione případně pro duabus porcionibus,952 které 

v letech 1404–1418 tvořily nedílnou součást kanovnického podělování.953 Co do objemu 

byly tyto částky shodné s velikostí nezkrácených porcí vyplácených kanovníkům 

v jednotlivých termínech. Na rozdíl od nich však zpravidla nesloužily hmotnému zajištění 

konkrétního duchovního, nýbrž zřejmě jako záloha pro pokrytí nějakých nenadálých 

výdajů pražského kostela. Takovému využití nasvědčují jak občasné poznámky, že se 

jedná o porci pro potřeby kapituly (pro necesitate capituli),954 tak vynaložení části těchto 

prostředků na práce na vinicích.955 

Jak ovšem ukazují záznamy z období vymezeného 16. červnem 1406 a 15. únorem 

1408, zmíněná finanční rezerva mohla být využita také k účelům, jejichž vztah k vlastnímu 

hospodářskému provozu kapituly byl mnohem volnější. V roce 1406 totiž bylo vždy po 

dvou porcích vyplaceno scholastikovi pražské kapituly Janu z Malešic a kanovníkovi Janu 

                                                           

949 Odkazy na folia a další podrobnosti zachycuje Tab. 36 v příloze. 
950 Jmenovitě v letech 1405, 1406, 1408, 1409, 1412, 1416 a 1417. 
951 DP 22, s. 359. 
952 Jmenovitě v letech 1405–1410. 
953 Konkrétní částky jsou zachyceny v Tab. 37 v příloze. 
954 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 29v, 32v, 35v, 56v. 
955 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 32v (14. 10. 1405: dominus Iaxo, divisor, recepit 1 sex. de illis duabus 
porcionibus, quas domini mandaverunt deponere pro necessitate capitoli, pro labore vinee in Michel), 35v 
(23. 3. 1406: dominus Welislaus, divisor, recepit 3 sex. pro labore vinee in Michel de illis duabus 
porcionibus, quas domini mandaverunt deponere pro necessitate cappitulli.). 
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Kbelovi.956 V následujících dvou letech potom byly příslušné částky výslovně určeny na 

vyrovnání dluhu po zemřelém Mikuláši Puchníkovi.957 Vzhledem ke jmenovaným osobám 

se přitom zdá být více než pravděpodobné, že zmíněný dluh byl totožný s pohledávkou 

Jana z Malešic a Jana Kbela, kteří roku 1402 jako zástupci pražské kapituly prosadili u 

papežského dvora potvrzení zvoleného pražského arcibiskupa Mikuláše Puchníka, a 

v důsledku slibu uhradit obvyklá biskupská servicia (přibližně 3300 zlatých) se těžce 

zadlužili. Nesnáze obou prokurátorů po náhlé arcibiskupově smrti958 a následující soudní 

proces vedený mezi nimi a pražskou kapitulou v Římě v letech 1404–1406959 dostatečně 

popsal Jaroslav Eršil v článku věnovaném papežskému desátku vybíranému v Čechách 

roku 1403.960 K jeho zjištěním tak lze pouze dodat, že kromě části zvláštního desátku 

povoleného novému arcibiskupovi Zbyňku Zajícovi z Házmburka a určitého obnosu ze 

společné kapitulní pokladny představují zmíněné „dvě porce“961 zřejmě další formou 

postupného umořování vzniklého dluhu. 

 

5. 2. 5. 3. Platby bratrstvům prebendovaných kanovníků a služebníků katedrály 

Skutečnost, že mezi vydáními společné pokladny figurují také částky určené pro 

bratrstva prebendovaných kanovníků a služebníků katedrály, je poněkud překvapivá. 

Personálně sice obě sdružení již od svého založení s kapitulou částečně splývala, po 

hospodářské stránce však měla fungovat více méně nezávisle.962 Z jakého důvodu tedy 

byly bratrstvům příležitostně vypláceny částky ze společné pokladny, není zcela jasné. 

Činnost obou bratrstev, založených v letech 1327 a 1328, spočívala především v péči 

o zajištění pohřbů zesnulých členů a konání zádušních bohoslužeb.963 S těmi také patrně 

souvisejí částky zaznamenané v rejstřících, které však ve srovnání s objemem běžných 

vydání společné pokladny představují zcela zanedbatelnou položku. Kromě blíže 

neurčených služeb (pro servicio), se nejčastěji jedná o drobné platby v řádech grošů určené 
                                                           

956 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 37r a 38r. 
957 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 40r (super debitis), 41v a 42v. 
958 19. září 1402 (Series, s. 56–57, č. 446). 
959 Datum vyplacení prvních dvou porcí koresponduje se smírným ukončením sporu mezi oběma kanovníky a 
kapitulou 14. června 1406. 
960 J. ERŠIL, Zatížení církevními dávkami v Čechách na počátku 15. století, ČsČH 10, 1962, s. 533–555. 
961 Dohromady byly ve zmíněném období oběma kanovníkům vyplaceny 33 kopy 54 gr. S úhradou dluhu by 
mohly souviset také 3 florény, které podle zápisu z 21. září 1407 zaslal římské kurii jménem kapituly Václav 
z Radče (APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 40v). 
962 Bratrstvo služebníků svou hospodářskou nezávislost částečně ztratilo r. 1398, kdy arcibiskup po sporu 
bratrstva s kapitulou omezil samostatnou správu pouze na dříve získané majetky. Nově získané odkazy měly 
být v budoucnu rozdělovány kapitulními divisory (H. PÁTKOVÁ , Středověká bratrstva, s. 8–9). 
963 Ke vzniku, činnosti a správě obou bratrstev srov. H. PÁTKOVÁ , Statuta bratrstva služebníků, s. 53–60; 
TÁŽ, Středověká bratrstva, s. 3–32. 
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na ofěry, v jednom případě jsou zmíněna přikryvadla. Výjimkou je 18 kop grošů, které 

v červnu roku 1398 vyplatil podsakristán Václav z Kralovic bratrstvu kanovníků na 

opatření vosku pro nové svíce.964 Částky vyplácené ze společné pokladny její správci 

pravděpodobně předávali přímo představeným příslušných bratrstvech. Naznačuje to 

alespoň zápis z května roku 1412, v němž je jako příjemce peněz jmenován Jakub Kocvára 

z Opočna,965 označený jako collector vikářských ofěr.966 

 

Platby bratrstvům prebendovaných kanovníků a služebníků katedrály 
Datum Pramen Zdroj Částka Určení 

21. 6. 1398 28/1, 42v [společná 
pokladna] 

18 kop debuit emere ceram ad reformandum 
candelas dominorum canonicorum 
Pragensium de fraternitate 

2. 9. 1399 27/1, 7v Kopanina, 
Čánka 

60 gr. vicariis pro nachone 

8. 3. 1406 27/1, 35v úrok 
sv.Havel 

15 gr. pro servicio fraternitatis d. 
canonicorum 

28. 6. 1408 27/2, 32v Bořenovice 14 gr. pro offertorio vicariorum et 
fraternitate canonicorum 

září 1408 27/2, 23v pokladna 37 gr. pro offertorio vicarium 
21. 9. 1409 27/1, 48v svatojiřský 

úrok 
15 gr. pro servicio fraternitatis 

28. 2. 1412 27/1, 57v Vrbice 62 gr. pro offertoriis vicariorum, pro 
offertorio servitatis 

29. 5. 1412 27/1, 59r úrok sv. Jiří  16 gr. pro servicio d. canonicorum de 
fraternitate 

  dtto 52 gr. pro offertoriis vicariorum 

 

5. 2. 5. 4. Platby služebníkům pražského kostela 

Poměrně zanedbatelnou položkou jsou také jednorázové výplaty peněz služebníkům 

pražského kostela a dalším osobám, jež byly s kapitulou v nějakém vztahu, který se však 

nepodařilo blíže určit. V průběhu 58 let, která pokrývají účetní rejstříky, tak ze společné 

pokladny obdrželi drobné částky v řádech grošů protonotář Havel (60 gr.),967 orlojník Jan 

                                                           

964 Pravděpodobně se jednalo o velké svíce používané při pohřbech zesnulých členů bratrstva (H. PÁTKOVÁ , 
Středověká bratrstva, s. 6). 
965 DP 5, s. 161. 
966 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 59r (dedi domino Iacobo dicto Koczwara, collectoris offertorii vicariorum). 
V dobových pramenech jsou představení bratrstev shodně označováni právě jako collector, v případě 
bratrstva služebníků katedrály také jako procurator, rector či provisor (H. PÁTKOVÁ , Středověká bratrstva, s. 
5, 7). 
967 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 9r (1399). 
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Mráz (2 x 60 gr.),968 veřejný písař Petr řečený Radeška969 (60 gr.),970 kostelní matrony (28 

gr.),971 penitenciář Havel (60 gr.),972 jakýsi úředník Bohunek řečený Kozlík (racione officii 

sui, 2 x 60 gr.),973 arcibiskupův kaplan Havel (2 x 60 gr.),974 zvoníci (3 gr.)975 a varhaník 

Prokůpek (60 gr.).976 

 

5. 2. 5. 5. Příležitostná vydání 

Peníze vydané na obstarání různého materiálu nebo pokrytí provozních nákladů 

kapituly sice v účetních rejstřících figurují pouze výjimečně a ani netvoří nijak významnou 

část z celkových výdajů pokladny. Díky své různorodosti však poskytují cenné informace 

o fungování té části kapitulního hospodářství, která by jinak vzhledem k absenci dalších 

pramenů byla jen stěží postižitelná. Obecně lze tyto položky shrnout do následujících 

skupin – nákup věcí nezbytných pro každodenní provoz katedrály977 a údržba společných 

prostor, zhotovení různých písemností, správa kapitulního majetku, součinnost na 

arcibiskupově tažení proti Viklefitům v pražské diecézi a různá nezařaditelná vydání. 

Zatímco vlastní stavba katedrály byla financována z peněz shromážděných přímo za 

tímto účelem od kléru pražské diecéze a dárců z řad laiků,978 vydání související s jejím 

každodenním provozem byla hrazena z prostředků společné pokladny. Příležitostné 

záznamy věnované této kategorii vydání zachycují velmi pestrou směs nejrůznějších 

položek počínaje nákupem různého materiálu a vybavení (několik vozů uhlí, dříví,979 

košťata, provazy ke zvonům, měřice soli, umyvadla,980 nádoby na svěcenou vodu, růže 

sypané během procesí Božího Těla,981 černé a bílé kadidlo),982 přes drobné opravy 

                                                           

968 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 21r (1403), 54r (1411). 
969 DP 5, s. 126. 
970 APH, f. AMK, cod. 27/1, fol. 21r (1403). 
971 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 22r (1403). 
972 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 28r (1404). 
973 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 28v (1404), 31v (1405). 
974 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 38v (1406), 42r (1407). 
975 Tamtéž, cod. 27/2, fol. 23v (1408). 
976 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 66v (1416). 
977 Podle statut měli různé potřeby využívané při společné liturgii vč. lan ke zvonům, uhlí, dříví a košťat 
opatřovat společným nákladem sakristán a kustos (Statuta, s. 31). V olomoucké kapitule měl vosk na svíce 
opatřovat biskup, ostatní potřeby vč. příležitostných oprav poškozených věcí kustos (Statuten, s. 204, 209). 
978 Blíže viz kapitoly 3. 1. 3. (obecně) a 3. 2. 6. (povinné příspěvky kanovníků na stavbu katedrály). 
979 APH, f. AMK, cod. 28/1, fol. 53v (1399: 15 gr. scolaribus pro lignis). 
980 Tamtéž, cod. 27/2, 23v (1408: Item subtumbario, capellariis et clericis circa Cortinas lawantibus et 
circa[?] altaria et alibi 10 gr.). 
981 Tamtéž, cod. 27/2, 23r (1408: Item pro rosis processionis Corporis 14 gr.). Tentýž zvyk se vázal také k 
procesím konaným o svátcích sv. Víta a sv. Václava (Z. HLEDÍKOVÁ , Slavnosti církevního roku – v kostele i 
na ulici, DoP 12, 1995, s. 60). 
982 Tamtéž, cod. 8/1, 53r (1363). 
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parament (infule a ornáty),983 kostelního mobiliáře (relikviářové busty sv. Václava a sv. 

Zikmunda984 a varhany985) a různých prostor (závory ke zvonici a od dveří poblíž 

mariánského chóru,986 místnost chorálníků,987 obydlí kostelních matron988) až po finančně 

náročnou přestavbu náhrobku sv. Václava a kaple sv. Zikmunda (opatření zlata, stříbra a 

dřeva, platby zlatníkům, tesařům, zedníkovi a dalším blíže neurčeným řemeslníkům)989 a 

příspěvek na údržbu věže sloužící k ukazování ostatků, která se nacházela vedle kaple 

Božího Těla na novoměstském Dobytčím trhu.990 

Poměrně často jsou v účetních rejstřících zachycena také různá vydání úzce 

související se správou kapitulních statků, případně spory, které kapitula v těchto 

záležitostech vedla. Zpravidla se jedná o peníze vynaložené na nákup psací látky a 

vyhotovení různých písemností nebo jejich opisů. V letech 1359 a 1361 tak bylo ze 

společné pokladny vyplaceno celkem 6 kop grošů za zhotovení jakési nové regule a 

8 grošů za svázání staré.991 V případě sporů vydání přirozeně vedle písemností zahrnovala 

také platby osobám pověřeným vyjednáváním a právním zástupcům. To platí nejen pro 

blíže neurčené neshody s poddanými v kapitulních vsích Kuchař (107 grošů)992 a Hospozín 

                                                           

983 Tamtéž, cod. 27/2, fol. 29r (1408). 
984 Tamtéž, zl. 13/21, fol. 18v (Item dedi 15 gr. aurifabro pro emendacione capitum s. Sigismundi et s. 
Wenceslai.). 
985 Tamtéž, cod. 27/2, fol. 23r (1408: Item pro reparacione organorum 2 gr.). 
986 Tamtéž, cod. 8/1, 53r (Item de reformacione sere circa cameram campanatorum dedi 2 gr. Item de 
reformacione sere hostii circa chorum b. virginis dedi 1 gr.). 
987 Tamtéž, cod. 28/1, 59v (custodi ½ sex. pro reformacione com. stuba choralium). 
988 Tamtéž, cod. 27/2, fol. 23v (1408: pro reparatione domus matronum 11 sex. 4 gr.). 
989 Tamtéž, zl. 13/21, 9r–11r (1369, 1371), cod. 27/2, 29r (1408). S opravami kaple sv. Zikmunda by mohlo 
souviset i 8 gr. vyplacených r. 1408 písaři za opsání legendy o sv. Zikmundovi (Tamtéž, cod. 27/2, fol. 23r: 
dedimus 12 gr. scriptori pro Historia s. Sigismundi). 
990 Tamtéž, cod. 27/2, 23r (1408: In Ostensione reliquiarum dedimus 1½ sex. de cistula pro expensis ad 
turrim circa reliquiarum, quas reposimus de offertorio Ostensionis reliquiarum […]). Srov. J. HRDINA, 
Kaple Božího Těla na Novém Městě pražském v době předhusitské – dvě drobné sondy, Staletá Praha 29/2, 
2013, s. 29–31. 
991 Tamtéž, zl. 13/21, 1rv (Item pro pergameno ad regulam scribendam 2 sex. […] Item pro scribtura[!] 
regule 3 sex. […] Item pro ligatura nove regule 1 sex. et pro antiqua 8 gr.). Nahodilé zmínky v účetních 
rejstřících o jakési reguli v souvislosti s rozdělováním každodenních porcí přitom naznačují, že se mohlo 
jednat o pomocnou knihu sloužící správcům společné pokladny. Srov. Tamtéž, zl. 13/21, fol. 3r–4v (prout in 
regula continetur); cod. 8/1, fol. 4v, 6v, 7v, 11r, 12r, 13r, 17rv, 18r, 21v, 23r, 24r, 30r, 36rv, 38r, 39v, 44v 
(prout in regula dicit), 45r, 46v, 49r; cod. 28/1, fol. 25v (1396), 34r (1397), 46v, 47v, 49v (1398), 57v, 59r 
(1399); cod. 27/1, fol. 12r (1401); cod. 27/2, fol. 7v (1408). 
992 Tamtéž, cod. 27/2, fol. 23r–23br (1408–1409: In causa capellanus laicis de Kucharzek magister 
Jacobinus recepit pro Chalupa notario causae 30 gr. de mandato decani presentis. […] Item magistro 
Johanno Morauo 17 gr. pro litteris nunciis in causa de Kucharzek. […] Dominica Invocavit dedimus 1 sex. 
notario Chaluponi in causa de Cucharek, quia lata fuit sententia pro nobis, contra laicos de mandato decani 
solvimus.). 
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(4 grošů),993 ale především pro dlouholetý spor, který kapitula vedla se sedleckým 

klášterem o hranice pozemků u Kutné Hory (33 kopy 18 grošů).994 

Vzhledem ke své roli rádkyně a zástupkyně pražského arcibiskupa byla kapitula 

nepochybně nucena čas od času investovat finance také do záležitostí, které se netýkaly ani 

jejího chodu, ani správy kapitulních majetků. Dokládají to platby určené pro generální 

kapitulu dominikánů konanou v roce 1359 (5 kop grošů),995 blíže nespecifikovaná vydání 

Jana z Malešic v Olomouci (44 kopy 53 groše),996 výlohy na pocty Žofii Bavorské (62 

groše)997 a 2 kopy grošů poskytnuté roku 1411 z odkazu zesnulého moravského 

markrabího Jošta divisorovi Jakeši Jinochovi z Plzně na zakoupení jakýchsi statků na 

Plzeňsku.998 Významnou část mimořádných vydání v letech 1408–1409 tvořila úhrada 

nákladů spojených s tažením proti rozbujelému viklefskému kacířství v pražské diecézi (74 

grošů za zhotovení a doručení různých písemností, 3 kopy 29 grošů za pivo) a uvítaním 

vyslanců papežské kurie (9 kop 41 groš), kteří do Prahy přicestovali s pozváním na koncil 

konaný v Pise.999 

 

 

5. 3. Význam společné kapitulní pokladny pro hmotné zabezpečení kanovníků a 

možný vliv příjmů z podělování na jejich rezidenci 

Z výše podaného rozboru příjmů a vydání společné kapitulní pokladny vyplývá, že 

z jednotlivých typů podělování byly jejich účastníkům vypláceny porce pohybující se 

v rozmezí od pár grošů až po několik kop. Přirozeně se tedy nabízí otázka, jaký vliv měla 

                                                           

993 Tamtéž, cod. 27/2, fol. 23r (1408: Pro nunctio in Hospozyn, qui monuit homines, et pro monicione in 
cancellaria 4 gr.). 
994 Tamtéž, zl. 13/21, fol. 1v (1361: Item domino Johanni Pauli pro expensis, quas fecit ducendo testes in 
causa cum plebano de Pniewicz, 105 gr.); cod. 27/2, fol. 2r (1408: defalcavit 30 sex. minus 14 gr. pro 
expensis, quas ipse et domini fecerunt in Montibus Chutnis), 23rv (1408: pro copia littere abbatis Cedlicensis 
et pro pergamenis 8 gr. […] 1½ sex. notario abbatis Brewnouiensis, qui scripsit instrumenta in Montibus 
Chutnis concordie […] Item nuncio ad Montes pro fratribus de Czecha, ut venirent, 6 gr.), 23br (1409: Item 
clerico copianti registram pronunciacionis inter capitulum et Sedlicensem 3 gr.). Patří sem nejspíš také 90 
gr. vyplacených Václavovi z Radče za koně, který r. 1403 pošel v Kutné Hoře (Tamtéž, cod. 27/1, fol. 24r). 
995 Tamtéž, zl. 13/21, fol. Iv (5 sex. gr., quas eis concesseram tunc, quando habuerunt generalem capitulam 
fratres praedicatores, quod ille 5 sex. fuerunt date fratribus ipsis a Pragensi capitulo pro subsidio 
caritativo). 
996 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 15r (1401). 
997 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 23r (1403: prout mandastis pro honoranciis dominae regine Bohemie). 
998 Tamtéž, cod. 27/1, fol. 54r (pro expensis ad conspiciendum bona in titulo Plznensis, ubi vellent emere pro 
testamento pie memorie domini Iodoci, marchionis Moravie). 
999 Tamtéž, cod. 27/2, fol. 23r–23br. 
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tato složka kapitulního hospodaření na hmotné zajištění příslušníků kapituly,1000 potažmo 

na jejich aktivní účast na životě pražského kostela. Podstatný přitom není ani tak objem 

takto získaných prostředků, ale spíše jeho relace k těm příjmům, které nebyly podmíněny 

rezidencí. Klíčové otázky tedy znějí: Představovaly vyplácené porce pouze vítaný ovšem 

nepříliš podstatný doplněk k důchodům z prebend a spravovaných obediencí, nebo se 

jednalo o skutečně významné vylepšení rozpočtu duchovních? Byly příjmy z podělování 

v porovnání s výnosem ze svěřených nemovitých majetků natolik významné, aby zároveň 

sloužily jako dostatečná motivace k pravidelné účasti na liturgickém provozu 

svatovítského chrámu? 

Základním předpokladem zodpovězení nastolených otázek je alespoň přibližné 

určení objemu prostředků, které kanovníci pobírali z různých příjmových kategorií. 

Pramenná základna sice neumožňuje velikost jednotlivých položek vyjádřit v přesných 

číslech. Na druhou stranu však dochované účetní záznamy poskytují množství natolik 

detailních informací, že lze roční výši příjmů rezidujících duchovních z podělování a 

různých svěřených statků alespoň zhruba odhadnout. Ponecháme-li prozatím stranou 

značné rozdíly ve výnosu jednotlivých dignit, prebend a obediencí pražské kapituly, 

představuje hlavní úskalí velikost rozdělovaných porcí, měnící se v závislosti na platební 

disciplíně správců kapitulních majetků a počtu podělovaných. V důsledku neustálé 

proměnlivosti těchto veličin tak pravděpodobně rezidujícímu kanovníkovi během 

podchycených 58 let nebyl ani jednou vyplacen stejný objem peněz. Z tohoto důvodu a 

také vzhledem ke značné mezerovitosti většiny záznamů proto v následujících pasážích 

vědomě rezignuji na pokusy o stanovení „průměrného ročního příjmu“. Místo toho jsem 

jako srovnávací vzorek1001 zvolila porce rozdělené v období od 1. ledna do 31. prosince 

1398, které z hlediska zkoumané problematiky představuje v podstatě ideální případ. 

Výhradně pro rok 1398 jsou totiž v účetních rejstřících zaznamenány téměř kompletní 

údaje1002 o všech typech podělování, včetně nezbytné velikosti celých porcí.1003 

                                                           

1000 Vedle prelátů a kanovníků se jedná i o arcibiskupova vikáře a mistra svatovítské školy, kteří jim byli v 
otázce podělování postaveni naroveň. V tomto smyslu jsou také označení „člen kapituly“ a „kanovník“ v 
následujících pasážích používána. Příjmy ostatních příslušníků pražského kostela nelze při neznalosti počtu 
porcí a pravidel, jimiž se tato podělování řídila, ani zhruba odhadnout. Proto je ponechávám zcela stranou. 
1001 Jestliže jsou výsledky této analýzy v dalším výkladu vztaženy na celé sledované období, děje se tak za 
předpokladu, že nedocházelo k závažnějším změnám, čemuž ostatně nasvědčují úroky z obediencí odváděné 
na sv. Jiří a Havla. 
1002 V některých termínech chybí údaj o velikosti nezkrácené porce. Kromě toho pravděpodobně scházejí 
záznamy z období 6.–13. února a 7.–21. dubna., kdy se podle účetního rejstříku neuskutečnilo ani jedno 
podělování. Nelze ovšem vyloučit, porce připadající na daná dny byly rozděleny dodatečně. 
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Sečteme-li částky rozdělované v jednotlivých termínech během celého roku, 

představovaly nejvýnosnější zdroj příjmů každodenní porce, financované z proboštova 

příspěvku ve prospěch kapituly a aniversarijních nadání. Vyplácené obnosy sice obvykle 

nepřekročily 10 grošů, vzhledem k časté frekvenci podělování však kontinuálně rezidující 

kanovník jen z tohoto zdroje mohl v roce 1398 získat 26¼ kopy grošů. Dalších 126 grošů 

pak obdržel formou příspěvku na kápi a superpelici (80 a 46 grošů)1004 a celkem 105 grošů 

mu bylo vyplaceno z ofěr vybraných v kostele v Den svátostí, sv. Víta, Nanebevzetí Panny 

Marie a sv. Václava. Celoroční aktivní účast na liturgickém životě kapituly tak mohla 

příjmy standardně pobírané z držené prebendy obohatit nejen o více než 30 kop grošů 

z každodenního podělování, ale zároveň také zakládala nárok na tzv. kanovnické porce. Ty 

byly zpravidla dotovány několika desítkami kop grošů a rezidující kanovník mohl z tohoto 

zdroje ročně získat 6¼ kopy až 16 kop 41 groš.1005 V námi sledovaném roce 1398 pak 

konkrétně 12 kop 28½ groše. O významný příjem se nicméně jednalo i v případě 

několikatýdenní absence. Jak totiž naznačují dochované záznamy, zkracování porcí bylo 

prováděno spíše ve prospěch podělovaných a na úkor společné pokladny.1006 Po započtení 

nepravidelně konaného podělování z urbury (10 kop 12 gr.)1007 pak dodatečný celkový 

příjem rezidujícího kanovníka v roce 1398 mohl činit přibližně 52 kopy 6½ groše. 

Děkanovi by byla ze stejného zdroje vyplacena dvojnásobná částka, každému 

z polovičních prebendářů naopak pouze polovina. Výsledná suma ovšem samozřejmě 

představuje pouze hypotetický údaj, který je zkreslen tím, že v několika případech 

v záznamech není uvedena velikost rozdělených porcí. Navíc není možné ověřit, zda 

v daném roce opravdu některému z duchovních byly ve všech termínech vyplaceny 

nezkrácené porce.1008 

 

 

                                                                                                                                                                                

1003 Pro odhad příjmů rezidujících kanovníků z podělování jsou klíčové především údaje o velikosti 
nezkrácených porcí. Ty jsou sice k dispozici pro období 1393–1399. Relativně kompletní data však skýtají 
pouze záznamy vztahující se k r. 1398. V ostatních letech buď schází část roku (1393), nebo údaje o 
některých typech porcí – především podělování příspěvky na kápě a superpelice (pouze r. 1397), zvl. ofěry 
(pouze l. 1397–1399) a urburní příjmy (v l. 1397 a 1399 pouze pro část roku). 
1004 APH, f. AMK, cod. 28/1, fol. 40rv, 48rv. Ve sledovaném období se příspěvek na kápě pohyboval mezi 46 
a 80 gr., příspěvek na superpelice mezi 30 a 46 gr. (blíže viz kapitola 5. 2. 1. 1.). 
1005 Do statistiky byly zahrnuty pouze roky, pro něž jsou k dispozici kompletní údaje. Velikost porcí 
rozdělených v řádných termínech se pohybovala od 40 gr. po 6 kop 12 gr. (viz Tab. 32 v příloze). 
1006 Srov. kapitolu 5. 2. 3. 1. 
1007 Srov. Tab. 25 v příloze. 
1008 Údaje o absentujících kanovnících nejsou pro r. 1398 kompletní. 
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Odhad ročních příjmů rezidujících kanovníků z podělování v r. 1398 
Zdroj D ěkan Kanovníci ½ prebendář 

Každodenní podělování 52½ kopy 26 kop 15 g. 13 kop 12½ g. 
Kápě 160 g. 80 g. 40 g. 
Superpelice 92 g. 46 g. 23 g. 
Zvláštní ofěry 210 g. 105 g. 52½ g. 
Podělování kanovníků 24 kopy 57 g. 12 kop 28½ g. 6 kop 14¼ g. 
Urbura 20 kop 24 g. 10 kop 12 g. 5 kop 6 g. 

Chleby1009 [52 x 4] 52 x 2 [52 x 1] 
Celkem 104 kopy 13 g. 52 kopy 6½ g. 26 kop 3¼ g. 

 

Objem prostředků, které mohl rezidující člen kapituly získat prostřednictvím 

jednotlivých podělování,1010 významně přesahoval důchody většiny církevních beneficií 

v pražské diecézi, vyjádřené papežským desátkem.1011 Samotné příjmy z podělování svým 

hmotným vybavením kromě arcibiskupa předčilo pouze několik nejbohatších farních 

kostelů ve velkých městech a některá nekurátní beneficia.1012 Cílem této práce však není 

detailní komparace hmotného zajištění členů pražské kapituly a ostatních duchovních 

v království. Rozdíly ve vybavení ostatně dostatečně názorně dokládají už samy hodnoty 

odváděného papežského desátku. Navíc vzhledem k tomu, že příjmy kanovníků 

z podělování a nadání jednotlivých beneficií reprezentují dva zcela odlišné soubory dat, je 

taková snaha naprosto irelevantní. Jako mnohem smysluplnější se v tomto ohledu jeví 

srovnávání úhrnu vyplacených porcí s hypotetickými ročními příjmy z prebend a 

obediencí. Přesné stanovení výnosu obou typů nemovitých statků sice prameny 

neumožňují. Jeho výši pro sledované období však lze alespoň zhruba odhadnout na základě 

již zmíněného papežského desátku1013 a úroků skládaných obedienciáři do společné 

kapitulní pokladny.1014 

                                                           

1009 Položka není do celkových ročních započítána. Údaje uvedené v hranatých závorkách představují 
předpokládané množství. 
1010 Samozřejmě za předpokladu, že všechny platy byly odvedeny včas a v plné výši. 
1011 Využití papežského desátku pro stanovení výnosu jednotlivých beneficií je sice značně problematické, 
žádné jiné údaje, s jejichž pomocí by bylo podobné srovnání možné, ovšem pro dotčené období neexistují. 
Při srovnání jsem kromě RDP vycházela z výsledků studie Z. HLEDÍKOVÉ, Struktura duchovenstva, in: Svět 
české středověké církve, s. 58–61 a pozn. 7, 14 a 16. 
1012 Teoreticky se jedná o všechna beneficia odvádějící půlroční desátek nižší než 78 gr. (jejich výčet viz Z. 
HLEDÍKOVÁ , Struktura duchovenstva, s. 58–60). Pomineme-li pražskou kapitulu, překračují tuto hranici z 
nekurátních beneficií pouze dignity vyšehradské (probošt, děkan a kustod) a boleslavské kapituly (probošt a 
děkan) a některá arcijáhenství (kouřimské, bechyňské, hradecké, žatecké a boleslavské). 
1013 Srov. RDP, s. 2–6, 9–10. V souladu se studií R. NOVÉHO, K sociálnímu postavení kléru, s. 176–177 byl 
odhadovaný výnos prebend při vědomí problematičnosti výpočtu vyčíslen jako dvacetinásobek ročního 
desátku. Vzhledem ke skutečnosti, že výše desátku není pro všechny prebendy zachycena pravidelně, nebylo 
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Dochované záznamy ukazují, že na rozdíl od podělování nepodléhalo nadání většiny 

těchto statků žádným výrazným změnám. Zároveň se ovšem odhadované výnosy 

jednotlivých prebend a obediencí pohybovaly v tak širokém rozpětí, že je prakticky 

nemožné pracovat s těmito hodnotami jako s jedním homogenním celkem. V případě 

prebend (12–100 kop gr.) dosahuje rozdíl mezi nejchudší a nejbohatší přibližně 

osminásobku, v případě obediencí (35 grošů až 7 kop 20 grošů) pak dokonce 

dvanáctinásobku. Takové rozpětí krajních hodnoty by přitom výsledek v každém případě 

nepříznivě ovlivnilo, bez ohledu na to, zda by pro srovnání byla zvolena některá ze 

středních hodnot (vážený průměr, modus, medián) nebo výnos konkrétního statku. Ve 

snaze co možná nejlépe postihnout rozdíly ve hmotném zabezpečení jednotlivých 

příslušníků kapituly, proto v následujícím textu pracuji se třemi různými příjmovými 

hladinami odpovídajícími maximálnímu, průměrnému a minimálnímu hypotetického 

výnosu z nemovitého majetku. 

 

Odhad ročních příjmů rezidujících kanovníků pražské kapituly v r. 1398 
Prebendovaní kanovníci 

Zdroj Děkan 
max. průměr min. 

½ 
prebendář 

Nadání 64 kopy g. - - - - 
Prebenda 14 kop g. 100 k. g. 32 k. g 12 k. g. 10 k. g. 

Obedience 35 g. 295 g. - 60 g. - 

∑∑∑∑ 78 k. 35 g. 104 k. 55 g. 32 kopy g. 13 kop g. - 

Podělování 104 k. 13 g. 52  kopy  6½  groše 26 k. 3¼ g. 

Celkem 182 k. 48 g. 157 k. 1½ g. 84 k. 6½ g. 65 k. 6½ g. 36 k. 3¼ g. 

 

Připojená tabulka shrnuje odhadovanou výši důchodů plynoucích z jednotlivých 

zdrojů třem rozdílným kategoriím duchovních – děkanovi, prebendovaným kanovníkům a 

polovičnímu prebendáři. Zvolené příklady zároveň mohou sloužit jako personifikovaná 

charakteristika různých příjmových skupin zastoupených v rámci kapituly: Děkan 

Bohuslav Janův z Krnova,1015 kterému náležely dvojité porce, reprezentuje nadprůměrně 

                                                                                                                                                                                

možné pracovat s daty z jediného roku, nýbrž bylo třeba kombinovat údaje z více let. Při rozcházející se 
velikosti částek byla vzata za základ pro další výpočet vždy nejvyšší dosažená hodnota (Tab. 1 v příloze). 
1014 Odhadované příjmy obedienciářů ze spravovaných statků byly v souladu se statuty (Statuta, s. 24–25) 
vyčísleny jako šestina odváděného úroku (viz Tab. 2 v příloze). 
1015 Series, s. 56, č. 442. 
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zajištěné preláty nadané kromě prebendy1016 ještě majetky náležejícími k jejich dignitě. 

Kleriky z opačného konce spektra zastupuje Jan Nass,1017 zaopatřený nejchudší kapitulní 

prebendou v Bykoši.1018 Ten jako poloviční prebendář pobíral pouze poloviční porce, a 

navíc byl spolu se svým kolegou vyloučen ze správy obediencí.1019 Kanovníky spadající v 

závislosti na vydatnosti důchodů držené prebendy do tří různých příjmových hladin 

představuje Václav z Radče (Holubice),1020 Ondřej z Jevíčka (Jesenice a Nupaky)1021 a 

Mikuláš Holohlavý z Bavorova (Běloky).1022 

Srovnání potenciálních příjmů z podělování s příjmy z nemovitých majetků sice 

ukazuje, že souhrn vyplacených porcí by v případě kontinuální rezidence s jedinou 

výjimkou vždy převýšil důchody pobírané z prebend a obediencí. Měřeno objemem 

získaných prostředků byla ovšem atraktivnost pravidelné účasti na podělování pro každou 

ze sledovaných kategorií značně rozdílná. Zatímco pro Jana Nasse představovaly různé 

typy porcí více než 2,5násobek příjmu z prebendy, u kanovníků držících chudé prebendy 

se mohlo jednat dokonce o čtyřnásobek této částky. V případě děkana a průměrně 

zaopatřených kanovníků byly příjmy z porcí a nemovitých statků v poměru přibližně 3 ku 

2. Jedinou výjimkou je v tomto směru Václav z Radče nadaný prebendou v Holubicích, 

jejíž výnos představoval přibližně dvojnásobek porcí rozdělených v průběhu roku 1398. 

Z čistě ekonomického hlediska by tedy pro kanovníky držící některou z chudších prebend 

měly být různé porce jednoznačně natolik významným zdrojem financí, že to vylučuje 

jakékoli pochybnosti o jejich trvalé rezidenci při kostele. Naopak v případě kanovníků 

zastávajících zároveň některou z dignit1023 a kanovníků nadaných jednou ze čtyř 

                                                           

1016 Na přelomu 14. a 15. století držel děkan nepříliš výnosnou prebendu v Třeboradicích (RDP, s. 2–3) a 
kromě toho spravoval nejchudší kapitulní obedienci v Sedlčánkách (viz Tab. 17). 
1017 Series, s. 77, č. 495. 
1018 RDP, s. 9–10. 
1019 Statuta tuto skutečnost sice výslovně neuvádějí. Během 58 sledovaných let se mi však nepodařilo narazit 
na jediný případ, kdy by obedienci spravoval některý z polovičních prebendářů. 
1020 RDP, s. 4. V r. 1398 Václav z Radče (Series, s. 49, č. 403) spravoval kromě obedience v Kozolupech a 
ještě postní obedienci v Chlístovicích a příjmy z urbury (viz Tab. 8, 16 a 25 v příloze), jejichž výnos však 
vzhledem k mezerovitosti údajů nelze zhruba odhadnout. 
1021 RDP, s. 3. Výnos prebendy v Jesenici a Nupakách se nejvíce blíží váženému průměru výnosu všech 
kapitulních prebend, bez dvou polovičních (33 kopy gr.). Na počátku 15. století spravoval Ondřej z Jevíčka 
(Series, s. 56, č. 444) obedience v Libkovicích a Hněvkovicích, v r. 1398 ovšem žádnou. 
1022 RDP, s. 3. V r. 1398 spravoval Mikuláš z Bavorova (Series, s. 52, č. 413) obedienci v Tuchlovicích (viz 
Tab. 19 v příloze). 
1023 Konkrétně proboštství (480 kop gr.), pražské arcijáhenství (80 kop gr.), děkanství (64 kopy gr.), 
scholasterie (40 kop gr.). Srov. Tab. 1 v příloze. 
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nejvýnosnějších prebend1024 a případnou obediencí lze předpokládat, že samotné příjmy 

z podělování nemusely být k pravidelné účasti na liturgii dostatečnou pobídkou. 

Nahlížet jednání středověkého člověka výhradně zorným úhlem finančního přínosu 

by ovšem bylo značně krátkozraké. Motivy jednotlivých duchovních pražského kostela 

byly nepochybně mnohem plastičtější. Alespoň částečnou odpověď na otázku, do jaké 

míry a zda vůbec výše příjmů z podělování rezidenci ovlivňovala, mohou poskytnout 

jmenné seznamy podělovaných z let 1397–1418.1025 Pokusme se nejdříve výše 

předestřenou hypotézu ověřit na vzorku typických představitelů obou příjmových skupin: 

Kleriky s nízkými příjmy v tomto případě reprezentují poloviční prebendáři a mistr 

svatovítské školy (10 kop gr.),1026 duchovní z opačného spektra scholastik (83 kopy 12 

gr.)1027 a Václav z Radče (104 kopy 55 gr.), který na přelomu 14. a 15. století držel 

nejvýnosnější kapitulní prebendu v Holubicích (100 kop gr.). Zatímco rezidence 

scholastika, mistra svatovítské školy a Petra Klečky, nadaného prebendou v Bykoši (10 

kop gr.),1028 předpokládanému schématu více méně odpovídá – u nízkopříjmových 

kategorií takřka nepřetržitá, v případě scholastika naopak s občasnými výpadky. Opakující 

se absence druhého polovičního prebendáře držícího prebendu ve Straškově (16 kop 

gr.)1029 a téměř kontinuální rezidence Václava z Radče dokládají, že vliv na účast či 

neúčast duchovních na kapitulní liturgii jednoznačně měly i jiné faktory než pouze výše 

hypotetického příjmu z podělování. 

                                                           

1024 Konkrétně Holubice (100 kop gr.), Hornětice a Kbely (po 60 kopách gr.) a Vrbice (50 kop gr.). Srov. 
Tab. 1 v příloze. 
1025 Detaily pro jednotlivé kanovníky a roky zachycuje Tab. 38. Analyzované záznamy se týkají podělování 
konaného třikrát do roka. Na celé porce měli podle statut nárok ti, kteří při kostele strávili více než dva 
měsíce před stanoveným termínem (Statuta, s. 26–27, viz také kapitola 5. 2. 3.). Jako „rezidující“ jsou v 
následujících pasážích označováni kanovníci, kteří při podělování obdrželi celou porci, jako nerezidující pak 
ti, kterým nebyla vyplacena žádná, nebo pouze zkrácená porce. Vzhledem k termínům podělování (rámcově 
OPM, sv. Jiří a sv. Havel) údaje o celých či zkrácených porcích samozřejmě nevypovídají o rezidenci 
podělovaných během celého roku, nýbrž pouze během konkrétních šesti měsíců. Vzhledem k absenci jiných 
vhodných pramenů se však jedná o jedinou možnost, jak rezidenci kanovníků v delší časové pesrpektivě 
podchytit. 
1026 V l. 1396–1420 tuto funkci zastával Mikuláš zvaný také Mikeš (DP 5, s. 158). Odhad velikosti nadání je 
založen na výši půlročního papežského desátku, který činil 15 gr. (RDP, s. 12). 
1027 Vzhledem k tomu, že s prelaturami nebyly fixně spojeny žádné konkrétní prebendy ani obedience, mohly 
se příjmy jednotlivých dignitářů značně lišit. Uvedený údaj se týká Jana z Malešic (Series, s. 56, č. 441, 
scholastikem v l. 1388–1413), který držel prebendu ve Středoklukách (40 kop gr.) a obedienci ve Vrbicích 
(192 gr.). Srov. RDP, s. 5 a Tab. 1 a 20 v příloze. 
1028 Srov. Series, s. 58, č. 456 a RDP, s. 9–10. 
1029 Srov. RDP, s. 9–10. V l. 1405–1415 je jako druhý poloviční prebendář v cod. 27/1 uváděn Petr, v 
některých letech s přízviskem prebendář Petra Rožmberského (srov. Series, s. 81, č. 519; DP 5, s. 157). 
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Určení konkrétních příčin absence jednotlivých kanovníků je sice bez důkladnějšího 

prosopografického výzkumu1030 jen stěží realizovatelné. Detailnější analýza seznamů 

podělovaných v delší časové perspektivě (tj. na půdorysu celých podchycených 20 let) 

zohledňující také profesní pozadí duchovních však může alespoň naznačit, jaké další 

aspekty jejich jednání ovliňovaly. Rozhodujícím kritériem v tomto případě nebude objem 

příjmů z prebendy, nýbrž samotná frekvence účasti na kapitulní liturgii. Naše pozornost se 

soustředí jednak na skupinu více méně kontinuálně rezidujících, jednak na ty, kteří při 

kanovnickém podělování nápadně často obdrželi pouze zkrácenou nebo dokonce žádnou 

porci: Zatímco v množině častěji absentujících figurují především osoby, které byly 

zároveň nadány beneficii v jiných kapitulách,1031 zastávaly různé úřady1032 či poslání,1033 

jejichž výkon byl vázán na mimopražské lokality, případně stály v názorové opozici vůči 

ostatním členům kapituly.1034 Rezidující naproti tomu spadají do dvou odlišných skupin, 

které se zčásti prolínají. První z nich sestává z jedinců vykonávajících v rámci pražské 

kapituly funkce vyžadující jejich více méně trvalou přítomnost (děkan, mistr katedrální 

školy, director fabricae, kustos, divisoři, mistr teologie).1035 Společným jmenovatelem 

druhé skupiny je naproti paralelní příslušnost k jiným institucím nacházejícím se na území 

pražského souměstí nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Konkrétně se jedná o členství 

v některé z pražských kolegiát1036 a úřady zastávané v rámci církevní správy nebo u 

královského dvora.1037 

                                                           

1030 Články D. Budského citované v kapitole 2. 2. jsou z větší části zaměřeny na období l. 1378–1390, které v 
účetních rejstřících není podchyceno. V následujících pasážích proto vycházím z údajů shromážděných v 
Podlahových Series a 5. svazku Tomkova Dějepisu města Prahy. 
1031 Probošt litoměřické kapituly Jan Zam (Series, s. 78–79, č. 512; DP 5, s. 155), probošt brémské a 
mělnické kapituly Konstantin z Vechty (Series, s. 82, č. 522; DP 5, s. 155; JIŘÍ STOČES, Původ a studium 
bratří Konráda a Konstantina z Vechty, MHB 14/2, 2011, s. 105–108) a Petr Zalvelt z Glivic, kanovník 
vratislavské, hnězdenské a poznaňské kapituly (Series, s. 76, č. 491; DP 5, s. 153). 
1032 Pražský arcijáhen Mikuláš Jindřichův z Prahy (Series, s. 83, č. 536; DP 5, s. 131), horšovský arcijáhen 
Mikuláš Zeiselmeister (Series, s. 82, č. 526; DP 5, s. 132, 156), kancléř uherského krále Zikmunda Jan z 
Uher (Series, s. 77, č. 503; DP 5, s. 154) a žatecký arcijáhen Jan Kbel řeč. Westfal (Series, s. 66–67, č. 477; 
DP 5, s. 133, 152). 
1033 Účastník pisánského a kostnického koncilu Jan Náz (Series, s. 76–77, č. 494; DP 5, s. 153, 163). 
1034 Husův přívrženec Marek z Hradce (Series, s. 77, č. 502; DP 5, s. 154). 
1035 Děkan Bohuslav Janův z Krnova (Series, s. 56, č. 442; DP 5, s. 136), mistr katedrální školy Mikuláš (DP 
5, s. 158), kustos, director fabricae a v l. 1411–1412 administrátor arcibiskupství Václav z Radče (Series, s. 
49, č. 403; DP 5, s. 134, 146, 157; Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská metropolitní kapitula, s. 27), kustos a divisor 
Velislav Václavův z Boru (Series, s. 65, č. 461; DP 5, s. 151), divisoři Heřman z Hustopečí (Series, s. 51, č. 
405; DP 5, s. 146), Ondřej Janův z Jevíčka (Series, s. 56, č. 444; DP 5, s. 149) a Václav Kolínský (Series, s. 
54–55, č. 432), mistr teologie a divisor Ondřej z Brodu (Series, s. 77, č. 501; DP 5, s. 155). 
1036 Děkan kapituly Všech svatých Blažej Vlk ze Strážného (Series, s. 57–58, č. 454; DP 5, s. 150), děkan 
kapituly sv. Apolináře Václav z Radče (viz výše), vyšehradský kanovník Ondřej Janův z Jevíčka (viz výše). 
1037 Farář sv. Mikuláše na Malé Straně Beneš Oldřichův z Kobylis (Series, s. 45, č. 381; DP 5, s. 144), písař 
papežské kanceláře a rádce Václava IV. Petr ze Všerub (Series, s. 52–53, č. 419; DP 5, s. 132, 147, 159), 
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Při absenci šířeji pojatých prosopografických sond zaměřených na činnost pražských 

kanovníků mimo půdu mateřské kapituly je zejména v některých případech přirozeně 

velmi obtížné odlišit příčiny od následků.1038 Tento deficit snad v budoucnu odstraní další 

výzkum personálního složení kapituly. Na základě dosavadních zjištění lze nicméně 

zformulovat tři předběžné závěry: Zaprvé, jak ukazuje častá absence arcibiskupova vikáře 

Záviše1039 (1398–1403) a polovičního prebendáře Petra držícího prebendu ve Straškově 

(1404–1418),1040 důchody prebendy, popřípadě jiného beneficia, byly pro jejich držitele 

pravděpodobně dostačující, a to i v případě těch podprůměrně dotovaných. Příjmy 

z podělování tedy nebyly pro hmotné zabezpečení členů pražské kapituly nepostradatelné. 

Zadruhé, hrálo-li finanční hledisko v otázce rezidence nějakou roli, pak představovalo 

pouze jeden z celé palety možných faktorů. Zatřetí, zdá se, že případná veřejná činnost 

kanovníků nemusela jejich rezidenci nutně podvazovat, zejména pokud se jednalo o úřady 

sídlící přímo v rámci pražského souměstí, jejichž výkon časově nekolidoval s kapitulní 

liturgií.1041 

 

5. 4. Význam společné pokladny pro soudržnost kapituly jako celku (otázka 

dezintegrace kapituly) 

Jak již bylo v předchozích kapitolách několikrát zmíněno, původním smyslem 

podělování bylo materiálně podpořit motivaci kanovníků k pravidelné účasti na společné 

chórové modlitbě, chórové mši a dalším liturgickém dění v katedrále. Společná pokladna, 

skrze níž byly různé porce rozdělovány, tak spolu s liturgickou povinností duchovních 

představovala důležité pojítko podporující a umožňující soužití různých kategorií kléru 

pražského kostela.1042 Jednotlivé typy podělování měly nejen přispívat k hmotnému 

                                                                                                                                                                                

oficiál, generální vikář a farář ve Kbelích Jan z Kbel (Series, s. 67, č. 486; DP 5, s. 118, 119, 153), úředník 
královské kancelář a posléze oficiál Václav Nos z Olomouce (Series, s. 67, 482; DP 5, s. 131, 153). 
1038 Mám na mysli především nápadnou korelaci nadprůměrně nadaných prebend a výkonu funkcí 
vyžadujících kontinuální rezidenci kanovníků. Kromě již výše zmíněného Václava z Radče se jedná o 
divisory Heřmana z Hustopečí (42 kopy 50 gr. z prebendy v Račiněvsi a obediencí v Martiněvsi a 
Tuchlovicích) a Velislava z Boru (40 kop gr. z prebendy ve Středoklukách a dalších 40 kop gr. z kustodství; 
srov. RDP, s. 6). Nelze vyloučit, že do této skupiny spadají i další osoby. Ne vždy se totiž podařilo zjistit, 
jakou prebendu konkrétní kanovník držel. 
1039 DP 5, s. 159. 
1040 Series, s. 81, č. 519; DP 5, s. 157. 
1041 Ze studie JANA ADÁMKA  (Úřední dny v pražské arcibiskupské kaceláři na počátku 15. století, in: 
Církevní správa a její písemnosti, s. 147–169) založené na analýze soudních akt, erekčních a konfirmačních 
knih z l. 1407–1408 vyplývá, že v pražské arcibiskupské kanceláři se leckdy úřadovalo i šest dní v týdnu. 
Množství agendy vyřízené v jednotlivých dnech je však značně proměnlivé (1–26 případů). Je také otázkou, 
do jaké míry se „úřední hodiny“ různých úřadů zastávaných pražskými kanovníky překrývaly s dobou 
kapitulní liturgie. 
1042 Z. HLEDÍKOVÁ , Několik úvah o kapitulách, s. 27–28. 
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zajištění členů a služebníků kapituly, ale zároveň také k utužení sounáležitosti jednotlivých 

do značné míry nezávislých částí. Jak dalece porce rozdělované skrze společnou pokladnu 

tento záměr skutečně plnily, je ovšem při značné relativnosti vypovídací schopnosti 

pramenů zpravidla velmi obtížně zjistitelné.1043 

Jedním z mála způsobů, jak posoudit reálné zapojení kanovníků do života 

kapitulního sboru, je sledování frekvence jejich účasti na liturgickém provozu 

metropolitního kostela. Naprosto unikátní možnost v tomto směru skýtají právě výše 

analyzované účetní rejstříky, které ve vybraných letech kromě seznamů podělovaných 

obsahují také jména nepřítomných duchovních. Na rozdíl od předešlé kapitoly nyní nebude 

pozornost zaměřena na rezidenci jednotlivců, nýbrž na míru rezidence kapitulního sboru 

jako celku. Primární východisko představuje analýza počtu absentujících kanovníků 

v průběhu let 1393–1398. Dotčené údaje sice nejsou v prameni dochovány pro všechny 

termíny zmíněného období rovnoměrně,1044 a neumožňují tedy sledovat sezónní výkyvy 

během liturgického roku. Pro stanovení přibližného počtu nerezidujících kanovníků však 

podle mého názoru excerpované záznamy představují dostatečně reprezentativní 

vzorek.1045 

Z připojené tabulky sumarizující příslušné údaje vyplývá, že množství duchovních 

účastnících se kapitulní liturgie v dotčeném období značně kolísalo. Zatímco v letech 

1393–1396 se počet nepřítomných pohyboval mezi jedním a deseti, v druhé polovině 90. 

let došlo k významnému nárůstu obou krajních hodnot, což naznačuje celkové zvýšení 

podílu absentující kleriků. Pro stanovení míry rezidence je nicméně spíše než rozpětí 

minimálního a maximálního počtu nepřítomných směrodatné určení průměrné účasti. Ve 

snaze předejít zbytečnému zkreslení výsledných údajů vlivem zmíněných extrémních 

                                                           

1043 Ideální pramen pro tento účel představují kontinuálně vedené záznamy o účasti konkrétních kanovníků na 
jednotlivých mších konaných v průběhu několika po sobě jdoucích let. Vzhledem k existenci porcí 
vyplácených duchovním zpětně za delší časové období (týden, kvartál, několik měsíců) musely podobné 
záznamy vznikat nejen v pražské, ale také v dalších pozdně středověkých sídelních kapitulách. Pokud je mi 
ovšem známo, tento typ pramene se v žádné z těchto institucí nedochoval. 
1044 Údaje o počtu nepřítomných zcela chybějí pro časové úseky 1.–29. 9. 1393 a 22. 9.–31. 12. 1396 a pro 
větší část let 1397 (údaje pouze pro 4 termíny) a 1398 (pouze vybrané termíny, převážně z období 7. 3.–30. 
4.). V ostatních obdobích jsou sice záznamy o absentujících více méně kontinuální, avšak nikoli kompletní. 
1045 Srov. Tab. 43 v příloze. Jako kompletní účast byly v tabulce interpretovány případy, kdy záznam o 
konkrétním podělování nezmiňuje žádné nepřítomné (zpravidla zápis typu Absens…). Údaje o počtech 
absentujících uváděné během adventu a postního období vždy souhrnně za dva po sobě jdoucí dny (ne vždy 
se jedná o stejné hodnoty), byly v tabulce přiřazeny k oběma dotčenými datům. Údaje vztahující se k 
dodatečně rozděleným porcím byly přiřazeny k datu konání dané mše, pokud se ho na základě pramene 
podařilo určit. 
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hodnot jsem upustila od použití obvyklého aritmetického průměru1046 a místo toho jsem na 

získaný soubor dat aplikovala jinou, pro tento účel mnohem vhodnější statistickou metodu. 

A sice medián, který nepříznivý vliv absolutních odchylek minimalizuje.1047 Výsledné 

údaje ukazují, že zatímco v letech 1393–1396 se kapitulní liturgie zpravidla neúčastnily tři 

až čtyři osoby, v následujícím období se podíl nepřítomných razantně zvýšil na přibližně 

trojnásobek. Zjištěný prudký úbytek rezidujících je přitom vzhledem k absolutnímu 

nárůstu množství absentujících stěží vysvětlitelný mezerovitostí údajů z let 1397 a 1398, a 

pravděpodobně skutečně odráží nižší frekvenci účasti duchovních na chórových mších.1048 

 

Počet nepřítomných při každodenním podělování 
Rok Rozpětí Medián % ze 34 Poznámka 

1393 0–10 3 8,8 říjen–prosinec 
1394 1–10 4 11,8  
1395 0–10 4 11,8  
1396 0–9 3 8,8 leden–září 
1397 5–12 9,5 27,9 pouze 4 termíny 
1398 3–15 11 32,4 vybrané termíny 

 

Pro zjištění míry zapojení kanovníků do života pražského kostela ovšem přirozeně 

není směrodatné vyjádření množství absentujících (popřípadě rezidujících) v absolutních 

číslech, nýbrž stanovení procentuálního vztahu této skupiny ke kapitulnímu sboru jako 

celku. Za předpokladu, že analyzované záznamy cod. 28/1 uvádějí mezi nepřítomnými 

výhradně kanovníky,1049 a to pouze prebendované, a nikoli nominální,1050 lze podíl 

nerezidujících odvodit srovnáním příslušných hodnot s úhrnem osob, jež na dané porce 
                                                           

1046 Pro soubory s velkým rozpětím hodnot není aritmetický průměr ideální srovnávací metodou, protože je 
ovlivněn všemi prvky souboru, vč. velmi vysokých a velmi nízkých hodnot. Výmluvným příkladem je v 
tomto směru výpočet průměrné mzdy v ČR. Srov. EVA SÝKOROVÁ, Nástin využití statistických metod v 
diplomových pracích studentů oborů překladatelství – tlumočnictví, Diplomová práce FF UK, Praha 
2004/2005, s. 11. 
1047 Medián je hodnota, jež dělí řadu vzestupně seřazených prvků na dvě stejně početné poloviny. Platí, že 
nejméně 50 % hodnot je menších nebo rovných a nejméně 50 % hodnot je větších nebo rovných mediánu. 
Jeho výhodou je, že není ovlivněn extrémními hodnotami. 
1048 Jako jedna z možných příčin se nabízí účast vybraných kanovníků v doprovodu Václava IV. na cestě do 
Remeše, kde v březnu 1398 probíhala jednání s Karlem VI. a Ludvíkem Orleánským o česko-francouzské 
spojenecké smlouvě. V literatuře jsou jako členové králova doprovodu výslovně uváděni boleslavský probošt 
Vilém Zajíc z Házmburka a Blažej Vlk ze Strážného (srov. J. SPĚVÁČEK, Václav IV., s. 282–286). Oba dva 
jsou v r. 1398 téměř ve všech relevantních termínech uvedeni mezi absentujícími. 
1049 Tento předpoklad jednoznačně potvrzuje konfrontace zde zapsaných jmen se seznamy příslušníků 
pražské kapituly v Podlahových Series a 5. svazku Tomkova Dějepisu města Prahy. 
1050 U většiny zaznamenaných osob se na základě účetních rejstříků a literatury (Series, DP 5) podařilo 
doložit držení kanovnické prebendy nebo některé z obediencí. Vzhledem k absenci důkladné prosopografické 
studie pro toto období však nelze uvedenou domněnku jednoznačně potvrdit. 
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měly nárok. Jako hlavní kritérium pro stanovení velikosti tohoto souboru opět poslouží 

pramen, z nějž byla data excerpována: Na základě rozboru zde zaznamenaných jmen je 

možné konstatovat, že kromě prelátů a (pravděpodobně) prebendovaných kanovníků (vč. 

dvou polovičních prebendářů) v zápisech figuruje ještě mistr svatovítské školy1051 a 

arcibiskupův vikář1052. Vzhledem k primárnímu zaměření společné kapitulní pokladny (a 

tedy i účetních rejstříků) na příslušníky kapituly není složení osob uváděných mezi 

absentujícími nijak překvapivé. Logický je v této souvislosti i výskyt dvou duchovních 

nenadaných prebendou. Kapitulní statuta totiž oba kleriky stavějí co do objemu pobíraných 

porcí na roveň prebendovaným kanovníkům.1053 Celkem by se tedy mělo jednat o 34 

porce,1054 což by znamenalo, že na konci 14. století se společné liturgie zpravidla účastnila 

většina kapitulního sboru. Konkrétně se na počátku sledovaného období jednalo o zhruba 

90 % členů, v druhé polovině 90. let 14. století pak podíl kanovníků rezidujících větší část 

roku prudce poklesl na přibližně 70 %. 

Zatímco definice okruhu osob, jichž se záznamy o nepřítomných týkají, je poměrně 

jasná, poněkud problematická je naproti tomu vlastní interpretace výskytu konkrétního 

jména mezi nepřítomnými. V úvahu připadají dvě různé varianty s diametrálně odlišným 

dopadem na hodnocení míry rezidence kapitulního sboru: Uvedení konkrétní osoby mezi 

absentujícími může na jedné straně znamenat, že se v daný den osobně nezúčastnila 

bohoslužby. Zároveň je ovšem třeba vzít v úvahu také možnost, že dotčené zápisy 

nevypovídají pouze o nepřítomnosti samotných kanovníků, ale také o nepřítomnosti jimi 

ustanovených vikářů. V takovém případě by přitom byly dané záznamy pro zjištění míry 

rezidence příslušníků kapituly jen stěží využitelné. Nahlíženo zorným úhlem kapitulních 

statut, se nicméně problém zdá být naprosto jasný: Porce vyplácené kanovníkům byly 

vázány na jejich osobní rezidenci,1055 nikoli na přítomnost jejich vikářů, které navíc statuta 

charakterizují jako pouhé služebníky, hmotně závislé na svých pánech.1056 Bez dalšího 

výzkumu a při vědomí možných rozdílů mezi normou a každodenní praxí sice nelze tuto 

otázku jednoznačně zodpovědět, jako mnohem pravděpodobnější se nicméně jeví první 

z předestřených variant. Předpokladu, že nařízení statut skutečně dodržována byla, ostatně 

                                                           

1051 APH, f. AMK, cod. 28/1, 5rv, 10rv (1394), 11v, 13v (1395), 22r (1396), 37v, 39v, 40r, 40v, 41r, 42r, 43r, 
44r, 45r, 47r, 48v (1398). 
1052 Tamtéž, cod. 28/1, 3v (1394), 37r, 39r, 39v, 40r, 41r, 41v, 43r, 43v, 45r, 48r (1398). 
1053 Statuta, s. 36. 
1054 Tj. 31 celých porcí vyplácených držitelům kanovnických prebend (vč. dvou polovičních prebendářů) a po 
jedné celé porci pro děkana (z titulu jeho prelatury), arcibiskupova vikáře a mistra svatovítské školy. 
1055 Statuta, s. 26–27, 30; Několik statutů, s. 21, 24–25, Opravy a doplňky, s. 301, 305. 
1056 Statuta, s. 40. 
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nasvědčuje i skutečnost, že s výjimkou proboštova vikáře1057 mezi absentujícími v průběhu 

sledovaných šesti let nefiguruje žádný jiný klerik zastupující některého člena kapituly. 

Vzhledem k tomu, že výše analyzované údaje pokrývají pouhých šest let a jejich 

vypovídací hodnota navíc může být nepříznivě zkreslena fragmentárností dat, pokusím se 

nyní pomocí stejné metody aplikované na již zmíněné seznamy účastníků kanovnického 

podělování zjistit podíl rezidujících na počátku 15. století. Nespornou výhodou tohoto 

pramene je nejen to, že pokrývá mnohem delší období (1398–1418), a mimo to více méně 

bez mezer.1058 Pravidelné uvádění množství snížených porcí navíc umožňuje kritéria 

zjemnit a definovat hned tři různé skupiny duchovních lišící se mírou účasti na kapitulní 

liturgii: Kanovníci rezidující větší část roku (tj. více než oněch šest měsíců stanovených ve 

statutech jako minimum), jimž byly vypláceny celé porce.1059 Příležitostně rezidující 

kanovníci pobírající za přibližně tří až šestiměsíční účast zkrácené porce. Nerezidující 

kanovníci zdržující se u pražského kostela méně než požadované tři měsíce v roce, kteří na 

porce nárok neměli,1060 a v seznamech podělovaných tudíž vůbec neobjevují1061. 

                                                           

1057 APH, f. AMK, cod. 28/1, 8r, 9r (1394), 11v, 17r (1395), 18v, 19r, 19v (1396). Konkrétně se jedná o 
Mikuláše ze Všerub (DP 5, s. 159). V případě probošta se patrně jednalo o výjimku pramenící buď z 
nějakého dlouhodobějšího poslání ve veřejném zájmu, nebo z postupné proměny postavení tohoto preláta v 
rámci kapituly v době, kdy tuto funkci po několik desetiletí zastávali cizinci (srov. Z. HLEDÍKOVÁ , Pražská 
metropolitní kapitula, s. 19–21). 
1058 Chybějí údaje z náledujících termínů: sv. Jiří 1403, OPM a sv. Jiří 1413, sv. Havel 1415 a sv. Jiří 1416. 
1059 Okruh duchovních oprávněných pobírat porce kanovnického podělování je jasně stanoven v kapitulních 
statutech (srov. úvod kapitoly 5. 2. 3.). 
1060 Statuta, s. 26–27; Několik statutů a nařízení, s. 24–25. 
1061 Mezi nerezidující jednoznačně patřil probošt, jehož trvalou nepřítomnosti jednoznačně dokládá absence 
jeho jména v seznamech podělovaných. V případě kanovníků je podchycení trvale nerezidujících vzhledem k 
nedostatečnému prosopografickému výzkumu a fenoménu papežských provizních a expektančních listin (viz 
níže) značně komlikované. 
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Vývoj rezidence na základě počtu rozdělených kanovnických porcí v letech 1398–1418
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Procentní vyjádření velikosti těchto tří skupin ukazuje, že množství rezidujících více 

méně odpovídá hodnotám zjištěným v předešlé sondě: Během analyzovaných 20 let se 

společné liturgie obvykle účastnila naprostá většina sboru (70–89 %). Pod 70 % podíl 

pravidelně rezidujících poklesl pouze třikrát, a sice v již zmíněném roce 1398, a potom 

v letech 1416 a 1417. Na druhou stranu ještě v únoru 1418 divisoři podle záznamů 

v účetním rejstříku vyplatili 25 nezkrácených porcí, což odpovídá přibližně 73 % 

příslušníků kapituly. Nejvyšších hodnot (87–89 %) naopak rezidence dosáhla v letech 

1402, 1408 a 1411, kdy se zřejmě kanovníci i vzhledem k vnitropolitickým událostem 

v zemi ve větší míře zdržovali v Praze, což se pozitivně odrazilo i na jejich zapojení života 

pražského kostela. Poměr dvou zbývajících skupin byl naproti tomu značně proměnlivý: 

V letech s extrémně nízkým podílem pravidelně rezidujících (1413, 1416–1418) mohl 

podíl trvale nepřítomných dosáhnout i více než 20 %, v jiných obdobích zřídka překročil 

sedminu sboru. Podobně kolísal také podíl příležitosně rezidujících, který zpravidla 

varioval mezi přibližně dvěma až pěti osobami (6–15 %).1062 

Zjištěný poměrně vysoký počet pravidelně rezidujících kanovníků stojí v přímém 

rozporu s obecně rozšířenou představou české poválečné historiografie, že duchovní – 

zvláště držitelé nekurátních beneficií – v době vlády Václava IV. své povinnosti velmi 

často zanedbávali.1063 Nelze samozřejmě vyloučit, že pražská katedrála představovala 

v rámci českých zemí nebo dokonce pozdně středověké Evropy výjimku. Verifikování této 

možnosti je ovšem výrazně limitováno tím, že podobné údaje nejsou k žádné z českých a 

moravských kapitul k dispozici. Zahraniční výzkumy naproti tomu srovnatelná data 

charakterizující míru rezidence poskytují. V geograficky i kulturně blízkém Polsku se 

podle A. Radzimińského generálních kapitul obvykle účastnila polovina a týdenních 

zasedání nezřídka i méně než desetina duchovních.1064 Nejedná se přitom o žádný hrubý 

                                                           

1062 K počtům celých a zkrácených porcích rozdělených v jednotlivých termínech srov. Tab. 32 a Tab. 39 v 
příloze. Průměrný podíl trvale rezidujících, příležitostně rezidujících a nerezidujících shrnují Tab. 40–42. 
1063 ZDENĚK FIALA , Předhusitské Čechy 1310–1419. Český stát pod vládou Lucemburků 1310–1419, Praha 
1968, s. 243; J. SPĚVÁČEK, Václav IV., s. 527; FRANTIŠEK ŠMAHEL, Husitská revoluce 1. Doba vymknutá z 
kloubů, Praha 1993, s. 248–249; JOSEF PETRÁŇ et al., Dějiny Československa 1 (do roku 1648), Praha 1990, 
s. 302; v umírněné formě LENKA BOBKOVÁ – MILENA BARTLOVÁ, Velké dějiny zemí Koruny české 4b 
(1310–1402), Praha – Litomyšl 2003, s. 81 a 85–86; PETR ČORNEJ, Velké dějiny zemí Koruny české 5 (1402–
1437), Praha – Litomyšl 2000, s. 62; naposledy D. BUDSKÝ, Kanovníci Metropolitní kapituly, s. 36–37. 
1064 Ve slezských kolegiátních kapitulách rezidovalo mezi 30–50 % prelátů a kanovníků. Srov. ANDRZEJ 

RADZIMIŃSKI, Modele prawne, społeczne i kulturowe kleru kapitulnego w Polsce średniowiecznej w 
kontekście ich religijności, in: (edd.) HALINA MANIKOWSKA – WOJCIECH BROJER, Animarum cultura. Studia 
nad kulturą religijną na zemiach polskich w średniowieczu, Tom. 1 Struktury kościelno-publiczne, Warszawa 
2008, s. 305–306. 
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odhad, nýbrž o zobecnění výsledků analýz protokolů zasedání (tzv. metryky) kapitul1065 

v Hnězdně,1066 Poznani1067 a Włocławku1068. Automaticky ztotožňovat zjištěný podíl 

přítomných s množstvím rezidujících kanovníků by ovšem bylo značně zavádějící. 

Uvedené údaje totiž postihují pouze přítomnost v době samotných kapitulních zasedání, a 

nikoli v období, které jim předcházelo. Pro komparaci s Prahou jsou tak využitelné 

prakticky pouze hodnoty vztahující se k týdenním kapitulám, které však autoři dotčených 

studií neanalyzovali zdaleka tak pečlivě jako v případě kapitul generálních. Publikované 

závěry se navíc z větší části týkají mladšího období než pražské účetní rejstříky. 

 

Podíl „rezidujících“ kanovník ů v polských sídelních kapitulách 

Generální kapitula Týdenní zasedání 
Kapitula 

počet % počet % 
Období 

Hnězdno (7+24) 8–22 26–71 6–14 19–45 1408–1418 
Włocławek (7+18) 14 56 - [ca. 50] 1436 

Poznaň (ca. 34) ca. 20 59 méně - 1479–1498 

A. Radzimiński - 50 - 10  

 

                                                           

1065 Tento typ pramene je počínaje pozdním středověkem poměrně hojně dochován i v sousedním Německu. 
Nejstarší protokoly některých kapitul byly v průběhu minulého století také edičně zpřístupněny. Pokud je mi 
ovšem známo, němečtí historici zjišťující pomocí protokolů míru rezidence se zaměřovali výhradně na 
jednotlivé duchovních, nikoli na kapitulu jako celek. – Die Protokolle des Mainzer Domkapitels, Bd. 1 
(1450–1484), 3 (1514–1545), (edd.) FRITZ HERRMANN – HANS KNIES, Paderborn – Darmstadt 1932, 1974, 
1976; Die Protokolle des Speyerer Domkapitels, Bd. 1–2 (1500–1531), (ed.) MANFRED KREBS, Stuttgart 
1968–1969 (=Veröffentlichungen der Komission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württmberg, 
Reihe A Quellen, Bd. 17/1, 2); Protokolle des Konstanzer Domkapitels (1487–1526), (ed.) TÝŽ, Karlsruhe 
1952–1959; Protokolle des Wormser Domkapitels (1544–1802), (edd.) ERICH SCHWAN – ECKART G. FRANZ, 
Darmstadt 1992; Protokolle des Lübecker Domkapitels (1522–1540), (edd.) EMIL EHLER – WOLFGANG 

PRANGE, Hamburg 1990, 1993; Protokolle des Kölner Domkapitels (1454–1511), (ed.) KLAUS M ILITZER, 
Düsseldorf 2009. 
1066 Hnězdenské protokoly ze zasedání kapituly pokrývají léta 1408–1448. Autorka jejich zpracování 
konstatuje, že účast na generálních kapitulách obvykle oscilovala kolem 20 duchovních, tj. asi dvou třetin 
sboru. V některých případech však nedosáhla ani jedné třetiny (tj. 10 osob). Skupina kleriků rezidujících 
větší část roku čítala 6–10 osob (M. CZYŻAK, Kapituła katedralna w Gnieźnie, s. 92–98). 
1067 Protokoly pokrývají léta 1479–1498 a P. Dembiński na základě jejich rozboru konstuje, že zasedání se 
zřídkakdy účastnilo více než 20 osob, a to především v době generálních kapitul. V případě týdenních 
zasedání byla účast ještě nižší. Maximální možný počet účastníků přitom vzhledem k propojení prelatur 
(celkem 10) s prebendami (celkem 44) činil asi 34 osoby. P. DEMBIŃSKI, Udział prałatów i kanoników w 
posiedzeniach poznańskiej kapituły katedralnej za pontyfikatu biskupa Uriela z Górki (1479–1498), Roczniki 
Historyczne 66, 2000, s. 176. 
1068 S. LIBROWSKI (Kapituła katedralna włocławska, s. 65) konstatuje, že v 15. století se týdenních 
zasedáních ve Włocławku neúčastnila více než polovina prelátů a třetina až polovina kanovníků, v případě 
půlročních kapitul byla účast přibližně dvojnásobná. 
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Nepoměrně lepší pramenná základna, byť ne z hlediska edičního zpracování, je 

naproti tomu k dispozici pro anglické pozdně středověké kapituly.1069 Z jejich činnosti se 

kromě kapitulních protokolů (tzv. register of acti capitularia) dochovalo také množství 

účtů společného majetku (tzv. account of common fund), které obsahují záznamy o 

přicházejících a odcházejících kanovnících,1070 podle nichž pak kapitulní úředníci vypláceli 

duchovním příslušné porce. Tento typ pramene je zároveň pro výzkum míry rezidence 

mnohem vhodnější než kapitulní protokoly využívané v Polsku, jelikož obvykle zachycuje 

přítomnost či nepřítomnost prelátů a kanovníků v průběhu celého roku. Výjimečně dobře 

jsou tyto účty dochovány především pro lincolnskou kapitulu, kde s výjimkou několika 

delších mezer (1340–1360, 1410–1419, 1425–1440, 1467–1478) pokrývají většinu 14. a 

15. století.1071 

Výsledky analýzy účetního materiálu z Lincolnu a písemností dalších šesti kapitul 

shrnuté v monografii K. Edwards1072 přinesly několik překvapivých zjištění: Většina 

dřívějších odhadů počtu rezidujících kanovníků v anglických předreformačních kapitulách 

byla pod vlivem údajů z 15. století značně podhodnocená. Ve velkých kapitulách (Lincoln, 

Wells, Salisbury) rezidovala větší část roku čtvrtina až třetina kanovníků. V těch menších 

(Exeter a Hereford) mohl podíl této skupiny dokonce překročit 50 %. Ačkoli míra 

rezidence byla často významně ovlivněna specifickými místními podmínkami, ve všech 

katedrálních kostelech došlo v průběhu 2. poloviny 14., popřípadě na počátku 15. století 

k jejímu citelnému poklesu. Všeobecné snížení počtu rezidujících bylo přitom výsledkem 

kvalitativní proměny způsobu rezidence. – Ve srovnání se 13. stoletím, kdy obvykle po 

kratší dobu (tj. několik měsíců v roce) rezidovalo větší množství kanovníků, 

vykrystalizovaly v průběhu 14. století v anglických kapitulách dvě různé skupiny 

duchovních – rezidující větší část roku (tj. asi 8 měsíců) a nerezidující. Zatímco ti první se 

postupně trvale usídlili poblíž katedrály a místo veřejné činnosti preferovali dlouhou 

                                                           

1069 Prameny vhodné ke sledování rezidence v anglických pozdně středověkých kapitulách charakterizuje 
(Appendix 1) DAVID LEPINE (A Brotherhood of Canons Serving God. English Secular Cathedrals in the 
Later Middle Ages, Woodbridge 1995, s. 199–222), který s jejich využitím sestavil graf komparující 
rezidenci v l. 1312–1541 (Appendix 2). Případné srovnání ovšem značně komplikuje fakt, že jak Lepine tak 
K. Edwards (viz dále), na jejíž starší výzkumy navázal, zpravidla vyjadřuje míru rezidence v absolutních 
číslech (počty podělovaných), nikoli v procentech. 
1070 Tento typ účtů bývá v literatuře označovány také jako Re and Ve rolls. Termín pochází ze slov recedendi 
et veniendi uvozujících příslušné seznamy, která zároveň pregnantně vystihují obsah a účel těchto písemností 
(K. EDWARDS, The English Secular Cathedrals, s. 70–71). 
1071 Edici těchto záznamů z l. 1304–1340, 1360–1401 otiskla jako Appendix 1 K. EDWARDS, Tamtéž, s. 326–
348. 
1072 Tamtéž, s. 33 (počty prebend v jednotlivých kapitulách), 70–83 (rezidence). 
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rezidenci, která je opravňovala k pobírání dodatečných příjmů ze společného majetku. 

Nerezidující byli naopak velmi aktivní mimo sídlo mateřské kapituly. 

 

Anglie – kanovníci rezidující větší část roku 

Kapitula Počet % Období 

Lincoln (58) 29 50 1278–1279 
Lincoln (58) 12–13 21–22 14. století 
Wells (55) 20 36 1392–1395 
Wells (55) 11 20 1417–1418 
Salisbury (52) 8–11 15–21 1385–1400 
York (36) 7 19 1371 
St. Paul (30) 5 17 1403 
Hereford (28) 12–15 43–54 1. pol. 14 stol. 
Hereford (28) 8–9 29–32 2. pol. 14 stol. 
Exeter (24) 16–23 67–96 1388–1402 

K. Edwards - 25–33 14. století 

 

Srovnání s vybranými polskými a anglickými sídelními kapitulami jednoznačně 

ukázalo, že ta pražská s podílem rezidujících dosahujícím 66–89 % představovala ve své 

době poměrně výjimečný případ. V polských kapitulách obvykle míra rezidence 

nepřekračovala polovinu sboru, v anglických kapitulách ve 14. století často rezidovala 

dokonce pouze čtvrtina či třetina jejích členů. Srovnatelná situace panovala pouze 

v Exeteru, kde byl podíl rezidujících díky specifickému ekonomickému systému vůbec 

nejvyšší v celé Anglii.1073 Je tedy otázkou, jak interpretovat vysokou frekvenci účasti 

pražských kanovníků na kapitulní liturgii a co bylo jejím skutečným důvodem. Zjištěná 

disproporce v počtu rezidujících je totiž natolik markantní, že její příčiny stěží mohly 

pramenit pouze z vyšší disciplinovanosti a odlišných individuálních motivací pražského 

kléru. Třebaže tyto faktory nepochybně určitý vliv měly, s největší pravděpodobností 

nehrály rozhodující roli. Odpovědi je tedy zřejmě třeba hledat v tom, čím se pražská 

kapitula – podobně jako Exeter – od těch ostatních odlišovala. V úvahu je přitom třeba vzít 

také aspekty, související s vnitřní organizací kapituly a spefickými podmínkami panujícími 

v Praze, které mohly intenzitu zapojení kanovníků do života metropolitního kostela 

                                                           

1073 Všechny exeterské prebendy byly stejně velké a většina příjmů kapituly byla mezi kanovníky 
rozdělována prostřednictvím podělování. Nerezidujícím tak samotná příslušnost ke kapitule nepřinášela 
dostatečně lákavé hmotné zajištění, a tamní prebendy proto jen výjimečně přitahovaly královské úředníky 
nebo papežovy nominanty. Většina členů pocházela přímo z exeterské diecéze, na níž se také soustředil jejich 
zájem (Tamtéž, s. 73–74). 
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ovlivnit. A sice řádově menší vytížení zdejších duchovních veřejnou činností, odlišné 

vnitřní uspořádání kapituly více motivující její členy k rezidenci a specifické postavení této 

instituce v rámci království. 

Vyšší frekvence účasti na společné liturgii nemusela být pouze projevem soudržnosti 

kapituly jako celku a disciplinovanosti jejích členů. Hypoteticky ji lze chápat také jako 

příznak jakési intelektuální nedostatečnosti pražských kanovníků, kteří byli na rozdíl od 

svých zahraničních kolegů tak málo zatíženi veřejnou činností mimo katedrálu, že se mohli 

účastnit bohoslužeb s mnohem vyšší frekvencí.1074 Dosud publikované studie zabývající se 

zapojením duchovních do církevní správy, papežských a panovnických služeb1075 ovšem 

ukazují, že pražští kanovníci pravděpodobně působili v nejrůznějších úřadech 

nesouvisejících s jejich domovskou institucí podobně často jako jejich kolegové z Anglie 

či Polska. Mnozí z nich jsou doloženi v různých funkcích u papežského, arcibiskupského 

či královského dvora, jako profesoři pražské univerzity nebo v rámci církevní správy. 

Definitivní odpověď přirozeně přinese až důkladný prosopografický výzkum, zdá se však, 

že samotné personální složení kapituly1076 a nižší zatížení kanovníků veřejnou činností 

zřejmě hlavní příčinou vyšší míry rezidence nebylo. 

Hledáme-li, čím dalším se pražská kapitula jako korporace odlišovala od jiných 

sídelních kapitul v pozdně středověké Evropě, je třeba na prvním místě zmínit systém 

správy kapitulních majetků. Ten byl ve srovnání s ostatními studovanými institucemi 

značně decentralizovaný a vyžadoval poměrně intenzivní zapojení většiny příslušníků 

kostela – tj. nejen osob přímo pověřených dohledem nad majetkovými a finančními 

záležitostmi (děkan, divisoři, sakristán), ale také všech ostatních duchovních, na jejichž 

bedrech ležela správa jednotlivých statků a důchodů.1077 Prosperita pražského kostela a 

potažmo také všech jeho příslušníků tedy nezávisela pouze na několika úřednících 

spravujících majetek jako celek, nýbrž na „hospodářských“ schopnostech jednoho každého 
                                                           

1074 To byl případ Exeteru a Herefordu, jejichž chudé prebendy přitahovaly jen minimum držitelů provizních 
a expektančních listin a většina tamních kanovníků byla činná výlučně v rámci kapituly či příslušné diecéze 
(Tamtéž, s. 74). 
1075 Žádná samostatná studie zaměřená na počátek 15. století dosud nevznikla. Relevantní údaje jsou 
rozptýleny v řadě publikací, jmenujme alespoň I. HLAVÁČEK, Královská rada za Václava IV. a její skladba a 
vývoj, in: TÝŽ, K organizaci státního správního systému Václava IV. Dvě studie o jeho itineráři a radě, Praha 
1991 (=AUC, Philisophica et historica, Monographia 137), s. 73–122; Z. HLEDÍKOVÁ , Úřad generálních 
vikářů pražského arcibiskupa; D. BUDSKÝ, Intelektuálové v Metropolitní kapitule pražské, s. 21–61; TÝŽ, 
Metropolitní kapitula pražská jako dvůr v malém, s. 53–86. 
1076 V souvislosti s vyšší rezidencí pražských prelátů a kanovníků je ovšem třeba vzít v úvahu také fakt, že na 
rozdíl od jiných pozdně středověkých sídelních kapitul nebylo její národnostní složení nijak zásadně 
ovlivněno rozmáhajícím se systémem papežských provizí a expektancí (J. ERŠIL, Správní a finanční vztahy, 
s. 62–71, 78, 84–88). 
1077 Srov. popis způsobů správy různých typů kapitulního majetku ve 4. kapitole. 
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člena, což se velmi pravděpodobně pozitivně odráželo také ve vědomí sounáležitosti 

různých složek duchovních. Vliv tohoto faktoru na míru rezidence sice není možné 

exaktně stanovit, nelze ho však ani podceňovat. Samotná finanční motivace naproti tomu 

na rozdíl od výše zmíněného Exeteru patrně příliš velký význam neměla.1078 

Posledním a možná dokonce nejvýznamnějším faktorem, který v případě pražské 

kapituly nelze opominout, je samotná její poloha a specifické postavení v rámci království. 

Na rozdíl od mnoha jiných evropských měst, v nichž se nacházely velké sídelní kapituly, 

bylo pouze pražské souměstí současně také sídlem panovníka, arcibiskupa, univerzity a 

úřadů zemské a církevní správy.1079 Svatovítská katedrála tak byla nejen kostelem 

pražského metropolity, ale zároveň v sobě spojovala také funkci prvního chrámu v zemi, 

pohřebiště vládnoucího rodu a pražských biskupů a místa korunovací českých králů. To 

vše navíc v těsné blízkosti úřadů a institucí, s nimiž jsou kariéry pozdně středověkých 

kanovníků obvykle spojovány. A právě tato fyzická blízkost je tím, co všem ostatním 

kapitulám schází a co bylo z hlediska možného skloubení rezidence a veřejné činnosti 

duchovních, která na přelomu 14. a 15. století již patřila k dobovému standardu,1080 

naprosto klíčové. 

                                                           

1078 Ačkoli se prebendy pražské kapituly se na rozdíl od Exeteru velikostí svého nadání značně lišily a příjmy 
z podělování ve většině případů jejich výnosy převyšovaly, přímou souvislost mezi poměrem těchto příjmů a 
mírou rezidence se nepodařilo prokázat (viz kapitola 5. 3.). 
1079 Ke specifickému postavení Prahy mezi středoevropskými velkoměsty srov. Z. HLEDÍKOVÁ , Biskupské a 
arcibiskupské centrum, s. 5–6. 
1080 Z. HLEDÍKOVÁ , Několik úvah, s. 31. K využití kapitulních prebend jako zástupného hmotného 
zabezpečení pro nejrůznější typy veřejné činnosti a jeho vlivu dezintegraci polských kapitul srov. A. 
RADZIMIŃSKI, Modele prawne, społeczne i kulturowe, s. 299–316. 
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6. Závěr 

Představený soubor předhusitských účetních rejstříků pražské kapituly je v českém 

prostředí v mnoha ohledech naprosto ojedinělý. Nejedná se přitom jen o stáří a počet 

dochovaných exemplářů, který pro studované období nemá v České republice obdobu. 

Úctyhodný je také časový záběr materiálu, který (byť s mezerami) pokrývá posledních 60 

let před vypuknutím husitské revoluce, a jeho obsahová rozrůzněnost, která poskytuje 

jedinečný vhled do správní praxe prvního kostela v království. Ze široké palety témat, 

která by bylo možné na základě tohoto souboru studovat, jsem se zaměřila pouze na tři 

vybrané okruhy, jejichž společným jmenovatelem je role financí v každodenním provozu 

pražského kostela a v životě jeho příslušníků: 1. mechanismy užívané při správě 

kapitulních důchodů a statků, 2. podoba a velikost hmotného zabezpečení jednotlivých 

kategorií duchovních a 3. vliv příjmů z různých typů podělování na frekvenci účasti 

kanovníků na společné kapitulní liturgii. 

Správu majetků pražské metropolitní kapituly lze ve srovnání se způsoby správy 

popsanými v některých soudobých anglických, německých, polských a uherských 

katedrálních kostelech považovat za decentralizovanou. V Praze není doložena existence 

centrální kapitulní pokladny, jejíž správce by mezi členy kapituly kromě denních porcí 

rozděloval i tzv. prebendy, ani existence zvláštního úředníka (anglický communarius, 

cellerarius či bursarius v německých kapitulách, prokurátoři v Polsku), který by spravoval 

společný kapitulní majetek jako celek. Otázkou zůstává, zda lze tuto skutečnost považovat 

za výsledek specifického vývoje v pražské kapitule (majetkové otázky si upravovala každá 

kapitula samostatně), nebo byl umožněn faktem, že zdejší kanovníci své povinnosti 

nezanedbávali v takové míře jako jejich kolegové držící prebendy v ostatních evropských 

kapitulách. 

Značný stupeň decentralizace správy majetku totiž vyžadoval poměrně intenzivní 

zapojení většiny příslušníků kostela do jeho majetkových a finančních záležitostí. Každý 

z nich – preláty a jejich vikáři počínaje a jednotlivými oltářníky konče – byl povinen 

v souladu se statuty a donačními listinami řádně spravovat svěřené statky a ve stanovených 

termínech odvádět určitou část z jejich důchodů do společné kapitulní pokladny, jejímž 

prostřednictvím byly shromážděné prostředky přerozdělovány mezi rezidující duchovní 

(různé typy podělování) a vynakládány ve prospěch kapituly jako celku (údržba 

nemovitostí, každodenní provoz katedrály, práce na vinicích). Primárním účelem této 

složky kapitulního hospodářství přitom nebylo docílení co nejvyšších příjmů ze 

spravovaných statků (viz minimální zůstatek v pokladně), ale spíše podpora vyšší účasti 
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kanovníků na liturgickém životě pražského kostela a utužení soudržnosti jeho kléru jako 

celku. 

V užším slova smyslu tak termín společná pokladna označuje pokladnici chovanou 

pravděpodobně v sakristii svatovítském chrámu, v níž byly příspěvky správců různých 

kategorií kapitulního majetku shromažďovány. V širším slova smyslu pak lze pojem 

společná pokladna vztáhnout na tu část kapitulního hospodaření, které spravovalo příjmy 

různého původu (část z výnosu beneficií, společné majetky svěřené do správy kapitulního 

kléru, popřípadě osob stojících mimo okruh pražského kostela), z nichž bylo zajišťováno 

jednak hmotné zabezpečení jednotlivých příslušníků pražského kostela, jednak 

uspokojování potřeb kapituly jako celku. Vlastní správou těchto prostředků byly pověřeni 

tzv. divisoři kanovníků (volení na pravidelných kapitulách přímo z jejich středu), jejichž 

kompetence se částečně překrývaly s činností sakristána, pověřeného péčí o předměty 

uchovávané v sakristii. 

Přestože společná pokladna tvořila integrální součást každodenního života pražského 

kostela, většina dochovaných pramenů, včetně kapitulních statut, její existenci explicitně 

nezmiňuje. Mechanismy užívané při správě jejích příjmů tak lze z větší části rekonstruovat 

pouze díky účetním rejstříkům, do nichž divisoři spolu se sakristánem průběh jednotlivých 

podělování zaznamenávali. Jejich analýza přinesla dvě do určité míry překvapivá zjištění: 

1. Liturgický a materiální život kapituly byly v mnoha směrech velmi úzce propojeny. 

Většina podělování (každodenní porce) totiž byla vázána na konkrétní pobožnosti 

odehrávající se ve svatovítském chrámu (ranní, hlavní nebo zádušní mše, procesí), přičemž 

výplata peněz přítomným duchovním zpravidla probíhala bezprostředně po jejich skončení. 

Systém rozdělování příjmů z kapitulních statků byl přitom natolik propracovaný, že 

termíny byly více méně pravidelně rozloženy do průběhu celého roku. Vzhledem 

k velkému počtu zbožných nadání a opožděným platbám ovšem mohlo na některé dny 

připadnout i několik různých porcí,1081 zatímco v jiném období se i několik dní po sobě 

žádné podělování nekonalo. 2. Část peněz vcházela do společné pokladny pouze virtuálně. 

Zejména v případě podělování z aniversarijních nadání totiž byly prostředky zpravidla 

rozděleny přímo samotným správcem nadání (obvykle oltářník). Činnost divisorů se 

v takových případech zřejmě omezovala na rozpočítání příslušné částky mezi přítomné a 

dohled nad korektním průběhem podělování. 

                                                           

1081 K souběhu několika podělování v jednom dni poměrně často docházelo zejména v případě aniversárií, 
porcí rozdělovaných o pohyblivých svátcích (hlavně postní období a Křížové dny) a platů složených se 
zpožděním. Např. v roce 1398 tak připadla více než dvě podělování na dvanáct dní. 
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Zjištěné poměrně intenzivní zapojení různých kategorií duchovních pražského 

kostela nejen do správy kapitulních majetků, ale také do nakládání s jejich výnosy velmi 

pravděpodobně nebylo dílem náhody, nýbrž výsledkem promyšleného záměru. Zčásti to 

ostatně dokládají i kapitulní statuta zakotvující povinnost lépe zaopatřených prelátů a 

služebníků kapituly pečovat o obživu služebných duchovních a laiků plnících v kostele 

pomocné role a práce. Statuta tak nejen řešila absenci samostatných nadání v případě 

nižších pomocných sborů kostela (choralisti, bonifanti, zvoníci, matrony), ale zároveň 

sofistikovaným způsobem přispívala k větší solidaritě mezi jednotlivými kategoriemi 

duchovních. Podobnou roli hrála z hlediska každodenního provozu pražského kostela také 

společná pokladna, která prostřednictvím jednotlivých typů podělování jednak 

podporovala vyšší účast kléru na společné liturgii, jednak plnila úlohu prvku stmelujícího 

vnitřně velmi silně diverzifikovanou komunitu jeho příslušníků. Obě zmíněné funkce 

přitom významně přispívaly k upevňování soudržnosti kapituly, respektive kostela jako 

celku. 

Srovnání objemu peněz, které mohli rezidující duchovní získat prostřednictvím 

rozdělovaných porcí, s výnosem kapitulních prebend a obediencí ukazuje, že pro většinu 

příslušníků kapituly pravděpodobně představovaly příjmy z různých typů podělování 

významné vylepšení jejich hmotného zabezpečení. Několikagrošové částky vyplácené 

účastníkům společné kapitulní liturgie tedy teoreticky ve svém součtu mohly kanovníky 

dostatečně motivovat k pravidelnému aktivnímu zapojení do života kapituly. Záznamy o 

velikosti porcí vyplacených vybranému vzorku jedinců tomuto předpokladu sice 

odpovídají, v delší časové perspektivě se ovšem nastíněnou hypotézu nepodařilo potvrdit. 

Z analýzy jmenných seznamů podělovaných naopak vyplývá, že důchody prebendy, 

popřípadě jiného beneficia, byly pro jejich držitele pravděpodobně dostačující, a to i 

v případě těch podprůměrně dotovaných. Příjmy z podělování tedy nebyly pro hmotné 

zabezpečení členů pražské kapituly nepostradatelné a finanční motivace byla pouze jedním 

z mnoha faktorů, které frekvenci účasti duchovních na chórových mších ovlivňovaly. 

Rozbor záznamů z let 1398–1418 ukázal, že kapitulní sbor tvořily tři různé skupiny 

sestávající z kanovníků charakterizovaných diametrálně rozdílným přístupem k rezidenci: 

1. kanovníci zpravidla rezidující více než šest měsíců v roce (tj. příjemci celých porcí). 

2. kanovníci, kteří při kostele relativně často trávili pouze jeden až dva měsíce před 

vlastním podělovaním (tj. příjemci zkrácených porcí). 3. kanovníci, kteří kvůli své 
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převažující absenci mezi podělovanými figurují buď zcela nepravidelně, nebo dokonce 

vůbec1082. Nejpočetněji jsou přitom po většinu sledovaného obodobí zastoupeni duchovní 

zpravidla rezidující větší část roku. Sonda do kariérních vzorců osob zastupujících obě 

extrémní polohy rezidence (tj. „kontinuálně“ rezidující během celého sledovaného období 

a velmi často nepřítomní) přitom naznačuje, že případná veřejná činnost kanovníků 

nemusela jejich rezidenci nutně podvazovat, zejména pokud se jednalo o úřady sídlící 

přímo v rámci pražského souměstí, jejichž výkon časově nekolidoval s kapitulní liturgií. 

Komparace s poznatky o rezidenci v některých soudobých anglických a polských 

kapitulách ukazuje, že míra zapojení pražských kanovníků do života jejich kostela značně 

převyšovala frekvenci účasti na liturgii (čtvrtina až třetina sboru), popřípadě týdenních 

kapitulních zasedáních (19–45 %) ve sborech srovnatelného významu. Na základě 

dostupných dat se tedy zdá, že pražská kapitula s podílem rezidujících dosahujícím 66–89 

% představovala ve své době poměrně výjimečný případ. Hledání objektivních příčin 

tohoto stavu je bohužel v současnosti značně limitováno nedostatečným prosopografickým 

výzkumem. Vzhledem k velmi markantní disproporci v počtu rezidujících je nicméně 

zřejmé, že zjištěné rozdíly stěží mohly pramenit pouze z vyšší disciplinovanosti a 

odlišných individuálních motivací pražského kléru. Pozitivní, byť těžko měřitelný vliv měl 

vedle nižšího podílu cizinců mezi držiteli pražských prebend pravděpodobně také vysoký 

stupeň zapojení všech kategorií kléru do správy kapitulního majetku. Jednu z hlavních 

příčin vysoké míry rezidence v pražské kapitule je však nepochybně třeba hledat v relativní 

fyzické blízkosti katedrály a sídel konkurenčních institucí, k nimž byli kanovníci vázáni 

výkonem různých funkcí a úřadů či držením dalších beneficií. Zásadní rozdíl mezi Prahou 

a dalšími katedrálními kostely tedy zřejmě primárně nespočíval ve větší disciplinovanosti a 

motivovanosti tuzemských kleriků, nýbrž v objektivně lepších podmínkách pro skloubení 

aktivního členství v kapitule s veřejnou činností vykonávanou mimo její zdi. 

Zjištěný poměrně vysoký počet pravidelně rezidujících kanovníků (zpravidla přes 70 

% sboru) zároveň ukazuje, že obecně rozšířená představa české poválečné historiografie, 

že duchovní – zvláště držitelé nekurátních beneficií – v důsledku převažujícícho rozkladu 

české církve na počátku 15. století své povinnosti velmi často zanedbávali, je v případě 

pražské kapituly neudržitelná. Jak již před časem konstatovala Z. Hledíková, je tvrzení o 

všeobecném úpadku tehdejší církve, založené především na zobecnění několika křiklavých 

                                                           

1082 Identifikace trvale nerezidujících prebendovaných kanovníků je při absenci důkladného 
prosopografického průzkumu značně obtížná. V dotčeném období do této skupiny nepochybně náležel 
pražský probošt. 
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příkladů a argumentaci převzaté z dobových reformních spisů, značně povrchní.1083 Jako 

podobně zkratkovité se v této souvislosti jeví také paušalizující soudy o nerezidujících 

„mnohooobročnících“ a zhoršující se disciplíně duchovních pražského kostela, vycházející 

z generalizace několika všeobecně známých případů a striktního výkladu dikce kapitulních 

statut. Konfrontace se jmennými seznamy podělovaných totiž ukazuje, že míra rezidence 

obou výrazných představitelů mnohoobročníků (Mikuláš Puchník, Petr ze Všerub)1084 

odpovídá frekvenci účasti obvyklé u ostatních kanovníků pražského kostela.1085 Jako 

podobně přehnaná se jeví také tvrzení o časté nepřítomnosti kanovníků na kapitulní liturgii 

argumentující skutečností, že arcibiskupové kleriky k pravidelné účasti na mších 

opakovaně vyzývali ve statutech.1086 Frekvence těchto obecně formulovaných výtek totiž 

nemusela nutně reagovat na zvýšené množství nešvarů odehrávajících se přímo ve 

svatovítské katedrále, nýbrž mohla být odrazem znalosti problémů panujících v ostatních 

kapitulách, ať už v pražské diecézi nebo jinde v Evropě. 

                                                           

1083 Z. HLEDÍKOVÁ , Církev v českých zemích na přelomu 14. a 15. století, in: TÁŽ, Svět české středověké 
církve, s. 217–218. 
1084 Rezidence Petra ze Všerub dokonce patřila k vůbec nejlepším – sníženou porci obdržel za svého života 
pouze ve dvou ze 30 termínů. Podobně Mikuláš Puchník obdržel za svého života snížené porce pouze ve 
čtyřech ze 24 zachycených termínů, přičemž lze předpokládat, že v případě podělovaní ze svatohavelského 
úroku v r. 1402 (konalo se 5. prosince) bylo příčinou zkrácení porce jeho úmrtí 19. září (srov. Tab. 38 v 
příloze). 
1085 V této souvislosti je třeba zmínit problém tzv. mnohoexpektantství, který ve své diplomové práci nastolil 
D. BUDSKÝ (Kanovníci Metropolitní kapituly, s. 36–37, 45–49). Část tzv. mnohoobročníků totiž podle jeho 
názoru sice díky provizním či exspektančním listinám získala i několik kanonikátů při různých kostelech, ve 
skutečnosti ovšem často nedosáhla reálného držení prebend, které tito kanovníci-mnohoexpektanti vlastnili 
pouze nominálně (tj. očekávali její uprázdnění). Následkem této skutečnosti velmi pravděpodobně v 
soupisech členů kapitul vedle prebendovaných kanovníků figuruje také neznámý počet kanovníků 
nominálních. Ti sice byli oprávněni účastnit se chórových mší, na rozdíl od kolegů držících prebendu však 
neměli své místo v chóru, byli vyloučeni z hlasování a s výjimkou různých typů porcí podmíněných rezidencí 
při kostele jim kapitula neposkytovala žádné hmotné zabezpečení. 
1086 Jako extrémní příklad lze v této souvislosti uvést tvrzení Z. FIALY  (Předhusitské Čechy, s. 243), že podle 
kapitulních statut „i o velkých církevních slavnostech nebývá přítomen ani jediný z kanovníků“. V tomto 
případě se jedná o vyslovenou dezinterpretaci, podobnou větu totiž zmíněné prameny vůbec neobsahují. 
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